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DOLERIO PRAEITIS IR
ATEITIS

pastarąjį dešimtmetį infliacijos
kaštai skaičiuojami 83 bo. dole
rių, tai yra nominalinis skirtu
mas tarp dolerio vertės dabar ir

sitarimą Lietuvos pievų gerini
mo reikalu. Pasitarime paskai
tas skaitė žemės ūkio ministerio
pavaduotojas Nivinskas, prof. J.

10 metų atgal, be jokio realaus Tonkūnas, prof. J. Kriščiūnas ir

I)R. S. STANKUS
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Dirvos talką
Penkiasdešimt antruoju šimti
ninku į skelbiamą $20,000 vajų
įsijungė:
A. Bevardis,
Cichago ................... $100.00
Taip pat iš Chieagos gauta ir
Prano Gaigalo auka ....... $10.00
Su šiais įnašais iš viso
gauta
..................... $12,053.95
Dar būtinai reikia
sukelti ........................ $7,946.05
Laukiame mūsų rėmėjų talkos.
Laukiame, kdd vieni kitus para
gintume ir $20,000 sumą tikrai
sukeltume. Be jos negalėsim įgy
vendinti skelbtųjų planų.

pagrindo.
kt.
Respublikoniška administraci
Piniginio vieneto vertės pašto-[ sios nueina istorijon, šiandien ja parodė tendencijos dolerio SPINTAS GAMINA Iš SPALIŲ
vumo matas yra jo perkamoji turime darbo ir kapitalo lenkty- vertės kritimui sulaikyti: pakė
Klaipėdos baldų fabrikas pra
galia. Pastovumo sąvoka tėra re- nes. Darbininkai reikalauja di- lė diskonto procentą, padidino
Lietuvos
liatyvi. Viskas gyvenime kitėja, dėsnių atlyginimų, o tai savo ke į mokėjimą, perkant skolon, ban dėjo gaminti spintas iš dirbtinių
Nepriklausomybes
kaip ir pats žmogaus gyvenimo liu kelia kainas. Laisvas ūkis ir dė siaurinti išlaidas. Priemonės lentų. Tos lentos gaminamos iš
kelias.
laisvos ūkinės veiklos žaidynės iš esmės sveikos, bet jos veikia atitinkamai sumalt ų ir supresuo
Fondo narių
Gyvename Įdomius ir greitai dirbtinai varo kainas aukštyn. ūkinės veiklos sulėtinimo krypti tų spalių. Iš tokios medžiagos
pagamintos spintos fabriko sa
susirinkimas
besikeičiančius laikus. Doleris ir Valdžios politika yra — palai mi, todėl labai nepopuliarios
vikaina
yra
871
rublis.
Tokios
jo vertė eina kartu su gyvenimu. kyti aukštą konjunktūrą ir gyvą
Demokratai šias priemones
Jvvko kovo 9 d. Liet. Pil. Klu
Jo perkamoji galia per pasta ūkinę veiklą. Tai verčia vyriau laiko blogomis ir siūlo vesti iš pačios medinės spintos fabrikui
be. 28h Union Avė., Brooklyne.
ruosius 20 metu vis mažėjo. Per sybę imti aukštus mokesčius bei laidžią politiką. Naujieji išra atsieidavo po 1321 rublį.
Susirinkimą atidarė LNF pir
kamosios galios pagrindu imami bristi į skolas, čia dar yra dvie dimai ir milžiniškos išlaidos gink
KLAIPĖDOJE STATO
mininkas Antanas Senikas. Ižd.
pragyvenimo kaštai. Sekanti len jų partijų lenktynės, nes nė vie lavimuisi, reikalas palaikyti gy
Kazvs Siliūnas padarė smulkią
ŽVEJYBOS LAIVUS
telė rodo dolerio vertės kritimą: na nenori pasirodyti varžanti vai veikiantit ūkic — rodikliai doLNF 1957 m. pajamų-išlaidų
Klaipėdos laivų dirbtuvė jau
ūkinio
klestėjimo
tendenciją,
ne

lerio
vertės
tolimesniam
kriti

1939 m.
100
centu
/Rytu Vokietijoj dabar vykdomi neva rusų kariuomenės 41, 000 apyskaitą ir sąmatą ateinan
bijodama net mažos infliacijos. mui. Tokiai padėčiai esant, var pagamina tolimam plaukiojimui
1941 m.
90
varių atitraukimas į Rusiją. Ir vykdomas didelės propagandos
propagan
tiems metams.
Biudžeto deficitas visuomet gu bus galima išsiversti be kon- tinkamus žvejybinius laivus, su
1942 m.
85
ženkle, kiršinant prieš amerikiečius, kodėl jie neišvyksta iš Vo V. Žilinskas paskaitė revizijos
1944 m.
79
buvo svarbi infliacijos priežastis. trolės įvedimo daugelyje ūkinės šaldytuvais, ši met keletą tokių
kietijos.
komisijos pranešimą, pabrėžda
1946 m.
72
99
JAV iždo skolos per pastaruosius veiklos sričių, kaip kad buvo iki laivų'ir eilę Klaipėdos žvejybos
mas, kad kasa vedama tvarkin
1947 m.
62
99
mokyklos auklėtinių žada išleis
15
metų
pašoko
nuo
apie
40
pil.
1953
m.
Taigi,
tendencija
tokia
1949 m.............. 58
gai, LNF padarytos išlaidos yra
iki 275 bil. doleriu. Dabar leista uždirbk ir išleisk, nesuk sau gal ti žvejoti prie Afrikos krantų
1952 m.............. 52
„
būtiniems ir svarbiems reika
PRIVERSTI IR LIETUVOJE LEISTI
(sardinių konservams).
inu iki 280 bil. įsiskolinti. Per vos dėl turimo dolerio vertės.
1954 m.............. 51.7
„
lams — Lietuvos laisvinimo ak
1955 m.............. 52
„
ENCIKLOPEDIJAC
eliai vesti. Išlaidos pateisintos
1956 m.............. 51.1
„
JONIŠKY DEVYNI
dokumentais.
1957 m.............. 49.4
„
TELEVIZIJOS
IMTUVAI
JURGIS
KŪKALIS
LIETUVĄ
NAUJIENŲ
ATRANKA
1958 m. sausis.. 48.6 „
J LNF valdybą sekančiai ka
Jonišky (prieš karą buvo per
Lentelėje parodomi centai yra
J. Kapočiaus iniciatyva Bosto "Lietuviškoji tarybinė enci dencijai išrinkti:
5,000
gyventojų)
iš
viso
yra
de

Antanas Senikas — pirminin
1939 m. vertės. Taip, 1955 m.
ne
pradėtoji
leisti
"Lietuvių
En

klopedija"
būsianti
dešimties
to

PRITARIA CHRUŠČIOVO
vyni televizijos imtuvai: viešbu
kas. Emilija čekienė — vicepir
už vieną dolerį galima buvo nu
ciklopedija"
Lietuvos
okupan

mų
po
700-750
lankų,
arba
1150ty, kooperatyvų sąjungoj, pašte
mininkė, Aleksandras Daunys
pirkti tiek prekių, kiek 1939 m.
PROJEKTUI...
tams
sudavė
tokį
didelį
smūgį,
1300
psl.
Jos
vyriausiojo
redak
ir t.t. Vienas net privačiame
— sekretorius, Aloyzas Petrikas
už 52 centus, arba 1958 m. pra
kad
jie
buvo
priversti
padaryti
toriaus
prof.
J.
Matulio
teigimu,
džioje vienas doleris tebuvo ver
Kaip ir visada, po pastarosios tais metais "pasauvaliavo": ar- tarnautojo bute. Tuo tarpufma- lietuviams stambių išimčių. Pra ji būsianti "lituanistinė plačiau — narys ir Kazys Biliūnas — iž
tas tik 48.6 1939 m. centų. Per ( hruščiovo kalbos, kurioj jis pa-jba nusipirko savų traktorių, ar- to tik Rygos programas. Vilniaus ėjus ketveriems metams po pir šia šio žodžio prasme", tačiau dininkas.
Susirinkime dalyvavo ir Liet.
nepilnus 20 metu dolerio vertė siūlė išparduoti MTS traktorius ba juos ėmė iš MTS, nepriimda programas galės matyti, kai bus mojo "Lietuvių Enciklopedijos" pirmoje eilėje bus stengiamasi
įrengtos
retransliacijos
stotys.
Tautinio Sąjūdžio pirm. dr. Br.
krito žemiau pusės 1939 m. ver ir kitas mašinas kolchozams, Lie mi iš MTS aptarnautojų, o patys
tomo pasirodymo Bostone, Mas "pavaizduoti naujausius mokslo
Nemickas, LNT vicepirm. Br.
tės.
K
/> tuvoje irgi pasipylė iš visų kam juos aptarnaudami. Kolchozas,
kva pagaliau praeitą rudenį davė ir technikos pasiekimus, kuriuos
YRA
IR
ŠĄLDYTUVŲ,
IR
Bieliukas, V. Alksninis ir kiti.
Dolerio pastovumo ar nepasto pų pagyrimai Chruščiovo ir par atsisakęs nuo trijų MTS trakto
sutikimą
ir
Lietuvoj^
pradėti
broliškųjų
tautų
šeimoje
pasiekė
vumo reikšmė yra žymi tik tiems tijos CK išminčiai. Bet šį kartą rininkų, džiaugiasi sutaupęs per ELEKTRINIŲ VIRTUVIŲ... leisti "lietuviškąją tarybinę en mūsų respublika, vadovaujama
Už kelis šimtus tūkstančių ciklopediją". Ligšiol turimomis komunistų partijos ir tarybinės
asmenims, kurie turi piniginių galima tikėti, kad pagyrimuose metus kulias tonas grūdų ir apie
Neseniai t>er tokią "perklausą"
yra
gana
daug
ir
nuoširdumo.
rubliu šaldytuvu, elektrinių vir- žiniomis, dar nė vienas kitas so vyriausybės".
kredito santykių, Įskaitant ir pa
5,000 rublių.
pravaryta balandžio mėnesį noMTS mašinos yra didelė kol
čių pinigų laikymą kojinėse ar
Pats Sniečkus viešai pripaži-1 tuvių ir kitų modernių (sovieti vietų okupuotas kraštas nėra tožinia apie "lietuviškosios ta- Į r*ma išleisti V. Klovos opera
net bankuose. Kai asmuo laiko chozų išnaudojimo priemonė: no, kad, kai vienas šakių rajono nių) įrengimų yra — Vilniuje, ^j() je^jmo gaVę jr n£ viename rybinės enciklopedijos" pasiruo- "Vaiva . Nors padaryta priekaišsavo dolerius hamie, jų vertė kolchozai už traktorių ir kitų ma kolchozas taip pasiskolino maši- Ligoninės g. 3 nr., valgyklų ^-(kitame krašte enciklopedijos šimą leisti buvo gana triukšmin-PV libreto autoriui J. Gustaičiui,
krinta, vertė krinta ir bankuose, šinų darbą turi mokėti natūra ir nas iš MTS, tai žmonės patys zės kieme, po storu sniego sluokgyventojų gimtąja kalba gai paskelbta prieš pusę metų. tačiau atrodo, kad opera b.us leispinigais
tokiomis
normomis,
kad
jei nemokamos palūkanos. Ta
kiekvienu traktorium išsiarė po sniu .. .
tuo |arpU n$ra numatoma leisti. Nuo tos dienos ligi dabar, t. y. |ta.
čiau gaunant apie 4 L palūkanų, valstybė mašinų vertę atgautų 125 ha daugiau, negu MTS išarTie įrengimai atsiųsti įrengti
per pusmetį, nuveikta:
neišimant sumos nei priskaitytų maždaug per dvejus metus, o jei davo, o viena kuliama mašina Vilniaus restoranuose bei valDailininkų parodos
•
Maskva
paskelbė,
kad
šiuo
•
surasta
patalpa
redakcijai
ir
į
.
*
palūkanų, ir mokant už metinį masinos dirba ilgiau, tai jos ne prisikūlė 340 tonų grūdų, kai tos gyklose. Bet valgyklų vedėjai
prie
jos
prikabinta
iškaba:
"Liel
šiais
metais
l
vy
sian
.
14
e
priauglį federalinį pajamų mo ša valstybei gryną pelną, maž pačios MTS kuliamųjų prikūlimo aiškinasi, kad jų patalpos per- metu vykstą pasitarimai su di
tuviškosios tarybinės enciklope- nevoje tarptautinę aiiosios e
kestį, per 20 metų suma banke daug po 50 C įdėto kapitalo.
vidurkis buvo tik 154 tonos.
menkos, nėra kur dėti tuos mo- džiosiomis valstybėmis apie pa dijos vyriausioji redakcija";
ramikos parodą esą a r in i n
bus maždaug dviguba.
Todėl kolchozų vadovai ir gi
Taigi pusiau privatus darbas dernius įtaisus. O bazės direkto- siruošimus viršūnių konferenci
• paskirti septyni atskirų I pasiusti
_ ro 1O’ * J
Išeina, jei jūsų pinigai neša ria nutarimą leisti kolchozams aiškiai našesnis, negu grynai rius aiškina, kad nėra kitos vie jai. Pranešime nebuvo paskelbta, mok
)kslo šakų redaktoriai: ekono- ^®110’ T' Miknevicien s,
’ jlc
kurios , valstybės pasitarimuose
4'/ ar daugiau per metus, tai mašinas nusipirkti: jie visi da valdinis . . . Tačiau tolesnių iš tos tiems nenaudojamiems daly
kūtės,
M.
Vrubliausko,
E. Tuledalyvauja. Chruščiovas skatino mikos, filosofijos ir teisės — K.
jūs išlaikote pastovią pinigų ver bar atvirai sako, kad taip bus ge vadų daryti, bent viešai, dar nie kams laikyti, kaip tik kiemas.
vičiūtės, J. Vyšniauskienės, V.
Vakarus
priimti
Maskvos
išties

Meškauskas;
istorijos
—
J.
riau, nes patys kolchozų vadovai kas nedrįsta.
tę, bet neturite jokio pelno.
tą ranką, kad išvengus karo, ku Žiugžda; literatūros ir kalboty Miknevičiaus kūriniai — dekoratomis
mašinomis
daug
daugiau
Tik naujos tvarkos entuziasČia neaiškinsiu, kur geriau
ris galįs kilti "dėl menkiausios ros — K. Korsakas; meno, kul | tyvinės lėkštės, vazos, žaislai,
įdėti dolerį, kad gautum didesnio padarysią, negu padarydavo, tai dar nekalba apie tai, kad taikibirkšties".
tūros ir liaudies švietimo — J. keraminiai karoliai.
MTS
atsiųsti
mechanizatoriai,
syti mašinas vistiek teks duoti
pelno, bet paliesiu dar kelis
Vasario 26 d. Minske atidary
•
VVashingtone
vis
labiau
pri

Banaitis
;
biologijos,
medicinos
ir
paroda
su
klausimus, susijusius su dolerio ir, kaip sako Garliavos ("Pirmū MTS dirbtuvėms, ir kiek už tai
tariama mokesčių sumažinimui, žemės ūkio — prof. V. Lašas;, ta lietuvių dailininkų
_
,
.
,
.
no") kolchozo pirmininkas Kup teks mokėti, dar neskaičiuojama.
verte.
kaip priemonei išbristi iš ūkinio technikos, pramonės, transporto '^0 darbų. Paro oje a y vau ja
Jei dolerio vertė ir toliau kris rys, — "dešimtys tonų grūdų, Tačiau jau yra tokių gudrių koldailinm ų,. jų arpe
atoslūgio, nors tai padidintų val ir statybos — A. Žukauskas; fi- per
kuriuos
kasmet
išmokėdavom
i
el Jurkūnas, J. Kuzminskas, A. Kutų tokiu paf greičiu, tai per ant
chozininkų, kurie kalba ir apie
• JAV atmetė sovietų pasiūly stybės deficitą dar 10 bil. dolerių zikos-matematikos, chemijos,
ge-j
MTS,
liks
pas
mus"
(tik
už
tri

savo dirbtuvių įsitaisymą ... Be mą tarptautinei orujės erdvės ir pagreitintų infliaciją. Eisen- ologijos-geografijos
rą dešimtmetį iš jo vertės maža
K Rie- ^s, T. Kulakauskas, V. Galdikas,
A. Makūnaitė, B. Demkutė, V.
to, Sniečkus skaičiuoja, kad dau kontrolei per JT agentūrą. So (howerio administracija norėtų, liti k eis •
kas beliktų. Niekas nežino atei jų traktorių darbą!).
ties įvykių, tačiau dabartis' ro O vienas Pandėlio rajono kol gumas Lietuvos kolchozų šįmet vietai pasiūlyme buvo pasižadėję kad nebūtų aiškiai nustatyta da
• nustatytas spaudos ženklų Į ^er”’aus'{a’^’
Jurėnjis ir kt.
chozo pirmininkas sako: "Mes dar neturėsią iš ko mašinas nenaudoti ėrujės erdvės kari ta, nuo kurios mokesčiai suma limitas atskiroms mokslo ša. Vėliau paroda busianti perkelta
do kritimo tendenciją.
I i kitas "broliškas respublikas
Tik kritimas nėra pastoviai apskaičiavome, kad už tą atly pirkti ir turėsią jomis naudotis niams tikslams, jeigu JAV likvi žinami. Demokratų vadai taip koms.
lygus: labiausiai krito karo ir ginimą, kurį mokėjome MTS per sena tvarka, nebent būtų nutar duos savo ^karines bazes sveti pat pritaria, kad sumažinimas
• vyr. red. pavaduotojas J. Ma
Liaudies buities muziejus
vienerius
metus,
galime
nusi

ta
suteikti
jiems
kredito
treje

mose teritorijose Europoje, Vid. būtų ne laikinis, o nuolatinis. cevičius ir vardyno sk. redakto
pokario metais ir mažiau pasta
Okupuotoje Lietuvoje numaRytuose ir šiaur. Alrikoje. Jie Kongresas su sprendimu grei rius K. Gasparavičius pasiųsti į
ruoju dešimtmečiu. Paprastai, pirkti du traktorius ir nemažai tui ar net penketui metų.
taika ir ramybė yra pastovumo žemės ūkio inventoriaus, ir lė-'
taip pat reikalavo, kad šis pro čiausiai lauks iki birželio.
Maskvą "susipažinti su enciklo- tomas. stei?ti . ”,iaudie3 buiiti.es
...
_
I muziejus",
i i, r.” kuriam Viiiaioa
TARIASI
GERINTI
PIEVAS
šos,
išleistos
technikai
įsigyti,
ženklas, karai ir sąmyšiai — ne
jektas būtų įtrauktas į siūlomos
būsiąs naclfiFpaskir
pedijų sudarymu".
•
JAV
senatas
nubalsavo
skiržemės ūkio ministerija Vilniu viršūnių kongerencijos darbo (ti 1.8 bil. dolerių 200,000 namų
pastovumo. Ateitis labai netik grįš per dvejus trejus metus".
Be to, ruošiama metodinė ins I tas 150 ha plotas. Jame būsią
Kaikurie kolchozai jau perei- je buvo sušaukusi specialistų pa- tvarkę.
ra, todėl dolerio ateitis — netik
; statybai paskatinti, drauge pa- trukcija enciklopedijos redakto-h^iai eksponuoti lietuvių liau
ra. Ypač tai liečia tuos asmenis,
dies meno dirbiniai.
i keliant veteranų paskolų nuo- riams ir straipsnių autoriams.
kurie laiko pinigus bankuose arPirmasis tomas numatomas iš
, šimčius nuo 4^2 iki 4%. Atstovų
Kaunietis A. Varanauskas,
ba juos atstojančiuose popieriuo
rūmuose taip pat laukiama sku leisti 1959 m. pirmojoje pusėje.
se — paskolų lakštuose ar kitaip
Baigdamas pranešimą, J. Ma pasižymėjęs rutulio stūmikas,
baus to įstatymo svarstymo. Jį
investavę i paskolas. Mažiau lie
priėmus, būtų suteiktas darbas tulis pasigiria, kad "dalis enci dalyvaus Berlyno sovietinėje zočia ar visai neliečia investicijas
klopedijos darbuotojų jau turi I ’10|je įvyksiančioje lengvosios at500,000 darbininkų.
į turtus ar juos atstojančius po
• Tuniso prezidentas Bourgui- +am tikrą patyrimą, nes jau dir- letikos varžybose.
pierius — akcijas. Taigi, pinigų
ba pareiškė, kad JAV turinčios bo, sudarant enciklopediją". De
taupymas ir piniginiai kredite
Reta viltis,
paskelbti, jog remia Tunisą, arba ja, jis nepaaiškina, kad tai buvo
santykiai kelia ūkines proble
praras Tuniso, simpatijas Vaka nepriklausomais Lietuvos lai- išskobta iš medžio kamieno, 3 m.
mas, kai piniginio vieneto vertė
rams, ir Tunisas vėl pradėsiąs Vais, Snaudos Fondui leidžiant ilgio ir 69 cm. pločio, rasta durpamažu krinta.
’Lietuviškąją Enciklopediją". Į nėms išslinkusioje Biržulio ežero
kovą prieš Prancūziją.
Kai^ pinigo vertė krinta, sako
zonoje, maždaug pusantro metro
• Iš Indonezijos ateiną prane
ma, krašte yra infliacija. Tai
"Perklausos"
gyly. Archeologų nuomone, ji ga
šimai prieštarauja vieni kitiems.
reiškia, kad pinigų apyvartoje
Sukilėliai skelbia laimėjimus, ta Naujų operų, baletų arba dra- linti būti iš XI-XIII šimtmečio
perdaug, kad jų pasiūla didesnė,
čiau Jakartos vyriausybė sako, mų pastatymai, prieš išleidžiant ar dar senesnė. Valtis perduota
negu prekių pasiūla. Ar šis dės
kad jos kariuomenės veiksmai viešumon, okupuotoje Lietuvoje Telšių kraštotyros muziejui.
nis tinka J. A. Valstybėms? Ne
vykstą pagal planą ir didesnio pirma turi praeiti pro kolektyvi-)
tinka. Gamyba ir prekių atsargos
Jonas Šimkus,
masto ofenzyva būsianti pradėta ne cenzūra, ten vadinamą "peryra labai didelės. Pinigų taip pat
po keletos dienų.
klausą". Kaip atsimename, per- pagarsėjęs rašytojų "politvadonestinga. Tai kur gi glūdi to pi SEATO konferencijos kariniai atstovai, kurie kėlė karinio saugumo klausimus. Iš kairės: gen. Wells
• Sovietų Sąjunga kovo 16 d. nai cenzūra nepraleido pagal V. vas", buvo sunkiai susirgęs. Danigo vertės kritimo priežastys? — Australija, adm. Ortoli — Prancūzija, gen. Weir — N. Zelandija, adrn. Choudri — Pakistanas, "celebravo" rinkimus. Balsavimo
Mykolaičio - Putino "Sukilėlius" bar jau jo paraližuotoji ranka
Gyvename modernius laikus, gen. Arellano — Philipinai, gen. Vichtitsonggram — Thailandas, gen. Festing — Anglija ir adm. apeigas atliko apie 130 mil. gy parašytą operą "dėl libreto klai- atsitaisanti, bet vaikščioti ir su
turime ir naujų priežasčių, seno-i
Stump_ , JAV,
'ramentais dar sunkiai galįs.
ventojų.
Įdų".
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Radio
Au’n. VILTIS, Ine. (Non-profit),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

THE FIELD

banko patogiomis patalpomis.

Kas ir kur?

keletą skyriaus narių
nuotraukų susirinkimas ir alutis
baigtas.
P. M.
Padarius

• Nuo komp. A. Vanagaičio mir
Du kart savaitinis, leidžiamas VIL ties kovo mėn. 10 d. suėjo devyTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir neii metai. Komp. A. Vanagaitis
Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui)
1272 East 71 St., Cleveland 8, Ohio mirė širdies liga, būdamas ke
Telefonas: Hfcnderson 1-6344.
lionėje Gulforte, Mississippi.

lys, 11 E eie St., St. Catharines,
Ont., sekret. A. Petkauskas,
Grace St., Toronto, Ont., ižd. Br.
Saplys, 7558 Davenport Avė., To
ronto, Ont., ir narys J. Cicėnas,
• Pasaulio Lietuvių žinynas, re 21 Anhambra Avė., Toronto, Ont.
daguojamas Aniceto Simučio, • Vilniaus Vytauto Didžiojo Gim
dėl spaustuvės techniškų kliūčių nazijos 45 m. sukakčiai atžymė
kiek suvėlavęs, skaitytojus pa ti yra numatomas išleisti albu
sieks balandžio gale. Knyga 450 mas. Redakcinę komisiją sudaro:
psl., su anglišku skyrium, gau V. Alseika, J. Cicėnas, S. Narkėsiai iliustruota.
liūnaitė (visi JAV) ir K. Baro
• Vilniaus Krašto Lietuvių Są nas.

Vasario 22 d. Pennsylvanijos
Universiteto Houston Hali salėje
įvyko L. S. S. Philadelphijos sky
Telephone: HEnderson 1-6344.
Išeina
Clevelande
pirmadieniais
ir
Issued in Cleveland every Monday
riaus susirinkimas. Pagrindinis
ketvirtadieniais.
and Thursday.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
kalbėtojas buvo-p. Jaks Tyris,
Editor: Balys Gaidžiūnas.
Antros klasės siuntos privilegija
Second Class Mail Privileges Autema — "Liberalizmas ekonomi
suteikta Clevelande, Ohio.
thorized at Cleveland, Ohio.
ne gyvenime". Paskaitoje klauPrenumerata metams, iš anksto
Subscription per year in advance:
mokant $8.00. įsteigtas 1915 metais.
$8.00. Established in 1915.
tytojai supažindinti su socializ
Atsk. Nr. kaina 10 centų.
Single copy — 10 cents.
mo, kapitalizrtfo ir kitų ekonomi
nių filosofijų dėsniais, antroje
jos dalyje išnagrinėti neo-liberalizmo pagrindai.
Po paskaitos'buvo diskutuoja
jungos Kanados Krašto Valdyba • Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
mi balandžio 26-27 d.d. Philadel
pareigomis pasiskirstė: pirm. K. nazija dabar pavadinta rašytojo
IGNAS VILĖNIŠKIS
phijoj rengiamų Studijų Dienų
Baronas, 131 Kensington Av., N., A. Vienuolio vardu.
reikalai. Buvo sudarytas komi
Kai buvo paskelbta, jog Dirvą jiems patiems atsakyti. Taip, te Hamilton, Ont., vicepirm. J. Di• l)r. A. Šapokos knyga „Vilnius
tetas jais rūpintis. Studijų Die
numatoma tuo tarpu leisti du gul jie patys atsako!
Lietuvos gyvenime” yra išversta
nų metu ruošiamas balius su
kart per savaitę, jos rėmėjai,
Mano patarimas visiems ben kimai kuopoje bus vykdomi š. i anglų kalbą p. Harrimano. ŠiucĮ..
programa - koncertu ir šokiais.
prenumeratoriai ir skaitytojai draminčiams pasidaryti šimti m. balandžio mėn. 9 d. 7 vai. vak.
metu ji peržiūrima paties auto JAV lai vyno. didžiausias cepelinas nusileidžia prie naujo kilnojamo Tokio masto balius bus pirmas
labai eutuziastingai tam pritarė. ninkais. Jei jau kuriems sunku Lietuvių Piliečių Klubo patalpo
riaus ir greit bus atiduota spaus pririšimo stulpo Cherry Point, N. C. šis 343 pėdų cepelinas turi Philadelphijoj ir apylinkėse, į
Tai rodė gyvi Vilties draugijos — jungtis po keturis į šimtinę. se, So. Bostone.
dinimui.
viduj milijoną kubinių pėdų helijaus.
jį kviečiami visi lietuviai — stu
nariu pasisakymai visuotiniame Jeigu Bostono prenumeratoriai,
1957 m. mirė šie nariai: Koris
dentai, moksleiviai, tėvai ir
suvažiavime, dar didesnis šio kurie dar nėra įsijungę, visi įsi Pranas, Sinkevičienė Bronė, Pi- Balandžio 14 d. Vasario 16-sios
draugai.
klausimo išnagrinėjimas ir tei jungtų į šimtininkus, tai sukel nelienė Elena ir Gumbakis Jo gimnazija pradeda savo naujuo
giami atstovu pasisakymai ALT tų 5,800 dolerių; jungdamiesi po nas. Išstojo 8 nariai, įstojo 6, iš sius 1958-1959 mokslo metus. Į
Rezistencinės Santarvės sky
♦imnazijos
1-ją
klasę
priimami
S-gos seime ('levelande. Ir skai keturis, duotų apie 1,500 dol.
sikėlė 1. atsikėlė 2.
Grįždami iš ilgos kelionės, J. rius, kovo 2 d. susirinkęs prof.
tytoju entuziastingi pareiškimai
Manau, kad tuo pat būdu ga SLA centrą pomirtinių ir ligos ietuviai vaikai, baigę pradžios >r M. Bačiūnai buvo sustoję Los M. Biržiškos namuose, po ilgų PITTSBURGH, Po.
sudarė nuotaikas,, jig Dirvą rei lima padaryti apskaičiavimus vi
mokyklos 4 skyrius su atitinka
Angeles mieste. LTS skyrius, pa ir karštų diskusijų sekantiems
pašalpų
šiai
kuopai
išmokėjo
kia dažninti ir dėl reikalingos sose lietuvių kolonijose.
mu pažymėjimu. Stodami į bet- sinaudodamas šia proga, sudarė metams perrinko tą pačią valdy
$3850.37. Dabar kuopoj yra virš
VASARIO 16 D. ŠVENTŲ
tam reikalui pinigu sumos ne
kurią aukštesniąją klasę, moki
Esu įsitikinęs, kad surinkus 260 narių.
bą:
šešplaukį,
Pamataitienę,
Rai

galimybę skyriaus nariams su
Pittsburgho lietuviai paminėjo
bus didelės problemos.
niai pristato kartu su prašymu
reikalingą pinigų sumą, Dirva
sitikti su p. Bačiūnais p. Žilins lienę ir Latvėną.
Įspūdingai. Nepaisant šalto oro
Dirva nuo Naujų Metų eina galės mus lakyti dar dažniau.
pažymėjimą, kad yra išėję ati
VASARIO 16 D. GIMNAZIJAI
kų rezidencijoje.
ir gausaus sniego, miesto ir apy
dukart per savaitę. Ji savo pasi
tinkamos gimnazijos žemesniųjų
REMTI
P. Žilinskas, vienas iš anksty
linkių lietuviai gausiai dalyvavo
žadėjimą ištesėjo. Ir negalima
klasių kursą, arba laiko atitinka
vesnės kartos atstovų, buvo vie
pasakyti, kad ir turinio atžvil
būrelis No. 155, įsteigtas prie mus egzaminus. Mokiniai, silp
PHILADELPHŠA iškilmėse. Programą pravedė
nas iš pirmūnų, steigiant LTS
SLA pirm. P. Dargia. Su daino
giu nebūtų pagerėjusi. Turinys,
ALTS Bostono skyriaus, jau pra nai moką lietuvių kalbą, priima
skyrių ir pirmasis jo pirminin DIL V. KUDIRKOS MINĖJIMAS mis ir šokiais pasirodė šv. Pran
atrodo, ir toliau gerės, nes for
dėjo savo šeštuosius veiklos me mi su sąlyga, kad 2-jų mokslo
kas. Ir šiandien p. Žilinskas la IR NUSIPELNUSIŲ NARIŲ ciškaus akademijos studentės.
muojama platesnė redakcinė ko
ALTo SKYRIAUS
tus. Prieš- porą metų gerokai metų bėgyje pramoks lietuvių
bai gyvai dalyvauja visuomeni
PAGERBIMAS
Kalbas pasakė miesto burmistras
legija, redakcijos nariai atskiro posėdyje kovo 8 d. buvo priimta Įklimpęs į piniginius negalavi kalbą tiek, kiek reikalauja lietu
niame gyvenime, aktyviai pasiD. Lawrenee, kongresui. E. J.
se kolonijose gausiau rašys apie vasari/) 16 d. rengimo apyskaita mus, vadovybę pakeitus, būrelis vių kalbos programa.
reikšdamas LTS ir kitų organi . Kovo mėn. 9 d. A. L. T. S-gos Holland, ALTo ižd. M. Vaidyla
tų kolonijų lietuvių gyvenimą.
praeitais metais pasiuntė gimna
Philadelphijos skyrius visuoti
• Aktoriaus Alfo Brinkos sureži zacijų veikime.
ir sudarytas prezidiumas, šiais
iš Chicagos ir ALB ižd. J. StaBet kita pusė, finansinė, neina
zijai užsilikusias neišrinktas au
suotas ir Alg. Antanaičio radijui
į p. Bačiūnų priėmimą susi name susirinkime gražiai pami niškis iš Clevelando.
metais pagal eilę pirmininkauja
taip sklandžiai, kaip buvo norė
kas, ir šiuo metu aukos jau iš
parašytas montažas iš Dr. Vinco rinko gausus būrys vienminčių nėtas Dr. V. Kudirkos 100-sis
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
Povilas Dargis ir Vyčių 19
ta. Čia jau netesima. 179 šimti
siunčiamos be pavėlavimų. Pra
ir svečių, jų tarpe kons. Dr. J. gimtadienis.
Kudirkos
gyvenimo
buvo
atlik

jungos
Bostono
skyriaus
atsto

ninkų eilė nebaigta, smulkesnių
eitais metais būrelis turėjo pa
Prof. J. Puzinas, paminėjęs dr. kuopa šventę minėjo savo radijo
Bielskis, prof. M. Biržiška ir kiti.
vas A. Matjoška, dar įeina na
tas
kovo
17
d.
S.
Barčus
radi
jos
įnašų taip pat nėra pakankamai.
jamų $517.30. Gimnazijai pa
Kudirkos jaunystės dienas ir jo programoje. Ukrainiečių radijo
Ta
proga
J.
Bačiūnas
pasidali

riais
E.
či'oas,
V.
Vakauza
ir
I.
valandėlėje,
Chicagoje.
Vaidino:
programoje, kurią veda M. KoTad ką gi turi daryti Dirva, pra
siųsta $480.— (už 24 mėn.).
Alfas Brinką, Vyt. Bildušas, Ire no savo kelionės įspūdžiais, kal atsivertimą, išsamiai apibūdino mechak, buvo sugrotas Lietuvos
Vilėniškis.
dėjusi eiti du kartu į savaitę?
Persiuntimo išlaidos $5.80. Li
na Radienė, Emilija Gepnerienė bėjo apie kituose kraštuose gy Kudirką, kaip publicistą, satyri Himnas, o vėliau programos ve
Man keista skaityti skaitytojų
JONO VANAGAIČIO ŠAULIŲ kutis kasoje 1958 metams $31.50. ir Vacys Petrauskas. Tai pirmo venančius lietuvius, jų rūpes ką, poetą, muziką, Lietuvos Him dėjas pasakė gražią kalbą apie
užklausimus, ar tikrai yra rei

0 vis dėlto įsijunkite!

LOS ANGELES

BOSTON

kalinga toji 20,000 dolerių suma.

Ir dar keisčiau, kai skaitytojas,
prenumeratos prailginimo ar ki
ta proga pasiuntęs dolerį kitą,
jau jaučiasi savo pareigą atlikęs.
Tai yra išsisukinėjimas, ven
gimas atlikti tai, kas priklauso,

kas yra visų mūsų pareiga.
Pavyzdžiu paimsiu Bostoną,
koloniją, kurioje pats gyvenu ir
gerai ją pažįstu. Tautinės min
ties veikėjų ir pritariančių čia
skaitoma apie 250 asmenų. Dirvą
prenumeruoja 90. šimtininkų
Dirvos padidinimui atsirado tik
5. Viso į Vilties draugiją įsirašė
32 asmenys, sukeldami $1020.
Atidžiau panagrinėjus, tie 5
šimtininkai savo pajamomis ir
turtu nesiskiria iš kitų. Taigi,
tie 5 asmenys Vilties draugijai
sudėjo $500, o likusieji 27 —
$520. Iš kitų prijaučiančių 218
asmenų — hieko.
Kaip anksčiau minėjau, Dir
vos skaitytojų Bostone yra apie
9T l laikraščio padažninimo va
jų įsijungė tik 32. Ką galvoja li
kusieji 58 Dirvos skaitytojai?

Ką galvoja — patys ir teparašo,
bet aš juos visus gerai pažįstu ir
jų "neturtingumą” žinau. Tačiau
mums, savo įnašais prisidėju

si' m 4, tikrai nesmagu, kai mūsų
kaimynai gauna du kartu į sa
vaitę sau artimą laikraštį už
mūsų sudėtus pinigus.
Tad kokios to nesijungimo į
vajų priežkstys? Ar vėl palikti
I. S. AUTO SERVICE
Sav. .J. Švarcas
1251 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atuara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS
Mašinų viršaus taisymas
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas. greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 honrK towing.
Dienos tele f.: HE 1-6352.

Nakties telef.: Ll 1-4611.

BŪRYS

Iš buvusių 21 būrelio narių —
steigėjų šiuo metu pilnai būrelį

ji

valandėlė

iš

serijos,

skirtos

čius,

vargus

ir

pasisekimus.

no autorių ir 1.1. Apsistodamas

lietuvių kovas dėl laisvės ir papiie
jo
pasaulėžiūros,
prof.
PuKiekvienas,
klausydamas
to
pra

sūrengė VI. Putvio 35 m. mirties remia ($12.-— metinė auka) tik Dr. V. Kudirkos gimimo 100 su
kad tarp ukrainiečių ir
losimo, patyrė, su kokiu įsijau- žinąs Dr. Kudirką laiko libera-L./T
minėjimą Amerikos Liet. Tauti- 8 nariai: V. Andriušis, A. Bric- kakties paminėjimui
uvių istorijos bėgy visad bu
, JiėtGvl
imu ir žinojimu p. Bačiūnas vi- liu, bet kurio dabartiniu meturi vę draugiški santykiai ir bendri
S-gos
namuose.
Minėjimui
nes
kus, Br. Kalvaitis, L. Lendraitis, • Iš Lietuvos kilusių vokiečių
vadovavo būrio pirm. kpt. A. Šle A. ščiuka, J. Vaičjurgis, A. Vilė- laikraštis "Heimatstimme” (Tė ^as lietuviško gyvenimo apraiš aė viena veikianti politinė grupė tikslai.
žas. Kalbėjo Putvytė-Mantau- įiškis ir Ign. Vilėniškis. Kiti 4 vynės balsas) savo 1958 m. va kas lygino ir vertino. Kiekvienas negalėtų savintis ir laikyti tos
Aukų surinkta arti $700. Už
grupės
pradininku,
nes
Dr.
Ku

pajuto,
kokią
gilią
prasmę
ir
tienė ”V1. Putvio gyvenimas ir
nariai-steigėjai (V. Vakauzas, sario numeryje, nupasakodamas rČikšmę lietuvybei turėjo ši p. dirka buvo tik lietuvis, didelis jas Pittsburgho Lietuvių Taryba
veikla”, šaulių S-gos pirm. A.
nuoširdžiai dėkoja. Nespėju šieji
>tp. Minkus, J. Kasmauskas ir vėl vieną naują konkretų atvejį,
Mantantas "šaulių S-ga tremty \. Matioška) būreliui paramą jautriais ir lojaliais žodžiais pri Bačiūnų atlikta tautinė misija. patriotas ir besisielojęs lietuvių jų įteikti prašomi siųsti ižd. J.
Tai buvo ryšio sustiprinimas reikalais.
je”.
Grėbliūnui, 215 E. 16 Avenue,
buvo laikinai nutraukę, tačiau simena tą istorijoje retai sutin arp išbarstytų lietuvybės plytų.
Malonu
pasidžiaugtu
kad
prof.
Hcmestead, Pa.
Meninėj daly dalyvavo Bosto šiuo metu jie vėl yra įsijungę į kamą artimo meilę, kurią lietu
Puzinas,
neperseniausiai
Tauti

Fr. Žilionis
no dramos Sambūrio narė Zita arelio rėmėjų tarpą. Be minė vių tauta yra parodžiusi, priim
nės
S-gos
skyriaus
nariams,
skaiĮ
Lietuvos Nepriklausom y b ė s
Zarankaitė paskaitydama keletą tųjų, būreliui dar priklauso: dama ir šelpdama iš Rytprūsių
eilėraščių. Gintautas, Nijolė ir Norb. Adomkaitis, Alb. Karosas, ar kitur Lietuvon patekusius vo minėjimą šįmet, kaip ir pernai, tęs paskaitą apie Viltininkus, ra-j
'engė Nepriklausomybės Talka do laiko ir vėl vietos tautininkus
Saulius Vaičaičiai jų tėvo pada Edm. Cibas, Br. Venckienė, A. kiečius.
plačiau supažindinti su Dr. Ku
r ALTo skyrius.
rytomis kanklėmis paskambino Andriulionis, K. Adomavičius,
♦
dirka.
•
Artėja
Liet.
Studentų
Sąjun

Nepriklausomybės
Talkos
mi

'ris lietuviškus kūrinėlius.
Edm. Eitas, A. Dilba, J. RaukSusirinkimo metu gražiai pa Lietuvos nepriklausomybės 40
šaulių būrys renka knygas bei tys, A. Bačiulis, J. Kapočius, R. gos Centro Valdybos rinkimai. nėjimas įvyko savaite anksčiau
metų sukakties minėjimas
vairius daiktus Lenkijoje gyve Jasiūnas, Br. Strikaitis ir J. Ado Tie studentai, kurie iki kovo r jame dalyvavo gausus vien gerbti naujai išrinkti, skyriaus
nantiems lietuviams. Adresas; monis. Nuo 1958. 1. 1 į būrelio mėn. 15 d. nesusimokės savo na minčių bei Talkos bičiulių būrys. garbės nariai: A. Kaniušis, Z. rengiamas š. m. kovo mėn. 23 d.,
Jankauskas ir A. Tvaronavičius. 3 v. p. p. šv. Jurgio lietuvių sa
Mr. A. Šležas, 24 Prospect St. narių eiles įsijungė taip pat Br. rio mokesčio, neturės teisės da Malonu, kad Talkos bičiulių skai
Jiems įteikta, lietuviškomis spal lėje, Newarke (180-2 New York
čius vis gausėja.
Hyde Park, Mass. Telef.: HY ir Graž. MakaiČiai iš Norwoodo. lyvauti rinkimuose.
Minėjimas buvo pradėtas kan. vomis ir juostelėmis papuošti, Avė.). Kalbas pasakys: gubern.
1-3975.
Nuo būrelio įsisteigimo pradžios • Lietuvių televizijos programa
nuėjimo ženklai-adresai.
Robert B. Mayner, Kongres. Peper būrelio narių sąrašus yra New Yorke, žinomo kultūrininko Vnt. Steponaičio malda. PagrinPo
susirinkimo,
prie
alučio,
ter W. Rodino, Newarko majoras
J. TUMO-VAIŽGANTO
perėję net 40 asmenų. Tačiau 13 ■ jokubo stuko pastangomis, įvy linis kalbėtojas inž. B. Budgi- buvo švenčiama skyriaus garbės
Carlin, A. A. Salvest, N. J. valst.
ias išsamioj ir turiningoj kalboj ,
>5 m. mirties minėjimui rengti iš jų jau yra pasitraukę: kitur ko kovo 9 d ackmadjenį.
Skėlė lietuviško jaunimo aspira- na,ri<’ A' Tvaronavičiats 70 metų gynėjo pad., Lietuvos atstovas
•udarytas komitetas: J. Vaičai- :švykę (5), mirę (3) ar iš būreGeneralinis konsulas Jonas •ijas ir būtinas sąlygas lietuvis- sukaktis. Apie sukaktuvininką, \Vashingtcne p. Rajeckas. ]>n I.
is — pirm., Amerikos Taut. Są- ’io užstoję (5).
Budrys davė Lietuvos apžvalgą
kuriame vasario 24 d. suėjo 70 Balkūnas ir redakt. Tysliava.
ungos atstovas. Nariai: Inž. V.
š. m. vasarfo mėn. 22 d. įvykęs angliškai. Rūtos ansamblis, ve kumui išlaikyti ir Lietuvos ne metų, kalbėjo, kaip daugiausiai Meninėje programoje dainuoja:
priklausomybei atstatyti.
zbickas — Akademinio Sambū- ALTS Bostono (10) skyriaus vi
damas
A.
Kačanausko,
padaina

Gausiai aukota Nepriklauso- su juo dirbęs, kitas skyriaus gar- .>Rūtos” liet. ansamblis, vad.A.
io; I. Vilėniškis — Tautinio Są- suotinis narių susirinkimas bū
vo keletą dainų.
Z. Jankauskas. Pri- Kačanausko ir New Yorko skaunybės Fondui. Aukos teberen bės naiys
ūdžio.
relio Vadovu 1958 metams per
siminęs, kaip sukaktuvininkas tų Vyčių oktetas, vad. M. LiuDaugiausia buvo paminėta šv. kamos ir toliau.
rinko J. Vaičjurgį. Būrelio vaorganizavo piknikus, rinko au- berskio. Solistai: Diana MoekeLIETUVIŲ MOKYTOJŲ S-GOS lovui prašant, vadovo pavaduo Kazimiero sukaktis ir Vilniaus
ALTo rengtas minėjimas su
kas Vilniui Vaduoti S-gai, 1940 iiQnas> Louis Stukas ir Fred
Naujosios Anglijos skyriaus val- toju išrinktas A. Bačiulis. Būre miestas, parodant į jį įžygiuo- raukė žymiai mažesnį dalyvių m. rengė protesto mitingus prieš Lucką
lyba, kurią šiuo metu sudaro: lio piniginę atskaitomybę patik jančią Lietuvos kariuomenę.
** ** ** •• • • *» ** <•* skaičių, kaip praeitais metais. bolševikus dėl užgrobimo Lietu Visi kviečiami atsilankyti,
)irm. K. Mockus, vicepirm. J. ■ina ALTS Bostono sk. KonstroMinėjime pagrindinę kalbą pasa vos, sukaktuvininkui palinkėjo
Dabar
tautiškai atsigaivinti ir materia
Vaičaitis, sekr. V. Vakauza ir lės Komisija. 6 būrelio nariai ne
kė L. šimutis.
ilgiausių
metų.
liai paremti Lietuvos laisvinimą.
♦
įarys O. Girninvienė, numato šį priklauso ALTS Bostono skyriui.
pats laikas
Skyriaus pirmininkas J. česoNew Jersey Lietuvių Taryba
Los Angeles radijo valandėlė,
>avasarį sušaukti konferencijas:
Būrelis globoja T. Kelerytę,
įis jubilijatui, už pasišventimą
užsisakyti
3rof.ktone, seselių vienuolyno Vasario 16 d. gimnazijos baigia
kuriai nuo pat įsikūrimo pra Lietuvai, įteikė Augustino —
and pose, balandžio 13 d., kil mosios klasės mokinę.
džios vadovauja Br. Gediminas, Lietuvos vaizdų albumą, kad nors
MARGUTIS
DIRVA!
ioje kalbės Pr. Pauliukonis Liedabar girdima iš tos pačios radi iš nuotraukų matytų, kokia jau
yra pat3 seniausias Amerikos
uvos istorijos, o mok. V. Kulbo SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETO : TIKTAI GRAMERCY ‘ jo stoties KLBA 1490 banga nau graži buvo Lietuva.
.ietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
kas lietuvių kalbos dėstymo susirinkimas įvyko vasario 22 d. ■ Licenesed and Bonded by N. J.
ju, pakeistu laiku: kiekvieną šeš
Taip pat tenka pasidžiaugti, vieną mėnesį — yra gausiai ilius
State Banking Commission
dausimais; Bostone, balandžio Buv. Tėvų Komiteto pirm. p. Sin- J
tadienio rytą nuo 8:45 iki 8:15 kad į pobūvį buvo atsilankęs ir
■ Pasiūlo jums šiuos patarnavimus
truotas, turiningas, įvairus ir
26 d. vien lietuvių mokytojų, kur kys padarė pranešimą, iš kurio ■
vai.
PINIGIAI I LIETUVĄ
Liberty Federal Savings and skaitomas su malonumu.
*
kalbės rašytojas Dr. M. Nagys paaiškėjo, kad komitetas praei ■ Laikas siųsti pinigus — dovanas
MARGUČIO metinė prenume
Loan Association, pas mus vadi
■
Velykoms.
š Montrealio.
Kan.
Antanas
Steponaitis
ko

tais metais suruošė gegužinę ir H Pristatymas garantuotas per
namo Lietuvių Banko, direkto rata $3.00.
vo 23 d. minės 50 m. kunigystės rius K. čoledinas, kurio dėka,
2 savaites.
pobūvį, iš kurių pelno įgytos 2 ■
Margučio adresas: 6755 So.
Iš SLA 43 KUOPOS VEIKLOS skautų vienetams vėliavos ir nu J 100 rublių $10.00.
sukaktį.
Sukaktuvininkas,
1957
■
Mokestis yž orderį $5.00.
mes labai dažnai naudojamės šioWestern Avė.. Chicago. III.
m. vasarą atsikėlęs į šv. Kazi
1958 m. šios kuopos vadovybę pirkta 9 palapinės, iš kurių 2 yra * Didžiausias orderis $50.00.
miero parapiją, per palyginti
sudaro: pirm. P. Jankus, vice gana didelės ir skirtos skautų ■
SIUNTINIAI I LIETUVĄ.
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
pirm. B. Kapočienė, prot. sekr. štabams ir 7 mažesnės palapinės, ■ Reikalauk mūsų 16 puslapių ka- J trumpą laiką spėjo įsigyti pla
■
talogą ir vaistų kainoraštį.
t
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
V. Minkienė, fin. sekr. J. Vai kuriose, reikalui esant, gali tilpti S Mūsų 15-ti metai — Tūkstančiai * čiai išbarstytoj lietuvių koloni
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą
čaitis, ižd. K. Vileišis; iždo glo po 3 skautus. Pora palapinių su ■
patenkintų klijentų.
b joj visų lietuvių pagarbą.
bėjai: J. Arlauskas ir B. Stra- sirinkimo metu pademonstruota. 5 GRAMERCYs
Minėtą dieną parapijos bažny*
PELĖDĄ
vinskienė; organizatoriai: Dr. B. Supažindinta su stovyklavimui
čioj
kan.
Steponaitis
laikys
iš

744 BROA1) STREET,
n
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Kalvaitis, J. Lekys ir J. Vaičai- patogiais miegamisiais maišais,
r kilmingas padėkos Mišias. Po jų
Room 925
b
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S.,
tis.
Parodytos filmas iš skautų veikV
įvyks
iškilmingi
pietūs
jubilia

NEVY
in h/ w auiv
ARK,, N. L
c
VVelland, Ont., Canada.
SLA Pildomosios Tarybos rin- los.
tui pagerbti.

♦
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šokių mokyklą turi savo bute, tuvių kultūrinis šulas. Jis savo
kur šalia jaunųjų lietuvaičių name išlaiko lietuvių šeštadieni
daug mokosi ir Australijos šo nę mokyklą, turi sudaręs stam
kikių. Gi jos vyras Gabriolavi- bų lietuvišką knygyną, laikraš
čius yra žinomas muzikas nuo čiais ir knygoms aptarnauja ne
seniau, dar iš Kauno laikų, ir tik Melbourno lietuvius, bet ir
dabar čia, kaip pirmas smuiki visą Australiją. Prie bažnyčios
ninkas, groja Melbourno filhar yra dar kitas knygų platintojas,
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
monijos orkestre. Abu labai pa gaila, neatsimenu pavardės, iš
North Melboume įvyko Litua vo paties parašytų trumpų, gy tenkinti savo darbais, gražiai įsi laikąs laikraščių ir knygų kioską.
Per šį pobūvį man buvo įteik
nistinių kursų mokslo metų pa- vų vaizdelių. Labai prašiau duo kūrę, turi didelį namą su daug
^toaigtuvės. Mokytojai mokiniams ti juos man, kad galėčiau mūsų vietos aplinkui. Name yra dide tas . labai meniškai išpuoštas
labai gražiai išdalino kursų lan spaudai pasiūlyti kur panaudoti, lis salonas, kur Danutė moko šo sveikinimas-adresas: „Mieliemskymo pažymėjimus. Po to bu idant ir platesnė visuomenė gau kių savo mokinius ir mokines. oms Neo Lituania, Filiae Litua
vau pakviestas padaryti prane tų progos susipažinti. Autorius Abu Gabriolavičiai siunčia linkė nia ir Jaunosios Lietuvos korpošimą ir parodyti Margučio filmą. pažadėjo kai kuriuos iš jų vė jimus daktarui ir poniai Gudaus rantams-tėms siunčiame per mū
Po vaišių sekė ilgesnis pasikal liau man prisiųsti, kai tinkamai kams į Chicagą, taipgi pp. Ja- sų brangų svečią ir bičiulį p. J.
bėjimas įvairiais klausimais.
sutvarkys: kūriniai esą tik ką sinskams į Ocean City, N. J.... J. Bachuną kolegiškus sveikini
P. Baltrūnas teiravosi, kur mus ir linkėjimus 1958 metams.
Gruodžio 22 d. po pamaldų parašyti ir dar galutinai nenu
įvyko parapijos mokyklos lietu šlifuoti. Pats profesorius atrodo galima gauti lietuviškiems cho Vivat, crescat, floreat!” Pasira
vių vaikų eglutė. Kalėdų sene labai gerai: nors jau yra grand- rams naujų gaidų ir dar — kur šė: J. Valys, J. Meiliūnas, A.
lis vaikučiams išdalino dovanas. pa, bet pažiūrėjęs turėtum pasa dabar gyvena Amerikos lietuvis Krausas, Ig. Alekna, 1957 m.
Po to turėjo būti parodytas Mar kyti, kad jis pats dar jaunuolis. krepšininkas Mykolas Ruzgys?... gruodžio mėn. 25 d., Melboume,
Iš savo pusės dėkoju Baltru Australia
gučio filmas, tačiau negalėjome Perdaviau jam prof. M. Biržiš
Vieną dieną vakarienė buvo Prezidentas Eisenhoweris sveikina geriausią metų mokytoją Miss
reikiamai užtemdyti salės ir dėl kos sveikinimus iš Los Angeles, nui už pavėžėjimą, o prof. žem
tos priežasties filmo demonstra Calif. Gi Žemkalnis mane užver kalniui už jo parašytą labai bran pas p. Mariją Gudelienę. Vėliau Jean Listerbarger iš A^fes, Ia. Vidury švietimo sekretorius Macija negalėjo įvykti. Tuomet Mel- tė prašymais perduoti jo sveiki gią knygą „Kudirkos sąjūdis”. čia atėjo ir susitikau kalbininko
rion Falson.
K.
Būgos
jauniausįjį
brolį,
taipgi
Taipgi
įteiksiu
prof.
M.
Biržiškai
nimus
ir
linkėjimus
jo
seniems
bourno Liet. Bendruomenės apy
linkės pirm. p. Grigaitis persta draugams ar kokio bendro dar jo siunčiamą plotkelę iš Lietuvos Adomą Šukį, kurio žmona yra
tė mane, kviesdamas apibūdinti bo pažįstamiems — M. Biržiškai, ir gėlelę iš Australijos. Nema slaugė, o sūnus inžinierius. Suti tus, Los Angeles — AleksandriūBESIRŪPINANTIEMS
Amer, lietuvių gyvenimą. Kaip Barzdukui, Kolupailai, J. Ka žesnis dėkui Danutei Nasvytytei- kau p. Žilinskienę, kuri dirba ną, New Yorke — Vincą Rastenį,
paprastai, sekė eilė smulkesnių minskui, Bieliniui, žalkauskui ir Gabriolavičienei už puikią kny- kaip sočiai worker. Ir daug pri Bronių Nemicką su šeima, An SUVALKŲ KRAŠTO
”The Art of Albert Namat sirinkau magaryčioms sveikini taną Seniką, Povilą Ališauską ir
LIETUVIAIS
klausimų apie socialinį bei eko kitiems. Taipgi teiravosi, kur jie
Vyt.
Abraitį,
Bostone
—
Justą
nominį Amerikos lietuvių gyve Australijoje galėtų gauti Motu j ira ” — tai aborigino menininko mų: —
Knygų siuntimas dar neviškai
ir
Bronę
Vaičaičius,
Chicagoje
paruoštas
spalvotas
leidinys.
Gi
zų ir Margučio filmus. Dėl Mar
Nuo Būgos — labų dienų kun.
nimą ir jaunimą.
— Dr. Bronių Dirmeikį ir Dr. aiškioje būklėje. Tai paaiškėjo,
A.
Krausui
dėkoju
už
gražią
kny

gučio
atsakiau,
kad,
kai
tik
p.
J.
Prunskiui
...
Nuo
Gudelienės
Po eglutės iškilmių su p. Kunpradėjus siųsti knygas Punsko
Joną
Pa
pieną
...
gą
”
Atolas
”
.
Olis
padarys
daugiau
duplikatų,
— labų dienų Petrui Gudeliui ir
caitiene ir jos seserimi Matuliolietuviams. Knygos, išsiųstos iš
•
*
W
Teko man patirti ir net doku
tai
galėsime
išsiųsti,
o
dėl
Motu

Rūtelei Chicagoje, taipgi sveiki
nyte nuvykome į jų namus. Ap
mentaliai susipažinti su kai ku Rochesterio gruodžio mėnesį, va
Per
Kalėdas
atsilankėme
į
kun.
zų
filmo,
tai
tik
patys
broliai
na
Ed.
Gruzdą
...
Matiukaitienė
žiūrėjus namą ir sodus, mudu
riais Melbourno lietuvių koloni sario 9 d. dar nebuvo ten gau
galėtų
pasisakyti.
siunčia
linkėjimus
Dr.
GirniuVaserio
bažnyčią,
kur
čelnos
Dai

pakvietė vakarienei. Abi seserys
tos. Taip pat negautos L. Damb♦ ♦ ♦
jos vidiniais nesklandumais. Tai
nos
choras
giedojo
lietuviškas
kaitienei,
Detroite
...
Mano
dė

siunčia ko šilčiausius laimės ir
iš mano aplankytų lietuviškų ko riūno praeitą vasarą išsiųstos
Jau
gana
vėlokai
atvyko
pp.
Kalėdų
giesmes
ir
Pulkim
ant
ke

dei
Pranui
Sabaliauskui
linkėji

sveikatos linkėjimus savo bro
knygos.
lonijų Australijoje buvo vienin
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JAUKUS POBŪVIS TARP
MELBOURNO LIETUVIŲ

liui daktarui Matulioniui, Bos Baltrūnai parvežti mus į viešbu lių. Giedojo puikiai, tartum klau mai iš jauno žmogaus, drauge

ton, Mass....
•
♦
•
Vakarienė buvo labai jauki.
Puikiai vaišinomės, ir mūsų šei
mininkės dar paliko šaltų barš
čių ir raudonų aviečių jų dide
liam mėgėjui, bet į vaišes pavė
lavusiam atvykti prof. V. Žem
kalniui. Jis atvyko kiek vėliau.
Vakaras buvo šiltas, tad visi po
to lauke susėdome pašnekesiui
prie kavutės.
Prof. Žemkalnis pasakojo, kad
jam labai patikęs Margučio fil
mas, o ypač vaidilos daina — Li
da, Lida ... Panorėjo gauti dai
nos žodžius ir muziką. Pažadė
jau paprašyti p. Vanagaitienės,
kad jam prisiųstų adresu: Mr.
V. Žemkalnis, 26 Irene St., North
Coburg, Victoria, Australia ...
Taipgi jam labai patikusi vaidi
nimo ištrauka iš Balio Sruogos
dramos, kurią filme atlieka Chfcagos Pelkių žiburėlio grupės
aktoriai. Lyg atsilygindamas už
tą, prof. Žemkalnis man įteikė
jo verstą labai įdomią A. Tolsto
jaus 5 veiksmų tragediją ”Jono
žiauriojo mirtis”, prašydamas
įteikti p. Vanagaitienei, idant ji
pasiūlytų Pelkių žiburėlio trupei
irią dieną šį veikalą suvaidinti
arguČio radijo programoje.
Vėliau prof. V. Žemkalnis
mums perskaitė dar daugiau sa

•
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Punsko lietuvių choras, vado
vaujamas Vinco Valinčiaus, yra
davęs koncertų Varšuvoje, Liub
line ir Balstogėje, neskaitant
dažnų vietinių pasirodymų.

♦
Nuo ateinančių mokslo metų
pradžios Valinčių kaime, Puns
ko valsčiuje, bus taip pat lietu
viška mokykla. įdomu, kad ♦kai
mo gyventojai yra visi lietuviai,
bet veik pusė kaimo gyventojų,
įkalbėti lenkų kunigų, prašė len
kiškos mokyklos. Motyvas: ”kas
lietuviška — tas komunistiška”,
pagal lenkų kunigus. Dalis kai
mo žmonių patikėjo. Tačiau vie
no patriojoto ir veiklaus lietuvio
pastangomis buvo iškovota lie
tuviška mokykla, nors jam buvo
grasinama iš partijos pareigūnų,
kad jis būsiąs išsiųstas Tarybų
Lietuvon, jei nesiliaus darbavę
sis lietuviškumo labui. Inkrimi
nuojantį laiškelį partijos būstinėn pristatė lenkų kunigas.
♦

4

Kun. P. Aleksa iš Oregono
aukojo 3000 maldaknygių Suval
kų Krašto lietuviams. Jau duoti
Balfui įgaliojimai maldaknyges,

esančias Regensburge, iš sandė
lio išimti ir persiųsti.

Tai atliks kan. Končiaus parė
dymu Balfo įgaliotiniai Muenchene. Maldaknygės persiunčia
mos Balfo lėšomis.
------- -

-

-i

Kun. P. Aleksos auka yra la
bai didelė, ir ji aukojama kata
likybės ir lietuvybės gerovei ten,
kur ji tikrai be galo reikalinga.
Yra tikra, kad Suvalkų krašto
lietuviai, gavę maldaknyges, lėbai džiaugsis ir kun. P. Aleksos
auką begaliniai įvertins, lygiai
kaip ją įvertina ir visi kataliky
bės ir lietuvybės reikalams jaut
rūs Amerikos lietuviai.

Prašymas iš Punsko. Siųskite
telė
vieta,
kur
tokių
nesklandu

gyvenusio Vokietijos stovyklose
knygas registruota siunta. Tada
p. Geštarto, kuris dabar gy mų matyti ir kur esama noro lie tikrai nepražus. Jei lenkų kon
vena Melboume ... Ignas Alek tuvių gyvenimą tarpusavyje trolei jos bus nepriimtinos, siun
na sveikina Vileniškį ir Vaičaitį drumsti. Tai yra beprasmiški ir, tinys bus grąžintas siuntėjui.
Bostone, taipgi Alekną Clevelan niekam nenaudingi ir nieko ne- Šiaip, jei bent viena knyga kon
pasiekią dalykai. Australijos lie
de.
tuviai ir taip jau pačios geogra trolei nepatinka, žūsta visas
Jonas Valys iš Melbourno, da
Bronius Krokys
fijos yra plačiai išbarstyti po šį siuntinys.
im
bar dirbąs pašto įstaigoje, svei
Informacijos, gautos JAV paš
didžiulį kontinentą. Jeigu jie dar
kina mieluosius draugus: Cleve
barstytųsi ir savųjų tarpe, nepa te. Knygų siuntinėlio, kaip ir ki r
Į' ’
lande — Gaidžiūną, Stasį As
jėgtų nugalėti pasitaikančių as tų siuntinių į Lenkiją, įvertinti į
trauską, Reginą ir Vytautą Orinmeniškumų ir vieningai nesugy negalima. Galima siųsti regis i.
"
truotą
siuntinėlį
(kaip
registruo

ventų, tai greit pakriktų, kaip
tą laišką), bet tada aukščiausias
Grigo bitės.
'I t
Virš visų partinių ar grupinių siuntinėlio svoris yra 4 svarai ir
interesų turi stovėti Lietuvos ir 6 uncijos, o persiuntimo kaina 2
lietuvių tautos, kaip neskaido doleriai ir 60 centų. Pražuvus to
mo junginio, reikalai. Tegul vi kiam siuntinėliui, paštas išmo
ftJ L o
kėtų
8
dol.
40
centų.
Tačiau
toki
sos organizacijos, visos grupės
r
• HE
.-r " sn i
atranda bendrą kalbą visuose, vi siuntinėliai nežus.
sus lietuvius liečiančiuose reika Siuntiniai, jei nesiunčiami oro
♦MS
naštų,
į
Lenkiją
eina
tris
mėne

luose. Tegul niekas nebando savų
H* ■ -'
\ ' J.''
grupinių interesų primesti visai sius.
*
Piv .
It
kolonijai. Galima girti, galima
hk M
X
Punsko lietuvių parapija ir
& 'jį
reklamuoti savo grupę, bet nega
* ‘S < ’ > '
*
apylinkės
lietuviai
džiaugiasi,
i
lima reikalauti, kad visa koloni
ja, kad ir kažin kaip maža ji klebonu sulaukę lietuvio kunigo
Skaitydami KARĮ busite ge
būtų, grupinius reikalus laikytų Šuminskio. Amerikos lietuviai
bendrais visų lietuvių reikalais. kun. šuminskiui linki geriausios rai informuoti apie pasaulinius
Melbourno ir Geelongo skau sėkmės ir Dievo palaimos neleng karinius. įvykius, rasite straips
tai stovyklavo p. Bladzevičiaus vose pareigose, kur dirbti reikės, nių iš karinės ir Lietuvos istori
ūkyje, man nebeišteko laiko ap nekartą sutinkant nuožmius len jos retais paveikslais iliustruotų
ir Lietuvos karių atsiminimus iš
lankyti stovyklą ir jos vadovą kų, ypač partiečių, žvilgsnius.
J. J. Bačiūnams išskrendant iš Melbourno. Iš kairės: p. Kuncaitienė, J. Bačiūnas, p. Jakutienė, A. psktn. E. Pankevičių, Džiugo
Garbė ir padėka Amerikos lie įvairių laikų.
Krausienė, M. Bačiūnienė, p. Matulionytė, p. Medeišienė, B. Adomavičienė, p. Kleinaitytė. Antroj tunto tuntininką. Labai norėjau tuvių dvasininkams, kurie prisi Metinė prenumerata $5.00; ra
eilėj matyti A. Krausas, S. Valys, V. Meiliūnas, L. Barkus, p. Bistrickas, V. Žemkalnis, J. Valys ir nuoširdžiai atsiprašau, kad ne dėjo, kad Punske būtų gautas šykite: KARYS, 916 Willoughby
ir VI. Jakutis.
lietuvis kunigas.
galėjau.
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

tį. Bet šio vakaro įspūdžiai dar sytum Clevelando čiurlioniečių.
nesibaigė. Pakeliui sustojome Kun. Vaseris pasakė tai dienai
aplankyti žinomą šokėją Danutę pritaikintą pamokslą.
Nasvytytę ir jos vyrą p. GabrioPopiet — kalėdinis pobūvis pas
lavičių. Danutė yra daktaro Gu pp. Krausus, kur susirinko daug
dausko, Chicagos gydytojo žmo tautiečių. A. Krausas turi nuosa
nos sesuo, kuriuodu kaip tik tuo vą namą ant kalno, iš kur toli
metu leido savo atostogas Pietų matyti apylinkė, o žemai teka
Amerikoje ir iš kur Danutė ką upė, ir man pasivaideno, lyg tai
tik buvo gavusi jų laišką.
būtu Nemunas... Antanas KrauDanutė Nasvytytė išraiškos | sas yra stambus Melbourno lie

KELIAUTOJAS PASAKOJA
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siu čia pat valgyti.
Naktis ilga, o lošimo klubai labai pa
trauklūs. Pradedu odisėją per ruletės stalus.
Kadaise čia esu palikęs nemažai pinigų. Nors
žiūrėjęs į žemėlapį, tai gal ir nebūčiau jo pa pamoką žinau, bet yra nežmoniškas noras vėl
stebėjęs. Keletas krautuvių, keletas namu patikrinti laimę.
Esu lošęs kituose miestuose — Las Vekų, pora lošimų namų ir keli administracijos
pastatai. Ne, nesuklydau. Aukštai iškelta gas, San Juan, Havana, todėl ta pamoka to
vėliava sako, kad čia darbuojasi valstybės kia aiški, bet pabandyti vistiek reikia. Trau
kia, kaip magnetas.
gubernatorius.
Reno elegantiškumu nepasižymi. Prie to
Mane kalnai ir sniegas vilioja daugiau,
negu vaikščiojimas po šio miesto gatves. Pa paties stalo lošia išsipuošusios ponios, neži
suku tarpeklin ir noriu priartėti prie viršū nia kur skubą turistai, filmų artistai, o taip

Išeinu porai valandų susipažinti su mies
tu. Nuolatinių gyventojų čia apie 50,000. Tu
ristų gali būti antra tiek, o gal ir daugiau.
Pagrindinė miesto industrija — turizmas ir
lošimų namai.
Lošti čia galima viskuo, kuo tik sugal
vosi: arkliukais, mašinom, kauliukais, lote
rija, rulete ir t.t.
Lošimų namai dideli ir jų daug. Kai ku
rie turi septynius ar aštuonis aukštus — pil
nus priemonių perimti žmonių sutaupąs ...
Lošimų namai pasirūpina lošėjų pato
gumu. Jei pavargsti stovėti — tau pakiša

pat tris dienas nesiprausę ir nesiskutę ka

kėdę, jei ištrokšti — pasiūlo atsigerti, o jei

atsargiai statau ant numerių, šalia manęs

lavos ir pelenų gūbriai pagaliau uždaro kelią. syklų darbininkai.
Įsijungiu į lošimą. Bandau laimę ir ne
Išsineriu į atvirą dykumą ir stebiu besilei
džiančią saulę. Tolumoje blyksi spalvotos Re galiu sakyti, kad ir dabar sektųsi. Keičiu
stalus, keičiu klubus. Laikas bėga, tolumoje
no šviesos.
Šoninėje gatvėje patraukliai atrodo ki- jau brėkšta aušra.
Esu vėl savo viešbutyje. Ten vyksta tur
nietiškas restoranas. Sienos ir lubos deko
nęs jo vertę. Dabar mane stebina pavasaris. ruotas kinietiškais ornamentais, tinklais, pi tinga programa. Būrys mergaičių improvi
Šiltas, švelnus vėjelio dvelkimas pasitinka kantiškais paveikslais. Pasitikiu senutės pa» zuoja sūkurio šokį. Būrys vyrų ir moterų
atvažiuojančius. O taip nesenai palikau spei davėjos skoniu ir greitu laiku prieš mane stengiasi atsilošti praloštus pinigus. Aš esu
gą ir drėgmę, kaulus veriantį vėją.
atsiranda puodelis arbatos ir visokio maisto. jų tarpe, tačiau akys jau reikalauja poilsio,
Kalnų ir dykumų apsuptas miestas šven
Paduotas maistas atrodo nekaip, bet ska bet dar vis matau savo nakties draugus, vis
čia pavasarį. Įsijungiu ir aš pavasarinėn nuo nu. Duodu senutei, už greitą patarnavimą, besidarbuojančius prie žalių stalų ...
taikom Išsinuomoju mašiną ir pasileidžiu į dolerį arbatpinigių. Senutė ilgai lankstosi,
Rytas. Pusryčiai Reno mieste naujiena.
kalnus. Gražius ir sniegu padengtus.
mane palydi pro duris, ir vėl lankstosi.
Po naktipiečių žmonės pasirodo tik vėles
Nesu buvęs Nevados sostinėje — CarGalvoju, gal skurdžiai gyvena, tai mano niems priešpiečiams. Taigi pusryčiams ne
aon miestelyje. Jei nebūčiau anksčiau pasi- duotasis doleris labai pravers. Ryt vėl atei apsimoka nė kiaušinienės kepti.

esi išlošime, tai tos pasiūlos dar labai pa
daugėja. Kol turi pinigų, čia tave labai ger
bia. Jei neturi — nesimaišyk po kojomis!
Reno miestas garsus dar viena „indus
trija” — ištuokom, čia išgyvenai šešias sa
vaites — ir ištuoka garantuota. Jei nori grei
tai susituokti, tai miestiečiai taip pat paslau
gūs patarnauti. Esančios iškabos „Greitai ir
pigiai sutuokiam civilinėm ir bažnytinėm ce
remonijom” liudija Reno gyventojų norą ir
iŠ šios „industrijos” uždirbti. Reno miestas
patarnauja nuo šeimyninės laimės bėgan
tiems ir į ją skubantiems.
Turiu pasimatymą su universiteto ir
mokslo žmonėmis. Atokiau nuo miesto yra
gan senas ir patrauklus, universitetas. Jis

sėdi senyva moteris ir lošia . .. penkinėm, de
šimtinėm ... Prieš ją ant stalo didelė krūva
-— gal tūkstantis, gal daugiau. Įsižiūriu į jos

E. LAUKYSTA

DVI DIENOS PENO MIESTE
Pro lėktuvo langą žiūriu į tolstančią Chi-i
cagą. Šaltą ir nykią. Dar matyt, kaip didžiu
lis ežeras padengtas rūko skraiste. Ji nutols
ta į neužmatomą tolumą.
„ Dar žvilgsnis į miestą, ir mes pasineria
me tamsoje. Nebematyti nė baltų ūkių, nė
milžiniškų kukurūzų laukų, nė apačioje esan
čių lygumų ir kalnų. Monotoniškai ir įkyriai
ūžia keturi lėktuvo varikliai.
Skrendu dviem dienom į Reno, Nevadoj.

Turiu valandai darbo, dviem dienom kelionės
flrdvi dienas atostogų.
Reno mieste jau esu buvęs, todėl kelei
vius pasitinką plakatai, kad „Reno — di
džiausias mažas miestas pasaulyje”, manęs
jau nestebina. Esu jį matęs anksčiau ir paži

nių. Bet pastangos bergždžios. Vulkaninės

garsus savo kalnų institutu. Ten ir susiran

du man reikalingus žmones.

Pasikalbėjimas trumpas ir draugiškas.
Aukštas profesinis lygis atsispindi šių žmo
nių kalbose. Todėl greit susitvarkau man rū
pimus reikalus ir patraukiu atgal į miestą.
Galvoju apie gerus pietus, apie tą senutę kinietę, už dolerį taip man nuolankiai dėkojančią.

Pakeliui dar sustoju kazino pabandyti
laimės. Pasiimu už pora dolerių dešimtukų ir

veidą . . . ir man praeina noras daugiau kinietiškusj pietus valgyti. Juk tai ta pati senutė

padavėja, kuriai vakar daviau dolerį, ir kuri
už tą dolerį tiek man lankstėsi...
Sekantį rytą palieku netikrų vertybių,
netikrų ištuokų, netikrų santuokų, netikrų
brangenybių ir netikrų blondinių miestą.
Plieno paukštis veržiasi tiesiai į saulę. Iš lėk
tuvo matau saulėtas viršūnes ir šešėlių ap
gaubtus tarpukalnius. Tolumoje išdrikusios
vulkaninio smėlio ir druskos dykumos.

Sudiev apgaulingas Reno!
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SKRAIDYMO SĄLYGOS IR
AVIACIJOS MEDICINA
J. RAMUNIS, Capt. USAF (MC), FHght Surgeon
šiandieną modernaus lėktuvo dėl suprantamų priežasčių: Šita
kabina prikimšta įvairiausių ins me aukštyje (42,000 pėdų), ve
trumentų. Ir daugumas jų veikia niniame kraujuje yra jau dau
elektromagnetinių bangų princi giau deguonies, negu kad atmos
pu. Be šių instrumentų moder feros ore!
nus lakūnas būtų kaip be rankų,
Perėjęs per plaučius, nėt ir
be akių ir be eilės kitų pojūčių. veninis kraujas, dar netenka
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RAUDONIEJI
VIDURAMŽIAI
TAI YRA

DVIDEŠIMTOJI AMŽIAUS VIDURIO
RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA
P A R A S fi

r* suPh;ktt Akcij1 vertė Paklauso Peenemiundės baltieji pirštai
ne tik nuo esamos jų vertės, bet----------------------------------- -------ir nuo paklausos. Dauguma jų
susikūrė 1920-29 m. laikotarpyje
ir po depresijos naujų veik ne
atsirado. Jas pakeitė per pasku
tinius dešimtmečius paprastosios
investavimo bendrovės, kurios
Gauna naują uždavinį
labai išaugo ir išpopuliarėjo. Da
bar jų sfeičiuojama virš 200.
Nuotykingiausią karo istorijos skyrių pulkininkas Wachtel
Visos Investavimo bendrovės
pradėjo 1943 m., Didįjį Penktadienį. Telegrafas tiksėjo priešlėk
bei jų Fondai yra reguliuojami tuvinės artilerijos mokykloje Rehricke, Meklenburgo provincijoj^
federalinių bei atskirų valstybių
— Prisistatyti svarbiam asmeniniam pokalbiui. Axthelm,

PULKININKAS SU TRIM
PAVARDĖM

vad. Blue Sky įstatymų. Iš jų priešlėktuvinės artilerijos generolas.

yra paminėtini Securities Act of

1933; Securities Exchange Act

Berlyne, Fazanų gatvėje, Axthelm, generolas prie vyriau
siojo oro pajėgų viršininko, uždaro duris.
— Esate jau ką nors apie ”Vyšnios kauliuką” girdėję?
Ne, pulkininkas Wachtel to dar negirdėjęs.
— Tačiau stikliuką vyšninės aš mielai paragaučiau.
Generolas ”suranda” bonką konjako ir įpila.
— Pone pulkininke Wachtel, sako generolas, numatyta pa
vesti jums sudaryti bandymų grupę. Su šia grupe, kuri vėliau
ous išplėsta į pulką, tolimo veikimo šoviniais jūs turėsite apšau
dyti Londoną.
Su tolimo veikimo šoviniais šaudyti į Londoną!
Pulkininkas, aktyvios tarnybos karininkas, savo tarnyboje
jau daug ką buvo matęs ir pergyvenęs. Pirmajame Pasauliniame
kare, tebūdamas septyniolikos metų, gavo I-ojo laipsnio Geležinį
Kryžių, šiame kare kurį laiką vadovavo specialiam Įgeltų jungi
niui Rytuose. Tie keltai buvo statomi Anglijos invazijai, vėliau
panaudoti Ladogos ežere Leningrado puolimui. Tačiau šaudyti^
Londoną! Bepilotis lėktuvas, varomas turbinio motoro, su 1000
kilogramų sprogstamos medžiagos — tai vis dėlto staigmena.
— Kur tas viskas turi įvykti? — jis klausia.
— Ruošiamasi Peenemiundėje. Bandymai jau daromi. Kol
kas pasisekimai menki. Jūs privalote visą reikalą tiek pastūmėti,
kad "paukščiai” skristų, kad jūs galėtumėte šaudyti. Iki šių metų
pabaigos jūsų vadovybėje numatyta sudaryti visą pulką. Taip
pat jūsų uždavinys susirišti su Belgijos-šiaurinės Prancūzijos sri
ties oro pajėgų viršininku, kuris pasirūpins reikalingų šaudymo
bazių įrengimu, jų statyba. Bandymai privalo būti daromi vien
Peenemiundėje. Jūs galite gauti visus pageidaujamus specialistus.
Visam tam turite plačiausius įgaliojimus. Jums tereikia palaikyti
ryšį su Generaliniu štabu ir karo aviacijos personaliniu skyriumi.

of 1934 ir jų papildymai 1936,
Be jų modernūs lėktuvai gali tik kiek deguonies, nieko iŠ oro ne
1942 m. Investment Company
vieną tedaryti: skubiai leistis begaudamas. Tat ir sąmonė trun
JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Act of 1940. Visus, su mokesčiais
žemyn į pirmą pasitaikiusį aero ka tik tiek laiko, kol toks krau
susijusius reikalus tvarko pagal
dromą, jei gamtos sąlygos yra jas pasiekia smegenis. Taigi, są
Revenue Act of 1942 (SuppleKnyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
patogios. Jei ne, jei oras nepa monė išlaikomaxtik priklausomai
ment Q);
lankus, belieka tik šokti parašiu nuo kraujo cirkuliacijos greičio,
Kaip matome visos tos rūšies
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
tu. Todėl suprantama, kodėl mo o ne nuo deguonies kiekio. Šita
bendrovės bei fondai yra kontro
Dirva
yra
vienintelis
jos
platintojas
JAV.
Prašom
dernūs lėktuvai turi visą eilę in me aukštyje, praktiškais Sume
liuojamos bei apsaugomos fede
strumentų, dalinai vieni kitus timais, oro deguonį galime skai
ralinių įstaigų ir įstatymų. Pats
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
pavaduojančių, kad daliai jų su tyti nuliu, čia veninis kraujas tu
investavimo metodas yra labai
laiku
išsiųsti.
gedus, lėktuvas galėtų dar bent ri tiek pat deguonies, kaip ir ap
paplitęs amerikiečių tarpe, kurie
nusileisti artimiausiame aero linkinis oras, tad panaudojamas
turi tik vidutines pajamas ar su
drome net ir nepalankiam orui deguonis, (skirtumas tarp tų
taupąs.
esant.
abiejų kiekių) yra nulis. Nuo
(B us daugiau)
Grynai su mediciniškom pro-'42,000 pėdų aukščio sąlygos, kiek
INVESTAVIMAI IR JU FONDAI
blemom begimstanti aviacija su-' tai liečia atmosferos deguonį, ne*
AR NEVERTA
sidūrė kiek vėliau, jau šiek tiek besikeičia, net pasiekus ir tarpR išo teis. V. K. BANELIS
pažengus pirmyn, kai pirmą kar- planetinę erdvę.
PASVARSTYTI?
tą skraidymo sąlygos nebeatiti Mes jau šiandieną susiduriaJau ilgesnį laiką gyvendami (vimo institucijas su savo fonKartą darydamas svarbius nu
ko tų gyvenamųjų sąlygų, kokios’ me su visom tom problemom, su Amerikoje bei Kanadoje, veik dais, kuriuos čia stengsiuosi pla
tarimus Amerikos garsus prezi
yra žemės paviršiuje. Jau vieni kuriom susidursime ir tarplane- viši apsipratome su esamojo gy čiau paliesti.
dentas Woodrow WILSON yra
iš pirmųjų lakūnų pastebėjo, kad, tinėse kelionėse, nes "normalūs” venimo apraiškomis, daugiau ar
Dažniausiai žmonėms tenka išsitaręs, kad ”visuomet naudo
pakilus į didesnį aukštį, žmogus kariniai lėktuvai, — ir tai ne mažiau pajuntame tiek kultūri susidurti su vad. investmentų
ne tik savo protą, bet ir tą,
pradeda kažkaip keistai jaustis, kokie nors bandymų modeliai — nio bei ekonominio veikimo pul bendrovėmis kurios sayo turima ju
kl]rį
pasiskoJinti...
tampa lyg savotiškai girtas, ne- jau nuolatos skraido aukštyje, są. Dažnai užtinkame vietinės finansine politika yra skirstomos
besiorijentuoja tinkamai pade- didesniame negu 42,000 pėdų. spaudos puslapiuose didesnius į paprastąsias (open-end) ir už Ta mintis yra labai reikšmin
tyje, o kartais net ir apalpsta be Net ir man, eiliniam piliečiui, ne aprašymus bei atsiliepimus apie daras (closed end). Paprastoje ga investavimo srityje. Visi pa
suprantamos (tiems laikams) pretenduojančiam į jokius atsie- krašto ekonominę padėtį bei pa kalboje žmonėse tos bendrovės stebime esančią INFLIACIJĄ ir
priežasties. Pastebėta, kad šie kimus, teko būti aukščiau šios sireiškiančius linksmesnius ar yra žinomos, kaip investavimo mūsų uždirbamų bei taupomų pi
nigų pirkimo galios mažėjimą.
Pulk. Wachtel — Peenemiundės komendantas
pasikeitimai įvyksta pasiekus ribos.
liūdnesnius tojo gyvenimo bruo fondai, angliškai — MUTUAL Padėtis reikalauja rimtesnio ap
virš 10,000 pėdų, kad jie vis
žus. Neretai pastebime atsiliepi FUNDS.
Pulkininkas Wachtel gegužės 10 d. skuba Peenemiundėn.
svarstymo ir veikimo.
smarkėja kylant į viršų ir, kad
Kiek vėliau, jau pradėjus mus, kad šiuo metu yra labai pa
Investavimo Fondai yra atski
Dauguma finansinių ekspertų Pereina pirmąją postų liniją. Iš paskutinės valstybinio geležinke
nors ne kiekvienas žmogus vieno skraidyti sprausminiais lėktu rankus momentas visokiems ka
lio stoties važiuoja toliau dirbtuvių geležinkeliu ir aerodromo ko
du stiprumu yra paveikiamas, vais, buvo susidurta ir su kita, pitalo investavimams į krašto rų kapitalų telkinys, kuris yra prieina nuomonės, kad reikšmin mendanto lengva mašina. Pulkininkas leitenantas Stams pasiun
federalinių bei atskirų valstybių gai sutinkamas INFLIACIJOS
bet kad galų žale kiekvienas ap nė kiek nemažiau svarbia, bet besiplečiančią industriją.
įstatymų kontroliuojamas ir in- pavojus tik pasirenkant tinka čia savo automobilį naujajam komendantui. Po to išduoda jam
alpsta. Tik gal vienas pajėgia mažiau žinoma problema. Bū
pažymėjimus, be kurių Peenemiundėje negalima nė žingsnio
kiek aukščiau pakilti, negu kiti. tent, kylant į aukštį, oro spaudi- Kas yra kapitalo investavimas? vestorius įgalina, sumažinus mus investavimus. Paskutiniu žengti.
rizikos momentą iki minimumo, dešimtmečiu yra tiek Amerikoje
Priežasties ieškoti ilgai nerei mas nuolatos krinta. Ir tai labai
Pirmiausia geltonai žalią liudijimą:
Aplamai pas mus, lietuvius, in turimą investavimą sėkmingai tiek Kanadoje labai paplitęs in
kėjo, ji buvo greit surasta: tai smarkiai, kol pasiekiamas toks
Oro pajėgų bandymo stotis. Liudijimas Nr. 2590. Pavardė:
vestavimo sąvoka yra labai glau
oro, teisingiau tariant deguonies, aukštis, kur spaudimas yra toks džiai surišta su nekilnojamos auginti ilgesnio laikotarpio ribo vestavimas į investavimo fondus Wachtel, Vardas: Max, gim.: 6. 6. 1897 m. Rostocke, Laipsnis:
trūkumas kylant į tirštu .
žemas, kad plaučiuose nuolatinai nuosavybės įsigijimu. Todėl na se. Trumpiai išsireiškus, investa — MUTUAL FUNDS.
vimo fondąi duoda tinkamą gali MUTUAL FUNDS yra visiems pulkininkas, Dujokaukės Nr.; 2,nūgis: 178 cm. Atpažinimo ženk
12,000 pėdų aukštyje atmos esantieji vandens garai išsilygi mų ar žemės sklypo įsigijimas,
mybę pasinaudoti profesonaliniu taupytojoms prieinami ir įgalina las: 1/štab. Res. Pri’ešlėktuv. 704, Nr. 406 827.
fera beturi tik pusę to deguonies na su aplinkos oro spaudimu ir atidarymas kurio nors parduo
Seka raudonas papildomas liudijimas Nr. 71.
finansiniu patarnavimu, netiesio žmones dalyvauti Amerikos ga
kiekio, kuris randamas žemės pa patys vieni ”pripildo” visus plau tuvės, biznelio ir yra paprasčiau
Pagaliau atlapo ženklas su numeriu 3582.
giniai investuojant kapitalą, su lingos industrijos pelnuose. Tuo
viršiuje, jūros lygyje. 20,000 pė čius. žmogus ima lyg ir skęsti, sias, lietuviams priimtimiaūsias
Tai viskas. Oficialioji dalis baigta. Vienas iš karo isteri
taupąs į Amerikos industriją.
pačiu rizikos momentas sumaži
dų aukštyje tenai bėra tik vos dusti ir trokšti savo paties orga bei suprantamiausias kapitalo
jos skyrių atverčia savo pirmąjį puslapį.
Paprastosios (open end) in namas iki minimumo.
1 3 deguonies, ir daugumas žmo nizmo garuose.
Vieno vienintelio vyro rankose, vienoje asmenybėje, pul
investavimas. Vis dėlto vakarų
Visą informaciją teikiame lie
Nuo 52,500 pėdų aukščio ang civilizacijos pasaulyje, kur fi vestavimo bendrovės turi savo
nių šitame aukštyje tenai jau
tuviškai bei angliškai be įparei kininko Wachtel asmenyje, nuo dabar yra sukoncentruotos visos
po 5-10 minučių, nors reti indi lies dvideginis bei vandens garai nansinės institucijos bei moks atskirą sektorių Amerikos biržos
žinios apie vokiečių V-l keršto ginklą. Ir ant šio vyro guli taip
vidai, ilgesnį laiką "išgyvenę” pilnai užpildo visus plaučius, ne- lai yra toli pažengę, tokiuo in akcijų prekiavimo institucijose. gojimų — Rašykite:
pat visas pavojus. Pavojus, kad šis Hitlerio keršto ginklas jjali
Jų
fondai
nėra
savo
akcijų
skai

bepalikdami
vietos
deguoniui.
šitame aukštyje, gali vis dar va
likti neveiksmingas.
vestavimo supratimu nepasiten
landomis išlaikyti sąmonę. Yra Nuo šio aukščio, nežiūrint kiek kina. Tiek Amerikoje, Kanadoje čių suvaržę įstatymais ir jas ga Vardas, Pavardė ..........................
žinoma, kad Pietų Amerikoje žmogus bekvėpuotų, jis nė tru bei Vakarų Europos valstybėse lima įsigyti kiekvienu metu, pa
Pirmasis bandomasis šūvis
Amžius .......................... .............................
viena indėnų giminė, per kartų pučiuko deguonies nebeįtrauks į kapitalo investavimas yra ne gal esamą dienos kursą biržoje.
Paprastosios investavimo ben Adresas .................................................
Kai Wachtel persikelia Peenemiundėn, jis čia teranda ke
kartas gyvenusi 18,000 pėdų savo plaučius. Skirtina nuo 42,- daugiau, kaip turimo kapitalo,
letą technikų ir raketai katapultą. 1942 metų Kūčių dieną buvo
aukštyje, gali jame dirbti sunkų 000 pėdų aukščio, nes ten šiek sutaupų patikėjimas privačioms, drovės ir jų fondai dažnai į savo
K
ING
MERRBTT
&
CO.
INC.
pavykęs pirmasis bandomasis šūvis. Tačiau sekančiuose bandy
fizini darbą be jokių kvėpavimo tiek deguonies plaučiuose dar
valdžios kontroliuojamoms portfolio įjungia labai mažą % FOREIGN LANGUAGE DEPT.
muose variklis neveikė, kaip reikėtų. Jautrūs iššovimo įrengimai ’
aparatų. Gi daugumas žmonių, yra, nors jau ir mažiau, nei ve finansinėms institucijoms, ku bankinių paskolų bei bonų, nors 301 Grand Av.enue
neperneša stipraus spaudimo pasikeitimų, kurie susidaro "pul
patekę į šį aukštį, apalptų vien niniame kraujuje. Nuo 52,500 pė rios sutelktą kapitalą re-inves- Investment Company Act of 1940 ENGLEWOOD, New Jersey
suojant” varomoms dujoms, t. y. kai jos nevisad vienodu grei^
tik kelias minutes pavaikščioję! dų aukščio deguonies nė kiek ne tuoja į krašto pramonę ir tuo pa jAs leidžia turėti iki nustatyto
dydžio. Pardavimo-pirkimo skir
veržiasi.
Kylant dar toliau į viršų, žmo bėra !
čiu įgalina gauti didesnius pel
Jei oro spaudimą jūros aukš nus dividentų forma, negu jį lai tumas tuose fonduose daugiausia
Po kiekvieno iššovimo tenka ilgai užtrukti su įvairiais pa
gaus prisitaikymo prie aplinkos
IŠTIKUS
GAISRO
svyruoja nuo 7,/2"81/2 akcijų kai
taisymais. Pirmuosius šūvius jie paleidžia dar su paprastu para
galimybės labai krinta ir apie tyje skaityti pastovų — 760 mm duoja bankinės įstaigos.
nos.
Akcijų
vertė
atskiruose
in

ku, vienam startui tiek jo sunaudodami, kiek Rusijoj visa armija
20,000 pėdų laikoma aukščiausia gyvsidabrio, tai 20,000 pėdų auk
NELAIMEI
Pačio
kapitalo
investavimo
yra
vestavimo fonduose yra kalku
per dieną iššaudo.
riba, prie kurios žmogaus orga štyje šis spaudimas jau krenta
ir
mūsų
gyvenamame
krašte
ke

liuojama
du
kartus
kas
dieną
Kada jūsų namai arba ra
Tai patyręs, Wachtel skrenda į Kiel-Bossau pas Walter,
nizmas dar gali prisitaikyti. iki 349.1 mm gyvsidabrio, 30,000
letą
formų.
Amerikoje
privatūs
biržos pasireiškime ir jų kvota- kandai tampa sunaikinti arba žymiausią vandenilio superoksido variklių specialistą. Ir Walter
Virš šio aukščio, anksčiau ar vė pėdų aukštyje bus tik 225.6 mm.
investavimai turi labai svarbią cijas galima rasti didžiuose sugadinti ugnies, kreipkitės
pasiūlo Savo T ir Z medžiagų mišinį, kuris jau naudojamas V-2.
liau, kiekvienas nustos sąmonės, 42,000 pėdų aukštyje — tik 127.9
reikšmę,'
nes
krašto
ekonomija
dienraščiuose.
P. J. KERŠIS, dėl įkainavimo Taip pradedami Peenemiundėje bandymai su keistuoju vamzdžiu
nežiūrint kiek jis būtų prie aukš mm. 52,500 pėdų aukštyje — voš
parėmta
privačiu
kapitalu
bei
tik 77.4 mm, o 63,000 pėdų aukš
Uždaros investavimo bendro ko visada reikalauja apdraudot ant šovinio nugaros.
tumų prisitaikęs.
privačia ineiatyva. Todėl ekono
kompanijos pirm, negu išmoka
Pirmomis dienomis V-l neturėjo jokio noro skristi. Buvo
30,000 pėdų aukštyje pilna są tyje — vos tik 46.9 mm gyvsi miniu pažiūriu pačiam kraštui vės ir jų fondai skiriasi tuo, kad
dažniausia turi iš anksto nusta už nuostolius.
vadinamas ”žvyro akmenuku”, nes beveik visi šoviniai nukrisdavo
monė išlaikoma tik apie 30-60 dabrio.
turimą
pažangą
užtikrinti
ir
to

tytą parduodamų akcijų skaičių.
(Bus daugiau)
tuoj po starto — dažniausiai j Baltijos jūrą. Vėliau, suradus klai
sekundžių, priklausomai nuo pri
P. J. KERŠIS,
liau vystyti didžia dalimi ateina Akcijų įsigijimas yra įmanomas
dą, pirmasis pasaulio tolimo veikimo šovinys pakildavo ir leisda
pratimo, prisitaikymo. Gi po 2-3
finansinės institucijos, kurios tik vad. "iŠ rankos į ranką” bū 609 Society for Savings Bldg. vosi pagal nustatytą planą.
Ar
įstojai
į
minučių net ir geriausiai prisi
Telef.: MAin 1-1773
daugumoje yra privatinės.
du
arba
atvirame
biržos
prekia

1943 metų vasaros pabaigoje V-l išvystymas buvo jau toli
taikęs žmogus bus jau apalpęs,
Rezidencija: PENINSULA 25:
VILTIES
vime.
Atskiros
uždaros
bendro

Privačių
finansinių
įstaigų
\> pažengęs. Peenemiundėje darosi ankšta. Dalis įrengimų buvo per
visai be sąmonės. Reikia skirti
draiigiją?
grupei tenka priskirti ir investa- vės savo Šerų nėra įpareigotos 1III1IŲIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII kelta į Zempin — į kitą Usedom salos galą. Ten įruoštos stiprios,
pilną sąmonę, kol žmogus pilnai
cementuotos iššovimo aikštelės. Kranai atgabeno garo katapultus
orientuojasi kas aplinkui darosi,
JUOZO
KAMAIČIO
KAD JŪSŲ GIMINĖS IR ARTIMIEJI GAUTŲ SIUNTINĮ — DOVANĄ
42 metrų ilgio milžinus. Dažnai jau vienos dienos bėgyje iš
ir visišką sąmonės netekimą, ap
IR
JONO
BALEIKOS,
alpimą.
bandomos trys ar keturios "skraidančios bombos”.
VELYKOMS
ST. CLAIR SHOE STORE,
Suprantama, daugumoje atve
JĮ BŪTINAI IŠSIŲSKITE NEATIDĖLIOJANT!
— Dėmesio 10, . . . dėmesio 5, . . . dėmesio 0! — Argi
12915 St. Clair Avė.
jų antrasis periodas bus kiek il
Siuntiniu — dovana šventėms pradžiuginkit savo artimuosius!
vamzdis ima staugti, šovinys pakyla. Lėktuvai seka, kol jįš ats"
SIŲSKITE
SIUNTINIUS
DABAR!
Batų
ir
odos
parduotuvė,
dide
gesnis. Kylant aukštyn abu
mušęs į jūrą palieka žaisvą, žvilgančią dėmę.
W
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS
lis batų pasirinkimas ir žemes
trumpėja ir artėja vienas prie
(Bus daugiau)
nės kainos negu kitur.
kito, kol maždaug 42,000 pėdų
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Siuntimui į Europą duodama
aukštyje, abu jie tampa identiš
135
W.
14th
St.,
New
York
11,
N.
Y.
Tel.
CHelsea
3-2583
nuolaida.
ki, tai yra — tarpinio periodo ne
(Licensed by USSR)
belieka, jis visai išnyksta, šis
Batų taisymas paimamos ii
PAGAL SUTARTI, SUDARYTĄ SU INTURISTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS
periodas, — laiko tarpas kiek
pristatomos į namus be mokės
Į VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
Visos
išlaidos,
iškaitant
muitą,
apmokama
firmos
ištaigoje.
Siuntinius
galite
atsiųsti
paštu.
žmogus gali išbūti įvairiausiose
čio.
SIŲSTI GALIMA TIfc NAUJUS DAIKTUS.
galit pigia kaina atsispausdinti pro
aukŠčiose prieš apalpdamas, la
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki
PRISTATYMAS GARANTUOTAS. KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
fesines korteles, Įvairias blankas, va
bai smalkiai trumpėja ir 42,000
7 v. v.
ĮSTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.
karams biletus, vestuvių pakvieti
pėdų aukštyje pasiekia savo ri
Telefonas: GL 1-5875, buto —
Atidaryta kasdien nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. Sekinadieniais iki 4 vai.
mus, plakatus ir kt.
bą — nuo 9 iki 15 sekundžių.
Klientų pĄtogiifnūi skyriai atidaryti sekančiuose mieštuose:
GA 1-7658.
Vidurkis apie 12 sekundžių. Tai
Jiiimiiminiiiiiiirmiiiimiiimiiimiiimi
Užsakymai priimami ir paštu.
116 East 7th Strėėt, New York, N. Y. Tėl. YU 2-6380
tėra tik toks laiko tarpas, kuris
Ar jau
900 Literary Rd.
11339 Jos. Campau
632 W. Giršrd Avė.
DIRVA — 1272 East 71 St.
332 Fillmore Avė.
reikalingas kraujui iš plaučių
Detroit 12, Mich.
Cleveland 13, Ohio
Philadelphia 23, PA.
Cleveland 3, Ohio
Įstojai {
Btiffalo
6,
N.
Y.
pasiekti smegenis, šis laiko tar
Tel. TOwnsend 9-3980 Tel. TOwer 1-1461
Tel. WAlnut 5-8878
Tel.: HE 1-6314
V 1 L T I E d
pas toliau nebetrumpėja ir tai

»

DIRVA

I
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DETROITO LIETUVIAI
DAIL. JUOZO PAUTIENIAUS
KŪRINIŲ PARODA
Kovo 9 d. International Insti
tuto patalpose buvo atidaryta
Kultūros Klubo globojama dail.
J. Pautieniaus meno paroda.
LKK pirm. R. Bilaitienei atida
rius parodą, vicepirm. agr. A.
G ii vy dis apžvelgė dail. J. Pau
tieniaus gyvenimą, studijų eigą
ir jo kūrybos raidą. Pakviestas
tarti žodi, dail. J. Pautienius pa
brėžė, kad rusų ir mongolų dur
tuvai neįstengė užgniaužti lietu
vių kultūros apraiškų. Lietuvių
kultūra įvairiais kūrybos pavi
dalais reiškiasi laisvajame pa
saulyje, garsina lietuvių tautos
vardą ir nuolat liudija jųp bran
dumą laisvei ir nepriklausomy
bei. Kultūrinis ginklas esąs gal
pats tikriausias lietuvių tautos
kovoje dėl savo laisvės.
Kataloge pažymėti 35 darbai,
kurie nėra vienodos vertės ir vie

MUZIKOS
turi p/LINKĖSE

Kovo 9 d. pirm. adv. P. Dar
gis dalyvavo ALB "Lithuanian

Voice" programoje ir per radi
ją kalbėjo detroitiečiams nuro
dydamas, kad Susivienijimui
ypač pageidaujamas jaunimas,
kuris turėtu paveldėti jo turtus
ir tęsti Susivienijimo darbus. Tą
pačią dieną pirm. adv. P. Dargis
dar turėjo pasimatymų ir tarėsi
su visa eile kuopos veikėjų.
žds
JAUNIEJI SPORTININKAI
Vietos jaunučių krepšinio ko
manda7 dalyvauja Inter Center
Basketball miesto lygoje. Iš as
tuonių sužaistų žaidynių, ketu
rias laimėjo lietuviai.
Komandą atstovavo: K. Balys,
R. Rūkštelė, J. Skirgaudas, L.
Pusdešris, A. Alantas, Damušis,
R. Rimša, š. Lisauskas, V. Kilikevičius ir Pabiržis.
Komanda dalyvaus miesto jau

Juzė Krištolaity tė,
praėjusią savaitę koncertavusi
Los Angeles, minint Šv. Kazi
miero 500 metų sukaktį, Dirvai
parvežė geriausius linkėjimus iš
Lietuvos konsulo. Dr. J. Bielskaus.
Koncertan buvo susirinkę la
bai daug žmonių ir jis praėjo di
deliu pasisekimu.

TURIME JUMS GERŲ MAMŲ,
ypatingai Eddy — St. Clair rajone.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

Juozą Mikonį,

11809 St. Clair AVc. Tol. UL 1-3919
Dail. A. Rūkštelės paroda
vykusi Clevelande, Lietuvių sa
lėje, pasibaigė šį sekmadienį.
Per devynias dienas parodą ap
lankė daug c.levelandiečių ir eilę
paveikslų nupirko.
Parodos metu buvo suruošta
paskaita, literatūrinė popietė ir
diskusijos dailės klausimais.

MĖGĖJAMS

Muzikos mėgėjai, kurie tik kur jums lietuviškai patarnaus
jdomaujatės radijo ir patefono p. Johansonas. Ir norimiems
gerais aparatais, nepraleiskit
pirkti aparatams jis padarys di
progos, kovo mėn. 14-23 dieno
mis aplankyti Sportsmen Show. delę nuolaidą. Paroda vyks Pub
Ten aplankykit muzikos skyrių, lic Hali.
Kiekvienas dabar turi gerą progą labai pigiai nusipirkti
importotą vokiečių HI-FI kombinuotą radiją-patefoną arba stalo
aparatą.
Pavyzdžiui:

RAY NAUSNER REALTY

ar namuose MU 1-2154

O. ir J. Rinkai
Lietuviams evangelikams —
liuteronams
Lituanus žurnalui paaukojo $10.
Aukas galima siųsti tiesiog į Li pranešama, kad kovo mėn. 23 d.,
tuanus redakciją, 916 Willough- sekmadienį, iš Chicagos atvyks
by Avė., Brooklyn 21, N. Y. arba ta kun. Neumanas ir laikys pa
Lituanus Remti Komiteto iždi maldas su šventa vakariene. Pa
ninkui Jonui Kazlauskui, 7709 maldos įvyks St. Johnš Lutheran
L. V. S. Ramovės
nodo meninio lygio, tačiau jų nučių krepšinio pirmenybėse. Clevelando skyrius, visuotiniame Aberdeen Avė., Cleveland 3, Church — 757 Eddy Rd. Pamal
dų pradžia 1 vai. p. pietų.
techninis apipavidalinimas rodo j Taip pat ir V. V. Apygardos žai- susirinkime 1958 m. kovo 9 dieną Ohio.
Lietuvių Evangelikų
tvirtai nusistovėjusią ir ganadynėse Chieagoje.
išrinko naują valdybą. Valdyba
Taryba Clevelande
Komandai vadovauja Algis susirinkusi posėdžio pasiskirstė Lietuvių Prekybos Namai —
savitą menininko kūrybos link
Rimša.
me.
pareigomis: A. Jonaitis - pir-, Baltic Trading House (6933 SuJonas Kazlauskas
Paroda dar bus atidaryta ir
mininkas,
L.
Leknickas
—
viceperior
Avė.)
jau
veikia.
DALYVAVO LAIDOTUVĖSE
kovo 16 d. 2 - 8:30 vai.
sepirmininkas, K. Morkūnas
Jau turime įvairių medžiagų kiekvieną šeštadienį nuo 11 iki
Dr. B. Gurskytė-Paužienė su kretorius, F. Eidimtas — iždi-1 paltams ir kostiumams; odos da- ! va^’ P’
pildo income tax
LANKĖSI SLA PIRM. ADV. sūnum Vladu buvo nuvykusi į ninkas, A. Spirikaitis — kult.' lykų, skarelių, kojinių, sukne-,
redakcijoj patalpose.
savo dėdės Jurgio Gurskio laido reikalams, P. Skardys ir G. Gu- lėms medžiagų, vilnonių siūlų,
POVILAS DARGIS
Kovo 8-9 d.d. SLA pirm. adv. tuvės Chieagoje.
dėnas — kandidatai.
I plaukams kirpti mašinėlių, skus- Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
P. Dargis Susivienijimo vajaus
Tam pačiam susirinkime buvo tuvų ir kitų dalykų, tinkančių
reikalais lankėsi Detroite. Vieti
išrinkta ir revizijos komisija: Ajgjųgti į Lietuvą.
kaip gyvena viso pasaulio lietunė 352 kuopa jam pagerbti uk ATVIRAS LAIŠKAS Mikoliūnas, E. Karnėnas, Pr. Ži
Tautiškų dalykų skyriuje tu
rainiečių Politinio Klubo patal
donis.
viai.
rime gintaro išdirbinių, juostų,,
pose kovo 8 d. suruošė pobūvį, PONIAI GENEROLIENEI
Naujoji valdyba savo pirmame pagalvėlių, albumų, medžio dro
E.
RAŠTIKIENEI
kurį pradėjo kuopos pirm. F. Mo
posėdyje svarstė skyriaus veik žinių, lietuviškų knygų, atviru
tuzas, pakviesdamas vicepirm.
Beskaitydama gen. S. Rašti los planą. Pirmasis posėdis pra kų, ir t.t. Be to, pas mus galite
Ign. Kaunelį toliau vesti progra kio knygos "Kovose dėl Lietu ėjo labai darbingoj nuotaikoj.
pirkti ir rašomas mašinėles lie
mą.
tuvišku raidynu.
vos” antrąjį tomą, 233-me pus
Pirm. adv. P. Dargis glaustai lapyje aptikau:
Tautinės Sąjungos skyriaus
čia pat įsikūrė ir lietuviška
atpasakojo SLA istoriją, atsira
nariu susirinkimas
Patria Gift Parcel Co., per ku"Einu Laisvės alėjos viduriu,
dimo priežastis, steigėjų moty vengdama susitikti pažįstamus, | šaukiamas kovo mėn. 23 d., sek-j rią galite siųsti ir pigiuosius
vus ir tikslus, kuriuos tolimes kad nepakenkčiau jiems. Praei- madienį, 11 vai., Dirvos redak-! maisto bei angliškų medžiagų
nis organizacijos vystymasis su na artistė Vencevičaitė. Pama- cijos patalpose. Labai aktualiais siuntinius ligi 44 svarų. Maisto
kaupu pateisinęs. SLA išaugęs čiusi mane, nusuka galvą į ša- klausimais pranešimą padarys; paketėliai pasiekia Sibirą per
į pačią didžiausią fraternalinę
lį. . . . štai ateina trys ponios. Jų ' red. B. Gaidžiūnas. Bus aptarta 2-3 savaitės. Kainos tikrai žė
organizaciją su 12,090 narių ir vyrai bolševikų suimti. Jos svei- ir eilė kitų klausimų.
mos, pvz., medžiaga 5ri mot. kos
per 4 mil. dolerių kapitalu. SLA kiną mane ir klausia: "Viešpa
PRADŽIA NAUJO
tiumams $55.23; 44 sv. brutto
P A S A U L I O IR
neapsiribojęs vien drauda, bet
tie, kas atsitiko? Kodėl taip su- šv. Jurgio parapijinės mokyklos cukraus $20.35; 44 sv. brutto
sudaręs ir visą eilę fondų, per vargusi ir taip išbalusi? — "Po
PABAIGA SENOJO
pietų vaisių (apelsinų, citrinų,
krepšinio karnavalas
kuriuos remias įvairius lietuvių
Biblijos studentai skelbia pa
nios, eikite nuo manęs, mane se-j Kovo 20 d., ketvirtadienį, 6 v. obuolių) $24.15 ir t.t. Visos kai saulio
visuotiną pabaigą pagal
visuomeninius, švietimo ir kul ka, prašau jus, eikite".
v Šv. Jurgio parapijos salėje, nos su muitu, transportu ir kt. šv. Rašto liudiją. Kovos diena
tūrinius reikalus. SLA suvaidi
Iš tų ponių žodžių aišku, kad rengiamos krepšinio žaidynės, išlaidomis.
artinasi, tautų teismo diena arti.
nęs stambu vaidmenį, atsiku
Pasauliui
turi būti duotas per
šios savaitės pabaigoje lau
los, nors būdamos karininkų i Mūsų mokiniai žais prieš šv.
riant nepriklausomai Lietuvai, ir
kiame vokiškų radijo aparatų, sergėjimas todėl, kad Dievas ne
vėliau, Lietuvą ištikusios katas žmonos nežinojo, jog p. genero- Pranciškaus, šv. Vito, šv. Thonieko slaptomis. Per savo
lietuviškų ir vokiškų plokštelių daro
ienė
yra
bolševikų
persekiojama
mas
Moor
ir
šv.
Paschalio
mopranašą
Joelio 3: 14-15-16 e. sa
trofos metu, ypač besirūpinda
transporto ir kt. Ateityje laiky- ko Jehova: šaukite apie tai tau
r
sekama.
Iuo
labiau
tai
negaį
mo
iu
n
i
U
g
t
visuomenė
kvie

mas įkurdinti lietuvius, pabėgu
tėjo būti žinoma man. Ciama atsilankyti ir pasižiūrėti sime ir lietuvišką spaudą bei tose, skelbkite karą žadinkite
sius nuo bolševizmo.
stipruolius j tą kovą, vadinamą
Be to, nesilankydama aukš mūsų sportuojančio prieauglio. įvairią rašomą medžiagą.
Kuopos sekretorius A. Borei- tuose visuomenės sluoksniuose,
Mes norėtume, kad šie preky-1 Ajįmągedon, sunaikinimo vietą,
šis padarė platoką Susivienijimo iš neturėjau progos p. Raštikie IIIIUIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll bos namai taptų ir bendrais lie Apreiškimo 16 per., 16 e. ;
istorijos apžvalgą. Meninę pro
nę asmeniškai pažinti ir net ne
tuvių namais, todėl mes tautie- mas visiems geros valios žmoTHREE WAY
gramos dali atliko kuopos prie
žinojau, kaip ji atrodo. Kitas dačiams stengsimės padėti ir įvai- nėms yra |6ks, kad jie dabar bėgPAINTING
CO.
auglis. Baleto studijos mokinė
riais informaciniais reikalais, tų j kalnus, kas reiškia, kad jie
’ykas, kad, man dirbant Vals
Miškinytė pašoko porą šokių,
Lietuviška įmonė atlieka įvai kaip butų ir kambarių išnuoma- fuP atistoti Dievo ir Kristaus
tybės opero je ir dalyvaujant vie
Mingėlaifė, paskambinusi porą
arays^s pusėje ir tą jie
šuose koncertuose, bent iš maty- rius naujų ir senų namų dažymo vimo, baldu pardavimo ir pan.
sudėtingesnių piano dalykėlių,
ir dekoravimo
darbus iš lauko ir
no mane daug kas pažinojo.
Lietuvių Prekybos Namai | šėtono organizaciją.
■»
parodė savo jau tolokai pažen
Todėl p. Raštikiefiės užuomina, viduje.
Tokiems geros valios žmonėms
gusią techniką. Gruodis paskam
Lietuviams darome nuolaida.
kad aš ją pamačiusi, nusisukau
„
j • • x :
i Viešpats pataria atsiskirti nuo
Geras, dviejų se mų namas | saumyijngų pasaulinių organizabino pianinu ir pagrojo- akordeo
šalį, labai mane nemaloniai ir
nu, Petrauskas pagrojo akordeo
J. ir E. Ignatavičiai
| p0 g ir 5 k., labai geram sto- Icijų ir nesistengti ieškoti garbės
skaudžiai paliečia. Aš labai pra
nu ir kiti padeklamavo eilėraš
677 E. 128th St. Tel. MU 1 8368'vyje< Du nauji gaso pečiai, nau- nuo žmonių nei mėginti palaikyšyčiau, bent spausdinant antrąją
čių.
knygos laidą, šią pastabą apie inillllllllliuillllllllllimilllllllllllllllllltll jas AU, 40 galionų vandens šilPo to Ign. Kaimelis supažin
dymo tankas, naujas stogas. I aįarja įsistoti Dievo pusėje
mane išbraukti.
dino svečią ir visus dalyvius su
J. C I J U N S K A S
Dviejų mašinų garažas. Į pietus pirma negu ateis didelis prispauSu
pagarba
įžymesniais kuopos veikėjais ir
LAIKRODININKAS
nuo St. Clair prie E. 117 St.
dimas ir vargų laikas, kuris ateis
J. VenceviČaitė-Kutkuvienė
nariais. Buvo pristatyti: Balčiū
su Armagedono kova.
Eckart Realty
Taiso
ir
parduoda
laikrodžiu?
Kodėl Jėzus pataria žmonėms
nai, J. Ambrozevičius, daktarė ir \ Mes turime spalvuotų pirkėjų.
484 E. 200 St.
apyrankes
ir
kitas
brangenybes
dabar bėgti į Dievo pusę, j tą
inž. Miškiniai, B. Keblaitienė,
KE 1-6422 klausimą Jįzus atsako tokiais
Kreipkitės ir mes parduosim Sąžiningas ir garantuotas dar KE 1-1440
rašyt. Yvt. Alantas, dr. J. Kar
(23) žodžiais: Matt. 24: 21 e.: Nes
Jūsų namą.
bas
prieinamomis
kainomis.
velis, J. Pilka, A. Pilka, A. Ba
tuomet bus didis suspaudimas,
WADE PARK REALTY CO.
753 E. 118 St.
nionis, Grinius.
kokio nebuvo nuo pasaulio pra
, Išnuomojamas butas
7032 Wade Park Avė.
Cleveland 8, Ohio
B. Keblaitienė, Balčiūnienė ir
antrame aukšte 2-3 asmenims. sidėjimo.
Broliai ir seserys, skaitykit;
Arthur O. Mays, broker
Telef.; LI 1-5466
Baranauskienė pobūviui pagami
T_eir“util: .n?°.Lva.’\L?' 9861 BiHiršrDievo žod?
Telef.: UT 1-7551
no skaniu užkandžiu.
ilUIIIIIIIIIIlSUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi E. 79 St. Telef. UT 1-9696.
Skelbia:
gbi iiibiiibi
(22)
WTLLIAM SHIMKUS
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Anksčiau

Siemens TR 68
Nordmende Arabella
Nordmende Clarissa
Novak 877
Novak 777
▼
Grunding Majestix
Fonovox Mardegras
Stalo
Nordmende Elektra
Nordmende Condor
Nordmende Tanhauser

20 lempų
$640.00
14
$624.00
99
12
$429.00
99
14
$489.00
99
10
$359.00
99
16
$448.00
99
11
$448.00
99
aparatai
13 lempų
$135.00
13
„
$170.00
18
„
$269.00

Dabar

$399.00
$498.00
$349.00
$395.00
$298.00
$342.00
$342.00
$110.00
$138.00
$216.00

Visi aparatai parduodami išsimokėtinai, be nuošimčių. Mi
nėtus aparatus turėsit progos pamatyti Sportsmen Show parodoje,
Public Hali, kovo 14 - 23 d.d.
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į Vokiečių radijo atstovą.
609 East 120 St. Telef. PO 1-1398
2 šeimų namas

23/4 AKRAI ŽEMĖS ,
East Clevelande. Geros pajamos. 10 kambarių namas. Netoli Naujos Parapijos bažnyčios. Kaina
Kaina $14,900.
Šaukie: M. Blynas, LI 1-6613 $32,0001
arba
Globokar
Betty Hansen biure UL 1-6150
(22)

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

Telef.; EX 1-3969. Bute; WA 1-2354

£■

■■■■■■ a ■

Kviečiu jus įrodyti, ką jūs patys galite ...

DIDELIS NAMŲ
PASIRINKIMAS

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO
PRIETAISAS

NATIONVVIDE’S

■■
■■B
n■
n

HEARING

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS

a
a
Jokio guziko ausyje. Jokio iniūro.
Jokių specialių prijungimų už ausies.
Duoda high fidelity girdėjimą.

Stipri hearing aid paslėpta akiniuose.
Beveik nematoma triūbele nuneša gar
są j ausj.
• Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.

Duodame KNYGA NEMOKAMAI supažiud'na su visais stebuklingais naujais
patogumais geresniam girdėjimui ir to
aparo paslėpimo, neįmanomo iki dabar.
Užeikite, pašaukite, ar rašykite šiandien.

Atsiųskite man nemokamai
Beltone Hearing Glasses.

Pavardė

Šaukite Mr. NORBUTAS
106 Citizens Bldg^

•

MAin 1-5252
850 Euclid Avenue

Adresas:

knygelę

miiiiiiiiiimiiiiifiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiii:

PRANEŠAMA...

■

kaip niekad su

Galite girdėti su ABIEM ausim.

1077 East Wallings Rd.
Brecksville. Ohio

apie

n

Gražu gyventi
Vienas gyvybės draudimas pa-1
3
S Šitame, South Euclid esančiam dengia visą jūsų šeimą . .. net
name. Didelis salionas ir valgo- automatiškai kiekvieną naujai
mas kambarys. 4 miegami kam- prisidėjusi (po ,14 amžiaus dicJ bariai. Įrengtas rūsys.
,|nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
a
Arti susisekimo. Geras pirki už mokamą vieną draudimą!
nys.
Skambinkit:
Kreipkitės pas Joną Nasvyti.
. ,
IV 6-1600
PAULINA MOZURAITIS,
R. A. GALL REALTY CO.
491 E 966 St

atTri#,
I-4LJ5.5

<7

ĄMes kepame visokius pyragus, lietuvišką .

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji musų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

produktus.
Kreipkitės į mus ii būsit patenkinti

LIETUVIU
KLUBAS
Z
6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.

Cleveland 24, Ohio

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAiii 1-1773.

HEZIQ>>tfCIJA: PENINSULA 2621

Norėdami pigiai pirkti namus •fiueste aVba priemiesčiuęse, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio.

Patarnavimas ir išpildymai

garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakube & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

s

ENdicott 1-176S
KE 1-7770

U

I
♦DIRVA*

4
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KREPŠINIO, TINKLINIO, STALO TENISO VARŽYBOS
Ar

Mielam kolegai
Kovo 8-9 d. Detroite įvyko Vi- bose negalėjo dalyvauti), finalidurinių Vakarų Apygardos krep- nėse rungtynėse nugalėjo ilgaJUOZUI GAŠKAI su šeima,
šinio, tinklinio ir stalo teniso var- laikį moterų tinklinio čempioną
žybos, kuriose Clevelandą atsto- Chicagos Nerį. Per šį sezoną dėl
jo mylimai motinai mirus, gilią užuojautą reiškia
vavo LSK žaibas.
nuoseklaus treniravimosi ir ak
Nors ir silpnoka vyrų krepši tyvaus dalyvavimo turnyruose
Clevelando Skyrius
nio komanda, lėtai ir apgalvotai žaibietės, atrodo, yra vienintelės
žaizdama, nugalėjo Detroito Ko Vidurinių Vakarų Sporto Apy
L. T. A. Sambūrio
vo II ir Baltijos Jūros Tunto pen gardos atletės, stipriai pažengu
Telefonas: IIEnderson ketukus, gi turėjo nusileisti ASK
^•(lakcijod ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
sios į priekį.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
Lituanicai ir pasitenkinti trečia
Vyrų stalo teniso komanda iš
būti mirtinai įgeltam. Dar šio
vieta. Ypatingai jautėsi stoka
sikovojo
antrą
vietą
nugalėjus
tikslių metimų iš didesnių atstu
šimtmečio pradžioje Brazilijoje
Kun. A. Juškai iškilmes atidarius
pernai
metų
meisterį
Rochestemų, tačiau tas buvo atsverta
kasmet nuo nuodingų gyvačių
ir prel. I. Albavičiui atkalbėjus
rio
Sakalą
ir
Chicagos
Nerį.
žai

dm ii m h
veržlumu, ryžtu ir noru laimėti.
įkandimo mirdavo apie 25,000
1.
invokaciją, prof. Simas Sužiedė
bą
atstovavo:
A.
Nasvytis,
J.
gyventojų.
Komandoje žaidė: V. Gelgotas
N. B-NĖ
lis skaitė ilgoką, bet gana kruopš
Nasvytis,
V.
Valaitis.
(kapitonas), A. Motiejūnas, G.
Tai pastebėjęs jaunas dakta
Gavėnia, sakoma, susikaupimo karą. šeštadieniu ir sekmadienių čiai ir nuoširdžiai paruoštą pa
Moterų
stalo
teniso
komanda,
Motiejūnas, G. Barzdukas, G.
Brazilija savo vardą gavo nuo ras Vitai Brazil pasiryžo atrasti
metas, 'račiau, žinoma, ir •susi- vakarais salės ir kai kurios kla- skaitą apie šventojo gyvenimą ir
susidedanti
iš
J.
Laikūnaitės
ir
Bartkus ir A. Modestavičius.
ten augančio raudono medžio, vaistus prieš gyvačių nuodus.
kaupimui yra visokių formų. Ne- sės užimamos minėjimams, pa laikotarpį.
V.
Valaitienės,
laimėjo
pirmą
Sėkmingai užbaigę Clevelan
kuris vadinamas "Pau Brazil". Vyriausybė nupirko prie miško
imtinai užmigti žiemos miegu, skaitoms, filmams.
vietą.
Meninėje dalyje, saikingai ir do miesto pirmenybes nepralai
Pirmieji Europos jūrininkai, sodybą ir perdavė jo bandy
kaip tai meškai. Chicagos lietu-i — Štai čia, Menininkų klube
Vyrų
individualinėse
stalo
tesu dideliu estetiniu skoniu dail. mėdami nė vienų rungtynių, gi
pasiekę šį kraštą, manė, kad jie mams. Brazil buvo girdėjęs apie
viai, kaip matysime, tų formų ne kurį šeštadieniais jie leidžia pa
laimėdami
10,
žaibo
tinklininkai
varžybose
J.
Nasvytis,
praCalmattes bandymus Indijoje ir
A. Valeškos dekoruotoje scenoje,
atrado
salą.
1500
m.
balandžio
22
tik ieško, bet ir randa.
versti mokytojų kambariu, dabar
prieš varžybų laimėtojų J
aktoriai A. Rūkas, Alg. Dikinis, Detroite nerado sau lygių, ir be
d. ji buvo prijungta prie Portu juos pakartojo. Jis paimdavo gy
Norint patirti tikrąjį Chicagos vyksta L. B. Chicagos apygardos
'
šoliūną,
pasidalino
trečią
ir
ket

I. Nivinskaitė, E. Vilutienė ir Z. didelių pastangų nugalėjo De
galijos karalystės. Toji "sala", vačių nuodus, panaudodavo ark
lietuviško gyvenimo pulsą sa- valdybos posėdis. Didžiojoje sa
virtą
vietas
su
Misiūnu
iš
Detroi

Kevalaitytė, smuikininkui P. Ma- troito Kovą ir Chicagos Nerį. Ge
laikui bėgant, išsivystė į didžiu lių atsparumą ir iš tų arklių
vaitgaly, būtinai reikia aplanky- Įėję vyrų choras su merginomis
to
Kovo.
tiukui ir prof. Vladui Jakubėnui rai susižaidęs vienetas, atrodo,
lę portugališkai kalbančią vals kraujo įjndarydavo serumą (skie
ti Tėvų Jėzuitų neseniai įkurtą- ir solistais atkakliai ruošiasi
Moterų
individualinėse
stalo
(fortepijonu ir vargonais) paly neras rimtų priešų nei artėjan
tybę. Ji turi šiandien apie 53 mi pams skystį). Savo atradimą jisj
"Fausto" operos pastatymui.
ji Jaunimo Centrą.
teniso
varžybose
vėl
žaibas
figū

čiose Vlll-se š. A. ir Kanados
pademonstravo- 1903 birž. 28 d.
lijonus gyventojų.
— Šioje, štai, klasėje vyksta dint, išpildė Antano Rūko para
ravo
lentelės
viršuje.
Pirmą
vie

Dailininkai: senieji ir patys braižytojų kursai,__ įkišęs nosį šytą ir režisuotą poemą šv. Ka Lietuvių Kamuolio žaidynėse tą laimėjo V. Valaitienė ir antrą
Brazilijos didžiausias miestas medikų kongrese Rio de Janeiro.
(jos įvyks Clevelande balandžio
jauniausi
c pro praviras duris (matyt buvo zimiero garbei.
yra Sao Paulo. Dar prieš 70 me Jis čia pat gyvačių nuodus sulei
S.
Juodvalkytė.
mėn. 12-13 d.), nors veteranų
tų jame nebuvo nė 70,000 gyven do balandžiams, o paskui vienai
Vos tik didelian ir šviesian pertrauka) matau įvairius skri
Nežiūrint sumaniai manevruo Miniuko ir Grajausko vedama
Trumpas susumavimas žaibo tojų, o šiandien su maždaug trim jų pusei į^eįdo^serumą. Visi ba
koridoriun įėjusį tautietį patrio tulius, bokštus iv piramides, iš jamų mizanscenų, akiai malo Hartfordo komanda turėtų duoti
landžiai, kurie gavo serumą, liko
atletų rezultatų: vyrų tinklinis
tiškai nuteikia lietuvių dailinin braižytas žalsvoje lentoje.
naus ir šventadieniškai nutei žaihiečiams gerą kovą. Detroite — I vieta, moterų tinklinis — I milijonais gyventojų jis peraugo sveiki ir gyvi, o negavusieji iš
sostinę Rio de Janeiro. Apskai
t
Iš vienos klasės, su storomis kiančio elegantiško scenos bliz
kų paveikslais ir meniškomis fo
žaibą atstovavo: R. Babickas vieta, komandinis moterų stalo
čiuojama, kad tame mieste kas krito.
to nuotraukomis išpuoštos sie knygomis po pažastimi, išeina gesio, poema nepaliko jokio įspū (kapitonas), G. Barzdukas, M.
Dabar jo įsteigtose labaratoritenisas — I vieta, individualinis dieną pastatomi 54 nauji namai,
nos. šalia žinomų dailininkų: A. aktoriai Ed. Radvila ir PetrokaiLeknickas, A. Liutkevičius, G. moterų stalo tenisas — I ir II fa i didžiausias pasauly kavos jose dirba apie 30 mokslininkų iš
Rūkštelės, M. šileikio, A. Varno, tė-Rukuižienė; ten režisorius Ipo džio. Deklamavimas buvo visiš Motiejūnas, J. Vadopalas ir J.
viso pasaulio. Nuolat tose labavieta, komandinis vyrų stalo te prekybos ir eksporto miestas.
J. Pautieniaus, V. Vijeikio pa litas Tvirbutas repetuoja "Paža kai šaltas, nė kiek neįsijaustas ir Zoi’ska.
nisas — II vieta, vyrų krepšinis
Brazilijos sostinės vardas sif^ ratorijose yra apie 1000 įvairių
bespalvis, žodžiu visai pavyzdin
veikslų, V. Augustino ir A. Na dėtąją žemę".
Nors žaibo moterų tinklinio
rūšių gyvačių, iš 700 kasdien
šeštadienio vakare studentai gai toks, koks jis neturėtų būti. komanda Clevelando miesto pir — III vieta, individualinis vyrų darytas iš dviejų kalbų. Rio inruševičiaus meniškų nuotraukų,
stalo tenisas — III ir IV vieta. dėnų kalboje reiškia upę, o ja- paimami nuodai. Apie 300 arklių
didžiulės Vilniaus miesto pano santariečiai šiuose rūmuose pra Apie taip perduotą pačią poemą menybėse yra šiek tiek blogesnėštai lentelė, kuria gali džiaug- n(dro. — portugalų k. sausį. Ka- laikomi kaip serumo davėjai.
ramos rikiuojasi ir nė kiek ne- dės Gyvosios Lietuvybės mėnesį, būtų irgi neįmanoma ką nors ge- je padėtyje, negu vyrų, (šiuo moKiekvienas lėktuvas yra įstaty
tis ne tik žaibo nariai, bet ir dan#i portugalai į tą vietą, kur
blogesni poeto Petro Babicko praėjusiais metais visuomenei
ro pamokyti. Palydinčios muzi- rnen^u .Yra antroje vietoje ir iš kiekvienas Clevelando lietuvis, dabar pastatyta Brazilijos sosti- mais įpareigotas be jokio užmodailės darbai. Jeigu jau kartą davusį tikrai įdomių ir brandžių
.j 19 žaistų rungtynių yra laimė
kesnio pristatinėti į labaratoriją
išsikėlė sausio mėnesį, tai jie
žmogus menininkas, tai — visa paskaitų ciklą. Čia susirinks lie kos technikinis perdavimas irgi jus 17) Detroite pasirodė kelio Deja, retas kuris clevelandietis
siuntas su gyvatėmis. Niekas tų
tuviai biznieriai ir visuomenės mvo gana blogas.
mūsų
sportininkais
domisi
ar
*
r
k>je
vietoje
pastatytą
miestą
pusiškai !
mis klasėmis aukščiau už sayo
gyvačių nemaitina, todėl jos, pa
juos
remia.
Per
savo
aštuonių
Pavadino
"Rio
de
Janeiro"
(SauO ką galėtum primesti jaunie atstovai Lietuvių kultūros namo,
gyvenusios apie metus, išdvesia,
Tikėkime, kad aktoriams ge- varžoves. Be jokio vargo nuga
metų gyvavimą Clevelando žai- si° mėnesio upė).
siems Aukštesniosios Lituanisti pusmiiijoninio projekto, svars
iau pavyks pasirodyti Šv. Kazi lėjusios Detroito Kovą žaibietės bas parodė didelį aktyvumą
Ri° de Janeiro muziejuje sau- ir visada vidudienį, kada karš
kos mokyklos mokiniams? Jeigu tyti ...
miero pagerbimui ruošiamame gavo pirmą vietą, žaibą atstova sporte ir taip pat laimėjo eilę K°mi du nukritę meteorai. Jie čiausiai kepina saulė.
Ir taip diena iš dienos!
jų keletos paveikslų rinkinėlis
vo: A. Barzdukaitė (kapitonė),
A. Landsbergio veikale "Vėjas S. Juodvalkytė, J. Laikūnaitė, A. individualinių ir komandinių var- «vra visai juodi ir su skylėmis,
nepasiekia profesionalų formos
žybų. Gal ir keista, bet žaibo na- kurios primena šveicarišką sūrį.
ir stiliaus, tai jau turiniu tikrai Lietuvos vaizdai ir šv. Kazimiero gluosniuose".
Liutkevičiūtė,
A.
Orintaitė
ir
R.
minėjimas
riai turi savo nuolatinių žiūrovų
Didesnis meteoras buvo rasaiškiai į žiūrovo patriotinius
DĖKOJAME
Kęstas Reikalas Staniškytė.
,ii
tarpe Clevelande daugiau ameri- ^as 1784 metais Brazilijos apyLietuvių Auditorijoje kovo 8
jausmus prai
a. Štai, prašau:
Tai tos pačios merginos, ku
linkėję Bahia. Jis sveria 107
Nežinomo aa: u v
ipas, Traku ir 9 d.d. broliai Motuzai rodė są
rios pernai VlI-se Š. A. ir Kana kiečių, negu lietuvių.
# centnerius; jo yienas kraštas nuru apau-Į vo dar nepriklausomoje Lietuvopilis, pelėsiais
k
• Jauna J. Bandžių šeima grį- dos Lietuvių Kamuolio žaidynė
Sporto žaidynių šeimitfinkai,1 šlifuotaSj kad parodžius iš ko.
gus, Laisvės va. p'1 , didžiuliai' ie susuktą filminį montažą Lie-lgo
povestuvinės kelionės po se Toronte, žaisdamos tik pen
Detroito Kovas, taip pat £ana | kios medžiagos meteoras susideplačiašakiai lietuvi J t iclai. tuvos vaizdai . Visus tris sean-1 Meksiką. Parsivežė gražių
gražiu Įspu
įspū- kios (S. Juodvalkytė tose varžy- gausiai
Dirvai paremti skaitytojai at
dalyvavo sporto aikštėse. (da> būtentj iš gryno nikelio. Jis
Dar metai kiti, ir mūsų sc.iie- sus stebėjo pilna salė įvairiausio (Jžių ir daug meksikietiškų suveKrepšinio komanda, kurioje, tie-, pavadintas ”Bendego”. Iš tos pa- siuntė šias aukas:
amžiaus
lietuviškos
publikos.
n
j
ril
siams dailininkams reikės gero
sa, keturi žaidėjai dėl jų nelietu čios medžiagos susideda ir ant Merkevičius Vikt.,
Pamatėme besikuriančios lais
CHICAGOS
kai pasitempti . . .
Cleveland .....................$2.00
viškų pavardžių ir absoliutaus ras mažesnis meteoras. Jis rasvos Lietuvos statybas, kongre* ^n,’n*erh,s Vytenis E. JonvGYDYTOJAI
2.00
lietuvių kalbos nemokėjimo kėlė. į.ag neįojį mjesto Santa Lucia, Gaudušas L., Lincoln ....
sus, minėjimus, olimpijadą, Lie- nas atšventė 35 gimtadienį. Ta
čia brandinamas lietuviškas
2.00
abejones jų lietuviškumo, laimė (jr pavadintas to miesto var- Rannit A., Jamaica .......
tuvos kariuom nės žygį į sostinę Pro^a
artimi draugai susirinatžalynas
Baltrukonis L., Cleveland 1.00
Tel. ofisu PRoopect 8-1717
jo pirmą vietą, vieno taško skii- (ju jjg sverja
centnerių,
Visa gausybė klasių rūsyje ir Vilnių ir daug kitų mums bran- ko Jonynų rezidencijoje Beverly
tumu nugulėję Urbanos ASK LiKj() de Janein> nustog b_Rra Stempužis J., Cleveland . 2.00
Rezidencijos REpublic 7-7868
dviejuose aukštuose yra skirtos r’ų vaizdų. Už šias mielas aki- Bhores, Indiana. Milžiniškuose
Vaitkus A. ,Chicago........... 2.00
tuameų. Vyrų tinklm.o komandų, zi|j j((s s<(s(inc> kaj bug
mūsų jaunimui brandinti ir mirkąs žiūrovai ilgai liks dėkin- namuose pasklidusius matėme J.
Dr. S. Biežis
Šumskis VI., Cleveland .... 2.00
nors per praėjusius metus padu- teg sogtine.
ag miegt
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jiems palaikyti prie lietuviško.
broliams Motuzams ir šių se . Lazauskus, E. Masiulius, J. Viriusi pazingą, yra gerokai atsilij t
• i• Juodikis J. Dr., Chicago .... 2.00
ansu rengėjams.
jlučius, Kerelius, Kačanauskus ir
3148 West 63 St.
, u 1
4. 1000 mylių nuo Rio de
Janeiro
kamieno.
Adomaitis J., Ville LaSalle 1.00
kus nuo Clevelando Žaibo. Mote„ .
.
v,
y.
Sekmadienis'(kovo 9-oji) Chi- kitus draugu? bei giminaičius.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
.......
,
...
siaurės rytus, maždaug pačiam TZ. .... T TA . ..
Iš šviežiai iškabintų aplink
ru tinklinio komanda, vietoj pa- , x.
NT
Kirvelaitis J., Detroit .... 4.00
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
*
.
.
...
..
krašto
vidury.
Naujoji
Brazilijos
raščių mokyklos biuletenių lento cagos lietuviams praėjo Lietu
• Daug draugų ir pažįstamų, iš
vonir mn i nrinki
ntrndo. trriZO
..
J
Pažemėnas K.,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
žengimo
j pnekĮ, atrodo
grjzo sostinė bus vadinama
”Brazilia"
je aiškiai matosi, kad mokykli vos šventojo, šv. Kazimiero 500 Dirvos puslapių sužinoję apie
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.
Santa Monica............... 2.00
porą žingsnių atgal n- žaidė laba.
S))stinė nutarta
nis gyvenimas čia rieda visai nor metų gimimo sukakties minėji Aldonos Masiulienės nelaimę sliS11?! Adomavičius V., So. Boston 2.00
bloga,. Stalo tenisininkais kovieag($
norjma
maliomis vėžėmis, štai: "Chica mo ženkle. Iškilmingose pamal dinėjant, žodžiu ir laiškais linkė
čiai, be abejo, gali tikrai didžiuo- . x.
; ..Ur, 1 Maurukas J. Dr., Elyria .... 2.00
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
.
.t
x
iklasto
vidury;
karo
metu
ji bus Kraučiūnas K., New York 2.00
gos Aukštesniosios Lituanistikos dose šv. Kryžiaus bažnyčioje da jo greito pasveikimo. Dirvos ko
Tel. buto GRaceland 2-9203
tis. Ju tūzas J. šoliunas įsvede
. v .
,.
. .
■
priešui sunkiau pasiekama, negu
mokyklos pagrindiniai tvarkos lyvavo kardinolas Samuel Strich, respondentas aplankė ją dar li
Lapšys A., Dorchester....... 2.00
komandą į pirmą vietą ir taip
Rio
de
Janeiro;
perkėlimas
su

Dr.
Juozas
Bartkus
nuostatai", "Mokytojų budėjimo ką visi didieji Chicagos dienraš goninėje, kur ji ilsisi po sėkmin
Itomlenskis M., Cleveland .. 1.00
pat laimėjo individualines varžy
kultūrins kraštą: bus statomi
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tvarkaraštis pertraukų metu", čiai plačiai paminėjo pirmuose gos operacijos. Gydytojai mano,
Polgrimas P., St. Catharines 2.00
bas.
nauji
keliai,
aerodromai,
išaugs
Norvest
Medical
Center
"Pamokų tvarkaraštis". .. Iš pa puslapiuose, įdėdami taipgi gau- ' kad sužalota koja išsitaisys, ir
Noakas E., Ozane Park .... 2.00
Chicagai (kurią kai kas vadi
2336 West Chicago Avė.
prie tų kelių nauji miestai, gy
starojo sužinome, kad mokyklos šiai nuotraukų iš iškilmių eigos. | ji vėl galės įsijungti į sportinį
Būgaitė Gr., Scranton ....
2.00
na pasaulio lietuvių sostine, aš,
Chicago 22, III.
ventojai
turės
daug
naujų
dar

direktorės p. Alicijos Rūgytės
Vakare Marijos Aukšt. Mo- gyvenimą. Ponia Masiulienė dė- VAL.: 1-3:80, 6-8:30 p. p. pirmad., deja, vadinu lietuvių tremtinių
Kęsgailą St., Montreal .... 15.00
bų; Rio de Janeiro neįmanoma
vadovybėje čia darbuojasi ištisa kyklos salėje šventajam pagerb- koja visiems ją užjautusiems ir
antrad., ketvird., penktad.
sporto kapinėmis) ir jos sporti daugiau plėsti, ir dėl to vis sun Valiukėnas J., Rochester .... 2.00
eilė mokytojų: p.p. Šimaitienė, ti įvyko iškilminga akademija, linkėjusiems greito pasveikimo.
Tik susitarus trečiadieniais.
Vaiginis P., Cleveland....... 2.00
ninkams gali tik pritaikyti seną
kėja
miesto
aprūpinimas
maistu,
Paukštienė, Mickevičienė, Krikš
posakį: "Apie numirėlius kalbėk vandeniu ir 1.1.; Rio de Janeiro Miliūnas Br., Detroįt ....... 1.00
čiūnienė, kun. Raibužis, D. Velič
Pečiulis P. Dr., Sprmgfield 4.30
arba gerai arba nieko”. Todėl,
turi drėgną ir karštą klimatą, o Matulevičius V., Toronto .... 2.00
ka, Masilionis, A. Bagdonas,
vildamasis, kad praėjusį savait naujoji sostinė yra 1000 metrų
Kliorė, Dundulis ir kiti.
galį Chicagos jauniai, jaunučiai aukščiau jūros paviršaus, kur Ramanauskas VI. I)r.,
Paskelbti ir matyt neseniai
Cleveland ..................... 5.00
ir mergaitės ką nors įdomaus pa
klimatas
bus
geresnis
ir
bus
pa

mokykloje darytos inspekcijos
Adomėnas J., Montreal .... 1.00
rodė, esu priverstas tylėti.
kankamai
vandens.
rezultatai. Sužinome, kad 7 A
Vyliaudas B., Elizabeth .... 2.00
Mokesčių nemoka Brazilijoje
Rytas
Babickas
klasė — nesutvarkyta (nors jos
Paulionis B., Cleveland........ 2.00
žurnalistai
su
rašytojais
ir
mo

mokslo pažangumo vidurkis net
Aukotojams tariame nuoširdų
kytojais,
kurie
ten
yra
nuo
darbo
4.22!); 6 kl. — tvarkingiausia
ačiū
pajamų mokesčių atleisti.
CHICA GO J E
(kažkoks nenuorama, matyt iš
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiA
Lėktuvai
privalo
gabenti
gy

Dirva
gaunama
atskirais
pavydo, priešais žodį "tvarkin
KAS
vates. Brazilijos miškuose yra
numeriais:
giausia" pieštuku išdrukavojo
UŽSISAKĖ
"NE") ; 5 kl. — nelabai tvarkin
Margučio įstaigoje, 6755 So. labai daug nuodingų gyvačių, o
DIRVĄ —
daugumas kaimiečių vaikščioja
ga, o 2 ir 3 — tvarkinga (ir čia
YVestern Avė.
TAS NESIGAILĖJO!
basi, tad labai didelis pavojus
kažkokio maištininko užbraukta
Marginių krautuvėje, 2511 W.
galūnė "-a" ir prirašyta ”-iau89 Street.
sia").
99
J. Karvelio knygyne, 3322 So.
Medžio Drožiniai Gimtajam
Šios klasės, šie koridoriai
Ilalsted St.
•99
brandina mūsų kovotojų dėl lie
Terros knygyne, 3333 So.
Kraštui
Atsiminti
tuvybės būsimąjį avangardą!
Ilalsted St.
St. Ramanausko kraut., 4559
Igno Končiaus albumas
Kas vakarą: mokslas, menas
So. Hermitage Avė.
ir poilsis
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
St. Penčylos kraut., 4501 So.
Paklausinėju rūmų tvarkda
Talman Avė.
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
rio, kas čia šį vakarą ypatinges
B. Siliūnc kraut., 4600 So.
L. J. Končius, 534 I»roadway, So. Boston 27, Mass.
nio vyksta.
Fairfield Avė.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
— Ir mokslas ir menas ir pra Vieta, kur dėl neišaiškintų priežasčių, iš JAV lėktuvo B-47, nukrito atominė bomba. Nuostoliai ne P. Ramanauskų krautuvėje,
Kaina $5.00
mogos čia vyksta kiekvieną vadideli, bet didelis triukšmas ir ateičiai labai gera pamoka elgtis atsargiau.
1439 So. 49 Avė.
S-/
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