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Cleveland, Ohio

DR. J. PAPLĖNAS
Infliacija ar defliacija? Vis
dar augšta ūkio konjunktūra ar
depresija su visais jos padari
niais?, — klausimai, kurie vi
sada- suaktualėja, politinei kon
junktūrai kintant.
Jau prieš metus buvo spėja
mas ekonominio aktyvumo su
mažėjimas. Spėjėjai savo išva
das grindė dviem veiksniais:
respublikonų atėjimu j valdžią
ir Korėjos paliaubų perspekty
va.
Jei Korėjos paliaubos dar ne
padarė juntamos įtakos JAV
ūkiui, tai resplblikonai jau 8
mėnesiai valdžioje. Ju pažiūros
— konservatyvesnės nei demo
kratų — turėjo laiko ir krašto
ekonomikoje pasireikšti.
Statistikos duomenys rodo,
kad JAV ūkis ir antrąjį šių me
tų pusmetį pradėjo augštos kon
junktūros lygyje su tendencija
jame išlikti bent jau artimoje
ateityje. Bet kaikuriose ūkio
srityse galima įžiūrėti ūkinio
atoslūgio ženklų.

medžiagų kainos ir darbd atly
ginimas pakilo, numatoma, kad
realinis pastatų kiekis bus 5%
didesnis, negu-rekordiniais 1950
m. Keliams, mokykloms ir kt.
viešo pobūdžio pastatams taip
pat šiais metais išleidžiama apie
15% daugiau nei pernai.
Visų produkcijos gėrybių ir
patarnavimų rinkos Vertė per
pirmąjį š. m. pusmetį buvo $24,500,000,000 didesnė už visų 1952
m. produkcijos gėrybių ir pa
tarnavimų vertę’.

žemės ūkio^ produktų kainos,
veikiamos atsargų ir laukiame
derliaus, tik dirbtinėmis priemo
nėmis apsaugomos nuo staiges
nio kritimo.
Vertybinių popierių, ypač ak
cijų, kursas, pirmąjį pusmetį
pergyvenęs du žymesnius kriti
mus (atsiliepdamas į Korėjos
įvykius), o vėliau kiek atsiga
vęs, vis dėlto antrąjį pusmetį
pradėjo su maždaug 10% minu
su.
Nežiūrint kainų ir kursų svy
ravimo, šių metų pelnas, bent
iki rugpjūčio, buvo geresnis ne
gu laukta ir prašoko pernykštį
10%.

Kaip visada, taip ir dabar ne
seniai Maskvoj įvykęs sovietinio
"parlamento” susirinkimas bu
vo nei kiek ne daugiau, kaip tik
"antspaudų pridąjimas” prie
Kremliaus klikos iš anksto pa
darytų ir faktiškai jau įvykdytų
nutarimų. Pvz., kad ir tas 1953
metų biudžeto "priėmimas”. Iš
tikrųjų tas biudžetas jau seniai
priimtas ir vykdomas. Pernai

Jungtinėse Tautose kasdien vyksta susirėmimai su rusais. Višinskis, didžiausias posėdžių pabaisa.
organizuotas bent jau kovo mė? k ‘a’S tal” pa m°ka švpsntls ,r 1 s-vPsenQ šypsena atsako ir JAV atstovas Henry Cabot I.odge,
DARBO PAJAMOS PADIDĖJO
Bet Višinskis dažniausia toks, kokį matome žemutinėj nuotraukoj. Ir Anglijos atstovui Gladnesj, o šįmet :— tik rugpjūčio
Asmeninės pajamos, kurių žy 6, t. y., jau gerokai persiritus wyn Jebb taip pat nevisilda vienodai skauda galvą. Kai ginčai švelnesni ir jis’ kiek linksmesnis.
mią dalį sudaro darbo pajamos, per metų pusę.
per pusmetį paaugo apie 7%.
Atskirų respublikų biudžetai
Daugiausia padidėjo fabrikų
"priimami” visada tik po to, kai
darbininkų uždarbiai, pasiekda
jie jau Maskvoj "priimti". Aiš
mi su antvalandžiais vidutiniš
ku, kas ten "priimta”, to jau
kai $71 j savaitę. Kitų grupių
GERAS DERLIUS^BET
nebegali keisti,.. "suvereninių
BLOGOS JO REALIZAVIMO uždarbiai mažiau pažengė.
respublikų parlamentai”. Taigi
PERSPEKTYVOS
IVINSTONO CHURCHILLIO SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ. — PRANCOZI.IA NESIKELIA Iš
Dirbančiųjų skaičius, palygi ir Vilniuje rugpjūčio 21-22 die
LIGOS PATALO. — ITALIJOS VYRIAUSYBĖ BIJO POLITIKOS. — AR NAUJI RINKIMAI
Jeigu oras bus palankus, lau nus su praėjusiais metais, yra nomis
sušaukta
vadinamoji
VOKIETIJOJE TAIP PAT ATNEŠ NAUJUS NEGALAVIMUS?
kiama labai gero derliaus: savo padidėjęs beveik visu milionu. Augščiausioji Taryba (atseit,
gausumu trečio iš eilės betkada Metų viduryje JAV-se buvo vos Lietuvos parlamentas ...) netu
800,000 bedarbių, gavusių nedar rėjo nieko kita daryti, kaip tik
čia buvusio derliaus.
(Musų bendradarbio Šveicarijoje)
Kviečių tikimasi per 1,170,- bo pašalpas. Žinovų teigimu, pa pridėti praktiškai jokios reikš
Kada rašoma ši koresponden bės ir jaustųsi pašauktos valin politikai atstovavo pavaduotojo
000,000 bušelių. Vidaus suvar šalpas gaunančių tarpe yra ge mės neturintį "antspaudą” jau
cija,
kone visoje Europoje įsi gai spręsti seniai jau pribren pavaduotojas, nes pats Chur
ra
dalis
savanorių
bedarbių,
ku

seniai
nustatytam
Įir
vykdomam
tojimui jų tereikia tik 700,000,000 bušelių. Tad apie >/j mil. rie nori pašalpų, bet nenori dar biudžetui. Tas vadinamasis Lie galėjo augšta temperatūra. Tuo dusias, o dažnai jau ir perno chillis stojo vieton susirgusio
tuvos biudžetas oficialiai šįmet tarpu kai pirmą vasaros pusę kusias. . „problemas.. — Mesjkyne Edeno, o.kjiį sunegalavo prem
bušelių teks jieškoti rinkų už bo.
Darbo armijai pagausėjus ir skelbiamas siekiąs 1,511 milonų beveik be pertraukos lijo, dabar žvilgsnį į svarbiausias Europos jeras; tai reikalus teko perleisti
sieniuose. Bet eksporto galimykitam pavaduotojui.
l>es riboja faktas, kad ir kituo atlyginimams pakilus, vartotojų rublių, (40 milionu mažiau, kaip senajame žemyne jaučiamą tik valstybes:
GAMYBA DAR PAAUGO
ra
vasaros
atostogų
atmosfera.
rankose
atsirado
daugiau
pinigų,
pernai).
Smulkesnės
pozicijos
se kviečių eksporto kraštuose
Nors legendarinis Churchillio
Anglijoje vyriausybės
Kas tik įstengia, važiuoja iš
Civilinių ir karinių reikmenų laukiama kone dvigubai didesnio tačiau vartojimo išlaidos nėjo gal paaiškės kiek vėliau.
gajumas paėmė viršų ir jis vėl
priešakyje
stovi
didžios
politi

lygiagrečiai su pajamomis. Var
Pažymėtina, kad Latvijai, kur miestų vasaroti. Vokiečių kal
gamyba, palyginus su praėjusių derliaus už pernykštį.
nės praeities asmenybė, kuri'jau grįžo į darbą, bet vis ęlėlto nebemetų duomenimis, dabar yra
Kukurūzų tikimasi apie 3,- totojai nebuvo tiek aktyvūs, gyventojų oficialiai, skaitoma boje tas laikotarpis apibūdina ištisus dešimtmečius vienaip ar nutilsta kalbos apie jo pasitrau
10% didesnė. Laukiama, kad ji, 335,000,000 bušelių. Tai irgi bū kiek prieš pusmetį. Kai pajamos, apie trečdaliu mažiau, biudžetas mas ypatingu terminu. Jis va
kimą, Kaip ten bebūtų, bet iš
atskaičius mokesčius, padidėjo suteiktas 30 milionu rublių di dinamas "Hundstage”, kas lie kitaip dalyvavo politiniame gy
nepaisant numatomų apkarpy tų netoli 'rekordo.
venime, o lemtingais karo me britų salų ateinančios žinios pa
mų, šiais metais bus rekordinė.
Labai gero derliaus ir sunkaus 7%, vartojimo išlaidos pakilo desnis, kaip Lietuvai, O Estijai, tuviškai reiškia "šuns dienos”. tais nešė ant savo plačių pečių, tvirtina įspūdį, kad Anglijos vy
Plieno produkcija per pirmuo jo realizavimo perspektyvos jau tik 5%. Skirtumas, psichologi kur gyventojų skaitoma beveik Per tą laiką apmiršta bet koks
tarytum mitinis Atlasas, visą riausybė nėra šimtu nuošimčiu
sius 6 mėnesius jau pagamino dabar paskatino susirūpinti grū nio motyvo skatinamas, nuėjo dviem trečdaliais mažiau kaip politinis gyvenimas, parlamen
imperijos naštą. Turime galvoje veiksminga. Sklinda kalbos, esą
58,000,000 tonų plieno arba 10% dų kainomis. Pasėlių plotų ki į santaupas, o iš dalies skoloms Lietuvoj, biudžetas duotas tik tai išsiskirsto atostogų, vyriau
\Vinstona
ChurchiHj. Betgi metų Churchillis, jausdamas, jog jo
110-čia milonų rublių, tai yra sybių nariai irgi jieško kurioje
daugiau, negu betkurj kitą 6 mė tiems metams numatyta suma mokėti.
jėgos senka, skubąs įeiti į isto
vos kiek daugiau kaip ketvirta nuošalesnėje vietoje poilsio. Tuo tėkmė neaplenkė nė šio milžino.
nesių laikotarpi. Elektros jėgos žinti iki' 62,000,000 akrų, paly
riją ne tik kaip didelis karo me
Skaitytojai
žino,
kad
Churchillis
daliu, mažesnis negu Lietuvai. met spaudos žmonėms įsiviešpa
tiekimas per metus padidėjo ginus su šių metų 78,000,000
ĮSISKOLINIMO KREIVĖ
to premjeras, liet ir kaip žmo
persidirbo
ir
gavo
kuriam
lai

tauja
tikras
įbadmetis,
nes
pri

Neturint prieš akis smulkes
apie 20%. Pramonės statyba akru.
KYLA
nijai taiką atnešęs valstybės vy
kui
pasitraukti
nuo
tarnybinių
nių duomenų, sunku atspėti, ko stinga medžiagos laikraščių skil
pasireiškė intensyviau nei buvo
ras. Tokiomis aplinkybėmis ne
reikalų.
Susidarė
savotiška
būk

Nors paskolų %> % po truputį kia tų skirtumų priežastis. Grei tims užpildyti. Beveik kiekvie
laukta. Gyv. namų statyba tru
KAINOS KIEK SVYRUOJA keliami, vartotojų įsiskolinimas čiausiai todėl, kad Estijoj ir nais metais apie tą laiką laik lė. Tuo momentu, kai kilo pro galima būtų nuneigti tam tikrų
putį sulėtėjo, bet netoli atsiliks
jektai šaukti "keturių didžiųjų” pasinešimų į liūdnai žinomus
nuo rekordinių 1950 metų. Bend
Vartojimo reikmenų kainos didėja. Per metus jis padidėjo ypač Latvijoj pramonė plečiama raščių pasaulį apskrieja žinia
konferenciją, turėjusią tarti sa "appeasementus”, kurie praei
apie
Loch
Ness
pabaisą,
kurią
rai visų pastatų konstrukcijai linkusios mažėti. Pramonės reik 20% ir dabar siekia $27,000,- didesniais šuoliais, negu Lietu
tyje nieko gero nedavė. Pasamatę vasarotojai, tingiai leidžia vo svarų žodį tarptautiniais rei
šiais metais numatoma išleisti menų — naftos, plieno ir kt. me- 000,000 arba $169 kiekvienam voje.
kalais,
britų
imperijos
užsienių
(Perkelta į 5-tą pusi.)
(Perkelta
i
5-tą
pusi.)
dienas šio idilinio škotų ežero
kainos palengvėle kyla.
8% daugiau nei pernai. Nors falų
Šalia biudžeto "tvirtinimo”, pakrantėje.
vadinamoji Augščiausioji Tary
Šią vasarą Loch Ness pabai
JUSTO PALECKIO ba "antspaudavo” ir. eilę žymių sos, regis, niekas nematė, nors
administracinių pakeitimų — as
Europoje, pagal meteorologinių
TEISYBĖ
menų paskyrimų.
• Vokietijoje. į parlamento rinkimus išstatyta 4,040 kan
biurų skelbiamus komunikatus,
Visų pirma buvo "išrinktas”
Liepos 21 d., minėdamas try
viešpatauja augštas atmosferi didatų, jų tarpe 81 moteris. Komunistai deda visas pastangas,
liktąją sukaktį nuo "liaudies naujas Augšč. Tarybos pirmi nis spaudimas. Tačiau ne tik kad pralaimėtų Adenauerio koalicija. Iki šio laiko suimta labai
seimo” "nutarimo” prijungti ninko pavaduotojas. Juo tapo K. atmosferinis, bet, deja, ir poli daug komunistų agentų, atsiųstų agituoti iš Rytinės zonos.
Lietuvą prie bolševikinės Rusi Andriatis, buvęs Maisto pramo tinis augštas įtempimas, tad-Eu
• Vakarų Vokietiją atstovaują trys augštieji komisarai
jos, J. Paleckis parašė straipsnį, nės ministeris. Jis neteko savo ropos įvykius registruojantiems (Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos) paprašė rusų komisarą Sėministerijos
šį
pavasarį
—
mi

kurio viena pastraipa ypatingai
laikraštininkams medžiagos ne- mionovą, kad panaikintų tarpz.oninio susisiekimo suvaržymus ir
nisterija tapo prijungta prie ki
įdomi:
sto'koja. Priešingai, viena vy leistų vokiečiams laisvai judėti. Neabejojama, kad rusams tai
"Produkcija, pagaminama mū tos — ir įsitaisė "Pergalės” kon riausybės krizė seka kitą, viena labai sunku padaryti.
sų įmonėse, eina į visus didžio diterijos fabriko direktorium pirmaeilės reikšmės nota veja
• Berlyne "dėl Ikes maisto paketėlių, komunistams perse
sios tarybinės valstybės kam Vilniuje, šis jo "išrinkimas” nė si kitą, tik pasibaigė riaušės
kiojant, įvykt) daug susirėmimų. Yra sužeistų ir labai daug
ra
didelis
dalykas.
Tai
greičiau
pus. Lietuvoje pagamintos stak
Berlyne, kaip prasidėjo streikai suimtų.
lės dirba Lhtvijos, Estijos, Gu tik paguoda dėl ministerijos ne Prancūzijoje ir t.t. ir t.t.-Esant
tekimo.
Pareigos
,
—
tik
pasėdė

• Rusija rugpjūčio mėn. 23 d. išsporgdino atomine bombą.
dijos, Uzbekistano ir Armėnijos
tokiai žinių gausybei būtų pra
ti
šalia
pirmininkaujančio
Bie

Tais
sprogdinimais
ji norinti padaryti vakarų valstybes nuolai
įmonėse. Mūsų turbinas gali su
banga vėl atgaivinti seną pasa
liausko,
kai
Taryba
retkarčiais
desnes
ir
ypač
pagąsdint
ivokiečius prieš rinkimus.
tikti įvairiose Ukrainos ir Rusų
ką apie Loch Ness pabaisą! At• Sierra Nevaria kalnuose pačiupti du pasislėpę nuteisti
Federacijos įmonėse. Ant popie- susirenka dekretų antspauduoti. sižvelguš į raizgių Europos įvy
Įdomesnis dalykas —V. Niun
rio, pagaminto Petrašiūnuose,
kių raidą panašu į teisybę, jog komunistų vadai: Thompson ir Stėinberg. Suimti ir trys jų
spausdinama Didžioji Tarybinė kos išrinkimas Augšč. Taryboš dar daug vasarų praeis, kol vėl talkininkai. Steinberg, žydų kiimės, yra ateivis iš Lietuvos, anks
Enciklopedija. Baldai, pagaminti Prezidiumo nariu. Prezidiumas, prireiks padilginti skaitytojų čiau turėjęs pavardę Ovsięjus šarfšteinas.
Jonavos meistrų rankomis, puo kurio pirmininkas yrą J. Palec didesnius' nauja pabaisa ...
• Amerikos gyventojai tikybomis taip skirstosi: 54,229,000
šia naujųjų Maskvos universite kis, teoriškai y.ra lyg ir koks
protestantų, 30,253,000 katalikų, 5,000,000 Moisės tikybos (žydų),
• Jeigu Europoje viešpatauja
to .rūmų auditorijas, Maskvos kolektyvinis (15 asmenų) res
2,353,Q00 stačiatikių ir t.t.
;
augštas politinis įtempimas, tai,
viešbučius. Savo triūsu Lietuvos publikos prezidentas. Dienotvar
•
Irane
plačiu
mastu
pradėta
Tudeh
(komunistų)
partijos
darbo žmonės didina myli kės punktas, kurio metu Niun iš antros pusės, čia pastebime krėtimas. Rasta daug inkriminuojančios medžiagos ir ginklų.
kitą
būdingą
reiškinį.
Būtent,
mos!?! Red.) Tarybines Tėvy ką buov "išrinktas”, buvo pa
. • Ispanija ir Vatikanas pagaliau pasirašė konkordatą. Pa
"Tarybų, Lietuvos visoje eilėje valstybių jau ilges
nės turtus, padeda augti mate vadintas
gal
tą
konkurdatą katalikų tikyba Ispanijoj vienintelė. Vyskupus"
AugščiaUsiosios Tarybos Prezi nį laiką nėra vyriausybių, kurios
Egipto prezidentas gen. Nagiib, piligrimo drabužiais, plaunasi rialinei tarybinių žmonių gero-, diumo ..pakeitimas”. Vadinasi, pajėgtų visu deramu ryžtu va skiria popiežius iš valdžios pasiūlyto sąrašo. ,
kojas prieš įeinant į Mohamedo maldyklą Mekoje. Tuo ('dideliu vei.”
Tarp Italijos ir Jugoslavijos, dėl Triesto zonos, vėl paNiunka buvo "išrinktas” vieton dovauti- Europos gyvenimo sta
pamaldumu", gen. Nagui.b nori į savo pusę patraukti egiptiečių
atveju Justas tei- kurio nors kito buvusio to pre- tomiems klausimams, kurios pa aštrėjo santykiai. Ir viena ir kita pusė kaltina teritorijos paže!mases.
______ ’ i norėtų imtis visiškos atsakomy7 dimu.
• .(Perkelta i 8 pusi)

■

f
f

'

•

1953 m. rugsėjo 3 d.

Dl RVA
Lithuanian ĮVeckIy, published by
American Lithuanian Press & Radio
Ass’n VILTIS. Ine. (Non-profit),
1272 East 71 St.. Cleveland 3, Ohio.
Telephone: IIEnderson 1-6344.
Issucd įn Cleveland every Thursday.
Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter
December 6th. 1915, at Cleveland
tnder the aet of March 3, 1879.
Suhscription per year in adrance:
In the United Statės — $5.00 in Ca
nada — 95.50, elsevvhere — $6.50.
Single copie — 10 centą.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
VILTIES, Amerikos Lietuvių SpaudoB
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St„ Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieniRedaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės
siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Clevolande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta
tymų.
Prenumerata metams iš anksto:
Jungt. Amerikos Valstybėse $5.0ū,
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apie savo kelionę

bu kongresmanu Kersten oro
bangomis prabilti į pavergtos
Lietuvos gyventojus ir smulkiau
TUOJ ISIGYKIT
painformuoti apie Amerikos
Kongreso žygius Baltijos vals
ŠIAS
KNYGAS!
. -7
~
. .
tybių reikalu. Vieta, ir stotis kal....
Namai ant smėlio
oms į Lietuvą paaiškės būnant Aušrelė (elementorius)
Stop. Zobarskas ____ ...___ 2.25
, J. Gliaudo_______________ - 2.00
Europoje. Tuo reikalu rytoj WaNemunas
shingtone, Baltuose Rūmuose Aukštųjų ąipionių Likimas
Ieva Simoąaitytė -_________ , 3.50
St. Kolupaila .—-——— 2.50
turėsiu pasikalbėjimą su Prezi
Anglų l aibas gramatika
Neramu buvo Laisvės Alėjoj
dento patarėju.

Rugpjūčio 24 d. vakare iš Chi joje numato; kad Komisija savo
cagos aerodromo American Aair- darbą turi atlikti Jungtinėse
line lėktuvu į Europą išskrido Valstybėse’ Tačiau jau svars
Lithuanian Chamber of Com- tant rezoliucijos projektą kai
> J. Kukanauza ______ ..__ 2.00
B. Daubaras______ ——- 1.50
merce of Illinois prezidentas kurių kongresmanu buvo pa — Kiek ilgai užtruksite Eu Anglų kalbbs 'gramatika
Our Country Lithuania
Anthony J. Rudis. Norėdami reikštas pageidavimas, kad Ker- ropoje ir kada numatote sugrįž
V. KaMį'ntauskas ________ 1.00
V. Augustinas ____________ 5.00
gauti daugiau informacijų apie steno, Komisija galėtų turėti sa ti?
Andersėno pasakos
Po Tėvynės dangum
šią p. Rudžio kelionę, mes krei- vo sesijas Europoje. Manau, kad
__ U-jšlk.______________ L. 2.60
žodžiai vytės Nemunėlio.
— Europoje numatau išbūti ArkivydkišJ; Matulevičiaus
pėmies į jį su šiais klausimais: toks Komisijos veiklos praplėti
Paveikslai V. Augustino .. 2.00
3-4
savaites.
Kongresmanas
Ker

Petras ir Liucija
— Ponas Pirmininke, kokie mas būtų naudingas ir mums. sten užtruks porą savaičių il užrašai Į-kJ' .
Romain Rolland ________ _ 1.20
Todėl kongresmanas Kersten sa
_____ _______ 2.50
yra Jūsų kelionės į Europą tiks
Pasaulio Lietuvių žinybas
vo dabartinėje kelionėje Euro giau, nes numato sustoti Airi Aukso kirMte l
lai ir uždaviniai?
’ Anicetas Simutis__________ 5.00
poje nori išsiaiškinti ar yra ten joje, kur mes lietuivai didelių
Princas ir elgeta
— Į Europą vykstu Amerikos :pakankamai medžiagos ir liūdi- interesų neturime. Amerikon tu» Barab;
> n
.gerkvist
Mark Twaln______________ 1J0
B
i
Lietuvių Tarybos, jos Vykdomo- :niijkų, kurie pateisintų Komisi rėšiu grįžti anksčiau, nes ilges
» "Vilnis'’ lieja graudžias aša
niam
laikui
negaliu
apleisti
savo
Pirmas
rūpestis
(
jo Komiteto pavedimu. Mintis .jos sesijų laikymą Europoje. Tei
K. Binkis
,........................... 1.00
ras, kad vis daugiau lietuvių
Jurgis Jankus____________ 2.00
biznio
reikalų.
Be
to,
teks'
pa

giamu
atveju
■
—
bus
daromi
žy

pasiųsti į Europą.Amerikos lie- .
Balutis!1"
komunistų, nepiliečių, įtraukta
Pragaro pošvaistės
tuvių atstovą buvo kilusi jau giai ta prasme praplėsti rezoliu siruošti lapkričio 27-28 dieno
J. J. Bačiūno leidinys______ 1.50
deportavimui. Rašo:
V. Alantas ...____________ 8.60
mis
Chicagoje
įvykstančiam
seniai. Europoje esant VLIK’ui ciją. Mano uždavinys padėti p.
Baltaragio malūnas
"Gauta pranešimas, jog Flo
Partizanai už gelež. uždangos
Amerikos
Lietuvių
Kongresui,
• Vasario 16-osios gimnazijoje
Kersten
užmegsti
ryšius
su
bal— Vyriausiam Lietuvos Išlais-]
K. Boruta________________ 2.50
__________ ____2.50
, Daumantas
‘
•<
■;
mokytojo darbą pradėjo daili ridoj suimti Paukštis ir Anta vinimo Komitetui, — Pasiunti tiečių veiksniais, kurių žinioje kuriame numatau padaryti pla Broliai Domeikos
Per Klausučių ūlytėlę
tesnį
pranešimą
apie
savo
ke

ninkas Alfonsas Krivickas. Kū nukas.
yra
tyrinėjimams
reikalinga
me

nybėms ir kitiems veiksniams
L. Dovydėnas ____________ 2.50
Liudas Dovydėnas------------ 2.20
Dabar pranešama, jog Pitts- per eilę metų atsiranda daug džiaga, dokumentai ir liudinin lionės į Europą rezultatuB, —
no kultūros mokytoju, išemigra
Buriavimas ir jūrininkystė
burghe
suimtas
deportavimui
ir
Pietų
vėjelis
baigė
pasikalbėjimą
p.
Rudis..
vus O. Gešventui į Kanadą, pareikalų, kuriuos išsiaiškinti ge kai. Tuo tarpu, kol rezoliucija
B. Stundžia
.....................2,00
Vytė Nemunėlis __________ 1.00
A. B. Didžiosios atgailos
kviestas T. Gailius iš Prancūzi- padėtas po $2,000 kaucijos Jo riausiai galima asmeniškai pasi nėra pakeista, jokių faktinų ty
Paklydę paukščiai I
nas Urbonas.
R. Spalis _________________3.50
jos.
kalbėjus. Ypač mums, Amerikos rinėjimų ar apklausinėjimų ne
Jurgis Jankus____________ 2.A
Džiaukis gyvenimu
Michigano jau pirmiau paimti lietuviams rūpi asmeniškai pa bus daroma. Kongresmano Ker
Reikalų mi- deportavimui J. Kraus ir P.
O. Swett Manlen_______ ,___0.70
Paklydę
paukščiai II
tirti apie Europoje esnačių Lie steno ir mano kelionė šiuo rei
MIRĖ
Doleris iš’Pittsburgho
Jurgis Jankus ____________ 2.60
Jakštienė.
•
tuvos vadavimo veiksnių darbo kalu yra grynai studijinė.
Stepas " Zobarskas ________ 0.80
Petras širvokas
Jau seniau minėjome, kad sąlygas, turimas techniškas or
PRANAS
Daili saulytė
— Ar numatote būdamas Eu
Juozas švaistas_ _ ____ ... 2.76
Clevelande yra du lietuviai ame ganizacijos priemones, o taip
į
nm
AUKŠTAKALNIS
ropoje aplankyti kai kurių kraš
Pabučiavimas
rikiečiai teisiami deportavimui. pat vietoje nustatyti kuom ir
Gyvačių
lizdas
tų valdžios pareigūnus?
J. Grušas ________________ 1.50
Chicagoje tačiau yra didžiau kaip geriausiai mes galėtumėm
MinersviUe, Pa. Pranas Aukš
Francoią Mauriac _______ 2.60
Raudonasis
siaubas
• Pranas Sutkus, buvęs Dirvos sias skaičius — penki.”
tiems veiksniams padėti. Pa — Būdamas Europoje kartu takalnis, 73 metų amžiaus, mirė Gatvės Berniuko Nuotykiai
Salik Vogulov --------- ■._____ 1.25
R. Spąlis ____________ 5.00
bendradarbis Korėjoje, spalio
starosios aplinkybės gal ir nu su kongresmanu Kerstenu mė rugpjūčio 13 dieną. Palaidotas
Raudonasis Tvanas
Gimdytoji
mėn. viduryje išvyksta į Vokie
lėmė tai, kad atstovu parinktas ginsiu kiekvieną proga painfor rugp. 17 d.
Ignas šeinius__ _________ S.
Francois [auriac
muoti
spaudą,
visuomenę,
o
taip
tiją. Heidelbergo universitete
Velionis
buvo
kilęs
iš
Mari

Chamber of Commerce pirminin
Raudoni
batukai
Giesmė
apie
Gediminą
Ačiū
Rėmėjams!
baigs medicinos mokslus.
kas, kuriam finansinės ir tech pat ir valdžios atitinkadus pa jampolės valsčiaus, Prienų pa
B. Sruoga ir V. Petravičius
Jurgis Savickis ________ _ 1.5l
reigūnus
apie
faktą,
kad
J.A.V.
rapijos, Rutkiškių k. Į Ameriką
nikinės organizacijos problemos
Ramybė man
Prenumeratos pratęsimo pro artimesnės. Bet gi svarbiausia Kongresas imasi tyrinėti Balti atvyko 1898 metais ir beveik 50 Gintariniai vartai
N. Mazalaitū______________
J. Kėkštas_____________ __ 0.84
ga DIRVOS spausdinimo prie mano į Europą kelionės tikslu jos valstybių okupaciją ir tų ty metų išgyveno MinersviUe, Pa.
Gimtojo žodžio baruose
Raguvos malūnininkas
monėms pagerinti aukojo šie
Per daugelį metų turėjo už
yra painformuoti Europos lietu rinėjimų išvadoje reikalauti, kad
P. Jo likas
V. Tamulaitis .....................
0.24
skaitytojai:
vius apie Amerikos Kongreso 'Baltijos valstybėms būtų vėl su eigos biznį, buvo savininkas Gyvulių] ūkis
Sudie, pone Cipse
George Onvclt _______ ___
Kregždė Jokūbas, Avon . $1.00 žygius Baltijos valstybių reika grąžinta laisvė'. Amerikos Kon Washington Hotel MinersviUe,
James Hilton ____________ 0.71
greso
pradėtas
darbas
gal
pa

Haufb
pasakos I ir II dalis
lu.
šią
misijos
dalį
turėsiu
atPa.
Be
to,
turėjo
daug
nuosavų
Bliudžius A., Detroit ....... 1.00
šilkai ir vilkai
drąsins ir paskatins kitų šalių namų ir jis buvo vienas iš tur
1
Runcė Dandierln is________ 1.0(
Kazlauskas P., Detroit .... 1.00i likti ' kartu su kongresmanu
Senųjų lietuviškų
parlamentus ir valdžias imtis tingiausių šios kolonijos lietu Kazimieras Sapieha
,
Charles
J.
Kersten
su
kuriuo
Virkutis S., Dr., Cambridge 3.00
B. Sruoga____________
panašios akcijos Baltijos valsty vių. Paliko savo žmoną, du sū
knygų istorija
Vyšniauskas C„ Dr., Canton 1.00, susitaręs susitikti Paryžiuje ir bių reikalu.
Karoliai
V. Biržiška, kiet. virš. ____ 3.0C
,
vėliau
kartu
aplankyti
VLIK
’
o
nus
Dr.
Frank
Hill
(Aukštakal

Cicėnas K., Cleveland "..... 1.00
Guy de Maupassant ..
papr. virš._____:_______ 2.0C
—
Ar
pavergtos
Lietuvos
gy

,
būstinę
Reutlingene
bei
lietuvių
nis)
sveikatos
komisijonieriūs
Vengris J., Amherst ....... 2.00
Kaip jie mus sušaudė
Saulės
laikrodžiai
ventojai painformuoti apie Ker Minneapolis,
Minn. 'Joseph
Baublys J., Detroit ........... 1.00I veiklos centrus Vokietijoje, ŠveiJ. PatrųRis .■........
1
Henrikas Nagyt____________ 1.01
sten
komisijos
sudarymą?
Aukštakalnis, Philadelphia, Pa.,
Laucevičius M., E. Chicago 1.00, carijoje, Italijoje ir Anglijoje.
San Michael knyga I
— Vaice of America progra tris dukteris, Mr. Helen BazzeIgnas! Šeinius ....'._____
1
Axel Munthe________________ 2.54
Grumba B.. Ambridge ....... 1.00
— Ar Jūsų kelionė turi ryšių
San Michael knyga II
Mackevičius Fel Rochester 1.00 su Kongreso sudaryta Baltijos mose buvo paskelbta žinia apie la, Trenton, N. Y. Mr., Violet Kalorijoj ir doleriai
Viliuj Bsažviliua_____ _
Kazakas I’ov., Hartford .... 1.00 valstybių okupacijai ištirti ko Amerikos Kongreso nutarimą Kailis, Philadelphia, Pa. Anna
Axel Munthe__ ____________ 2.51
Kryžkelės
sudaryti
komisiją
Baltijos
vals

Aukštakalnis,
Minneapolis,
Min.
Urbonavičiūtė M.,
šventieji
akmenys
misija ir jos darbais?
A. Vienuolis__________
tybių okupacijai ištirti. Todėl ir devynis anūkus. Tegul būna
Manchester .................
Faustas Kirša____________ 2.00
Konrodas Valenrodas
— Į šį klausimą turiu atsaky• reikia tikėti, jog ši žinia pasie- ši žemelė lengva velionio poil
Spirikaitis Al.,
šventoji Lietuva
Adomas Mickevičius ___
ti
"taip” ir ”ne”. Kersteno rezo■ kė Lietuvos gyventojus. Būda- siui, o jo šeimai reiškiame gilią Keliai ir kryžkelės
Garfield Heights .......
Jurgis Savickis __________ 3.00
liucija dabartinėje savo redakci-■ mas Europoje tikiuosi turėsiu užuojautą.
Putinas _______________
Kubilius P.. Cleveland .......
šventoji Inga
progos pats, o taip pat gal kartu
Dr. ir Mrs. M. J. Colney Kaimiečiai
Kaimelis Ign., Detroit.......
A. Škėma ________________ 2.50
Lukauskas Pr., Vįaukegan
Urbšaitis Jonas, Bedlord ....
Gruzdys V., Killbuck ........

V. S. Ityymont I-II-III-IV
I ir II dalis .................. po 3.00
III ir IV dalis _______ po 3.50

CHICAGOS
GYDYTOJAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
ir skelbimų reikalais:

Tel. ofiso VIrginia 7-6583
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i

2201 West Cermak Road
' VAL.:’ 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. iy sekmad. ofisas uždarytas,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE

namų įrenginiu prekybos įmonė, užimanti per 15,(100. kv.

pėdų ploto.

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,
9 Broad St

1701 S. Damen Avė., Chicago III.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas,
4416 So. Hennitage Avė.,
• YArd 7-0191

Tel. offic’o ARmitage 6-0161
Tel. buto GRaceland 2-9203

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios

mašinėlės lietuvišku raidynu.

Įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.
kitomis dienomis nuo 9 iki.,6 vai. vak.,
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 West Chicago Avė.,
Chicago 22, III.
>
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad.,
antrad., ketvirtad., penktad.,
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais.
12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr. 1. Kuras Ramunis
Spcc,: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS
VAL.: pirmad., trečd. ir penkd.
5-8 v. v.
•
šeštad. 10 v. r. — 1 v. p. p.

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS
v

3222-24-26 So. Halsted St., Chicago 8, III
* Tel. Victory 2-4226

IR

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS
VAL.: antrad. ir ketvlrd. 7-8.30 v. v.
šeštad. 3-5 v. p. p.
TEL.: Kabineto REpublic 7-1168
Buto: WA!brook 5-3765

Stepas Kęsgailą,
6882 Beaulieu St.

Brunonas Kalvaitis,
545 East Broadway.

Tikrina akis ir pritaiko akinius
keičia stiklus ir rėmus.
šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad.
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad.
tik susitarus

Montreal, Canada

Antanas česonis
1323 Hollins St

So. Boston, Mass.

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir

Baltimore, Md.

•

A. S. Trečiokas, '
314 Walnut St

New York-Brooklyrie
Antanas Sodaitis,
57-56, 63rd St,
Maspeth, N. Y.

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis,
5617 So. 31 St

Waterbury, Conn.
Vladas Varneckas,
2157 N. Main St

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla,
' 190 Catherine St. S,

A. Rinkūnas______________1.50
Grabau - Grabauskas ._______ 2.00
. Dr. P. Jonikas

Povilas Lukošiūnas,
Box 1665 M, G.P.O.,
Adelaide, S. A.

Australia
P. Ambraza
29 Elsemere St.
Kensington
Sydney

Brazilija
Maldutis Laupinaitis,
Cąixa Postai 118
Sao Paulo

Colombia
K. Klastauskas,
Apartado nae 2336
Medellin

Venecueloje
c/o Cristalerias Nationales,
Apartado 4532
Maracay
Venezuela, S. A.

3.00

______

J. Balys__________________ 3.00

.

August Gailit ____________ 2.50

Trylika nelaimių

Stasius Būdavas

________ 1.80

R. Spalis ___________ _____ 1.25

Tarp pelių ir vyrų

A. Bendorius ________ __

2.75

Laiškai žmonėms
' Pranas Naujokaitis

John Steinback _______ .__ 1.25

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ______________ 0.80

................................. 2.00

PsĮpfni

Ugnies pardavėjas

Lietuvių Literatūra

Balys Rukša______________ 1.00

______ 2.00

Velykų pasakos

Lietuvių (Tautos Kelias

• N. Butkienė ______________ 1.00

M. ,-Biržiška ______________ 3.00

Vidurnakčio vargonai

Lietuvių kalbos vadovas

Česlovas Grincevičius

Red. prof. Skardžius______ 4.50

____ 1.50

Vincas Krėvė Mickevičius

........... r.____

Lietuviškos pasakos
J.

J. Grišmanauskas ________ 2.00

Tomas Nipernadis

K. Binkis ................................. 2.00

G.

A. Giedrius ______________ 1.90

Tolimieji kvadratai

Tautosakos Lobynas

Lietuvių Kalbos Istorija

Lietuva

Australijoje

P. Kesiūnas ______________ 3.00

Kelias į pasisekimą

Welland, Canada

J. A. Urbonas,
1302 Lamar St.

Newark, New Jersey

Tėvų pasakos

Loreta

Dayton, Ohio

VI. Pauža,
9124 Quincy Avė.

Kregždutė

Jonas Paršeliūnas,
62 Pauline Avė.

Dainora Daunoras
49 Thornton Avė.
Thurnham Green,
London W. 4

Detroit, Mich.

Tarp žalsvų palapinių

Toronto, Canada

Anglijoje

V. Kazokas ______________ 1.00

Kudirkos 'raštai

Lyrika

Žukauskas Kazys
87 Thorold Rd.

Sapnų pėdomis

............................... L- 2.50

2.00

Vaikų knygelė

Lietuvi^ poezijos antologija
J. AistlH! ir A. Vaičiulaitis 6.00

M. Valančius ________ -___ 1.80

Lekučio atsirąinimal (jaunimui) Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas_____ -___ '__ 1.50

A. Giedrius ......_________ 1.50

Varpai skamba

Lietuvių Archyvas

, Stasius Budavas__________ 2.50

*• Bolševjzmo metai ________ 3.00

Vyturėliai Laukuose

Lietuvį yąlstybes
Konstitucijas

Vikt.

.„217r-—............................ 0.70

Lietuva tironų Pančiuose

_______ .__ 0.75

Užuovėja
M; Katiliškis ....___..... 3.5®
žmonijos likimas

B. T. Dii^eikis ir V. Rastenis
’ (Jona6>.Andrūnas ir Petras
Svyriiis)...---------- -------------- 1.50

Mažasis į Lietuviškai —
Angliškas j Žodynas

Šimaitis

Taupioji Virėja

.

V. Bagdonavičius_____:.____3.50

žemaičių žemė

Vilius! į’ėteraitis i._________ 2.00

A. Vilainis ______ ........ 1.50

Metūgės 111,1
B. Pūkelevičifitė .......„. 1.00

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė ___________ _ 2.50

Meškiukaą Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis _______ ... 2.00

žemaičių krikštas
P. Abelkis ............ -............ i 3.50
žvaigždėtos naktys ■'
Augustaitytė-Vaičiūnieno .. 1.00
žmonės ant vieškelio
Liūdas. Dovydėnas------------ '1.00

Visos knygos siunčiamos paštu. .Užsakant pinigus siųskite
DIRVA,
1272 East 71 SL

7^7

I

Raudonajam pragare

gydytoją, kuris, buvo pabėgęs iš
sovietų karo belaisvės. Kažinkokiu būdu milicija apie tai su
žinojo ir A. seserį .su visa šeima
ištrėmė. Vokiečiui gydytojui pa
vyko pabėgti į mišką pas parti
zanus.. Ištremtųjų ūkis liko iš
plėštas ir apleistas, tačiau pa
statai nebuvo nugriauti, šioje
apylinkėje masiniai trėmimai vy
ko 1948 ir 1949 metais, per ku
riuos ištrėmė apie 30'i gyven
tojų. A. kartais gaudavo iš savo
ištremto į Sibirą švogerio laiš
kų, kur buvo rašoma, kad jis
esąs nuo savo šeimos atskirtas
ir dirbąs sunkiai anglių kasyk
loje. Prašė atsiųsti maisto ir rū
bų.

vimų autobusų ir kitokių susi
siekimo priemonių, kaip tik ge
ležinkelis. Bet Viduklės stočiai
esant gana toli, žmonės buvo
priversti daugiausia pėsčiomis
keliauti. Tik vėliau buvo paruoš
ti keleivių pervežimui du sunk
vežimiai, kurie dažnai būdavo
remonte ir susisiekimo tvarkaraščio nesilaikė. Kartais ištiso’mis dienomis tekdavo išstovėti
prie kelio.
Skaudvilėje ' ir Nemakščiuose
bažnyčios veikia, tačiau pasku
tiniu metu buvo kalbama, kad
už mokesčių nemokėjimą Ne
makščių bažnyčia bus uždaryta.
Tikroji N. bažnyčia per karą su
degė ir jos vieton yra pastatytas
medinis
namas.
Inf.
Prie Nemakščių yra vienas so
vietų aerodromas su angarais
lėktuvams, tačiau ne visuomet
*
čia lėktuvai stovi. Kelis kartus
Nesėkminga pjūtis Lietuvoje.
per metus čia vyksta sovietų ka
riuomenės manevrai, kurių metu Jei Vilniaus radijas šienapjūties
būva daug lėktuvų. Tuomet bū ir javapjūties metu nuolat gyrė
na metami parašiutininkai, šau
si "viršytomis normomis”, tai
doma iš pabūklų ir pan.
kompartijos vyriausiasis orga
Nemakščiai ir Skaudvilė per
nas "Tiesa” beveik kiekviename
karą labai nukentėjo. Dabar yra
numeryje išbara vietinius parei
pastatyta mažų medinių name
gūnus dėl trūkumų, vykdant pjū
lių, kurie atrodo, lyg grybai po
ties darbus. Pranešimai iš vietų
lietaus. Nemakščiuose veikia
parodė, kad daug kur tie darbai
viena maža krautuvėlė, kurioje
vyko nepaprastai lėtai. Maža ką
nieko negalima gauti pirkti, padėjo ir išgarsintoji "mechani
Skaudvilėje yra kelios kokios zacija”, kai traktoriai ir kom
krautuvėlės ir viena tekstilės bainai sugedę stovi laukuose ar
krautuvė, laikoma privačiai vie- net dar iš rudens neremontuoti
no žydo, Tačiau jam prekyba stovi MTS kiemuose. Kaikur ma
šinos neveikė nei šianapjūties,
nevyksta, nes viskas pasakiškai
nei javapjūties metu, ir kolūkie
brangu.
čiai turėjo su plikais dalgiais
Susisiekimas labai blogas. Iki eiti j laukus. Ir darbo drausmė,
1950 metų nebuvo jokių kelei- i matyti, gerokai pašlijusi,

prasidėjo žiaurus badas. Ryt
prūsiuos, tam kadaise žydinčia
me žemės ūkio krašte, žmonės
mirė badu tūkstančiais ir sovie
tai į tai visiškai nekreipė dė
yra tai, kas geriausiai paaiškina kultūrines manifestacijas,'"feV ; į tŠiandien jau kiekvienas'lietu
vietų artilerijai ir aviacijai tai mesio. Ir viešai buvo galima iš
žodį ir teikia įkvėpimo panašiai mūsų kultūrinių vertybių
vis kultūrininkas pasaulyje žino buvo geriausias taikinys paten girsti kalbant rusus, kad badas
dymą svetimiesiems, gali pak
daryti.
d  ,1,kad _jei jis turi gerą darbą ar kinti savo kraujo troškimą. Pa ir ligos jiems sutaupo daug lai
Tik žinoma, būtų juokinga J giau lietuvių tautiniams
1‘krą talentą parodyti, jis Ame- kelėse gulėjo šimtai užmuštų ko ir padeda atsikratyti "tais
krto.ti naivius posakius, kokius kiems interesams padaryįl^jj^ j-įkoje tegali kreiptis pagalbos vaikų, moterų ir senelių, o su prakeiktais niemcais”. Tokiai
kartais, išgirstame mūsų gyve-gu-visas mūsų politines inst^- pirmiausia į Antaną Olj. O Olis žeistaisiais niekas nesirūpino. padėčiai esant ėmė sklisti visa
nime. Kaip, sakysime, tokį: "Ne- cijas draugėn sudėjus.
ri-.ii orf "turi kantrai kęsti jo darbo smer- Visų mūsų tikslas buvo kaip me krašte kalbos, kad Lietuvoje
...................
Tik atvykęs į Ameriką sjūL- -kėjus ir suskių kritiką. Toks nors pasiekti Karaliaučių ir iš esą pakankamai maisto, kad lie
ibus tvarkos mūsų politikoje,
kol
neturėsime lietuviško Bismar- nojau, kad jau man anksčiaulžirl •yra kiekvieno didelio kultūros ir ten per Piliau kaip nors išvykti tuviai labai gerai priima vokie
cko”. Bismarcko mes dabar vis- nomas Čikagos, lietuvis advoka politikos menininko likimas ... vakarų Vokietijon. Pergale nei čius ir juos slepia nuo rusų. Ir
tiek neturėsime, nors vieną ma tas Antanas Olis, neseniai-iš
mes, nei mūsų kariuomenė jau aš panorau šį gandą pati pasi
žą Talleyrandą pastoviai turi rinktas į to miesto sanita#Wį 1 o:-.
nebetikėjo — kiekvienas indivi tikrinti, nors jau niekuo pasau
DAILININKAS X..
me ... Arba toks posakis: valdžią, kažkada anksčiau "b’tivfl1
dualiai stengėsi kaip nors savo lyje nebetikėjau. Po ilgu pastan
"Mums reikia lietuviškų Dosto- kartą dirigavęs simfoniniam or ,l- Neminėsiu jo pavardės. Bet galvą išgelbėti. Tačiau tik ma gų pavyko man pereiti Lietuvos
jevskių, lietuviškų Tolstojų, kestrui. Tai gana išimtina^-^- ^įli dar vienas jau moderninio žai dalelei pabėgėlių pavyko Ka sieną ir pėsčiomis atvykau iki
naujų Maironių, antro Adomo retas dalykas pasaulyje. PagfiĮ- pozityvumo pavyzdys. Tai daili raliaučių pasiekti — visi kiti Nemakščių, prie Raseinių. Pa
Mickevičiaus”..,
vojau, kad toks žmogus turi bū- ninkas, kurio vieną kitų, kūrinį arba kelyje žuvo arba pateko kelyje visur mane lietuviai šelpė
Tai būtų visai gerai, ir ypač'ti arba koks maniakas, ariją. laim gal anuomet Olis iš Vokietijos bolševikams. Per sąmyšį pasi (naistu ir apnakvyndindavo. Kai
„ (j- ; atgabeno čia ir rodė amerikie mečiau nuo saviškių ir niekuo pirmą kartą pamačiau ant stalo
mus reikėtų antro Adomo Mic bai idealistas.
Greit pamačiau, kad ir
čiams. Tas dailininkas neblogas, met jų daugiau nėbesutikau.
kevičiaus. Jo nėra ir niekados
padėtus sviestą, duoną, lašinius,
nebebus. Bet jo pavyzdys gale- nija" ir idealizmas teisingi. ,K«Į talentingas, darbštus, čia jau
Ne tiek daug žmonių žuvo per pieną ir kt., apsiverkiau ir pati
tų ir turėtų patraukti. Būdin lietuvių tremties dailininkai ,4š pasižymėjęs. Vieną kartą jis patį karą, kiek atėjus bolševikų netikėjau savo akimis, kad to
gesnių ir gražesnio pavyzdžio Vokietijos beldėsi j visokių veiks ■man ir sako:
kariuomenei. Tūkstančiai vokie kių dalykų pasaulyje dar esama.
ištremtam lietuviui literatui aš snių ir tarybų duris, kas padėtų
"Lietuvių visuomenė? Ė, kas čių moterų, vaikų ir sehelių bu O viena lietuvė senutė su pasi
jiems suorganizuoti meno paro jnan ta lietuvių visuomene! Aš vo nušauta be mažiausios kal gailėjimu į mane žiūrėdama vis
kaip ir nežinočiau.
dą Amerikoje, niekas jiems 'be (ią jos negyvenu ir negyvensiu. tės. Praėjus egzekucijų bangai, kartojo: "Essen, essen ...”
padėjo.' Ir štai Antanas Olią, .Bent jau Amerikoje ne. Ar rasi
Kadangi vokiečių pabėgėliai
ADOMAS MICKEVIČIUS
niekelio neprašomas, nutaria,-vi mūsų publikos, kur tikrą meną
masiniai plūdo j Lietuvą, tai
Dėl vieno galime liūdėti, kad sus eksponatus pergabenti Arpe-. supranta? Aš gyvenu tik iš ame įtraukdamas kad ir ne tokius vienoje vietoje ilgiau išbūti ne
tas lietuvis rašė ne lietuvių kal
•
"liti rikiečių. Aš tik su jais tedirbu. jau stiprius Čiurlionio kūrinius. galėjau. Bet ir amžinas basty
ba, taigi, formaliai pasidarė sve
Ir pagalvojau daugiau: — masis buvo įgrįsęs ir pavojin
Aš be lietuvių visuomenės galiu
timos literatūros lobis. Bet jei
■'apsieiti, jos man gali ir nebūti. Kiekvieno menininko profesinis gas. Laimingu sutapimu mane
šiandien kuris iš mūsų literatų
Ką ji man padėjo? Ką ji man gabumas ar tik kažkaip paslap priglaudė viena lietuvių ūkinin
taip stipriai pradėtų kurti ang
gali padėti? Lietuvių rietenos tingai nesustiprėja, ar jis ne kų V. šeima prie Nemakščių, čia
lų ar prancūzų kaliomis, manau,
jnan visai nerūpi. Spjaut man j įgyja kažkokio naujo gilesnio ilgai neišbuvau, nes milicija ir
niekas perdaug nepyktume ...
,tas partijas ir tas jūsų rezisten aromato, kai tas menininkas yra stribai labai persekiojo. Po kiek
. Adomas Mickevičius beveik
cijas. Neturiu laiko, aš užimtas, dar ir "visuomenininkas”, vis laiko mane priglaudę kito kaimo
-aš juk daug dirbu. Paaukoti? kuo domisis, viską išgyvenęs, ūkininkas A., kuris kartu buvo
viskuo gali būti būdingas ir ar
timas mūsų dabarčiai. Jis, dar
'Galėčiau, aš turiu pinigų, už persisunkęs savo tautos didžiai ir batsiuvys, čia išbuvau iki iš
dirbu gerbi, bet... šiuo momen- siais rūpesčiais, suaugęs su jos vykimo vakarų Vokietijon, šei
jaunas studentas, priešinosi ca
lf.ū neturiu. Aš nenoriu maišytis dvasia ir aspiracijomis, aktyvus mininkas A. turėjo 10 ha. žemės
rizmui, buvo jo kalinys, paskui
'i tą balą. Aš esu menininkas. jos siekimų rėmėjas, su savo ir gerai vertėsi, tačiau, pradė
buvo ištremtas į Rusiją, vėliau
•Nenoriu būti nuo kieno priklau- instrumentu, kad ir ne mirtin jus steigti kolchozus, viską kas
pasitraukė j Vakarus, nuolat bu
įšomas ar kam priklausyti. Aš gu ginklu, bet vistiek, anot Pab- buvo galima parduoti pardavė ir
vo aktyvus anticaristinėje re
‘nepriklausomas menininkas. Su lo Casals, visuomet grojantis nusipirko Skaudvilėje narna,
zistencijoje, dėjosi' prie laisvės
pranti,
mano tikslai yra meni laisvės ir savo tautos laisvės pu tikslu ten persikelti ir atidaryti
kovotojų organizavimo, ir mirė
p ir ■
ninko. Man jūsų politika nerū sėje ...
su jais. Jis visuomet liko lie
batsiuvio dirbtuvę. Tąčiau jam
pi, kaip jums nerūpi 'mrtno me
tuvis. Jis nestatė terminų, kada
Ir dar pagalvojau apie Lisztą ši kombinacija nepavyko — na
nas”. ..
kils karas, kada ateis išsilaisvi
ir Chopiną, kurie tiek daug yra mą bolševikai konfiskavo, o jo
■ m
■ ii
Ir taip toliau. Tai tikras pasi- davę savo tautoms svetur pa ūkį prijungė prie "Didvyrio”
nimo diena. Jis tam dirbo visą
Jani ■ 'kalbėjimas. Tie žodžiai nereika
gyvenimą. Taip, jo tremties ir
garsinti, — ir raidiškai, nes ne vardo kolchozo. Gyvenimas pa
lingi paaiškinimų. Tai patrau- žodžiais, o tik garsais, — ir apie sidarė sunkus, bet vis tik šiaip
gyvenimo sąlygos buvo nepa
skiantis pavyzdys. Jis jau ne tVagnerį, ir api- Paderevvskj. taip šeimininkas vertėsi, slapta
lyginamai lengvesnės, "poniš‘Vieną patraukia. "Gryno meni- Ar jie būtų buvę ir likę tokie taisydamas ir siūdamas batus.
kesnės”, negu mūsų daugelio.
.L ninko” kelias ...
Gal jo ir gabumai jas nugalėti
stiprūs ir taip dvasioje turtingi,
Bolševikinis teroras ir kolcho
buvo didesni, bet ir iš mūsų ne
jei būtų sutikę pasidaryti tik zų įvedimas žmones stūmė tie
-UII9
vienas galėtume tokias sąlygas
7 n
tai DP, — groti ir loti ten, kur siog depresijon: bet vis tik šiaip
11 ANDRIUS KUPREVIČIUS
susidaryti, gerai užsispyrę. Juk
t. ei.
skanesnis penas, ir be gėdos taip dar laikėsi, vildamiesi, kail
ij •
• Štai vėl kito menininko — skelbti: ė, kas man tie lenkai, greitai prasidės karas ir juos iš
jau ir mes pradedame turėti lie
e pianisto kelias. Atvykęs koncertuvių profesorių svetimuose uni
vokiečiai ar kažkokie vengrai, gelbės iš sovietinės vergijos. Ta
ii;
'ttn į Los Angeles, Andrius Ku|>- aš iš jų negyvenu, apie mano čiau visos viltys sudužo, kai vie
versitetuose ...
Beveik visa Adomo Mickevi rikon ir įvairiuose miestuose su revičius turėjo pasikalbėjimą lie meną jie nieko nesupranta, aš ną naktį' prasidėjo žmonių de
čiaus kūryba buvo — lietuviš ruošti lietuvių meno parodau. tuvių radijo pusvalandyje. Jis gyvenu tik ■ iš prancūzų, rusų, portacijos Sibiran. Ūkis buvo ne
kasis patriotizmas. Ir ne pigusis Pats dalyvavau specialiame po tarp kitko, paklaustas, kokia jo anglų, amerikiečių ...
toli Žemaičių plento, kuriuo šim
patriotizmas, ne tuščiažodžiavi sėdyje Neitf Yorke, kur tas Olio pažiūra į lietuvių visuomenę,
tai sunkvežimių tūkstančius ne
mas, ir Adomas jo nevengė, jis ‘nutarimas turėjo virsti kūnu. pasakojo;
kaltų lietuvių vežė Rusijon. Iš
TRYS A
nebijojo "garsiai deklamuoti sa Mačiau, kad net su savaisiais ' "Man lietuvių visuomenė vi
mano kaimo išvežė apie 10 šei
tas
reikalas
rieda,
kaip
neteptas
vo patriotinių jausmų”. Graži
Mimo duoti keturi pavyzdžiai niu, tačiau šeimininkui pavyko
sur padėjo ir padeda. Anuomet
na, Konradas Valenrodas, Vėli- ratas. Olis klausėsi visokių vei Vokietijoje, vėliau Argentinoje, nelygus, "kakofoniški”, gal keis pasislėpti. Praėjus trėmimams
, nės, dalis baladžių ir lyrikos, — kėjų nuomonių, šypsojosi, ir pa Habar čia Amerikoje. Aš čia ga ti. — bet juos roviau iš paties šeimininkas grįžo atgal, bet jau
kas gi yra, jeigu ne aktyvus lie darė, ką galėjo. Laikraščiuose lėjau atvykti, pakviestas Mar gyvenimo, dabarties ir praeities. jo daugiau nebejieškojo. A. su Paryžiuje, madų sostinėje, pradėtos demonstruoti šios rudens ir
tuviškas patriotizmas, didvyriš buvo rašoma, kad Olis "daro sa gučio (ir vėl daugiau ar mažiau
Aš visuomet protestavau prieš šuo slapta laikė vieną vokietį
žiemos moterų drabužiu mados.
kumo poemos, kovinės moralės vanaudę politiką”, paroda buvo Olio ranka, — pagalvojau klau DP terminą, piktinausi, kad mū
žadinimas, tikėjimas į savo tau■ savos spaudos dalies ignoruoja- sydamas). Argentinoje aš su sų tautiečiai jį sutiko prisiimti,
tos ir asmenybės laisvę? O Ponoi ma, net kaikūrie dailininkai reiš organizavau lietuvių chorą, ir — ir dabar matau, kad ne be
Tado poema — juk tai'tik kita, kė nepasitenkinimą dėl "blogos .dabar net argentiniečiai mūsų reikalo. Nes jau galia daug mūsų
, , f’■ dainas dainuoja, Menininkas ne piliečių, net kultūrininkų ir me
gal pasakytume pasyvaus, trem ■organizacijos”...
O štai anas lietuvių sąskrydi^, gali ir neturi atsiskirti nuo savo nininkų pradeda galutinai priim
tinio patriotizmo forma.
Adomas buvo romantikas, gy• VVashingtone su mindaugine dp Ii,visuomenės,
į,visuomenės, savo tautos”.
...
..
ti ir DP dvasią, kitaip sakant,
venime ir literatūroje, savo lai■ Iimi ir parodymu Amerikos sųs-J. , Kiek vėliau su Andriumi pra tą "išvietintųjų” dvasią, arba
in<r sena
aann karališka
lrnrnlišVii liatmrtt,
kų kūdikis, šiandien kiti laikai, tinai
tinei, jog
lietuvių leidome mŪSU bute VISU Vilk-ll'ą. gerai lietuviškai nusakant, —
kitos literatūrinės formos, ir ki tauta yra išnokusi savo daiiiniiia tRalbėjom apie Amerikos kom- išviečių dvasią.
ta "romantika”. Bet tautinių už- kais, pianistais, kompozitoPiiVi^,
.
. -lirtzitorius, kurių kūrinių pasiIr todėl, susigraudinęs, jieškojĮkdavinių dvasia ta pati, įi* rašy- dainomis ir kad ji nusipehto btfff.^eilau jo programoje, apie kai- jau kitokių pavyzdžių, šalia to
i..s
o_ ne burliokų puspadžio ję,n.juos veikalus muzikos inter- Ikso, mane patraukė trys A —
C&°j° r°lė savo laiko visuomenėje laisva,
^nedaug pasikeitusi. Nors lenkiš mindžiojama. Kas galėjo toĮęįjį ipęetacijos klausimais, apie Lisz- Adomas, Andrius ir Antanas,
kai rašęs. Adomas grąžino šim manifestaciją, jai pats daug pąT, įtą... apie daug ką. Prisipažin įvairūs, įvairių laikų vyrai. Ir
tus geriausių mūsų žmonių lie aukodamas, suorganizuoti, i'iųir, siu,, kaip muzikos ir dainos piė- fpač šis Antanas, kuris, gimęs
tuvybei ir vėliau tūkstančių skyrus Olį, tą advokatą ir poli-, •gėjas, buvau tam vakarui kiek ir augęs Chicagoje, nieka i Lie
tūkstančius įkvėpė mylėti mūsų tikierių, kadaise dirigavusi siift- '.pasiruošęs. Ir'pamačiau, kad tuvos dar nematęs ir dar jokios
tėvynę,.. "daugiau, negu sveika foninį orkestrą? Ir koks lntTO ‘niaždaug viską, ką tais klausi- Girniaus suformuluotos "gimto
tą”, daugiau, negu namuką ar to sumanyto ir vėliau pravtk'Ko ■’thaią buvau skaitęs, 'Andrius ir sios žemės netekimo žaizdos"
automobiliuką šiais laikais.’ Tai žygio sutikimas bei jvertinirdkb)Itžino, ir skaitęs, ir daug giliau ’ieaptūrėjes, tik simfonijos or
kūrėjas, atlikęs milžinišką vi-Į daugelyje miįsų, atsiprašųp-t,'"pergalvojęs. Ir visuomeninės kestrą. dirigavęs, -teisybe gynęs
suomeninę funkciją, ir dėl savo lietuviškos spaudos? Nagi, lę^Į problemos, ir mūsų išsiląisvinį- ir dabar susirūpinęs Chicagos
kūrinių -patriotinės bei kovinės tai jėgų skaldymas, paveržimas-' ^mas, ir rezistencija — jam nei higienos pakėlimu, ir niekad DP
dvasios nepasidaręs silpnesnis, darbo jš kitų,' net politinis
Įdek nesvetimi dalykai. •
dvasiai nepasidavęs.
kenkimas kitų organizacijų dar. -į;'Ir pagalvojau : — štai taip pat
kaip rašytojas.
Bet... aš svajoju, kad vėl
bui, taigi, vertas ignoravimų,,^- pienininkas, jati daug pasiekęs, atsistojusi nepriklausoma Lie
■
toj spaudoj- ignoruotas. Ir dabar .ja.u stovįs angoje . j pasaulinį tuva tikrai1 panorės beiij- į am
ANTANAS OLIS
aiškiausiai pamačiau, kokia yrą ,garsą. Ir jis ne tilę- ištikimas žiaus galą "išvietinti” šį Anta
Štai dabarties pavyzdys, — lietuviška vienybė ir patriotia- iietuvių tautai, bet savo prie ną ir ištremti jį jo tėvų ir sene.visai kitas, visai nelygus, nes mąs Amerikoje ir kaip lietuviš monėmis nėsibijo garsiai dėklą- lių žemėn, kaip laisvės žygių .ir
visai iš kitos operos. Tai politi kos kultūros manifestacijas su muoti patriotinių jausmų, į kiek- lietuviškos kultūros skleidimo
kas ir visuomfertininkas, kuris pranta "vienas kitas dvasios sii'š-• vieno savo koncerto programą amba’sadorių Amerikoje.
. ■
o ..
;
'

žodžiai moko, o pavyzdžiai pa■traukia, — sakydavo senovės romenai.

BRONYS RAILA

aū-

kis, pats to. nesugebėjęs, nemo
kėjęs ir nenorėjęs padaryti, o
juo labiau tani savo pinigą pa
aukoti.

•

A.

•i
t

/Jį

V■

.
♦

■ ■' -I $

■

■■
c

i-

*

.... f,-•• • ■

•

■v-

5

*' i

I

. <• J» v

■»
••

1

• *•

t

i

1953 m. rugsėjo 3

DIRVA

£

♦ Nr. 36

✓

f

.

»

-

*■ ■

*>

išjpĮMįintys" tokiais atvejais nė- vos sąlygose (panašiai, kaip ir
vežti šienų į tvartus'. NeorganiLAIŠKAS
-slapyvardžiai maža teturi
rą Įįjįip jau labai populiarus da- čia)
,
zuotumo ir blogo technikos iš
REDAKCIJAI
kadangi jie greit išlykas’ ir, šalia kaikurių savo tei- prasmės,
;
naudojimo faktų pilna ir Prienų
Be abejo, kultfirboli
rajono P, Cvirkos vardo, "Avan DĖL NEIŠGIRSTO DURIMIS giamųjų pusių, šiek tiek ir nei- šifruojami.
ševikiniai
lizdeliai
irgi netruko
giamo
prieskonio
neišvengia.
To

gardo”, "Ašmintos Sodybos”, ir
TRENKIMO
(Mūsų Europos bendradarbio)
dėl mano patarimas buvo, kad, iššifruoti, kas tas A. Vabalkšnis,
kituose kolūkiuose.
Prieš kiėk laiko, bet jau gero jei B. R. yra pasiryžęs išeiti ar ir siuto, kaip įmanydami; sten
— Siloso užtaisymo planas ]kai po išspausdinimo, pastebėjau jatH išėjęs iš ”TF”, tai tegul tų gėsi tų rašinių autoriui visokiais
DABAIi JIE KALBA JAU
Lietuva plačių kampani
sipriešinimų fašistams pradėjo visa
i
teįvykdytas 13,4%. Daugiau "Drauge
■
” P. Stravinsko prie dfų-ą, be viešo triukšmo. Ir pa- Ibūdais įkųsti ir pakenkti, panau
ATVIRAI... f
nuo streiko, neveždami ir neleis- jų
; ... ir t.t.
kaip pusė šio rajono artelių to kaištus
|
• «
B. Railai, kad jis savo sįūjįąų konkrečiai štai ką:
darni vežti į miestų žemės ūkio
dodami tam ne tik' savo jėgas,
Kai pas jus, Amerikoj, dar
produktų. Kuomet iš Kauno bu
Tuose pasipasakojimuose yra darbo visai net nepradėjo. Nuo- jlaiku iš "Trečiojo Fronto” gru
kaikas prisimena vadinamąsias
dbA’š kurį laikų kartų ar dukart bet ir kitų, gana autoritetingų
vo atsiųsta policija tvarkai pa- inemaža ir pasigyrimo. Tačiau šaliai nuo parengimo laikosi jpės pasitraukęs gana tyliai, t.
bei dorų žmonių vardus ir įta
Suvalkijos "ūkininkų" riaušes,
- be jokios viešos išpažinties, per i savaitę buvau apsiėmęs pa kų. O 1940 metais, jau birželio
daryti, valstiečiai išsitraukė pa- yra
;
ir tiesos. Anuo metu susi Dambravos ir Balbieriškio MTS. y.,
dabartinis - kvislingiškas balsas
rengti
radiofonui
spaudos
bei
j pasmerkimo apleidžiamai gru
slėptus ginklus ir stojo į atvirų idariusių padėtį išnaudodami ko Balbieriškio MTS (Mašinų-Trak- be
iš Vilniaus jau visiškai atvirai
politinių įvykių apžvalgėles. Nė- 19 dienų, o gal ir anksčiau, Cvir
ginkluotų kovų. Susirėmimas su munistai
:
vengė vietos žmonėms torių Stoties) direktorius drg. .pei, vadinasi, netrenkdamas du
pasakoja, kieno tos riaušės bu
tivrta laiko tai tinkamai' padary ka ir Co. lakstė Kaune teiraudapolicija įvyko rugpjūčio 27 d. prisistatyti tikruoju savo vardu, Mikelionis bando tatai aaiškinti rimis; kaip tokiais atvejais kar
mies, kur Raila, tuo metu, kai,
vo. Rugpjūčio 20 dienų jie gy
pa tais esti daroma. Iš to daroma ti."'Radiofono direktorius neduo- pav. manim ir kitais panašiais .
Prienuose valstiečiai užėmė plen nors ir labai stengėsi sukti ra antimechanizatoriškomis
rėsi :
da'taan dėl to ramybės. Gal B.
tus, kelius ir atkakliai priešino tų savo tikslams. Nenorėdami skirų kolūkių pirmininkų nuo ar bent aplinkiniais posakiais
jie dar nesidomėjo ir susi— šiandien sukaka 18 metų
taikomis.
Iš
tikrųjų
priežastis
teikiama išvada, kad gal B. Rai RPliabandytų perimti tų darbų. tikę netgi ne perdaug išdidžiai
si policijai. Į miestų atvažiavo tada atbaidyti nuo savęs žmo
nuo laiko, kai Suvalkų darbo
Ditabaš nereikalauja būtinai deapie 3,000 valstiečių ir pradėjo nių, dengėsi Liaudies Fronto kita. MTS turi du šienpjūvius la nelabai iš to fronto ir* tepasisveikinosi...
valstiečiai pakilo į kovą prieš
-nidAfettuoti
savus vienokius ar
agregatus.
Bet
stoties
vadovai
traukė, kad daug kas pasiliko ir '
mitingų. Minia užstojo kalbėto skraiste. Dabar jie tų savo kau
Tuo noriu patvirtinti ir at
buržuazinę diktatūra, prieš fa
kitbkiils
politinius
įsitikinimus,
jus, kuriuos atvykusi policija kę tik parodo, didžiuodamiesi, nepasirūpino parengti žmonių dabartinėse nuomonėse dar pra
kreipti
skaitytojų dėmesį, kad
šistų valdžią. Koviniai Lietuvos
svarbu v’r.ų j irma duoti kiek
norėjo suimti, ir neleido jų areš kaip gudriai ir kokį patogų ap jais dirbti, šienpjūtės pradžioje sikiša.
B.
Raila
buvo pirmas, ku
darbo valstiečių išstojimai 1935galima teisingesnį ir ryškesnį
tuoti. Kalbėtojai, kurių tarpe gaulės įrankį jie vartojo anais į Kalinino vardo kolūkį atvyko
ris
pakėlė
plunksnų prieš dabar- '
šitokiems teigiamams viešai
36_ metais buvo įžymus įvykis
buvo ir komunistai, dėstė vals-. laikais. Tos kaukės dabar jie agregatas iš Balbįėriškio MTS. pasirodant, laikau esant reikalin spyųdos nuomonių,ir įvykių vaiz tinių okupantų parengiamuosius
mūsų krašto darbo žmonių išsitiečių reikalavimus ir šaukė ko nebededa ant veido: nebėra rei- Bet pirmomis minutėmis paaiš ga irgi viešai, ypač kolegos Br; dą. Ęo truputį jis gali pasireikš "desantus” Lietuvos kultūrinia
VtŪGrvimo iš fašistų priespaudos
ti ir savo individualumu bei įei
kėjo, kad jis dobilus ne kerta, o
voti dėl tų reikalavimų įvykdy kalo ...
Railos straipsnius "Dirvoje” ti plačiau j spaudų taip, kaip jam me gyvenime. Tai padarė jis la
istorijoje.
tik.
..
velia.
Pasirodė,
kad
trakmo. Buvo išrinkta valstiečių de
* ¥
bai energingai, o šiandien į tai
— Krupavičius apdalino žeme
toristas drg. Dumbliauskas ne skaitančiųjų akivaizdoje papa laikui bėgant patiks”.
legacija tartis su valdžios orga
pažiūrėjus, reikia pripažinti, da
Atrodo,
kad
Prieniškiai jau pajėgia sureguliuoti šienpjūvės. sakoti kai -kurias tų dalykų lie
spekuliantus, policijos kadrus, o
'Radiofono direktorius nuo tb
nais, tačiau naktį delegatai bu suprato, kų davė anų laikų jų
rė net su nuostabiu įžvalgumu.
čiančias aplinkybes.
biednuomenė gavo tik pažadus.
laiko paliko mane ramybėj, ir iš Deja,' tuo metu tai buvo
vo suimti. Valstiečiai į tai atsa- "revoliucijos” vadovai. Štai kaip, Skubiai buvo iškviesti direkto
1931
metų
vasara,
pas
mane,
— 1935 metų vasara Lietuvos1 kė nauju revoliuciniu pakilimu
rius drg. Mikelionis ir mechani
to . supratau, kad patarimo, ma
darbo valstiečių judėjimas prieš ir nutarė eiti išvaduoti areštuo tų pačių kvislingų pasakojimu, kas drg. Levinskas. Bet ir jie dar tik neseniai pradėjusį eiti tyt, buvo.paklausyta. Po kiek lai beveik "solisto” žygis, nes iš
engėjus išsiplėtė į didžiulį vals- tųjų draugų. Iš Kauno buvo at atrodė šios vasaros
agregato nesutvarkė. Po to MTS Liet. Tautininkų Sųjungos gen. ko B. Raila jau buvo žinomas kitų mūsų kultūrininkų toje ak
cijoje jis talkos tada beveik ne
tiečių pogromų, nukreipta prieš siųsti nauji policijos būriai. Įvy šienapjūtė Prienų apylinkėse: vadovai nutarė būti "apdaires sekretoriaus pareigas, užėjo vie laikraštininkų šeimos narys.
—
Prienų
rajono
Ždanovo
var

susilaukė ...
nas
kolega
laikraštininkas
iš
fašistinės valdžios smurtų ir jko kruvinas susirėmimas. Vals
ni" — pastatė abu agregatus
Berods apie 1937 ar 1938 me
do
kolūkio
antroje
laukininkys

V. Rastenis
"Lietuvos
Aida
”
redakcijos
ir
pa

buožių
išnaudojimų.
Didelę tiečiai privertė policijų bėgti ir
MTS sodyboje ir į kolūkius jų
tus’ B. Raila, A. Vabalkšnio pa
pasakojo tokį dalykų: "Yra toks rašu, pradėjo "Vaire” ir kituo
reikšmę turėjo komunistų par atėmė į Kaunu vežamus areštuo tės brigadoje liepos 6 dienų iš daugiau nebesiuntė ...
tijos šaukimas kovoti dėl eko tus valstiečius. Valstiečių strei 65 darbingų artelės narių šie __ Vyriausias rajono lauki ir toks Bronys Raila, kurį laikų se laikraščiuose intensyvių ak J U K N I E K U R NĖRA
nauti išėjo tik 16 žmonių. Dar
dalyvavęs trečiafrontininkų gru
nominių ir politinių . reikalavi
kų judėjimas apėmė ne tik Su bo dienų jie pradėjo tik 11 va ninkystės skyriaus zootechnikas pėje. Jis jais yra visiškai nusi cija prieš kultūrbol š e - tikrai nėra visoje Amerikoje to
mų, visų pirma dėl demokrati valkus, bet taip pat Alytų, Pa
v i'z m o reiškinius. Jo straips kio pasirinkimo prekių pav.: lie
drg. Daukša pasakoja: "Pereitų
nių laisvių, dėl fašistinių savi nevėžį, Rokiškį, Biržus, Utena landų. Nei vienas iš jų neįvyk savaitę posėdžiuose išklausėm vylęs, nuomonės visiškai išsisky nių' svarbiausi taikiniai buvo tie tuviškų meno kūrinių, tautinių
valdybių panaikinimo ir kita. Tai bei kitas vietas. Ginkluoti vals dė dienos normos. Nenuostabu, trijų kolūkių pirmininkų apy rė, ir jis yra pasiryžęs iš ten iš lizdai, kuriuose buvo susimetu drabužių, rankdarbių - takelių,
eiti, ir išeiti trankiai, kad toli
paskatino valstiečius pradėti at tiečiai saugojo kelius, sprogdino kad, esant tokiai šienavimo "or
skaitų. šią savaitę išklausysim nuskambėtų. Kaip būtų galima si nemaža dalis ir "trečiafropti- kaklaraiščių, paduškelių. Medžio
ganizacijai
”
,
artelė
per
12
die

virą kovų. Lietuvos ūkininkų, tiltus.
jų ne mažiau ...” O rajono vyk ta tikslingiausiai ir geriausiai nlilkų”. Tie lizdai dengėsi viso dirbiniai-kryžiai, vargo mokyk
nų nušienavo tik 38 ha pievų.
darbininkų ir visuomenės vyk
kiomis gražiomis skraistėmis ir la. Odos dirbiniai su Kauno, Vil
domojo kometeto pirmininkas
__ Suvalkų valstiečių streiko
domojo komiteto 1935 m. liepos
— To paties rajono Kalinino drg. Palšis neveda ryžtingos ko padaryti?”
glaudėsi po labai autoritetingų niaus vaizdais. Piniginės, albu
mėn. atsišaukime, išleistame komiteto atsišaukime buvo iš vardo kolūkio vadovybė nerodo
i
ašmenų
pasparne. Aiškiai stoti mai. Gintaro apyrankės, karo
Nežinau,
ar
tas
kolega
buvo
vos už nutarimų įvykdymų, nors
Perlojoje, kurio sudaryme daly kelti ir politiniai reikalavimai. jokio rūpestingumo pašarų pa
nutarimų pašarų paruošų rei įprašytas taip kalbėti, ar tai da■ iį^vų prieš juos buvo nepopu- liai, hroškutės ir kt. Iš Europos
vavo Prienų valstiečiai, vado Vienas tokių reikalavimų buvo ruošime. Kolūkyje yra daugiau
rė savo iniciatyva, ir ar B. Raila; Įiants dalykas mūsų kultūrinin- atgabentos šios prekės : ■
kalu priimama daug.
vaujami apylinkės komunistų, demokratiškai renkamos savi kaip 500 darbingų artelės narių;
tikrai taip jam savo nuotaikasį iVįį’.sluogsniuose, kadangi tie liz Radio, foto aparatai. Siuva
buvo nurodytos žemos žemės valdybės ir seimas. Valstiečių Esant gerai organizacijai, 220 — Rajono kolūkiuose blogai buvo išreiškęs, bet atpasakoju deliai veikė oficialiai ne už bol mos, rašomos mašinėlės su lietu
ūkio produktų kainos, skolos ir revoliucinio judėjimo vadovu bu ha kolūkio turimų pievų galėtų organizuota pašarų apsauga. J. maždaug tai, kas man buvo, pa ševizmų, o tik prieš ’fpolicinio viškais ir kitų kalbų raidynais.
prievolės, kurios slegia valstietį. vo, kaip tai pripažino ir Lietu būti nušienauta jau seniai. Bet Janonio ir S. Neries vardo kol sakyta.
režimo uždėtus varžtus kultūri Plunksnakočiai Pelikan, Montūkiuose 'įvyko šieno vagysčių.
Ūkininkas, darbininkas,
negalėdabar
per
10
dienų
tenušienauta
vos,
fašistinė
spauda,
komunistų
niam gyvenimui”... Visdėlto A. black, Osmia — 14 karatų auk
Aš
atsakiau,
kad,
mano
nuo

\
'Ji *
•
Rajono vykdomasis komitetas su mone, vadinamosios "viešosios Vabalkšnis drįso tuos lizduų so ir platinos. Šveicariški laik
damas pakelti sunkios jį užgriu partija. Buvo platinami komu 23 ha!
vusios naštos, atsisakė remti vy nistiniai atsišaukimai, kurie
— Kalinino vardo kolūkio val tuo nekovoja.
demaskuoti. Jis pava rodžiai C y m a’ ir kitokių fir
riausybę ekonomiškai ir politiš kvietė darbininkus ir valstiečius dyba ir jo pirmininkas drg. Bie — Birštono laukininkystės ar
dinto juos kultūrbolševizmo liz mų. Ir visa eilė kitokių prekių,
kai, mokėti mokesčius ir skolas, vieningai kovoti už bendrus rei liauskas blogai organizuoja dar telėje brigadiriai draugai Žit paskirų kolūkiečių, bet net ir dais ir nurodinėjo, ko jie iš tik- juk visų išvardinti neįmanoma.
pirkti iš varžytinių parduoda kalus. Partija telkė darbo vals bų, pašarų paruošimų vykdo be
tarp brigadų.
Yų)Q siekia. Nežinau, kas pir- Taigi prašome kreiptis ir įsigy
kus ir Klimas net gi nežino, kas
¥ ¥
mus ūkius, kol nebus sutvarkyti tiečius į (bendrų antifašistinį plano. Dvi šienapjūvės mašinos
rna'š‘”kultūrbolševizmo” žodį nu ti: J. Karvelis.Comp., 3249 ir
politiniai ir ekonominiai santy frontų! ragino ir šaukė visus Lie nuua.i
»
kelias uiciKui
dienas iicuuuti.
nedirba. Viena
iš , yra agitatoriai jų brigadose. NeTokios būta šienapjūtės apie kilę, bet esu tikras, kad į mūsų 3322 So. Halsted St.. Chicago 8,
kiai.
tuvos darbo žmones, Liaudies jų sulūžusi, o kitos mašinistą,I nuostabu, kad čia neorganizuo- Prienus ... Įdomu, kaip gi ten tapomąją kalbų jį-įvedė A. Va- III., tel. DAnube 6-1136 ir YArd
— Suvalkų valstiečiai savo pa-• Fronto pamatais, išvystyti po drg. Aleksandravičius pristatė] tas lenktyniavimas ne tik tarp atrodė rugiapjūtė!
balkšnis, t. y., Br. Raila. Lietu- 7-0677.
(52)
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Vienodai ir monotoniškai dunda trauki
nys, pro šalį bėga namukais bei automobi
liais nusagstytas amerikoniškas peisažas...
Vagone vienas šalia kito sėdi du: stam
besnis, tirštais, banguotais plaukais, ir smul
kesnis, kiek pliktelėjęs, judriom, gyvom
akim. Abu važiuoja iš New Yorko Chicagon,
jau yra įpusėję kelionę, žiūrinėja kų tik vagonan atneštus rytinius laikraščius. Smul
kesnis turi "Daily Herųld” ir yra įsigilinęs
į Jungtinių Tautų sesijos nuotraukas, stam
besnis gi — "Daily Recorde" atidžiai tyri
nėja naujausias grožio karalienes: štai Kentucky gražuolės- liemuo yra jau gana plonas,
o Floridos — dar plonesnis, New Yorkas
pasižymi augšta krūtine, o Marylandas —
dar augėlesne ...
Traukinys stabteli Clevelande. Vagonan
įlipo dvi. Kiek paėjėjusios, užėmė tuščias sėdines-priešais anuos du.. Viena — apvalutė
šatenė, juodom blakstienom, pilnai supran
tanti savo žavesį. Kita — blondinukė, smailia1
nosike. Abu vyrai, greitai dirstelėję per laįk- •
raščių viršų ir kiekvienas savo mastu įver. tinę atėjusias, vėl įknibo į skaitymų, atsi
prašau, — į- žiūrinėjimą Jungtinių Tautų
posėdžio bei nuogų blauzdų ..
Traukinys pajudėjo. Stojosi vėl mono
toniška tyla ...
— O jjal mums nusimesti' paltus, čia
šilta, — prašneko. smaili nosikė.
— Lietuvaitės?! — tuoj, lyg laukęs šio
•momento, įsiterpė smulkesnis, •— kur, sakau, tų lietuvių nesutiksi, visur!
*•* .
•—* Ir jūs -lietuviai? — paklausė blon-

dinukė.
— šimtanuošimtiniai!__ smulkesnis ne
paprastai pagyvėjo, laikraštis iškrito jam iš
rankų, — ar toli važiuojat?
— Chicagon,
— Ir mudu! Pačion Chicagon! t- džiau
gėsi jisai, keldamas nuo grindų laikraštį, —
ir pataikyk tu man čia prie mūsų atsisėsti!
Smaili nosikė šyptelėjo.
— O aš galvojau, bus nuobodi kelionė,
— bėrė jisai žodžius, — knygas pasiėmiau
kelionėje pasiskaityti, — jis pradarė portfelį
ir parodė dvi knygas, — atsisės, galvojau,
čia kokie jankiai, pūs dūmus ir skaitys laik
raštį, o tu žiovauk, arba klausinės tavęs visų
kelių: ”How you likę this country?”... O
čia tikras stebuklas: lietuviai, ir visi kartu,
nepažįstami, nesusitarę — juk čia vagone
daugiau lietuvių gal ir nėra ...
— Nei stebuklas čia, nei kų, —'■ pertrau
kė stambesnis, — kelionėje visaip pasitaiko.
— Nesakyk! Tikras stebuklas! Kai aš
dar New Yorke šitam suole atsisėdau, —
smulkesnis pasidavė moterų link, -— tik
spėjau pagalvoti, kas gi čion sės šalia ma
nęs: vyras ar moteris?... jau jaučiu: nu-'
dribo -vyras ... gi žvilgt: jis — Antanas! ... .
— linktelėjo į kaimynų." *
— Mano vyras irgi Antanas, — nė iš
šio, nė iš to, pasakė šatenė.
> • •
•
Abu vyrai sužiuro į jos dailų veidelį,
p
•
.
»7
Ir' buvo visiem neaišku: koks gi toks yra
tas- jos vyras, tas Antanas, ką gi jisai pa
leido ją vieną taip toli, trankytis, ir ką gi
jisai pats ten veikia pasilikęs: gal fabrike

pluša, gal šiaip kokį biznelį varo ...
— Aha, — smulkesnis pertraukė va
landėle stojusią tylą, — taigi, sakau, trau
kinys ilgas, vagonų tiek ir tiek, suolų vago
ne vėlgi daug, o lietuviai atsisėdo visi drau
ge, nesitarę, nei kų ... tai, sakau, kažkas ne
paprasta ir tiek!...
— Jei norit ko nors nepaprasto,. tai aš
galiu jums papasakoti, — stambesniam ma
tyti nusibodo tuščias smulkesnio tauškėji
mas.
šatenė žvilgtelėjo j jį, mostelėjosi savo
ilgom blakstienom, lyg juodvarnis sparnu.
— Prieš porų savaičių buvau prie Nia-'
garos, — tęsė jisai, — jūs žinot: tilteliai ten,
tuneliai visokie. Garlaiviukas, kaip blusa ...
O čia vanduo krenta nuo viršaus. Okeanas
tau ant galvos ... Neišpasakyta ... Jūs bu
vot prie Niagaros?... Nebuvot?! Tai nu
važiuokit. Būtinai nuvažiuokit. Verta! Aš
buvau jau trečių kartų ... Taigi, ateinu prie
to vandens. Krioklys — kaip audra ... žmo
nių čia krante labai daug prisirinkę. Ir anam
taip pat. žiūriu. Kad tave kur šimtas! žmo
gelis toks į automobilio padangas rioglinasi. Surišęs padangas keturia ar penkias —
dideles, nuo- sunkvežimio. Įlindo. Susirietė.
Ir — nuritino jį į krioklį su tpm padangom
— į tų okeaną audringų ... Kad tave kur .
Visi aiktelėjo — žmonės ... Na, ir po žmo
gaus, galvoju. Visi taip galvojo. Nuvertė jį
vanduo iš tų augštybių ..... ir pradingo jis
ęutose: verda ten kaip katile. Ir, kad ta
ve... po kiek laiko — ilgas tas laikas atrodė — iškilo padangos kraštas. Iš putų. Visi
aiktelėjo — žmonės... Nebėra žmogaus,
pamanėm, išplėšė jį vanduo — tuščios, pa
dangos.-.. Ir...-kad tave kur šimtas...
iškiša jis galvą. Tas' vyrukas. Iš vandens.
Čia sujudimas. Laivų suplaukė. Jų ten daug
buvo apačioje... Ištraukė jį — sveikutėlis!

Ant kranto išveda. Ir čia (čekį jam įteikia
— šlapiam. 10.000 dolerių į-'Garbės žodis!
visi matė. Paskui' dar per žmones rinko. Ir
aš dolerį daviau. Negaila. Uz drąsų ...
— Tai kas čia tokio! Į vandenį. Vanduo
minkštas daiktas, — įsikišo smaili nosikė.
— Oho, "minkštas daiktas”! — užsiga
vo pasakotojas, pamėgdžiodamas jos intona
cijų, — matytumėt jūs. Iš tolo neprieitumėt.
Dundesys. Kaip iš patrankų. Ar perkūniją.
"Minkštas daiktas”... Priljstumėt.,. Su
maltų jus j miltusį sutraiškytų kaip uodų ...
tas "minkštas daiktas”.....
— Visvieną. Vanduo ne žemė.. Ne ak
muo, — nepasidavė blondinukė, jos smaili
nosikė paraudo, — ot aš mačiau, tai tikrai
kaip stebuklas koks.
...
— Na ir kų gi? —- užklausė abu vyrai.
— Kai buvome, New Yorke ėjome dan
goraižį tokį apžiūrėti. "Emįiire Statė Building" .vadinasi. Pats augščtaWsiaš. Į patį viršų
buvom užlipę, — užvežė'jtęp su eleveitoriais.
Net kvapą užėmė — taip g^ęj.t užvežė.'..
— Aš ten tūkstantį sykių buvau. Dan
goraižis ir tiek. Kas gi ypatingo, — stam
besnis neatlyžo.
— Ot kas ypatingo! — nosikės raudonumas nuslinko ir į skruostus, ir į smakriu
ku, — kai jau apžiūrėjom, kai jau žemyn nulipom — į gatvę. Dar žvilgterėjom į viršų:
tas dangoraižis lyg krentu kai debesėliai
eina... Ir tik matom — kažkas atsiskyrė
nuo jo viršaus, lyg daiktas ^ koks mažas. Ir
nukrito --.žmogūs;! šoko jis nuo patviršūnės. Įsivaizduojat? žmonės,pubėgo. Policija,
Ir mes. Ko jis čia buvo nušokęs — nežinia.
Gal -gyvent nusibodo. Ar šiaip krito užsižioplinęš. O.gal nelaiminga''fneilė. Mes ten
tokį.vierių matėm — dar viršuj..Stovėjo pats
Sau vienas kampely..Toks: lyg nuliūdęs. Ne■ didelis. toks. Praplikęs truputį. Mes tik iš,
■l

..

užpakalio jį matėm. Gerai neįsižiūrėjom ...
O gal ir ne tas. Jis ant gatvės grindinio nu
krito, o ne į Vandenį, kaip jūsų ... Jis guli,
nabagas, o čia žmonių-... Įsivaizduojat?
Greitųjų pagalbų šaukia. "Jam graboriaus
reikia, o ne daktaro” — žmonės taip sako.
Ir čia staiga tas žuvęs žmogus atsikelia!
Įsivaizduojat?... pamažu sau atsikelia!
— Tai negalimas daiktas, — sušuko
stambesnis.
•— Aš pati savo akim mačiau, norit
tikėkit* norit netikėkit... Ir Stefa matė.
— Kokia Stefa?
— Stefa' Pumpuraitė — mano draugė.
— Aaaa...
■
— Atsikelia jisai — tas žmogus, nušokęs nuo pat dangoraižio viršūnės — kojų
trina... Čia policija pribėgo ir sako jam:
"Palauk”, — sako policija, — "tuoj greitoji
pagelba atvažiuos, nuvešim į ligoninę”... O
jis, tas nukritėlis: "Nieko, nieko”, — sako,
— "aš pats kaip nors namo pareisiu, atsi- JĮ
prašau”, — sako, — "aš čia kojų kiek niks.į
telėjau”.... — ir nušlubavo mihion... Aš
pati mačiau, netoli buvau ... Ir visi matė . .. •
Čia smulkesnysis, tas truputį pliktelėjęs, staiga pašoko ir abiem rankom griebė
pasakotojos rankų:.
— Dėkui, dėkui jums, dėkui... — kar
tojo jis.
— Už kų dėkui? — išsigando ji.
— Tai aš! Tai aš! Dėkui...
— Kų’jūs? — nesuprato visi.— Tai aš-buvau nušokęs nuo to dangoraižio.ir išlikau gyvas! Iki šiol niekas.nenorėjo tikėti manim, bet,, štai, atsirado liūdininku: savo akim matė! Dėkui, — jis kratė
jos rankų, — žiūrėkit: ir ant kojos dar ženk
las liko, — jis užsiraitė kelnes ir parodė kaž
kokią
mėlynę...
»
. f ’
f
(B. d.)
i
r

’ ’.
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Kanados lietuvių dienaj

Tiškus, rydamas riebias pupas,
įsikando liežuvį. Daktaras sako,
kad nuo to nemirs. Tiškus yra
žymus lietuvių veikėjas”.
O, Tiškus buvo paskutinis
žmoguš — lietuvis šitam Ame
rikos mieste.
— Tai ką dabar daryt? —
klausia angelas ir verkia, lyg
vaikas, kojos pirštą nusimušęs,
— nėra nežymaus lietuvio.
— Meluok, sakyk, kad Frank
Petraitis yra paprastas, geras,
dorių doriausias lietuvis visam
apskritam pasauly.
— Negaliu. Būtų gerai, bai
siai gerai, bet angelai nemoka
meluot. Sudiev, Frank Petraiti,
nežinau, ką sakysiu Viešpačiui
Dievui.
Kai angelas Motiejus pakilo
į erves, iš debesų pradėjo kristi
sūrūs lašai. Ir tik vienas Frank
Petraitis žinojo, kas čia per lie
tus.

tojas nemokė daugiau negu ši
Dangus jieško
Seniai buvo pajaustas reika KLB Apylinkių Valdybas, visas
tų high school mokytojas.
las visiems lietuviams ativažiuo kitas organizacijas ir pavienis
nežymaus lietuvio
— Tai, žinoma, tiesa. Bet mi
ti į vieną vietą pasitarti, pade asmenis imtis irticiatyvos suor
nėjai, berods, solistus. Negi tarp
SKAUTŲ
AIDAS;
i
ILGINA
Frank
Petraitis
ką
tik
buvo
monstruoti
savo
siekimus
ir
at

ganizuoti
iš
savo
kolonijų
eks

- Mūsų skautai, užbaigdami šią
sigaivini tautinėje dvasioje. Per kursijas į Hamiltoną. Kuo dau sėdęs valgyti pavakarių, kai į jų nėra paprastų žmogelių. Juk
vakarą, praleido puikias stovyk
"Sk.
Aido
”
redakcija'įrašo
vi

metų metus blaškomi iš vienos giau dalyvausime Lietuvių Die .kambarį įžengė angelas Motie kiti tik stovyklose solistuot pra
lines dienas prie nuostabių
dėjo.
sus sk. vienetų va'diiVds-ves ir vietos į kitą, daromės netaip noje, tuo įspūdingesnė ir gra jus.
Amerikos kontinento kalnų eže
korespondentus-tes
;kąlp
galima
jautrūs tautiniams reikalams, žesnė bus šventė ir stipresnis — Ramybė tau — pasakė an — Ach, angele Motiejau. Ne
rų. Paeifiko pakraštyje — saukalbėsim apie menininkus. Jiems
greičiau
atsiųsti,
jai
šiųs.
vasaros
gelas.
bodimės organizacinio darbo, įspūdis kanadiečiams.
lėtusios Kalifornijos Los An
viskas galima, šiaip ar taip, var
stovyklų
reportažuSįjndienoraškratomės uždedamų pareigų, nugeles vietininkija stovyklavo
Į Lietuvių Dieną atvykstan Petraitis atsakė halo ir at gu, ar rasi mūsų mieste solistą,
čius
ir
foto
nuotraukas,
į Niaga stojam vilčių ateičiai ir kren
kreipė
vieną
akį
j
angelą.
Jau

1500 m. augštyje nuo jūros ly
čių tautiečių patogumui ir in»
ros Jubiliejinė Stovykla jpasižy- tam į apatiją.
nuolis buvo per gražus, kad bū kuris nesisakytų operos solistu
gio prie Arrowhead krištolinio
formacijai suteikti, Bus Termi
buvęs.
mėjo
skaitlingais
fptęgrafais.
ežero. Skautėms ten vadovavo
'Kiekviena diena neša vis nau nal autobusų stotyje budės uni tų amerikonas arba net dypy,
Taip angelas Motiejus po
Bus jų ir kitiose nptfttfyklose
bet
Frank
nenusigando,
nes
nei
pasktn. A. Budriūnaitė-Pažiūriejus įvykius ir mus pastato prieš formuoti lietuviai skautai šešta
trumpų ginčų susitarė su Frank
.Nepasilaikykite
jas.Yjpnjtiksau!
radio,
nei
televizija
nebuvo
pra

nė, o skautams — vyresn. skiltn.
naujus uždavinius ir problemas, dienį, rugsėjo mėn. 5 d. nuo 9
Petraičiu, pas ką eiti, o pas ką
Nuotraukas ir aprąftypius pra
Stp. Makarevičius. ši stovykla
reikalaudamas iš mūsų budrumo, vai. ryto iki 8 vai.’ vak., sekma nešę invazijos iš kitų planetų. jau neišsimoka. Visus žinomus
šoma siųsti adresu; Sį/iPi,Kairys
— Aš esu angelas Motiejus.
pasižymėjo nepaprastu susiklaususiklausymo ir visų bendriems dienį, rugsėjo mėn. 6 d. nuo
žymiuosius atmetus, liko apie
— Aha — atsakė ramiai
simu ir darniais stovyklautojų 102 Quebec Avė., Toroųtd, Ont., siekimams vieningo darbo. Su 9-11 vai. ir nuo 3-5 vai. p. p.
dešimtį neaiškų vyrukų.
Canada.
d
darbais.
tokiomis mintimis KLB Hamil Geležinkelio stotyse skautai ne- Frank, dorodamas karštą šunį,
Nueina juodu pas Pupkų.
—
tai
sėskis
ir
pasižiūrėk
tele

tono Apylinkės Valdyba ryžosi budės, nes stotys randasi prie
Nepaprastai puiki stovykla
— Ar tu esi paprastas lietu
JOS STOVYKLAUJA
vizijos. O gal nori užkąst?
prisiimti tą sunkų-uždavinį pra James St.
buvo kanadiškei Montrealio
vis? — klausia angelas ir Pet
KIRBYNĖJE
— Gaila. Danguje nebuvom
vesti
pirmąją
Lietuvių
Dieną,
skautų vietininkijai prie Arraitis. — Ne, — atsako Pupkus,
• • ii ,
šeštadienio ir sekmadienio
įpratinti valgyt. Bet televizijos
chambault ežero kalnuose. Jie
— skaityk, kad nori.
Sekmadienį,' rugpjūčio 23 d., praskinti kelius periodiniams dienų programos bus pravestos
GALVOSŪKIS
stovyklavo ežero saloje — gy nuotaikingas i» klegapfis būrys lietuvių sąskrydžiams Kanadoje; James St. Armouries salėje. Sa mielai pasižiūrėsiu, kol tu pa O laikrašty parašyta: "Zeno
A. Škėma laimėjo pirmąją
Kad Lietuvių Dienos Kana lė pasiekiama vykstantiems iš sisotinsi. .
veno tikrą Robinzono gyvenimą. Bostono "Baltijos” vietininkijos
nas Pupkus nusipirko nauja
Pradėta su lietumi, tačiau vėliau skaučių išvyko stovyklauti į doje šventei priduoti daugiau VVindsor, London, Montreal, To Petraitis netruko užvalgyt ir Fordą. Jis yra žymus veikėjas.” Kultūros Fondo dramos premiją.
buvo nepaprastai skaisčios ir Camp Kirby, W. ,Townsend, iškilmingumo ir orumo, pakvies ronto įsukti į York St. iš čia atėjęs pats atsisėdo šalia angelo.
Toliau eina, jiedu pas Zupkų. Bet jis nori ir antros. Į "Naujie
Dvelkė
nuo
jo
kažkoks
geras
ti
ir
maloniai
sutiko
į
Garbės
giedrios dienos. Gamtos grožis Mass. Jos- gražioje birbynėje
Zupkus taip pat žymus-veikėjas. nas” jis įdėjo ilgą straipsnį, įro
privažiavus James St. sukti į
ir tyras kalnų oras nepaprastai dabar leidžia smagias dienas. Komitetą įeiti anglų ir lietuvių kairę. Vykstantiems iš Niagara kvapas, lyg nuo dypukės šokių Jo pati pabėgo su svetimu vyru. dinėdamas, kad konkurso jury
komisija dėl antrosios premijos
puikiai veikė į skautų apetitą. Bostonan sugrįš tik pę Darbo vadovaujantys asmenys, kurie Falls, St. Catharines, Welland vakare.
Jis yra laimėjęs divorsą.
Tačiau jis buvo visados pasoti Dienos savaitgalio. SjxĮvyklauto- savo autoritetu moraliai šventę važiuoti Main St. iki James St.,
— Sakyk, — prašneko ange Butkaus šuo buvo pradingęs, nepadarė aiškaus nutarimo. Pa
namas sočiais valgiais bei gau jas išlydėti susirinko gausus tė globoja ir remia. ‘Garbės Komi- kurią pasiekus sukti dešinėn.
las, — sakyk, ar tu esi žymus bet policija surado ir vėl grą tvirtinti jis pridėjo jury komisi
siai sumeškeriojamais ešeriais. vų ir bičiulių būrys., jas savo tetb Pirmininkas LLOYD D.
lietuvis?
žino. Butkus yra žymus parapi jos protokolo fotostatinę nuo
- Lietuvių Dienos informacijos
Krante ant stačios uolos buvo mašinomis nuvežė mielieji skau JACK6ON, Hamiltono miesto
Frank žinojo, kad dangaus jos veikėjas, rašo žinomas laik trauką.
centras yra lietuvių parapijos
St. Tamulaitis, dramos kon
įrengtas altorius, prie kurio čių bičiuliai, kuriems skautės ta burmistras. Garbės Komiteto
tvariniai nebereikalo klausimus raštis.
salė, 58 Dundurn St. N. čia
kurso
jury komisijos sekreto
nariai
J.
E.
Vysk.
J.
F.
RYAN,
■dvasios vadas kun. Kulbis atna ria nuoširdų dėkui r kartu pra
stato, bet žinok, ką jau čia at "Kutkus susidėjo visus nau
vyks programos dalyvių regis
sakyt. O vis dėlto žymus turi jus auksinius dantis. Jis yra žy rius, "Drauge” atsakė, kad Škė
šavo šv. Mišias ir kilo į dangų šo neužmiršti jas parvežti atgal D. D., J. E. vysk. V. PADOLSKIS, D. D., kun. J. TADA- tracija ir teikiama visiems at- būti ir žemei ir dangui svarbiau, mus lietuvis biznierius.” šitokia mos nufotografuotas protokolas
skautų maldos bei giesmes. Tė iš stovyklos.
u-.b'i.
RAUSKAS, D. D., TUOS H. vykusiems svečiams reikalingos negu taip sau koks visai niekis. laikraščio iškarpa padėta po tėra tik juodraštis ir pridėjo sa
vas Kulbis rūpestingai globojo
ROSS, M. P., Parlamento atsto žinios.
— Ar aš ? Tai dabar 1 O kodėl stiklu, kad kartų kartoms išlik vo paties nuotrauką.
ir mažuosius vilkiukus, šią sto
BOSTONO SKAUTŲ
Katro teisybė?
vas,
V.
GYLYS,
Lietuvos
Gene

aš turėčiau būti nežymus? Taip tų.
vyklą gausiai lankė skautų tė
STOVYKLA^
ralinis Konsulas, Mrs. EDITH
LIETUVIŲ DIENOS
dar visai neseniai, tik prieš porų
vai ir bičiuliai. Jie taip pat pa
Nueita dar pas penkis ar še
KANADOJE PROGRAMA
dienų laikrašty parašė: "Mūsų
dėjo visus stovyklautojus sau Bostono Skautų Wetininkija HYDER, Brig. J. A. ROBERTS,
Patark Ir kaimynui,
šis.
Visi žymūs.
senas
skaitytojas
Frank
Petrai

giai parvežti namo. Ačiū jiems rugpjūčio 28 d. pradėjo stovyk Capt. JOHN CANNON, Mr.
šeštadienį, rugsėjo 5 dieną
Bet Tiškus negalįs būti žy
tis pats pasistatė garažą. Jis yra
už tokią talką, šiai stovyklai va lauti žavioje Camp CJiild ameri STANLEY W. FROLICK, J.
kad prenumeruotų
mus. Tegu visas pragaras susi
kiečių
skautų
stovykloje,
Cape
MATULIONIS,
KLB
Krašto
11 vai. Stalo tenisas ir šach žymus visuomenės veikėjas”.
dovavo skiltn. Plediitis. Jam
renka, bet ką jie žymaus galėtų
Angelas atsiduso, kad net te
savaitgaliais piidėjo sktn. S. Na Cod apylinkėje. Stovyklai vado Valdybos Pirmininkas, Dr. M. matai ; 4 vai. p. p. krepšinis; 7
rasti pas Tiškų. Jis niekur nei
levizija užgęso.
giniams ir sktn. J. Bulota bei vauja vietininko pavaduotojas KAVOLIS, STP. KAIRYS, LSS vai. bendras pobūvis.
na. Nei į susirinkimus, nei į baž
ir
kęstutėnų
drauginuikas
vy

Vyriausias
Skautininkas,
Dr.
A.
— Broliuk, pats Viešpats1 Die
sk. vyčiai su jūrų skautais.
resn. skiltn. Vytautas Černius. ŠAPOKA, Tėviškės žiburių Re Sekmadienį, rugsėjo 6 dieną vas taip sutvarkė, kad kas šimtą nyčią. Gyvena sau žmogus, kaip Seniausias ir gražiausiai ilius
žmogus, dirba fabrike 16 valan
Jisai savaitę prieš stovyklą lan daktorius, J. KARDELIS, Nepri
11 vai. iškilmingos pamaldos metų vienos tautos vienas vyras dų, jei tau kas nežymus gali truotas lietuviškos minties žur
NIAGAROS JUBILIEJINĖS kėsi amerikiečių O1<J Colony
klausomos Lietuvos Redakto lietuvių Aušros Vartų parapijos turi būti apdovanotas ilgu am
būti, tai tik Tiškus visam lais
STOVYKLOS AIDAI
nalas.
Council, kuriam prikimšo Camp rius.
bažnyčioje. Pamaldas laiko ir žium, didele valdžia ir kuo tik vam pasauly.
Child
stovyklavietė
ir,
.
nusitarė
jis
geidžia
būti.
Vienų
kartą
per
. Nuoširdžiai prašome visas pamokslų sako J. E. vysk. V.
Jaunuosius skaitytojus pasie
MARGUTIS
— Tiškau, sakyk, ranką ant
kė puošnusis ir turiningas dėl pasinaudojimo styyykla. Ta
Padolskis. 1 vai. p. p. Pamaldos šimtą metų! Ir sąlyga paprasta: širdies padėjęs, ar tu esi žymus
pat
proga
jis
davė
pasikalbėjimą
"SKAUTŲ AIDO” vasaros, nu
lietuvių evengelikų St. Paul’s jis turi būti nežymus, papras
Įsteigė kompozitorius
meris (Nr. 7-8). Jis yra skirtas amerikiečių spaudai ,ąpįe lietu liau studijas, kad gautų ma bažnyčioje. Pamaldas laiko Dr. tas žmogus. Iki šiol daug tautų lietuvis, — klausia dangaus pa
A. VANAGAITIS
siuntinys
Motiejus.
gistro
laipsnį.
Bostono
skautai
atžymėti Niagaros Jubiliejinei vius skautus bei jų^p.vyklaviA. Kavolis. 6 vai. Iškilmingas turėjo tokius vyrus. O šiemet
—
Ką
čia,
velnią,
būsi,
nežy

Kaina
metams $3.00
džiaugsmingai
sveikina
savo
di

,ii„ :
Stovyklai, kurioje Lietuvos m;iLietuvių Dienos atidarymas, Ha- atėjo eilė lietuviams, tai Vieš mus. Skaityk! — Skaito angelas
Susipažinti siunčiamas
pats man ir įsakė: "Eik, Motie
Atidarydami savo—stovyklą, dįjį Vytų su šiuo laimėjimu!
skautės ir skautai pradėjo savo
milton, James St. Armouries.
dovanai.
jau, j žemę ir rask paprastą, Motiejus ir graudžias, sūrias
sąjūdžio 35 m. sukakties ap- mūsų skautai šeštadienį, rugpjū
6755
So.
Westem Ava.
ašaras
ryja,
nes
laikrašty
stam

kuklų
lietuvį,
kad
aš
jį
virš
visų
čio 29 d., pravedė laiižą Camp
vaikščiuojimą.
TAI TURI PAMATYTI
Chicago
36. UI.
biom
juodom
raidėm
parašyta:
tautų ir virš visų žemės tvarinių
Neužmirštamas dienas prie Child stovyklos amerikiečiams SENIMAS IR JAUNIMAS!
"Mūsų
amžinas
skaitytojas
1.
God
Save
the
Queen.
2.
Vė

pastatyčiau.” Atėjau, štai, j že
Niagaros perduodamos trijuose skautininkams, kurie,,užbaigda Šiuo metu Amerikos kino te liavų pagerbimas. 3. KLB Ha
mę, bet nėjau į Lietuvą, nenoriu
reportažuose. Sesė Genovaitė mi savo skautų stovyklavimo atruose rodomas "20th Centūry- miltono Apylinkės Valdybos pir
kalbėtis su bolševikais, o lietu
sezoną
gražiai
priėmė
mūsiškius
rašo apie skaučių "Šatriją” —
Fox’s” gamybos filmas ”Mr. mininko inž. J. Kšivickio žodis vio juk ten neprašnekinsi. Tai
skautus.
"Niagaroje Skambėjo Skaučių
Scoutmaster”. Vaidina Clifton
nusileidau šiapus geležinės už
Daina”, Pasktn. L. E-tas apra Mūsų skautai stovyklauja Webb su George Wilson ir kt. ir Garbės Komiteto pristatymas.
dangos. Buvau jau Los Angeles,
bfelson
pastovyklėje.
Jų
yra
36
4.
Oficialus
Lietuvių
Dienos
ati

šo Brolijos stovyklą — ”35 Metų
šalia gausybės giedrių skautiško
Chicagoje ir Detroite. Ėjau į
—
daugiau
negu
buvo
pernai
Jubiliejinei Stovyklai Praėjus”
gyvenimo vaizdų, kur juokas sa- darymas. Atidaro Lloyd D. Jack- kiekvieną šeimą, pas kiekvieną
"Rambynd
”
stovykloje.
Darbo
ir J. Gerkėnas duoda aktualių
.vaime kiekvieną sukrečia, pasi son Hamiltono miesto burmist viengungį, nėra paprasto, kuk
šios stovyklos akimirkų — "Nia Dienos savaitgaliui atvyks Bos reiškia ir psichologiški momen ras. 5. KLB Krašto Valdybos
laus, nesinomo vyro. Dabar esu
garos Purslos”. Tie trys repor tono Lapinai, kurie turės savo tai. C. Webb vykusia vaidyba pirmininko J. Matulionio žodis.
Jūs norėsit turėti daug skanaus
čia. Tu pirmasis ir tu žymus.
specialią — vyčiavimo progra
Coca-Cola su savim ... ir padaryti
tažai ir gausios puikiai pavyku mą. šios stovyklos gyvenimas parodo, kad kiekvienas suaugęs 6. Lietuvos Laisvės Komiteto Padėk rasti, kokio nian reikia.
švenčių valgį skanesniu .;. paduoti
sius nuotraukos gražiai perduo bus įamžintas spalvotoje filmo- vyras turi kažką jaunatviško, e. pirimninko p. Dr. A. Trimako Juk tai tavo patriotinė pareiga.
draugams, kurie jus aplanko. Būkit
kas jį suartina su berniukais. O
— žinoma, — atsakė Frank
da Jubiliejinės Stovyklos nuo je.
>.•
pasiruošę ... gaukit Coke dėžę daugiau.
mažasis našlaitis Mike nenorė žodis. 7. Sveikinimai. 8. Rezoliu Petraitis. — O palauk, angele
taikas ir darbus. Jomis džiaug
cijos.
damas išsiduoda, kad jam rei
Motiejau, kaipgi pats jieškojai
sis stovykloje nedalyvavę mūsų
SĖKMINGOS STUDIJOS
kia šeimos šilimos, tėviškos mei
vyro, kurio dangui reikia.
skautai-tės, o taip pat ir tie,
— Ėjau iš namo į namą ir
Bostono skautų vietininko pa lės bei globos. Tenelieka nei se
Meninė programa, kurioj da
kurie gyveną tolimuose konti vaduotojas ir kęstutėhų 'draugi no nei jauno, kuris nepamatytų
tiek.
lyvauja Apylinkių tautinių šokių
nentuose.
— Perilgas kelias. Matai, yra
ninkas vyresn. skiltn? Vytautas filmo ”Mr. SCOUTMASTER”.
x
_
SKS
—
grupės,
chorai ir solistai.
tiek daug vyrų, kurie jau nega
Taip pat šiame ”Sk. Aido” nu Černius rugpjūčio 23į$rf;sekminli būti nežymūs. Juos tau reikia
meryje atžymima didžiųjų At gaį užbaigė Bostono Ųjįįyersitete
iš karto atmesti, štai tokie buvo
dar Vokietijoje pradėtas studi
lanto nugalėtojų Dariaus ir Gi jas. Jam suteiktas bakalauro
TUOJ ĮSIGYKITE
karininkai, valdinnikai, vienuo
rėno žuvimo 20-metis, daug kitų laipsnis (baigė biolcįjftjos studi
liktos kategorijos ir augščiau,
Balio Gaidžiūno
aktualijų ir įdomių rašinių.
mokytojai, solistai, partijų vei
jas). V. Černius žada/tęsti to■'■..'■■1
.. ................................... linini
,
kėjai, kam pas juos eiti, kad jie
knygą
žymūs, kiekvienas piemuo žino.
__ Kažin? — suabejojo an
LIETUVIŲ DIENOS gelas, — sakai karininkai, o ar
z
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas" lietuvių
leitenantai ir kapitonai jau bu
ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
inJ
vo toki žymūs?
"Lietuvių Dienos” duoda kįpkviename numeryje.ipėr 40
— Nėra čia daugiau leitenan
puošnių, įdomių Ir aktualių nuotraukų iš viso pągaulio
tų ir kapitonų, angele Motiejau.
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
■
... .
Jie jau pasikėlė į majorus ir
"Lietuvių Dienų’’ kiekviename numeryje skaitytojas ras
pulkininkus.
įdomių.ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės
— Na, o mokytojai. Ar pra
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
1 'H
džios mokyklų mokytojai nėra
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai’-po nuo
paprasti ir kuklūs vyrai.
traukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas
— Nėra pradžios mokyklų mo
prieinamas ir čia. gimusiems bei kitataųčiaųis. jį
kytojų. Jie jau vidurinių mokyk
šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
lų mokytojais arba inspektoriais
duojami 1940 ir 1941. vergijos metai Lietu
mui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė, prenu
voje.
, 1
,
bus pasidarę. Ir tai su geru pa
BOTTLED UNDER AUTHORY OF THE COCA-COLA COMPANY BY
merata 4-00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga
grindu. Palygink tik'mūsų mo:
CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY '
nos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calįf.
gaunama: DIRVA, 6820 Superior Avė., Ckkyklas su amerikoniškom. Argi
’Coke” ia a reglatered t radę-mark.
° 1953. THE COCA-COLA COMPANY
veland 3, Ohio.
’ •
’
'
mūsų pradžios mokyklos moky-

ui ežeru
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respekto. Ekonominio gyvenimo
tvarkytojai (nebūtinai etati
niai!) ne tik išmoko geriau pa
žinti ekonominius reiškinius, bet
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
vežiojamas. Turime visą eilę pa
bet
gali
jįTfSsiekti,
jei,
pav.,
ir surasti jiems preventyvinių
K. S. KARPIUS
.L
kymus hpie Rytų Locarno ir ne žįstamų, kurie rengėsi vykti JAV gyventojui. Pramonės, pre įperkamasis! pajėgumas,, suma priemonių. Jei JAV ūkis pri
žės, pajanuįj^r skolų santykis klausytų tik vidaus vėjų, — jie,
kantravimą dėl pasimatymo su Prancūzijon • atostogų, ■ bet dėl j
tas. Tada nebuvo ko ir tikėtis, Kremliuje vyraujančios gaujos streiko pakeitė kelionės planus. kybos ir kt. verslo paskolos, ly didės pastarųjų naudai arba at tikime, rastų receptą, kuris, įve
KOMUNISTAI VALDĖ
giai kaip ir nekilnojamam turtui
kad kas komunistus skaitytų vadu Malenkovu tektų aiškinti Kiek Prancūzijai susidarys dėl '
AMERIKĄ
siras naujų komplikacijų užsie dęs kelias neišvengiamas patai
įgyti paskolos, parodė didesnį
'•
kenksmingais
gaivalais.
ROSEVELTO-TRUMANO
sas, išlaikytų ūkio stabilumą. O
kaip panašios rūšies pasišovimų streiko nuostolių, sunku net ap santūrumą: jos pašoko tik apie nio rinkose?
j
Ūkininkai,
Indiana
Farm
Bu- kai tautos ūkis vis daugiau vei
skaičiuoti.
Tuo
tarpu
valstybės
LAIKAIS
FBI ir kitos įstaigos turėjo išraišką, Chamberlaino lietsar
10%.
reau lūporiiiš, skundžiasi, kad kiamas tarptautinio, arba gal
iždas dar labiau tuštėja. Iki me
Senato Vidaus Saugumo ko žinias apie komunistų įsiverži gis vis dėlto Londono nuo bombų
Federalinės vyriausybės iš
vartotojo ijnalistui išleidžiamame teisingiau, globalinio ūkio, vi
tų pabaigos laukiama deficito
mą
į
valdžią,
bet
pačioje
augs-lietaus
neišsergėjo!
misija, susidedanti iš respubli
laidos per 12 mėnesių prašoko
doleryje fdiirrferio dalis vis ma daus priemonės gali tik iš dalies
750 miliardų frankų.
konų ir demokratų, patiekė pre toje valdžioje nebuvo nieko da Jeigu Didžiojoje Britanijoje'
pajamas apie $9,000,000,000.
žėja: kai-1945im. iš vieno dole pakoreguoti srovę. Visos vagos
roma
jų
sutramdymui.
Ir
niekas
vyriausybės viršūnėje jaučiarhas
Bet dar sunkiau apskaičiuoti Deficitas žymia dalimi dengia
zidentui Eisenhower raportą,
rio jam takos 54 c., š. m. kovo
nenorėjo
tikėti,
kad
Sovietų
neveiksmingumas, o šalia to pa moralinius nuostolius, kuriuos mas paskolomis, Rugpjūčio vi- mėn. jau-tilo ,45, o birželio mėri. pakreipimas žymiai priklauso
kuris parodo, kaip komunistai
agentai
taip
viską
jau
turi
savo
stebimas tam tikras nerimasta- turi pakelti vargšė Prancūzija. duriu i valstybės iždas parodė
buvo arti valdžios užgrobimo,
tik 44 centai, ši atžanga pasi tarptautinės įvykių raidos. Ir
vimas, tai P r a n c ū z i j o j e Šios valstybės prestižas pasau $273,000,000,000 arba $1,700
nes visa reikalų eiga jau buvo rankose.
reiškė kajph.tik tuo metu, kai gal ne Uis ekonominės, kiek po
jų rankose. Jie palengva įsiga Prie Roosevelt’o, vienas su būklė yra daug liūdnesnė, ši lio akyse tolygio smunka. Ištisas skolos kiekvienai galvai. Nenu- produktai:^krautuvėse brango. litinės.
lėjo po 1933 metų, kai Roose- komunistais dirbęs amerikietis valstybė ištisas savaites išbuvo savaites valstybės laivas buvo matoma, .kad šis po antrojo pa Vadinasi,ųfiarmerio ir vartotojo
velt pradėjęs prezidentauti, pri — Whittaker Chambers, maty be vyriausybės. Po keturių ne mėtomas anarchijos bedugnės saulinio karo didžiausias įsisko tarpininkas pūnūdo didesnio pel Korėjos atomazga, Vokietijos
pažinęs Sovietų vyriausybę, da damas jų priešvalstybinę akci nusisekusių bandymų pagaliau pakrantėje. Lengva suprasti, linimas artimoje ateityje žy no ir ėmfHpirmam mažiau mo ir Austrijos problema, Irano
vė komunistams visą valią.1 Jie, ją, jau 1939 metais įspėjo Statė parlamentas nedidele balsų dau kad Prancūzijos vyriausybė ma miai sumažętų.
kėti, o išimntro daugiau imti, nafta, o taip pat ir Malenkovo
su iš Kremliaus atsiunčiamais Departamento sekretoriaus pa guma išreiškė pasitikėjimą Nor žiausia laiko gali pašvęsti klau
ūkininkų pajamos, nepaisant di rugpjūčio 12 d. išsprogdinta
geriausiais agentais, planavo dėjėją Berle apie komunistų in mandijos tekstilės pramoninkui simams, kurie siejasi su visos KELI ATOSLŪGIO ŽENKLAI desnės gamybos, metų būvyje
vandenilio bomba yra tos rai
filtraciją,
bet
viskas
buvo
igno

Lameliui ir suteikė jam įgalio Europos likimu, šiandien niekas
Amerikos užvaldymą.
sumažėjo tjpię 10%, rodydamos dos fragmentai, Yra ir atsiras
ruojama.
Tik
prieš
trejus
metus
,
Nuo
metų
pradžios
palengva
jimus
imtis
priemonių
prieš
grę

nebegali
pasakyti,
ar
prancūzų
KomisijąrMlgame 50 puslapių
tendenciją ir toliau, mažėti. Tai
raporte, išdėsto, kad nežiūrint jam pavyko įvelti augštą Statė siantį valstybės iždo bankrotą. parlamentas beratifikuos Euro žemyn (su keliais atsitiesimais) jau atsiliepė į žemės ūkiui ski jų daugiau. Bet visas jų komFederalinio Investigacijų biuro Departamento pareigūną, Alger Kai tokių pat įgaliojimų reika pos Gynybos Bendruomenės su slenkąs akcijų kursas vaizduoja riamų pramonės ’ gaminių pa pleksas sueina į vieną didelę
ir kitų saugumo įstaigų įspėji Hiss, vogusį Statė Departamen lavo dabartinio valdžios galvos tartį, kuria buvo siekiama su kapitalistų viltis ateičiai.- šiuo klausą. ;■!/.;>
problemą: kokį galutinį tikslų
mų, komunistams duota visos to paslaptis ir perdavinėjusį So pirmatakai, jie buvo iš vyriau stiprinti senojo žemyno saugu atveju jie nelinks rodyti didelio
Reikia prisiminti, kad ekono ir kokią strategiją tam tikslui
progos įsigalėti valdžios įstai vietų atstovams Amerikoje. 1945 sybės kėdės išversti. Lamelis mą. Prancūzijos vyriausybės optimižmo dėl ateities pelno iš minės depresijos kaip tik mėgs pasiekti šioje skirtingų dviejų
metais buvo patiekta kiti davi gavo pasitikėjimą ne todėl, kad veiksmingumas dar ilgam laikui investuoto kapitalo.
gose.
ta prologu pasirinkti ž. ūkio pasaulių kolizijoje pasirinks
Perdidelis įsiskolinimas jau
"Kiek neįkainuojamų Ameri niai apie komunistus valdžioje, jis būtų išradęs kažkokius ste pakirstas. Kaip ši valstybė išsi
produktų kainų kritimą.
JAV?
kos paslapčių atiteko Sovietams bet prezidentas ir augšti depar buklingus vaistus prieš Prancū narplios iš ją apnikusių bėdų, atsiliepia į ūkinį aktyvumą. Au
Jei šie reiškiniai dar neleidžia
ziją jau kroniškai kamuojančias parodys netolima ateitis. Vokie tomobilių ir kaikurių namų apy teigti, kad JAV ūkis eina į de
per pogrindinių komunistų agen tamentų viršininkai tylėjo.
Ar JAV ūkis liks dabarties •
negeroves, ponai parlamentarai čiai pašiepiančiai Prancūziją va vokos reikmenų jau ir šiandieną presiją, tai jie vistik priklauso lygyje, slinks žemyn, ar kops
tų rankas gal sunku bus ir pa
pagaliau praregėjo, jog valsty dina jau ne "Frankreich”, bet sandėliuose laikomos per dide ne ekonominio kilimo, bet atos
tirti”, — sako komisijos rapor- "Raudona silkė”
augštyn (Ęverestds - ekonomiko
bės negalima palikti be vyriau — "Krankreich” (ne prancūzų lės atsargos. Jų gamyba dar ne lūgio kategorijai.
je dar nepasiektas!), — yra
Kai Hiss buvo sugautas su sybės.
valstybė, bet ligonė valstybė). pasiekė perprodukcijos laipsnio,
pavogtais Statė Departamento
mįslė, kurios rakto turbūt rei
Bet kai "Lamelis, paleidęs par Galima įsivaizduoti, kaip gele
Dar ne viskas ištirta
k KAS LEMS ATEITI?
dokumentais, jis ir jo gynėjai,
žinkelių ir kitais panašiais strei
kia j ieškoti valstybės departa
lamentą atostogų, pasirėmė jam kais džiaugiasi Maskvos strate vyriausybės galva De Gasperi
Klasiškoji periodinių krizių I mento, o gal ir Pentagono seiKomisija skelbia pirmuosius komunistų suorganizuoti profe
savo patyrimus, kurie parodo, soriai, atsakingi žmonės, net ir suteiktais įgaliojimais ir ėmė gai. Jiems kiekvienas toks strei bandė eiti senais keliais, neža teorija šiandieną neturi didelio! fuose.
kaip komunistams pavyko įsi pats Statė Departamento sekre vykdyti vieną kitą sumanymą, kas duoda progą patikrinti pla dėdamas griežtesnių posūkių,
(Jfl
ųil . •
brauti j visas svarbiausias val torius Acheson, teisino, Pats siekiantį šiek tiek aplopyti vals nus, kaip karo atveju suparali- bet jo sudarytosios vyriausybės
amžius buvo labai neilgas. Ji
džios įstaigas ir jose šeiminin prezidentas Truman visą tą by tybės finansus, prasidėjo masi žuoti Prancūzijos gyvenimą.
gavo tuojau pat pasitraukti.
kauti. Jų veikla buvo vedama lą pavadino "Raudona silke”. niai streikai. Neįtikimiausią at
I t a 1 i j a išgyveno iš eilės
pagal Kremliaus planą prade Slaptai amerikiečių sudėtomis rodo tai, kad streiką prieš vy kelias krizes. Po birželio mėnesio Valstybė pasiliko be vyriausy
bės.
dant nuo žemesniųjų sluogsnių sumomis pasamdyti geriausi riausybę pirmieji paskelbė kaip pradžioje buvusių parlamento
Krizė užtruko ir buvo pavo Case I^tjlute of Technology
einant augštyn, iki pačių vado Hiss’o gynėjai dėjo pastangas sykis valdininkai, t. y. valstybės rinkimų, per kuriuos pralaimėjo
St; John College (Cathedral
jaus,
kad ji pereis į "prancūzirię (10900 ĘųpĮįd Avė., Telefonos Sąuare, telefonas* PR 1-2388)
pripažinti
tą
Chambers
bepro

vaujamų pozicijų, prezidento pa
tarnautojai, kurių uždavinys yra vidurio srovės ir balsus laimėjo
čiu, panaikinti bylą prieš Hiss. vykdyti vyriausybės valią. Strei kraštutinės partijos, tiek kairė stadiją”, t. y. įgaus kroninį po SW 5-1000) teikia galimybę įsi specialiai rengianti pedagoges ir
tarėjų ir 1.1.
Kada valdžios svarbiausias Tik paskutinėmis valandomis, kas išsiplėtė ir apėmė svarbias je, tiek dešinėje, pasunkėjo vy būdį. Po įvairių mėginimų vy gyti' viBus augštojo mokslo laip gailestingąsias seseris. Registra
susirūpinimas buvo šalies eko kada jau atrodė, jog byla gali gyvenimo sritis. Sustojo gele riausybinės daugumos suforma riausybę suformavo buvęs Biu snius griežtųjų mokslų srityje cija rugsėjo 14 d. Paskaitos pra
nominis atstatymas, komunistai •būti panaikinta, Šumanus advo žinkeliai, nebeveikė nei paštas, vimas. Nors kiekvienos valdžios džeto ministeris Gįuseppe Pella, kaip fizikoje, matematikoje, dedamoj rugsėjo 21 d.
buvo Agrikultūrinio Atstatymo katas, senatorius Nixon (dabar nei telegrafas, pasieniuose mui branduolį turi sudaryti gausiau bet reikšminga, jog buvo pasi chemijoj;ęnįy. įvairiose inžinerijos Ursuline College for Women
Administracijoje, Viešų Darbų tinis viceprezidentas) Iliss’ą tininkai stoviniavo, susikišę ran sioji partija — krikščionys de rinktas savotiškas krizės pašali srityse. Ręgjstracija: sophmores (Overlook and Cedar Rd., tele
Administracijoje ir Krašto Su paklupdė. Chambers tos bylos kas į kišenius. štai jau trečią mokratai, tačiau šiems reikia nimo būdas. Pella savo bendra rugsėjo 1/7, /į. nuo 1 iki 4 vai. fonas S\V 5-5151) dėstoma pa
darbiais pasirinko savo srities po pietų, Jųpiors rugsėjo 18 d.
stiprinimo Administracijoje ir eigoje, kuri buvo bandoma pa savaitę šios korespondencijos ramstytis arba kairesniuoju vi
žinovus. Norėdama išvengti sun 8:30-12 vai. ir seniors tą pačią našūs dalykai kaip ir Notre
senų departamentų naujose stei versti byla prieš jį, sakė jau autorius nebegauna "Dirvos”, durio srovių sparnu, arba monorėjęs net nusižudyti, nes nes per Prancūziją paštas nebe- narchistais. Ilgametis Italijos kumų su politika, su Partito dieną nuo-l-iki 4 vai. p. p. Nau Dame College. Registracija vyk
giamose sekcijose.
erazia (partokratija), vyriausy jai norintieji įstoti prašomi pa doma rugsėjo 9, 10, 11 dienomis
Karo metu jie persimetė į to taip jo padėtis pasidarė baisi.
bė nuėjo nepolitiniu keliu. Tuo sitikrinti įstojimo galimybes ir pradedant sophmores. Naujai
kius karo tikslams įsteigtus biu Visa komunistinė jėga, vei
Vokiškos
radio aparatų firmos KOERTING atstovas
metu kai Europai reikia plataus laiką skambinant nurodytu te norinčios įstoji prašomos iš
rus, kaip Ekonominė Karo Ta kianti pasalomis Washingtone ir
ST. GRABJ.1AUSKĄS, gyv.
užsimojimų politikų, kurie su lefonui Paskaitos prasideda rug anksto susitarti telefonu dėl
ryba, Užsienio Ekonominė Ad Europoje atstovaujant Ameriką,
5 Thonias Park, So. Bosįstojimo.
gebėtų išvesti šį kontinentą iš sėjo 21
ministracija, Strateginės Tar dalykus pravedė taip, kad jau
ton 27, Mass., siūlo viso
negalavimų,
Italija
nusigręžia
Fenu College (E. 24 St. and
Western Reserve University
mis bangomis ir F. M.
nybos biuras ir kt.
Trumano laikais ką tik sovietai
nuo politikos ir pasirenka val Euclid Avė., Telefonas PR (10940 Euclid Avė., telefonas
penkių
modelių
radio
Karo pabaigoj ir po karo jie norėjo tą ir gavo.
aparatus. Kainos nuo 100
džią ir ekspertų. Susidarė Ga- 1-0250) priima .studentus dieno- CE 1-7700. Cleveland College iki
operavo užsienio politikos srity Kongresas įsteigė kelias ko
dolerių. Galima gauti ir su
binetto d’Affari (reikalų kabi mis ir vakarais studijuoti. Tei rugsėjo 15 d. Publįc Square( TO
patefonu.
je ir įvairiuose tarptautinių san misijas tyrinėti priešvalstybinių
netas).
Taip
pat
skubiai
reikalingi
kia bachelor laipsnį humanita 1-7650, Vėliau 210^ Adelbert Rd.
tykių biuruose.
gaivalų veiklą. Bet tos komisi
didesniuose miestuose at
Galimas dalykas, kad De Gas riniuose moksluose, griežtosiuo- telefonas tas pats' kaip ir uni
I
stovai
jos, planingu komųnjstų riksmu
peri nebeatitiko naujos dvasios se moksluose, prekyboje ir inži versiteto) sudaro galimybes įsi
Atstovas Clevelande A. Johanson, 7616 Decker, Cleveland
visą tyrinėjimą stengiasi pa
Slapti sūkuriai Kongrese
reikalavimų, bet jis buvo įsiti nerijoje. Mokslas pigesnis kaip gyti visus augštojo mokslo laips
3, Ohio. UT 1-3465
smerkti vienu vardu, "McCarkinęs Europos vienybės idėjos kitose mokyklose, bet kursas tę nius savo devyniuose fakultetuo
Raportas sako, kad komunis thyizmu”, nes tas vardas, kaip
šalininkas. Po Roberto Schuma- siasi penkis metus, kai kitur tik se. Registracija vykdoma nuo
tai įsodino savo slaptus asmenis seniau "fašizmas”, komunistams
no štai ir kitas europietis jau keturius. Registracija rudens rugsėjo 17 d. iki 22 d. Iš anksto
ir į svarbiausias kongreso ko pasirodė geriausiai tinkąs apsi
nušalintas, nuo vairo.
AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
semestrui'nuo'rugsėjo 8 iki 18 reikia pasiimti specialias regis
misijas. Jie padėjo rašyti įsta gynimą vesti ir gauti pritarimą
tymus, paruošti kongresinius ra sukvailintose amerikiečių minio
Pagaliau trečio aršaus kovo d. Paskaitos prasideda rugsėjo tracijos korteles, kuriose būva
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų
portus. Jie buvo patarėjais ka se.
pažymėta registracijos data ir
tojo už Europos vienybę, Vakarų 21 d.
laikraštį
John
C^rtoll
University
(N.
bineto nariams, rašė jų kalbas
.valanda.
Paskutinį semestrą lan
V
o
k
i
e
t
i
j
o
s
kanclerio
Patys žymiausi susekti komu
ir atstovavo juos valdiškų įstai nistai iš valdžios jau prašalinti,,
Adenauerio likimas išsispręs Park Blvd. and Miramar Dr., kiusiems studentams šios kor
TĖVIŠKĖLĘ
gų savitarpiniuose posėdžiuose. tačiau dar šimtai kitų, labiau
rugsėjo 6 d. Nė kiek nedramati University Heights, Telefonos telės paprastai yra išsiuntinė
Metams tik 3 doleriai.
Jie užpildė valdžios departamen mokėjusių pasislėpti, dar tebė
zuojant padėties, nenoromis YE 2-3800-arba FA 1-9744) nu jamos. Kiti prašomi pasiimti as
Rašykit šiuo adresu:
tų komisijas, kurios gamino pa ra įvairiose vietose.
Adenaueriui tenka taikyti šeks- mato šiembt1 priimti 1650 dieno meniškai arba laišku paprašyti.
Tėviškėlė,
grindinius Amerikos vidaus ir
pyrinę dilemą: Būti ar nebūti? mis studijuojančių ir 800 vaka
Kaip jau buvo paskelbta Cleve
užsienio nusistatymus-politiką.
2313 AVest 91 St.,
Jau nebe daug dienų beliko, ka rais. Bus dėstoma 98 dalykai ir
land
College skiriamas tik partPanaujina
Lattimore
įtarimus
Jie samdė vienas kitą, vienas
Chicago 20, III.
da susilauksime atsakymo į klau teikiami augštojo mokslo laips
time
studentams. Paskaitos pra
kitą pakeldinėjo į augštesnes
simą, ar Adenaueris ir toliau niai 40 sričių. Kartu dėstoma
Senatoriaus McCarthy įtartas
parengiamieji
dalykai
iš
medici

vietas, vienas kitam didino al profesorius Owen Lattimore, Pasidės rugsėjo 23 d.
J. P.
pasiliks ‘ kancleriu. Kiekvienas
gas. Jie perkėlė vienas kitą iš cifiko santykių ekspertas, kuris
pakeitimas įneštų į pasirinktąjį nos, odorlijMogijos, teisės, inži
vieno biuro ir įstaigos į kitus, pasitarnavo sovietams atiduotiI
Europos vienybės kelią naujų nerijos įr.pedagogikos. Registra
THEBANKOF OHIO
iš departamento į departamentą, Kiniją, taip pat kaip Hiss viso-l
nelygumų, o gal ir ilgesniam lai cija vyksrisekančiai: juniors ir
iš vienos kongresinės komisijos mis jėgomis ginamas, pereitąl
kui
nustelbtų dar gležną daigą. seniors rįugsėljo 16 d., sophmores
1
... Padedančiai paskolai
Tik Studebakerj!
į kitą.
Bet
per paskutinius mėnesius rugsėjo 17'j di1 ir freshmen rug
pa vasalą U. S. Apeliacijų ,Teis-l
.. ;2% Taupymo sąskaitai
Jie skyrė, vienas kitą į tarp me sugebėjo gauti teisėjo suti
Bonnos vyriausybė, atsižvelgda sėjo 18 d. nuo 9 vai. iki 3 vai.
... čekių sąskaitai
NAUDOKITĖS PROGA!
tautines misijas atstovauti Arhe- kimą atmesti keturis iš septynių
ma j rinkimų išdavų netikrumą, p. p. Vakarais studijuojantieji
Jeigu jūs vertinai draugišką, suprantantį banko patar
riką. Jie davė liudijimus vienas jam padarytų apkaltinimų. ’ buvo suvaržyta savo spręndi- registrui jasi rugsėjo 17 ir 18
Sutaupysit pinigą pirk
navimą, pajėgiantį patenkinti bet kurį jūsų finansinį rei
apie kito ištikimybę (?) . valdiš
mudse, lygiai kaip — dėl sumi dienomis |nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
>1 prasideda rugsėjo 21
kalavimą, jums patiks šis bankas. Mes mielai priimam jūsų
kose vietose, ir gynė vienas "ki Tačiau dabar Teisingumo De
nėtų priežasčių — buvo supan Paskaitos
dami per savus, vienus iš ,
.
taupymo ir čekių sąskaitą ir kiekvieną proga norim padėti
čiotos vyriausybėsį Romoje, Par d' ’ !Il ......
tą kai pasirodė kuris įtariamas. partamentas kreipėsi' į teismą
reikalaudamas
atstatyti
visus
geriausių ir ekonomiškiau
Notre Dame College (Green
jums reikalinga paskola. (Taupymas duoda 2% palūkanų).
ryžiuje ir Londone. Per vasaros
Jie-buvo prežidento Roosevelt’o
septyni,s
Lattimore
įtarimus..li

and
College"Rd.,
South
Eudlid,
karščius,
dar
labiau
įkaitinusius
• asmeniniais patarėjais Tehera
sių mašinų;
ATEIKIT AR ŠAUKIT MAin 1-8100
Europos politinę atmosferą,, ke Telefonas EV 1-1680) skirta
no, Yaltos konferencijose, ir tas profesorius,- naujais, prieš jį
gautais daviniais, vėl imamas
7 PATOGIOS RAŠTINĖS
turiose svarbesnėse šio žemyno mergaitėms^,Dėstoma humani
Trumanui Potsdame.
ERDĖLAC STUDEBAKER
tardymams. •
valstybėse stigo vairuotojų, ku tariniai, , pritaikomieji ’ mokslai
Šaukti Joną žemaitį.
rie būtų sugebėję tvirta' ranka ir teikiama.’, bachelor laipsnis.
— THETruman ignoravo įspėjimus
8003
Broadway Ąve.
Norint
i
įstoti
reikia/
iš
anksto
vesti
senutės
Europos
laivą
’
į
DIRVĄ UŽSISAKYTI
Cleveland 5, Ohio.
BANK OF OHIO
Prie Roosevelt’o komunistams
Uostą, kurs sukeltų žmonių pa susitarti telefonu. Registracija
Telef. BR 1-4100.
. įsigalėti buvo visos galimybės. galima, ir šiandien, nėra reikalo
sitikėjimą ir jų tikėjimą sau vykdoma' rugsėjo 14, 15 ir 16
921 HURON ROAD IR SKYRIAI
dienomis
pradedant
juniors
ir
Namų
telef.: LI 1-0476
gesne
ateitimi.
Deja,
to'nebuvo
•Jie buvo tiesiog globojami, .pa laukti nei metų, nei mėneals
Santaupos apdraustos iki $10.000. F.D.I.C. narys.
ir Europos vienybės idėja pažan seniors. A
čios Rooselvelto žmonos užta
gos nebepadarė.
A.'G. rugsėjo 18
riami ir peršami į augštas vie-

M*
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SLA GEGUŽINĖ

mininką Praną Jogą, 1615 E. 77
St., City 3. Telefonas EX 1-6509.
Jei kas nors turi kokių neaiš
kumų dėl studijų pradėjimo ar
pagilinimo prašoma kreiptis į
vielos studentų'Valdybos pirmi
ninką arba į kurį kitą vaidybos
narį.
Clevelando Studentų Valdyba

PARDUODAMI NAMAI

PIX BEVERAGE

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO

Labai ištaigingas, 2 šeimų, po 45 rūšių alaus — yisoki gaivi BEI DEKORAVIMO DARBAI
6 kambarius. Ąžuolinės dvigu
nantieji gėrimai,
atliekami sąžiningai, greitai ir
bos grindys, dvigubas' balkonas.
vynas ir šampanas
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel.
Gaso
ir
anglių
pečiai.
3
garažai.
y
r
(prancūziškas)
Didelis,
sklypas.
Įvairūs
vaisi
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki
NAUJI CLEVELANDIECIAI
Turime Baltos Meškos alų.
; l.tl'm:
niai medžiai. Verta pamatyti
11 vai.) arba — 1505 Addison
Parengiama vestuvėms, baliams,
Į Clevelahdą iš Worcester,
Giddings gatvėj;
VASAROS PABAIGOS
AUTOBUSAI Į LIETUVIŲ
pobūviams. Nemokamas prista Rd.
*
DIENĄ
j;:'*/ Mass. persikėlė K. Zaronskis su
GEGUŽINĖ
tymas dieną ir naktį. Atdara ir
šeima, gi iš Albany, N. Y. —
Dviejų šeimų, po 5 kambarius
/*■
trečiadieniais iki 1 vai.
Kadangi miesto linijų autobu Z. Jakulis su'šeima.
rengiama Tautinės Sąjungos
ATIDUOK BALFui
Gaso ir anglių pečiai. Dvigubas
GOOD NEWS!
✓
DRABUŽIUS *
skyriaus, įvyksta Dr. S. Tamo sai Bedfordo nepasiekia, tadipribalkonas. 3 garažai. East 66 gat 6903 Superior Avė. EX 1-3611
vačios
mašinos
prašomos
juLiėšaičio rezidėncijoje — 26001
VIEŠĖJO CHICAGOJE*
OUR SAVINGS INTEREST
Pažiūrėk į savo spintos ir ten vėj.
tuvių dieną vykti tik pilrtbs:
¥
Lake Shore Blvd. rugsėjo 6 d. kaimynai prašomi paimti kaimy J. J. Salasevičiai savaitę laiko surasi nereikalingų vdi’abūžių.
RATE DOUBLED
Vienos šeimos, 6 kambarių
(sekmadienį). Pradžia 2:30 vai. nus, pažįstami — pažįstanhiUs, viešėjo Chicagoje. Aplankė drau Atiduok juos Balfui, o jis pa
NAUJA REAL
Pečius Luther. Tvarkingas na
Kviečiame visus smagiai praleis draugai — draugus, seniejitH** gus ir pažįstamus. Grįžo per De siųs kam jie labai reikalingi.
ESTATE IŠTAIGA
troitą.
mas. Kaina tik $7.200.
Atvežk
drabužius
į
1439
E.
naujai atvykusius, naujai 'atvy
ti laiką jaukioje nuotaikoje.
Clevelando
ir apylinkių lietu
P. P. MULIOLIS,
92 St. ir palik prie garažo.
kę — senuosius ir t.t. Kas nletiiviams
pranešama,
kad atidaryta
6606 Superior Avė.
Alekas Banys.
STUDENTAMS
rės kuo nuvykti — prašomeiikignauja,
lietuvio
vedama
Real
UT
1-2345
KVIEČIAME į LIETUVIŲ
Skyriaus pirmininkas
sėjo 8 ir 9 dienomis 7-101 vai.
Estate įstaiga — 7032 IVade
Jei šiais metais numatai stu
DIENĄ
Effective from
vakare skambinti teb'UiEN
I’ark Avenue.
,65-TA METINĖ CLEVELANDO
dijuoti už Clevelando ribų, ne
July 1, 1953
Lietuvių Bendruomenės pir 1-7185, tiems bus parūpinti spe
KORTAVIMO VAKARAS
pamiršk
studentinio
ryšio.
Dar
Kiekvienas
gaus
greitą
ir
tei

Gi
’
autobusai.
cialūs
moji Clevelando Lietuvių Diena
•Formerly 1%
singą patarnavimą. Todėl turin
* mu.
prieš išvažiuodamas žodžiu ar Moterų Labdarybės Draugija
įvyksta rugsėjo 13 d., sekmadie
rugsėjo mėn. 18 d., penktadienį,
tieji ką parduoti ar mainyti, no
namų
nį, šia programa:
ST. BARZDUKAS IšV-YKO raštu vietos valdybai pranešk 7:30 vai. vakaro, Naujosios pa
rintieji namus ar ūkius pirkti,
Virs
100
maisto
ir
namų
10 vai. .pamaldos už mirusius
savo būsimą adresą, kad galė rapijos salėje, rengia kortavimo
ATOSTOGŲ
kreipkitės:
*’ . Hi J
ruošos eksponatų.
ir gyvuosius Clevelando lietu
tume būti artimame kontakte. vakarą. Bus durų laimėjimas ir
St.
Barzdukas,
LB
apylinkės
vius abiejose lietuvių bažnyčio
BRUCIE VVEIL
Registruokis į pas Clevelando
ĮVADE PARK REALTY
valdybos pirm., savaitei išvyko Studentų Valdybos registracijos stalų dovanos. Pelnas parapijos
6 metų gnrsenybė
se j
7032 IVade Park Avė.
s •j
I bažnyčiai.
ir
2 vai. po pietų išvažiavimas atostogų. Bendruomenės reika sekretorę, Ritą Malinauskaitę1
Tel. HE 2-2922
’HI
THE THREE SUNS
Karnėnų ūkyje prie Bedfordo lais prašome kreiptis j vicepirm 1333 E; 84th St., City 6, Tele
Namų telefonas: E V 1-1952 š
East Ohio Gas Co.
Pr. Karalių tel. MO 2^5247. •» fonas CE 1-8526 arba pas pir(buv. Šulcų rezidencijoj);
PARDUODAMI NAMAI
WE WELCOME YOUR SAVINGS
kepimo konkursas kasdien
Savininkas A. Kazakevičius
5 vai. Dienos atidarymas, dr.
rroauL etresrr
ccvoniTca
Kiekvieną dieną nuo 1 iki II vai.
(36)
Eašt 99 — Superior. Keturių
S. T. Tamošaičio kalba, Ameri
FELIKSAS ŽIORYS ,
(įskaitant sekmadieni)
šeimų, po 5 kambarius aparta
kos ir Lietuvos himnai;
LIGONINĖJ
APDRAUDOS
mentas už $16.500.00. Geras pir PUBLIC HALI ^,1’
Tuojau pat St. Paparčio suda
PATARNAVIMAS
Feliksas
žiūrys
sunkiai
susir

kinys.
ryti, M. Venclausko papildyti
¥
VISI BANKINIAI REIKALAI
MAŠINŲ, GAISRO,
Lietuvos vaizdų aidai "Tave sva go ir guli St. Vincent ligoninėje.
Padaryta
sunki
operacija.
GYVYBĖS
E.
87
į
šiaurę
nuo
Superior.
Atsilankę Lietuvių Banke galit atlikti iš karto daug
jojam, Tėvų šalie". Atlieka Čiur
LIETUVIAI DAŽYTOJAI — '
8 kambarių atskiras. Kainuoja
reikalų ir sutaupyti laiko.
lionio ansamblis, Rūtos teatras,
1,1 '
MiJionai žino Farm Bureau ap
DEKORATORIAI
$10,500.00. Padarykit pasiūly
draudę dėl žemų kainų. Bet ar
Čia galit gauti paskolas pirkimui, pagerinimui ar
lituanistinės vysk. Valančiaus
SUSIRGO POLIO LIGA
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm
lt.' •!
mą.
šaukite
po
11
ryto.
menininko priežiūroje darbus at
namų taisymui, pirkti čekius, užsimokėti už gasą, elektrą
mokyklos tautinių šokių grupe
Bureau
atstovas
gali
Jums
duo

Clevelandiečio Mėkėšos Juozo ti tvirtų apdraudę už nedidelę
H. J. Underwood, Broker
ir kitokias sąskaitas, sigyti kelionių čekius, čia galima
lieka greitai ir sąžiningai.
ir kt. meninės pajėgos. Dirigen
šeimą ištiko didelė nelaimė — kainų.
GA 1-6029
pirkti JAV taupymo bonus.
•'
.
Namų dažymą ir vidaus deko
tas muz. Alf. Mikulskis, kank
Perkant ar pratęsiant bent ko
ravimą duoda metams išsimokėTaupytojai už indėlius nuo liepos mėn. 1 d. gaus
lių orkestro vadovė O. Mikuls 3 metų sūnus susirgo polio liga. kių- apdraudų Jūs visad pasiteiIšvežtas į ligoninę.
raukit
2,/i7(. '
jimui.
kienė, pastatymas ir režisūra
PARDUODAMAS NAMAS
Bankas baigtas remontuoti, padidintos patalpos ir1
akt. P. Maželio, šokių vadovai
Kreiptis telefonu: EX 1-4245
labai patogus klijentams.
ALT PIKNIKE _
Aid. Raulinaitienė ir L. Sagys.
Parduodamas tikrai geras,
dekoratorius dail. K. Žilinskas, laivo susirinkę apie 300 žrtMIfiVi:
pelningas namas. Labai geros LANKYKITĖS SAVO KLUBE.
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
solo partijas atlieka V. Giedrai
pajamos. Parduoda savininkas.
Piknikas vvko Nauj. parapijos
Lietuvių Klube, 6835 Supe
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp
tis ir M. Vendauskas, įvairiem:,
Naujas
gaso
šildymas.
Teirausode.
'
rior Avė., klubo nariams ir sve
iki $10.000.
darbams talkina J. Salasevičienu: - i
čiams penktadienių vakarais esti
nė, J. Salasevičius, A. Zdanis ir
E. 93 St.
bulvinių blynų ir žuvies vaka
MAISTO IR NAMŲ PARODA
kt.
THE SUPERIOR SAVINGS
rienė ir šokiai su gera muzika
Organizuojamos taip pat įvai
Kiekvieną rudenį Clevelande
poje.
AND LOAN ASS’N
rios pramogos. 3 vai. 30 min. įvyksta maisto ir namų parėd'ds.
Patar.’r. kaimynui
6712
Superior
Avė.
H
įvyks vaikų ir' jaunuolių žaidi šiais metais tokia paroda JVj’Rs
LIETUVIŲ SALĖ
mai, kuriuos praves E. Mažeika, rugsėjo 10 d., Public Hali. PAtoCleveland, Ohio
išnuomojama
prenumeruoti
L. Sagys, St. Stasienė, E. šikš- da tęsis iki rugsėjo 17 d. I:,/
koncertams, šokiams, vestu
niūtė ir J. Žilionis. Laimėjusiems ---------------------------------- —Į—
vėms ir kitokiems parengi
DIRVĄ!
ii.iii"
premijas skiria lituan. mokyklos
GERESNĖS statybos kontraktoriai
mams.
PAULINA MOZURAITIS
13^06 Benwood Avė.
tėvų komitetas ir kt.
PARDUODAMI NAMAPi
4
Tel. LO 1-7795
ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ
'
tdrn ;
Veiks J. Žukausko ir Iz. Na $190 pajamų . per mėnesį,^
4
FARM BUREAU
• ŠALDO vasarą
• ŠILDO žiemą
vickienės vadovaujamas bufetas. šeimų. 4 kambariai kiekvienam.!Į
LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
INSURANCE COS.
Bus šokiai.
3 garažai. Kaina $14,000.
,
THE HENRY FURNACE CO, MEDINA. O
• Farm Bureau Mutual Insurance Co.
Įėjimas perkant loterijos bi• Farm .Bureau Life Insurance Co.
IR SALĖ
*
• Farm Bureau Mutual Fire InsUrance Co.
letus. Fantus aukoja Brazis
Dviejų šeimų, 5 ir 5 kamba HOME OFF1CE:' COLUMBUS, OHIO
6835 SUPERIOR AVĖ.
Bros., Dunbaras, Obelienis, Iz.
Šamas, Suopis, Steponavičiaus riai. Gaso šildymas. Labai,-ge
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
Tigro kavinė, V. Braziulis ir kt. ram stovyje.
lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
*
Dienos šūkis — lietuvių soli
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSJLA 2521
darumas ir bendras džiaugsmas.
Labai gražus 8 kambarių' vie
TALIS STUDIO
Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
Kviečiami visi Clevelando lie nos šeimos namas. Garažas! (5a-.
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.
kitės į mav.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
tuviai ir lietuvės, taip pat arti so šildymas.
dabar jūsų kaimynistėj
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
i
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą#
mesni ir tolimesni kaimynai. Se
7106
Superior
Avė.
r
Ray Nausneris
garantuojama.
Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
nieji ir naujiem — esame vie
’ Tel. HE 2-0144
UI, 1-3919
LI 1-9216
nos didelės lietuviškos šeimos
11809 St. Clair
.
vaikai, tad visi maloniai lau
Bet kuriuo laiku, bet kokios
Pilnai padengta apdrauda
' '
UTah 1-4515
kiami.
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
JAV Liet. Bendr. Clevelando GERA TELEVIZIJA — PIČĮIA rūšies foto patarvimas Jums.
WM DF-BBS PAINTING CO.
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
Modernūs portretai, vestuvių,
Apylinkės Valdyba
WM. DEBESIS
'llcilmių, * vaikų Ir kitos nuo*
KAINA
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
•
: i
’»• *
traukos.
Namų
Pagražinimas
iš Vidaus ir iš Lauko
Naujausias 1954 metų mode
6921 Wade Park
'
EX 1-0911
DR. S. TAMOŠAITIS IR PONIA lio, 21 colių televizijos aparatas
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
7526 Star Avenue
Cleveland 3, Ohio
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
Europinių žurnalų Ir filmų
dvi savaites viešėjo pietinėse su vieniems metams garantija
lietuviškoje krautuvėje
žvaigždžių fotografas, dabar
valstybėse. Floridoj, St. Peters- ir visais taksų mokesčiais pas
CLEVELANDE.
bgui:
burghe aplankė savo senus pa mus kainuoja tik
žįstamus A. Tūlius, šeštokus ir
$195.70
kt. Paviešėjo Mjami ir kitose
•
‘
> >191101
I. J. S A M A S , JEWELER
S
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
SKAMBINKITE HE l-$Qft2
vietose. Kelionės metu oras pa
Aldona Wilkelis - VVirby
b
šveicariški
ir
geriausi
Amerikos
laikrodžiai*
8
Pirkit Das savus
ir mes jums nemokamai pade*
sitaikė labai geras.
g
Laikrodžių
taisymas.
Brangenybės.
Įvairus
dovanų
į
Pilnas
laidotuvių patarnavimas
Grįžęs iš atostogų Dr. S. Ta monstruosime televizijos apara
Amžinai nerūdijančio plieno a
pasirinkimas.
g
mošaitis vėl dirba savo gydymo tą Jūsų namuose. Arba užeiĮoifcęiį
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
kabinete įprastinėmis darbo, va Č. & F. International ■ Stūrešl
Greta Ezella Theatre r
virimo puodus dabar gali 3 7007 Snperior Avė.
HEnderson 1-9292."
6202 SUPERIOR AVĖ.
6113 St. Clair gatvenri ,!i
landomis.
§
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
J
ma užsisakyti ir išsimokė
......
i
...... h ■
.
v*u
•
.
■ *•*
, iani
tinai. Mažas komplektas -4

P. J. Žiūrio rezidencijoje su
traukė apie 100 SLA veikėjų ir
jų bičiulių.

MAISTO,. PARODA

mcmiu

inmmncz

P J KERSIS

SUOPIS FURNITURE

Fimeral Rome

REMKIME SAVĄJĄ PRAMONĘ!
Lietuvių brayoro "Baltosios Meškos” alus, gaminamas vien tik iš miežių su importuotais bavariškais apy-,,'^
niais, .gaunamas Clevelande.
/;•!
REIKALAUKITE VISUR "BALTOSIOS MEŠKOS” ALAUS;1
Dėl užsakymų prašoma skambinti telef.: EX l-9587>:m
arba GĄ 1-0503.
•
,
•
hi,
Urmo sandėiys — Cfystal Distrib. Co:, Ine., 3341,
‘Superior Avė.
• '
'
(36)į,

\-Y

dol. didelis 8 dol. mėnesiui.
v.

LEIMON’SCAFE

JAKUBS & SON

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

FUNERAL HOME

Be nuošimčių.
VYTAUTAS PAŠAKARNIS

Cleveland Lūstre Craft Co.'

••

Vėsinamas oras Jūsų-patogumui

✓

Alos. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

1219 East 61
Tel. EN 1-7770

Nemokamas demonstravi
mas. , .
-Priimami užsakymai.

■■

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
•

geram orkestrui
0

KE 1-9737

731 E. 185 ST.
r

D'ella E. Jakulis & William J. Jakubs
. Licensijųoti laidotuvių direktoriai ir bąlsamuotojai

. 25 metai ^simpatingo ir rimto patarnavimo .
6621 Edna Avenue
ENdicott 1*1763

■
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krašto valdybai, treti — Kolum
bijos Lietuvių Katalikų Komi
tetui etc.
'
Tose laurų garbės varžybose
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
auditorija nebesusigaudė ir ji
zidiumo nūrio. Bet vieton kurio?
po susirinkimo išėjo klaustukus
Apie tai nieko nesakoma. Tad
bestatydama. čia jau girdima,
galima tik spėti. Iš visų to pre-.
kad paskutiniame Eltos biule
zidiumo narių buvo tik vienas
tenio numery esąs paskelbtas _
rusas — A. S. Trofimovas. Gal
kun. M. Tamošiūno laiškas dėl
jis dingo? Tai būtų natūralu,
Konsulato įsteigimo Kolumbijo
jeigu
"vietinių
nacionalinių
kad

je,
kuriame nurodoma, kad dip
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: lIEnderson
rų stiprinimo” politika tebėra
lomatijos šefui St. Lozoraičiui
1-6214. Redaktorius Baltys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).
tęsiama. V. Niunkos įstatymas
kreipiantis į Kolumbijos Užsie
Trofimovo vieton būtų v i enių Reikalų Ministerijų, jo nota
t i n o ruso pastatymas vieton
buvusi atmesta ir kad kun. M.
■ ''iiję.it*
.-OI. I.'.ll
imp,ortuoto ruso.
Tamošiūno pastangomis buvęs
.'onf.o;..
J
įsteigtas šis Konsulatas.
Bet dėl tos "nacionalinių kad
Faktiškai gi buvo taip. Ko
rų stiprinimo" politikos reikia Pietų Korėjos užsieniu reikalų ministėtis Y. T. Pyun J. Tautose
lumbijos
Vyriausybė gavo iš
Jaunatviško veržlumo ženkle,itIi eilėje rezoliucijų, kurias reda- Chicagos
(
studentai: L. Smolens- pastebėti, kad po Bęrijos kritimo pasakė kalbų, kurioje Indija pavadinu <iien komunistinių agre
ministerio
S. Lozoraičio prašy
įkvėptas šilta akademine nuotai- gavo
į
K. Kudžma, Vyt. Černius kaitė,
]
sorių pataikautojai
V. Tautvydaitė, D. Lau- apie tai kalbama nebe taip
mų leisti Konsulatų įsteigti Ko
"
'in. n'i.ai
ra, rugpjūčio 22-23 dienomis ir
i S. šimoliūnas. Nusistatyta Ikytė, V. Karosaitė, M. Brinciūtė garsiai, kaip buVo su
lumbijoje. šis jo prašymus, be,
r.o joj r ;
Chicagos Liet. Auditorijoje po- tremties
I
studentijos nuotaikų ir
j Chicagos studentų kvartetas šukta pavasarį. Tiesa, Berijos
jokių komentarų, tos Vyriausy
’CIIIO i>V;
iškeikimui
skirtajame
CK
po

sėdžiavo apygardinis studentų įamžinimui
į
išleisti metraštį. R. (Br. Juodelis, A. Kliorė, R. Puo
bės tuojau buvo priimtas.
suvažiavimas. Nors netrukus JMieželio patiektas planas ame- džiūnas
i
ir Br. Mačiukevičius). sėdyje, įvykusiame liepos vidu
šis' Kolumbijos lietuvių su
ry,
"Lenino-Stalino
tautybių
po

jvykstanįi-sporto šventė ir su- rikiečių
i
akademikų tarpe vysty- 1Kvartetas pradėjo repetuoti sa
važiavimas, kaip ten bebūtų, tu
litika
”
ir
"nacionalinių
.
kadrų
kliudė kai-kurių potencialių da- ti
I informacinę akcijų apie Lie- vaitę
’
prieš suvažiavimų, sužino
rėjo vienų gerų pusę, vaizdžiai
•i.iiAib>->.i
lyvių atsilankymą, suvažiavime tu
1 vos byla.' Nutarta ateityje jus, kad neatvyks pramatytos stiprinimas" buvo paminėti kal
i
• ■
,
kalbant, buvo pakelta aksominė
bose
ir
net
re
zolitt
e
i
j
o
registravosi 123 studentai, jų j ieškoti glaudesnio bendradar jėgos iš kitur, ir pasirodė sce
uždanga ir kas turėjo aštrių akį
tarpe 5!) ne iš Chicagos. Būdin- biavimo
I
su amerikiečiais lietu noje su kiek prarepetuotais bal j c, bet iš 17 kalbėtojų tik 2
galėjo pamatyti šios kolonijos
—
Bieliauskas
ir
Niunkai
I)
—
ga, jog suvažiavime dalyvavo viais
■
studentais. Išklausyta pra- sais,
:
bet. didžiausiu entuziaz
tikrąjį veidų. Ir jei ateityje bus
beveik tiek pat merginų kiek ir nešimų apie paskutinių metų mu ... Konferansavo K. Kudž tą temą tepalietė, ir tai tik tarp
Ilgai lauktas ir plačiai garsin rutis, Ir kas gi nenorėtų jo, kai- suprastas
,
tinkamas bendro dar
kita ko. Tuo tarpu visi kiti kal tas pirmasis Kolumbijos lietu po reto svečio pamatyti ir pasi- j
vyrų: kadangi merginų Sąjun- pagyvėjusių
]
Studentams Remti ma.
bo
rimtumas ir vadovaujamasi
bėtojai
stipriai
spaudė
kitą
stygoję mažiau, galima spėti, kad Fondo veiklų; Fondas, atrodo,
vių suvažiavimas Medelline įvy kalbėti. Dėl mums nežinomų gera valia, gal kada ir pavyks
Sekmadienį, po iškilmingo ak
jų susidomėjimas lietuviška ibus pagaliau persilaužęs per ne to, kurio metu kalbėjo prof. Stp. j
~- draugystės su- "didžiąja ko rugpjūčio mėn. 14-16 dieno*- priežasčių jis tame Kongrese ne- įpašalinti tuos visus liendruomeveikla didesnis. Taipgi įdomu, veiklumo krizę, šiuo metu jisai Kolupaila, konsulas Dr. P. Dauž- rusų tauta” stygą, ktirios skam mis, kurį rengė Lietuvių Kata dalyvavo. Ir vėl susidarė įvai
nėjė kilusius nesusipratimus ir
kad gausiai dalyvauta jaunųjų ima steigti narių rėmėjų būre vardis, L. šimutis ir akademinių besys jau labai seniai pažįsta likų Komitetas. Sis komitetas rios nuomonės ir komentavimai padėti tvirtus
pagrindus lietuvių
mas.
narių: gausiausia akademinė ka lius.
savo veikla bemaž yra l/gus dėl šio mums brangaus asmens konsolidacijai šiame krašte. ~
organizacijų atstovai, suvažiavi
tegorija buvo sophomorai (ant
Suvažiavime išryškėjo du pa mas užbaigtas jaukia arbatėle.
Vadinasi, praktiškai impor BALFui Amerikoje ir jo lietu nepasirodymo. Taip pat progra
J. Bubeliš
rųjų metų studentai).
grindiniai veiklos konceptai: (1) Jos metu A. Barzduko, L: šir- tuotų rusų sumažinimas parti vių vardu nudirbti darbai bei moje’ figūravo ir kun. V. Vai
Dalyvių gausumas, kruopščiai studentiška organizacinė veikla mulytės ir Aleksandravičiaus iš jos ir valdžios viršūnėse šiek gražios apyskaitos susilauks čiūno’ pavardė, kuris turėjo cesvarstytų klausimų įvairumas ir turėtų būti plati kaip patsai gy leistas specialus humoriątinis tiek įvykdytas, ir tuo tarpu ta ateityje vienokio ar kitokio įver lebruoti šv. mišioms Marijos
REMONTUOJA
pozityvus nutarimai, pagaliau, venimai, ir persunkta vertybių Studentų Gairių numeris vyku linija griežtai nekeičiama. Ta tinimo. Sakoma, kas blogo ne Krikščionių Pagalbos koplyčio
skaidri suvažiavimo užbaigimo pajutimu; (2) jinai turėtų būti siai parodiavo suvažiavimo įžy čiau didelio narsumo ta krypti išgirsi ir kas gero — neišpeiksi, je, bet ir jis neatvyko. Buvęs
VASARIO 16 D.
mi vėl
nebe r o d o m a , tat šios minties vedamas ir mė šios " bendruomenės kapelionu
— arbatėlės nuotaika rodyte ro apribota organizaciniais ir to mybes.
kun. S. Barčaitis, supuolimo bū GIMNAZIJOS RŪMUS
do, kad studentų suvažiavimai kiais'bendriniais klausimais, ku
Suvažiavimui kompetentingai o grįžtama atgal prie "didžio ginu trumpai aprašyti ta lietu du ar taip kitaip, išvyko atosto
Vasario 16-osios gimnazijos
vių suvažiavimų.
ima tapti gyva tremties studen rie neturėtų vertybinių implika ir labai objektyviai pirmininka sios rusų tautos” šlovinimo.
tijos tradicija.
cijų ir nereikalautų Sąjungos vo A. Barzdukas ir Vyt. Ger
šio Kongreso vyriausias tiks goms iš' Medellino, palikdamas reikalams nupirkta Rennhofo pi
-Y¥
tik gražų pasveikinimą lietuvių lis reikalinga didelio vidaus re
Intelektualine suvaži avimo rėmuose gilesnio idėjinio bend manas. Sekretoriavo G. čapiikaiAugšč. Taryba net ir konsti las buvo suartinti daugiau išsi
suvažiA’vimui. Gi kun. tėvas Gar monto. Visas remontas, kaip ap
mėčiusius
po
platųjį
kraštų
tau

kulminacija galima drąsiai lai ravimo. • įdomu, kad pastaroji tė ir A. Jasaitytė.
tuciją keitei Bet tai irgi buvo
bumas, gyvenąs kaimyniame de skaičiavo komisija ' ir pasiūlė
kyti pirmąjį šeštadienio posėdį, pažiūra buvo ginama tokių žmo
Nors vieno veikėjo ir rasta tik paprastas jau įvykusių fak tiečius trumpam pabendravimui
partamente, taip gi nežinia ku- specialistai, kaštuosianti apie
nių,
kurie
kitomis
sąlygomis
ir
Medelline
paruoštų
Kolumbi

kur referatus skaitė S. šimoliū
reikalo, net per iškilmingų aktų( tų užprotokolavimas, būtent, —
nas ir Vyt. Vygantas. Pirmąja indiferentizmo nelaiko dorybe. padejuoti, kad nebeeinama jo sričių (apygardų) panaikinimo jos Lietuvių Bendruomenės sta rio'mis kliūtimis esant nepasiro- 42,000 vokiškųjų markių.
Remonto darbai jau pradėti
paskaita buvo provokatyviai il’| Sekmadienio posėdy, po dis pramintais keliais, suvažiavimą ir vadinamos "nacionalinės vė tutų priderinti Visai lietuvių dė. Radosi ir kitų pagarbių tau
vykdyti.
labai originaliai pažvelgta j kai kusijų, buvo priimtos rezoliuci tenka laikyti visiškai sėkmin liavos" pakeitimo atžymėsimas. bendruomenei. Tik keistoka, kad tiečių, kurie, anot kun. S. Barj naujo statuto ^surašymo komi čaičio pasiteisinimo "vėjams sukurias mūsų tarpe įsivyravusias jos. Be organizacijos reikalus gai nuposėdžiavusiu. Diskusijų
¥
¥
teliečiančiųį
priimta
rezoliucija
sija, Medelline, nebuvo rasta rei kliudžius” nedalyvavo.
seklias pažiūras. Prelegentas
kultūringumas, kaip prasitarė
Pagaliau, buvo tvirtinami Pre- kalo į jų pasikviesti ir nuošaliai
Ir'prieš suvažiavimų pūstos
siūlė skirti,daugiau dėmesio ide*- visuomenei, skatinanti glaudes
TRADICINIS
V. Žvirzdys, kontrastavo su ank- zitHumo įsakai ir renkami Ank
prisilaikančios bendruo menės dalyvių skaitlinės pasirodė prie
alistinės lietuviškos pasaulėžiū nį bendravimą tarp studentijos
styvesne
mūsų
studentijos
paįjausiojo
Teismd
teisėjai
bei
PIKNIKAS
dalies balso. Ar dar vis neaišku,
ros kūrimui, kuri mus, akademi ir visuomenės; padėkos rezoliu
•tirtimi. lik apgailestautina, kad Liaudies Tarėjai prie to teismo, kad savo "šeimyniškus” reika šingos, gi dalis atvykusių svečių
kus, jungtų (ir kurios praeityje cija ALTui dėl Kersteno rezoliu kai kurių gana jau senų studen-,
pasiskleidė pas savo artimus
LINDEN PARK
nebuvę), ir steigti specialius bū cijos pravedimo JAV Kongrese. tų vis dar neišmokta nesistoti "Patvirtinta4 ir "išrinkta”. Bet lus, reikia tvarkyti savojoj grį- pažįstamus pasisvečiuoti, kas
ALTS
Waterbury skyrius
koki
tie
įsakai
buvo
ir
koki
as

čioj, o bendruomeninius, visuo įrodo Įtiek jiems rūpėjo šitas
relius studijuoti lietuviškiesiems Taip pat su nemažu entuziazmu
piestu, kaip provincijos žirgui, menys "išrinkti" teisėjais bei
energingai
ruošiasi šio sezono
meninius
—
bendruomenėje.
Na,
lietuvei susiartinimas.
klausimams. Prieš šiinoliūno, priimti sveikinimai, -kuriais Lie pamačius automobilį, kai susi
paskutiniam
skyriaus piknikui,
tarėjais,
skelbti
nesiskubinama.
tiek to.
mintis pasisakė V. Žvirgždys, tuvos Diplomatijos šefui, Vlikui,
Pagal programų, pirmuoju
duriama su skirtingomis nuomo Tuo tarpu neaišku nei kodėl da
kuris
įvyks
rugsėjo
20 d. LinŠiame suvažiavime ir iš Bogokuris ilgokai įrodinėjo, jog toki:: ir Liet. Rezistencinei Santarvei
nėmis; neišmokta ir balsuojant bar tie teisėjai buvo pakeisti, nei tos atvykusi naujo statuto pri- punktu .ėjo religinė valanda už den Parke, Union City, Conn.
linkėta
glaudžiau
bendradarbiauideologija nereikalinga, kadan
pralaimėti, neprarandant lyg kas buvo tie ir kas atsitiko su imimo reikalu sudaryta komisi Lietuva. Pamokslų sakė arkiv. Numatyta graži ir įdomi pro
gi mūsų sugyvenimo pagrindui ti Lietuvos kovoje. Šiomis rezosekretorius kun. B. Cardona, o
svaros.
grama, bus žymių kalbėtojų, kul
tais, kurių vieton prireikė nau ja pej’žiūrėjo bendrai medelliturįs būti krikščioniškumas, ku■ Uncijomis buvo spontaniškai pareliginėj meno dalyj pasirodė
Už suvažiavimų dėkotina ją jųniečių paruošta šio statuto pro sniuikininkas prof. Izidorius Va tūros stalas, loterijos, turtingas
rį jis iš viso sutapatino su lietu- rodyta, jog tęsiama senoji, dar
jektų ir su mažomis pataisomis siliūnas ir sol. B. čypienė. Kitą bufetas, bus gera muzika. Tiki
viškumu. šimoliūnas kalbėjo ori- per pirmąjį suvažiavimą išr.vš- šaukėjai, LSS JAV Centro Val
ma, kad dalyvaus miesto ir vals
dybai,
ir
jo
rengime
daugiausia
jį priėmė.
,
kėjlisi,
studentijos
tradicija
do

ginaliai ir kiek ekscentriškai,
diena Marijos Krikščionių pa
KAS
žvelgus į Kongreso programą galbos koplyčioje atlaikė pamal tybės pareigūnai. Vieifu žodžiu,
todėl jo mintys nebuvo suvažia mėtis ir gyvai reaguoti į mūsų pasidarbavusiems Chicagos Stu
dentų
draugijos
nariams:
Br.
ji
pasirodė imponuojanti — die das kun. M. Tamošiūnas (ne V. galima sakyti, kad tai nebus
vimo suprastos, ką parodė toli visuomeninio gyvenimo negero
notvarkė plati. Joje buvo įrašy Vdįčiūhas), o dienai pritaikytą piknikas, o tai bus paskutinis
mesnės diskusijos.
UŽSISAKĖ
ves. Siūlymas pasveikinti politi .Juodeliui, R. Babickui, K. Mi
ta ir daug kam teikė malonumo pamokslą pasakė iš Bagotos at sezono suvažiavimas, j kurį su
kėnui, A. Bakaičiui, R. Gaškai,
Vyt. Vygantas labai rimta ir nes partijas, tačiau, nepraėjo.
DIRVĄ
toji aplinkybė, kad čia pasiro vykęs kun. Dr. Mankeliūnas. Tų važiuoja iš visų apylinkės kolo
A.
Kliorei,
L.
širmulytei
...
ir
gyva paskaita iškėlė reikalą iš
šeštadienio vakare buvo su
dys ir pirmasis Lietuvos Konsu pačią dieną po pietų įvyko suva nijų lietuviai ir visuomet užbai
laisvinti asmenybe iš įvairiu jai rengtas didelis šokių ir meno legionui kitų.
las Kolumbijoje gerb. Dr. S. Si- žiavimo posėdis, Teatro de Bel- giame sezono piknikus links
TAS NESIGAILĖJO!
Dalyvis
primetamų "referencinių (ideo vakaras, kurio programa išpildė1,
miausioje nuotaikoje. Tai yra
loginių ir pan.) rėmų", ir tokia
laš Artės patalpose, kur po to
skyriaus tradicija, kuri įvyksta
išlaisvinta, bet. moraliai įsiparei
sękčį it'yumputė meniškoji dalis,
kas
metai. Skyriaus. valdyba
gojusia asmenybe pagrįsti mūsų
kfiraž Mšpildė ponų Vasiliūnu
nuoširdžiai kviečia visuomenę
bendruomeninį gyvenimą. Savo
prieauglis. Vakare iškilminga
atsilankyti ir gražiai užbaigti
visumoje paskaita laivo inspi
vakarjepė Nutibaro Kotelyje.
piknikų sezonų.
M.JC
ruota devynioliktojo šimtmečio
Sek.pįČaą dienų vyko pamaldos
liberalizmo idėjų, ir su jos es
Bazijijtbje ir iš čia eita prie Ši
*
minėmis mintimi:, visuotinai su
mulio Bolivaro paminklo vainikų
JAV kasmet persiskiria apie
tikta. I’rele; ento iškilia. Kris
aidėti. .Vakare vėl koncertas,
400.000 porų.
toforo sąindis, tačiau, gal ir įle
kur pasirodė jau žymesnės mcKarvelio kaulai sveria ma
visiems atsakys j ju gyvenimo
io" Įiajėgos: kaip smuikininkas
problemą.
At'-of.'' Iž." Vasiliūnas, pianistė S. žiau, nei jo plunksnos.
šeštadieni popiet ir sekmadie
Grigwl|ūnienė ir'sol, B. čypienė.
Praėjusiais metais Amerikos
ni eilė referentų nušvietė orga
Koncertas buvo transliuojamas
bažnyčiose
Suaukotų pinigų vi
nizacinius Sąjungos reikalus,
nėr radijų Voz de Medellin. Rugdurkis
kiekvienam
parapijiečiui
protarpiais sukeldami gyvas dis
pjūčio/mėn. 17 d. padarytas vi■-+ 34,32 dol.
.
■ '
kusijas. 'Panųramiėl.ai prasi-j
zitaųi, Respublikos Prezidentui,
B
skleidė plą ios ir šakotos veiklosj
kuris) jtuo metu, laimingu sutavaizdas, nusitesiąs per kelis
pimųj sjįia kelias dienas viešėjo.
kontinentus ir per kelias tauti-j
Nors šiame suvažiavime opo
nes bendruomenes. Apie kiekvic-l
zicija Slaikėsi nuošaliai, tačiau
ne^ih’oĮąpsieita ir be triukšmo.
ną sritį buvo atraportuota atsa-j
Kada jūsų namai arba’ ra
Ka^ rezoliucijų komisijai tarpe
kingo asmens. Paminėtini kai
kandai tampa sunaikinti arba
kurie konkretūs Sąjungos veik
eilesękitų rezoliucijų, (čia nebu sugadinti ugnies, kreipkitės, i
vo panirstas ir kongr. Kersten)
los projektai: Clevelande lapkri
P; J. KERŠIS, dėl' apkainavičio 26-29 dienomis planuojamo.'’,
buvO^pasiūjyta padėkoti diploma mo, ko visada reikalauja apstudijų dienos (A. Barzdukas),
tijos'šefui St. Lozoraičiui už pa draūdos kompanijos pirm, ne
beveik .užbaigti paruošiamieji
skyrimų konsulu Dr. S. Sirutį ir gu išmoka už nuostolius.
Pasaulio Lięt. Studentu Atsto
čia Įsteigimų Lietuvos- Konsula
P. J. KERŠIS
vybės darbai (J. 'Šmulkštys),
to, kilo nemaža audra kam iš 609 Šociety for Saving Bld.
ąlumnų suorganizavimo planas Bombonešiu pažanga, vykdant ginklavimosi programų, kelia pasigerėjimų. Prieky matyti geriausi bombonešiai'antrojo pasauli tikrųjų prįskirti tuos nuopelnus.
Telef.: MAin 1-1773.
nio karo metu, dabar atliekų tik pagelbihes pareigas. Užpakaly didžiulis astuonių turbinų bombonešis, dabar pats pavojingiau- Vienį siūlė atiduoti tuos laurus Rezidencija: PENINSULA 2521
. (V. Gylys).ir kt,
Svarstyti klausimai užfiksno. sias. Jo sparnų plotis 185 pėdos, ilgis 153 pėdos ir uodegos augštis 48 plėdos.
.
kun. M. Tamošiūnui, antri •—

THE FIELD

Studentų dienos Chicagoje

oslietuvių
suvažiavimas

s
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