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P. J. Žiūriui 60 metų
Vieni iš mūsų ankstyvųjų
tremtinių-ateivių, atvykę j šį vi
sokių laisvių kraštą, greit, pasi
nėrė amerikonizmo jūron ir mū
sų Tėvynei prapuolė. Kiti, kad
ir sunkiai grumdamiesi dėl kas
dieninės duonos ir išsimokslini
mo, liko ištikimi savo kraujo
broliams, dirbo ir vadovavo gau
siems mūsų ateiviams, lenkė
Lietuvos reikalams užkietėti
pradėjusią širdį ir protą, ir la
bai daug gero padarė.
Prie tokios, mūsų tautai gar
bę pelnusios grupės, priklauso ir
dabartinis sukaktuvininkas P. J.
žiūrys. Spalio mėn. 16 d. jis su
laukė 60 metų amžiaus sukaktį.
Per tą. palyginti, jau netrumpą
žemės kelionę, P. J. žiūrini teko
daug ko išgyventi, visokių dienų
ir visokių vargų patirti, bet jis
visoj toj kelionėj ne tik pats
lietuviška mintim ir Lietuvai
naudingais planais švietė, bet ir
kitus paskui save traukė. Per tą
laiką jį matome daugelyje orga
nizacijų dirbant, jom aukojant
savo brangų laiką ir uždirbtą
dolerį, nešantį tėvynės ilgesio
ugnį, žadinantį kitus ■ daugiau
dirbti ir.aukotis Lietuvos reikatams.
' P. J. Žiūrys, iš Suvalkijos
stamboko tėvų ūkio, Ameriką
pasiekė eidamas septintuosius
savo gyvenimo metus, čia per
sikėlė pas savo tėvą, jau anks
čiau j Ameriką atvykusį, drauge
su savo kitais šeimos nariais.
Persikėlė tokiam amžiuj, kada
perdaug dar nenusivokiama nei
tautiniuose nei kitokiuose klau
simuose. čia gyvendamas ir nuo
lat įsitraukęs j daugybę pareigų,
jis neturėjo net galimybės dar
kartą aplankyti 'levų. Žemę, at
naujinti vaikystės įspūdžius,.su
rast i naujų jėgų, pajusti prisi
kėlusios Lietuvos darbų žingsnį.
Bet kad ir neturėdamas galimy
bės vėl pabuvoti Tėvynėje, jis
nuolat sekė Lietuvos reikalus iš
visokiausių šaltinių, ir reikia
pripažinti, kad jis apie Lietuvą

turėjo ryškų ir teisingą vaizdą.
Tai patvirtina ir dabilr kiekvie
nas naujakurys," kuris tik su P.
J. Žiūriu prisimena Lietuvos bė
das ir reikalus, prisimena Lie
tuvos kėlimas! iš griuvėsių ir
sparčiais žingsniais vijimąsi
šimtmečius laisvėje gyvenusias
tautas.
Tie nuopelnai, kad P. J. Žiū
rys, į šį kraštą atkeliavęs vaiko
amžiuje ne tik išlaikė turėtą lie
tuvybę, bet ją sustiprino ir su
gebėjo perduoti net tūkstan
čiams savo tautiečių, neabejoti
nai, priklauso ir jo tėvams ir jo
kitiems šeimos nariams.
Lietuvos reikalais P. J. žiūrys
visada rodė labai daug sveikos
iniciatyvos, jis buvo taip pat
vienas iš tų, kurie ne tik tvirti
no, bet ir pavyzdžiais įrodė, kad
labai daug galima laimėti susi
radus pritarėjų ir draugų ame
rikiečių politikių ir visuomeni
ninkų tarpe. Tuo reikalu jis mez
gė reikšmingas pažintis, neven
gė belstis ir j Washingtono ga
lingųjų duris, juos atitinkamai
nuteikti ir įtikinti. Pirmininkau
damas Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai, jis sugebėjo jau anuo laiku,
kada Amerikoje tebežydėjo labai
keistas komunizmo supratimas
ir įvertinimas, daugelyje įtakin
gų amerikiečių pasėti antikomu-

Norvegijos karūnos, princesė Martha ir jos duktė Astrida "lankosi

Amerikoje ir dabar atostogauju Floridoje.

nistinę sėklą ir pavaizduoti tik
ALVIN BENTLEY
rąjį komunizmo tikslą, šiandien
ROMOJE
tokios sėklos sėjėjų daug, bet
anuo laiku buvo tikrai sunkus
Spalio mėnesio 5-11 d.d. Ro
apaštalavimo darbas.
moje lankėsi JAV Kongreso res
publikonų atstovas iš Michigano
P. J. žiūrys išėjęs sunkią gy
ir Kersteno komisijos narys Alvenimo mokyklą, kietu pasiryži
yin
Benthley SU' žmona.
mu ir darbu pasiekęs chemijos
Jų garbei Lietuvos Diplomati
inžinieriaus laipsnį, labai daug
jos šefas Min. S. Lozoraitis su
dėmesio kreipia ir visus tuos,
žmona iri Lietuvos Ministeris
kurie siekia mokslo; siekia naujų
prie šventojo Sosto S. Girdvai
pasaulių 'atskleidimo. Jis daug
nis, grįžęs į Romą po gydymosi,
kam talkina, savo sunkiai už
suruošė pusryčius, kuriuose ša
dirbtu skatiku padeda, drąsina
lia svečių, A. -Benthley ir žmo
ir skatina, kad-tik daugiau mūsų
nos, dalyvavo buv. Vengrijos at
tarpe būtų šviesesnių ir sąmostovas prie Šv. Sosto ir vengrų
ningesnių tautiečių. Jis buvo
katalikų Akcijos Pirmininkas
vienas iš stropiausių ir mūsų
baronas G. Apor, JAV Ambasa
tremtinių gelbėtojų. Tai tvirtidos Romoje Pirmasis Sekreto
na ir šio.rašinio pabaigoje spaus
rius E. L. Freers su žmona,
dinimas generolo P. Plechavi
"Basler Nachrichten" korespon
čiaus sveikinimas ir padėka. Pa
dentas Italijoj ir Pasiuntinybės
našia padėka P. J. žiūrį ir jo
Sekretorius.
Ponią prisimena ir šių eilučių
Pusryčių metu P. Benthley pa
rašytojas ir daugelis daugelis
kėlė tostą už Lietuvos nepriklau
kitų, iš Tėvynės ištremtų, Ame
somybės atstatymą. Jam atsakė
riką ar kitus laisvus kraštus pa
Min. Lozoraitis, kviesdamas su
siekusių lietuvių.
sirinkusius pakelti taurę už
Trumpai prisimindami šią Jungtines Amerikos Valstybes,
garbingą P. J. žiūrjo 60 metų kurių politika sudaro vyriausią
sukaktį mes tikime, kad jo at pagrindą tiek lietuvių tautos,
liktus darbus daug ryškiau ir tiek kitų Sovietų i Sąjungos pa
vaizdžiau iškels tie, su kuriais vergtų tautų viltims ir sieki
jam teko nuolatos dirbti ir au mams atgauti savo nepriklauso
kotis.
mybę.
Garbingam sukaktuvininkui
P. Benthley turėjo su Ministelinkim geros sveikatos ir Lais riais Lozoraičiu ir Girdvainiu il
vės aušrai atėjus grįžimo į Tėvų gą pasikalbėjimą, kurio metu
žemę!
B. G. buvo aptarti klausimai, susiję
su Kersteno komisijos darbais
ir su Lietuvos byla.
Didžiai Gerbiamam

Mažiausios jaunųjų respublikos, — George Junior Republic atstovas, esančios New Yorko vals
tybėje ir užimančios 600 akrų plotą, įteikia "pilietybę” gubernatoriui T. E. Dewey ir Henrjl Ford
II. Jaunuoliai moksleiviai toj "respublikoj”, savistoviai tvarkydamiesi išmoksta eiti atsakingas
pareigas.

Geležinė uždanga
RUSIJA YRA TAI, KAS EUROPA BUVO ANKSČIAU. — "SĖDI IŠPŪTĘ BARZDAS BAJO
RAI DŪMOJ”... _ AR STALINAS PRALENKĖ JONĄ IV, PETRĄ DIDĮJĮ IR KITUS?

Jei jis atsako, kad vyksta pas
didijį kunigaikštį ir nori jam
tarnauti, jis turi būti smulkiai
Keistas tas kraštas Rusija!
;apklausiamas dėl visų vykimo
— Rusija yra tai, kas Europa aplinkybių
;
(reiškia, smulkiai išbuvo anksčiau — tai T. G. Ma- tardomas). Jo Visas parodymas '
saryko, Čekijos buvusio prezi turi būti slaptai užrašytas ir
ir tą pačią va
dento žodžiai. Ir jie neblogai api- užanspauduotas
i
budina tos tautos dabartinį cha- landą
'
per paštą laike 6 ar 7 die
rakterj. Juk kas viduramžiais nų, Maskvon pristatytas. Tas
atvykęs Maskvon,
:
Esame išgyvenę ir dabar la buvo feodalinė baudžiava, tas svetimtautis,
šiandien
Rusijoj
yra
valstybinė
turi
būti
slaptai
ir nejučiomis
bai dažnai skaitome spaudoje
apie deportacijas, apie diktatū baudžiava, tik daug žiauresnė ir apklausiamas ir patikrinama, ar
rą ir baisią priespaudą, apie bol sunkesnė. Viduramžių besąlygi jo parodymai duoti ant rubeševikų priemones žmogaus lais nis atsidavimas bažnyčiai, tai žiaus atitinka šitiems parody
vei ir jos fizinei egzistencijai dabartinis besąlyginis atsidavi mams”. ..
Atvykęs toks svetimšalis'kaip
naikinti. Dauguma yra susida mas komunistų partijai. O kuo
riusi vaizdą, kad visų šių nege skiriasi dabartinė vadinamoji amatininkas, būdavo apgyven
rovių kompleksas gimė Rusijoj, Augščiausioji Taryba, kad ir nuo dinamas paskirtoje vietoje ir
drauge su komunizmu, kad tai 17 šimtmečio Dūmos, apie ku sekamas kiekvienam žingsny,
negirdėtas istorijoj to krašto rią tuometinis rusų aristokratas kur jis eina, ką veikia ir ką
reiškinys, kad tai pirmą kartą Kotočin taip rašė: "Sėdi išpūtę kalba. .
Žinoma, ši instrukcija tik tai
ten Lenino ir Stalino išrasta. barzdas bajorai Dūmoj, jie ne
stato
carui
jokių
klausimų,
ne

koma
krikščionims, žydai taia
Gaila, bet šitos "garbės” tiems
veda diskusijų ir nieko negali laikais nebuvo įleidžiami į Ru
vadams
sunku
suteikti.
Visi
Ru

PONUI INŽINIERIUI
siją.
sijos prieš stalininiai ir po sta patarti, nes tai bemoksliai bai
P. J. ŽIŪRIU!
liai
ir
patekę
Dūmon
ne
dėl
pro

Taigi buvo ir tais laikais ga
lininiai vadai yra tik paklusnūs
to,
bet
dėl
savo
kilmės".
.
.
lima
Maskvon atvykti, bet toks
Mano brangus Bičiuli,
klapčiukai nykios Rusijos isto
svetimtautis
patekdavo kaip j
Kiek
gi
šiandien
yra
bolševikų
šio mėnesio 16 dieną Tau suka
rijos.
deputatai pranašesni už tuos anų bučių.
ko 60-tis metų. Didžiausią savo
Atsiliepdami į mūsų prašymą
Vargas buvo tam, kuris susi
laikų Dūmos atstovus? Ant kegyvenimo dalį Tu aukojai mūsų
neužmiršti Vilties namų būtinų!
no, jei ne ruso mužiko lavonų, galvojo namo vykti, štai kas tuo
Tėvynės-Lietuvos labui, nesigai
reikalų, savo aukas atsiuntė šie,
pasmerktų priverstiniems dar reikalu sakoma: "Svetimtautis
lėdamas nei savo sveikatos nei
bams, Petro Didžiojo laikais pa sunkiau negali nusikalsti, ir tai
savo lėšų. Kada maža dalelė mū skaitytojai:
Kukarskas J., Baltimore $1.00
statytas Leningradas? Kas šian ligi mirtim nuteisimo, jei jis
sų Tėvynės sūnų ir dukrų, pa
2.00
dien iškasė Volgos ir kitus ka slaptai bando iš krašto pabėgti,
sėkoje 2-jo pasaulinio karo aud Andrašiūnas J., Chicago
čia jam negali padėti iiei pini
nalus?
rų, atsirado vakarų Europoje Skrinska J. Dr.. \Villoghby 20.00
Rėklaitis
A.,
Chicago
.
5.00
gai
nei turtas. Tai labai retai ir
dideliame moraliniame ir me
Juk net dar ligi 18 šimtmečio pasitaiko, kad kas bandytų pa
Kubiliūnas Juozas,
džiaginiame skurde, Tu ir Tavo
pabaigos Rusijoj žydėjo vergija bėgti, nes kelias į kraštą yra
Cleveland ...........
3.00
Didžiai Gerbiama Ponia darėte
ir netolimais Kateriuos II laikais platus, bet iš krašto labai siau
Visiems
aukotojams
dėkojame
viršžmoniškas pastangas gelbė
buvo mužikas pigesnis už šunį, ras”. Taigi iš Rusijos močiutės
kad
ir
kiti
Dirvos
1
ir
tikimės,
ti savo kraujo tautiečius. Siunnes tada už gerą medžioklinį šu ir tais laikais nebuvo kelio at
tėte begales vertingų siuntinių skaitytojai .Vilties namą panį mokėdavo bajorai ligi 3000 gal.
rems.
ne tik savo pažįstamiems, bet vi
rublių, o geras vergas tekainavo
Taip pat ir svetimų kraštų
siems, kurių tik sužinojote ant
tiktai ligi 300 rublių. Na, ar pasiuntiniai neturėjo lengvo ke
rašus; išdavėte daugybę garan^
V I L T I E S
daug daugiau dabartinis sovietų lio į Maskvą, štai kas toje pa
tijų, kuriomis keliolika desetkų
žmogus turi vertės? Nuo totorių čioje instrukcijoj sakoma: "Jei
DRAUGIJOS
mūsų tautiečių ne tik pasiekė šį
Chordos laikų ligi šių dienų. Po- atvyksta pasiuntinys, tai jis pa
Laisvės Kraštą ir išsigelbėjo nuo
NARIAI
litbiuro dar nepasiliuosavo rusų sitinkamas su dideliu būriu Mas
skurdo ir vargo, bet taipogi bu
Pastaruoju metu į Vilties Drau Skulptorius James Earle Fra- mužikas iš ■ priespaudos jungo, kvos žmonių ir vedamas pas ku
vo priglausti jūsų svetinguose
ser, 5 centu paveikslo autorius, išskyrus mažą prošvaistę nuo nigaikštį aplinkiniais keliais, kad
giją nariu- įstojo:
namuose. Vien tik mano artimų Karnėnas Edv., Bedford $50.00 vienas iš garsiausių JAV skulp 19 šimtmečio antrosios pusės li jis nepatirtų tikro kelio, kuris
jų Tavo ir Tavo Ponios pastan
Laukiame Į Vilties Draugiją torių, mirė eidamas 76 metus. gi Didžiojo Karo. Ir Stalinas var veda į kraštą, šitas pasiuntinys
gomis atvyko j šį Kraštą 26 as įsijungiant ir kitu bendraminčiu. Jo kūrinių yra visoje Amerikoje. gu ar pralenkė savo žiaurumu ir jo visi palydovai turi būti
Joną IV, Petrą Didįjį ir dar kelis gerai saugojami, kad jie nesusi
menys. Gelbėdami mūsų tautie
kitus buvusius rusų valdovus.
tiktų su krašte gyvenančiais sve
čius, jūs neklausėte, kokiai par
Kaip vieną iš labai charakte timtaučiais. Jei atvyksta iš kar
tijai kas priklauso, bei kokią
VISAM PASAULY
ringų Rusijos "samoderžavijos” to keli pasiuntiniai atskirų kraš
bažnyčią lanko. Savo gražius na
• Iš Juguslavijos ateina žinios, kad Tito pašaukė j karinę bruožų, norėčiau iškelti tą taip tų, tai juos reikia kietai saugoti,
mus buvote pavertę "Pereinavadinamą "geležinę uždangą”, kad vienas su kitu nesusitiktų
tarnybą apie 100,000 rezervistų.
mąja Stovykla”. Garbė Tau ir'
• Maskva, ryšium su kilusiais ginčais Triesto klausimu, ši uždanga yra labai sena ir at ir vienas iš kito nieko nesužino
Tavo maloniai Poniai liks visa- deda visas pastangas, kad Triestas būtų sutarptautintas ir ten siradusi dar prieš jos vardo da tų.”
vėjo Churchillio protėvių laikus.
dos.
turėtų savo atstovą.
šitokia laisvė buvo svetimtau
• Indokinijoje prancūzai pradėjo stiprų puolimą prieš Viet- Senas yra Rusijos bruožas nepa čiui 16 šimtmetyje.
Tavo sukaktuvių proga pra
namio komunistus, remiamus kinų ir rusų. Jei ši ofenzyva pasi sitikėti ir vengti visko, kas tik
Dar pora užrašytų tais laikais
šau priimti mano ir visų mano seksianti — pagrindinės komunistų jėgos bus sunaikintos.
ne slaviška. Užsienis buvo ru nuomonių apie judėjimo laisvę
artimųjų
kuo širdingiausius
• landūne posėdžiavo J. F. Dalies, A. Eden ir G. Bklault. sui uždrausta žeme. Gal tik da Rusijoj. Pirmas tai vokiečio Heisveikinimus ir kuo geriausius Viena iš pasitarimų išvadų — kviesti sovietų užsienių reikalų bartinė uždanga .geriau funkci- denstein užrašyta lotyniškai
ministerį j bendrą pasitarimą — lapkričio mėn. 9 d. Šveicarijoje. jonuojuoja ir geriau įrengta.
linkėjimus.
1584 metais: "Kunigaikščiai
• Prezidentas Eisėnhower atliko pirmąją ilgesnę politinę
Bet leiskime kalbėti istorijos (Maskvos) gyvena prietarais sa
Tegul išsipildo Tavo troški
kelionę penkiose valstybėse. Kelionės metu atšventė 63 metų am faktams ir tai tų žmonių lūpo vo valstybėj. Jie niekam nelei
mas pamatyti, mūsų Tėvynę vėl žiaus sukaktį ir susitiko su Mexikos prezidentu.
mis, kurie tuose pereituose šimt džia į svetima kraštą išvykti, iš
Laisvą’ ir Nepriklausomą, o jos
• W. Churchill gavo Nobelio literatūros premiją. Jis yra mečiuose gyveno.
skyrus jei pasiuntinius siunčia.
žmones laimingus savo tėvų že parašęs daugiau kaip 30 knygų. Premijos didis 34,000 dolerių.
štai Jono IV žiauriojo ins Bet kiekvienam pasiuntiniui pri
Premija paskirta už jo karo meto atsiminimus.
trukcija arba laiškas, kaip elg skiriamas slaptas sekėjas, jam
mėje.
• Triesto klausimu numatoma penkių konferencija, ku tis su užsieniečiais: "Jei kas at negalima su nieku kalbėtis, jei
Tavo Povilas Plechavičius, rioje dalyvaus JAV, Anglija, Prancūzija, Italija ir Juguslavija.
vyksta prie Rusijos rubežiausi tuo metu prie jo nėra jam paLietuvos- Armijos Gen.
• J. T. diena minįma spalio mėn. 24 d. Yra entuziastų, (čia reikia suprasti Maskvos ku• skirto sekėjo."
štabo Generolas-Leitenantas | kurie suranda nepaprastus J. .T. nuopelnus, deja, kurių pavergtie nigaikštija), tai turi būti pa
Platesnis aprašymus
Rusija praeity buvo mūsų kai
mynas, net iš dalies mūsų kuni
gaikščių valdoma. Taip sakant
mūsų istorija yra gana ankštai
surišta su plačiais Rusijos plo
tais. Bet šiandien toje Europos
dalyje, nusileidusi geležinė už
danga, ir mūsų tauta, drauge su
rusais, patekusi tam pačiam bol
ševizmo katilam

BERNARDAS PETKONAS

VILTIE/

Chicago, spalio 16, 1953.

ji negali įžiūrėti.

klaustas visų pirma kO jis nori.

(Perkelt* i 8 puil)

DIRVA™

TAUTINĖS
SĄJUNGOS
SKYRIUOSE

!•

Lietuvos herbai taoje

Vienoje iš lietuviškiausių Chi- jektą salė jau pasipuošė žymes
cagos parapijų — Ciceroje prisi niųjų Lietuvos miestų herbais,
SUSIRINKIMAS
glaudė nemažas skaičius mūsų kuriuos pagamino dail. Vijeikis.
BALTIMORĖJ
kultūrininkų, rašytojų, meninin
Kam teko būti Kaune neoliKai išmuš Lietuvos išlaisvini kų ickt. profesijų naujųjų atei tuanų rūmuose, kuri buyo pa
mo valanda ko griebsis baltimo- vių, kurie dabar visuomeniniame puošti visų Lietuvos miestų
rieti-lietuvi, jei nebūsi tampriai gyvenime vaidina nemažą vaid herbais, tas dabar būdamas Ci
ceroje, galės prisimlinti mūsų
įsijungęs į lietuvišką organizaci menį.
Jei
kitose
parapijos
mokyklose
mieląjį
kraštą.
jų veiklą? Pavienis asmuo, ly
Kad atsilankę į salę kitatau
giai kaip ir vienas karys, nieko iš oro pusės vargu ar rasite lie
negali nuveikti laisvės kovos tuvišką užrašą, tai čia jus nu čiai gautų teisingą informaciją
lauke. Tik armija gali laimėti stebins didelis įspūdingas užra apie Lietuvą, tai prie salės durų
mūšį ir tik organizuota visuo šas "SVNTO ANTANO PRA bus pakabinta meniškai paga
mintas aukso raidėmis išrašy
menė gali sėkmingai vesti kovą DŽIOS MOKYKLA”.
Ir tikrai, tos parapijos klebo tas tekstas, paaiškinąs, kad Lie Barbora-Jieva Paulekiūtė ir Wintrop Rockefeller 1948 m., tuoj
dėl laisvės politinėje srityje. To
nas kun. I. Albavičius vertas di tuvos valstybė jau yra 700 metų po vedybų. Apie jų išsiskyrimų skaityk 7 psl. "Seniau ir dabar”.
dėl, organizuokimės!
Ateinantį antradienį, spalio- delės pagarbos, nes dar prieš 15 senumo, o lietuvių kalba yra
october 27 d., 8 v. vakaro, Lie metų jisai buvo apdovanotas viena seniausių Europoje, jau
tuvių svetainėje, renkasi Ameri Lietuvos Respublikos Prezidento prieš 4OO-*7OO metų turėjusi sa
p
|
aplankė
tremtinių
stovyklas
VoPERRINKU
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos A. Smetonos Gedimino ordinu. vo miestų herbus ir savo tradi
• Spalio mėm-2-į d. minima
kietijoje
bei
Prancūzijoje
ir
ten
vietinio skyriaus nariai eiliniam Tai vis už nuopelnus lietuvių cijas. Tas tekstas bus anglų ir
J. žiūriu 60 merų sukaktis. Į su
tautai. Ir dabar, kai mes netekę lietuvių kalbomis.
kakties minėjimą atvyksta po susipažino su tremtinių padėti posėdžiui.
Tame pačiame name jau yra
mi.
JOSEPH W. KOVACH
Visi skyriaus nariai kviečiami savo laisvės atsiradome šiame
nia ir J. Bačiūnai. Minėjimas
įrengta ir lituanistikos salė, ku
krašte,
tai
Cicero
klebonas
pa

susirinkime
dalyvauti.
Taip
pat
įvyks P. J. žiūrio rezidencijoje • šio mėnesio pabaigoje numa
..
I'‘
rioje jau kasdien reguliariu pa
— 32180 \V. Lake Rd., Avon toma pabaltiečių spaudos konfe ir visi kiti baltimoriečiai lietu rodė ypatingą duosnumą nau
mokų laiku vykstą dėstymas
Miesto
tarybos
narys 28 apylinkei
jiesiems
ateiviams.
Jo
parapijos
viai,
kaip
senieji,
taip
ir
naujai
Lake. Ohio.
rencija Bonnoje, Vokietijoje,
atvykę, kviečiami atsilankyti į klebonijos reprezentacinė ' salė mūsų gimtosios kalbos, kurias
• D r. P. Pečiulis, anksčiau gy- per kurią vokiečių ir užsienio susirinkimą, ir įsijungti į mūsų papuošta prof. A. Varno, dail. J. veda mokytojas J. Kraivėnas.
TURI PATYRIMĄ IR GERAS REKOMENDACIJAS.
vęnes (’levelande, dabar dirbąs spaudos atstovai bus painfor Sąjungos veiklą.
Pautieniaus ir dail. K. Varnelio ' Džiugu, kad toji salė jad ne
muoti
apie
Lietuvos
ir
kt.
Pa

trukus galės pasipuošti ir mūsų
netoli Chicagos, prieš porą saSekr. Jonas Lietuvninkas kūriniais.
KVALIFIKUOTAS PAREIGOMS. RINKIMAI LAPKRIČIO 3 I).
dailininkų darbais. J. Pautievaičių susituokė su clevelandiete baltijo valstybių aktualiuosius
x
i
Bemaž
visus
savo
parapijos
laisvinimo reikalus.
p. Sapockienc.
Albūvičius' n>aus rūpesčiu mūsų dailininkai
darbus klebonas I. i..
stengiasi pavesti savo tautie-' jau paaukojo tai salei savo kūNEW YORKO
• Teisininkų Draugijos pirmi • Jonas Makauskas, ALB, Netv
Yorko
Apygardos
Valdybos
rei

čiams.
Ir šią vasarą, kai atėjo ‘ rinių. Numatoma iškabinti šių
ninkas R. Skipitis, duodame El
LIETUVĖS RUOŠIASI
laikas rementuoti, dažyti ir at- menininkų darbai: Prof. A. Gal
tai pasikalbėjime aiškina, kad kalų vedėjas ir VARPO adminis
. PERRINKU
PARODAI
■naųjinti parapijos namus, ku diko, grafiko V. K. Jonyno, profyra iš Lietuvos j laisvąjį pasaulį tratorius persikėlė į kitą butą:
I.
šlapelio,
tap.
J.
Pautieniaus,
Jau buvo . spaudoje pranešta, riuose telpa be mokyklos ir sa
pasitraukusių apie 400 teisinin 182 Ilavemeyer St., Brooklyn 11,
MARGARET McCAFFERY
N. Y.
kad lapkričio 1-8 dienomis New lės dar ir tremtinių ir skautų tap. E. Urbaitytės ir iš Brazili
kų. Vien JAV jų yra 2G8.
jos
dail.
V.
Stančikaitės
ir
A.
Yorke vykstančioje 30 Tarptau buveinės, tai Cicero klebonas
Councilman 22nd Ward
• Vasario Iii dienos gimnazijos,
tinėje Moterų Meno ir Pramonės pasikvietė tam darbui dail. J. Kairio.
GERIAUSIOS REKOMENDACIJOS, PATYRIMAS IR PAREIGI,!
Vokietijoje, perkėlimo išlaidos
Turbūt nebus perdėta, jei pa
GAUTA PAMINĖTI
Parodoje dalyvauja ir Netv Yor Pautienių. Jau nuo birželio mėn.
ŽINOJIMAS. RINKIMAI LAPKRIČIO 3 D.
sudarys kelis tūkstančius DM.,
sakysime,
kad
Cicero
tampa
vie

Orą pi o nobis, J. Gliaudos ko lietuvės. Pereitą antradienį dailininkas su keliais naujais
tai Krašto Valdyba rūpinasi
na iš pavyzdingiausių mūsų lie
premijuotas romanas. Išleido tos Parodos Generalinio Komi tremtiniais dažė ir dekoravo
gauti iš vokiečių įstaigų lėšų kė
tuviškų parapijų mokykla, ku
tuos
namus.
teto
rūpesčiu
įvyko
susirinki

Draugo bendradarbių klubas.
ELE CT
limosi išlaidoms padengti. Kraš
Pagal dail. J.. Pautieniaus pro- rioje jau .vyksta reguliariu pa
Gaunama pas leidėjus ir Dirvo mas, kuriame tarp trisdešimt
to Valdyba prašo federalinės vy
mokų laiku gimtosios kalbos
tautų
atstovių
iš
lietuvių
daly

je. Kaina $4.00.
VIVIAN S. PARKER
riausybės laikinų kreditų tiems
dėstymas, kuri jau pasipuošė be
vavo Vincė Jonuškaitė-Leskaitie¥
reikalams, kol bus apsvarstyti
ne
viena
iš
pirmųjų
šiame
kraš

kviečia
parodoje
atsilankyti
vi

nė, Aid. Stašinskienė, 'P-. ŠimėCouncilman llth Ward
ir išspręsti jos prašymai skirti
žmonijos likimas šv. Jono ap nienė ir M. Varnienė. Pasėdyje sus Didžiojo Netv Yorko ir apy te Lietuvos miestų herbais ir
tam tikslui pašalpą.
reiškimo knygoje. Kun. Vyt. aptarti galutiniai reikalai, susi linkių lietuvius. Biletų galima mūsų menininkų paveikslais.
VVell Qualified has the Esperence. Eįection Nov. 3, 1953
Bagdonavičius, MIC. Išleido Lie ję su paroda, kurios iškilmingas gauti Brooklyne pas J. Cinkų ir Tuo tiktai tenka džiaugtis ir to
• l’ian. A. Kuprevičius vyksta
tuviškos knygos klubas (2334 atidarymas įvyksta lapkričio 2 kt. lietuviškose vietose. Biletų kiu pavyzdžiu galėtų pasekti ir
koncertuoti j Pietų ir Centro
So. Oakley Avė., Chicago 8, III.), d., pirmadienį.
kitos lietuvių kolonijos — para
kaina 75 et.
Amerikos šalis. • Pavasarį atsi
406 psl. Kaina $3.50. Gaunama
Be to, jei atsirastų tokių, ku pijų mokyklos. Cicero klebonui
kels i JAV ir dirbs Clevelando
Lietuvių programa bus paro rie turėtų vertingų tautodailės kun. I. Albavičiui, .kuris tam
pas leidėjus ir Dirvoje.
muzikos mokykloje.
dos
uždarymo dieną —, lapkri eksponatų ar kt. lietuvės darbo reikalui paskyrė net iki 15,000
¥
čio 8 d. 8:30 vai. vakaro. Ji bus pavyzdžių, parodos komitetas dolerių (mokyklos remontui, per
• Spalio 11 d. Roosevelt viešbu
Vilnius taip audrų. Jeronimas
atliktą toje pačioje parodos sa
tyje Netv Yorke įvyko BALFo
Cicėnas. Terros leidinys. 564 psl. lėje, kur yra gerai pritaikyta labai prašo jų'paškųlinti parodos tvarkymui ir kt. darbams) lietuCentro Valdybos, direktorių, gy
Kaina $5.00. Gaunama Terroje scena ir deeėtkui’ tūkstančių laikotarpiui. Eksponatai bus tuo viai yra vertai dėkingi.
venančių Netv Yorke ir Vasario
Al. Makauskas
(748 W. 33 St., Chicago 16, III) klausytojų sėdimos vietos. Ta jau pat po parodos sugrąžinti
16 d. Gimnazijai remti komisi
savininkui. Apie tai pranešti
ir Dirvoje.
pačia proga New Yorko lietuvės kviečiama Vincei Jonuškaiteijos bendras posėdis. Susirinku
Patark kaimynui
¥
sieji išklausė BALFo iždininko
Leskaitienei, 924 Madison St.,
Kelias
į
pasisekimą,
antroji
A. S. Trečioko pranešimą apie
Brooklyn, N. Y., arba Onai Va
prenumeruoti
tremtinių padėtį Europoje.
laida (apie etiketą Amerikoje).
laitienei, 179 So. 2nd St., Brook
CHICAGOS
Nežiūrint į tai .kad A. S. Tre Kaina $2.00. Gaunama pas J.
lyn 11, N. Y.
D I R V Ą!
GYDYTOJAI
čiokas į Europą buvo nuvykęs Karvelį, 3322 S. Halsted St., v
"M
savo asmeniniais reikalais, jis Chicago 8, 111. ir pas platintojus.
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DRYERS

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lietuvių Prekybos Namai
Chicagoje
Viena moderniausiu, lietuvių vadovaujama, baldų ir

namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv.
pėdų ploto.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių

už Chicagos be jokių primokėjimų.

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 16 iki 5 vai. vak.

Furnitūra Cenler, Ine.
»

.

• ’

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPON1S

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

2201 West Cermak Road
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
šeštad. tik nuo 1-3 vai.' popiet.
Rezid. 3241 IV. 66th I’LACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrinu akis ir pritaiko akinius
keičia stiklus ir rėmus.

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
ir skelbimų reikalais:

Baltimore, Md.
Antanas česonis
1323 Hollins St.

So. Boston, Mass.
Brunonas Kalvaitis,
545 East Broadtvay.

4701 S. Damen Avė., Chicago III.

Chicago, III.

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 0, šeštad.
10 ryto iki 4, treėiad. ir sckmad.
tik susitarus

Jonas Paplėnas,
4416 So. Hermitage Avė.,
YArd 7-0191

Tol. offic’o ARinitagc 6-0161
Tel. buto Gllaceland 2-9203

J. A. Urbonas,
1302 Lamar St.

Dr. Juozas Bartkus

Detroit, Mich.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvcst Medical Ccntcr

VI. Pauža,
9124 Quįncy Avė.

2336 VVest Chicago Avė.,
Chicago 22,' III.
VAL.J 1-3:30, 7-9 p. p. pirinad.,
antrad., kclvirtad., penktad.,
10 ryto A*, i p. p. trečiadieniais
12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr. I. Kuras'Ramunis
Spce.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS
1 VĄL.: pirniud., treėd. ir penkd.
5-8 _ v. v.
seštud. 10 v, 'r. — 1 v. p. p.

IR

Dr. Jaras Rąmunis
GYDYTOJAS 'IR CHIRURGAS
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v.šeštad'.> 3-5 v. p. p,

• - 7156 S. VVestern Are.
MEDICAL CENTER
TELm Kabineto REpublię '7-1168
Butu: VVAlbrook 1-3765

Dayton, Ohio

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas,
314 Walnut St,

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

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis,
5617 So. 81 St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas,
62 Pauline‘Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys
87 Thorold Rd.

Anglijoje
Dainora Daunoras
49 Thomton Avė.
Thurnham Green,
London W. 4
~

Australijoje

Australia

Brazilija

Colombia

Stepas Kęsgailą,
6882 Beaulieu SL

*

Meldutis Laupinaitis,
Čaixa, Postai 118
Sao Paulo

K. Klastauskas,
Apartado nae 2336
Medellin

Montreal, Canada

Paruoštas sutaupyti darbą ir išlaisvint jus nuo
skalbimo dienos vargų, Elektrinį džiovintuvą
lengva naudoti, pilnai automatiškas ir visiškai be
liepsnos. Taip pat ekonomiškas Elektrinis džio
vintuvas duoda jums 100% švarų karštį... pa
lieka drabužius švelnius, baltus ir lyg naujus.

P. Ambraza
29 Elsemere St
Kensington.
Sydney

Vladas Varneckas,
2157 N.* Main St.

Antanas Mingela,
190 Catherine St. S.

Taip! Kai jūs perkate modernų, naudingą Elek
trinį drabužių džiovintuvą, jūs renkatės džioyinluvą, kurį pasirinko trys prieš vieną šeimininkę
visoj valstybėj. ' •
",

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

Waterbury, Conn.

Hamilton, Canada

Būk moderni . .. Džiovink drabužius Elektra!

: -

- Ir svarbiausia, Elektrinis džiovintuvas perkant
■ kainuoja mažiau, negu kitokie džiovintuvai, įskai■ tant pristatymą. Nutarkit daliar pasirinkti Elek
trinį ir naudokitės geriausiu drabužių'džiovinimu.

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

‘■TEN O’CLOCKzTUNES”
Morninas ai 10 —WICA and WGAR — Mortday fhrough Friday
»
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telkšojo jūros vanduo, šiandien,
vaikščiojant po švarutėles kaimo
gatves ir stebint pavyzdingai
įrengtose žaidimų aikštelėse
krykštaujančius vaikus (olandų
Los Angeles, Calif. — žino Tykiai, tykiai Nemunėlis teka. 10 ir 11 dienomis Los Angelės
Olandų tautos laimė ir nelaimė yra glaudžiai susijusios su jūra
šeimos, ypač katalikiškosios da mąją Amerikos lietuvių daini Po konperto ir jo metu daini- Tarptautiniame
'
Institute įvyko
lies, paprastai būna gausios), ninkę Florenciją Korsakaitę per ninkė susilaukė daug plojimų, keliolikos tautų meno festivalis
sunku įtikėti, kad čia neseniai pastaruosius-metus lydėjo nelai gėlių bukietų ir sveikinimų.'
(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)
ir kultūrinės parodėlės.
murdėjo dumblo sluogsnis'... > mės. Viena iš jų buvo ypatingai
Toks plataus masto ir augštos
Mums kelionės metu teko nemaloni ir apie metus laiko kokybės koncertas, visai', natū Kaip pernai, taip ir šiemet lie
Būdama maža valstybė, už- ,gas, niekur kitur nepasikarto reikėjo pylimo pagalba atskirti
skersai
ir išilgai išraižyti kone kliudė dainininkei tinkamai pa ralu, atkreipė visos vietinės ame tuvius atstovavo p. Liucijos Zaiimanti tik 33.000 ketvirtainių jantis.
Zuiderio jūrą nuo atviros jūros.
kilometrų plotą, Olandija yra
Tačiau sunku net įsivaizduoti, Jeigu akiai toks pylimas nedaug visą Olandiją. Beje, čia atstumai sireikšti. Pernai ji buvo sunkiai rikiečių spaudos dėmesį. Kitą kiėnės vedamas lietuviškų šokių
vienas tirščiausiai gyvenamų 'kiek reikėjo įdėti darbo ir lėšų, ką pasako, tai tikrovėje jo pa nedideli. Ištisus plotus galima susižeidusi koją ir ištisus mė dieną visi didieji Los Angeles ansamblis. Lietuvių šokėjų gru
buvo supilti pylimai, išsiurb statymas reikalauja viršžmogiš- apvažinėti net tramvajumi. Kai nesius negalėjo vaikščioti. Ne dienraščiai apie F. Korsakaitės pė šiemet buvo dar pagausėjusi
kraštų Europoje, šiame nedide- kol
'
liame plote yrą susitelkę daugiau tas vanduo ir sūrus jūros dugno kų pastangų ir genijalaus suge kada atrodo, jog esi pagautas žiūrint to, ji vis dėlto dalyvau koncertą įdėjo gana plačias re naujomis jėgomis, ypač jauno
kaip 10 milionų žmonių. Nega dumblas paverstas derlinga že bėjimo. To darbo galėjo ryžtis tyrų fata morgana, kai pama davo eilėje lietuviškų koncertų, cenzijas. Visi teigiamai įvertino amžiaus šokikėmis, kurios pui
na to, gyventojų skaičius kas me! Kiek toje pat Europoje dar tiktai olandai, kurie jau per tai, jog už pylimo esama gana į sceną ne išeidama, bet... iš jos sopraninj balsą ir gerą inter kiai pasirodė. Lietuvių šokiai
met didėja mažiausia šimtu dirvonuoja žemių plotų, kurie šimtmečius kovojo prieš gaiva vandeningo kanalo, į kurį įsilie važiuodama ant ratukų, šis jos pretaciją,, kaikurie tačiau pakri publikoje turėjo vieną iš didžiaube jokių ypatingų pastangų neš linę vandens jėgą ir turi šioje ja šimtai mažesnių, srovių-sro- pasiaukojimas ir pasiryžimas tikavo jos tikrą ar tariamą ner • sių pasisekimų. Antrą dieną šo
^■tiksiančių žmonių.
kėjams akompanavęs Krafto or
Jau anksti olandai buvo pa tų derlių, o čia tauta turi vesti srityje nepaprastą patyrimą. velių. Ypač vakarų ir šiaurės dainuoti mūsų publiką visuomet vingumą scenoje (visas dainas
kestras dar padidino triumfą.
Olandija
yra
išraižytą
nebaigia

jaudindavo.
nuolatirtę,
pavojingą
kovą
prieš
Pylimo
statyba
prasidėjo
iš
abie

dainuojant
originalų
kalbomis,
statyti prieš likiminj klausimą,
mų
kanalų,
kurie
tarnauja
kaipo
Bet ligi ligos mėnesiai nenu taigi, bene penkiomis kalbomis Publikai apie lietuviškus šokius
kur pasidėti gyventojų prieaug jūros gaivalingą jėgą ir ginti jų pusių, kol pagaliau 1932 m.
pigi
transporto
gabenimo
prie

kiekvieną
savo
žemės
lopiniuką!
gegužės
mėn.
28
d.
atėjo
istori

ėjo veltui. F. Korsakaitė per tą iš karto....) ir programos suda paaiškino ir vykusiai pranešinė
liui. Buvo laikai, kai Olandija
jo Rūta Kilmonytė, kuri šiais
monė. 70% visų vidaus trans laiką pasiruošė vienam iš pačių rymo būdą.
nis
momentas
.kada
buvo
už

buvo pasitelkusi didžiulius koloPradžioje sakėme, kad olandui
metais Hollytvoode pradeda kino
porto
vyksta
kanalais.
rimčiausių ir sunkiausių savo
nialinius plotus, šiandien olandų jūra neša laimę , ir nelaimę. Jū kimštas paskutinis tarpas.
Kas nuostabiausia, tai kad vi artistės-šokėjos karjerą. Gero
Su
vandeniu
yra
susietas
ko

Šiandien
toje
vietoje
pasta

pasirodymų.
Su
menadžerio
F.
kolonijos baigia sutirpti.
sose recenzijose buvo pabrėžti pasisekimo Kilmonytei, daug pa
ros dėka olandas yra pasidaręs
tytas paminklas, kuriam įrašy ne visos olandų tautos likimas. White pagalba, š. m. spalio 11
Kaip ir kitų Europos tautų jūreiviu, jūra jį jungia su visu ta: "Tauta, kuri gyvena, stato ■Didmiesčiuose, kaip Haagoje ir d. Florencija Korsakaitė suren nai pasisa'kyta, jog dainininkei dėkos p. Zaikienei už gerą ir ta
nariai, olandai emigruodavo j pasauliu. Bet, antra vertus, jū savo ateičiai”. Mes važiavome Amsterdame, .kanalų pakrantė gė plačios ir sunkios programos, geriausiai pasisekė mūsų lietu lentingą šokių paruošimą ir lie
užjūrį, ypač Ifietų Afriką ir ra, iš kurios olandas yra atka autobusu tuo pylimu, kurio ilgis se priraišiotos valtys, kurios arijų ir dainų, koncertą žinoma viškos dainos, — ir pačios dai tuvių repreze n ta v i mą.
Amerikos Jungtines Valstybes. riavęs didžiulius plotus, tarytum siekia 30 kilometrų, aplankėme tarnauja kaipo gyvenamieji na me Los Angeles VVilshire Ebell nos, ir jų interpretacija, ir jų
Kaip minėta, daugelis tautų
Atsiminkime, kad New Yorkas. kerštauja už jos nustumimą. ir aną švyturio formos pamink mai. Tūkstančiai olandų gyvena teatre amerikiečių publikai.' Ir muzika bei aranžementai. Ypač turėjo' kambarius kultūrinėms
buvo
iškeltas
komp.
B.
Budriū
r
pradžioje vadinosi Naujasis Am" Praeityje pasitaikydavo, kad lą. Pylimo viduriu nutiestas iš laivininkystės. Jų laivynas jos tą vakarą netrūko. Teatras
parodėlėms. Los Angeles lietu
stėrdamas! Mums bevaikščiojant pakildavo audros, įsisiūbuodavo plentas, jungiąs abu buvusios pagal dydį užima septintą vietą buvo pilnas. Publikos tarpe buvo no (dabar jau losangeliečio)
vių moterų grupė šiais metais
duotas
naujas
aranžementas
se

Uaagos gatvėmis krito j akį, kad bangos ir sugriaudavo žmogaus jūros krantus. Ateityje numaty pasaulyje. O kai važiuoji iš ir daug lietuvių, norėjusių pasi
vieną kambarį pripildė visai ver
najai
dainai
Tykiai,
tykiai
Ne

rankomis
supiltus
pylimus.
Per
ten oficialinius emigracijos biu
ta nutiesti ir geležinkelio lini ITaarlemo j Amsterdamą, šių klausyti ir savo dalyvavimu pa munėlis teka.
tingai eksponatais (atsižvelgiant
kelias
valandas
vanduo
sugriau

rus laiko visos anglosaksų vals
vietovių nežinančiam pašalaičiui gerbti mūsų mylimą dainininkę.
ją.
šiandien
iš
abiejų
pylimo
j
erdvės siaurumą,, jie sunkiai
Didžiausias vietos dienraštis
tybės. Mat, olandai kaip 'geri davo tai, kas buvo statoma per pusių telkšo vanduo, bet praeis nė j galvą neateitų, kad čia ly
Koncerto programą sudarė 17- Los Angeles Times spalio 12 <1. besutilpo ir negalėjo būtil tinka
metų
metus.
Tatai
atnešdavo
žemdirbiai ir kvalifikuoti darbi
dar tiktai keli dešimtmečiai ir giai prieš šimtą metų būta dar to šimtmečio anglų dainos, M.
mai išdėstyti). Kaip pernai, taip
ninkai, mielai kviečiami ir j Aus? sunkią nelaimę visam kraštui. štai ten, kur šiandien tyvuliuo Haarlemo jūros, taigi žmonės Castelnuovo - Tedescao kompo numeryje, tarp kitko pažymėjo: ir šiemet lietuvių parodėlėje sti
Ne
tik
bangose
paskęsdavo
žmo

"Panelė
Korsakaitė
pilnai
grįžo
traliją, ir j Kanadą, ir j kitus
ja jūra, sužaliuos pievos, noks gyvena, išsistatė miestus, kai nuotos dainos iš Šekspyro sone
go vaizdžių ir ryškių paaiškini
britų Commomvealtho kraštus. nės ir gyvuliai, ne tik vanduo javai, ganysis karvių bandos ir mus ir sodybas ant buvusios jū tų, J. Brahmso ir R. Strausso į save su lietuvių liaudies daino mų, žemėlapių, ar diagramų, ku
sugriaudavo
sodybas
ir
kelius.
mis,
kurios
muzikališkai
buvo
Kaip atmename, pereito karo
ros dugno.
maitins tūkstančius žmonių.
dainos, kelios operų arijos, trys dėkingos. Jos buvo nuostabiai rie žiūrovui ne tik daiktą paro
metu taip pat vokiečiai talkino Dar blogiau, kad praeidavo keli
Jeigu
olandai
ištisus
šimtme

Jūros
sausinimo
darbai
vyks

lenkiškos dainos ir keturios lie
dytų. bet ir duotų jam geresnį
olandus. Vokiečių okupacijos me metai, kol pavykdavo vėl pa ta palaipsniui. Ligi šiol jau nu čius kovojo prieš jūrą, tai, ant tuviškos: J. Gruodžio Burtai, laisvos nuo banalumo, taip daž supratimą apie niūsų kraštą.
versti
dirbama
dirva
sūraus
jū

nai
pasitaikančio
tos
rūšies
dai

tu olandus galima buvo užtikti
sausinta 20.000 hektarų, o iš ra vertus, istorijos eigoje jūra Tallat-Kelpšos Ne margi saka nose ir pasižymėjo savo skonin Šiuo atveju šiemet visai vykęs
visuose Rytų Europos kraštuose. ros vandens sugadintą žemę.
viso bus laimėta 224.000 ha že juos yra gynusi ir nuo priešų. lėliai, K. Kavecko Na, tai kas ir gais aranžementais. Korsakaitė buvo latvių paviljonas.
Tokią baisią katastrofą Olan
mės. Kadangi norinčių gauti že Kai užpuldavo priešas, olandai Br. Budriūno naujai aranžuotas padainavo jas puikiu tonu, gi
Bet visa tai tebuvo pagelbinės
cdija išgyveno pereitą žiemą, vamės yra daug, tai kandidatai rū patys susprogdindavo pylimus ir
priemonės. Jau nuo amžių olan
liu įsijautimu į muzika ir reikš
sario mėnesio pirmomis dieno- pestingai atrenkami. Naujai ku iš jūros besiveržiąs vanduo pri
dai jieškojo būdų, kaip suteikti
Jūsų knygų rinkinys nepilnas,
mę ir padarė jas ypatingai pa
mis, kai bangos sugriovė pyliversdavo
priešą
pasitraukti.
• pragyvenimą savo prieaugliui.
riamieji ūkiai svyruoja tarp 12
traukliomis, iškeldama jų esmi jeigu ten nėra Igno 'šeiniaus
mus ir užliejo milžiniškus ploDeja, šią strateginę gudrybę
ir 48 hektarų.
Siekdamos praplėsti savo vals
nį paprastumą”.
tus. ypač pietvakarių dalyje,
Būnant Olandijoje, mums te pereito karo metu panaudojo
tybės sienas, kai kurios tautos
ši įdomi amerikiečio kritiko RAUDONOJO TVANO
Nuostolių buvo padaryta už
ko važinėti po miestelius ir kai taip pat vokiečiai, kai pasitrauk
griebiasi ginklo, kitos vėl eida
nuomonė
yra džiuginanti, — tiek šis veikalas pirmiausia pasiro
šimtus milionų guldenų, bango
mus, kur dar prieš 20-30 metų dami iš Olandijos jie užtvindė
vo prie to tikslo gudriomis ku
apie mūsų dainininkę, tiek apie dė švedų, suomių ir danų kal
se žuvo apie 2.000 žmonių, jūros
nigaikščių vedybomis, kaip štai
mūsų kompozitorių aranžuotų bomis ir skandinavų kraštuose
Vftnduo apsėmė dirbamą žemę. '
senoji Austrija (Felix Austria,
liaudies dainų grožį. Toks vie sukėlė didelį susidomėjimą. Lie
Kai buvome Olandijoje, po dau
nubes!). Olandai gi nuėjo kitu,
ningas ir pabrėžtinas lietuviškų tuviškoji paties autoriaus pa
giau kaip pusės metų nuo anos
visiškai savaimingu keliu. Jie
Garsus naujas
dainų iškėlimas kitų tautų dai ruošta laida taip pat yra labai
katastrofos, j nelaimės vietą dar
ryžosi kovai prieš gaivalingą
nų tarpe kiekvienam lietuviui šiltai sutikta ir plačiai komen
nėjo nei traukiniai, nei autobu
vandens jėgą.
yra neabejotinai malonus. Turė tuojama.
sai. Praeis keli metai, kol ka
Priežodis sako, kad Dievas tastrofos padariniai bus galuti
kime vilties, kad Florencija Kor
Knyga turi 328 pusi. Išspaus
sutvėręs vandenį, o olandai že nai pašalinti.
sakaitė dar ne kartą įtrauks lie
dinta
gerame popieriuje. Virše
mę. Per kelis šimtmečius olan ši nelaimė olandams vėl aki
tuviškų dainų į savo būsimus
lio
aplankas
— dail. P. Lapės.
dai yra privertę jūrą pasitrauk- vaizdžiai priminė, jog kova prieš
koncertus ar ir į televizijos pro
Kaina
$3.50
GASO PEČIUS
• ti ir jiems užleisti vertingus že jūrą nėra baigta. Iš maždaug
gramą, kur šiuo metu ji yra pra
Galite įsigyti Dirvoje, pas
mės plotus. Pati gamta tarytum 1.100 kilometrų pylimų katas
dėjusi dirbti.
B. R.
knygų platintojus arba rašykite
paskyrė olandams tą uždavinį. trofos vietoje pusė per kejias
tiesiai šiuo adresu:
Jų žemė yra lygi, kaip stalas. valandas buvo sugriauta. Jau ir
LIETUVIŲ ŠOKIAI
Stepas Zobarskas,
Augščiausias pakilimas tesie šiaip pylimų priežiūra ir jų nuo
IARPTA UTINI AME
85-42 91 Street,
kia 300 metrų. Bet ir jūra jų latinis lopymas kasmet kainoja
INSTITUTE
virtuvėj
pakrantėse nėra gili. Supildami mllionus guldenų. Dabar gi rei
Woodhaven 2.1, New York.
Los Angeles, Calif. — Spalio
pylimus, olandai palaipsniui at kėjo supilti šimtus kilometrų
(42)
skirdavo vandenį j tam tikrus naujų pylimų. Ryšium su katas
rezervuarus, o iš ten vandenį trofa Olandijoje iškilo klausimas
išsiurbdavo.
pakelti pylimų augštį vienu met
ČIURLIONIO ANSAMBLIO
Romantikos apsuptiems olan ru, bet pasirodė, kad tas planas
dų vėjo malūnams buvo skirtas neįvykdomas, nes pylimai daž
PLOKŠTELIU ALBUMAS
visiškai prozajinis uždavinys, nai eina per miestus ir kaimus,
būtent, siurbti vandęnį. šiandien tad būtų reikėję daug ką griau
tą darbą beveik visur atlieka ti. Kito sumanymo pagrinde glū
elektros jėga, o malūnai yra vi di mintis apjuosti visą Olandiją
sur, net didmiesčiuose, ir į juos nauju, tinkamo augščio ir giliai
yra nukreiptos turistų kameros. į jūrą siekiančiu pylimu, kuris
Per visą mūsų kelionės laiką apsaugotų kraštą nuo naujų ne
mums niekhr neteko pastebėti, laimių ir tokiu būdu atpultų Iš
kad malūnų sparnai būtų sukęsi, laidos dabartiniams žemesniems
bet užtat matėme malūnus, pa pylimams išlaikyti.
verstus gyvenamais namais,
Bet jokios nelaimės olandus
sandėliais, dirbtuvėmis, restora neatbaidė nuo kovos prieš jūrą.
nais ir t.t.
Skaitytojai, greičiausia, bus gir
Kokius plotus olandai yra at- dėję apie jau kelintą dešimtme
^Fkariavę nuo jūros, galinta spręs tį vykdomą planą nusausinti iš
ti iš to, kad daugiau kaip pusė tisą jūrą, vadinamą Zuidersee,
jų žemės paviršiaus yra žemiau kuri yra giliai įsiterpusi į Olan
jūros lygmens. Keliautoją pli- dijos teritoriją, Olandai praei
gauna ypatingas jausmas, kai tyje jau yra nusausinę kelias
Nepalyginamas uždegimas — be degtukų,
Krosnis, virtuvas ir viršuj uždegamas aupagalvoji, jog ten, kur-šiandien mažesnės apimties jūras (pav.,
tomatiškai!
išsistatė miestai ir miesteliai, pereito šimtmečio viduryje Ilakur ūkininkai pluša aplink savo arleno jūrą), bet tiktai moder
SKUBĖKITE
_
_
Nepalyginaipas
greitisi — tuoj pat viršuj
. sodybas, kur' ganosi gyvulių ninės technikos laimėjimai, il
atsiranda karštis. Greičiausias
ir virtuvė........................
kol jįi yra!
krosnies kaitinimas.
bandos, kur žaliuoja pievos ir gametė praktįka ir stambių ka
kaip mūrius stovi kviečių laukai, pitalų sutelkimas įgalino olan
$1.25 "matchless” lopetėlės
Nepalyginamas patogumas — kontroliavi
— visą tai dar prieš 10, 20 'ar dus imtis plano išdžiovinti Zui
mas automatišku laikrodžiu .. . kepimas be
TIKTAI
49
C.
durnų... vėsus, švarus, modernus virimas.
daugiau metų - buvo apsemta dersee. Tai tikras titanų darbas,
vandens. Tatai teprimena Vie■ kurio įvykdymas reikalauja miKol Matchless gaso pečiai yra apro
čimlionio ansamblio plokštelių albuniatus)
Rinkitės iš šių visų' garsių modelių!
tomis' aukštesni, vietomis že-• bardus pinigų ir ištisus dešinitdomi,. Matchless gaso pečių pardavėjai
siūlo Jums $1.26 Vertės .Matchless. ke
./^fcmesni pylimai, kurie dažniausia. mečius darbo.
Calorifc
Maaic Che!
Roper
pimo lopetėlę su DANTYTU kraštu ir
Detroit Jewel
Maytag
Supray
Po ilgų ir kruopščių paruošiaWtarnauja kaipo plentai. Bet dar
AŠTRIU galu.'., puikų visiems .rei
Tappan
RCA—Eatate
Perfe<,tion
kalams kepimo įranki... tik už 49 c.
labiftu tai primena kanalai, .ku• mųjų darbų, kurie trūko ištisus
Grand
Universal
Gauki.te ęau "MATCHLESS" iš ga
riais išraižytas kraštas. Vieto• dešimtmečius, prieš 25’•metus
so pečių pardavėjo DABAR.
Priilcdn $
[pašto perlaida (money order), čekiu]
mis kanalų, tinklas toks.tankus,, buvo pradėti šios jūros nusausi'
i ’
' jog daugiau į akį krenta vanduo,, nimo dartiai, kurie bus baigti
Parašas
nekaip žemė. Vaizdas savaimin-• tiktai 1975 metais. Pirmiausia

Natchless

, 1
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dažnai spontaniškai pasireiškia.
niems bičiuliams ir tik savo pa K. Binkio, sušukuotos kompani
Būčiau neteisus, jei nepaste
vyzdžiu — nuolatiniu ir nenu jos, kuri užsirakina savo asme
bėčiau suvažiavusiųjų nuotaikos
ilstamu pavyzdingumu — gali nybę suvalgytų saldainių dėžu
pakilimo ir Chicagoj. čia nuo
me juos paskatinti tuo keliu su tėje ir, kad kas nepaleistų jos
Viena iš pavojingesnių šių dienų apraiškų yra tendencija taikos skaidrumą gerokai ap
VYT. KAVOLIS
mumis drauge eiti, kol išauš ry laisvėn, ant jos užsisėda. Tai
tari) žmogaus ir žmogaus, tarp jo ir kito pažiūrų, tarp tikėjimų tamsino nuomonių skirtumai,
tas, į kurį visa savo širdimi ver žmonės, visad briliantiški išgėIš vieno gero bičiulio (tikiuo tiškas žaismo malonumas, kaip žiamės.
pravesti nepraeinamas, ideologinių sargų kontroliuojamas sienas, pastebėta kovos dvasia, nors ir
rimuose bei prie automobilio
ir nustatyti jas muitinėmis, kuriose tik vienose tegali vykti le apvaldyta, įtempto darbo atmos si, kad jis ir po šio rašto nenu jaunų kačiukų, valdo tokio žmo
vairo.
galus apsikeitimas idėjomis, legalus žmogiškas bendravimas. Bet fera ir kiek slegianti fizinė ap stos geru būti!) gavau glėbį gaus gyvenimą? Jis priima vi •Vienoms kartoms yra skirta
O ' jų tarnavimas žmonijai
sudegti,
kad
kitos
iš
jų
pelenų
muitinė nėra vieta brolybei1 ir draugiškumui; ji neprileidžia nuo linka. Visdėlto, manau, niekas kruopščiai išrašytų minčių, ku sa, ką bendruomenė jam gali
(tais atvejais, kada prisiverčia
pasisemtų gyvybės ir pražystų.
širdaus santykio; ji sterilizuoja mintį ir širdį.
iš suvažiavimo neišvyko visiškai rios, galbūt, nebus svetimos ir duoti (o ji yra jam davusi visa, Kitoms lemta paveldėti taikų ir mą) pasibaigia tuo, kad žmogus,
kai
kuriems
kitiems
bičiuliams.
■
■kas
jis
yra,
ir
daugiau:
kuo
jis
Mums atrodė, kad pralaužti šias užtvaras tarp žmonių, nusivylęs ar nepatenkintas. Tu
paaukojęs visą gyvenimą šiam
per žaliąją sieną prasimušti su žmogiškąja ir idėjine kontraban rėjom įvairių valandų, radom Jis aiškina, kodėl nepriimąs pa galėtų būti, bet dėl tingumo nė turtingą praėjusių kartų, paliki "tarnavimui”, pagaliau išranda
da, kad vieni kitus geriau suprastume — yra svarbus, pastangų daug bendros kalbos ir pasireiš siūlytų pareigų. Jis randa, kad ra). .Jis priima — ir tuo pasaka mą — ir tada jos gali didžiuotis hidrogeninę bombą, kuria žmo
visai vertas, uždavinys. Mums-šiurpus tasai sustingimas dvasioje, kė sugyvenimas. Jei kas dvasinio pareigų priėmimas sugriautų jo baigiasi. Jis visa paskandina sa savo' kūrybingumu, savo išbaig nija ir sunaikinama. Tuo, galbūt,
kuris verčia įsprausti vieni kitus, kategorijas, patiems savose pakilimo nepastebėjo, tai tik asmenybės aristotelišką harmo vyje. Nelieka nė pėdsako, kad tomis ir laimingomis asmenybė jinai išgelbstima, kiekvienu at
mis. Mes priklausome pirmajai.
kategorijose užsimūryti, kaip vėžliams po savo kiautu ir čia, vien darbo įtampai galėtų priekaiš niją, nes verstų nederamai pa būta idėjų, vargo, ryžto ir jau
veju, nuo tokių jos tarnų, kurie
Tokiu
gyvename laiku, kad,
sinerti į visuomeniškumą. Bet nystės — lieka vien storpilvis
sau ir saviškiams, darbuotis, kitus gi laikant "liaudies priešais”.
nori tarnauti, nuo jos atidžiai
tauti.
kaip besispirtume, tam tikra
Nesvarbu, kad mes bendradarbiaujame liberalų spaudoje
atsiribodami, ir pasitarnauja,
Į Chicagą ir Kennebunk Por kur nederamai pasinerti jau ne fotelyje.
prasme paliksime jo aukomis.
ar sakome prakalbas ateitininkų suvažiavimuose. Nesvarbu, ar tą suvažiavom su tikslais, savyje gerai. Jo idealas — tarnauti
Kodėl neprisipažinti, kad ne
■■fligalvodami dalykus, kurių so
Prasmingiau yra sąmoningai
cialinės reikšmės (kaip tik dėl
mes ateityje rašysime liberalams, ah kalbėsime ateitininkams. turinčiais nemaža bendrų bruo žmonijai per savo profesinę sri sistengiama nieko kitam duoti ir
pasiaukoti, negu būti neasmenito atsiribojimo) patys nesupran
Daug svarbiau, kad neužvertume durų savo pačių galiai kisti, žų — tautiškumą, akademišku- tį (irgi, turbūt, perdaug nepa- į bendruomenę težiūrima, kaip
nių jėgų paaukotam — be tikslo
ta ir nesugeba sukontroliuoti,
priimti ir paskleisti įtakas, augti savyje. Daug svarbiau, negu mą, organizacinius klausimus ir sineriant), ir visuomeniškumą į citriną, kurią galima išspaus
ir
be
minties
—
ant
laužo,
iš
kad ištikimybė savo organizacijai, ideologijai ar religijai, yra t.t. — todėl ir susibūrimų daly laikyti užpečkyje, "tarp kitko”. ti ir numesti, kad "asmenybė kurio pelenų net pati mizerniau- žmonija verta apsaugojimo nuo
Visuomeniškumas, kaip mato būtų harmoniška”? Kodėl ne
tokių, jos herojų, bet jos sunai
likti ištikimu sau pačiam, ir niekada, kokius reikalavimus gyve vių dvasiniam turinyj glūdėjo
sia ateities karta stiprybės ne
kinimas, kurį tokie herojai pa
nimas ar kuris kitas tironas statytų, neišduoti savojo tikėjimo. daug panašumo. Apie skirtumus- me, darosi pavojingas. Jis išmu prisipažįstamą prie plėšraus ir pasisems.
darė nesunkiai įmanomu, yra,
Jis gi kinta; menkas žmogus, kuris, penktoje klasėje priėmęs galime spręsti iš atskirų organi ša žmogų iš aristoteliškos lyg egoistiško žvėries psichologijos?
Kad visuomeninis darbas pa mūsų akimis, šiuo tarpu dar
kokią tiesą, gali likti jai nepakeičiamai ištikimas visą gyvenimą. zacijų siekimų, veiklos progra svaros. Ir sekdami mūsų visuo Tik jis vienas savo asmenybėje,
Jinai jam tetarnauja nuo gyvenimo izoliuotis, ir jis, galėjęs būti mų bei jų vidinių ypatybių, nes meninį gyvenimą, tikrai galime jei taip ją galima pavadinti, reikalauja pamiršti kai kada sa kiek per radikalus sprendimas.
kūrėju, palieka muitininku.
šie faktoriai žymia dalimi aprė- pastebėti, kaip išmušti iš bet šiandien begali įkūnyti bet kokią ve iš tų, kurie turi pakankamai Ypač turint galvoj nemirštamus
kokios lygsvaros yra tie, kurie harmoniją. Tik gyvulys yra har rimties šiandienę mūsų situaciją meno paminklus, kurie ta proga
Todėl ir norime pamiršti užtvaras — tas sustingusias ka- žia narių mintis.
pradeda polemizuoti spaudoje su moningas ir ramus, nes jo širdis suvokti, kaltė išimtinai tos, anot irgi nukentėtų.
tegorijas, kurios mus skiria daug griežčiau, kaip mūsų vidinės
politiniais
priešais ar atskilusiais plaukioja jo paties taukuose Ir
pažiūros. Trokštame sutirpdyti žodines užtvaras ir paduoti vieni
— Ar veitėtų iš to padaryti 1
partiniais draugais. Iškilesni aš neišeina pasižvalgyti, kas su ki
kitiems ranką, kad tarpusavyje pasikeistume. idėjinėmis bakte kokių nors išvadų?
menys yra jau apkaltinti visais tais darosi.
rijomis, kad, vienas kitą apkrėtę, geriau suprastume ir nuošir
LSS JAV organizacine prasme įstatymų žinomais nusikalti
Aristotelipka asmenybė prie
džiau pagerbtume. Nebijome apsikrėsti; bijome sustingti savo
yra apjungusi visą Amerikos lie mais, išskyrus savižudystę! — šitų dalykų nepris'ipažjsta. Jinai
dabartinėse pozicijose ir sušalti savo pačių dogmose.
tuvių studentiją, ši organizacija Tačiau polemizavimas dar nėra tvirtina norinti žmonijai tarnau
Studentijos gyvenime lapkri amerikietiškoje bendruomenėje,
kelia bendras gaires studijuojan visuomeniškumas, ir kas nenori ti-per savo mokslą. Humanita čio mėnesį laukiami dideli įvy
šeimoje ir organizacijoje, išoriš
tokiu būdu išduoti Aristotelio rai, diplomatai ir pan. svieto
čio jaunimo veiklai. Sąjunga ne
vilkams, gali nepolemizuoti, o pamaivos, jos nuomone, visai kiai: Clevelande, lapkr. 27-29 d. kai ir viduje.
būtinai turi patenkinti kiekvie dirbti.
Kultūrinį atžvilgį numatoma
'
lengvai gali pripažinti visuome d. rengiamos pirmosios Ameri
koje
Lietuvių
Studentų
Sąjun

no akademiko polinkius — tai
paliesti
dviejų asmenų debato
Jeigu visuomeniškumą su niškumui primatą: .tai jų proneįmanoma. Įvairūs kiti sambū prantame, kaip darbą, kurio fesija ir, be to, jie nieko kito gos studijų dienos. Eksperimen pavidalu, šiuo metu tėra gautas
K; KUDŽMA
riai, organizacijos (ideologinės, naudą ir reikalingumą pripažįs neverti, Bet "mokslininkas” tas parodys, ar mes Suinteresuo sutikimas iš K. Ostrausko
Su klausimais kreipėmės į sigilinti lietuviškuosiuose reika ar ne) taip pat turi subūrę gau tame (kitoks visuomeniškumas žmonijai tarnauja per savo ti patys apie savo problemas iš (Pennsilvanijos univ' l'hiladelKęstutį Kudžmą, naująjį Stu luose, religinėje srityje, akade sius studentijos skaičius, šios tėra žaismas, bet žaismas irgi "mokslą”. Jis turi save jam de sikalbėti ir mums rūpimus klau phijoj). Politinėje srityje išmin
simus visu mūsų akademiniu ties perlų pabers visa eilė kole
dentų Ateitininkų Sąjungos pir miko visuomeninėj veikloj — grupės'daugumoj skirtingos sa naudingas nesubren d u s i e m s dikuoti.
gų Oksfordo stiliaus diskusijų
mininką. Su atsakymais prista SAS rėmuose, LSS JAV darbe, vu pobūdžiu, savos veiklos ap žmonėms, kurie tik per žaismą • Humanitaras ir socialinis rimtumu iškelti.
tome jj skaitančiajai studenti tarptautiniam bendradarbiavi imtimi — tai natūralu. Tačiau išmoksta dirbti) — tada, pasi mokslininkas irgi turi savo pro Studijų dienos turės didžiųjų forma. Kalbėtojai bus kilę iš
jai. Red.
me, neišskiriant ir formuojamos visų akademinių grupių sieki rodo, ir darbas kenkia aristote fesinę sritį: vienas literatūros studentiškų, anot Arv. Barzdu- įvairių vietų ir atstovaus įvai
Baltų Studentų Federacijos. Bu muose yra bendro elemento, ku liškam balansui. Jis neleidžia tyrinėjimą ir kritiką, kitas ben ko, šnekalų lūpomis apžvelgti vi rias pažiūras, šių diskusijų.mo
Pačiam teko dalyvauti tiek vo paliesta ir lietuviškoji spau ris ryškiai atsispindi ir LSS ramiai miegoti, šitaip klasiškai druomenės sąrangos analizę, tre są mūsų kelią nuo išsiskyrimo deratorium yra sutikęs būti V.
studentų suvažiavime, tiek stu- da bei teatras. Ši universitetinio JAV rėmuose. Faktinai šiai or balansuota asmenybė, ypatingai čias asmenybės susidarymą ir su lietuvių tautos kamienu iki Adamkaviėius. Likusioji progra
dentų ateitininkų vasaros sto- pobūdžio programa gerai supla ganizacijai priklausome ne to jeigu ji dar priklauso graikiš jos klystkelius. Tai nėra visuo dabartinių bandymų įsiderinti j mos dalis paaiškės kiek vėliau.
vykloje'-suvažiavime. Kokie puo- nuotos dienotvarkės rėmuose pa dėl, kad studijuojame, bet to kom korporacijom universitete meninis, o profesinis darbas. Amerikos akademinę bendruo Studijų dienas techniškai
• ' lė dėmesin skirtumai organiza liko pakankamai laiko kitiems dėl, kad turime bendrų siekimų ir yra pasiryžusi priklausyti ki Jeigu modernui sociologas para menę. Yra pramatyti keturi at tvarko Clevelando skyrius, va
cijoje?
punktams — įvairiems vaka lietuvio akademiko kelyje. Tarp- tom panašiom ir lygiai dykadųo- šytų nors vieną tikrai profesinį žvilgiai, kuriais studijų dienų dovaujamas I>. Jogos. Darbotvar
rams, konkursams, sportui ir organizacinis nesutarimas kai niškom nuobodžiaujančių nulių ■straipsnį lietuviškoj spaudoj, tai dalyviams bus patiekta minčių. kę paruoš Centro Vaidyba. Gal
— Taip, turėjau progos bent
kuriuose klausimuose, jei tai organizacijom vėliau — darbą ant vienos rankos pirštų būtų Psichologiniu atžvilgiu yra pa vojama rytinių pakraščių stu
trumpam laikui ištrūkti iš New laisvalaikiui.
pasitaiko, ar pažiūrų skirtumai visuomenei laiko tiktai laisvalai galima suskaičiuoti skaitytojus, žadėjęs kalbėti Ant. Sužiedėlis dentams, vykstantiems į studijų
Pats
SAS
stovyklos
organiza

Yorko kasdieninės aplinkos —
iš Washingtono. Sociologine te dienas, pasamdyti patogų auto
neturi pastoti kelio bendrųjų
dalyvauti ir LSS JAV suvažiavi vimas parodė didesnio efekto, akademinių reikalų vystymui kio pramoga. Labai malonia, be kurie jį apytikriai suprastų. ma kalbės Vyt. Kavolis iš Har busą.
negu suvažiavimo rengimas Chi
(Tokių
straipsnių
nėra
spausdin

abejo,
jeigu
jinai
apsiriboję
de

me Chicagoj ir SAS vasaros stoStudijų dienų metu bus su
cagoj. Gausesnis organizatorių Lietuvių Studentų S-goj. Būtų magoginių prakalbų sakymu ir ta). Negamtos mokslų specialis vardo- universiteto, šios temos
vykloje-suvažiavime Kennebunk
labai pageidautinas reiškinys,1 rinkimais, kuribose veikėjo pra- tai turi tokį pat norą ir tokią turės paliesti mūsų asmenybės rengtas studentiškas vakaras
būrys,
jų
uolesnis
pasinešimas
Port, Maine. Tai, žinoma, mano
ir S-ga to turėtų aktyviai siek
daugiau laiko) bei visuomeniškumo bruožus, jų dalyviams ir viešas iškilmingas
finansinius išteklius gerokai-ap darban, pusėtina suaugusiųjų ti, kad atskiros akademinės or’ matyti ir iš užpakalio pastūmėti pat teisę (ir nesrityse
atsiekti, I trŪkun}u's,’ ir bandyti surasti uždaromasis aktas. Manoma, kad
ko nors savo s
karpė, bet dėl. to gailėtis neten parama, gyvesnis interesas ir ganizacijos padarytų savo įna’ kandidatai šimtaprocenti š k a i
.. .
' vipnn
kitu formą, kuria trem studijų dienose bus kviečiamas
vieną kitą
palankesnės
sąlygos
gerokai
pa

kaip
inžinieriai
ar
chemikės.
’
praeina,
ir
net
truputį
naudinga
ka: stovyklose pasisemtas dva
ties
studentija
galėtų suderinti dalyvauti ir neakademinis jau
šus
jos
veikloj.
Ne
tarpusavio
Visuomeninės pareigos yra
sinis turtas žymiai persvėrė eko lengvino stovyklos rengimo naš kovos sėkla, visomis priemonė1 savai "partijai”. Bet šioji veiksavo reiškimąsi lietuviškojoje ir nimas.
tai,
kas
išplaukia
iš
žmogaus
’
la
neturi
teisės
paliesti
jo
asmetą- '
nominius nuostolius.
mis šalintina iš S-gos dirvos,1 nybės vidinės šventyklos, kurio- viršprofesinio susipratimo, iš jo
Savo atsakymuose j kolegos
— Kas pastebėtina suvažiavi. bet visų glaudesnis bendradar’ je ant paauksuoto pagalvio sėdi sąžinės. Kiekvienas turi lygias
klausimus bei pastebėjimuose mų nuotaikose, dalyvių dvasi biavimas, stipriai paremtas gera
1 ir mirkčioja dievaitis Aristote- pareigas, kiekvienas turi lygią
AKADEMINIAME PASAULYJE
neatstovausiu jokios grupės. Tai niam turiny?
valia ir vienybės mintimi, giliau1 lis.
laisvę jas suprasti ir prisiimti.
• Liet. Stud. S-gos New Yor- niai dr. Andriekus gavo magist
bus mano asmeninės mintys.
įprasmins ir palengvins mūsų1
Kodėl, šiuo atveju, nepažvel Mes Visi norėtume pasinaudoti ro skyrius išsirinko naują val-Į ro laipsnį bibliotekininkystėje, o
__Pasireiškė skirtumai ir su bendrus siekius.
Per dvi suvažiavimo dienas
gus sau į žydras akis ir neprisi- liuksusu — laisve daryti tik tai, dybą. Ją sudaro J. Ulėnas, Ste- L. Valiukas — pol. mokslų bakaChicagoj buvo nuveikta gana sibūrimų nuotaikose. Vienas iš
pažinus, kad savimeilė ir savo- ką norime. Bet yra perdaug ponavičius ir Kaminskas. Į revi- laurą,
daug. Sąjungos organizaciniai ryškiausių akstinų tokiems skir
— Kokius iš artimiausių stu
darbų, kurie turi būti atlikti, ir zijos komisiją išrinkti Kulpavireikalai buvo susikrovę. Gi jie tingumams tai pats suvažiavimų dentų ateitininkų planų kolega
• Los Angeles studentai, nadkurių nebus, jeigu savo ranko
svarbūs ir neatidėtini. Tai aiš pobūdis. Chicagon suvažiavom ryšies išduoti skaitančiajai stu ir trečiąją dieną — ekskursija mis jų neatliksime. Mes nesijau čius, Petrikas ir Mačiūnaitė.
i jiems metams prasidedant, iš-^_
kiai byloja apie mūsų veiklos beveik išimtinai darbui, nesiti dentijai?
• S. šimoiiūnas Detroito Lie rinko naujus žmones į valdžią.
po Bostoną.
čiame turį teisės šia laisve pa
turinį — jis svarus. Dviejų die kėdami daug pramogos; gi vyk
Punktualumo klausimas — pa sinaudoti. Tolimieji Kvadratai tuvių Kultūros Klube, prie Tarp Jai dabar pirmininkauja Vyt.
Dvejos studijų dienos Kalėdų
nų vargu ar būtų pakakę vien dami į Kennebunk Port ne vie
našus į mūsiškį: valanda šen ar mums šiandien iškalbingiau at tautinio Instituto, skaitė pa Burokas (10857. tvilkius, Westtik organizaciniams klausimams nas pabrėžė poilsio ir "atsigavi atostogų, metų — vienos New ten. Tai mums, žinoma, menka skleidžia tiesą, negu • visos filo skaitą tema "Bendra šiandieni wood, Calif.), vicepirmininku
giliau apspręsti, Visdėlto Centro mo" reikalą. Stovykloj ir į tai Yorke. gruodžio 30-31, kitos vie pamoka. Į ką galėtume atkreipti sofų knygos drauge ir kiekvie nės filosofijos apžvalga”.
yra Ina Bertulytė, -o sekretorių- - .
Valdyba gerai padarė, apkarpy buvo atkreipta pakankamai dė name iš vidurinės JAV srities dėmesį — tai profesorių aktyvu na atskilai.
• Urbanos Liet. Studentų mi Jina Pamataitytė.
centrų
—
glūdi
tarp
artimiausių
dama šių reikalų gvildenimo lai mesio. Tam daug lengvatos su
mas studentiškoj veikloj. Ir šie
Savo idealų mums neveikia Draugija naujon valdybon išrin
• New Yorko "šviesa” ir bi
ką iki minimumo ir įterpdama teikė ir pati stovyklos aplinka aktualiųjų SAS veiklos punktų metinės Latvių Studentų savai jieškoti aristokratiškoje senovės ko: Vyt. Germaną,"Br.Budginą
čiuliai, arti 70 gąlvų, stovyklavo
studijinio pobūdžio punktų. Jei — toli nuo miesto garsų, į pajū šio semestro metu.
tės akte, ir kongrese Bostone Graikijoje. Jų yra mūsų tautinio ir Danutę Dirvianslįytę. Urbanoj prie Hudsono upės kranto. A.
keletos minučių kelias, di
ne tos paskaitos, nors ir tik iš rį
nemažas
jų skaičius aktyviai da atgimimo gadynėje. Mums rei dabar studijuoja apie 60 lietu Gureckas skaitė referatą "švie
— Ką, Kolega, galėtum paste
viršiniai padiskutuotos, bet te desnė programos dalis gamtoj.
lyvavo.
kia į anas dienas .atsišaukiančių vių studentų, jų tarpe 5 siekią sos" ideologijos klausimu. Pa
bėti
apie
Latvių
Studentų
Pasau

momis gyvai aktyvios mūsų Panašūs patogumai Chicagoj
Kongresas
buvo
pradėtas
il

pilkųjų
didvyrių, o ne filosofinių augėlesniųjų laipsnių.
skaitą apie "Lietuvos vakarų
linės Sąjungos kongresą?
■ akademiniuose sluogsniuose, su neįmanomi.
gokomis maldomis, giesmėmis ir ar kitokio plauko egoistų. Mums
• Detroito studentai taip pat pasienio klausimą” skaitė Dr,
važiavimas vargiai būtų patrau
Pats stovyklautojų tarpusa — Mums atrodė, jog mūsų religine . prakalba. Sveikinimų reikia; ir visados reikės, kudirkų, išsirinko naują skyriaus valdy
M. Brakaš.
kęs virš šimto dalyvių, vargiai vio ryšys — daug tampresnis. s-gos suvažiavimo Chicagoj pro susilaukta beveik iš’ visų konti vaižgantų,- Šliūpų... žmonių,
bą. Jori pateko: Saulius šimoliū• V. .šliupas asislentauja ir
būtų susilaukęs, jų gyvesniu ak- Atrodo, jog ideologiniam sam- grama buvo perkrauta. Bet tik nentu, iš įvairių susibūrimų. kurių jėgos ištrykštų iš jų as
nas, A. Melnikas,. A. Šimoiiūnas,
■ tyvumo.
t '
būryj pasireiškia daugiau šilu pažvelkim į Latvių Studentų Pa Vien šis punktai užėmė virš -va meninio kiauto, kurių mintys iš D. Raceviciūtė ir L. Griškelytė. tęsia studijas tViseonsino
Versitete. •
SAS stovykloje darbo mintis mos. čia įnašą padaro ne. tik saulinės S-gos 14-jį kongresą, landos laiko.
savęs -išskeltų'kibirkštį ir už , • Los Angeles, be jaunesniųjų
nebuvo apleista. Ten irgi buvo artimesnės asmeninės pažintys, rugsėjo 5-6 d.d. Bostone. Jo dar Kongreso dvašia — kantri degtų dykumas, kurios, pamažu',
• K. Labanauskas įgijo agro
studentų, ’augštojo mokslo sie
nagrinėjami panašaus pobūdžio bet ir tradicijos bei bendri rei botvarkė talpino '38 -punktus, įtempto, darbo atmosfera. Nuo■ bet tikrai užsiyiespataujA jų
nomijos
mokslų magistro laips
kia taip pat ir nemažas būrys
dalykai. Tačiau savaitė suteikia kalai,- visiems labai artimi, turi daugiausia organizacinio pobū taika — gana šalta. Mūsų susi- draugų dvasioje.
nį
ir
Illinois
universitete tęsia
‘
'
,
vyresnės kartos tremtinių: pp.
Žymiai daugiau galimybių, nėg.u vienijančio, elemento, Dėka to- džio; jų tarpe dvi ilgas paskai- būrimai, broliams latviams, ma
Tik mes patys galime parodyti šeštokai, JI .Vitėnas, S." Misiū- studijas daktaro laipsniui gauti.
dvi dienos. Tęn-buvo progos pą- kių ryšių bendros nuotaikos tas! Be to. ' surengtas vakaras) ndu, daug geriau patiktą.
lietuviškąji kelią savo jaunes- nienė, V. Tamulaitįs’ir kt. Nese(Perkelta i 6-ta‘ pusll)

Per žaliąją sieną

Lietuvių akademiką keliu
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AKADEMINIAME PASAULYJE
( Atkelta iŠ 4-to pusi. )

Tikime, kad mes žinome, kas
yra skausmas, nes visi esame jį
patyrę. Bet tikrai kalbant,
skąusmas-yra labai keistas jaus
mas, kurį ne taip jau lengva su
prasti. Patikrinkite savo žinoji
mą ir 'palyginkite jį su mokslo
žinojimu. Galbūt, išdava Jus nu
stebins. ir bus naudinga.

Tai yt*a įsivaizdavimas, jeigu
tikima, kad naktį skausmai sun
kiai pakenčiami.

Ateinantiems metams L.S.B.
• Skausmai, tuojau jaučiami po 'toleranciją (pakantą) jr išmokti Vadija Toronte ir vėl leidžia ki
nelaimingo atsitikimo, būna ma ramiai laukti būsimų skausmų šeninį kalendorių — "TAUTA
arba sutikti- trumpai trunkan BUDI” vardu. Kalendorius, ku
ži.
čius skausmus, bet ilgą! trunkąs rio šiemetinė laida, biivo išpla
Teisingai. Staigus ir didelis
skausmas mažina atsparumą. ' tinta gražiu pasisekimu, 1954
sužeidimas sukelia smūgio .būklę,
metams bus padidintas — per
mažinančią jautrumą. Nuovargis
Kas niekad nepažino skausmo
gulėti lovoje su lūžusia koja ga tas ir džiaugsmą negalės tikrai 200 pusi, apimties, gausiai ilius
truotas. Turinyje numatoma:
li būti nemalonesnis, kaip tas
pajusti.
kalondariumas, trumpa didžiųjų
skausmas, kuris tuojau buvo
Klaidinga. Fizinis skausmas, Lietuvos miestų istorija, žinios
jaučiamas kojai lūžus.
priešingai gyvenimo vargams, apie Lietuvą, Lietuvos žemėla
Kada skilvis tuščias, skaus rūpesčiams ir nepatogumams, pis vaizdais, straipsniai — apie
yra nereikalingas. Psichologai lietuvių laisvės kovas ir apie jū
mai būna didesni.
rą, pirmoji pagalba, juokai, spor
Teisingai. Viskas, kas priside laiko laisvę nuo skausmų, kaip
tas, skautų skyrius, lietuviškųjų
da mūsų gerai savijautai (svei sąlygą normaliems asmenims bū
įstaigų adresai, valiutos palygiti
linksmiems
ir
patenkintiems.
katai) sumažinti, didina skaus
Išaiškinta',
kad
ilgai
trunką
mingumą. Pasitenkinimo ir ge
Teisingai. Kada nuslopinamas
ros savijautos jausmas labai skausmai gali paversti giedrią,
daug padeda skausmams suma išlygintą asmenybe nuolat besi stiprus pyktis, kraujas pakyla
į galvą. Dėl to išsiplečia smege
žinti.- Antra vertus, skausmų skundžiančiu neurotiku.

Klaidinga. Skaudus rankos
riešas (čiurna) tikrai gali dau
giau skaudėti apie trečią valan
dą ryto. Kūno deguonies lygiui
nukritus, nervai pasidaro* jaut
resni. Be to, stiprūs skausmai
naktį daugiau jaučiami, nes nie
ko nėra, kas galėtų nukreipti li baimė sukelia padidėjusį nejau
Nukreipiant dėmesį, galima
gonio dėmesį.
kumą, įtemptą nuotaiką ir nervų
skausmus sumažinti.
pakrikimą.
Skausmai gali užmušti.
Teisingai. Tai yra vienas ge
Hipnozo
metu
jaučiamas riausių būdų, kuris gali būti pri
Teisingai. Labai retai, tačiau
galimas dalykas. Staigus stiprus skausmas, bet jis vėliau neatsi taikytas greta tinkamų medici
nos priemonių. Smegenys yra
skausmas arba ilgą laiką trunką menamas.
panašios
skirstomajai lentai. Jei
kentėjimai dėl visiško nusilpimo
Klaidinga. Hipnozas apmarina
arbu nervų priepuolio gali būti (atbukina) smegenų nervų cent asmuo sužeistas — skausmo ląs
mirtini.
rus, kurie pirmieji registruoja telės atstoja laidus. Bet koks
skausmą. Taigi čia nėra jokios skirstomosios lentos nukreipi
Moterys geriau pakelia skaus apgaulės, nes hipnozas tam tik mas taip pat paskatina veikti
mus, kaip vyrai.
romis sąlygomis tikrai gali pa pojūčių sujungimus. Bandymais
nustatyta, kad didelio varpo gar
Teisingai. Beveik kiekvienas naikinti skausmo jąusmą. Jeigu
sai gali padidinti bandomojo as
gydytojas arba chirurgas gali hipnozo metu nejaučiamas skau mens momentalią skausmo tole
smas
ir
vėliau
galima
jo
neatsi

pranešti, kad moterys geriau
ranciją iki 40'< .
pakenčia skausmus ir mažiau minti.
skundžiasi, negu vyrai.

narnoj! lentelė ir daug kt. prak
tiškų informacijų.
Susivienijimai, organizacijos,
prekybininkai ir laisvųjų profe
sijų atstovai kviečiami pasi
skelbti šiame kalendoriuje. Kiek
vienos vietovės skelbimai, bus
atspausdinti skirtingos spalvos
popieriuje. Pilno puslapio skel
bimo kaina — $10, o pusės pus*
lapio — $5. Laiko nedaug —
suinteresuotieji kviečiami pa
skubėti, nes "Tauta Budi” ka
lendorius rinkoje pasirodys š.
m. gruodžio mėn. pradžioje. Jo
kaina liks ta pati — 50 c.

Kalendorių redaguoja vyresn.
sktn. Vyt. Skrinskas ir jūrų
sktn. Br. Stundžia. Administra
torius yra pasktn. J. Gaižutis,
135 Gorevale Avė., Toronto,
nų kraujo jndai ir galvą skau
Ont., Canada. šiuo adresu pra
da. Nors tai nėra labai rekomen
šoma rašyti, visais kalendorių
duotinas patarimas, bet jeigu
liečiančiais reikalais.
nepasitenkinimas išreiškiamas,
suduodant pora stiprių smūgių
į kokį nors daiktą, manoma, kad
nuo to galvos neskaudės.
Iš ”Weltwoche” vertė J. S.

DELEGATAMS I
VISUOTINĮ
AMERIKOS LIETUVIU
KONGRESĄ
SKIRTI TVARKA

• V. Bagdonas šiemet baigė
• Pittsburgho universiteto lie Nebraskos universitetą, įgyda
tuvių kambario komitetas buvo mas veterinarijos magistro laip
sušaukęs veikėjų pasitarimą, snį. .
kuriame aptarta lėšų telkimas
• IVorcester Valstybinį Moky
studentams paremti. Tam tiks tojų Koledžą baigė K. Beniukelui nutarta surengti koncertą.
vičius, I. Butkevičius, V. Buro
• P. Stelingfe baigė Santiagos kas.
universitetą Čilėje ir gavo vi
• V. Bacevičius ir C. Bogužas
suotinės literatūros licencijato baigė IVaterbury koledžą.
laipsnį.
• E. Kybartas Chicagoj vedė
• L. Trečiokas pakviestas as- D. Deksnytę.
,
sistentu lllinois universitete.
• "Ateities” ledakcijai persi
Ten pat dirba ir V. Gylys.
tvarkius, dabar ją sudaro V.
• E. Veleckis asistentauja So. Grajauskaitė, G. Botyrius, V.
Kalifornijos universitete, Los Karečkaitė.
• A. Korsakaitė šeštose meti
Angeles.
• Komp. J. Gaidelis pereitais nėse meno ir dailės varžytinėse,
mokslo metais baigė Nevv Eng įvykusiose ryšium su Los An
iami muzikos konservatoriją ir geles apskrities paroda Pomogavo muzikos magistro laipsnį noje, laimėjo pagyrimą (honorable mention) keramikos srityje.kompozicijoje.
• Lietuvybės Išlaikymo Studi
• Neries Stipendijų Fondo
premiją už rašinį tema ."Mokslo ja, savo rūšies seminaras, ren
siekiančio lietuviško jaunimo giama Chicagoje spalio, lapkri
problemos ir jų sprendimas” ga čio ir gruodžio mėn.
• R. Mieželio, LSS JAV cent
vo A. Musteikis ir R. Šomkaitė.
ro valdybos sekretoriaus, dabar
• Kolumbijos universitetas
tinis adresas yra: Harvard Unišiais metais pradeda lietuvių
versity, Grad. School of Bus.
kalbos kursą.
Adm., Morris Hali B-42, Boston
• Du sociologijos daktaratai
63, Mass.
buvo 1952 m. suteikti lietuviams
Amerikos universitetuose: kun.
K. Gečiui Fonjhąmo univ, už
"disertaciją
"Sovietų
laisvių
Didžiausią apyvartą ir kartu
charta” ir kun. K. širvaičiui didžiausią finansinę paramą ki
Katalikų univ., už disertaciją no teatrų savininkams padaro
"Religiniai papročiai, Lietuvoje automatai įrengti kino teatruo
ir jų išlikimas tarp lietuvių iš se. Jei automatas priklauso kino
eivių .J.A.V.” A. Musteikis New savininkui, jam priklauso ir vi
Yorko univ. ruošia sociologinę sas pelnas. Jei automatas pri
daktaro disertaciją tema "Reli klauso kuriai bendrovei, kino sa
ginės l inkt nacijos Lietuvoje re vininkas gauna tam tikrą apy
formacijos laikotarpy.”
vartos procentą.

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus. plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6341

SENELE

BŪTU LYG PAKLYDUS
Kovoje su skausmais karšti ir
šalti kompresai vienodai veikia.
Klaidinga. Jie siekia visiškai
priešingų tikslų. Šaltus (ledo)
kompresus reikia anksti ir tada
naudoti, kada norima išvengti
sutinimo. "Liekanų produktai",
susirinkę sutinusioje vietoje,
spaudžia nervų galus ir sukelia
skausmus. Bet išnykus sutini
mui, reikia naudoti šiltus kom
presus. šilima surenka kraują
šioje vietoje ir įgalina skausmin
gus "liekanų produktus” nute
kėti. Todėl akies mėlynei pir
miausia naudojama šalti kom
presai, jei akis sutinusi, o vėliau
šilti kompresai. Bet pilvo skaus
mams, be gydytojo žinios, nega
lima naudoti nei šaltų nei šiltų
kompresų.

nur $i i
Here’s your chance to

savo

A comploto Hoover Cloaning entomble for tho prie o of Iho Cleanor alono

telefono

Skausmas mažina skausmus.
Teisingai. Todėl pirštą nuside
ginus kandoma sau į lūpas. Lū
pų skausmo impulsai (akstinai)
trukdo ir nutraukia pojūčius,
ateinančius iš piršto. Tai yra tik
laikinis palengvinimas; bet vai
kui susižeidus kelį, reikia kelį
aprišti ir stipriai trinti vienų jo
rankų. Nukreipus vaiko dėmesį,
jis mažiau jaučia skausmą. •

Skausmas užmirštamas,
džiaugsmas' atsimenamas.

o

Teisingai.. Tai ’ tinka žmonių
daugumai, išskyrus keletą ne
patenkintų, kurie jaučia malo
numą kalbėti apie savo" nelai
mingą likimą. Akušeriui tai jo
kia naujiena. Jis pažįsta tas mo
tinas, kurios gimdyvių salėje
prisiekia niekuomet daugiau ne
turėsiančios vaikų ir. jau po me
tų' iš džiaugsmo spindinčių veidu
vėl nėščios sėdi jo laukiamajame
kambaryje.

Senelė visuomet liūliavo judri; ji nemėgsta
sustoti. Ii, tik jos telefono dėka, ji gali būti tokia
greita, kokia ji jaučiasi.

Ji tikrai visur atsirandu per telefoną .. . aplanko
draugus... pakalba su suaugusiais sūnumis ir
dukterimis .. nepraleidžia nei mylimų sūnėnų ir
vieno sūnėno sūnaus... tarp jų apsilankymų pas
Jų„•
•
Jos telefonas daug jai reiškia. Ir, kai mes ne na' muose, puiku žinoti, kad ją visuomet galima pa, siekti telefonu ... dėl visa ko.
Taip ... centas nuperka neįkainuojamą patogumą
ir malonumą, kai jis nuperka valandą namų tele
fono naudojimo.
šis būtinumas yra taltsunjamas augščiau kaip daugumas liuksusu!

Jūs mokat l.n'/r federulinių taksų
ūž vietini telefono '"naudojimą ir
ruž ilgos distancijos šaukimus že
miau 25 c. Yra 25% taksų už ilgos
distancijos šaukimus, kainuojančius
25 c. dar daugiau.

šiomis diesomis L. E. leidyklai
parašė laišką Kazimieras Vičas,
gyv. Chicagoj, III., užsakydamas
Enciklopediją savo gimtajam
miestui. Savo laiške K. Vičas
tarp kita ko taip rašo: "Jeigu
nepervėlu, aš norėčiau įstoti i tų
pirmųjų vyrų (kurie L. E. jau
užsisakė) eilę ir sumokėti ant
syk už visus tomus. Man L. E.
nebus reikalinga (esu 66 metų),
norėčiau ją paskirti Panevėžio
ar miestui ar mokytojų semina
rijai, kuriems ji būtų labiau reiI kalinga. Gal aš toliau galėsįu
užrašyti ir kitiems miestams,
kaip Klaipėdai, Vilniui ir Kau
nui. .K. Vičas yra kilęs nuo
Panevėžio, Amerikoj gyvena'50
metus. L. E. leidėjas J. Kapo
čius,
nuoširdžiai dėkodamas
gerb. K. Vičui už nepaprastą
prenumeratą, įsipareigoja, kai
■ tik ateis Lietuvos laisvės dienos,
Lietuvių Enciklopediją Panevė
žiui įteikti.
,

low Down Paymcnt
Easy Monlhly Termi

TRIPLE-ASTION
About the Clcaning Tools

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO
BEI DEKORAVIMO DARBAI
atliekami sąžiningai, greitai ir
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel.
HE 2-0683 (vakarais nuo 6, iki
II vai.) arba — 1505'Addison
Rd.

For all above-thclloor clcaning.
lh'lp cnt your clcaning limc in
half. Sct includes—•
1 Com'crlcr for quick, casy atb lachnicnt df bose and tnols.
2 Long lightveight, Jlexible liosc.
3 Extcnsiotf tnbo.
4-Br.usli for clcaning'anJ Just
iną npliolMcry, dragos, vraUs;
bare floors.
5 "Crevicc tonl for furniture, railiators, ctc.

SUOPIS FURNITURE

DIRVA

6

1953 m. spalio 22 <1. *

gho, sūnus J. Baltrušaičio, anų
v laikų buvusio veiklaus visuome
nininko ir laikraštininko. Jo mo
tina, medicinos daktarė Joanna
EDY. KARNĖNAS
Baltrušaitienė, sako, buvo pir
K. S. KARPIUS
mutinė Amerikoje gimus lietu
Būdamas ITof Springs, Ar- ir
i užsigina priklausą raudona vaitė. Ji taip pat plačiai darba
JUNGO SVARBŪS SLAPTI
goslaviškos kilmės, šiomis -.die kansas, pažinau ten gyvenimo jam lietuvių frontui Amerikoje. vosi organizacijose, prisidėjo
praleisti įsikurti- Bet
1
dar nemaža ju remia savo prie įkūrimo Pittsburgho- Uni
R\D.\R DOKUMENTAI
nomis tampo politiškus siūlus saulėleidžiui
1
ir vasaro.jančitis pasiturin tėvynės išdavikus, savo tautos versitete Lietuvių kambario.
gana plačiai. Jis paskyrė mirų- sius
:
Senatorius McCarthy. apsive;
šio senatoriaus Tal't’o terminui čius lietuvius iš Chieagos, De- žudikus.
1935 metais ji pirmą kartą ap
. > '.ikt -i praleis su savo žmo
Jeigu jiems lietuviškai apsi- lankė Lietuvą, dalyvaudama I
senate baigti savo artimą bičiu troito,-Glevelando ir kitur. Dau
na 1 < nt šešias savaites atostolį, dabartini Glevelando burmis guma jų politiniais klausimais, spręsti nepadėjo dorai galvojan- Pasaulio Lietuvių
Kongrese
. bet nepraleido nei 10 dietrą Thomas A. Burke, kuris iš ypač kiek tai liečia dabartinį tieji tautiečiai, reikia manyti Kaune. Nors tėvai buvo kairiųjų
i i ir gi jžo i darbą. Grįžo tar
tarnavęs penkis terminus, šie Lietuvos paVergimą, raudonąjį jiems daug padės pagyvėjusi pažiūriu, Edvardas jomis visai
dyti sovietų šnipų sąmokslo, ku
rojų Sovietų Sąjungoj, komu EB1 veikla. Paskutinieji areštai nesivargino. Baltrušaitis savo il
met jau nekandidatavo.
ris pašokdino ant kojų krašto
Lausehe, būdamas Glevelando nizmo pavojų Amerikai ir visam Ohio ir kitose valstybėse, .jiems gos lietuviškos pavardės visai
apsaugos sekretorių ir karo se
majoru, laimėjęs Ohio guberna laisvam pasauliui, turi labai sa paskutinis įspėjimas.
nemano amerikoninti ir trum
kretorių ir visa \Vashingtono
Kaip anais laikais tėvas džiau pinti.
toriaus rinkimus, paliko Burke, votiškai suformuotą nuomonę.
vyriausybę .Iki šiol. Lai kurie
Mūsų tautiečiai palikę Lietu gėsi sūnaus palaidūno sugrįži
I buvusį miesto teisių direktorių,
Jo žmonos tėvai, geri patrio
valdžios pareigūnai vis bandė
savo įpėdiniu jo terminui baigti vą anais tamsiais laikais, prieš mu, taip ir progresyviems grį tai ir artimi dirviečiai. Edvardas
numoti ranka į McCarthy komu
Išbaigęs terminą, Burke kelis l-.ij Didįjį karą, vyrai daugiau žus j tikrą lietuvišką kelią ir Rožė susipažino Clevelande,
nistinės veiklos tyrinėjimus, dėl
terminus buvo išrinktas, šiemet sia vengdami tarnauti caro ka džiaugsis sveikoji lietuvių vi kai Rožė Lukoševičiūtė čia apsi
komunistų ir jų draugų triukšjis atsisakė daugiau kandidatuo riuomenėje, tuo pačiu protestuo suomenė.
gyvenus mokėsi dainavimo. Ji
mavimo prieš jį. Bet šis naujas
dami prieš savo tėvynės paver
ti j majorus.
ir dabar dainuoja amerikiečių
išaiškinimas .užtrauktų pasmerEsą Lausehe skyrė Burke į gimą ir rusinimą, laisvoje ir de
tarpe, apsigyvenus naujose jos
'••'iną tiemšTvaldžios
t iem~va)džios nariams,
I Senatą turėdamas mintyje, kad mokratinėje Amerikoje pasiekę
vyro paskyrimo vietose.

Įspėjimas paklydusiems

Neužmiršk!
Lapkričio 15 d

susitinkam

bandę atgalia ranka
jis nesiims griauti Eisenhoįver’io gerbūvio, sukūrę lietuviškas or
1 ’arthy naujai iškelEM. SKUJENIEKAS STATO
tvankos. Ir sakoma to nedarys ganizacijas, gražiai kalbą lietu
p
.- patylimus.
tas nepriklausomas senatorius viškai, — tariasi geriau pažįstą
SAVO KOMEDIJĄ
Paaiškėjo pavogimas eilts Morse, kadangi visuomenė bal dabartinę padėtį Lietuvoje ir
BENDRUOMENĖS
DIRIGENTAS
slapčiausių armijos signalo kor- savo už Eisenhoįver, norėdama Maskvos peršamą komunizmą,
PAREIGŪNAI BUDI
p.'.so dokumentų, kurie .dinge pamainos valdyme. Toliau, sako negu tie, kurie tik prieš devyne
Latvių karių ir šalpos organi
Ryšium su Liet. Bendruome zacijos Dauguvos Vanagai, Clejau prieš pora metų, ir sakoma, ma dauguma demokratų senato rius metus iš Lietuvos atvyko
. eigų jie pateko į priešų (Sovie rių. rengdamiesi 1954 metų kon ir kurie patys savo kailiu paty nės apylinkės vykdomu tautinio velando skyrius, prieš metus su
tų nagus) jie pastatytų Ameriką greso rinkimams, nenori daryti rė raudonojo rojaus gyvenimą. solidarumo įnašų rinkimo vajum organizavo dramos kuopą, kuri
pradedant spalio 27 d. kiekvieną pasiryžus pirmoje eilėje statyti stambesnis lietuviškas parengi vais šokiais pasirodė airiai ir
į didžiausią pavojų.
pakeitimų, kad galėtų atvirai
Tai vadinami progresyvūs lieSenatorius McCarthy susekė respublikonus kaltinti už liepa-,,• tuviai, kurie yra ne kas kita, antradienį ir penktadienį nuo 7 vietinių autorių veikalus. Po sėk mas.
amerikiečiai. Mūsų jaunųjų 12
komunistų veiklos tinklą Port sisekimus, kokius jie iki tol pa kaip paraudonavę arba visai rau iki 9 vai. vak. bus budima "Dir mingos Hugo Krūminio komedi
mergaičių ir du berniukai pašoko
Vaidinimas
vyksta
šeštadienį,
vos” patalpose: čia bus priima
Monmouth. N. J., kur signalų darys krašto gyvenime.
doni Amerikos piliečiai, susibū mi įnašai, teikiamos informaci- jos Varžovai pastatymo, dabar spalio mėn. 24 d. 7 vai. vakaro Grandinėlę ir Blezdingėlę. Tiek
stato clevelandiškio autoriaus — Bohemian National Kome di vienas tiek kitas šokis buvo la
korpusas turi savo laboratoriją.
Lausehe ir Burke yra nepri rę j komunistines lietuvių dar
Emilio Skujenieko Dirigentas, džioje salėje, 4939 Broadvvay bai nuoširdžiai sutiktas ir paly
Keletas tos laboratorijos civili-, klausomi demokratai, nesiskaito bininkų organizacijas, skaito ko jos ir kt.
ši linksma, keturių veiksmų ko Avė. Priešais namą, tuojau už dėtas.
nių tarnautojų jau paleisti iš su Glevelando demokratų parti munistinius laikraščius: Laisvę,
SVEČIAI Iš TOLI
medija, parašyta 1946 m. trem Broadivay kampo, Mead skers
pareigų saugumo sumetimais.
jos mašina.
Vilnį, Liaudies Balsą ir kt., ku
Kiekvienam malonu matyti ir
tyje ir susilaukusi daugelio pa gatvyje, yra nemaža aikštė, kur mūsų jauniausius prisidedant
Edvardas
Baltrušaitis,
geolo

Pati armijos Vadovybė, savu
Lausehe nauju kandidatu į rie yra įtraukti j priešamerikonikeliu, pradėjo vesti tyrinėjimus majorus remia italų kilmės kan nių veiksnių sąrašą VVashingto- gijos inžinierius, su savo žmona statymų Vokietijoje, Švedijoje, nemokamai gali ma pastatyti prie gražios lietuvių reprezen
ir krašto apsaugos sekretorius didatą Celebrezze, tai]) pat. ne ne.
Rože Lukoševičiūte ir ketvertu Anglijoje, USA, Kanadoje ir kt. mašinas. Įėjimas visam vakarui tacijos. šiuo metu šioje grupėje
vaikučių,
atvyko atostogų iš va Dabar ją galės pamatyti ir cle- — aukojant ne mažiau.kaip po dirba 15 mergaičių, 3 berniukai
IVashingtone susirūpinęs pareiš priklausomą demokratą, kai par
Pasigailėjimo jausmas apima
kė. kad tai gali būti pražūtingas tiniams demokratams nepavy širdį besikalbant su jais politi karų Kanados, Calgary, Alberta ’velandiečiai, Ji statoma ryšyje 1 dol., moksleiviams 50 et. Po ir du muzikantai. Vieni jų mo
šnipų apspitimas tos įstaigos. ko savo kandidatą į majorus no niais ir pasaulėžiūriniais klausi provincijoje, čia jie viešėjo pas su autoriaus 50 m. amžiaus Sll- būvyje grieš Glevelando Latvių kosi jau nuo pavasario, kiti dar
kaktimi.
Kai kurie tų dingusių dokumen minuoti.
draugijos kapela, vadovaujama tik viena antra savaite, liet visi
mais, matant prieš save žmones Rožės seserį, Eleną ir Kenneth
tu yra radaro paslaptys, tai yra
stengiasi gražiau ir gražiau pa
Komedijoje pavaizduotas ne P. Kalninio.
Politikos žinovai spėja, kad tos pačios tautos, kalbančius ta Mog, ir pas Karpius. Iš Clevelanpati siela Amerikos apsaugos 1956 metais Lausehe kandida pačia kalba, bet galvojančius ne do išvažiavo j Youngstovvn, Ohio, didelis provincijos miestas su
sirodyti. Laikui bėgant, reikia
Pažymėtina,
kad
vienas
arti

nuo priešų atominio Amerikos tuosiąs į senatą pats, o Burke■ lietuviškai ir ne amerikietiškai, žmonos tėviškėn.
manyti, ši jaunųjų grupė taps
savo būdingais "didvyriais”
miausių DV dramos kuopos pa
puolimo.
remsiąs į Ohio gubernatorius. bet — maskoliškai, j viską žiū
Baltrušaitis jau eilė metų dir vyriškos, o ypač moteriškos įy- statymų numatyta V. Alanto mažute, bet-gražia tiek savų šo
kių atlikimų, ,tiek rūbų spalvin
Senatoriaus McGiirth.vy taniu- ’Lauschė yra 58 metų amžiaus. rinčius iš raudonosios Maskvos ba Gult' Oil Co., jieškodamas ties. Ten laukiama atvažiuojant !
mi asmenys toje laboratorijoje Burke airių kilmės, 54 metų.■ taško.
komedija
Buhalterijosklaida,
gumu
i( tikrumu, tiek susiklau
garsaus
užsienio
dirigento
va

naujų ir naujų naftos šaltinių.
atsisako prisipažinti ar jie buvo Respublikonai nori pastatyti
kuri išversta į latvių kalbą ir symu ir drau.smingumu, repre
"Iš kur toks vienpusiškas ir Prieš pora metų jis buvo per dovauti vietinį orkestrą koncer
kada komunistai. Vienas tar Dilio 11)56 m.' senatoriaus rinki
zentacine jaunųjų šokėjų grupe.
siauras galvojimas?”— ne kar keltas j Kanada, Calgary miesto tui. Jo" vieton pripuolamai atva statyta jau Vokietijoje.
domasis prisipažino turėjęs ar mams Tal't’o sūnų, rinitą žmogų,
E. I’Š.
Už šios iškilos ‘ įvykdymą ir
tą savęs klausiau. Atsakymą apylinkėn, kur jo tyrimais ir žiuoja visai kitas asmuo ir visi
timus ryšius su jau nužudytu Uabartinį U. S. ambasadorių Ai
pasisekimą grupė dėkinga kliu,
duoda jų artimesnis pažinimas. nurodymais gręžiama žemėn gi reikalai įgauna visai netikėtą
sovietų šnipu Julium Rosenber- rijoje.
širvaičiui, mok. vedėjui p. Bal
MŪSŲ JAUNIEJI
Jie Amerikon atvyko būdami so- liausios skylės jieškant naftos. kryptį. Kaip pavyksta atnarpgu. kinis yra buvęs tos signalų
Respublikonams Ohio geriau1 cialrevoliucionieriškų
čiūnui, p. Tamulionieuei, p. TaREPREZENTANTAI
Baltrušaitis kilęs iš Pittsbur- lioti šią painiavą — geriausiai
pažiūrų.
laboratorijos civiliniu tarnauto sekasi valstybės rinkimuose, nes
pamatyti
scenoje.
Komedijoje
.mulioniiii.
p. Zagarskųi. p. Mazi
1 Čia matė sunkią darbininkų ko
jų. Du su Rosenbergų byla su abu senatoriai išrinkti respubli
Praėjusį sekmadienį vysk. M. liauskui. p. Motiejūnui, p. ž.vdadaug linksmų tipų ir sutuacijų.
vą prieš kapitalizmą dėl geresrišti asmenys, padėję Rosenber- konai. Ir gubernatoriai, prieš
Valančiaus lituanistikos mokyk vičiui, o ir visiems tėveliams,
Į vaidinimą Dauguvos Vana
gus Įkaitinti, dabar sėdį kalė Lausehe, buvo daugiau respub’ nio uždarbio ir gyvenimo. Po
los šokėjos-jai dalyvavo kuklio kurie išleido ir iki 11.00 vai. va
gai nuoširdžiai kviečia atsilan
I-jo Didžiojo karo, Rusijoj ko
jime, paimti tardymui ką jie likonai. Didmiesčiuose demokra
je tautinės reprezentacijos iški karo laukė grįžtančių jaunųjų
kyti ir lietuviškąją visuomenę,
munizmui
įsigalėjus
ir
raudoną

žinojo apie Rosenbergų ryšius tams geriau sekasi.
loje. Glevelando katalikų jauni šokėjų.
tuo labiau, kad pats autorius
jį rojų sukūrus,-bimbos ir prūsu radaro paslaptimis.
mo organizacijos ruošiamame
Lausehe gu bernu toriu ūda mas' seikos leido ir leidžia lietuvių
Grupės mokytojas
priklauso ir lietuvių rašytojų
Skelbiama, kad sovietai nau turėjo antrą progą skirti sena
šokių festivalyje mūsų jaunieji
šeimai ir clevelandiečiams gerai
doja panašius' radaro signalus torių. 1915 metais jis paskyrė kalba komunistinius laikraščius
pasirodė kai]) pati spalvingiau
pažįstamas. Ypatingai įdomu^ sią, jauniausia to vakaro tauti
savo pusėje Berlyne, kokie buvo baigti senatoriaus Burton ter ir sovietiškais- šaltiniais parem
kad Emilis. Skujeniekais šiame
patobulinti ir laikomi paslaptyje miną. kai šį respublikoną sena tas bei komunistiškom pažiūrom
nė grupė, susilaukdama gražaus
vaidinime turi trejopas pareigas
persunktas
knygas.
Jų
ligšiol
'.merikoš apsaugai.
žiūrovų įvertinimo ir nuoširdžios
torių Truman paskyrė j U. S.' išleista labai daug, gana planin— autoriaus, režisoriaus ir net
festivalio rengėjų padėkos. "Jūs
Augščiausj Teisimi, sumažinant" gai, visai taip kąip sovietai daro
vaidintojo. Tai retas atsitikimas savais šokiais,, rūbais ir jauna
respublikonų
senatorių
skaičių.
1 ALMĖJO MILIŪNUS
scenos praktikoje. Latviškai kal nuotaika papuošėt mūsų šventę
Lietuvoje ir kitur, pradedant
bantiems lietuviams, kurių Cle ir laimėjob visų simpatijas”, -—
i nuo Markso ir Engelso, komu
Jievutė'Paulekiūtė, gabių advelande nemąža, scenos kalba kalbėjo programos .vedėjas Mr.
nistų partijos istorijos, Stalino
TiiTi pagalba, laimėjo $5,500,sunkumų
nesudarys. Tačiau pa Manuel. ’.’Mes visuomet tikėsi
konstitucijos.
Irt
progresyvieji
iš savo garsaus milioniegalvota ir apie kitus: paruošta mės ir lauksime jūsų dalyvavi
MERCURY
Amerikos lietuviai per dvidešimt I
. \Vinthrop Rockefeller. saspeciali lietuviška programa ir mo”. Savo pasigėrėjimą mūsų
metų buvo tai]) maskoliškai nu
ir jų sūnaus išlaikymui. Ji su
IR
KVIEČIAMI REMTI
smulkus turinio atpasakojimas. jaunaisiais šokėjais asmeniškai
teikti
ir
komunizmui
paruošti,
ui gyveno vos metus laiko, ir
MIKLIAM J. McDERMOTT Perskaičius tą paaiškinimą, ne
jog ne nuostabu, kad 1940 m.,
u- sulaukus sūnaus jų šeimy
tai]) pat pareiškė italų ir slova
STUDEBAKER
kai raudonoji armija įsiveržė
nini ryšiai truko. Rockefeller
Tiek iš seniau čia gyvenan sunku bus sekti įvykių eigą sce kų grupių vedėjai.
AUTOMOBILIŲ
Lietuvon, jie čia trimfavo ir tiems, tiek naujai atvykusiems noje. Programa gaunama prie
e'o jos lengvesniu būdu atATSTOVAS
Šis tautinių šokių festivalis
sveikino
Nepriklausomos Lietu j šį kraštą ir įsigijusiems vieno įėjimo. Po vaidinimo — bendras
;.‘yti, bet ji sumanių advovos palaidojimą, visai neraus kią ar kitokią nuosavybę rūpi, pobūvis su šokiais ir bufetu iki buvo minėtos jaunimo organiza
pmralba gavo didžiausią suNAUJOS IR SENOS
dami, kad tokiu elgesiu jie tapo kad nuosavybės mokesčiai neĮ vidurnakčio. Atsilankymas į šį cijos pirmasis bandymas. Daly Solistas Stasys Baranauskas,
' i kada nors kita moteMAŠINOS
tikrosios demokratijos, Ameri būtų apsllinkinti, kad apgyven vaidinimą patogus dar tuo, kad vavo 5 tautinės grupės. Be jau koncertuoja Clevelande drau
t ikoje tokiais atvejais
ge su ChicagoB vyru choru.
kos ir savo tautos išdavikais.
tos vietos būtų švarios ir sau tą šeštadienį nenumatytas joks minėtų italų ir slovakų su saJonas
Žemaitis,
šitokį progresyviųjų elgesį gios, kad mūsų vaikai rastų pro
s pasiliks motinos globogalima buvo suprasti prieš de gos žaisti ir kad jų sveikata
ėvas galės jį kada norės
517 E. 117 St„
šimt. metų, kada Nepriklausomos būtų apsaugota.
y i. l’aulekiūtė dabar yra
Telef. PO E5958
Lietuvos . gyvenimas Amerikos Turėjome įvairitį majorų (bur
I metų amžiaus.
Lietuviams būtu bure daugiau
lietuvių tarpe buvo klaidingai mistrų), bet William J. McDervaizduojamus arba, kada Roose- mott bus' vienas iš geriausių,
gari ės ir malonumo) jeigu ji bū
velto Amerika buvo Sovietų Są nes jis Glevelando visuomenėje
tu su savo milionieriūm vyru
gražiai šeimyniškai gyvenus ir Seniausias ir gražiausiai ilius- jungos sąjungininkė prieš, Hit žinomas kaip teisėjas ir virš 30
auginusi šeimą. Jis buvo jos
lerio Vokietiją. Bet kaip progre metų kitose visuomenės' tarny
i
antras augškos kilmės vyras Tuntas lietuviškos- minties žur- syvių lietuvių nepasikeičiančias bose gerai pasižymėjęs.
pažiūras ir tolimesnį išdavikišką
amerikietis, ir.su abieju santy
Jei jis per 30 metų, garbingai
nalas.
elgesį suprasti ir .pateisinti šiuo dirbo, tai galime tikėti; kad ir
kiai baigėsi po trumpo pagyve
nimo.
metu, kada ne? tik trisdešimt išrinktas Glevelando majoru taip
MARGUTIS
Dalis fondų kuriuos jai Rocketūkstančių lietuvių, pabėgėlių pat dirbs. Todėl lapkričio 3 'd.
Įsleigč kompozitorių,"
feller mokės, baigsis su jos iš
Amerikoje, yra gyvi liudininkai visi balsuokime už jį.'
tekėjimu, bet kitos sumos, pasi
prieš Maskvos komunizmą ir jo
Lietuviai nori rasti' gerų
. A. VANAGAITIS
liks jai iki ji gyvens.
žiauriausi rėžimą Lietuvoje, bet draugų savo,, reikalams talkinti.

:£ ?LNKĖSE

Kaina riietams $3.00

Susipažinti siunčiamas

OIIIO GUBERNATORIAUS
cVAIDMUp

*•

dovanai.

6755 Sq. Western Avė,
Chicago 36, III.

Ohio gubernatorius, elejjpįan■dietis Krank J. Lausehe, papras?
tų. darbininkų ateivių sūnus, ju«

VAKARE

kada jau visą Amerika ir visas William J. McDermott yra' ir
laisvasją pasaulis žino žiaurią visuomet bus-,lietuvių reikąlų
tikrovę raudonajame rojuje? rėmėju.
Tiesa,- dalis "sūnų ir dukrų pa
J. Armonas — president,
laidūnų” jau susiprato ir grįžo
J. Jurgelis Jr. — secretary
į tikrąjį' lietuvišką kelią, dalis
Cosmopolitan Lithuanian Chicagos vyrų choras, diriguojamas muziko B. Jonušo (vidury), Clevelande koncertuoja spalio
25 d.
<1.
. svyruoja, dangstosi nuo draugų »
Committee'■
Committeę
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CLE.VELANDIEčlŲ DĖMESIUI

Ateitie Klubu,
ALTo SUSIRINKIMAS

maloniai kviečia Tamsta i

PASKUTINĖS INFORMACIJOS
APIE CHICAGOS CHORĄ

NAUJA REAL
ESTATE ĮSTAIGA

Dirvos redakcija visų clevelandiečių patogumui praneša,
kad norintieji savo artimiesiems
ir pažįstamiems per laikraštį
pranešti -apie savo išvykimus
atostogų, apie seimos šventes,
laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, tą gali padaryti nemoka
mai.

Amerikos Lietuvių Tarybos
Dalyvaujant sol. Stasiui Baranauskui ir pianistui Aleksandrui Kučiūnui
Clevclando skyriaus visuotinas
Koncertas įvyksta šį sekma
organizacijų atstovų susirinki dienį, spalio mėn. 25 d. 7 vai.
Dirigentas - muzikas Bronius Jonušas
mas kviečiamas ateinantį sek WHK salėje. Choras atvyksta
madienį, spalio mėn. 25 dieną šeštadienį specialiu autobusu.
11:30 vai. Lietuvių salės patal Jiems pagerbti Čiurlionio an
pose.
samblis ruošia priėmimą-vakaŠiame susirinkime be kitų rienę. Sekmadienį chicagiečiai
WHK RADIJO SALĖJE
.svarbių klausimų bus renkami dalyvauja šv. Jurgio bažnyčios
5000 EUCLID AVENUE (PRIE 55 G-VĖS)
latstovai j visuotinį Amerikos liet, pamaldose. Koncertas pra
Lietuvių kongresą Chicagoje. dedamas punktualiai. Prašoma
Kiekvienas gaus greitą ir tei
BILETAI GAUNAMI: Spaudos kioske, Dirvoje, P. P. Muliolio įstaigoje ir salės kasoje prieš
Visų organizacijų atstovai ma nesivėluoti. Mašinoms pautatyti
singą
patarnavimą. Todėl turin
koncertą.
loniai prašomi šiame susirinki salės kieme yra erdvi aikštė.
tieji ką parduoti ar mainyti, no
IKI
PASIMATYMO
KONCERTE!!!
me būtinai dalyvauti.
rintieji namus ar ūkius pirkti,
Koncerto proga išleidžiamas
ALT Valdyba
kreipkitės:
12 pusi, iliustruotas leidinys,
014 YOUR
kurį
dalyviai
galės
koncerto
me

WADE PARK REALTY
NEO LITHUANIJOS ŠVENTĖ
REIKALINGA MOTERIS
PIRMASIS LIETUVIŲ
NORWOOD BIBLIOTEKOJ
SAVINGS
tu įsigyti.
7032 Wade Park Avė.
I ENCIKLOPEDIJOS TOMAS
Vytauto Didžiojo ir Vilniaus
Turtingai amerikiečių šeimai
6405 Superior Avė. spalio 23 d.
Tel.
HE
2-2922
Universitetų studentų korpora Biletų dar šį sekmadienį galės jau išėjo iš spaudos ir greit bus 8 vai. vakare bus rodomos šios reikalinga moteris, mylinti vai Namų telefonas: E V 1-1952 š
cijos Neo-Lithuania 31 metų įsigyti Spaudos kioske, Dirvoje, pradėtas siuntinėti prenumera filmos: Viškelis į Havaii. Kelio kus.
Savininkas A. Kazakevičius
šventė bus minima š. m. lapkri P. P. Muliolio įstaigoje, skambi toriams. Jei kas būtų pakeitę nė į salą, jos augmenija ir ug- . Dėl sąlygų kreiptis į E. R.
(3, 1954)
čio mėn. 7 d. 6 va), vak. Colonial nant tel. CE 1-2173. Biletų kasa adresą, maloniai prašoma pra niakalnių išsiveržimai. Tautinė Ismond, Glenn Valley Road,
Gardens salėje, 1960 E. 79 gat salėje bus. atidaryta nuo 6 vai. nešti gen. atstovui Clevelande liaudies šventė. St. Louis metinė Brącksville, Ohio ar paskambin
vak. Visi esate maloniai kviečia V. Rocevičiui, 1319 E. 89 St., įvairių tautų liaudies dainų, šo
ĮSTOK Į
vėje.
ti telefonu: JAckson 6-8124.
mi
koncerte
dalyvauti.
Po iškilmingo akto, 8 vai.
arba skambinti tel. RA 1-9936. kių ir muzikos šventė. Nuliūdęs
VILTIES
vak., toje pat salėje ruošiamas
Norintieji užsisakyti prašoma ančiukas. Jauno sparnuočio pa
DRAUGIJĄ
BENDRUOMENĖS IŽDO
TALIS STUDIO
nuotaikingas pobūvis. Sekma
pranešti atstovui augščiau nu bėgimas iš namų.
PADĖTIS
dienį, lapkričio 8 d. po pamaldų
Visi kviečiami, tik vaikai turi
rodytu adresu.
dabar jūsų kaimynistėj
šv. Jurgio bažnyčioje važiuojame
Liet. Bendruomenės apylinkės
Enciklopediją užsisakant nie ateiti su tėvais.
į mauzoliejų pagerbti korp! Gar valdyba iki spalio 18 d. susirin ko įmokėti nereikia. Kiekvienas
7106 Superior Avė.
Į GERESNĘ ATEITĮ
bės Nario a. a. A. Smetonos.
kimo pajamų turėjo $1729.30 — tomas siunčiamas išperkamuoju
Tel. HE 2-0144
TIGRO KAVINĖ
Maloniai kviečiame dalyvauti iš Lietuvių dienos gauta 1110.00, mokesčiu tiesiog prenumerato
Taupymas yra užsitikrinimas geresnės ateities.
Bet kuriuo laiku, bet kokios
PRANEŠA,
šventėje bei pobūvyje visus po iš tremtinių draugijos perimta riui.
rūšies
foto
patarvimas
Jums.
nus profesorius, broliškų bei 170.19, solidarumo įnašų surink
kad nuo spalio mėn. pradžios Modemu* portretai, vestuvių,
Lietuvių Bankoj taupymas yra saugus, kiekviena kny
draugiškų korporacijų korporan- ta 269.00 ir kt. ^per tą patį laiką CLEVELANDO ORKESTRAS svetainėje yra muzika — šokiai Hkilmių, vaikų ir kitos nuo*
traukos.
gutė Federal Insurance Corp. yra apdrausta $10.000.
tus, visus collegas studentus, bei išlaidų padaryta $1615.32 — pa
Clevelando Orkestras išpildys ir sekmadieniais. Anksčiau šo
visus kitus Neo-Lithuanijos bi gal įrašus knygoje išleista 299.- ketvirtą simfonijos koncertą kiai buvo tik penktadieniais ir
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
93, Čiurlionio muzikos plokšte
Už. indėlius mokama Ž'/i
čiulius.
šeštadieniais.
ketvirtadienio
ir
šeštadienio
va

Europinių žurnalų Ir filmų
Prašome visus svečius iš ank lėms pagaminti 627.02, Lietuvių karais, spalio 29 ir 31. Dalyvaus
Nuo spalio 15 d. Tigro sve
žvaigždžių fotografas, dabar
sto apsirūpinti pakvietimais, nes dienai surengti 688.37. Kasoj ir solistė Marie Simmelivok tainėje galit užsisakyti visokių
CLEVELANDE.
prie įėjimo biletai nebus parda yra $113.97.
rūšių alų dėžėmis. Galima kreip
Kraft.
vinėjami. Pakvietimai gaunami
36 to sezono Tivilight koncer tis bet kuriuo laiku po 1 vai. ir
PIX BEVERAGE
SKAUTŲ TĖVŲ IR RĖMĖJŲ
pas neo-lithuanus.
tas įvyks sekmadienį, spalio 25 užsakytas alus bus pristatytas
METINIS
SUSIRINKIMAS
Clevclando Neo-Lithuanai
45
rūšių
alaus — visoki gaivi
d., 4:30 vai. Biletai gaunami į namus.
Clevelando lietuvių SKAUTŲ prie salės 3:30 vai.
nantieji gėrimai,
Tigro karinės adresas:
KRISTAUS KARALIAUS
THE SUPERIOR SAVINGS
TĖVŲ IR RĖMĖJŲ metinis su
Visi
koncertai
įvyks*
Sevevynas
ir šampanas
987
E.
79
St.
Telef.:
EN
1-9865
ŠVENTĖ
sirinkimas įvyks lapkričio mėn. rance Hali.
AND LOAN ASS’N.
(prancūziškas)
Visos Clevelando liet, katalikų 1 d. 11:15 vai. Lietuvių Klubo
6712
Superior
Avė.
HE 1-2498
Turime Baltos Meškos alų.
šeimos ir pavieniai asmenys yra patalpose. Dienotvarkėje:
LIETUVIŲ PARENGIMŲ
Parengiama
vestuvėms,
baliams,
DIRVĄ
Cleveland, Ohio
kviečiami aktyviai dalyvauti
KALENDORIUS
a) Valdybos ir Kontrolės Ko
pobūviams.^Nemokamas prista
Kristaus Karaliaus šventėje ruo misijos pranešimai;
tymas dieną ir naktį. Atdara ir
LAUKIA
Bendruomenės lietuvių paren
šiamoje spalio mėn. 25 <1. šia
trečiadieniais iki 1 vai.
gimų
kalendoriuj
įregistruota:
b) Valdybos ir Kontrolės Ko
programa:
JOSŲ TALKOS!
6903 Superior Avė. EX 1-3311
1) Clevelando neolituanų po
misijos
rinkimai;
10 vai. ryto šv. Mišios ir šv.
ORO VĖDINIMAS
būvis lapkričio 7 d. 8 vai. vak.
Komunija šv. Jurgio par. baž c) Kiti svarbūs klausimai.
Colonial
Gardens
salėje,
1960
E.
Visi tėvai ir rėmėjai kviečia
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
nyčioje;
79 St.
Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėją
11 va). 30 min. po pamaldų iš mi susirinkime .dalyvauti.
LIETUVIŲ
KLUBO
SVETAINĖ
Valdyba ' 2) SLA 136 kuopos rengiamas
kilminga akademija, kurios me-j
THE HENRY FU R NAGE C O.. MEDINA
solistės Kardelienės ir Smilgevi
IR SALĖ
tu paskaitą skaitys kun. dr.
čiaus
koncertas
1954
m.
sausio
BRAZIULIS
Vald. Cukuras ir meno dalį at
6835 SUPERIOR AVĖ.
23 d. lietuvių salėje.- '
liks solistė Nat. Aukštuolienė ir
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando
vyrų oktetas.
lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
609 Sodely for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
Rengimo Komitetas
MŪRINIS, 4 BUTŲ
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621
Kviečia visus" lietuvius savojoj salėj daryti susirin
DAR NIEKAD TIEK
NAMAS
Norėdami pigiai pirkti namun mieste arba priemiesčiaoee, kreip
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.
NESIJUOKĖM ...
kitės į mano, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
PADĖKA
riuose apdraudus-insurance reikaluose.
,
kambariai kiekvienam. Rū
Lapkričio mėn. 15 d. Lietuvių
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iipildymav
”Real Estate”, Apdraudos ir
salėje Dirva rengia savo metinį namų pardavimo Ęįuro Vedėjui sys po visu namu. Per mėnesį
garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba asmeniikai.
vakarą. į jį kviečiami-visi clevc- Ponui Petrui Mulioliui, už jo są
virš $250.00 įplaukų. Du butai
landiečiai ir Dirvos bičiuliai iš žiningą, skubų ir nuoširdų pa
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4515
tolimesnių kolonijų.
tarnavimą — perkant man na su visais baldais.
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kiloki reikmenys
Vakaro programą išpildys so mus, reiškiu nuoširdžią padėką!
KAVINĖ-RESTORANAS
WM DEBBS PAINTING CO.
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
listė Natalija Aukštuolienė, stu
Pranas Pročkys
WM. DEBESIS
denčių trio (Bartuškaitė, Makū
Naujausios mados įrengimai.
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
naitė ir Žilinskaitė) ir Kauno
Penki kambariai antram augšte.
6921 Wade Park
EX 1-0911
valstybinio teatro dramos akto
7526
Star Avenue
Cleveland 3, Ohio
PARDUODAMAS NAMAS
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
rius Vitalis Žukauskas.
Gaso šildymas. Kampinis namas.
lietuviškoje
krautuvėje
Vitalis Žukauskas šiam vaka tarp St. Clair ir Superior 2
Kreiptis: John Buragas,
rui rengia specialią programą. šeimų namas labai gerame sto
Jis laikomas didžiausiu lietuvių vyje. 3 miegamieji žemai, 2 vir
7001 Wade Park Avc
humoristu ir juokų tą dieną bus šuj. Gražus sklypas, garažas.
JEWELER
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
tikrai iki ašarų.
Ray Nausneris
Aldona Wilkelis - Wirby
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Solistė Natalija Aukštuolienė, UI, 1-3919
LI 1-9216
Pirkit nas savus
po ilgesnės pertraukos, clevelan11809 SI. Clair
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, [vairus dovanų
Pilnas laidotuvių patarnavimas
diečiams pasirodys su naujom
Amžinai nerūdijančio plieno
pasirinkimas.
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
dainom. Ir originalus studenčių
7007
Superior
Avė.
Greta
Eželiu
Theatre
virimo puodus dabar gali
trio ruošiasi maloniai nustebin NAUJA LIETUVIŠKA
6202 SUPERIOR AVĖ.
HEnderson 1-9292
ti clevelandicčius.. žodžiu, pro
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
ma
užsisakyti
ir
išsimokė

KRAUTUVE
grama bus įdomi.
tinai. Mažas komplektas 4
Biletai į Dirvos vakarą' bus
PRANEŠA
pradėti pardavinėti nuo spalio ' Naujausias "1954 metų mode
dol. didelis 8 dol. mėnesiui.
mėli. 25 d. Dirvoje. Užsisakykit lio/ 21 .colių televizijos aparatas
Be nuošimčių.
LEIMON ’S CAFE
iš’ anksto, nes Lietuvių salė ne- su vieniems metams garantija
perdidelė
ir visais taksų mokesčiais pas
VYTAUTAS PAŠAKARNIS
FUNERAL HOME
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
muš kainuoja tik
/
BENDRUOMENEI AUKOJO
, Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Cleveland Lustre Crafl C'o.
$195.70
Alus, Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
k
Lietuyių Bendrjiomenei Lietu1219 East 61
Delta E. Jakubs & Williani J. Jakubs
* vių dienos proga aukojo: lit’uanJ
SKAMBINKITE HE 1-8602
Įvairūs valgiai,.šeštadienių vakarais šokiai griežiant
Tel.
ĖN
1-7770
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
vysk. Valančiaus mokyklos tėvų ir mes jums nemokamai. padegeram orkestrui
' komitetas vaikų ir jaunuolių žai- monstruosime televizijos aparaNemokamas demonstravi
■ 25, metai simpatingo ir rimto patarnavimo
’dimų premijoms $10.00, K. S. tą Jūsų namuose. Arba užeikite į
mas.
Karpius 4.01 ir Flor. Saukevi- C. & F. International Stores
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-17M
Priimami užsakymai.
čius 3.00'.
6113 St. Clair gatve

MONCRIEF

P J KURSIS

SUOPIS FURNITURE

VVilkelis Funeral Home

JAKUBS & SON

D 1 R V A
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tas, visa nuosavybė ir visi bau
džiauninkai pereina card žinion.
Jei kas slaptai išvyktų j užsienį, |
tai jo pasilikę giminės turi būti
Korėjoje,- raudonosios Kinijos
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
nepasikeistų santvarka ir esa suimti ir atįduoti tardymui bei
"politrųkai’-’ stengiasi perkalbė
mos idėjos”.
-*
kankinimams, kad išgavus, 'ko
ti šiaurės 4 korėjiečius ir kinie 1589 metų anglo Flteęher: ”Kps
Gal
kam
pasiskaičius
gausis kiais tikslais tas giminaitis pa
čius karo belaisvius grįžti j tė tos tautos ypatybes liečia,,tai ji
įspūdis, kad tai ištraukta iš šių bėgo j užsienį. Jei kas savo sūnų
vynę, kur jų laukiančios jų šei /gabi visiems menams (moks
lams), turi sveiką natūralų pro dienų spaudos apie tą "geježinę ar brolį slaptai siųstų j užsienį,
mos.
• Indų sargybinių prižiūrimi ki tą, kas net vaikuose pastebima, uždangą”. Ne. Tai parašyta dau tai irgi turi būti suimtas ir ati
giau kaip prieš tris šimtus metų, duotas fiziniam tardymui,ir tar
niečiai ir šiaurės korėjiečiai, bet visa nelaimė, kad maskvie
tų žmonių, kurie artimus santy domas tol, kol pasakys ar tas .<
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderaon sunkiai duodasi nuvaromi j sa čiai tyčia neprileidžiami prie jo
kius
su rusais turėjo ir tą kraš neišvyko‘.prieš Maskvą kariuo
1-6244. Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).
\
les klausyti "pamokslų”. Ypa kių mokslų ir literatūros ir net
.
tą pažino.
menės organizuoti, ar valdžios
tingai triukšmą moka kelti kiT amatų, kas yra iš tižisenio. Ru
Taip atrodė susisiekimas su perversmą ar kitą kurį niekingą
niečiai, kurie ir šoka, ir dainuo sui uždrausta išvis keliauti, mat
ja, ir net mušasi, kad tik ne bijomasi, kad jis gali ko išmokti Rusija 16 šimtmety, bet ne ge darbą padaryti".
Dar štai viena privati caro
klausytų ką jiepis sako raudo ir papročius svetimų tautų pa riau tie santykiai stovėjo ir 17
šimtmety..
artimo žmogaus nuomonė iš to
nųjų pasiuntiniai.
matyti.
štai vieno lenkų mokyto žmo pačio 17 šimtmečio: "Negalima 4h
Kai vieną iš kiniečių belaisvių
Retai sutinkamas rusas ke gaus, vardu Maskievicz, aprašy rusams su Lietuvos ir Lenkijos
1915 metais papuoliau sovietų dziškius, Gelvonis, x Ukmergę, va, kad jo niekas ir atpažinti ne paklausė, ar jis negalvojus apie liautojas, ir jei sutinkama (Va mas iš 17 šimtmečio pradžios:
belaisvės
Karaliaučiuje.
Su Jonavą‘ir kitas jau vardais pa galėjo. Atvykę rusai spardė jo savo mielą šeimą ir ar nenorįs karuose), tai yra arba pasiunti "Maskvoje niekas mokslų neina, karališkaisiais žmonėmis kartu
tarnauti. Ir tai dėl pagundos.
tūkstančiais kitų tokio pat liki mirštas Lietuvos vietoves. Vi lavoną ir klausinėjo apylinkės repatrijuoti, jis atsakė:
nys arba iš to krašto slapta pa nes tai uždrausta. Mano draugas
Jei jie (rusai) ten bent metus
— "Taip aš dažnai galvoju
mo draugų buvau uždarytas ka sur buvau priimtas, kaip geriau žmones ar kas jo nepažįsta. Jei
bėgęs. Tarp kitko yra labai sun bajoras Golovin pasakojo, kad
tarnyba turės, tai' vargu kad
apie savo šeimą. Ji visa komu
ro belaisvių stovyklom Buvome sias drangas, nors lietuviai ir kas ir pažinojo, bet neišdavė.
ku iš to krašto pabėgti, dėlto laike Jono žiauriojo vienas mūsų
sekančiais metais, kad ir kil
nistų buvo išžudyta”.
varomi vairiausiems nepakelia žinojo, kad vokiečio šelpimas ir
kad rubežiai labai saugojami. Jei pirklys įvežė j Maskvą tam tik niausias rusas, namo grįš. Iš ba
Kalbantis su partizanais, jie
O kitas "kartdidatas” repatrimiems darbams, o maisto veik slėpimas galėjo .jiems atnešti ne
labai skųsdavosi savo žiauriu li jacijai, paklaustas apie grįžimą, kurį pagauna, tai tas baudžia rą skaičių kalendorių. Kai Caras jorų, tai gal tik seni ir tik tie,
nedavė jokio. Mums visiems bu laimę.
mas mirtimi ir viso turto konfis apie tai sužinojo, tai įsakė visus kurie tikrai nenori jau tarnauti,
kimų, bet vilties neprarasdavo, sušuko:
Bekeliaujant, tekdavo kelyje
vo aišku, kad-rusai nori su mu
kad Lietuva ir vėl bus laisva.
__ "Noriu grįžti ir grįšiu. Mes' kavimu. Dėl tų pačių priežasčių kalendorius supirkti, sunešti į grįžtų, bet iš paprastų, tai nė
mis kuo skubiausiai susitvarky susitikti daug kariškų sovietinių
jie nesuteikia leidimų ir į tą rūmus ir sudeginti, ries jis bi
Ypatingai 1950 metais partiza
ti. Belaisviai mirė kasdien šim sunkvežimių, kuriais buvo tre nų skaičius padaugėjo imant greitai išsikalsime į jūsų kran kraštą įvažiuoti, išskyrus jei tai jojo, jog žmonės gali iš jų kai vienas".
Maždaug 1632 metais caras
tus it jus — komunistus visus būtinai reikalinga exporto ir im kurių naujų mokslų patirti. Taip
tais badu ar buvo sargybinių nu miami lietuviai seneliai, ligonys,
jaunus vyrus karinėn tarnybon.
Mykolas, kartu su Maskvos paišžudysime”.
šauti. Nematydamas, kitos išei moterys ir maži vaikai. Baisiau
porto interesams. Mat, bijosi už pat esą to bajoro brolis didelis
Vilniaus krašte pirmieji ko)-i| Per politrukų "paskaitas” be sikrėtimo svetimais papročiais, mėgėjas svetimas kalbas moky trijarchu Philaretu savo ”ukaties ruošiausi iš stovyklos kaip sia buvo tai 1948 metų pavasa
nors pabėgti, nors tikrai žino rį, kada masiniai trėmimai pa chozai pradėti steigti tik 1950 laisviai rėkavo, dainavo, šoko ir kurie, žinoma,' geresni yra už tis, bet tai jis galįs daryti tik zu” konfiskavo žinomojo kuni
jau. kad tik lavonu galėsiu lais lietė veik visą Lietuvą. Kurį lai metais. Iki tų metų dar buvo krapštėsi nosis (didelis įžeidi rusų, ir bijomasi visų ypatybių, slaptai. Vienas vokietis, ir vie gaikščio Chvorostino visą turtą
ir jį pati uždarė j vienuolyną už
vę pasiekti. Bet man jau. laivo ką ir aš pats slėpiausi miškuose, nesiryžtama tai padaryti, nes čia mas Kinijos papročiais)-.
kuriomis svetimtautis gali už nas lenkas lankosi pas jį persi
vist iek.
o tik trėmimams aprimus grį visi ūkininkai buvo smulkūs ir
Vargšai "paskaitininkai", kai krėsti .. . Valdovai stengiasi ir rengę rusų drabužiais kai nie tai, kad šis kunigaikštis palaikė
i be caro žinios santykius su lieKarta, vykstant kolonai dar žau pažiūrėti lankytų vietų, įsi neturtingi, o sodybos labai iš jiems niekas nebetiki...
viską darb, kad rusas nepažintų kas nemato ir ji moko vokiečių,I1 tuviais ir lenkais, iš jų ėmė knymėtytos.
tikinti
ar
mano
geradariai
dar
bams. prasmukau pro sargybą
visa kas nauja, kad tuo būdu lenkų ir lotynų kalbų”.
I gas lotyniškomis raidėmis ir net
ir pasileidau bėgti griūvėsiu liko. Tik retą tesuradau —- dau
štai dar būdinga ištrauka iš, rengėsi slaptai Lietuvon išvykti.
Prie Musninkų veikia vienas
New
York.
Jungtinių
Tautu
guma
sodybų
buvo
išplėštos,
link. Nusilpusios kojos netoli teinstrukcijos caro Aleksiejaus
sovehozas, kuriame daugiausia posėdžiuose
Višinskis
vėl
(Bus daugiau)
nunešė, o griūvant išgirdaus ru- apgriautos, be langų ir durų. dirba rusai kolonistai. Iš Liuliš "skriaudžiamas”. Amerikos de negerai...
Michailovičiaus laikų: "Maskvie
A. Višinskis mano, kad Angt............. ............................................... —
rišką "mat" ir automato šūvius. Jos liko tuščios ir be žmogaus, kių, Minčiukų ir Pigančių kaimų legatas Jungtinėse Tautose Hen
čiams
jokiu
būdu
neleistina
vykKas darėsi vėliau, nežinau. At lyg šmėklos dykumoje. Ypatin padarytas kolchozas '.'Svajonė”, ry Cabot apkaltino rusus sten lijos-Atnerikos nutarimas ati tj į užsienį, išskyrus jei tai daro
duoti A zoną Italijai esąs "są
IŠTIKUS GAISRO
merkęs akis, pasijutau begulįs gai rudens metu, ūkaujant vė o gretimais ir "Gegužės Pirmo
giantis Trieste sukelti kiek gali mokslas už pečių", bei noras Ita ma caro tiesioginiu įsakymų pre
jui,
šiurpas
nukrėsdavo
pro
šalį
ambulatorijoje, o šoną, lyg ug
NELAIMEI
sios” kolchozas. Kiek toliau yra ma daugiau triukšmo. H. Cabot liją papirkti, kad ši ratifikuotų kybos reikalais ir tik su raštiš
nim degino. Aš buvau gyvas ir einant.
ku leidimu. Jei pirklys nori vykKada jūsų namai arba ra
sovehozas vardu "Papiernia”.
pareiškė, kad Kremlius nežinąs Europos gynybos sutartį.
Kiek pamenu iš Liuliškių iš
tas mane neramino — žinojau,
tj į užsienį, tai pirmą turi pri kandai tampa sunaikinti arba
Sovehozuose gyvenimas buvo ko nori. Juk S. Sąjunga yra pa
"čia kažkur visas šuo pakas
kad už mėginimą pabėgti mane tremti: Laukys, Jankūnas ir
statyti kokio žinomo asmens raš sugadinti ugnies, kreipkitės j
sakiusi,
.kąd
Amerikos
kariuo

pakars kitų belaisvių akivaizdo broliai Vilkevičiai. Iš Sendvarių kiek geresnis nei kolchozuose, menės buvimas Trieste grąsinąs tas” — pareiškė diplomatas A. tišką garantiją, kur savo vardu P. J. KERŠIU, dėl apkainaviVišinskis ...
je. Bet likimas man buvo lėmęs kaimo, prie Gęlvonįų, išvežtas nes čia buvo šiek tiek už darbą
garantuojama, kad tas išvykęs mo, ko visada reikalauja aptaikai. Bet dabar Rusija sakan
Ymokama
ir
buvo
dirbama
tam
Raškevičius, o iš Stefanavos —
tikrai grįš atgal. Jei kas ban draudos kompanijos pirm, ne
ti,
kad
Amerikos
kariuomenės
tikrą nustatytų valandų skai
Mrs. Perle Mesta, buvusi
Kiek pasveikęs rusų tardomas Antanas Strazdas.
dytų
slaptai vykti, nežiūrint ar gu išmoka už nuostolius.
pasitraukimas iš Triesto A zonos Amerikos ministeris Liuksem
Kai kur apie Musninkus buvo čių. O kolchoze gyvenimas •buvo
aiškinausi, kad pabėgti nenorė
jis bajoras ar kunigaikštis, ar
P. J. KERŠIS
irgi
grąsinąs
taikai.
Taigi:
al

burge, gavusi leidimą lankėsi S.
jau — tik prie griūvėsiu gulin atvežta rusų kolonistų ir apgy tikrai neįmanomas — už atliktą
kanas — negerai, sotus — irgi Rusijoje. Savo įspūdžiuose apie jo sūnus ar brolis, bet be caro '609 Society for Saving Bld.
normą
buvo
mokama
natūra,
čią bulvę paimti mėginau. Ar ru vendinti ištremtųjų lietuvių
leidimo, tai toks turi būti lai
Telef.: MAin. 1-1773.
S. Rusijos gyvenimą rašo, kad
sas mano pasaka patikėjo, ne ūkiuose. Tačiau partizanų perse kurios jokiu būdu nepakakdavo
komas valstybės išdaviku. To Rezidencija: PENINSŪLA 2521
pragyvenimui
ir
žmonės
praktiš

žinau, bet manęs nepakūrė. Tai kiojami jie ilgai atvežtoje vie
BAIGTAS VASARIO Rusijos moterys dirbančios vyrų kio konfiskuojamas visas tur■
darbą: prie statybų, geležinke
pirmas atsitikimas tais laikais, toje neišbūdavo — bėgdavo j kai badavo. Nustatytas darbo
16
GIMNAZIJOS
normas retai kuris pajėgdavo
lių. Jos ir Dniepro kanalą atstakad ir sargybinio automatas ne miestus elgetauti ir vogti. .
Kas norit pirkti gerų medžiagų, bet nenorit už jas .
Gelvonių ir Musnikų apylinkė atlikti, nors dirbdavo nuo anks- NAMŲ REMONTAS čiusios. Mrs. P. Mesta skundžia
pribaigė, o ir kartuvių karo be
tyvo
ryto
iki
vėlyvos
nakties.
si,
kad
už
keletos
minučių
takbrangiai
mokėti, kas norit pasirinkti modernias ir euro
se
populiariausias
partizanas
laisviui teko išvengti. Dabar, pa
Visi remonto .ir perstatymo
pietiško ąliliaus,
sitikėdamas, savo laime, dariau buvo K., slapyvarde "Dobilas”.
Susisiekimas visur Lietuvoje darbai naujuose gimnazijos na si-kelionę turėjusi sumokėti 6
dolerius. ■ Automobilis buvęs
DAR ŠIANDIEN ATEIK I MOŠŲ KRAUTUVĘ:
planą vistiek kaip nors iš šito Jis buvo šių apylinkių partizanų labai blogas. Ties Čiobiškiu ir muose
Rennhofo pilyje jau
pragaro ištrūki i. Ir, ačiū Die grupės vadas ir su savo vyrais Kernave per Nerį tilto nėra — baigti ir patalpos išvalytos. At prieąistoririės gamybos. Be to,
WOLFS FABRICS
vui, vieną 1917 m. žiemos naktį, labai daug kraujo nuleido so veikia tik senas keltas. Iš Mus likti mūro ir. tinkavimo darbai, ji užsinorėjusi nusipirkti rusų
vien lik apatiniais rūbais, perli vietams. ir jų pakalikams lietu ninkų į Vilnių ir kitur nei auto dailydžių, įstiklinimo ir insta krautuvėje sūrio, tačiau išsto
EN 1-3764
pau' stovyklą supančią spygliuo viams. Užtekdavo bet kur tik busais, nei kitomis priemonėmis liacijos darbai bei įvestas cent- vėjo eilėje porą valandų ir par 7012 Superior Avė.
vyko namo atgal alkana ir be
MES DUODAME EAGLE STAMPS IR IšKEIčIAME
ti) vielą, ir pasileidau nežiniom jo vardą paminėti; kai nešvarios susisiekimas nepalaikomas. Au ralinis šildymas.
sūrio . .. Ot ir rojus ...
KNYGUTES.
Pakely gavau iš gerų žmonių sąžinės žmogus pradėdavo bai tobusų ruožas yra tik Ukmergė
Perstatymo darbai įvykdyti
V. Pašakarnis 1
mingai dairytis aplink. Aš jį pa — Širvintai — Maišiogala, bet
suplyšusias kelnes ir švarką.
Kadangi Rytprūsiuose jau se žinau asmeniškai ir tikrai galiu šiuo ruožu keliauti reikia iš mili tik šalutinėse, iki šiol nenaudo
nai buvo kalbama, kad Lietuvoje pasakyti, kad tai buvo vyras cijos gauti tam specialų leidimą. jamose patalpose, kur išlaužti
langai, Įtaisytos durys bei įves
galima geriau nuo rusų pasi be baimės jausmo ir tikslą vi
Nepriklausomybės laikų kny
slėpti ir gauti maisto, tai j ten sada pasiekia. Vis dėl to ir jis gų piis žmones dar yra išlikę, bet tas šildymas, kad tos patalpos
ir patraukiau. Mano laimei Ne žuvo, kaip išdavimo auka — slepiamos. Vytauto Didžiojo ir galėtų būti apgyvendintos.
Iš bendro naujųjų namų 1.539
munas buvo gerai užšąjęs, tai vienas malūnininkas jį apgirdė kitų Lietuvos kunigaikščių por
grindų
plcU.o klasėms ir moky
miego
milteliais
pripilta
degtine
gana greitai ir laimingai atsidū
tretai laikomi paslėpti,
tojų kambariams tenka 313,5
riau jo antroje pusėje, o iš čia ir kartu su dar dviem draugais nieko nedaro ...”
ir Lietuvoje. Kiek pakeliavęs išdavė milicijai. Buvo kalbama,
Man išvykstant Vokietijon, kv. m? arba 20'/. gyvenamo
pėsčiomis pasirūpinau maisto ir kad juos sovietai sulikvidavo. žmonės manęs labai gailėjosi ir sioms patalpoms (bendrabučiui
jau traukiniu pasileidau tolyn. Kiek vėliau vienas komunistas prašė pasakoti visiems, kas Lie- ir butams) 473,3 kv. m. arba
Atsidūriau Kaišiadoryse, o iš čia eigulys nušovė kitą žymų parti tavoje darosi, tik neminėti jų 30'/, salei ir 3 raštinės kamba
riams 122 kv. m. arba 8'1, o
vėl pėsčiomis apkeliavau Mus zaną X. Iš medžioklinio šautuvo' pavardžių.
prausykloms,
WC, koridoriams,
ninkus. Kernavę, Liuliškius, Ar-' jam buvo visai demoliuota galInformacijos
laiptams ir pan. 630,2 kv m. ar
ba 42 G. '
, .
GOlMS TO
Prie šių patalpų prisideda dar
SE A SJEM/
520 kv. nr. grindų ploto gimna
zijos sklype pastatytam pirk
tam barake, kuriame bus įreng
ia virtuvė; valgyklos salė ir kla
sės. Barako įrengimo darbai taip
pat jau baigiami.
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NEPAPRASTOS NAUJIENOS;
Gauta iš Europos: radijo, su
kuriais girdima visa Amerika ir
Europa. Siuvamos mašinos, ku
rios ne tik siuva visokias me
džiagas, bet ir daro stebuklingus
rankdarbius. Rašomos 'mašinė
les, kuriomis galima rašyti viso
mis pasaulio kalbomis. Foto apa
ratai visokių rūšių bei kainų.
Laikrodžiai Cyma, kurie visam
pasaulyje yra žinomi, kaipo ste
buklingai geri ir gražūs.
Išvardinti) prekių yra didelis
pasirinkimas geromis sąlygomis

uztvanka, kurios atidaryme dalyvavo JAV prezidentas4 Eisenhouer ir Meksikos
prezidentas Adolfo Ruiz Cortines.

pas .1. Karvelį:
3222 Ir 3249 So. Halsted SI.,
Chicago, III.
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