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Lietuvoje visi tikisi
sulauksią permainų
PRIEŠ PORĄ SAVAIČIŲ | VAK. VOKIETIJĄ Iš LIETUVOS
ATVYKĘS ŽEMAITIS PASAKOJA APIE DARARTINJ GYVE

J*

NIMĄ OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Prieš karą Žemaitijoje turėjau Į įsidėmėti ir lietuviškieji "vilkai,
pažangų 20 ha. ūkį, kuriame lai- avių kailiuose"...
mingai gyvenau su savo seimą.
Gyvenimas kolchozuose
1941 metais nuo bolševikų iš Lie
Visi Lietuvos ūkininkai dabar
tuvos repatrijavom į Vokietiją,
jau yra suvaryti į kolūkius bei
kur, karui prasidėjus, patekau
"sovchozus". Gilinusį vargą ne
Wehrmanchtan, o baigiantis Če-1
ša, ypač nederlingų žemių kolkoslovakijoje papuoliau rusų be-1
ūkininkai. Už priverstinus dar
laisvėn. Varganą belaisvio dalią !
badienius iš kolūkio jie gauna
daugiausiai nešiau Taškente. |
nuo pusės iki 3 kg. grūdų ' ir
1945 metais vasarą iš tos belais-'
vės grįžau Lietuvon ir kibau į I nuo pusės iki 8 rublių atlygini
darbą vakarų Žemaitijos mies mo. Vidutinė l centnerio (50
kg.) grūdų kaina yra 100 rb.
tuose, o taip pat Kaune, Vilniuje
Darbadienių kolūkiuose per
ir kt. į savo gražų ūkį grįžti jau
metus dirbantysis sudaro irgi
nebegalėjau ...
įvairiai: nuo 250 iki 350. Iš tų
Raišieji metai
uždarbių veik niekas negalėtų
1946-47-48 metai Lietuvoje bu pragyventi, ypač nederlingbse
vo sunkiausi, nes tada ten vyko žemėse. Visa laimė, kad kolūkie
kaip ir pilietinis karas su parti čiams yra leidžiama naudotis 60
zanais, priverstinis ūkininkų va aru (0,6 ha.) žemės saviems rei
rymas i kolūkius, gyventoju ma kalams. J tu tat 0.6 ha. sklypeliu

daugelyje kolūkių suariama dir Toronto pramones
vos traktoriais taip giliai, užverčiant esamus nusausinimo grio
ir ūkio parodoj
vius, kad išverčiama paviršiun
lietuvių skyrius
"negyva žemė", kurioje ilgai nie
kas neauga, o jei ir augtų, tai ■ Tradicinė Kanados pramonės
prigertų nuo gausumo podirvio ir ūkio paroda vykstanti kas
vandens; paniekintieji seni pri metais rugpiūčio pabaigoj —
tyrę ūkininkai dėl to tik prunkš rugsėjo pradžioj ir trunkanti
čia į delnus . ..
apie 2 savaites, savo didumu už
c.) iš prityrusių Lietuvos ūki ima pirmaujančią vietą pasauly.
ninkų atimta kūrybinė iniciaty Per t,ą laiką ją aplanko apie 3
va bei akstinas atlikti kolūkyje milijonai lankytojų. Nuo papras
darbus, kaip jų ilgametis patyri tučių namų apyvokos dirbiniu iki
mas diktuoja dirbti taip įvairuo moderniausių mašinų bei kitų
jančiose Lietuvos žemėse.
patobulinimų ir įrengimų yra
Kiek geresni derliai bei dir šioje parodoje.
bančiųjų pragyvenimo sąlygos
Tarp daugelio įvairiausių eks
"sovchozuose", tai yra valstybi ponatų, lankant karalienės Elz
niuose ūkiuose, kurie daugumoje bietos pastatą yra kukliai įreng
ikurti buv. dvarų ar kitose ge tas ir lietuvių skyrelis.
resnėse žemėse. Ten, kaip ir įmo
Praeiviui tuojau pat metasi į
nėse, dirbantieji gauna atlygini akis fone didelis Lietuvos žemė
mą už savo darbą grynais pini lapis su Vilniaus ir Kauno mies
gais^ todėl nėra taip priklausomi tais. šalimai tautiniai rūbai,
nuo blogų derlių, kaip kad kol ivairūs audiniai ir medžio droži
ūkiuose. Šalia to, kiekviena jų niai. Priekyj matome lietuvišką
šeima dar gauna 0,15 ha. žemės koplytėle ir gintaro dirbinių.

Solistė Prudencija Ričkienė Italijoje po Toscos operos spektaklio, 'kuriame ji dainavo pagrindinę
tos operos rolę. Apie jos pasisekimą plačiau buvo minėta praeitame Dirvos numery.

GOEBBELSO MOKINIAI DIRBA

pastaruoju metu atsirado visa
eilė nelegalių stočių, kurios turi
didesnės įtakos, negu britų sto
Radijo propagandos karas Vid. Rytuose
tis Kipre. Jos aiškina, kiek ne1958 m. balandžio 26 d. Vid. taiką, kuri įtikina arabus, jog | daug Nasseris yra padaręs sociaRytuose pasigirdo nauja radijo Nasseris esąs nenugalimas. Pvz., bniam skurdui savo krašte likvistotis. "Irako balsas” pradėjo pačiame Vid. Rytų krizės įkars- duoti ir kad Egiptą šiandien val
kasdien transliuoti neapykantos ty buvo skleidžiami šiai "žinių do diktatūrinė klika,
pilnus, iškraipytus pranešimus, tarnybos" rūšiai būdingi praneIr Izraelis pastaruoju metu
skatinančius nuversti karalių Šimai:
sustiprino radijo karą, įsijungnaudoti saviems reikalams. Pa Pozantiškas ir patrauklus J. Da Faisalą ir premjerą Nuri-es-Said.
• anglai jau galutinai pasiruo- damas su programomis arabų
staruoju metu vis daugiau kol gio medžio drožinys "Pabėgė Liepos 13 d. įvyko kruvinas pu šė sąmokslui karalių Faruką vėl kalba. Mažuose arabų miesteliuoūkiu
verčiama
valstybiniais liai". Ten pat visą parodos laiką čas Bagdade, o dešimčia dienų pasodinti Egipto sostan;
se ir pabėgėlių stovyklose (didevėliau,
liepos
23
d.,
"Irako
bal

ūkiais ir dėlto kiek gerėja var budi lietuvaitės, duoda besiido• amerikiečiai ruošiasi atomi- liuose miestuose, kaip Aleksanganas lietuviškų baudžiauninkų mintiems paaiškinimu ir dalina sas" nutraukė transliacijas, nes nių bombų bandymams Turkijo- drijoje ir Kaire, Nasseris pastagyvenimas, kurie daugumoje dar anglų kalba išleistą 4 psl. leidi ^siųstuvo uždavinys jau įvykdy je, tuo grasindami visų arabų tė trukdytojus) šios programos
sinės deportacijos i Sibirą ir vi naudojimo kolūkiečiai sudeda vi
tas".
vis gyvena baigiančiuose be re nėli.
gyvybėms.
turėjo tam tikro pasisekimo
sokia kitokia maišatis, kurioje są savo ūkiška patyrimą bei
Prasidėjus riaušėms Libane,
montų griūti buv. savų ūkių tro
Britų parašiutininkai, išlaipin- dviem praktiškom priemonėm:
Tame leidinėlvie trumpai nu
daugiausiai nukentėjo niekuo energiją ir išsiaugina 1 karvę
gegužės
16
d.
pradėjo
veikti
besiuose, nes jų remontas varžo sakyta Lietuva, jos praeitis, kul
ti Ammane, susitiko su arabų stovyklose tebesančių arabų sveinekalti ūkininkai. Mat, prie idė su 1 prieaugliu, 1 avi, kiaulių,
mas, o naujos kolūkių patalpos tūra ir paskutinio karo jai pa "Laisvojo Libano radijas". Bir legiono kariais ir pasakojo jiems, kinimais savo draugams ir iš
jinių kovotojų tiž Lietuvos lais vištų, o taip pat galimai daugiau
želio 7 d. pirmą kartą pasigirdo jog jie jau esą dalyvavę Suezo arabu laikraščių paimtų darbo
vę — partizanu buvo nemaža daržovių ir kt. Nuomos už ta 0,6 tik retai kur pastatytos ir pri darytoji skriauda, kuri beldžiasi "Kurdistano balsas", o liepos 20
mena senovės kaimus su "ūlytė- i pasaulio žmonių sąžine ir lau
kanalo ekspedicijoje 1956 m. pasiūlos skelbimų pakartojimu.
prisiplakę ar net iu vardu veikė ha. sklvpelį kolūkiui mokama
šios programos dalys pasidarė
kia skubaus ir teisingo atitaisy- d. įvyko "Laisvosios jordaniečių Arabai netikėdami purtė galvas
ir įvairus kriminalistinis elemen apie 250 rb. per metus, nes duok lėmis".
tautos
balso"
premjera.
Visi
šie
ir kalbėjo, jog tai nesą įmano- tokios populiarios, kad kai ku
mo.
Juodoji rinka klesti
tas, susidedąs iš lietuviu bei ki lės natūra jau panaikinta. Pa
Lietuviu skvreli savo kūriniais siųstuvai, skatiną terorą, nera rna, nes visos britų ekspedicinės rios arabų stotys bando jas
tataučių avantiūristu. Sovietinė staruoju metu kolūkiai siūlo pa
Ypač blogų žemiu kolūkie
mumus ir žudynes visuose Vid. dalys tuo metu buvusios sunai- mėgždžioti. Tai reiškia, jog
Lietuvos valdžia sąmoningai juos pildomus sklypelius po 0,5 ha. už čiams trūksta visko: ir maisto ir — darbais parėmė; K. Abromai Rytuose, ir Afrikoje, stovi Jungt.
kintos. "Mes žinom tai labai ge- transliacijos iš Izraelio yra Įni
visus nakrikštino "banditų" var metine nuoma, išauginti jiems i drabužių ir apavo ir vaistu, to- tis, V. Bričkos. .T. Dagvs. K. Arabų Respublikos teritorijoje.
rai, nes buvo pranešta per radi- mėjusios didele arabų auditori
du ir likvidavimui verbavo sava ca 160 kg. bekoną, kurio vertė i dėl jie yra priversti "kombinuo- Gmzdinskas. D. Meilutė. A. Ta Juos diriguoja Kairo propagan
ią. Bet ir ios, kaip ir britų pronorius "liaudies gynėjus", vietos Hnkoie vra apie 1200 rb. Tai jau j ti”. Vien rusais apgyvendintoje mošaitienė. i J. Vainauskas, A. dos ministerija. Prieš Libaną, ją •
Iš tikrųjų tada Egipto propa- gramos, didžiąją dalimi susideda
žmonių vadinamus "istrebite ’nbai brangi nuoma, ir i ta bizniKaraliaučiaus sritvje yra per Veselkienė ir kt.
Ypatingai didžios pagarbos Iraką ir Jordabą nukreipti siųs ganda skelbė, jog egiptiečių ka- i§ žinių be jokiu subjektyvių koliais, stribais" ir pan.
eina kolūkiečiai tik tenai, kur | teklius pašarų, todėl saviems gykuriais persunktos
nusipelnė šio skvrelio rengėios tuvai yra įrengti netoli Damas riuomenė visą laiką laiminti ir mentarų,
- | vuliams iš ten jie jų narsigabeTu "stribu” eilėsna tuoiau su ’abai gera žemė.
britus su prancūzais lengvai iš-1 Nasserio stočių transliacijos,
__ šatruos Tunto vvr. skaučių ko, kiti — Egipto žemėje.
lindo ivairūs tipeliai, bendradar
Derliai kolūkiuose yra nėra- na. Bet ir tai, pavasariais nemaVakaruose visą laiką buvo pu stūmusi. Nasseris niekada nepa
būrelis, kuris i savo kuklia kasa
biavę su gestapu ar šiaip "vilkai, nrastai žemi dėl šių priežasčių: ža kolūkiečiu gyvulių išstimpa
siausvyra tarp spausdinto žodžio minėjo savo karinių pralaimėji
a) kolūkiečiai nėra suintere-1 hadu dėl pašarų stokos. Kombi telkė, kaip heimanvdamos, lėšas, ir radijo programų. Anose Azi mų ir neprisipažino, jog išsigel
aviu kailiuose", kurie vra pati
kad savo taip gražu sumanvma
didžiausia tautos nelaimė bei gė nuoti, nes ju darbo rezultatai nu- nuoia ir su "samagonu” ir visoifrvvendintu.
Mūsų
skautės,
ku jos ir Afrikos srityse, į kurias bėjo tik amerikiečiu diplomati VISAM PASAULY
da. nes jiems nieko nėra šventa eina valdžiai ir kolūkio adminis-1 kiais kitais būdais, kad tik susirios jausdamos savo širdv didžia Nasserio propaganda apeliuoja, nio įsikišimo dėka. Todėl sufanair iie savo kailius keičia nagn1 ‘raciiai, ir tik maži likučiai ten-j darius sau ir šeimai pragyveni• Valst. sekr. Dulles spaudos
tėvvnės meilo ir pasilikusiųjų radijo propaganda yra žymiai tizuotos arabu minios šiandien
savas asmenines aistras ir iš ka jiems patiems, ypač blogose mo minimumą, kurio dauguma
konferencijoje paminėjo, jog
mūsų broliu ir sesių baisa, šiuo reikšmingesnė dėlto, kad tų sri vra įsitikinusios Egipto diktatoskaičiavimus. kitu savo tautie žemėse:
kolūkiu jiems nesugeba duoti. irašu prisidėjo prie musu lais čių gyventojai yra 80-90% anal riaus nenugalimumu. Ir labai lo-1 JAV turinti naują projektą pročiu krauio boi vargu saskaiton
b) agrotechninę kolūkio darbą • Kas nori bent kiek gvventi. turi
vės bvlos kėlimo laisvajame pn- fabetai. Jie negali nei skaityti, giška, jei Kairo radijas paskuti- blemoms su komunistine Kinija
Didesnieii iš tokiu "vilku" su- kvarko ivairūs nemokšos bei pro- inbai daug dirbti ir "kombinuosaulvie ieškodamos laisvės tal nei rašyti, tačiau jie gali girdėti. niosios krizės metu šūkavo: "Na, spręsti. Pasitarimai greičiausiai
i pelningas tarnybas ar nan. nogandistai partiečiai pagal šab- ti”, rizikuojant, už tai nemažomis
Kam teko paskutiniųjų mene-įtik palaukit, amerikiečiai! Ir jus Prasidėsią tarp ambasadorių ir
P. V.
ir už gardesnės "košės lėkšte” tonus, kurie visai netinka taip bausmėmis. Tokiose tat varga- kai nauju draugu.
siu bėgyje keliauti per arabų vai- egiptiečiai lygiai taip pat sumuš, vy^ksią Varšuvoje. Juose būsią
;
vairiai
Lietuvos
dirvai:
pav.
I
(Perkelta
į
S
psl.)
parduoda ar išduoda viską. Buvo
’stybes _ galėjo ten kiekviena- kaip sumušė anglus ir prancū- bandoma tartis "labiau specifišdaugybė atsitikimu, kad "stri
me žingsnyje pastebėti radijo vi- žus".
ku keliu, o ne abstrakčiomis benbai", neva ieškodami pas ūkinin
sagalvbę ir visur esimą. Tarpi Legalios ir nelegalios radijo drybėmis", ir būsią bandoma įtiAUSTRALIJOS
kus "banditu”, tuos ūkininkus
Beiruto ir Adeno, tarp Amano stotys iš Jungt. Arabų Respubli- kinti Kiniją, kad ji nenaudotų
LIETUVIAI
tiesiog apiplėšdavo, radę ką ver
ir Kuveito, ten nerasi nė vienos kos per savaitę perduoda apie jėgos.
tesnio, o pėdoms paslėpti, nere
arabu kavinės, nė vieno kaimo, 500 valandų programos. Tos pro* Chruščiovas kreipėsi į prez.
SIŪLO RENGTI PABALTIEČIŲ
* O• * •
tai juos •? išžudvdavo. Gi ūkinin
nė vienos nomadu poilsiavimo gramos ir sudaro stiprųjį netie- Eisenhowerj, reikalaudamas reKULTŪRINES
SAVAITES
kai buvo visiškai bejėgiai pasi
vietos, net jokio taksi, kuriame sioginės agresijos ginklą Vid. vizuoti JAV politiką Peipingo atPirmame savo posėdyje Can nebūtų įmontuotas radiio priim- Rytų neramumams.
priešinti tiek "banditams", tiek
žvilgiu: pripažinti komunistinės
berros apyl. valdyba pasiūlė Cen tuvas, ištisomis valandomis be
"stribams".
Prie jų dar reikia priskaičiuoti Kinijos vyriausybę ir nesikišti į
tro
Valdybai,
kad
toji,
pakviesUžtekdavo mažiausio, kad ir
sustojimo rėkiąs Kairo paruoš- apie 130 valandų per savaite iš Formozos sąsiaurio ginčą. Jis
dama
estus,
prisidėtų
prie
latvių
anoniminio skundo, esą tas ir ki
tas programas.
Rytų bloko. Pati Maskva perduo- pareiškė, kad bet koki kariniai
bendruomenės
kasmet
vis
kitoje
tas ūkininkas pamaitino "bandi
Šios programos, kurioms Kai- da 64 valandas arabu kalba iš veiksmai prieš komunistinę Ki
vietoje
ruošiamų
kultūrinių
sa

ras nanaudoia eile buv. naciu va-1 Maskvos, o sovietinė Vokietijos niją būsią laikomi kariniais
tus", ar net tik itarimo, ir tokius
vaičių,
tuo
būdu
jas
paverčiant
ūkininkus be jokių tardymų bei
du ir laikraštininkų, vra neitikė- zona — 30 valandų. Sirijos ko- veiksmais prieš Sovietu Sąjungą,
visų
pabaltiečių
kultūrinėmis
sa

tinai Primityvios, pilnos atviru I munistų vadas, šiuo metu sėdis ir rusai esą pasiruošę ginti
ceremonijų tuoiau deportuodavo
vaitėmis.
Dar
nevėlu
būtų
pradė

melu. kurie tačiau naivia arabu Pragoję, tas programas koordi-1 abiejų valstybių saugumą",
su visomis šeimomis į rytus.
ti ruoštis ateinančiu Kalėdų me nublika nesunkiai sukursto. Taip nuoia.
Taip pat tada tremdavo ir tuos
• Popiežius Pijus XII paskelbė
tu
ruošiamai
tokiai
šventei
Bris

ūkininkus, kurie sabotavo ėjimą
pvz. "Laisvosios iordaniečiu tau-l Vakaru gynyba prieš šia radi- ekskomunikaciją visų Kinijos
bane.
į kolchozus ar prasitardavo prieš
tos balsas” skatino nužudyti ka- io agresija susiduria su visa eile katalikų prelatų, kurie dalyvavo
Brisbane nėra dar buvę jokių raliu Huseiną, kain buvo nužū- sunkumu. Pirmiausia, 185 valan- "progresyvių” vyskupų konseesama tvarką.
mūsų suvažiavimų, todėl ten bū dvtas io pusbrolis Faisalas. dos arabų kalba, iš jų 79 vai. I kraciioje be Vatikano leidimo.
Tai buvo patvs baisieji metai
tų tinkama proga ir vieta ir lie "Klausvk. Huseinai, mūsų tauta "Amerikos balso” programų, roLietuvoje, pareikalavę daug tūk
• Venecueloje nepasisekė nautuviškųjų organizacijų suvažia džiaugiasi Faisalo. Abdul Tllaho do žymu kiekybini atsilikimą jas perversmas, kuri organizavo
stančiu vvvvbiu aktyvioje kovo
vimams. Galėtų taip pat ir lietu ir Nuri-es-Saido mirtimi. Ir mes puo Maskvos ir Kairo radijo iš kariuomenės atleistieji karije (aiškiai beviltiškoie!) su so
viai skautai ruoštis bendrai pa nekelsime iokiu gedulo vėliavų, transliaciiu. Dar svarbesni yra ninkai. Streikų ir susirėmimų su
vietiniu rėžimu. Tr dabar yra ne
baltiečių skautų stovyklai Bris kai tave ištiks toks pat likimas", pororo aktai, kliudą jas klausyti, policija metu žuvo 20 asmenų ir
suprantama. kodėl ta beviltiška
bano apylinkėje.
kova kai kurie lietuviu sluoksniai
Suklastotos žinios, kurios ga- Pvz. Amane, nacionalistams įme- apie 100 buvo sužeista.
kurstė, o ne priešingai. Na. bet
Canberros lietuviai tiki, kad minnmos tuo pačiu metodu, kuri Lis bomba i viena mauru kavinę,
• JT gen. sekr. Hammarskjold
tai iau ateities bešališku teismu
pirmoji Pabaltiečių kultūrinė sa uaudoio trečiojo reicho st.otvs, I kurioje buvo dažniau klausoma iš Jordano atvyko i Libaną. Jis
reikalas, kaip ir natraukimas at
vaitė Brisbane būtų labai sėk skleidžia nuolatine pergalių nuo-1 Vakaru programa, ne lik toje, bando suorganizuoti arabu "vir
sakomybėn minėtu "vilku, aviu
minga.
J. N.
bet ir daugely kitu kaviniu "im šūnių konferenciją" savitarpio
kailiuose". Juk ir vokišku naciu
perialistu programų” nustota ginčams baigti. Pasitarimai Jor
no.
Po
ilgų
derybų
pagaliau
bu

POPIEŽIAUS RINKIMŲ
"vilkai" nesitikėjo, kad jiems
dane ėię gana sunkiai ir nesą
klausvti.
vo
susitarta
naudoti
popiežiaus)
SISTEMA
teks atsakvti už savo nežmoniš
Toliau, labai abejotina, ar tu patenkinami.
rinkimų
sistemų
—
visiems
bal

Vokiečių
astrofizikų
Dr.
Ernest
Stuhlinger
ir
Hermann
Oberth
kumus, o gi visame pokariniame
Tuo metu, kai kitose kolonijo
žinių suredagavimas vra pritai
• Arabų Lyga parinko Sudano
suotojams
tapti
ir
kandidatais.
laike.
pradedant
garsiuoju suprojektuotas saulės energija varomas erdvės laivas. Saulės spin se lietuviai varžosi dėl valdžios,
kytas arabu mentalitetui. Atro užs. reik. min. Mahgoub savo
J. N.
Nuernbergo teismu, jie V. Vo duliai, surinkti viršutiniame veidrodyje, nukreipiami į centrinį Canberroje per paskutinius rin
do. kad vien tik faktu registravi- kandidatu JT plenumo sesijos
kietijoje dabar vis traukiami katilą, kur jie užvirina vandenį, reikalingą generatoriams varyti, kimus stigo kandidatų į apylin
• Adelaidės Lietuvių Namų I mas ir perdavimas, kuriuo britų pirmininko postui, nustumdama
o
pastarieji
suka
propelerius.
I^aivo
modelis,
sėkmingai
išbandy

teismo atsakomybėn ir nubau
kės naują valdybą, nes visi atsi iškilmingas pašventinimas, su- transliacijos tiek daug laimėjo i šalį Libano užs. reik. min. Madžiami neretai skaudžiausiomis tas laboratorijoje, gali būti seniai ieškotas atsakymas perpetuum sakinėjo. Humoristai net buvo jungtas su Tautos šventės minė- vokiečių tarpe, analfabetams lik, nes jis yra palankus Vakamobile problemai išspręsti.
bausmėmis, šitą gerai turėtų 1
pasiūlę importuoti jų iš Melbour- jimu, įvyko rugsėjo 7 d.
arabams nėra įkandamas. Tiesa, rams.
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Šia savaitę

Kas ir kur?

GRĮŽO SKAUTAI

• Dr. Aldonas Nakutienė,’gyv. atsiliepė jaunimo bičiuliai, nuo

Giedrios nuotaikos ir paten

latos remią studentų veiklą.
Vysk. Vincentas Brizgys pri
siuntė $50 auką, prašydamas
siuntinėti LITUANUS žurnalą
kardinolui Spelmaniui, eilei arki
vyskupų, vyskupų ir aukštų dva
siškių. Tuo būdu jie galės dau
• Dr. Laimutė Glemžienė su vygiau pažinti lietuvių tautą ir jos
vu Petru praleidusi porą savai
kultūrą.
čių Kanadoje, grįžo į Chicagą ir
Aukas siųskime: LITUANUS,
vėl teikia patarnavimus gau 916 Willoughby Ave., Brooklyn
siems savo pacijentams.
21, N. Y. arba LITUANUS žur

kinti, nors tolimos kelionės ir

Chicagoje, išlaikė Illinois vals
tybinius egzaminus ir įsigijo tei
sę verstis laisva gydytojos prak
tika. Ji yra veikli taut. organi
zacijų narė ir uoli Vilties ir Dir
vos rėmėja.

• Dail. Z. Kolba ir tėvas jėzuitas
Kubilius, Ramovės valdybos tal
kinami, planuoja įrengti prie Jė
zuitų Namų (Jaunimo Centro)
Karo Muzėjaus sodelio imitaciją.

• Dail. J. Pautienius, gyv. Chi-

•agoje, pasitraukė iš Amerikos
Lietuvių Dailininkų Sąjungos,
Balys Gaidžiūnas
prieš porą metų kelių dailininintojų skaičiaus padidinimu. Mes kų ir .jo paties iniciatyva įsteig
tos Chicagoje.
esam apskaičiavę, kad norint
Per dešimt praėjusių mėnesių Dirvą leisti tris kartus per sa • Dr. Alvina šabanienę, žinomą
mes labai dažnai čia kalbėjomės vaitę, mums būtinai reikia su
ortopedininkę, ištiko eismo nevykdyto vajaus reikalais. Kalbė
rasti bent 500 naujų skaitytojų. !aimė Chicagoje ties judriu Wesjomės, kad tik skelbtą vajų pra- Ir mes pilnai tikim, kad tai pa tern ir 63-sios gatvių kampu. Į
vestume ir užsimotus Dirvos darysim, bet mes pirma norim
jos vyro Dr. J. šabano vairuoja
pertvarkymo darbus įvykdytu Dirvą pradėti leisti nauja spaus mą automobilį dideli u greičiu
me.
dinimo technika, kuri, manome, ^važiavo Budraičio automobilis.
Vajus, kaip prieš savaitę pra labai daug prisidės prie tų naujų Kurį laiką gydžiusi sužeistą gal
nešėme, laiku buvo įvykdytas. Ir skaitytojų suradimo.
vą ligoninėje, Dr. šabanienė bai
dar su kaupu. Tai pati geriausia
Šiems metams baigiantis, grei gia gydytis namie.
atestacija Dirvos bičiuliams ir
talkininkams. Tai pats geriausias čiausia dar lapkričio mėn. pabai • Argentinoje esą 36,000 lietu
patvirtinimas,
kad
dauguma goje, mes išleisime savo skaity viu. Vienok lietuviškoms orga
skaitytoju nori dažniau išeinan tojams specialų klausimų lapą. nizacijoms, kurių ten yra 19, te
čios ir lietuviško gyvenimo nuo Jame bus ir klausimas, ar skai priklauso tik 5000 lietuvių.
tytojai nori du kartus per sa
traukomis iliustruotos Dirvos.
» Domas ir Sofija Adomaičiai.
vaitę einančios didesnės Dirvos,
Vykdyto vajaus pasisekimas
:š Gary, Ind., persikėlė į Chicagą
ar
jie
nori
kiek
mažesnės,
bet
jau
mums pačiu laiku atidarė duris
’r dabar pasiekiami: 10717 So.
tris
kartus
einančios.
Iš
tų
atsa

naujiems darbams. Ir jie jau
Indiana Ave., Chicago 28, III.
kymų
ir
bus
galima
geriau
susi

vykdomi. Naujasis Dirvos na
Telef. INterocean 8-2654.
orientuoti visų savo skaitytojų
mas dabar pritaikomas redakci
jos ir spaustuvės reikalams. Dar norą. žinoma, mes būtume labai ■» Naująją Santaros centro valsunku pasakyti, kada mes į jį dėkingi, kad skaitytojai neveng lybą sudaro: J, Lintakas —
persikelsime, bet greičiausia tai tų tais klausimais jau ir dabar pirm., L. Narbutis ir A. lljasebus padaryta iki spalio mėn. vi savo nuomonę pasakyti. Ji tikrai ičius — vicepirm., Liškūnaitė
durio. Per tą laiką bus jau su padėtų tuos rūpimus klausimus -- sekr. ir L. Šmulkštys — ižd.
pirkta ir didžioji dalis reikalin greičiau ir geriau išsiaiškinti.
• LITUANUS žurnalui remti vagų naujų mašinų. Tat iki nau
us, prasidėjęs rugpiūčio 30, vyks
jųjų metų dar bus pakankamai
ner visą rugsėjo mėnesį? Vajų
laiko su jomis apsiprasti ir nau
oordinuoja Centrinis Komitetas
DĖKOJAME
jam darbui pasiruošti.
^Ievelande, o jį praveda įvairių
Kadangi naujai pirktasis na
vietovių komitetai. Tokie komi
DIRVOS
mas yra didelis, tat mes ir nesi
tetai yra Baltimorėje, Bostone,
RĖMĖJAMS
stebint, kad jau kelių skaitytojų
’hieagoje, Clevelande, Detroite,
esaiįi klausti, argi tas visas pa
Dirvai paremti skaitytojai at Hartforde, Los Angeles, Nevv
talpas Dirva ir užims. Kaip tik
Forke, Philadelphijoj, Pittsbursiuntė šias aukas:
čia dabar ir vra gera proga apie
'he, Springfielde, Rochesteryje.

tai pakalbėti.

Veitas B., Cleveland........... $2.00 .Vashingtone, VVorcesteryje, St.

Ne, Dirvai kol kas tu visu pa
talpu nereikės. Pagaliau, viena
Dirva ju dar ir nepajėgtų išlai
kyti. Todėl frontines krautuves
išnuomavome taip pat lietuviš
kai prekybai — Baltic Delicates

Balys A., Cleveland ............. 2.0C Louis ir Paterson, N. J.
Malonu, kad vajaus pradžioje
Senkus V., Cleveland .......... 1.0

sen.

Stundžia K., St. Catharines 2.0'

Leimonas J., Chicago ......... 2.0(
v’muidžinas V., Rochester .. 1.0C
Jankauskas J., Cleveland
2.0'

Dirva įsikurs kieme esančiose Šarmus L., Chicago .............. 2.00
patalpose, kurios spaustuvės ii Masiulis B., Chicago ......... 1.00
redakci jos reikalams la'ai pato Montvidas J., Waterbury .... 2T0
gios. Taip pat Dirvos redakcijos Premeneckas M., Cleveland 6.00
ir administracijos reikalams jei
Aukotojams tariame nuošird
A
Į
O
prireiktų, dar yra rezervuoti du
kambariai antrajam aukšte. Jif
taip pat erdvūs ir šviesūs.
Naujojon vieton persikėlusi
CHICAGOS
Dirva bus pačiame lietuvių pa
grindinių įstaigų centre. Už vie
GYDYTOJAI
no namo yra Lietuvių salė, čia
pat bandas, bažnyčia, kitos lietu-'
Tel. ofiso PRoepect 8-1717
viškos krautuvės ir užeigos. Tat
Rezidencijos REpublic 7-7868
ir šiuo požiūriu niekas nebegalės^^N
Dr. S. Biežis
sakyti, kad Dirva nuo kitų lietu
GYDYTOJAS IR (ŲIIRURGAS
viškų 'staigų atsiskyrusi.
3148 VVest 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Keliais atvejais mes esame
klausti, , od iu ir laiškais, ar Dir
va nuo ateinančių naujųjų metų
jau eis tris kartus per savaitę?
į šį klausimą šiuo metu dar
SIU
>ku :atsakyti, nors pastangų
sunku
ta kryp
kryptimi jau nemažai padaryt a. FPirmiausia, mes norime
ger ai pr
gerai
priprasti prie naujos spaus
din
imo technikos, kuri iš mūsų
dinimo
vis ų, E
Dirvoje dirbančių, pareikai aus nemažų pastangų. Po to
m e s noi
norime, kad Dirva jau eitų
ne po i liūs, bet po aštuonius
prndapit
dapios. O atsimenant, kad nuo
ate iriam ių metų pradžios mes
da: įgeli rašinių esam pasiryžę
rinkti kiek mažesnėmis raidėmis,
taigi ir šiuo požiūriu skaitytojai
su kiekvienu numeriu tuoj pajus
gavę daugiau įvairaus skaitymo.
Tris kartus

Dirvos

leidimas

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 VVest Chicago Ave.
Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020
Namų WAlbrook 5-3765

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2357 VV. 69th Street
dėjimas iš Rockwell St.)

per savaitę yra labai tampriai VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
surištas ir su laikraščio skaity-j šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

OMAHA, NEBR.

kiek išvarginti, rugpiūčio 30 d,

vakare grįžo iš Tautinės Stovyk
los 27 Omahos skautai-tės į sa
vo šeimas. Jų gera nuotaika ne
be pagrindo. Grįžo jie daug ko
patyrę ir išmokę, o vienas kitas

apdovanotas, ar pakeltas į aukš

tesnį laipsnį. Reiškia, jog mūsų
kolonijos skautai-tės neleido vel
tui laiko namuose, bet lavinosi ir
tobulėjo, todėl ir jų skautiškasis
nalui Remti Komitetui, 508 East patyrimas bei sugebėjimai Tau
tinėje stovykloje buvo įvertinti
125 St., Cleveland 8, Ohio.
• Matulėno Jono, s. Jono, gimu ir atžymėti.
Daug pasišventimo, energijos
sio Rygoje, ir iš Lietuvos išvykusio 1930 m., ieško jo brolio ir darbo pareikalavo iš skautųBoleslovo duktė Matulėnaitė Ri- čių vadovų ir Skautų Tėvų Rė
mualda. Jos adresas: Kaunas 2, mėjų Komiteto šios gana tolimos
išvykos į Tautinę Stovyklą suor
Vilnų g. 3-3.
ganizavimas. Iš Omahos į Highland, Mich., kur buvo įsikūrusi
Tautinė Stovykla, apie 800 my

BOSTON

• Radijas "Laisvės Varpas"
rengia gegužinę rugsėjo mėn. 27
d. Broc.ktone, gi koncertą spalio
mėn. 27 d. Thomas Park mokyk
los salėje. Radijo vadovybė or
ganizuoja kiekvienos radijo pro
gramos įžengiamąsias kalbas ak
tualiais klausimais, kuriose da
lyvauja įvairiose srityse patyrę
asmenys — visuomenės veikėjai.

• Bostono Lituanistikos mo
kykla darbą pradeda rugsėjo
mėn. 13 d. 9 v. ryto šv. Petro
lietuvių parapijos mokyklos pa
talpose. Vedėja ir šiais metais
liko p. O. Girniuvienė.
• Tautinės S-gos skyrius ren
gia rugsėjo 8 dienos Tautos
šventės minėjimą rugsėjo 13 d.
5 v. v. savo name.
Patalpos — salės ir virtuvė iš
nuomojama
įvairiems
pobū
viams, susirinkimams bei posė
džiams pagal nustatytą tvarką.
Išnuomavimo reikalais kreiptis į
S-gos Valdybos nari — Namų
administratorių A. Vilėniškį —

M. AV 2-4&)3.
Ar Tavo pažįstami
jau skaito

DIRVĄ?

lių. Tačiau nuoširdžiai ir sutartisai dirbant, lengvai buvo nu
galėtas šis atstumas.
Energingai ir sumaniai pasi
darbavus Skautų Tėvų Rėmėjų
Komitetui (J. Drukteinienė, V.
Kazlauskienė ir V. Mackevičius)
pavyko sukelti tiek lėšų, jog
skautui-tei už kelionę į Tautinę
Stovyklą ir atgal (viso apie 1600
mylių) teteko primokėti tik po
.$5.00,
Dar daugiau skautiškajam la
bui teko aukotis skautų vado
vams: Omahos skautų vietinin
kui J. Sakalui, draugininkei I.
Lileikienei ir paskautininkui St.
Radžiūnui. Jie, nuskriausdami
savo šeimas, savo šių metų atos
togas praleido su savo jaunes
niais broliais-sesėmis skautais
Tautinėje Stovykloje, kad jiems
ten giliau įskiepytų kilniuosius
skautyvės idealus. Omahos skau
čių tuntininkė G. Kovaitė, nega
vusi iš savo darbovietės atosto
gų, nepagailėjo nemažų išlaidų
— sėdo į lėktuvą ir nuskrido
bent savaitgaliui į Tautinę Sto
vyklą, nuveždama savo skautukėms, ką kuri buvo pamiršusi ar
laišku atvežti buvo paprašiusi.
Matydami skautų-čių vadovų
tokį didelį pasišventinmą ir pa
reigingumą. Skautu Tėvu Rėmė

jų Komiteto taip gausią finansi
nę paramą, rodos, kiekvieni
skauto-skautės tėvai turėtų tik
džiaugtis. Bet gyvenime dažnai
būna, o ir šiuo atveju taipvįvyko,
kaip sako lietuviška patarlė:
"Nors ir be kailio liksi — vi
siems neįtiksi".
Štai Daujėnietis Drauge apra
šė Skautų Tėvų Rėmėjų Komi
teto liepos 4 d. ruoštą gegužinę
kurios visas pelnas buvo paskii
tas skautų kelionės į Tautini
Stovyklą išlaidoms dengti. Keis
ta, kad Daujėnietis apie minėt:
gegužinę rašė, pats joje nedaly
vavęs. Bet dar keisčiau, kai
pats tenai nebuvęs ir to paren
gimo nematęs, padarė ir vien:
kitą tendencingą pastabą. Ka
dangi Daujėnietis namie sėdėda
mas už kelių mylių vykusią ge
gužinę "matė” (nematęs — ne
parašys), todėl humoristai siūk
jam "pažiūrėti", kaip atrode
mėnulio antroji pusė (kurio.1
mes nematome) ir smulkiai ap
rašyti Drauge. Gal tuomet moks
liniukams nei raketos į mėnul
nereikėtų šauti . . .

Po pamaldų klasėse vyks refciSLiaciju. ro to bus žygiuoja
ma j UiarK Parką, kur bus žai
džiama, dainuojama ir vaišina
masi. Vaišins už mažą mokestį

Tėvų Komitetas.
Kitais šeštadieniais pamokos
prasidės 1-iV skyr. mokiniams
9 vai. 30 min., o V-VIII 12 vai.

30 min.

SKAUTAI
• IV Tautinėje Stovykloje bu>’o vedamos įv. varžybos tarp
stovyklaujančių
vienetų.
TS
dienraščio "Stovyklos Dienos”
miniomis vyresniųjų skaučių pastovyklėje papuošimų varžymole atžymėti šie būreliai: 1) Gin
tautų būrelis (Kanada), 2) Še
šupės b. (Elizabeth, N. J.) ir 3)
Anbo ro skautės.

Brolijos TS varžybose, kurias
pravedė v. si. R. Gaška, kvadra
to rungtynes laimėjo šios ko
mandos: 1) Cicero Lokiai, 2)
Clevelando Lituanica ir 3) Cle
velando Greitieji. "Soltbolo"
ATVYKO REž. G. VELIČKA (muštuko) laimėtojai: 1) Chica
Omahos Scenos Meno Mėgėji gos šernai ir 2) Chicagos Pira
Būrelis, norėdamas paminėti 19( tai.
metų sukaktį nuo dr. V. Kudir
Suvedus visus varžybų taškus,
kos gimimo, nutarė pastatyti K Jrmoji vieta teko Chicagos LiInčiūros scenos veikalą, atkurtą uanicos tuntui, o antroji —
ir papildytą A. Gustaičio, "Dak Chicagos Baltijos Jūros t.
taras Vincas Kudirka".
• Brolijos TS pažangiausi vie
Šiam veikalui režisuoti iškvie
tė iš Los Angeles rež. G. Velič netai, kurie TS uždarymo apei
ką, kuris čia atvyko rugpiūčio gose gavo laimėtojų kaspinus
19 d. Repeticijos jau vyksta pil prie vėliavų, buvo šie: Skautu
nu tempu. Pastatymas numaty pastovyklėje — 1) Atlanto ra
tas spalio mėn. pradžioje. J. P. jono sudėtinė I)LK Vytaute
dr-vė ir 2) Clevelando DLK Vy
tauto dr-vė; Jūrų skautų pasto
vyklėje pirmavo Clevelando Ste
DETROIT
pono Dariaus laivas; Skautų vy
čių pastovyklėje pirmas buvę
Tvarkos tarnybos būrelis, suda
PRANEŠIMAS ŠEŠTADIENI
rytas' iš Atlanto rajono sk. vy
NĖS LITUANISTIKOS MO čių.

KYKLOS MOKINIAMS

Naujus mokslo metus Detroi
to šeštadieninė lituanistinė mo
kykla pradeda rugsėjo 13 d. Tą
dieną, 9 vai. 45 min. visi visų
aštuonių skyrių mokiniai ir mo
kytojai renkasi šv. Antano para
pijos mokyklos koridoriuje, iš
kur organizuotai bus einama į
bažnyčią. 19 vai. šv. mišios, au
kojamos mokyklos kapeliono.

Iš "Stovyklos Dienų" parink
tos statistikos paaiškėjo, jog TS
Seserijos stovykloje stovyklavę
516 įv. šakų skaučių ir vadovių,
oI TS Brolijos stovykloje — 492.
Iš viso — 1,608 asmens.
TS veikė 17 virtuvių. Buvę
verdama 102 puoduose. Vanile
niui pristatyti ir laikyti naudota
63 metaliniai indai, (sks)

EAGLE ŽENKLAI Iš MAY'S PADIDINA SUTAUPĄS

MAY
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PUIKUS. PAČIU LAIKU. NUOSTABUS!

Likvidacinis išpardavimas!

VILNONIAI
Iš garsaus New York gamintojo
Botlled by The Cleveland (teV&Via

Bollling Co.

SKELBIAMI

AMERIKOS
LIETUVIAI
ir angliškųjų skolinių
ŽODYNAS

NIJO
$59 IKI $69

Knyga, kurios visi laukė, bet
abiausiai tai Valparaiso Univer
siteto ir kitų universitetų bei koe.gijų buvusioji lietuviai studenai. Ji yra pirmoji knyga, kurioie plačiai aprašomos aukštosios
mokyklos,
lankytos
senosios
Amerikos lietuvių inteligentijos;
prašomi ir veikusieji tose mo
kyklose lietuvių kalbos kursai;
įprašoma ir pati inteligentija.
3? to, daug pasakyta apie tuo
metinės lietuvių spaudos kalbą,
nie priva tinęs ir parapines mo
kyklas, kuriose buvo dėstoma
lietuvių kalba. Antroje knygos
dalyje eina Angliškųjų skolinių
žodynas, kuriame daug duodama
gyvosios kalbos pavyzdžiu, labai
aiškiai parodančių šnekamąją
Amerikos lietuvių kalbą.
Knvea didelio formato, 366
psl., kietais viršeliais, gerame
popieriuje, kaina tik $5.00. Ra

šykite: br. Alg. Margelės, 3325
S. Halsted St., Chicago 8, III.
(77)

GERIAUSIOS IMPORTUOTOS IR VIETINĖS MEDŽIAGOS
• Flannels

Visos naujausios spalvos
• Mėlynos
• Rudos

♦ Tans

• Pilkos
• Chafcoals

DYDŽIAI
Reguliarūs — 36 iki 46

Trumpi — 37 iki 44
Ilgi _ 37 iki 44

• VVorsteds

• Sharkskins

• Gabardinog

Didelis kostiumų išpardavimas, dabar daro
mas kaip dalis mūsų didelio senoviško išpar
davime,. šie kostiumai yra aukštos rūšies,
kuri yra parduodama išskirtinose vyrų krau
tuvėse daug aukštesnėm kainom. Specialiai
nupirkti šiam išpardavimui ir siūlomi tokia
žemia kaina, kad jūs galite pirkti daugiau,
negu vieną savo rudens ir žiemos gardero
bui. Rytoj, būtinai pamatykite mūsų pasi
rinkimą.

t
Atsiprašom, paštu ir telefonu užsakymų
t
nepriimam .. .
The May Co.’s Basement Men’s (’lothinc: Department
Do\vnto\vn and On the Hiirhts

t
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RŪPESČIAI DĖL LITERATŪROS

LIETUVOJ

vės reikia, kaip gyviui oro, nes l
be jos kūryba dūsta ir susidaro
sąlygos rūgti opozicijai.

LIETUVOJE VISI TIKISI SULAUKSIĄ kt., susitaupo pinigų, kad grįžę pav., kad ir žemės ūkio ministe
savan kraštan pradėtų „kombi rio kėdės ... Nepajungti mamo
PERMAINŲ
nuoti” pasistatyti savą butuką. nai, katalikybės apaštalai kuni

Lietuviams visą laiką buvo
(Atkelta iš 1 psl.)
sunku prisitaikyti: jie iš tų, ku
nose sąlygose, kadaise taip gra
rie laikosi, ligi lūžta, bet nelinks
3. Tuščiaviduris Miunchhauzeno ne pagrindinėje spalvoje. Kai to
žiai klestėjusiame Lietuvos kai
ta. Nesmi fatalistas, be tą reiš
lokys
v
nepaisoma, išeina žmonės — idė kinį pastebėjau tautos istorijo me ir gyvena veik išimtinai tik

J. RAINIS

Besiginčydamas su „meteoro- jų nešiotojai, be gyvybės, be vi je. Latviai ir estai mokės prisi okupanto ujamasis lietuvis.

Wais„, Mykolas Sluckis tvirti- durių, be žmogų gyvą palaikan
W, kad šie tyčia nematą „pilieti čio organizmo, tikri Miunchhau
nio ryžto, drąsos be kabučių’’. Iš- zeno lokiai. Idėjai skiriama tiek
ekaičiuoja visą eilę autorių ir reikšmės ir svarbos, kad ji, kaip
veikalų, kur toji pilietinė drąsa tas pasakėčios ežys žalčiukus, iš
esanti sutinkama. Jis užginčija stumia iš lizdo meną ir pasilieka
ir „žieminių uniformų” buvimą, pati viena dygi idėja arba pom
įtikinėdamas, kad kiekvienas da pastiška publicistika.
bartinis rašytojas Lietuvoj tu
Dudincevas,*) jei ir ne silp
rįs savo individualų, skirtingą nas, tai tik labai vidutinis rašy
stilių, kad vieną nuo kito be di tojas. Jo pilietinė drąsa yra gry
delio vargo esą galima atskirti. nas nesusipratimas. Jis tiktai
Skaitydamas lietuviškas bolše ėmė gyvenimą su prieštaravi
vikines kritikas visada prisime mais ir konfliktais. Man atrodo,
nu barono Miunchhauzeno nuo kad jis nuoširdus, tik iš pažiūros
tykį, kaip jis lokį medžiojo. Esą, gal kiek naivokas bolševikas. Esu
pamatė atsliūkinantį lokį, o ne tikras, kad jis „tarybinę tikrovę”
turėjo nei šalto, nei karšto gink ėmė visu nuoširdumu, gal net
lo, tik truputį medaus. Tai su- turėdamas slaptą mintį literatū
mojo ištepti medum vežamo dy- ra paveikti negeroves. Ir keista,
selį. Lokys, lieždamas mžto nuo niekas jo neskaitė dėl apysakos
dyselio, visas taip ir pasimovė gerų savybių (kurių, deja, ne
Mbt jo, o šauniam medžiotojui matyti), o skaitė tik dėl tos pi
Wiiko tik užkišti vagelį lokio už lietinės drąsos. Vadinasi, iš utipakaly, kad atgal nenusimau Iitatūros nėra naudos nei litera
tūrai, nei diktatūrai. Vidurio ke
tų ...
Bolševikinis menas ir literatū lias, kaip praktika parodė, nera visada tuščiavidurė, kaip tas įmamanomas, negalimas, nes vi
Miunchhauzeno lokys. Lietuviš durio kelias diktatūroje yra ab
kas raštas, nors dar neturi „di surdas. Stalinas buvo gabus dik
džiosios rusų tautos” patyrimo, tatorius. Jo išbandyti būdai vie
nėra išimtis ar atskira problema. ninteliai galimi, o tie būdai yra:
To tuštumo šaknys glūdi pačioje.| nekonfliktiškurnąs ir lakavimas.
valstybės santvarkoje: diktatū Taip bent nušaunamas nors vie
ra bergždina ir susina raštą ir nas kiškis: literatūra remia
apskritai meną ir kultūra- Ji tvarką, pateisina šunybes, nes
gimdo kietą ir nelanksčią dogma josios daromos „kilniam tikslui”,
tiką, o ši savo keliu gimdo pasi „socializmo pergalei”, „žmonijos
pūtusias frazes bei šūkalojimus. gerovei”...
Žinoma, yra galimas ir kitas
Pavyzdžiui, Sluckis rašo:
kelias: atsisakyti „aukšto idė
„Ant tvirto idėjinio-meninio jinio-meninio lygio” ir rašyti pa
pagrindo stovi šiandien daugia- prastą Jektūrą. Pirmiausia turi
bokštis ir daugiabriaunis, pla išsirutulioti pati forma: gerai
čiais langais į pasaulį žiūrįs lie supinta tabula, pavaizduoti gy
tuvių literatūros rūmas”.
vi, realūs žmonės, o ne socialisti
Bolševikinis žargonas: „aukš niais švarkais ir tautiniais tri
tas idėjinis lygis”, „tvirtas idė- nyčiais apvilktos idėjos. Mažiau
jinis-meninis pagrindas” bene ir prieštaravimų ir konfliktų, dau
bus didžiausias tenykščio rašto giau gyvenimo tiesos. Valstybės
bergždumo kaltininkas. Nors jie pamatai nuo to turbūt nesusvy
ir vartoja hibridinį žodį „idėji- ruotų ir komunistinė doktrina’
nis-meninis”, kur lyg abi dalys nesubyrėtų. Juk tiems dalykams
turėtų lygias teises ir lygų svorį, remti bei palaikyti yra daug
bet idėja visada eina pirmoji, o efektyvesnių priemonių.
menas seka iš paskos ne tik žo
Talentų ne tik „plačiojoj tėvy
dyje, bet ir praktikoje: menas
nėj”, bet ir Lietuvoj, atrodo, ne
visada aukojamas idėjai, o tatai
stigtų. Rašytojai darbo sąlygas
jį ir paplauna.
turi. Bet literatūros nėra ir jos
Tą patį galima pasakyti ir negalės būti. Bus prirašyta eibė
apie bekonfiliktiškumą, ir pilie niekam tikusių storų apysakų,
tinę drąsą: rašytojas turi teisę, dramų, eilių rinkinių, bet tai bus
be pavojaus savo gyvybei, pasa tuščias ir bergždžias sizifinis
kyti viską, bet gi ne tai yra me triūsas.
no esmė. Diktatūra, kietas ir ak Tariu tai sine ira et studio.
las dogmatiškumas padaro tai, Nemanau, kad reikia aštrinti
kad rašytojas ir skaitytojas li- rašte konfliktus ir rodyti „drąsą
taatūroje pradeda ieškoti nebe be kabučių”, nes tie dalykai dar
^reratūros, o tik pilietinės drą nėra kūrybos laisvė. O tos laissos ar kitų nieko bendra su lite
ratūra neturinčių dalykų. Dog
*) Užpereitais metais pagar
matiškumas pripažįsta tik dvi
sėjęs rusų autorius, parašęs ro
spalvas: juodą ir baltą, teigiamą maną „Ne viena duona”, kuria
ir neigiamą, o meno sritis glūdi me atskleidžiama daug partinės
daugiau atspalviuose, tonuose, biurokratijos neigiamybių.

ĮSTABUS
1

MONTBLANC

KALNŲ KARALIUS

Montblanc is the monarch of mountains
They crovvned him long ago
On a throne of rocks, in a robe of clouds
With a diadem of snow.
Byron

šis pasakojimas gal atrodys truputį keis
tokas tam, kuris nežino to mažo nuotykio, su
kuriuo buvo susijęs mano kopimas i Montblancą — nuotykio, kuris prasidėjo griūvančio
sniego lavinoje ir baigėsi ledyno plyšy, ir
kuris porai mėnesių padarė mane invalidu.
Pasakojimas sukasi apie neturintį palygini
mo atsitikimą, jis sukasi ant pačios bedugnės
briaunos. Tačiau dar ir šiandien mane tebevaldo ta nuotaika, kurią išreiškiau antraštės
žodžiais, ir aš tebejaučiu toki^ gilią pagarbą
milžiniško sniego kalno dundėjimui, jog net
nedrįstu į jį artėti su reporterišku tikslumu.
Vienoj ar kitoj vietojus bandau prasišiepti
šypsenai — tai kylaiš skausmo mano nuša
lusioj kojoj. Ir kai aš juokauju apie Montblancą, man prisimena Romoj matytas barel
jefas. Jis vaizduoja mažą satyrą, kuris su
nusivylimo išraiška veide matuoja miegan
čio milžino Polyfemo kojos nykštį.

Lietuvos miestuose, ypač di-

taikyti. Rusai daugumu, kaip
kaip akla višta atras grūdą. Aš

tai kalbu, turėdamas galvoj lie pu dar ne į pavasarį, o kaip tik
tuvišką jaunimą, nes tik iš jojo į meninę tuštumą. Jo įtikinėji
vieno galima ko nors laukti. Štai mai, kad jau nėra (ar nei nebu
dėl ko man kartais gaila Petro vo!) jękios žiemos, nėra jokių
Cvirkos, kad jis peranksti pasi speigu, o yra aiškiai švintantis
pavasaris, irgi labai būdingi jo
traukė.
Mykolas Sluckis, turėdamas prigimtam tautiniam charakte
rašytojo talentą, turi gal ir kitą, riui. Tik prisiminkim Lietuvoj
įgimtą nelietuvišką talentą ar kadai populiarią pasakėlę apie
guvumą — prisitaikyti prie są žydą, kuris miške kažkokių už
lygų. Administracinėse pareigo puolikų vejamas, nusimovęs ba
se būdamas jis, atrodo, šį pasta tus ir juos pasisodinęs šalia sa
rąjį talentą turi dažniau naudo vęs drąsinosi, kad „aš ne vienas,
ti, nei kūrybinį. Nors ir įstaty mes tryse!” Iš tikrųjų ne į pava
mu uždrausk talentingiems ra sarį lietuvių literatūrą Lietuvoj
šytojams imtis administracinių noroms ar nenoroms veda Sluc
kis, nes įsipareigojimas idėjai
pareigų!
Panašu į tai, kad pirmojo lie (šiuo atveju komunistų partijos
tuvių rašytoju tapusio Lietuvos diktatūros idėjai) ir jame žudo
žydo susirūpinimai literatūros kūrybinį talentą, žudo ir jo vai
būkle dabartinėje Lietuvoje gali kystėje įgytą prisirišimą prie lie
palikti pėdsaką, vedantį tuo tar- tuviškos Lietuvos.

dėsniuose, gyvenimas kiek švie
sesnis. Jų darbininkai per mėne
sį ten uždirba nuo 300 iki 800 rb.,
bet ir tai, be „kombinacijų” galo

Kelionėms į vakarus reikia spe gai duoda gražų pavyzdį tikin

cialių leidimų, kuriuos ne visi tiesiems, kurie nuoširdžiai jais
gauna. Geležinkelio bilietai ne- seka ir taip gausiai lanko baž
perbrangūs: pav. iš Vilniaus į nyčias. O tai ir yra katalikybės
Maskvą III kl. geležinkelio bilie gražumas, paremtas artimo mei
su galu suvesti negali, nes pav.
tas atsieina apie 120 rb.
le, bet ne jo išnaudojimu užgrob
3 asmenų šeimai butukas kai
nuoja ca 100 rb (be kuro ir švie Daug žuvies — maža duonos ti valdžią, pinigus ir pan. „Vil
kai, avių kailiuose” nemėgiami
sos), maistas — apie 500, o kur
Tiek miestuose, o ypač kai
dar apranga, apavas, vaistai ir muose, prekių pristatymas yra niekur, kaip ir fariziejai.
t.t. Todėl ir „kombinuoja” veik labai nereguliarus. Pav., vasarą
Mokslas Lietuvoje dabar privisi, kiek tik įmanoma, puikiai tenka pirkti pristatytus žiemi einamesnis, todėl daugiau jau
klestint juodajai rinkai, kur gau nius drabužius ar atvirkščiai. nuomenės ir mokosi. Dėl jo lygio
nama ne tik užsieninių vilnonių Pristatoma dideliais kiekiais vie man sunku ką tikslesnio pasaky
medžiagų, odos apavo, vaistų ir nodos žuvies, bet menkavertės ti, nes nesu tos srities specialis
kt., bet ir vietos statybinių me duonos daug kur trūksta. Kai tas. Dar pažymėtina, kad pasta
džiagų, įvairių fabrikatų, maisto sužinoma, kad yra atėjęs naujų ruoju metu ten yra labai popu
ir t.t., žinoma, labai aukštomis prekių transportas — žmonės iš liarus sportas, daina ir — tauti
kainomis. Pastaruoju metu, kai ankstaus ryto šimtais apgula to niai liet. drabužiai.
me ir miestuose leidžiama staty kias parduotuves, kas juos itin
žmonės tačiau yra baugštus,
ti nuosavus butukus vienai šei vargina. Valdžios ir partijos gerokai nervingi, bendrauja dau
mai 9x8 m. vieno aukšto su sal- žmonės prekes pasiima iš bazių, gumoje tiktai savybėje, nors di
komis. Ypač miestuose tokius bu todėl jiems jų visada užtenka ir delio antogonizmo su svetimai
tukus žmonės stengiasi „susi nereikia stovėti eilėse, prie par siais kaip ir nėra. Labai domisi
kombinuoti” iš paskutiniųjų. Ka duotuvių. Kariai turi visai atski politika, klauso dėl trukdymų
dangi kelionės į rytus nesuvar ras savas krautuves. Taigi, ir mažai girdimų AB, Vatikano
žytos ir tenai darbininkas gali čionai privilegijuotas padėtis tu liet. transliacijų.
uždirbti mėnesiui iki 2000 rb., ri ne tikrasis krašto šeimininkas
todėl kai kurie iš jų vyksta ten lietuvis, bet atėjūnai okupantai.
Atsargumo laiškuose!
Taip
yra
ir
visose
kitose
srityse,
ir, sunkiai dirbdami kasyklose ar
Susirašinėjimas su Vakarais
nes okupantas žiūri tik, kaip kartais gali jiems nemažai pa
daugiau pasipelnyti iš pavergto kenkti, todėl į ten rašytina labai
krašto.
atsargiai. Iš Vakarų siunčiamus
su apmokėtais muitais siunti
Tikėjimo reikalai
Tikėjimas daugumoje oficia nius Lietuvoje gauna tvarkingai
liai persekiojamas nėra. Veikia ir pagal jų pageidavimus tokių
2/3 buv. bažnyčių, kurios po se siuntinių jiems reikia siųsti kuo
novei lankomos gausiai tiek se daugiau, ypač vilnonių medžia
nimo, tiek jaunimo. Tačiau, aukš gų, odos dirbinių — batų ir vais
tesnieji valdžios, o ypač partijos tų.
pareigūnai, gal ne tiek iš įsitiki
Baigiu pastebėdamas, kad esu
nimo, kiek karjeros sumetimais, laimingas nors ir su didžiausia
tikėjimo stengiasi nepraktikuo širdgėla apleidęs Lietuvą ir at
ti, nes tatai jiems netinka „prie vykęs į Vakarus. Jei galėtų, ma
veido”, čia, vakaruose girdžiu no pėdomis pasektų ištisos ma
kai ką piktinantis Lietuvoje gy sės, nes ten visi garbina praei
venančio kun. Viktoro Tatarės tus laikus ir su nekantrumu vi
jr. laišku (VIENYBĖ Nr. 30), liasi sulauksią permainų atgau
kur, be. kita ko, jisai rašo, kad ti žmogišką vertę, laisvę bei ge
„katalikybė Lietuvoje pilnam rovę. Okupacinis rėžimas po Sta
gražume”. Manau, kad tasai ku
lino nors kiek ir sušvelnėjo, bet
nigas yra teisus, nes dąbar Lie
tuvoje jie tesirūpina tiktai kuni dar toli iki to, kad patenkintų
giškomis pareigomis ir niekam bent minimalius žmogaus reika
iš jų net į galvą neateina siekti lavimus.
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tik Stroh’s yra ugnimi virtas. 19 spindinčių

vario katilų yra verdamas prie 2000°, kad išgavus
geriausią skonį iš geriausių medžiagų. Joks kitas
amerikinis alus nėra taip verdamas ir todėl joks ki
tas amerikinis alus neturi tokio skonio, kaip Stroh’s!

Jums patiks

DRAUGAI
Įkopti į Montblancą yra lengva. Į Weisshorną, Monte Rosa, Dent Blanche arba Matterhorną įlipti nebando tie, kurie neturi šal
tos galvos ir tvirtų kojų, tačiau visi žino, kad
į Montblancą buvo įkopęs net ir Tarascono
Tartarinas, nors jis ir nepasiekė pačios vir
šūnės.
Nežaboti galiūnai yra tie kalnai milžinai,
drąsūs laisvės didvyriai, kurie tenusilenkia

tik pačiai saulei, išdidūs Alpių karaliūnai,
kurie gerai žino savo vertę.

Montblancas yra kalnų karalius. Buvo
laikai, kada jis buvo žiaurus ir baisus, tačiau
į senatvę jis sušvelnėjo. Kaip garbingas pa
triarchas sėdi jis tenai, tas senas, pražilęs
Carolus Magnus, ir tyliu majestotingumu
žvelgia į tris karalystes. Su nuolaidžia šyp
sena jis leidžia žmonėms-nykštukams laipioti
marmoro grynumo pilies laiptais ir su kara
lišku vaišingumu sutinka, kad jie apžiūrinėtų
spinduliuojančio ledo pilį. Tačiau kai vasa
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ros diena sutemsta į rudenį, jis nueina gulti gebėjau prisitaikyti prie karališkųjų dvarų
į baltą pūkinę lovą po debesų baldakimu, ir ceremonialo.
tada jis nemėgsta būti trukdomas, tas sena
Tappio, mano ištikimasis Laplandijos

los. Ten aukštai, ant pačios viršutinės briau
nos sėdėjo Cerberus, grubusis pilies sargas.
Lodamas ir kaukdamas jis papurtė savo lo-

sis karalius.

šuo, buvo jau Matterhorne susidraskęs savo

kiškąjį kailį, kad baltos snaigės pabiro. Aš

Ne, tada jis nemėgsta būti trukdomas,
ir aš tai žinojau. Aš pasikalbėjau su pilies
sargyba, ir man buvo pasakyta, kad audien
cijai jau esą pervėlu, kad karalius šiuo metu
jau nebepriiminėjąs.
Aš buvau iš toli atkeliavęs — su kuprine
ant pečių, su pilna galva nuostabių pasako
jimų apie garsiąją karališkąją pilį. Ilgai bu
vau troškęs jį pamatyti — tą išdidųjį, senąjį
kalnų karalių.
Suniuręs pastovėjau aš ten, paskui dar
valandėlę paslankiojau aplink pilies portalą,
murmėdamas įvairiausios rūšies socialisti
nius tauškalus. Nors visą vasarą buvau skai
tęs radikalų laikraščius — nebuvau jau toks
ramus, kaip atrodžiau. Aukštai stovinčiųjų
jau toks likimas, kad jie niekada negali būti
saugūs nuo smalsuolių žvilgsnių. Pagaliau —
tegaliu būti tik išmestas, blogiau nebus, pa
sakiau sau.
Ir taip išsiruošiau, dviejų palydovų lydi
mas, kelionėn karalių aplankyti. Tai buvo
tikrai truputį įžūlu, bet aš juk niekada nesu

batus, todėl mes drauge nutarėme, jog šį
kartą jis turįs likti namie.
Flora, vasaros kūdikis, mane lydėjo ge
rą kelio galą, drąsiai kopė į kabančias uolas,
stipriai statydama kojas į kalnų pakopas, ta
čiau aš tuoj pamačiau, kad švelnioji slėnio
duktė su mažesniu džiaugsmu keliavo kalnų
karaliaus audiencijon, negu aš pats. žilajam
monarchui pasveikinti aš buvau susiruošęs
pilną paradinę uniformą — aštriai pakausty
tus kalnų batus, snieginį apavą ir plienu
kaustytą keleivio lazdą, o gražusis kūdikis
buvo visai nepasirengęs tokiai kelionei. Vė
jas kapojo ir draskė lapais austą jos suknelę,
ir aštrūs akmenys supiaustė jos žaliuosius
akominius batelius su rozetėmis iš kalnų var
pelių ir neužmirštuolių. Tačiau ji nepasidavė
taip lengvai, ji apsivyniojo savo švelnias ko
jytes minkštomis uolų samanomis ir, nors
jos pirštai buvo jau mėlynai nušalę — ji
vis dar sugebėjo švelniai ir skoningai puoštis
mažomis šilų gėlelėmis.
Taip užlipome ant aukštos kabančios uo

niekada nebijojau piktų šunų; tad prisivilio
jau piktąjį Borėją ir švediškai paklausiau,
ar jis manęs jau nebepažįstąs, tas senasis
mano tėviškės sargas. Jis pašoko, lyg pasiu
tęs, ir su savo letenomis taip stipriai metėsi
man į krūtinę, jog aš vos nenugriuvau atbu
las į bedugnę, ir savo lediniu liežuviu taip
stipriai lyžtelėjo mano veidą, jog vos kvapo
netekau. Susitikimo svaiguly jis man kąstelėjo į nosį — nedaug betrūko, kad visai būtų
nukandęs. Aš visada juk sakiau, kad reikia
būti atsargiam su svetimais šunimis! Aš esu
tikras šunų draugas, bet kaip jo elgesį rei
kėjo suprasti, jau nebežinojau ir bėgau tolyn,
kiek beįmanydamas greičiau. Bet dabar jis,
kaip atrodė, panoro mūsų draugijos, nes vi
josi mus visą laiką niurzgėdamas ir dūsuo
damas, tas baisusis žvėris. Aš džiaugiausi,
kad Tappio nebuvo drauge su manimi — tą
jis būtų tikrai mirtinai užkramtęs. O Flora,
slėnio duktė, išsigando; ji pasisakė nebedrįstanti toliau keliauti.
(Bus daugiau)
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neapsimoka tuos kursus lankyti,
kadangi sveikatą turėjo tikrinti
tik gale kursų. Jis mane užtik
rino, kad turiu likti, nesvarbu,
ar aš regiu ar aš aklas! Pasiro
do, kad kariuomenėj neapsimoka
perdaug galvoti — iš to dažniau
siai maža naudos ...
Dirbau ir virtuvėje ... Tokį
darbą dirbti geruoju jau mane
niekas nebūtų priprašęs! Nuo 5
valandos ryto iki 9 valandos va
karo, beveik visą laiką šveičiau
puodus, didelius puodus, mažus
puodus, baltus puods ... Dar
ir dabar, esant namie, pasidaro
silpna, pažvelgus į puodą!.. .
Laisvu laiku pramogų netrū
ko. Forte yra visa eilė kino teat
rų su naujausiom filmom, sporto
aikštės, įvairios krautuvės, gar
sus Pa t to n muziejus su daugybe
Antrojo Pasaulinio karo ekspo

AMERIKOS SARGYBOJ..
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

natų ir t.t. žinoma, dideię laiko
dalį praleidau, žvalgydamasis
kasdien į naujus vaizdus.
Nematant ir prabėgo tos dvi
savaitės. Ir vėl pakuokis, tik da
bar jau namo! Kelionė tokia pa
ti, kaip ir į čia +— važiuoji, stoji,
stoji, važiuoji. .. Antrą kelionės
dieną pajudėjom 4 valandą iš
ryto. Pirmą kartą savo gyveni
me taip norėjau miego. Važiuoji
ir galvoji — ot, kad taip sumer
kus akis nors minutėlei. Bet kita
mintis neleidžia — sumerksi akis
ir sekančią minutę gali atsidurti
prie švento Petro auksinių var
tų !
Clevelandą pasiekus ir pasu
kus į kareivinių kiemą pagalvo
jau — tik penkiasdešimt savai
čių ir vėl aš vyksiu "kariauti"!...
Bet tada jau su didesne patirtim
ir didesnėmis gudrybėmis ...

CIIIOAGO IR CICERO
• Inž. Biskis Gediminas, ALT
S-gos Cicero skyriaus vicepirmi
ninkas, išrinktas pavaduoti Cice
ro skyriaus pirmininką inž. Variakojį per 9 mėnesius. Per tą
laiką inž. Jonas Variakojis nu
mato gauti inžinierijos magis
tro laipsnį. Tam tikslui Variako
jis išvažiuoja į Urboną (Illinois
universitetas) ir ten pasišvęs
vien tik studijoms. Variakojis iš
pirmininkavimo neatsisakė, tik
laikinai pasitraukė.
Inž. Biskis yra labai tylus ir
kuklus, bet su visuomeniško dar
bo patyrimu. Biskis baigė Ma
rijampolės gimnaziją, gi inžine
riją studijavo Vytauto Didžiojo
universitete ir Darmstadto Tech
nikos insitute. Ten buvo ir Eu
genijus Bartkus ir inž. Bakšys
(Chicakos skyriaus pirminin
kas). Kaune inž. Biskis priklausė
"Ramovės” korporacijai. Vokie
tijoje, Darmstadte, Biskis pri
klausė "Vilties” korporacijai ir
buvo lietuvių studentų atstovy
bės pirmininkas, šiandien, Ame
rikoje inž. Biskis dirba atominė
je srityje "Argonne National Laboratory", Lemont, Illinois. Ten
pat dirba ir žmona Dr. Birutė
Ona Biskis. Abu jie gyvena Cice
ro.
• Gedvilą Gabrielius, Dirvos
studentų skyriaus redaktorius,
išsikėlė iš Cicero. Dabar gyvena
Chicagos universiteto apylinkė
je. Jo motina gavo darbą ten. Ir

Antrą dieną nuo anksčiausio
Visi rimti, o kai kurie ir ne
toki rimti piliečiai rašo savo ka ryto vėl važiavom, ši diena jau
riuomenės gyvenimo atsimini buvo kiek įdomesnė, nes kas va
mus. Nors ir neturėdamas pilno landą artėjom prie savo tikslo.
supratimo, prie kurios grupės aš Apie pietus turėjom įdomų nuo
pats geriau pritinku, jaučiuosi tykį. Važiuojam, ir už pasisuki
pilnai kvalifikuotas imti plunks mo kelyje, pamatom prieš mus
važiavusį stovintį dalinį. Tas jau
ną j ranką, ir rašyti...
Savo kariuomenės prievolę at negerai, nes jei jis sustojęs, tai
lieku laisvalaikiu, priklausyda ir mes turime stoti. Paskui mus
mas National Guard. Visa ši 'Tė važiavęs dalinys pasivys ir turės
vynės sargyba” man užima dvi stoti. Paskiau kiti. Paaiškėjo,
valandas laiko kas savaitę ir dvi kad pirmasis batalionas kryžke
savaites vasaros apmokymo ku lėje, vietoj pasukęs į dešinę, pa
rioj nors kariuomenės bazėje. suko į kairę. Ir taip viskas susi
Kadangi tos dvi savaitinės ap maišė.
Pravažiavę gražiąją Indianą,
mokymo valandos nepasižymi ne
paprastai įdomiais nuotykiais ar ir įvažiavę į Kentucky — pagar
herojiškais įvykiais, jas aprašy sėjusį savo "mėlynos žolės” kal
ti paliksiu mažesniam už mane... vomis, gerokai po pietų pasie
Vasaros apmokymui šiais me kėm Fort Knox. Greta autostratais važiavom į Fort Knox, Ken- los mus sveikino didelė iškaba —
VYRESNIEJI, I TALKA JAUNIMUI!
tueky. Jau kelios savaites prieš Fort Knox, Amerikos kariuome
išvažiuojant matėsi tipiškas nės šarvuotų dalinių centras.
čia pirmą kartą išvydau šį ka "Lituanus” žurnalas, kaip pe me atlikti dėl nepakankamo ang
kruopštus pasiruošimas — sag
čių ir sagų blizginimas, uniformų riuomenės miestą. Kaip vėliau riodinis leidinys anglų kalba, yra lų kalbos mokėjimo ir pasiruoši
lyginimas ir bendras daiktų pa sužinojau, Ft. Knox užima virš reikšmingas lietuviškos akcijos mo stokos. Tačiau net tie, kurie
kavimas. Kadangi mes esame 106,000 akrų žemės, ir jame yra veiksnys šiame kontinente ir net yra labiausiai užsiėmę, visuomet
medikai, tai vaistų, pirmos pa apgyvendinta netoli 40,000 ka už jo ribų. Kaip žinome, "Litua gali prisidėti prie "Lituanus"
galbos reikmenų ir t.t., buvo gy reivių. Ši vietovė primena tikrą nus” pirmoje eilėje yra skirtas leidimo pinigine auka.
va galybė. Atrodė, kad vykstam miestą — su grįstom gatvėm, lietuviškai nemokantiems Ame Mes gerai atsimename Dariaus
mokyklom, bažnyčiom, krautu rikos ir kitų kraštų veikėjams. ir Girėno skridimą, kurio įgyven
į rimčiausią karą.
Greitai atėjo ir išvažiavimo vėm, kinais, golfo laukais ir t.t. Kaip toks, jis yra viena nedau dinimui, greta kitų dalykų, rei
diena. Į kareivines susirinkom 5 Tik vienas skirtumas — visi šio gelio priemonių Lietuvos tezei kėjo ir pinigų. Visi tam skridi
valandą iš ryto, nors iš ten tik miesto gyventojai yra unifor ne lietuvių tarpe pristatyti. mui entuziastingai pritarė, bet
Reikšminga, kad šios iniciatyvos kai prireikė pakrapštyti kiše1 • I
pajudėjom jau gerokai po sep-| muoti.
tynių. Negalima buvo ir čia at Sekančią dieną prasidėjo re ėmėsi mūsų jaunimas, kuris Lie nius, daugelio entuziazmas gero
sikratyti nuo kariuomenės pir guliarus kariuomenės gyveni tuvos arba visai nėra matęs, ar kai atšalo. Dėl lėšų stokos Da jam pačiam, bestudijuojant tei
mos taisyklės — "skubėk ir mas. Kėlėm anksti, ilgai dirbom ba tėra ją matęs pačioje vaikys riaus ir Girėno lėktuvas nebuvo sę, reikia būti arčiau universite
ir gulėm vėlai. Bet skųstis nega tėje. Todėl jo pasiryžimas tokiu aprūpintas visais reikalingais to. Ciceriečiai gaili, kad jis išvy
lauk”.Išjudėjom iš kareivinių dide lėjom. Būdamas lėto charakterio realiu būdu įsijungti j lietuvišką prietaisais, kurių neturėjimas ir ko, bet džiaugiasi, kad jo moks
lėmis kolonomis. Vėliau šios ko (t. y. lėto darbui), aš žinojau, veiklą turi būti ypatingai įver buvo viena jų tragingo žuvimo las eina greičiau, negu "ameri
priežasčių. Jei po Dariaus ir Gi
lonos, dėl patogumo, bvo pada kur einu, kada įstojau į medikus. tintas.
kietiškai".
rėno
žuvimo
už
kokią
$10,000
Rugsėjo
mėnuo
yra
"Litua

Faktas,
kad
iš
visų
dalinių
mes
lintos į žygio dalinius. Prisidė
• Tadas Kazimieraitis, buvęs
būtų
buvę
įmanoma
atgaivinti
nus"
rėmimo
mėnuo.
Nuo
mūsų
mažiausiai
dirbom,
nes
nebuvo
jus kitiems aplinkiniams dali
jautrumo ir pareigingumo tą mė žuvusius lakūnus, iškelti jų lėk tremtinys, jau nuo seniau turi
niams, mūsų jėga sudarė apie nė sužeistų, nė žuvusių . . .
Darbo dienos būdavo įvairios nesį priklausys, ar "Lituanus” tuvą iš Soldino pušyno ir jį nu svetainę Cicero, 14 gatvėje, ten
2000 vyrų, maždaug su 300 makur greta jo yra tremtinys kir
v•
— pagal paskyrimą. Man teko ir toliau eis, ar turės sustoti dėl tupdyti Kauno aerodrome, tie
sinų.
pėjas — Vabalaitis, ir greta VaUžmiestyje susiskaldžius į žy viskas — buvau leitenanto Tallat lėšų stokos. Tikrai būtų skaudu, $10,000 būtų buvę surinkti per balaičio vėl lietuvis Palčiauskas
gio dalinius, kaip mūsų leitenan Kelpšos šoferis, budėjau įvairio jei mes, Lietuvoje išaugę ir su vieną dieną ...
Darius ir Girėnas savo skridi — gėrimų parduotuvė ir drauge
to šoferis, atsidūriau priešakyje se šaudyklose, mokiausi važiuoti brendę, neparemtume jaunųjų
svetainė. Priešais vėl tremtinio
2’/> tonų sunkvežimiu ir... net pastangų ir jų užsimoto Lietuvai mą aukojo Jaunajai Lietuvai.
— vesdamas dalinį.
Simbolišku sutapimu, "Litua Dūdos restoranas. Ir vėl čia pat
naudingo darbo.
Ilgoji kelionė prasidėjo. Nor dirbau virtuvėje.
Šiuo metu ne vienam mūsų yra nus” leidimas yra Jaunosios Lie tremtinys drabužių valytojas.
Mėgiamiausias mano darbas
maliai važiuojant, iš Clevelando
Trumpai, naujųjų atvykėlių
iki Fort Knox trunka apie devy buvo budėti šaudyklose. Ft. Knox sunkiau paskirti piniginę auką, tuvos auka savo senai tėvynei.
Rugsėjo mėnuo duoda progos kampas. Kazimieraičio svetainė
nias valandas, bet važiuojant 30 jų yra įvairių — pradedant nuo negu gerais, normaliais, laikais.
gražiai atremontuota. Ir pra
mylių per valandą greičiu, truko šautuvų ir baigiant tankų ir ar Tačiau maža aukelė kiekvienam ir mums prie tos aukos prisidėti. plėsta. Kas ten seniau buvo, da
tilerijos. Atvažiuoji į šaudyklą, įmanoma. Jei mes visi, kuriems Tad būkime duosnūs, kad mūsų
nepilnas dvi dienas.
bar nepažins.
Pirmą dieną nieko ypatingo pasistatai sanitarijos automobilį teberūpi Lietuva, kad ir maža jaunimo troškimas išvysti prisi
• Andrijauskas Kazimieras
neatsitiko. Važiavom, sustojom, ir lauki pirmo pacijento... Ir auka prisidėsime prie "Litua keliančią Lietuvą galėtų įsigy
Julius Smetona (čia vadina Charlies) jau prieš
važiavom, sustojom ir t.t. Dvy dažniausiai ateina vargšas, pra nus” leidimo, jo įžiebtas žiburys venti.
50 metų yra čion atvykęs iš Že
lika valandų tokio nuobodumo. šydamas asprino ar tepalo nuo švies ir toliau.
maitijos. Ten buvo batų siuvė
NORINTIEJI VASAROTI
Mes mėgstame dėtis idealis
Įdomu buvo valgyti — prieš iš uodų įkandimo. Taip ir praeina
tais. Bet daugelis mūsų yra tiek savininkų Stasio Lūšio ir Bru- jas. čia gražiai įsikūrė. Turi ke
važiuojant gavom vadinamus "C- visa diena ...
Įdomu buvo ir lankyti sunkve giliai pasinėrę į savo asmeninius tenio L. Veito vasarvietėje, kuri letą namų. Priklauso lietuviš
Rations", kur viskas džiovinta
koms draugijoms. O ir tremti
arba dėžutėse. Dėžutėse maistas žimių kursų mokyklą. Ten, kaip reikalus, kad lietuviškajam dar randasi saulėtam Cape Code,
niams nemažai padėjo.
turi būti pašildomas, bet pasi ir kiekvienoj tokio tipo mokyk bui nebeturi nei laiko, nei ener kreipiami sekančiu adresu:
• Kazys Obolėnas, lietuvių
Colonial Inn
šildyti nėra kur. Sustojęs išsiimi loj, pradėjom teorija ir baigėm gijos. O jei laiko ir energijos kai
žurnalistų sąjungos pirmininkas,
Beach St.
dėžutę, pridedi prie karšto moto praktika. Iš pat pradžių prane kuriems mūsų dar pakaktų, tai
parašė Dirvos korespondentui
Monument Beach
ro ir vos vos atšilusią valgai su šiau seržantui, kad mano akys to darbo, kurį atlieka "Lituanus”
laišką. ) Adresą parašė klaidin
Cape Cod, Mass.
nėra perstiprios, ir dėlto gal man leidėjai, mes vistiek neįstengtu
pasigardžiavimu .. .

Stasys Baranauskas
Faustas

Monika Kripkauskienė
Margarita

Jonas Vaznelis
Mefistas

Algirdas Brazis
Valentinas

gą. Reikia rašyti: 2117 So. 49th
Avenue, Cicero 50, Illinois).
Laiškas įdomus žurnalistams.
Duodu ištrauką:

Lietuvių žurnalistų susiorganizavimui dažnas pritaria, bet
tik retas konkrečiai paremia. Na
rių kontaktas su valdyba silpnas.
Nėra progų didesniam narių bū
reliui, bent, kartą per metus ar
kitus susirinkti ir pasitarti, nes,
susidariusia tradicija, ir valdo
mieji organai renkami korespondenciniu būdu. Tai yra tik bėdos
pakaitalas susirinkimui.’

ta toliau leisti biuletenius?
Biuletenis, kaip Tamsta žinai,
reikalingas darbo ir lėšų. O jų
trūksta. Svarbiausios pajamos
susideda iš nario mokesčio, kurį
tik kai kas atsiunčia.
Ruošiantis sekančio biuletenio
leidimui kilo mintis kreiptis į
kelis žinomesnius LŽS narius ir
paprašyti juos pasisakyti
S-gos veiklos reikalu.
• Inž. Gaigalas, dirbąs inž.
Eugenijaus Bartkaus įstaigoje,
tik ką grįžo iš atostogų Florido
je. Jis yra ir Dirvos skaitytojas
ir ALT S-gos Cicero skyriaus na
rys.
• Kazys Gineitis, buvęs nepri
klausomos Lietuvos ekonomistas
ir diplomatas, dabar gyvena
Chieagoje, duoda anglų kalbos
pamokas.

Leisdama biuletenį, valdyba
manė, kad jis galės sustiprinti
tarpusavio narių ir su valdyba
kontaktą ir pagyvins sąjungos
veiklą. Tačiau pabandymas ro
do, jog jis dedamų vilčių nepa
teisina. Dėl to niekas narių val Vienoje Jacksonville krautuvė
dybai nepareiškė nei neigiamos je lange yra toks užrašas: "Mū
nei teigiamos nuomonės. Tad sa sų nupigintos kainos yra tikros".

Aldona Stempužienė
Siebelis

SPECIAL BUUGET CHECKIM ACCOUNTS
«EGUW» C.ECK1NG «XO»US. TOO .

OPERĄ

OSf IHt ONF BIST

Ktt

Che Cleveland Crust Compant)
65 CONVENIEAIT BANKING OFHCES
V£UK« FfcOtftAl OC»OS,T IMSVRAMCi CORPORATION

GERESNIŲ Namų Statytojai
o

pasirenka

MONCRIEF

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ
THE HENRY FURNACE CO..-MEDINA/O.

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.
Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio
Te!.: HE 1-6344
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S.,
Welland, Ont., Canada.

Valentinas Liorentas
Wagneris

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS 'VYTIS"
STATO

vaime kyla klausimas: ar bever

Salomėja Valiukienė
Marta
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KASA ATDARA

6 VAL. VAK.

FAUSTAS
CLEVELANDE

ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 13 D.
Aleksandras KuČiūnas
Dirigentas

MASONIC AUDITORIUM - 3615 EUCLID AVENUE

SPEKTAKLIO

PRADŽIA

7 VAL, 30 MIN.
PUNKTUALIAI
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šį šeštadienį Clevelande įvyksta
Fausto opera
Mes kviečiame visus clevelan
diečius į operos pastatymų vykti,
pasidžiaugti lietuvių solistų lai
mėjimais ir tuo paremti operos
statytojų ir rengėjų dideles pa
stangas.
Dirvos redakcija

DIRVOS RUDENS VAKARAS
įvyksta spalio mėn. 4 d. Slove
nian Auditorium, kuri šių vasa
rų pagrindinai atremontuota

ir

Muzikas Jonas švedas
persikėlė iš Chicagos į Clevelandų ir žada čia nuolat apsigyven
ti. Jis čia buvo pakviestas dės
tyti pianino klasę Cleveland Mu
sic Settjement mokykloje.
Muz. švedas yra baigęs Chi
cagos Muzikos Konservatorijų ir
savo srityje reiškiasi jau nuo
Vokietijos laikų.

Visi į ALTo gegužinę
Rugsėjo mėn. 14 d. (sekma
dienį) Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrius rengia
draugiškų iškylų-gegužinę gra
žioje ”Gwinn Estate” sodyboje,
12518 Lake Shore Blvd., Brate
nahl, kur šių vasarų puikiai pa
sirodė Čiurlionio ansamblis ir
Grandinėlė su koncertu.
Bus pagaminta skanių užkan
džių ir gaivinančių gėrimų; mu
zikos garsų lydimi atsilankę sma
giai praleisite laikų gražioje
gamtoje, pašoksite, pasiklausy
site dainų ir kt.
Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti. Savo apsilankymu pa
remsite

ALTų

ir

baigsite

dį tarė J. Gaška.

tininkų

Draugovė,

Studenčių

Po koncerto adv. J. Smetonos Skaučių Draugovė, Korporacijai
bute, menininkams pagerbti, bu Neo-Lituania, Lietuvių Studentų
vo surengtos vaišės.
Santara, Skautų Korporacija Vy-|

Jolantos Drąsutytės ir Šarūno
Peckaus vestuvėse
dalyvavo per 130 svečių. Prie
gražiu vaišiu ir lietuvišku vestuviniųt dainųt svečiai wjaunuosius
palydėjo į šeimyninį gyvenimą.
Abu jaunieji artimiausiu lai
ku išvyksta į Vokietiją studijuo
ti medicinos mokslus.
Baigė mokslus
Trys clevelandiečiai: Nijolė
Bartuškaitė. E. Žilionis ir’D. Sta
niškis baigė aukštuosius moks
lus. N. Bartuškaitė Western Rescrve universitete studijavo so
ciologiją, gi E. Žilionis sociologi
ją John Caroll universitete, o D.
Staniškis tame pat universitete

MŪSŲ SPECIALYBĖ
Vaistų siuntimas į užsie
nius. Mūsų sandėliai yra pil
ni, ir užsakymai greit iš
pildomi. Kainos visiems pri
einamos.
MODERN DRUG
12429 St. Clair Avė.
MU 1-2342

IŠTIKUS GAISRO
Kada jūsų namai arba ra
<anrtni

tampa

sunaikinti arba

sug * tinti ugnies, kreipkitės
prekybos administracijų.
Visi baigusieji mokslus yra ak P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo
tyvūs veikėjai lietuviu studentu ko visada reikalauja apdraudė
kompanijos pirm, negu išmok,
už nuostolius.

organi' acijose.

Balfo pirmininkų posėdis

P. J. KERŠIS,
Pereitą savaivę susirinko tri ■609 Societv for Savings Bldg
Telef.: MAin 1-1773
jų skyr. pirmininkai ir Balfo dir.
S. Laniauskas, posėdžiavo pas V. Rezidencija: PENINSULA O'
Amšėjų 55 Balfo skyr. pirminin
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spalio mėn. 1 d. ir tęsti visą mė
nesį.
■

Rinkliava pavesta tvarkyti K. ■
Gaižučiui, 68 Balfo skyr. pirmi

didelis

sklypas,

Alfa,

Antanavičius

Anta

tvirtinimas.

Telefonai: SW 5-4808 ir na
nas, Grina Antanas, Jokubaus(71)
kas Eduardas, Mockaitis Jonas, muose ER 1-4732.
Paškevičius Zenonas, Vaišvila
Vladas, Pakalenka Benas, LineGERAS PIRKINYS
vičius Antanas, Vytautas Vir-

Skubiai norima parduoti du

f

Metinė prenumerata $5/ 0: ra

V/D J TAM SHIMKTTS

lykite: KARYS. 916 VVilloughbv
i vo

RvinVIvn

\T

Tel.

E. WallinTs Rd.
Br^cksvullo, (Ibio

r 77

V

HE

P. J. KERSIS

1-6352

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

GRAŽI REZIDENCIJA!

IV 6-1600

ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami am kini aku
muliatoriai.
24 hours towing.

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO
PRIETAISAS
kaip niekad su

PRANEŠAMA ...

• Joki*.; specialių prijungimų už ausies.
• Duoda higli (idrlity girdėjimą.
• Stipri henring aid paslėpta akiniuos*
Bcvaik tematoma triūbelo nuneša gars
j aus).
• Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.

MAin 1-5252
850 Euclid Avenue

Namų telefonas TU 6-1149

Duodama KNYGA NEMOKAMAI

supa-

Žindina su visais stebuklingais naujais
patogumais geresniam girdėjimui ir to
sparo paslėpimo, nejmanomo iki dabar,
užeikite, pašaukite, ar rašykite šiandien.

Atsiųskite man

Beltone

nemokamai

I

LIETUVIŲ KLUSAS
EX 1-1143

6835 SUPERIOR AVĖ.

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

galite

klausytis

muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

naujas

8
šniūro.

Patarnavimas ir išpildymas

Įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,

vyks per visą rugsėjo mėnesį.
guziko ausyje. Jokio

Sutaisau paskolas pirmo tnorgičio.

garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi

HEARINO
• Galite girdėti su ABIEM ausim.

riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Mašinų viršaus taisymas

Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: Ll 1-4611.

• Jokio

kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai

TAISYMAS

Puiki vie'a ant ežero kranto. Arti prie Naujos Parapijos.
Logi ško sakaus, mūro statyba. 4 erdvūs miegami kambariai. Paikimas — galima pirkti lengvomis sąlygomis.

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

AUTOMAŠINŲ

NATIONWIDE’S

šaukite Mr. NORBUTAS
406 Citizens Bldg.

nas

šv. Kazimiero parapijoje
kau. Vaznelis Jonas.
namus vienam sklype, E. 80
Geras 6 kamb. namas. $8,700.
Nacionalistinės Kinijos sprausminiai naikintuvai patruliuoja virš
Clevelandiečiai, kurie galėtų gatvėj, tarp Superior ir St. Clair
Erdvūs 8 kamb., įmokėti — apnakvydinti kų nors iš Chicagos Abudu namai yra erdvūs ir la
komunistų apšaudomų Quemoy salų.
$1,000.
svečių, prašomi skambinti Nijo bai prieinama kaina. Dėl plates
lei Bartuškaitei, tel. GL 1-6482. nių informacijų skambinkite:
Slovakų-kroatų rajone
tis ir LITUANUS žurnalui Rem
J. A. Gricius ftealty
4 šeimų 3-3-3-3, pajamos apie Chicagiečiai atvyksta autobu
ti Komitetas.
sais
prie
Masonic
Auditorijos
19715 Cherokee Avė.
$175 į mėn. Prašo $12,500.
Bilietus — po $1.50, $1.00 ir
Šeštadieni rugsėjo 13 d. apie 1
IV 6-2525
moksleiviams bei studentams po
Bratenahl
vai. p. p. :r dar turės prieš spek
(69)
75 centus galima gauti Dirvoje,
Puikus mūrinis vienos šeimos takli keletu valandų laiko.
Lietuvių Prekybos , Namuose
9 kamb. namas, pristatyti gara
Gražus 2 šeimų namas,
(6933 Superior Avc.), Spaudos
žai, gražus sklypas. $24,000.
parduodamas savininko. Po 5
Kioske ir pas platintojus.
DE
M
ESIO
»
East Cleveland
kambarius. 1 kamb. įrengiamas
4 šeimų mūrinis po 6 erdvius
GLOBĖ PARCEL
3 aukšte. Labai geram 'stovyje.
JUOZO KAMAICIO
kamb. ir balkonai. Prašo $35,000.
420 E. 140 St. šeimininkas gy
SERVICE,
INC.
IR JONO BALEIKOS,
DIEVO BAŽNYČIA
Bendradarbis
vena žemai.
(71)
Persiunčia
Jūsų
sudarytus
ST. CLAIR SHOE STORE,
Algimantas Dailidė
BUVO ATVERTA
UT 1-2345
HE 1-8516 naujų daiktų siuntinius į Lietu LABAI PRIEINAMA KAINA
DANGUJE
12915 St. Clair Avė.
(69) vą ir visas Rusijos sritis, apmo
PARDUODAMAS
Batų ir odos parduotuvė, dide Kų reiškia bažnyčia? šventa
kant muitų siuntėjui. Gavėjas
DABARTINIS DIRVOS
lis batų pasirinkimas ię žemes me rašte reiškia pavadinimų kla
nieko
neturi
primokėti.
NAMAS,
sės tų, kurie atskirti nuo visų
nės kainos negu kitur.
EAST 118 ST. — $13,300
vardiškų tikybų ir politiškų or
Galima siųsti iki 44 svarų, jei tinkųs atidaryti kokiai nors dirb
Siuntimui į Europų duodama ganizacijų.
3 miegamieji. Namas labai ge
Dievo bažnyčia susi
tuvei ar krautuvei. Ypač tinka
nuolaida.
deda iš Kristaus kaipo kūno na ram stovy. Naujas dujų furna gu persiunčiamieji daiktai telpa vyresniai amžiaus šeimai, kuri
Batų taisymas paimamos ir rių. Yra 144,000 bažnyčioj. Skai sas. Variniai vandentiekio vamz dėžėje, kurios dydis nustatytas
pristatomos į namus be mokes tyk Kolosensams 1:18 e. Jis yra džiai. Naujas stogas. $1,030 ver IAV pašto taisyklių. Maistų kar nori tame pačiame name gyventi
ir turėti savo įmonę ar prekybų.
kūno galva, būtent, susirinkimo. tės kilimas.
tu su rūbai siųsti neleidžiama.
čio.
Reiškia Jėzus yra pirmininkas
Viršuj yra 6 didelių kambarių
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki bažnyčios danguje, ne ant žemės.
Betty Hansen Realty
Nepatikėkit savo brangių siun butas. Taip pat, šalia krautuvės,
7 v. v.
UL 1-6150
Skaityk Apr. šv. Jono 7:4 e. Ku
tinių į neaiškias, siūlančias tar pirmame aukšte, lengvai galima
Telefonas: GL 1-5875, buto — rie priguli -prie šios ypatingos
pininkauti rankas.
įrengti nedidelį, dviejų kamba
klasės,
vadinami
šventais
pase

GA 1-7658.
kėjais Kristaus. Apaštalai ir kiti
Globė Parcel Service Ine. siun rių butų. Lygiai ir antram aukš
J. CIJUNSKAS
Dievų mylinti žmonės yra ta pa LAIKRODININKAS čia su Inturisto įgaliojimais. te lengva perskirti į du pelnin
ti krikščionių klasė, biblijoje va
gus butus.
Siuntiniai pilnai apdrausti.
dinama išrinkta giminė, karališ Taiso ir parduoda laikrodžiu?
Šaukit Dirvų telefonu HE
ka draugija, šventa tauta, reiš apyrankes ir kitas brangenybes
Siuntėjų patogumui turime 1-6344.
kia Dievo, bažnyčia tų pat gy
Sąžiningas ir garantuotas dar gerų vilnonių medžiagų, odų,
vastį Rhus kaip ir Kristus.
skarų, skarelių, batukų, šios pre- Gražus 3 miegamųjų namas,
Biblijoje 1 Petro 2:9 e. taip bas prieinamomis kainomis.
tfės parduodamos siuntėjams sa
753 E. 118 St.
/A J liudija: Kad apsakytumėte, tų
garažas, didelis rūsys, poilsio
J J kursai jus pavadinęs iš tamsyvikaina.
Cleveland 8, Ohio
kambarys, kilimai. Lietuvių kai™ |^s Tamsybė reiškia netikri pa
Telef.; Ll 1-5466
Adresas: 1313 Addison Rd.
minystė.
mokslai, tamsūs. Dievo bažnyčia
Kampas Superior ir E. 71st St.
šaukti savininkų PO 1-0645.
gyvastis žmonių ant žemės, baž
nyčios mirtis. Biblijoj 2 korint.
(70)
Tel.: UT 1-0836
5-17 e. Povilas liudija. Kas Kris
THREE WAY
tuje yra tai naujas sutvėrimas
PAINTING CO.
yra. Reiškia Kristaus bažnyčia.
I. J. SAMAS JEWELER
Čionai Dievas neturi bendro su
Lietuviška įmonė atlieka įvai
šitomis bažnyčiomis ant žemės. rius naujų ir senų namų dažymo
Darbai Apaštalų 7:48-49 e. Ga ir dekoravimo darbus iš lauko ir
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
lingasis Dievas negyvena bažny
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
čiose, rankom padaryto.se — Die viduje.
vas taip liudija per pranašų šv.
Lietuviams darome nuolaida.
pasirinkimas.
Skaitydami KARĮ būsite ge-!Joną Apr. 18:4 e.: Balsas iš danJ. ir E. Ignatavičiai
gaus
buvo
girdėtas,
tarė:
Išeiki

7007 Superior Avė*
Greta Ezella Theatre
rai informuoti apie pasaulinius
te mano žmonės iš jos, kad nepa- 677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
Telef.:
EX
1-3969.
Bute:
WA 1-2354
karinius Įvykius, rasite straips- stotumėt dalyviais jos nuodėmių.
iių iš karines ir Lietuvos istori-, Kristaus bažnyč'a teis pasauli ir
os retais paveikslais iliustruotu]duos įstatymus. Dievas sius savo
J. S. AUTO SERVICI!
•r Lietuvos kariu atsiminimus iš ke’šlą ant tikybų ir bažnyčių.
Sav. J. Švarcas
(Klausimams bus atsakyta).
vairiu laikų.
1254 Addison Road
Skelbia:

Lituanus žurnalo vajus

tuvių laiškais, prašydamas jų
paramos. Aukos taip pat renka
mos Dirvoje, Lietuvių Prekybos
Namuose, šv. Jurgio bažnyčios
salėje po pamaldų ir per aukų
rinkėjus — Clevelando jaunimą'
bei jų bičiulius. Visi clevelandie-!
čiai kviečiami nuoširdžiai padėti
jaunimui tęsti jų darbą — LI
TUANUS žurnalo leidimų.
i

5-5,

3 šeimų 3-3-4, $11,600.
3 šeimų 6-4-3. Prašo $14,900.
1 šeimos nedidelis__ $8,500.

953

Jaunimas kreipėsi į daugelį lie

šeimų

reikia remonto. $11,500.

/:.'

Kviečiu jus įrodyti, ką jūs patys galite . ..

Nutarė rinkliavą pradėti š. m

J. P. MULL-MULIOLIS
Seniausia lietuviška namų
pirkimo-pardavimo agentūra
Clevelande
6606 Superior
šv. Jurgio parapijoje

JONAS NASVYTIS
R. Gali Realty Co.
421 East 230 Street

ką.
Aptarė piniginės rinkliavos ir
ir kitus Balfo skyrių reikalus.

ninkui gyv. Clevelande,
Maud, telef. IIE 1-8722.

.BBBB
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visiems svečiams labai patogi. vasaros iškylų sezonų.
Pradžia 2 vai. po pietų.
Programoje Chicagos Dramos
Teatro pastatymas "Pažadėtoji
Irenos Andolytės ir
žemė”. Vaidina prityrę aktoriai.

Rezervuokitės spalio 4 d. tam nį — rugsėjo mėn. 13 d. 10 vai.
įdomiam vaidinimui ir sekite to Naujosios parapijos bažnyčioje.
Abu jaunavedžiai yra aktyviai
lesnius pranešimus Dirvoje.
įsijungę į Čiurlionio* ansamblį ir
Jaunųjų menininkų — Jinos kitas lietuviškas organizacijas.
Varytės ir Antano Smetonos
Lituanus garbės rėmėjais
koncertas, įvykęs praėjusį sek
madienį
jaukioje
Severance tapo dr. ir ponia D. Degėsiai ir
Chamber Music Hali, sutraukė dr. ir ponia J. Skrinskai.
Į LITUANUS RĖMĖJŲ eiles
apie 200 klausytojų.
Jina Varytė dainavo lietuvių įsijungė dr. ir ponia Z. Sabataikompozitorių: Budriūno, V. Ja- čiai, J. Karklius, O. šikšnienė, P.
kubėno ir Aleksio kūrinius, o taip Balčiūnas ir P. Žilinskas.
Vajų savo aukomis parėmė šie
pat operų ištraukas ir kitataučių
LIETUANUS AUKOTOJAI: I.
parašytas dainas.
Antanas Smetona skambino Gatautis, E. Bliumentalis, M.
Chopin 24 preliudus, Čiurlionio Rudaitienė, E. Petkevičius ir P.
muzikos bruožus ir Beethoven Kliorys.
LITUANUS žurnalo rėmėjai
kūrybą.
Abu jaunieji menininkai tebė yra skirstomi į: aukotojus — au
ra studentai. Jina Varytė daina kojusieji iki 5 dol.; rėmėjus —
vimų studijuoja Philadelphijoje, aukojusieji nuo 5 iki 20 dol.; gar
o Antanas Smetona piano muzi bės rėmėjus — aukojusieji nuo
kų Nevv Yorke. Ir tai atsiminę, 20 iki 100 dol. ir garbės leidėjus
išklausę jų koncertą, galime drą — aukojusieji 100 dol. ar dau
siai tvirtinti, kad auga labai rim giau.
tos muzikinės mūsų jėgos, ku
Lituanus vakarą
rios, rūpestingai dirbdamos, gali
daug laimėti.
Clevelande rugsėjo 27 (šeštadie
Abiems menininkams, drauge nį) lietuvių salėje ruošia akade
ir akompaniatorei R. Lobe, buvo minio jaunimo organizacijos —
įteikta gėlių bei dovanų. Rengė Liet. Studentų Sąjungos skyrius,
jų Korp. Neo Lituania vardu žo Alumnų Klubas, Studentų Atei
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Henriko Johansono
Pastatymas Liet. valstybinio te
sutuoktuvės įvyksta šį šeštadie
atro režisoriaus Ip. Tvirbuto.
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70 Chicagos lietuvių operos Namų pirkimo-pardavimo įstaiga
dalyvių
J. G. OSHEN REALTY &
atvyksta į Clevelandų su Fausto
INSURANCE SERVICE,
spektakliu. Daugumas nakvynes
1141 Ansel Rd.,
jau pasirūpino pas gimines, pa
Cleveland 8, Ohio,
žįstamus ar viešbutyje. Nakvy pasipildžiusi dviem patyrusiais
nės reikalingos dar 30 operos bendradarbiais, jūsų patogumui
narių;
yra atidaryta kasdienį nuo 10 v.
Mažionytė Sofija, Vaclovas ir ryto iki 8 vai. vakaro. (Sekma
Margarita Momkai, Beinaraus- dieniais bus atidaryta 10-4 vai.,
kas Vytautas, čelkis Petras, pradedant spalio 5 d.).
Vaitkevičius Vincas, česunsVisuomet mandagų patarnavi
kas Jonas, Gutauskas Vytautas,
Vytautas ir Virginija Kupcike- mą randate pas tos įstaigos ve
vičiai, Mardosas Vincas, Pet dėją
Edvardą Karnėną.
rauskas Vacys, Stropus Vladas,
Ten pat atliekamas dokumen
Dudėnas Juozas, Kalvaitis Leo
nas, Mažeika Vaclovas, Mykolė- tų notarizavimas __ parašų pa

knygelę

apie

I Iearing Glasses.

Pavardė

..............................................................................

Adresas:

.............................................. ..................

................................................. '

■

ŠEIMOS
DRAUDIMAS

Vienas gyvybės draudimas pa
dengia visą jūsų šeima ... net
automatiškai kiekvienų naujai
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
I
Z nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
už mokamų vieną draudimą!
i

PAULINA MOZURAITIS,
Agentas
SK 1-2183

I

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
,
KE 1-7770
EM

i
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Ar

DIRVA
ftedakcijoti ir administracijos adresas — DIRVA,

THE FIELD

1272 East 71 St., iSleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEndersoi

1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

(buto telefonas: GL 1-3976).

VINGIAI

IR TAIP \

IR

GYVENIME v

BŪNA

PERSPEKTYVOS
j.

p.

p.

Vienas Londono laikraštis bu

Kinijos pakrančių salos tebeapšaudomos nemažėjančiu įkarš
čiu. Maždaug 50,000 sviedinių
per dieną.
Ar komunistai išprovokuos di
delio masto karą dėl Formozos?
Kai kurie stebėtojai netiki. Maoc.etuilgas tenorįs patirti JAV re
akciją. Galbūt jis dar bandysiąs
užblokuoti mažąsias salas, o gal
net kai kurias ir užimti propa
gandos ir prestižo sumetimais.
JAV yra įsipareigojusi ginti
Formozą ir netolimas Pescadores
salas. Mažąsias Ouemoy ir Matsu ji tik padės ginti, o blokados
atveju steigs nauja oro tilta, pa
dėdama pergabenti maistą ir ki
tus reikmenis apsuptiesiems.
Kiniia nėra pajėgi pulti pa
čios JAV. Karo atveju Ameriką
turėtu pulti Rusija, o ji tuo tar
nu day nesanti užtektinai pasi
ruošusi.
Perspektyvos: nervu karas,
blokada, o gal net ir Korėjos t ipo
’okaliniai mūšiai. Bet ne globa
linis karas.

gruojami j lietuvių kalbą, kad
visa Žinija yra padaroma mūsų
kalbos ir mūsų tautos turtu.
Laikome LF kultūrinės pro
pagandos ginklu, liudijančiu mū
Padėkos žodis pirmąją kultūros premiją
sų tautos kultūrinį lygį ir jos
z
paskyrus Lietuvių Enciklopedijai
teisę į laisvę. Laikome LF veiksJuozo Kapočiaus leidžiamos moraliai atstovaujame, atsiim-|n*u ’r mūsų kovoje už gyvos lie
Lietuviu Enciklopedijos redakto dami šią enciklopedijai skirtąjąPuv^^os dvasios išlaikymą išeirių vardu nuoširdžiai tariu dėkui premiją. Tačiau drauge esame
niasa vaikuose. Jaunajai
-Vfa Priemonė išlaikyt i
už enciklopedijos darbo atžymė išdidūs tuo išdidumu, kuriuo yra ^į11^’
ryšiui su tėvų tauta:
simą JAV LB Kultūros Fondo pačiame šiose sąlygose enciklopremija, skiriamą pirmą kartą. pedijos leidimo žygy. LF leidi- Parinti ją ir jos kalba save išDėkui premijos organizatoriui mas — protestas prieš likimą, prikšti. Niekas neturi teisės kalKultūros Fondui. Dėkui premijos ištikusį tautą ir fhus. Likimas bėti aPie lietuvių kalboje stokomecenatui Ohio Lietuvių Gydy vėl mūsų kraštui nulėmė vergiją, brna sav°kų tai ar kitai sričiai.
tojų Draugijai. Dėkui Jury Ko- o mus verčia emigrantais dary Mūsų kalba jau yra pakelta į kulvijos laimėjimu, su kuriuo ne-jtis. Bet mes nenorime emigruoti P1,1
kalbą, kuria galima viską
misijai, enciklopediją išskyrusiai iš savo tautos, nepaisant to, kad P'^sa^>vri- LF betarpiškai tai liu
&ia prasme iš tiesų yra
šio meto "reikšmingiausiu išei- likimas mus išsvaidė po viso pa- (bJa
iKamos veršaulio pasviečius.
Įepochinis
gali lygintis kiti."
I T z\/“'t w ▼ z**\ t Ir < t I z*.
tės veikalas.
Buvo ir daugiau reikšmingų
Ne XVIII a. enciklopedistai
Jau ir Britanija tapo didžiuo
kultūrinių laimėjimų, kurie šį ikvėpė J. Kapočiui enciklopedi-Į Tikime LF prasme ir tik todėl ju komunistinės neapvkantos
kartą negalėjo būti atžymėti jos leidimo mintį. Ne apsišvieti- ištesime tai,; kas normaliai atro- nropagandhs taikiniu. Rasines
tesant vienai premijai. Tačiau vi mui iš barbariškos sąmonės su- do ly£ utopija. Nelengvai ištesiinšės britu kraštu fcduraciįoliuosi, kad Ohio gydytojų kilnus sitelkė enciklopedijos prenųme- me» didelėmis pastangomis, pa- ip kursto vietiniai komunistai ir
pavyzdys neliks be aido ir atei ratoriai. (Nesutinku šiuo atveju vaigdanu, bet pasiryžę darbą li-.Maskva. Britamios ginčą su Tstyje. 1956 m. Chicagoj įvykęs su nesenai viename leidiny reikš-pi galo išvaryti. Dirbame sizifiš-1landiia kursto fslandiios komukultūros kongresas apeliavo i tu samprotavimu). T,F žvgvje
užridinę vieną tomą į kalno uLtai. TTonekomras vra Peipinmecenatines korporacijas nelikti slvpi lietuviškoii valia likti savo viršūnę — į spaustuvę, vėl lei o-n nronavandistu taikinvs.
šalia kovs už mūsų tautinę gy tautoj ir joj ieškoti savo egzis- M^iamės žemyn — darytis karPoinino’uj pagyvinus pvomvybę. Ohio gydytojai atsiliepė i tencijos įprasminimo. TšleisdamiP°teką (iš. įvairiausių šaltinių, n-nr>dir»o
suhvPrc!Wmo akc’ia
Šį apeliavima, savo pavyzdžiu savo kalba enciklopedija, po visa nea tenka ją darytis pirmą karHono’kon<ra T/Ondonas linapeliuodami ir į kitus. Iš tiesu, nasauli išsklaidvtieii lietuviai p*)), ieškoti bendradarbių, me- •’OS llinfyFJę. J }>or«r1vq
TU’ipŠ
nebeturint savos valstvbės glo norime paliudyti mūsų tautos 'lži°ti po sakinį nuotrupas žinių, Vormiotųl Ir>p TC'»»■»? iRnodon^s
bos, vėl sąlygos vra tokios, kad kultūrini lygi ir drauge atlikti pur uėra Tiesioginių šaltiniu ai
Ir AVp i ** OP O S ro’nrlrtdo
viską turime susikurti bei išlai tai, ko nebegali mūsų pavergtie-pur JV negalime pasiekti ir t.t. atstovn"^i na^tfma, ioi* Kinijos
kyti savo pačiu rankomis ir sa ii broliai.
Let yra iy džiaugsmo — nuveik- r'o V v«i
p cjnlu r»v,qr,adimaS PaLaisvės metm~ misose sritvsepi kliūtis/sunkiai, bet vistiek nu
vo načių aukomis. Daug darbu
nP fiv TĄ V bot ir britu
laukia paramos: kol nebus tie buvome pradėm b’Muviškuosius veikti. Visu tol vs pat jausmas; ii ’^i’prosps. T° i didelis posūkis
darbai Kukami, tol ir pati Lie žingsnius. Pav'm^oįoį tėvvnėi pridėjo,/ir bendradarbių, ir skai T <\ndonn nolitikoie.
tuviu Ber<jvn^»v<onė neatliks’Ša- vėl juos tramdo p-Mvarta. Ne tik tytojų: vis vienas tomas baigtas,
vo paskirti*10
rKj’Mj šauk žmonės prievarta” bimi. Prievar-pau ateina kvietimas rašyti
sis atžymimi.
« ^rumi- tauiama ir tiesa. Protestuodami straipsnius naujam tomui, siųsti Vardį, V. Donielą, dr. K. Čegins
•
ką, V. Kavolį, dr. P. Rabikauską,
ja yra pirmoji, bet o-ui
nn- nrieš šia prievarta, norime savo prenumeratą naujam tomui.
R. Žukaitę, inž. P. Baltakį, dr.
skutinioji. Juk gvdyfc'"
no
'':kinnediini o’^ioktyviai suBet ar ne taip apskritai atlic
J. Norkaiti, B. V. Mačiuiką, K.
tik Ohio valstybei. Tuk. be
■ -”'U visa lietuviškąja būti. vi- karnas darbas? Be aukštų žodžių,
tojų, yra ir inžinierių. ir kunig«avo istori ia <ne tik falsifi- o prakaitu, žodžiai — visko su Kebli ir kt. baigusius mokslą jau
ir prekybininkų, ir kitų būsimu kuota socialinio antvkiu iškar- jais yra: vieną kartą jie jaudi išvykus iš Lietuvos.
Kultūra, iei nori gyva likti,
mecenatu. Iš anksto mintvir na), visus savo mones (tokius, na, antra — varo nuoboduliu;

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS
LEIDIMAS — PROTESTAS PRIEŠ LIKIMĄ

džiaugiuosi visais būsimais šios kokie iie buvo <
premijos laureatais.
Premija atžymėtajame LE
darbe redaktoriai vaidiname tik
kuklų vaidmenį. Enciklopediją
leidžia J. Kapočius; jis yra enci
klopedijos širdis, įžiebusi enci
klopediją ir palaikanti jos gyvy
bę. Jo drąsi, bet reali fantazija
sužėrėjo enciklopedijos mintimi
čia, išeivijoje, kur šis sumany
mas iš karto atrodė utopija. Lei
dėjo besąlyginis atsidėjimas sa
vo užsimojimui yra ta paslaptis,
kuri enciklopedijos mintį paver
tė tikrove. Utopija atrodė, kad
galėtų šiam žygiui parama atei
ti tiek prenumeratorių, kiek bu
vo būtinasis minimumas enciklo
pedijai leisti. Pasirodė, kad drą
si mintis patraukė tuos, kurie ti
ki darbu, ne žodžiais. Tie, kurie
liko nuošaliai nuo enciklopedijos,
daugelis, jau atsidūrė nuošaliai
ir nuo visko, ir nuo pačios lietu
vybės.
Galime džiaugtis, kad ištesime
leidėjo mums pavestą redaktorių
uždavinį: normaliose sąlygose
kauniškė enoiklopedija per 15
metų priėjo ligi I raidės, o šiose
sąlygose per 5 metusj^^/esame
įsinėrę į L raidę, peržengę pu
siaukelę. Bet čia ne patys redak
toriai didžiuojamės, o tik dėkin
gai minime visus tuos šimtus
bendradarbių, kurie su pasiau
kojančiu uolumu dirba enciklo
pedijai tuo tempu, kuris vienin
telis leidžia darbą ištesėti. Tik
bendradarbių dėka LF normaliai
eina tomas po tomo, ir eina ne
menkesnio lygio, kaip savo lai
ku Lietuvoje pradėtoji ir antro
sios bolševikinės okupacijos nu
trauktoji enciklopedija.
Suprasdami esą tik vienas or
ganas LF organizme. redaktoriai
šią premiją priimame su nuolan
kiu jausmu, dėkingi leidėjui J.
Kapočiui, bendradarbiams ir pre
numeratoriams, kuriuos visus

kokiais juos vieną kartą jie broliškai telkia, negali pasilikti tik liaudiniame

vo paskelbęs pinigo sąvokos kon
kursą. Geriausiu buvo pripažin
tas sekantis: "Pinigas yra tokia
priemonė, už kurią galima viską
nusipirkti, išskyrus džiaugsmą,
ir galima apmokėti visas kelio
nes, bet tik ne į dangų".

♦

Tokio mieste moterys skundė
si policijai, jog vienas pardavė
jas vaikščiodamas nuo durų iki
durų grasino palikti gyvatę, jei
Artistu trupė lanko nacionalistinės Kinijos karius Quemoy saloje. šios atsisakys pirkti jo prekes.
Pietinėje Dakotoje gaisrinin
žemguly tė. Visą korespondenci kai paskelbė šūkį: "Ateikite į
Britu ginče su Islandija JAV ją siųsti: Eglė žemgulytė, 4315 mūsų rengiamą balių ir mes at
stengiasi surasti kompromisą. So. Rockwell St., Chieago 32, III. važiuosime į jūsų gaisrą i”
Islandijai siūloma apsiriboti 6
mylių pakrančių zona. Bet tai
Missouri valstybėje vienas
vistiek butų Islandijos komunis
VIEŠAS PRAŠYMAS
paštas keletą savaičių siūlinėjo
tų laimėjimas: 6 mylios yra dau
Draugo moderatorius V. Bgd. nemokamai seną seifą. Kai nie
giau, negu anksčiau buvusios 4,
minimo laikraščio rugsėjo 8 d. kas nenorėjo imti, Lida paskel
britų laivyno dalinių pasiunti
vedamajame, nagrinėdamas Dir bė varžytines ir pardavė už 66
mas prieš Islandijos pakrančių vos 66 nr. tilpusį V. Kvieskos dolerius.
*
patrulius sukėlė antibritiškas straipsnį, ir pabrėždamas, jog
nuotaikas visame krašte ir islanIllinois valstybėje viena namų
lietuviškas socialistinis marksiz
dieČius tampriau sujungė komu mas šiandien nesifdarąs pavo statymo įmonė, perkant iš jos
nistų vadovaujaman frontan.
jaus, kad per ji komunistai ga namą, duoda 1,000 dolerių sąs
Islandiją remia ne tik komu lėtų kultūriškai stiprftti savo kaitą banke.
*
nistinis blokas, kuris superka di
itaką mūsų visuomenėje, sako:
džiąją dalį Islandijos sugautos
Honolulu miesto savivaldybė
Nors
paradoksiškai
išeina,
žuvies. Jai pritaria Skandinavipasiūlė miesto gatves pavadinti
bet kai kurie kiti iš mūsų
ios kraštai ir Vak. Vokietija, ku
tarpo yra didesniame pavo visų tų senatorių vardais, kurie
ri sako, kad britai turėtu Islan
juje pasidaryti komunizmo balsavo už Havajų priėmimą į
dijai apmokėti už žvejybos tei
propagandos įrankiu. Tai JAV.
*
būtent yra tie perdaug libe
ses. Pasaulyje simpatijos Islan
raliai ar perdaug tautiškai
dijai didėja ir dėlto, kad ji yra
Kinijos komunistinė vyriausy
nusiteike kultūrininkai, ku
maža ir beginklė, o Britanija —
rie vra labai jautrūs vienai bė nusiskundžia, jog nelegaliai
didelė jėga.
kitai komunistu paskleistai ivežama tokios kapitalistinės
Pakrančių zonos pasaulyje nė
prašmatnybės: karoliai, auska
lituanistinei vertybei.
ra vienodos. Tradicinės 3 myliu
ši V. Bgd. užuomina kultūri rai, lūpų pieštukai, moterų apa
''opos tebesilaiko Britanija ir
ninkų adresu yra gana miglola tinė apranga, laikrodžiai, batai,
TAV. Islandija prieš keletą metu
šiaudinės skrybėlės, sacharinas
ir tuo paęiu apkaltinanti pla
ia praplėtė iki 4 myliu, dabar iki
čius kultūrininku sluoksnius, to ir vaiku žindukai.
12. Taip pat 12 mvliu zoną pa
dėl prašome gerb. autorių ja la
skelbė ir Kiniia. Meksika nori 9
biau paryškinti, nurodant kon
MARGUTIS
mvliu zonos, kad išsaugojus jūrų
krečius atv^ius ir pavyzdžius,
vėžius saviems žvejams. Peru ir
kur tie kultūrininkai yra pasi vra pats seniausias Amerikos
^ilė vra paskelbusios 200 mvliu reiškė komunizmo propagandos lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
zoną banginių ir tūnos žvejams.
i.ankiais, arba parodę tendenci- vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir
Zonų įvairiavime svarbiausia iu tokiais pasidaryti.
skaitomas su malonumu.
vaidmenį vaidina žvejybos tei
Margučio adresas: 6755 Sa
sės. Kai kuriose vietose ir naftos Tik Dirvą skaitydamas sužinosi
We«tern Avė.. Chieago, III.
Mausimas. Naujai iškylanti pro
kaip
gyvena
viso
pasaulio
lietu*
MARGUČIO metinė prenume
blema yra apsigynimas nuo prie
šo povandeninių laivų.
rata $3.00.
viai.

ko ginčams, ten liudijama nedir;
bant. Kur iš tiesų dirbama, ten
nebelieka laiko ginčams, ten žodžius pakeičia prakaitas.
Nėra kito k
į vienybę kaip
I >e r k < ink retų d a roą ^dartnTsv i sas p u i u sSJ ips s h 1 < tlkoi į našią kū
rybą. Lygiai nėra 4 kito kelio lie
tuvybei išlaikyti kaip jai dirbti.
Nieko nėra brangaus, kas pra
kaitu neaplaistoma. Niekas ne
išlaikys lietuvybės tame, kuris
nebus su ja susietas pačiu darbu.
Su ypatingu džiaugsmu šią
valandą prisimenu tuos jaunuo
sius LE bendradarbius, kurie
šiaip iš dalies lietuviškojoj dir
voj būtų likę "be darbo". Prisi
menu dr. P. Rėklaitį, dr. K. Os
trauską, A. Landsbergį, dr. V.

išskleisti. Džiaugiuosi, kad, ski
riant premiją enciklopedijai, bu
vo pasisakyta, jog lietuvybės ko
voje intelektualai yra vertinami.
Vertinti intelektualus — tai
vertinti tiesą ir tikėti senuoju
pažadu; tiesa išlaisvins! Tiesa
vedame savo laisvės kovą, ir to
dėl ši savo padėkos žodį už LF
suteiktąją kultūros premiją, bai
giu Himno žodžiais: ir šviesa, ir
tiesa mūs žingsnius telydi!
PS: šis žodis pasakytas Pa
saulio Lietuvių Seimo iškilmin
gajame posėdy New Yorke 1958.
VIII. 30 dr. J. Girniaus LE re
daktorių vardu (LF redaktorius,
nesant vyr. redaktoriaus, atsto
vauja to tomo redaktorius, kurio
tomas tuo metu spausdinamas)

___ _________________ z

*

Rasiniai imigracijos suvaržy
okupantas nork’ o’a).
antrą — kursto vienus prieš ki lygyje. Tas pats ir su lietuvišką
ja
kultūra.
Kiekvienam
joje
tu

Ok lipant i no m varta savo ide- tus. Darbas gi visad ir savaime
mai Anglijoje sukėlė prieš bal
ri
būti
rasta
vietos
jo
talentams
n,o<djos va»-aan
tuosius, o ypač prieš anglus nu
o tik lietuviš- žmones jungia. Kur randama lai

kaia būti fnls’f’kuoia, ii prievartauia ir visa mastvmą, ir pačias tokias visuotines sąvokas,
kaip laisvė ir tie^n, taika ir teisingunras, žmoniškumas, ištiki
mybė ir t.t. ir t.t. Nepasitenki
nant paprasta vergija, siekiama
užnuodyti pačią pavergtųjų dva
sią, iš pačiu sielos gelmių juos
pavergti. Bet kaip tik viso šito
akivaizdoje LR įgauna gilesnę
prasme, negu šiaip enciklopedi
jai tenka.
LE yra lituanistinė enciklope
dija ne viena savo dalimi, o pa
čia visuma, pačiu savo laisvu
lietuviškuoju žvilgiu. Net ir tie
dalvkai, kurie betarpiškai netu
ri lituanistinės reikšmės, jos ig.vja pačiu tuo, kad jie yra inte-

\ i

kreiptų nuotaikų bangą visoje
britų kraštų federacijoje. Reikia
atminti, kad iš 658 mil. gyvento
jų visoje federacijoje apie 575
mil. yra spalvotų.
Ghana jau pareiškė dėl to pro
testą. Indija visada buvo spalvo
tųjų pusėje. Tai ryškiai parodo
faktas, kad Indija savo laiku no
rėjo pasmerkti rusų žiaurumus
Vengrijoje, tačiau susilaikė dėl
prancūzų veiksmų Afrikoje. Prie
žastis: vengrai balti, Alžiro gy
ventojai — spalvoti.

* SPAUDA *

PONIAI A. MATUSEVIČIENĘI,
jos dukteriai ONUTEI ir sūnui STEPUI,

jų vyrui ir tėvui minis, giliausią užuojautą reiškia buvę
Biberacho kolonijoj:

ir Z. Krebs
ir St. Lazdiniai
Salmonaitienė
ir M. Vinelovai
Ir. ir V. Vinelovai
A. Žilinskas

A. Blysienė-Končiūtė
J. ir Gr. Budriai
O. ir V. čepukaičiai
S., M. ir J. Dundurai
O. Kilikevičienė
()., E. ir A. Končiai

R
R
V
O.

Gilaus liūdesio valandoje,

KLEMENSUI MATUSEVIČIUI
Nesenai iš spaudos išėjo "L

mirus,

O. MATUSEVIČIENĘ, S. M ATUSEVIČIŲ ir O. ir V. RO-

S. T. KORP! NEO-LITUANIA"

- pirmas informacinio leidinio
numeris. Leidinys yra 16 psl.
gausiai
iliustruotas,
offsetu
spausdintas.

Versdami naujo leidinio pusla
pius, jame randame trumpą
Korp! Neo-Lituania istoriją, jos
kelią tremtyje, skyrių istorijas,
trumpai ir vykusiai aprašytus
skyrių jaunuosius kolegas, rim
tus ir linksmus rašinius, ir kaip
anksčiau minėta, gausybę ilius
tracijų.
Leidinys bus leidžiamas ketu
ris kartus per metus. Jo tikslas,
cituojant iš redakcijos žodžio,
yra; "Išblaškyti po visą pasaulį,
mes norime šio leidinio rėmuose
vėl susirišti vieni su kitais, aiš*
kintis ir diskutuoti idealoginiais
bei veiklos klausimais, pasi
džiaugti gražiai plunksną val
dančių korporantų-čių kūryba".
Leidinį redaguoja Rima KaŽenevoje atidarytoje "atomas taikai" parodoje rodomas atominės energijos stoties reaktoriaus
modelis.
j šubaitė, Stasys Mažulis ir Eglė

CEVIČIUS nuoširdžiai užjaučiame.

Krygerių šeima

Inž. STEPUI MATUI-.MATUSEVIČIUI,
jo tėveliui mirus,

reiškiame gilią užuojautą

PLIAS
Clevelando skyrius
• r

Mūsų brangiam draugui

STEPONUI MATUI,
jojo tėveliui mirus, siunčiame nuoširdžiausią užuojautą

Daina ir Mikas Eimantai

