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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Tik Lietuvoj gamina filtrus
rusiškoms cigaretėms

"SENI LAIKAI” KAUNE
Vieną spalio mėnesio dieną
Kauno gyventojai turėjo nepa
prastą pramogą: gatvėje pasiro
dė "seni laikai”! Gedimino g-vės
šaligatvy galėjai matyti einan
čius vienuolius (pranciškonus),
jaunalietuvį, skautą ir šaulę (vi
si uniformuoti). Nevisai įprasto
se (ne tose, kaip seniau) vietose
pasirodė senos pažįstamos iška
bos: "Philips” reklama (ant
buv. "Lietuvos žinių” namo),
"HOTEL" (ant dr. Gudavičiaus
namų), emigracijos įstaigos iš
kaba (ant buv. I universiteto rū
mų sienos) . . . Gatve važiavo
"Tilkos" ir "Paramos” sunkvežimėliai (tik be šokolado ir be duo
nos...). Gatvėj buvo didžiulė

INŽ. PIJAUS ŽIŪRIO
65 metų sukaktį paminėti į Čiur
lionio Ansamblio namus praeitą
sekmadienį susirinko per 120
Clevelando lietuvių.
Rengėjų, ALT S-gos, vardu mi
nėjimą atidarė adv. Julius Sme

tona. Trumpai apibūdinus susi
rinkimo tikslą, garbės prezidiuman buvo pakviestas Jubiliiatas
NORI APSAUGOTI SENĄJĄ VILNIAUS OBSERVATORIJĄ.
su Ponia ir eilė didžiųjų Cleve
— PRIE ŠAKIŲ IR ROKIŠKIO ĮRENGIA MAUDYKLES. —
Penkių Stulpu dra
lando lietuvių organizacijų at
VAIKŲ DAILĖS PARODA. — TEATRALO A. ZAUKOS PA
mos autorius A.
stovų.
GERBIMAS. — NEVA FILMUOJA SENUS LAIKUS KAUNE
Landsbergis ir rež.
Adv. Julius Smetona aptarė
P. Maželis. Drama
Jubiliato nuopelnus kovoje dėl
Cigarečių su filtrais mada giausia buvo režisoriaus padėjė
šį šeštadieni stato
Lietuvos ir lietuvybės ir perskai
veržiasi ir j Sovietiją. Ligi šiol jas, 1936 metais savarankiai re
ma Clevelande. Pla
tė dail. V. Raulinaičio pieštą ad
tačiau filtrus jsiveždavo iš kitur žisavo vieną operą (Don Pasčiau skaityk 5 psl.
resą, kurį vėliau minėjimo daly
Dabar juos pradėjo gaminti Gri- quale). Po karo Vilniuje sava
viai pasirašė (jo tekstas bus pa
giškių popierio-kartono fabrikas. rankiai režisavo keletą operų, iš
skelbtas ateinančiame Dirvos nu
minia,
raitas
policijos
rezervas
Tai pirmas cigarečių filtrus ga tų, kurios buvo vaidinamos ne
meryje) .
veikti Lietuvos ir lietuvybės la
VID. RYTUOSE TELKIASI NAUJA
minąs fabrikas visoj Sovietijoj. priklausomybės laikais. Sukak saugojo tvarką ... ,
Jubiliatą sveikino: St. Barz bui.
Cigarečių su filtrais Lietuvoje tuvėms A. Zauka parengė atnau
Tai buvo sukamas naujas fil dukas — ALB vardu, S. SmetoAUDRA
Dėkodamas už sveikinimus, ildar negamina. Grigiškių fabri jintą "Pikų Damą”.
mas ...
nienė, .J DaugėlaALI o sky- ggsnį atsiminimų pluoštą jaut
ko pagaminti filtrai siunčiami j
riaus vardu, A. Mikuskis — Čiur riai pateikė pats Jubiliatas. Jam APŠAUDYTAS JORDANO KARALIAUS HUSSEINO LĖKTŲRusiją.
lionio Ansamblio vardu, Dr. K. baigus, susirinkusieji sugiedojo VAS. — KAIRAS STIPRINA PROPAGANDĄ PRIEŠ JORDA
ŪKINĖS PERSPEKTYVOS PO
NĄ IR IZRAELJ. — VIS LABIAU KIRŠINAMI KURDAI. —
Pautienis, A. Augustinavičienė "Ilgiausių metų!”
RESTAURUOS VILNIAUS
KREMLIAUS PLANAI VID. RYTUOSE
— Neo-Lithuanios, red. B. Gai Po oficialiosios dalies buvo su
RINKIMŲ
OBSERVATORIJĄ
džiūnas — Dirvos, J. Stempužis ruoštos vaišės, kurių metu aka
Numatoma restauruoti senaLėktuvą, kuriuo Jordano ka didieji Kirkuko naftos laukai".
c
RINKIMAI NEPAKEIČIA ŪKINĖS SISTEMOS. — ŪKINIS AT- — Radijo Klubo, A. Jonaitis — demikai skautai,. įsitraukę savo

ją Vilniaus universiteto astrono

minę observatoriją, kurioje savo

laiku dirbo astronomas Marty
nas Počebutas. Restauruotoje ob-

servatorijoje numatomas įsteig
ti muziejus, kuriame bus laiko

mi išlikę Vilniaus universiteto

KITTIMAS TESIS, KAINŲ KILIMAS STABILIZUOSIS, MOKES

ČIŲ SUMAŽINIMO NESITIKIMA.— UNIJŲ SIEKIMAI
JONAS KAZLAUSKAS

Mustafa yra vadovavęs ke
Ramovėnų vardu (ta proga buvo būrin patį Jubiliatą, padainavo ralius Husseinas skrido atostogų
į Europą, pirmadienį virš Siri liems kurdų sukilimams, vėliau
įteiktas ramovėnų adresas ir do lietuvišku dainų.
jos teritorijos užpuolė du MIG pabėgęs f Sovietiją ir dabar iš
vanėlės), Adolfas Klimas, Jonas
tipo lėktuvai ir šešis kartus ap ten grįžo raudonosios armijos
Brazauskas SLA 14 kp. vardu,

F. Eidimtas — ALB I Apylinkės,

NAUJA NEO

konominė būklė turi didesnės yra paliesta, — ir kartu inflia dikienė — Akad. Skautų Sąjū

LITHUANIA

Žiūrint iš istorinio taško, JAV gerėjimui, — namų statyba jau Vizgirda — Studentų S-gos, Juo

septynioliktojo bei aštuoniolik itakos rinkimams, negu rinkimų cijai. Demokratai turės nuspręs
tojo amžiaus astronominiai in rezultatai ūkiniam gyvenimui. ti, kas yra svarbesnis: greitesnis
strumentai.
Rinkimai nepakeičia ūkinės sis bedarbių sumažėjimas ar inflia
Restauravimo komisijos pir temos, jos idėjų ir principų. Jų cija. Prileistina, kad tolimesnis
mininku paskirtas prof. Paulius reikšmė glūdi priemonėse ir di kreditų varžymas sustos, ypatin
Slavėnas.
rektyvose, kaip tuos pačius tiks gai dėl paskolų perkant namus.
lus realizuoti.
Spartesniam nedirbančiųjų skai
ŠAKIUOSE BUS DIRBTINAS
Unijų politinė jėga, right-to- čiaus sumažinimui galimi kredi
EŽERAS
\vork pasiūlymas (Kalifornijoje, to palengvinimai.
Prie šakių pradėtas kasti dirb Ohio, Idaho ir Washingtono vals Kainos per ateinančius 9-12 mė
tinis ežeras — maudyklės šakių tybėse) partijos nesutarimai, nesių daugiau rodys tendencijos
gyventojams. Ežeras numatoma ypač Kalifornijoje, ir, svarbiau stabilizuotis, negu kilti. Atlygi
būsiąs 4 hektarų ploto (jei būtų sia, ūkinė krizė atnešė skaudžius nimai padidės, laikydamiesi arti
keturkampis, tai būtu po apie pralaimėjimus respublikonams; darbininkų gamybinio pajėgumo.
200 gerų žingsnių ilgio ir plo lemokratai laimėjo didele per Laikinai sulėtinta infliacija, pu
čio). Panašus dirbtinis ežerėlis svara.
sti prės 1959 metų gale.
jau yra įrengtas prie Rokiškio.
Turėdami stiprią daugumą
Federalinės valdžios aparatas
abiejuose rūmuose (senate ir at ir išlaidos nemažės, bet gali aug
SUSIDOMĖJO
stovų), demokratai diriguos val ti. Ginklavimosi išlaidos dabarti
PUSLAIDININKIAIS
džios aparatą, tačiau greito ir niame lygyje ar padidės, o išlai
Mokslų Akademijos fizikos ir didelio efekto ūkiui nelaukiama. dos viešiesiems darbams susi
matematikos institute steigia
Ekonominis atsigavimas judės lauks didelio dėmesio. Paminėti
mas naujas skyrius — puslaidi toliau. Neatrodo, kad jis sutiktų nos vakarų valstybių senatorių
ninkių (transistors) elektroni stipriu kliūčių iki ateinančių me pastangos savo valstybėse pra
kos. šio skyriaus laboratorijoje tu vidurio, kada plieno pramo vesti vandentiekio projektus fe
būsią bandoma kurti naują šios ninkai ir darbininkai derėsis dėl deralinės valdžios pinigais. Aurūšies prietaisų, šiam skyriui va naujos darbo sutarties. Gamyba tostradų ir plentų statyba vyks
dovaus Juozas Požėla, instituto kils greičiau, negu ' dirbančiųjų toliau, nerodydama menkėjimo
direktoriaus pavaduotojas.
skaičius. Bedarbių problema ženklų, o užsieniui teikiama pa
spręsis pamažu. Rinkoje vyrau galba bus daugiau ūkinio, ne miVAIKŲ DAILĖS PARODA
janti konkurencija vers bendro- litarinio pobūdžio ir paims gerą
Nuo lapkričio 1 dienos Vilnių- ves atidžiai žiūrėti prekių ga- biudžeto pinigų dalį.
je atidaryta vaikų dailės darbų mybos kainą ir kokybę.
Unijos, prisidėjusios prie de
paroda. Parodoje išstatyta per
Amžina problema — mokes
500 įvairių dailės darbų, dau čiai — bus sprendžiama, bet ne- mokratų laimėjimo, turi du pa
giausia piešinių ir akvarelių. išsnresta. Techniški ir maži pa grindinius siekimus: pakeisti
Darbų autoriai nuo 10 iki 16 me keitimai. užlopant menkas Mo Taft-Hartley darbo įstatymą
joms palankesniu ir išvengti
\
tų amžiaus.
kesčiu Statuto skylutes, nesuvai
įstatymo, apribojančio jų galią.
dins didelės rolės. Didesnių mo
Pirmasis punktas nežada laimė
PAGERBĖ OPEROS
kesčiu istatvmo pakeitimų nelau
jimo, Taft-Hartley aktas 86-me
VETERANĄ
kiama prieš 1960 metus. Jei jie
Kongrese nebus pakeistas. Ant
Lapkričio 1 dieną Vilniuje bu ivyktu, būtų palankūs žemesniurasis, — right - to - work įstaty
vo pagerbtas (ir paskelbtas nu iu paiamu asmenims ir mažes
mas, kuris buvo bandomas pra
sipelniusiu artistu) 60 metų am nėms kornoraciioms.
vesti keliose valstybėse šių rin
žiaus sulaukęs Antanas Zauka,
Dabartinė Centrinio Banko
kimų metu ir nepasisekė — labai
dirbęs Lietuvoje operoje nuo pat vedama kredito politika vra dau
abejotina, ar taps federaliniu
jos įsteigimo. A. Zauka dainavo gelio kritikuoiama. Varžymas
įstatymu.
operoj chore (net balete), dau- kreditų yra stabdis ekonominiam
Valstybėse ir apskrityse, kur
rinkimai buvo palankūs demokra
tams, tų rinkimų reikšmė prikausys nuo vietos sąlygų. Vals
tybėse, kaip Ohio, kur atleistas
plieno darbininkas negali gauti
papildomos bedarbio kompensa
cijos iš kompanijos, nesant tokio
;statymo, yra daugiau galimybių
jį pravesti demokratų, negu res
publikonų laikais. Michigano val

VALDYBA IR KETURI
GARBES FILISTERIAI

šaudė. Karaliaus lėktuvas, lai generolo laipsny. Iš Bagdado jis
mingai išvengęs kliudymų, grįžo pradėjo akciją "kurdų naftos šal

į Ammaną. Jordano vyriausybė tiniams iš Vakarų išnaudotojų

nutarė šauktis JT Saugumo Ta atimti", zuri, sovietų ginklų pa
remta, gali netikėtai išsivystyti
rybos pagalbos.
į naują karą.
Chicago. Metinėje senjorų-rių
Silniausia valstybė
Realiai panagrinėjus, sovieti
— BALFo 18 sk., S. JLazdinis — sueigoje, įvykusioje lapkričio 2
Paskutiniesiems britų ir ame nio Kurdistano, planai kertasi su
Akad. Sambūrio vardu, V. Bra dieną, buvo išrinkta nauja val
rikiečių kariams lapkričio pir Nasserio Panarabijos idėjomis.
ziulis, V. Rutkauskas — budžių dyba: Stasys Mažulis — pirmi
momis dienomis atsitraukus, Vid. Tačiau pirmasis sovietų tikslas
tėvų vardu, viešnia is Los Ange ninkas, Donatas Siliūnas ir Va
Rytuose vėl įsiviešpatavo netik yra išlaikyti šią sritį nuolati
les p. Petkienė — Tėvynės My cys Mažeika — vicepirmininkai,
rumas bei naujos krizės grėsmė
lėtoju 8 sk. vardu. Dar buvo gau Rima Kašubaitė ir Juozas žvinys Kelis mėnesius trukusi ramybė niuose neramumuose, ir niekas
to tikslo nepadės geriau siekti,
ta eilė sveikinimu raštu.
— sekretoriai.
suardyta naujos artilerijos dvi kaip pastovus kurdų kiršinimas.
Visi sveikintoiai iškėlė įvai Vyriausiam dainininkui kole
kovės tarp Izraelio ir Jungt. Ara Washingtono diplomatų sluok
rius šakotos Jubiliato veiklos lai gai Plytnikui po 25-ių metų at
bų Respublikos. Apsišaudymą sniuose taip pat manoma, kad ko
mėjimus ir linkėjo dar daug nu- sistatydinus, vyriausiu daininin
Jungt. Tautų stebėtojai sustab munistai, kurdami naujas politi
ku pakviestas stud. Raimundas dė, tačiau jų tarpe viešpatauja
nes krizes Vid. Rytuose, o pa
mokesčiai renkami iš benzino, ci Kinderis.
įsitikinimas, kad Kairas Vid. Ry skutinėmis dienomis ir Berlyne,
Metinės sueigos metu Neo-Li tuose planuojąs naują krizę, pra
garečių vartotojų ar namų savi
nori nukreipti pasaulio dėmesį
thuania Chicagoje garbės filis dedant galimu perversmu Jor
ninkų.
nuo pralaimėjimo Formozos są
Ekonominiu požiūriu demokra teriais pakviesti: Juozas Bačiū dane. Tai ryškiai rodanti ir pa siauryje.
tų valdžia yra artimesnė fabri nus, dr. Juozas Bartkus, dr. Ste gyvėjusi Kairo radijo propagan
ko darbininkui, negu didelės ben ponas Biežis ir gen. Povilas Ple dinė akcija prieš Jordano kara
drovės direktoriui ar preziden chavičius.
lių ir Izraelį.
tui. Respublikonai tiki, kad stip Jau pasirodė ir antrasis Korp!
Jordanas — 37,500 k v. mylių VISAM PASAULY
resnio biznio pajėgumas duos Neo-Lithuania informacinis biu dydžio dykumos karalystė su
• Chruščiovas paskelbė, kad
ekonomijai tą patį, ką demokra letenis, kuris šiomis dienomis maždaug 1,5 mil. gyventojų,
tai daro, skirdami daugiau dėme bus išsiuntinėtas skaitytojams. kurių trečdalį sudaro pabėgėliai Sovietu Sąjunga atšaukianti Pot
sio darbininkams ir mažesnio Jo prenumerata: $5.00 metams, iš Izraelio, stebėtojų yra laiko sdamo susitarimų dalį ir Berly
studentams $2.00.
biznio vienetams.
ma silpniausia valstybe Vid. Ry no administravimą perduodanti
tuose. Daugumas jos gyventojų "suvereninei" komunistinei Rytų
yra atviri karaliaus priešai ir Vokietijai, nes Vakarų valsty
bės "sugriovusios legalią bazę,
Nasserio šalininkai.
į kurią atsirėmė jų pasilikimas
V.
; 5•
v
Berlyne”. Ta pačia proga Chruš
Izraeliui gresia apsupimas
H f*
Jei Jordane būtų įvykdytas čiovas pabrėžė, kad Rytų Vokie
rt
perversmas ir Nasseris tą kraš tijos užpuolimas būtų laikomas
tą faktiškai užvaldytų, jo kariuo Sovietų Sąjungos užpuolimu.
džio, V. Kamantas -— Lituanus
Vajaus K-to vardu, Kazys Kar
pius, inž. Civinskas, K. Gaižutis

menė apsuptų Jeruzalę ir susto
tų tik 10 mylių atstume nuo Tel
Avivo, didžiausio Izraelio mies
to. Todėl revoliucijos ir karaliaus
Husseino nuvertimo atveju, Iz
raelio vyriausybės valdininkų
žodžiais, "gali Izraeliui prireikti
įžygiuoti į Jordaną ir užimti va
karinį Jordano upės krantą". Tai
reikštų įžangą į naują ginkluotą

Chruščiovo pareiškimas
yra bandymas sukurti naują po
litinę krizę, kuri ateityje gali
reikšti naują Berlyno blokadą.
Pirmame plane Vakarų valsty
bės, norėdamos pasilikti Berlyne,
yra verčiamos tartis su komu
nistine Rytų Vokietija, kurios
jos nėra pripažinusios. Vakarų

konfliktą.

tarimai dėl tolimesnių diplomati
nių žingsnių.

Kurdų "išlaisvinimo sąjūdis”
Antrasis Vid. Rytų židinys,
kuris per naktį gali sukurti nau
jo karo gaisrą, yra kurdai. Sig
nalą pagyvėjusiai jų kiršinimo
akcijai iš Sovietijos ir Egipto
radijo stočių davė legendarinio

Šis

valstybių sostinėse vyksta pasi

• Sovietų Sąjunga ir Lenkija,
po Chruščiovo ir Gomukos pasi
tarimų Maskvoje, paskelbė, jog
esą būtina stiprinti Varšuvos
paktą, kaip atsvarą prieš NATO.
Gomulka iš rusų išsiderėjo tech
ninės pagalbos naujiems naftos
kurdų vado Mustafos grįžimas į
ir dujų laukams ieškoti bei Įreng
Iraką prieš porą savaičių.
ti, o taip pat vario kasykloms
Kurdai yra labai karinga tau
praplėsti.
ta, turinti savo kalbą ir vėliavą,

stybėje toks įstatymas jau ga

siekianti nepriklausomybės. Tik

• Notoje Jungt. Amerikos Val

lioja, o Nebraskoje ar Iowoje
nėra aktualus. Vietinių mokes
rt
ra
čių sumažinimo netenka laukti,
t
jie net didės, nes keliai, ligoni
u
nės ir mokyklos bei jų išlaiky
mas ir naujų statymas pareika JAV armijos manevruose dalyvavo 7,000 parašiutininkų, tačiau
Prancūzijos premjeras De Gaulle su Kanados premjeru Diefenba- lauja vis didesnių biudžetų, ku nė vienas nebuvo sužeistas, nors ir buvo atsitikimų, kad parašiu
tininkas užšoko ant besileidžiančio svetimo parašiuto.
keriu aptarė abiejų kraštų politinius reikalus.
riuos daugumoje sudaro įvairūs

ro jų skaičiaus niekas nežino, ta
čiau sovietai yra užplanavę su
kurti 6-8 mil. "kurdų respubli
ką" iš dabartinės Turkijos, Ira
ko ir Irano dalių — prasikirsti
sau kelią į Vid. Rytų naftos cen
trus, kaip kiršinimo propagando

stybėms Sovietų Sąjunga pareiš

kė, kad Ženevoje vykstą pasita
rimai, kaip apsisaugoti nuo ne

tikėtų užpuolimų, būsią bereikš
miai, jei jie nebus susieti su vi
suotinio nusiginklavimo proble
ma. Pasitarimuose realios pažan

je pabrėžiama: "jūsų sostinė bus gos ligi šiol dar nepasiekta.
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• Jonas Kalvaitis, nesenai atvykęs iš Australijos, kurį laikų bu
vo apsistojęs Bostone. Po to at
vyko į Los Angeles ir čia įsikuria
nuolatiniam apsigyvenimui. Kaip
aktyvus veikėjas jau įsijungė į
Tautinės Sųjungos skyrių, šei
ma dar tuo tarpu liko Australi
joje.

• Atpigintų knygų iki 90% ga
lima įsigyti iš Gabijos leidyklos,
kuri paskelbė savo ir kitų leidyk
lų knygų išpardavimą. Didelis
pasirinkimas. Reikalaukite ka
talogo šiuo adresu: Gabija,
Straight Path, Wyandanch, N.Y.

tvarkymo taisyklių k-jos pirm.
Ignas Vilėniškis.
Nutarta lapkričio 22 d. su
rengti pobūvį jaunimui ir seni
mui. Bus šokiai, veiks bufetas ir
kt. įvairumai. Pradžia 6 vai. vak.,
savo namuose — 484 E. 4 St.,
So. Bostone.
*
ALT S-gos skyriaus rengiamą
Naujųjų Metų sutikimo progra
mą rengia ir jai vadovauja rašy
tojas St. Santvaras.
Suinteresuotieji dalyvauti iš
anksto registruojasi pas Valdy
bos ar komisijos narius, nes bus
ribotas vietų skaičius, kad visi
dalyviai jaustųsi laisvai.
*
ALT S-gos skyriaus valdybos
ir susirinkimo nutarimu peržiū
rimi visi dokumentai, susiję su
(mokėjimais namo reikalams iki
1959 m. sausio 1 d., kad nusta
čius kiekvieno asmens įnašus, pa

IŠ LAIŠKŲ
REDAKCIJAI

vau mūsiškei teatrinei istorijografijai talkininkauti, bet tai
dar, manau, neleidžia pasipuošti
nepelnytu istoriko titulu.
Dėkodamas maloniam A. Musteikiui už šios netikėtos garbės
skyrimą, prašau neužpykti, jei
to titulo viešai atsisakysiu. Ne iš
kuklumo, bet tik norėdamas is
toriografiją kiek giliau vertintu
Tiesa, esmi nusidėjęs tai teat
rinei istoriografijai. Banko sei
fe pas mane guli ne kitokios
brangenybės, bet sudaryto dvie
jų tomų TEATRO ALMANA
CHO spaustuvės surinktas ir į
puslapius sudėtas (prirašytas,
suredaguotas ir apipavidalintas)
turtelis. Reikia tik pirkti popierį,
spausdinti, įrišti ir skaitytojams
pateikti. Tačiau to aš pats vienas
įgyvendinti nesugebu, tam kuk
liajam "istoriografijos” bei teatrologijos darbui dar reikalinga
nauja tautiečių pagalba ir talka.
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Vaitkaus sutuoktuvės įvyksta
gas dėl proto” parašė 1825 me
”... Antaną Rudį rėmęs ko Hondūre...), arba išugdyti as lapkričio 15 d., Worcester, Mass.
tais — vadinasi, jau prieš 133
mitetas šioje rinkimų kampani menybę, kuri patrauktų ne tik Abu jaunieji yra aktyvūs lietu
metus, tačiau jos aktualumas,
joje daug kų patyrė, daug ko pa lietuvius, bet ir nelietuvius bal vių jaunimo veikėjai.
BOSTON
gal kuriuos bus įrašomi į Garbės pasirodo, dar nėra išnykęs ir (Mano dabartinis adresas yra:
simokė. Patyrimas ir mokslas, suotojus, arba, pagaliau, eiti j
• Juozas Ginkus, ilgametis ir
Rėmėjų ir Rėmėjų sąrašus ir len lietuviškoje nūdieninėje emigra- 3137 So. Halsted St., Chicago 8,
kaip paprastai, kainuoja pastan rinkimus kurios nors didžiosios
cinėje aplinkoje.
nuoširdus ALT S-gos veikėjas
III.). Kas jau yra atlikta, pasi
ALT S-gos pirm. J. Vaičaitis, tą. Valdyba maloniai primena ir
gų, pasišventimo ir pinigo”, — partijos (demokratų arba resIstorijografija, mano galva, darė irgi moralės-materialės tal
Nevv Yorke, dėl silpnos sveikatos sukvietęs valdybos, revizijos ko prašo visus narius ir prijaučian
rašo DRAUGAS lapkričio 6 die- j publikonų) vardu, šis kelias bei paskutiniu metu negali aktyviai misijos, N. Metų sutikimo ren čius papildyti savo (mokėjimus. yra rimtas mokslas, reikalaująs kos dėka. Ašenai tik atidaviau
Į ne realiausias.
erudicijos bei ilgalaikių pastan gerus norus ir tūkstančius neap
♦
reikštis visuomeniniam darbe.
Pamokoje paaiškėjo, kad A. Į Komitetai, kurie tokių sąlygų Bendradarbiai jo labai pasigen gimo k-jos ir Namo tvarkymo
ALT S-gos skyriaus valdyba gų. Savo. kiek šakotesnėje meni mokamo darbo valandų. Jei kan
taisyklių k-jos narių posėdį lap
J.udis gavo tik apie 4 < tame j būtinumo nesuvoks, dirbs Sizifo da ir laukia sustiprėjimo.
ninko veiksenoje, tiesa, (nuobo rūpi mūsų teatrinės istoriogra
kričio 5 d., iškėlė eilę einamųjų ir kviestiniai, susipažinę su cen
distiikte paduotų balsų.
j dalrbų ... Sizifas, kaip graikų
dulio vanojamas ar būtinumo fijos reikalas, prašau prie ma
trinės
Spaudos
ir
Informacijos
reikalų
ir
patiekė
remonto
darbų
Trečiame distrikte, į kurį įei-' legenda pasakoja, buvo nubaus- • Janinos Narūnės apysaka-Ie
Komisijos pageidavmais, nutarė verčiamas) kai kada bandyda- nųjų pastangų neatsisakyti pri
na viena didžiausių Chieagos lie- tas kasdien risti į kalną didžiulį genda "Gintarėlė”, turėjusi gra- sąrašą.
sidėti. (Tomo prenumeratos kai
Namo remonto komisijon, ku aktyviai įsijungti į tą darbą ir
tuvių (Maiųuettparko) kolonija,! akmenį. Tikslas— iki saulės nu- žaus pasisekimo mūsų jaunųjų
Spaudos ir Informacijos vedėju Sandaros klube, 124 East 1 St., na — $6.00).
ir kuriame A. Rudis kandidatavo Į įleidimo užristi į viršūnę. Jei skaitytojų tarpe, neseniai pasi- rios uždavinys patikrinti ir nu
Baigdamas, drįstu pareikšti
kaip nepriklausomas kandidatas,! viršūnė iki vakaro nepasiekta, | rodė ir ispanų kalba, vardu ”Am- statyti faktinę namo būklę bei ir toliau patvirtinti Igną Vilė- So. Bostone. Po suvažiavimo ten
pat įvyks vakarienė atstovams minti: pris:minkime tikrus ir pa
balsavo apie 138,500 balsuotojų, 'naktį akmuo nuriedėdavo atgal barita”. Legendą išleido Bedout darytiną remontą, išrinkti: dipl. niskį.
*
ir svečiams; ją rengia 43 ir 308 tyrusius specialistus-kultūrininBeveik galutiniais duomenimis, pakalnėn ir darbą reikėjo pradė- leidykla Medelline, Kolumbijoj, mž. J. Dačys, inž. E. Cibas, ir A.
Numatoma, kad šiais metais kuopos.
kus ir nesišvaistykime nepelnydemokratas Murphy gavo per | ti į§ pradžios. O kalnas buvo Leidinio viršelis ir tekstas gau- ščiuka.
i Bostoną atsilankys žymus vei
'ais titulais, juos skirdami, kad
*
78,000 balsų, respublikonas Byr-1 aukštas, ir Sizifas niekad ligi šiai išpuoštas įvairių spalvų lie-l Rev. k-jos pirm. išrinktas inž.
ne apie 54,500, o nepriklausomas > vakaro nepajėgė akmens užristi tuviškų liaudies motyvų iliustra- E. Cibas, Naujų Metų rengimo kėjas ir keiautojas Juozas Bačiū Minėjimai, rengiami Bostone: ir nuoširdiems mėgėjams.
Su tikra pagarba
cijomis.
t
1 k-jos pirm. A. ščiuka, Namo nus. Tikimasi išgirsti jo kelionių
Rudis tik apie 5,250.
į j0 viršūnę ...
Šv. Kazimiero 5C0 metų su
įspūdžių ir pamatyti "Margutis
Stasys Pilka
Prieš rinkimus buvo kalbama, |
____ '__ ______
kaktis — Municipal Hali, lapkri
ir Vanagaitis” filmą.
kad tame distrikte yra apie 12,čio 30 d., 3 vai. po pietų.
EAGLE
ŽENKLAI
REIŠKIA
DIDESNES
SUTAUPĄS
PAS
MAY
’
S
000 lietuvių balsų. Taigi, ne tik
"POREIŠKIS”?
AL Bendruomenės Bostono
Dr. Kudirkos Akademija —
nelietuviai, bet ir gera dalis lie
. *<• \
♦’
apylinkė įstojo j radijo Laisvės Municipal Hali, gruodžio 14 d.,
Vyt. PAlantas (DIRVOS 82 nr.)
SįJ.'-vL'
tuvių A. Rudžio kandidatūra ne
Varpas sprendėjus ir savo atsto 2 v. p. p., ir Tautinės S-gos na- savo aprašomąjį koncertą pava(6c
susidomėjo.
•v.. r A >«
vu paskyrė St. Vaitkevičių.
muose atidengiamas Dr. V. Ku-^dino kultūriniu poreiškiu. Bene
Rodos, pamoka parodė tai, kas
♦
povVN-tovvn—FulticA’bųĄR.e
dirkos portretas — 5 vai. p. p. ! bus tai bedygstąs naujas žodis
kiekvienam blaiviai į dalykus žiū
SLA 2 apskrities kuopų atstoKariuomenės sukaktis — Tau- mūsų kalboj. Tik ar geras, ar
rinčiam iš anksto buvo aišku.
vų metinis suvažiavimas kviečia- tinės Sąjungos namuose, lapkri-1 priimtinas?
Narsus užsimojimas tokiose ap
mas gruodžio 7 d., 1 vai. p. p. čio 23 d., 3 v. p. p.
j Jį būtų galima bandyti teisinti
linkybėse, kurių nepalankumas
I labai daugeliu pavyzdžių, senų
buvo iš anksto pakankamai aki
į gyvos kalbos žodžių ir prigijusių
vaizdus, — dar vienas politinio
Kariuomenes ir karo invalidų švente naujadarų: poilsis, pogulis, po
diletantiškumo (jr nuosmukio!)
sėdis, pobūvis, pokalbis, posakis*
reiškinys: u^simoj i
daryti
Philadelphia. — Metinė ka- kapo sargybos, išbuvęs 18 metų. pobėgis, potvarkis, poelgis, po
tai, ko aiškiai nepajėgi .
riuornenės šventė minima Phi- ir dabar tebedega savanorio dva- sūkis, pomėgis, polinkis, požiū
Tačiau, sprendžiant iš DRAU
.adelphijoje, 9 vai. ryto gedulin- šia, ir ietuvių tautos reikalai jam ris ir t.t. (Kitos rūšies, šiam atGO išvadų, atrodo, kad ta bran
gomis pamaldomis už mirusius yra gyvenimo švyturiu, štai, kad: veJul 1 pavyzdžius netinkami,
giai atsiėjusi pamoka liko neiš
<aro invalidus, savanorius ir ka- ir Vilties vajų prisimenant, jis nors labai panašūs yra: požemi
mokta. Raginamasi dar kartą tą
ius šv. Andriejaus parapijoje, yra vienintelis šimtininkas Phi- podirvis, pogrindis, popietis, po
patį kartoti.
karis, pošventis, pobūdis, porei
Pamaldų metu giedos solistė J. ladelphijoje.
Malonu būtų lietuvį išrinkti į
Augai! y tė.
Manau, kad iš šių kelių saki kis ir t.t.).
Jungtinių Amerikos Valstybių
Po to minėjimas prasidės tos nių apie karo invalidus ir jų pir Poreiškis galėtų bū i i kildina
Atstovų Rūmus. Dar maloniau
laeios parapijos salėje 6 vai. vak. mininką Br. Tvarkūną, susida mas iš pareiškimo arba pasireiš
— į Senatą. Visų maloniausia gal
Minėjimo metu kalbės vicekon- rysime išvadą, kad Kariuomenės kimo (savęs pareiškimo), lai’)
būtų — lietuvis JAV preziden
•’ilas A. Simutis. Meninę dalį iš- ir Karo Invalidų šventės proga kaip poilsis iš pailsėjimo (pasi tas! Bet vien tik noro tokiems
sėjimo), pogulis iš pagulėjimo,
ūldys solistė F. Pupėnaitė-Vasi- mums tektų būti jautresniems
dalykams negana. Reikia išug
iauskienė, A. Kaulinytė 4 r Br. ir paremti Karo Invalidų D-ją posėdis iš pasėdėjimo.
dyti sąlygas. Atstovų Rūmų na
Bet tuos iš veiksmą ckžių pa
’ompolytė. Po programos šokiai aukomis, kad jie pasijustų, kad
riui išrinkti reiktų: arba sukon
ir geras bufetas.
dar nėra užmiršti ir kad jų nuo- darytus daiktavardžius, turin
centruoti kokiam vienam rinki
Geriausios medžiagos! Prabangūs
Kariuomenės šventės proga pelnai mūsų tautai yra visų įver- čius priešdėlį pa- ir galūnę -imas,
miniam distrikte apie 100,0'0
nauji Tweeds! Baudęs! 100 Alpacas!
keičiant naujais daiktavardžiai®
lietuvių balsuotojų, kitaip sa
reiktų prisiminti mūsų karo in-jtinami.
P. M.
Ir daug, daug kitų!
su nauju priešdėliu po- ir nauja
kant, viename distrikte įsteigti
validus. Kaip žinome, karo invagalūnę -is, įvyksta ne tik papras
MŪSŲ SPECIALYBĖ
kompaktišką lietuviu koloniją
lidai
Amerikoje
yra
susiorgani

raitai, kurių kainų kortelėse
tas žodžių sutrumpinimas, bet
(galimybių gal mažiau, negu
zavę į Lietuvos Laisvės Kovų
Vaistų siuntimas į užsie
sukuriamos ir naujos sąvokos.
įvykdyti K. Pakšto planus Britų
Karo Invalidų D-ją. Jie remia
nius. Mūsų sandėliai yra pil Pavyzdžiui, pogulis yra ne šiaip
žymima $25 iki $28
aukomis čia Amerikoje esančius
ni, ir užsakymai greit iš
jau neilgas pagulėjimas, o palepajėgius karo invalidus, gyve
pildomi. Kainos visiems pri
miegojimas, pasilsėjimas, pa
CHICAGOS
nančius Vokietijoje ir Austrijo einamos.
prastai po pietų. Posėdis yra ne
je ir už geležinės uždangos pasi
MODERN DRUG
GYDYTOJAI
šiaip kieno nors pasėdėjimas ku
12429 St. Clair Avė.
ekusius. Tik deja, maža kas juos
rį laiką, o kelių asmenų pasitari
remia. Daugiausia aukų iki šiol
MU 1-2342
Tel. ofiso PRospect 8-1717
mas, paprastai atliekamas suse
fk> dus, bet sėdėjimas čia jau nebe
Rezidencijos REpublic 7-7868
gavo iš Ramovėnų.
Karo Invalidų Draugija iš gau
esminis dalykas. Potvarkis yra
Dr. S. Biežis
Tai
išpardavimas,
kurio
jūs
laukėte!
Pasirinkite
iš
tų
aukų
superka
ir
pasiunčia
in

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ne, sakysim, ant stalo išsidrai
naujausių
medžiagų,
patrauklių
madų
ir
milžiniš

dividualius
siuntinius
Lietuvoje
3148 VVest 63 St.
kiusių poperių dalinis patvarky
ko spalvų rinkinio! Dydžiai pritaikyti žemo ūgio
oasilikusieir.s karo invalidams.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
mas, o administracinis aktas, kū
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas
moterims, 6 iki 16, ir reguliaraus ūgio, 8 iki 18.
Turimomis žiniomis, Lietuvoje
rino kas nors liepiama ar drau
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
isi su normalaus ilgio šiltais pamušalais.
:ų yra likę c r 7 g'7vi. Kai kurie
džiama.
Rezid. 3211 W. 66th I’LACE.
iš įu iškentė’? Sibko tremt'
Poreiškis jokios naujos sąvo
Tarp jų ir daug kam girdėtas
Paltai, kurių kainų kortelėse
kos nesukuria, bent šiuo atveju,
Tel. ofiso EVergiade 4-7376
aklasis kanklininkas DDaunys.
kaip V. Alanto pavartotas. KulTel. buto GRaceland 2-9203
žymima $35 iki $39.98
Jie laukia paramos iš Draugijos,
'ūrinis poreiškis, ar kultūrinis
o
Draugijos
pajamos
menkos.
pasireiškimas, atrodo, yra visiš
Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*
Atrodo, šios šventės proga v1’kai tas pats. Vien tik vardan su|
Norvest Medical Center
si, tiek pavieniai asmenys, tiel
trumpinimo, ligi šiol toki pakai
2336 West Chicago Avė.
organizacijos turėtume paremti
talai nebuvo kalami. Pavyzdžiui,
Chicago 22, III.
karo invalidus. Aukas siųsti Lie
nedarome gi iš padainavimo —
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad
drink
tuvos Laisvės Kovų Karo Invali
podainio, iš pagrybavimo — poantrad., ketvird., penktad.
dų D-jos pirmininkui Br. Tvargrybio, iš paskaitymo ar pasi
Tik susitarus trečiadieniais.
Bottled
by
The
Cleveland
&egi^
kūnui, kurio adresas: 4316 N
skaitymo — poskaičio, iš parašy
Bottling Co.
Pkd L ik 1 Coats
Chin Chin Coats
Franklin St., Philadelphia 49, Pa.
mo ar pasirašymo — porašio, ar
Hooded
Coats
Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020
Double Collar Coats
ba iš pasirodymo — porodžio.
Draugijos iždas šiuo metu yra
Namų WAlbrook 5-3765
Antra vertus, jau turime i s
visai tuščias. Pats draugijos pir
Visos naujausios Paryžiaus mados šios žemės kai
Naujas
DIRVOS
pasireiškimo ar reiškimosi kilu
mininkas, nors ir silpnos sveika
nomis. Pasirinkite iš Glossy wool blends, 100'/
J. RamurJs, M. D.
sias net dvi abstraktines sąvo
tos būdamas, 1919 m. gegužės
Alpąca, Mariinioues ir daugelio naujų tweeds.
adresas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kas — reiškinį ir apraišką. (Iš
mėn. prie Panevėžio kovose su
Dydžiai 6 iki 16 žemo ūgio figūroms; 8 iki 18 re
2557 W. 69th Street
pareiškimo vra, nelabai dar pri
bolševikais sužeistas, neužmirš
guliaraus ūgio ir 14% iki 24% pusinėje numera
6907 Superior Avė.
(Įėjimas iš Rockvvell St.)
gijusi, paraiška). Todėl poreiškis
ta. savo likimo draugų. Lietuvo
cijoje.
VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p p
atrodo nei vykęs, nei reikalingas.
je, mūsų šventovėje, Karo Mu
Cleveland 3, Ohio
Šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p n
The May Co.’s Basement Misses’ and Women’s Coat
—vr.
ziejuje, prie Nežinomo Kareivio
Depą tment — Downtown and On the Heights
Published twice-\veekly by Ameri
Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
can Lithuanian Press & Radio Ass’n. TIES, Amerikos Lietuviu Spaudos ir
VILTIS, Ine. (Non-profit), 6907 Su Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
perior Avė., Cleveland 3, Ohio.
6907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio.
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Viduržemio jūros pakraščiais (13)

laiptai, kad maurų stiliaus liek žame miestelyje, išdailintame
nos kolonos — ne vien dekoraci kaip lėlių krautuvėlė, skirtame
ja, o kadai tarnavo realiems žmo gyventi ir džiaugtis, skirtame
AR EUROPOS ATEITIS nėms, kurie tuose rūmuose, už jausti ir mąstyti. Panašų įspū
tų laiptų už kolonų gyveno, pi dį, turbūt, turėjo susidaryti Ro
MUZIEJUS?
nigą kalė, puotavo ...
mos patricijai, nuvykę į Atėnus.
Atplaukti Europon po aštuoNejaugi Europai ir tėra isto
ALGIRDAS J. GREIMAS
nerių metų kitokio gyvenimo pa rijos skirta būti tik muziejum,
Smagu paplepėti apie šį ir tą, žibų net ir "nebeišjaučiantiems” tyrimo — keistas jausmas. Ap kurį lankys ateities barbarai?
b®Įjuk, turbūt, nereikia ir Atė (barbarams ?) ...
Nejaugi nėra būdo išgelbėti
linkui — milžiniškas pasaulis.
nų pamiršti? Bet ką gali turis
Jame kyla ir putoja visokių ra Europai, suderinus išmintį su
Venecija
tas Atėnuose pamatyti, kai lai
sių — geltonų, juodų, balintos akcija?
rugpiūčio
25
*
*
*
vas Pyrėjaus uoste (Atėnų prie
kavos spalvos — milijonai. Pa
miestyje) tesustoja vos ketu Atplaukiam, pagaliau, į tikrą saulis, kurio apimtis — konti Čia tebūnie to laivu ir minti
rioms valandoms, ir kai iš uosto Europą, {plaukiam į ją pro di nentai ir okeanai.
mis paplaukiojmo galas.
A. J. G.
j Atėnus reikia kokį pusvalandį džiuosius vartus — Veneciją, bu O čia staiga atsiduri lyg mataksiuku važiuoti?
vusią Rytinės Viduržemio jūros
Atsakymas paprastas: jis ga karalienę. Atplaukiam tuo pačiu
li "apžiūrėti” Akropolį, tai yra, keliu, kuriuo venecijiečiai kadais
Atėnų Aukštapilį. Tam reiks vežė iš Aleksandrijos pavogtas Vytine per Dėdės Samo katilą
pusantros - dviejų valandų. Liks šv. Marko relikvijas, tąja švent
dar valanda pravažiuoti keletą vagyste savo Veneciją padarę
KOVOJANTIS ANSAMBLIS
gatvių mieste, sustoti ties kara šv. Marko miestu, jo liūto globo
liaus rūmais, pasižiūrėti ten prie jamu. Atplaukiame tuo pačiu ke
VYT. ALANTAS
rūmų stovinčių, trumpom bale liu, kuriuo kadais buvo iš Kons
rinų suknelėm apvilktų gvardie tantinopolio atvežti auksiniai šv.
Pirmąkart išgirdau Čiurlionio miesi sąmojais ir niūniuodami
čių, dar žvilgterėti į didesnius Marko žirgai. Atplaukiame tuo
prekylangius, išgerti puoduką pačiu keliu, kuriuo venecijiečiai Ansamblį dainuojant Kauno Val baigia tvarkyti savo tautinį ap
turkiškos kavos (kurios negavom vežė ir skirstė po visą Viduram stybiniame Teatre, rodos, 1941 darą ir kur pats maestro kovoja
Turkijoj) ir grįžti į laivą.
žių Europą brangiuosius Rytų m. J Kauną jis buvo atvykęs gas su kieta krūtine frakinių marš
^Nieko kita negalėjom ir mes prieskonius ir šilkus, Rytams už troliuoti iš Vilniaus. Labai gerai kinių rankogaliais ir "paukščiu
iWBilvoti. Teko atiduoti duoklę juos atsilygindami dabartinėje atsimenu, kokį gilų įspūdį jis pa ku” ir, beveik rizikuodamas būti
Akropoliui: užlipti ant kalno, pa Jugoslavijoje kirstais miškais ir liko savo klausytojams. Sausa išprašytas už durų, nes labai ge
sikaitinti saulutėj, pasižiūrėti į pagautais vergais. Ta proga: ko kimšai prisirinkusiai salei atro rai pažįstu priešspektaklines vai
dar stovinčius akmenis, pasėdė kia yra slavų vardo kilmė? dė, kad nuo scenos padvelkė ka dintojų nuotaikas, dėl visa ko
ti ant gulinčių, surūkyti cigare Jie patys save vadino slavianais, žin kas labai sena ir kartu nau Mikulskį klausiu:
tę, pasakyti, kad labai gražu — Slavėnais, turbūt, tą vardą kil ja, lyg tai būtų buvęs gaivus vė — Kaip tamsta apibūdintum
ir nulipti nuo kalno. Pareiga at dindami iš slava, garbė šlovė. At jas, atklydęs iš plačiųjų tėvynės Čiurlionio Ansamblio tikslą?
Ir labai nustebintas jo santū
likta, sąžinė rami. Dabar ir mes seit, šlovingieji ... O vakarie laukų, praskleisdamas uždangą
priklausom prie kategorijos žmo čiams slavai bene bus reiškę ne į praeitį ir siūbtelėdamas į klau rumu ir draugiškumu, klausausi
nių, mačiusių Akropolį.
ką kita, kaip vergai, nes sytojų širdis labai brangių atsi jo atsakymo:
Bet jei pabandytum, — kaip vakariečių kalbose slavus, scla- minimų saują. Nuo scenos skam — Ansamblio pagrindinis tiks
štai aš dabar bandau, — ką nors vus, sklave, esclave, slave tai vis bėjo mums be galo artima, sava las puoselėti ir garsinti savo liau
dies dainas, muziką bei šokius, o
ir brangi daina.
apie tą Akropolį pakalbėti ar pa vergo vardas ...
Tokį įspūdį Ansamblis palik prie jų tautinius rūbus ir papro
Graži senutė Europa. Gražus
rašyti, tai jau sunkesnis reika
las. Ko naujo, ko visi jau neži ant kraujo, pinigo ir vandens davo vėliau per savo koncertus čius. Todėl Ansamblis liaudies
notų, čia neišgalvosi. Aprašinėti pastatytas Venecijos miestas. tremtyje, Vokietijoje, tokį įspū dainas perduoda ne tik kompozi
vaizdą j Akropolį, vaizdą nuo Važinėjamės, kaip tikri turistai, dį jis mums paliko ir Detroite torių moderniškai harmonizuo
Akropolio — trūksta drąsos, patogiai įsitaisę gondoloje, di per paskutinį savo koncertą, ku tas, stilizuotas ir laisvai perkomypač, kai teko skaityti ir kitiems džiojo kanalo vingiais, mažųjų rio pasiklausyti buvo pilna prisi ponuotas ir atliekamas įprasti
rinkusi detroitiečių nemaža Wes- niu dainavimo būdu, bet didesnę
aiškinti "nemirtingus” aprašo kanaliukų užkampiais.
Gražu ir nerealu: žinai, bet tern High School salė lapkričio savo programos dalį mes atlie
mosios literatūros lapus tokių
kame natūraliu liaudies dainavi
garantuotų specialistų, kaip Cha- jausmu niekaip negali sutikti, 1 d.
Prieš prasidedant koncertui, mu būdu, nenukrypdami, tačiau,
teaubriandas ar Renanas. Leistis kad šie marmuro rūmai, kad
į istorinius prisiminimus, pasidė abiejose kanalo pusėse į vandenį užeinu į persirengimo kambarį, nuo originalios liaudies harmoni
jus šalia Mėlynąjį Turisto Vado nusileidžiantieji monumentalūs kur vyrai juokaudami, blaškyda- jos.
Mano nuomone, tik šiuo būdu
vą — "perpigu", kaip sako mū
atliekamos liaudies dainos atsi
sų mielas Dulius (Pranas Duleskleidžia visli savo Sviežffthu, na
viČius, po karo gyvenęs Paryžiu
tūraliu grožiu bei lietuvio dvasi
je, prieš kelias savaites atvykęs
niu nusiteikimu. Prie mišraus,
Amerikon. Red.).
vyrų bei moterų chorų mes nau
Pasakoti, ką aš i š jau
dojame ir lietuvių muzikos in
čiau, žiūrėdamas j Partenono
strumentus: kankles, lumzdelius
(deivės Atėnos šventyklos. Red.)
ir ragelius. Individualinėms dai
kolonadas — nesąžininga: aš
noms bei dialogams atlikti turi
taip ir negalėčiau, ranką ant šir
me solistų-vokalistų.
dies padėjęs, pasakyti, ar aš tik
Ansamblio dvasia susikūrė vi
rai ka nors i š j a u č i a u , ar
sų nuoširdžiai pamiltos lietuviš
tik žinojau, kad čia reikia
kos liaudies dainos, pačios tau
kažka išjausti, būtent, kad čia,
tos ir tėvynės meilės nuotaikoje.
nepaisant didžiulių akmens ma
Ji kūrėsi tėvynėje tragedijų me
sių, kolonu grakštumo ir lengvu
tu, todėl nei sunkūs tremties lai
mo įspūdžio, paslaptis glūdi die
kai nei lygiai sunkios kultūrinio
viškose. klasiškose jų proporcijo
darbo sąlygos čia, Amerikoje,
se .. . ir t.t., ir t.t.
jos nepalaužė. Ji tvirta, gaji ir
^^erčiau patarsiu: nuvažiuokit
ryžtinga.
ir pamatysit, kaip ten iŠ tikrųjų Geriausiai pasauly apmokama operų solistė Maria Meneghini-Cal— Kokius veiklos etapus bus
las
sukėlė
naują
triukšmą,
atsisakydama
atlikti
įsipareigojimus
gražu! Tai didžios, kultūringos,
Čiurlionio Ansamblis išgyvenęs?
išmintingos praeities m u z i e - New Yorko Metropolitan operoje, už ką pastarosios vadovybė nu — rizikuoju dąr vieną klausimą.
j u s , atviras tos praeities pa traukė sutartį, šį šeštadienį Meneghini-Callas dainuos Clevelande.
— Ansamblis išgyveno tris žy-
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Tačiau vieną vakarą, eidamas per Vicaria kvartalą, tariausi pastebėjęs labai įtarti
ną pavidalą, tam tikrame atstume slenkantį
paskui mane. Turėjau ten šį tą atlikti; pasi
jutęs ilgesnį laiką sekamas neaiškaus indi
vido, nepaisant, kad šalia manęs bėgo mano
iuo, tikrai pajutau didelį palengvėjimą, kai
pasiekiau Fondaco, kur gyveno daug mano
draugų. Pacientas, kurio ėjau pasižiūrėti, jau
^vo miręs, ir aš ilgai ten neužtrukau. Kai
išėjau iš namo, buvo jau tamsoka, ir tespėjau tenueiti keliolika žingsnių, kai vėl išgir
dau įtartinus žingsnius. Tokiais atvejais reiJria būti saugiam iš užpakalio. Tad porą kartų
sustojau, kad praleisčiau nežinomą naktinį
klajūną. Tačiau tuo pat metu nutildavo ir tie
paslaptingi žingsniai, ir aš negalėjau pasie
niuose įžiūrėti jokio šešėlio; man telikdavo
įtikėti, jog tai buvęs mano žingsnių aidas.
Tačiau Tappio visą laiką urzgė, ir aš, pasiekęs
Piazzeta dei S. S. Apostoli, vėl pamačiau tą
individą, kuris slankiojo paskui mane jau vi
są vakarą. Netrukus pasiekiau Via dėl Duomo, vienintelę žmonišką kvartalo gatvę, čia

sustojau prie gatvės kampo ir laukiau, kol
tas niekšas pasirodys, tačiau jis nedrįso išeiti
stipriai apšviestoj gatvėj. Ir kitą vakarą pa
mačiau valkatą, kuris, netoli atsilikęs, mane
sekė. Namo parėjau pėsčias, Pasiekęs kamba
rį ir atsitiktinai žvilgterėjęs iš balkono, pa
mačiau, kad tas individas dar ilgai slankiojo
ties mano langais. Tačiau šį vakarą jis nieko
nelaimėjo, nes aš iš namų jau nebeišėjau.
Aš jau nebegalėjau abejoti, kad tas vy
ras turėjo kažkokį tikslą. Kur bebūdavau, jis
netikėtai pasirodydavo netoli manęs, ir aš
pastebėjau, kad jis tą špionažą visais būdais
stengėsi nuslėpti. Vieną vakarą jį radau ma
nęs belaukiantį net ties cholerikų kapinėmis.
Lavonai būdavo laidojami vidunaktį, ir buvo
jau gana vėlu, kai aš iš ten išėjau. Tarp kita
ko, aš jo niekada nepastebėjau prieš sutemą
— kaip plėšrus žvėris jis slapstėsi dienomis.
Priprantama prie visko, ir aš pagaliau
apsipratau su jo sekiojimu, nors tai ir ne
buvo labai malonu; tačiau netrukus mano
nerimas vėl padidėjo, ir dar labiau nepagei
daujama linkme.
Stovėjau vieną vakarą uoste. Sutema
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mesnius savo veiklos etapus.

Čiurlionio Ansamblis per pra abu reikalavimus darniai su
Pirmasis kūrimosi ir išraiškos eitį kviečia mus lietuvišku keliu jungti į vieną daiktą.
formų ieškojimo etapas buvo iš žengti į ateitį. Jo klausantis, žiū
Čiurlionio Ansamblio veikla
gyventas Lietuvoje. Tas mūsų rovui suvirpa ne tik estetinės
darbo laikotarpis buvo susijęs emocijos, bet ir jo tautinė sąži yra iškalbingas atsakymas vi
siems tiems mūsų universalissu okupacijos sąlygomis bei iš nė.
to išplaukiančiu tautinių užda Mes galime žavėtis naujaisiais tams bei "internacionalistams",
vinių vykdymu. Antrasis — Vo laikais, galime skraidyti į mėnu kurie nieku gyvu negali nusikra
kietijoje. čia Ansamblis perėjo lį ir į kitas planetas, bet jei mes tyti įsikalbėjimų, kad mes, ne
prie pusiau profesinio veikimo ir norime išlikti, kas mes esame, kaišiodami savo šaukšto į sveti
mus dubenis, kultūriškai nusimeninio pasiruošimo sąlygų.
mes visada viena ausimi turime kapanosime savo "gete". Vargu
Tremtyje ir mūsų uždaviniai klausytis, pasilenkę prie savo
buvo kiek pasikeitę: mums rūpė protėvių žemės. Tai yra geležinis ar būtų galima išgalvoti didesnę
jo stiprinti tremtinių moralę ir tautinio išsilaikymo dėsnis. Tą nesąmonę. Negali užtrokšti ke
reprezentuotis su sava daina neginčytiną tiesą yra supratęs leivis prie trykštančios iš gilaus
kaip lietuviams. Susidariusios Čiurlionio Ansamblio kūrėjas ir podirvio versmės, čiurlioniečiai
palankesnės profesinio meninio ideologas Alfonsas Mikulskis ir beveik jau 20 metų minta lietu
pasiruošimo sąlygos leido An sugebėjęs tą dvasią įkvėpti vi vių tautos podirvio sultimis ir ne
sambliui meniškai ištobulėti. To sam kolektyvui, čiurlioniečiai tik patys neužtrokšta ir mūsų
dėl šį laikotarpį aš laikau An beveik jau 20 metų — Čiurlionio neužtroškina, bet, priešingai,
mus gaivina ir žavi nepamėgdžio
samblio žydėjimo laikotarpiu.
Ansamblis įsikūrė Vilniuje 1940 jamais, mums be galo artimais
Tretysis etapas prasidėjo čia, m. — keliaudami per pasaulį, me
Amerikoje. Vėl teko pereiti prie niškai atkuria mūsų praeities ir brangiais savo tautos genijaus
mėgėjiško susitvarkymo bei me aidus, kurie, tačiau, yra mums sukurtais kūriniais, siejančiais
mus su prosenolių dvasia ir pa
ninio pasiruošimo būdo. Tatai labai aktualūs ir šiandien.
dedančiais mums neatplyšti nuo
negalėjo neatsiliepti į Ansamblio
Šį kartą koncertą pagyvino ir, tautos kamieno svetimų pagairių
meninį lygį, nors jo dvasia ir
be abejo, prisidėjo prie progra skersvėjuose, štai dėl ko aš Čiur
kryptis liko ta pati.
lionio Ansamblį vadinu kovojan
Sunkumai išlikti Ansambliui mos meninio paryškinimo dvi čiu ansambliu.
meninėje aukštumoje čia kyla mūsų solistės: • Aldona Stempudėl esamų bendrų mūsų gyveni žienė ir Juzė Krištolaitytė. Jų
Ar įstojai |
mo sąlygų. Visi pavargę nuo kas talka Ansambliui padėjo perteik
VILTIES
dienio darbo, jaunimas eina ti žiūrovui tas nuotaikas, kurio
draugiją?
mokslus, vietinės įtakos prieš mis jis visada stengiasi jį už
jo valią kreipia jį nuo mūsų sie krėsti.
Kanklių orkestrui, kaip visa
kimų. Todėl prieauglis kasmet
menkėja, o pasitraukiančiųjų, da, vadovavo Ona Mikulskienė,
pavargstančiųjų vyresniųjų skai kuri keliauja per pasaulį su čiurčius eina didyn. Be to, jaunimas lioniečiais nuo pat Ansamblio įsi
ateina mokyklose muzikos visai kūrimo. Gaila, kad kanklininkių
nesimokęs, tad darbo sąlygos la skaičius yra gerokai sumažėjęs,
nors meniškai jis tebėra taip pat
bai nelengvos.
Padėkojęs už informacijas, pajėgus kaip buvęs.
skubėjau į salę. Per pustrečios
Čiurlionio Ansamblio daina
valandos nuo scenos sklido kar plačiai skamba tremties akira
tais liūdna, kartais žaisminga, čiais, giliai įsibraudama į mūsų
kartais kūlikų spragilais atsiai- širdis, be abejo, palikdama ne
dinti, kanklių ir lumzdelių paly išdildomus pėdsakus mūsų trem

dima lietuviška daina. Ji gyvai ties kultūros istorijos puslapiuo
priminė mums tuos sodų, puti
nų, lazdynėlių, žirgų, bernelių ir
mergelių motyvus, kuriuos mūsų
motinos puoselėjo amžiais, kurie
mus sieja su tradicine lietuviška
dvasia, ir kurių savo paprastume
aukštas Čiurlioniečių interpreta
vimas teikė žiūrovui nepamiršti
nų išgyvenimų.

se. Lietuvoje, iki pasitraukiant
i Vakarus, čiurlioniečiai yra da
vė 70 koncertų, tremtyje, Vokie
tijoje ir Austrijoje — 420 ir
Amerikoje — 196, taigi, netoli
700 koncertų, žinoma, meninio
kolektyvo veikla saistoma ne
kiekybe, bet kokybe, bet šiuo at
veju Čiurlioniečiams pavyko tuos
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Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū
sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
Pradžiuginkite savo artimuosius siuntiniu Kalėdoms.
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
statymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro
paštu per 7-12 dienas).

Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių:
skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.

krito įlankon, ir senasis Vezuvijus tamsėjan
čiame skliaute uždegė milžinišką liepsnos švy
turį. Staiga pamačiau molu bėgantį vyrą. Jis
įšoko valtin ir beviltiška skuba irklavo į atvi
rą jūrą. Tuoj pat kiton valtin įšoko pora ka
rabinierių ir pradėjo jį vytis. Nespėjus pra
eiti nė minutei, į molą subėgo geras šimtas
žmonių, kurie su nepaprastu susidomėjimu
sekė tą medžioklę. Iš vieno įtartino tipo, sto
vėjusio šalia manęs ir nuolat bėgančiajam
šūkaujančio "Coraggio, coraggio!" (drąsos!)
aš patyriau, kad tai esama labai pavojingo
Camorros gaujos nario. Krantan po. dienos
žūklės kaip tik grįžo spiečius žvejų valtelių,
ir buvo galima aiškiai matyti, kaip jos bandė
karabinierių valčiai užstoti kelią. Vienas iš
karabinierių paleido pistoleto, šūvį į bėgantįjį,
ir tas tuoj pat metėsi į vandenį. Buvau jau
taip tamsu, kad nepajėgiau įžiūrėti, tačiau
kiti žiūrovai užtikrino mane, jog jis esąs
nesužeistas, ir ten netoliese esanti didelė val
tis, baigianti tvarkyti bures naktinei žūklei;
valtis pasukusi ir pradėjusi plaukti link bėg
lio: atrodo, kad ji jį pasiekusi. Atsidūręs val
tyje, jis būsiąs saugus ir vėliau, nakties prie
dangoje, galėsiąs išsikelti krantan bet kurio
je vietoje. (Aš pats anksčiau esu buriavęs su
kontrabandininkais ir žinau, kad pakrančių
sargyba nebūtinai turi sirgti nemigu). Aplink

mane stovį žmonės neslėpė simpatijos kamo- re, grįždamas namo, nuolat girdėdavau drau
ristams, ir aš pats save pagavau betrokštantį,
kad jam pasisektų pabėgti, žinau, kad tai la
bai blogai skamba, tačiau šiuo požiūriu aš la
bai retai esu vieningas su policija.

giškus "Buona serą, Eccelenza!” (Labas va
karas, Ekscelencija!) iš visiškai nepažįstamai
atrodančių nakties keleivių. Plazza dėl Mercato vežikai, vos tik pamatę mane, suplauškėdavo botagais ir šaukdavo visiškai kito
kiais, negu paprastai, balsais: "Signo, vulit’
a me!” (Imkite mane!) ir likdavo vienodai
draugiški ir tada, kai nenorėdavau važiuoti.
Jei užsukdavau į kokią vyninę ar smuklę, pa
stebėdavau, kad šeimininkas, kuriam nors
svečiui davus ženklą, savo dėmesį padvigu
bindavo. Jis gana dažnai prieidavo prie ma
nęs ir mano Fiaschetto pakeisdavo bonka ge
riausio savo "Vino vecchio", kai lauke laukiąs
mano vežikas tik jam vienam suprantamais
ženklais kažką pasignalizuodavo. Visa tai
buvo gana malonu, tačiau aš vis dėlto turė
jau stebėtis nelauktu mano pažįstamųjų bū

Tačiau šį kartą laimėjo žemiškoji teisy
bė; jie pagavo jį ir netrukus su savo imtiniu
išlipo krantan. Jo rankos buvo surištos užpa
kalyje, ir jis buvo taip pavargęs, kad vos be
paėjo tarp abiejų karabinierių. Minia sekė
trejetą baisiuoju keliu į San Francesco kalė
jimą. Aš likau, lyg žemėn įkastas, vietoje,
nes jiems praeinant, imtinys pakėlė galvą,
ir jo akys sutiko manąsias keistu žvilgsniu,
kuriame slypėjo ir neapykanta ir priekaištas.
Kitą rytą "Pungolo” skiltyse skaičiau, kad tą
vakarą po. beviltiškos kovos uoste buvęs pa
gautas pavojingas Camorros gaujos narys, ir
policija tikinti, jog užėjusi pėdsakus visos
gaujos, kuri greičiausiai įvykdžiusi visą eilę
rio padidėjimu. Mane labiausiai stebino tai,
žiaurių nusikaltimų.
Man pasisekė vargšų kvartale gerokai iš kad, praėjus kuriam laikui, mane vėl kažkas
plėsti savo praktiką, ir aš tenai praleisdavau pradėjo sekioti. Porą kartų pastebėjau, kad
didžiąją dienos dalį. Patirtis mane pamokė, tas nežinomasis mane palydėjo net iki buto
kaip reikia elgtis su vargšais, ir aš jų tarpe durų. Jis atrodė lygiai įtartinas, kaip ir pir
įsigijau daug draugų. Pačiu paskutiniu metu
masis, ir netrukus man paaiškėjo, kad jis
man atrodė, kad mano pažįstamųjų ratas
perėmė man neišsprendžiamą pirmojo rolę.
ypač padidėjo: kur aš beeidavau, sutikti ap
driskę tipeliai linktelėdavo galvomis, o vaka
(Bus daugiau)
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SVARSTYMAI
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO
Rašo S. RUDIS

DIRVOS REDAKCIJAI, L. JAUNIUI ir V. ŽILIUI

(2)
Abu tautinės srovės sparnai
— ir religiją praktikuojąs ir in
diferentiškasis — giliai t i k
į: 1) savo tautos amžiną gyvas
tingumą, 2) jos siekimą tobulu
mo ir savarankumo — nepri
klausomos valstybės, kur visiems
luomams būtų vienodai geras
gyvenimas, 3) pasiaukojimą ben
dram tautos labui, kai siekia

žiūrinčiais tik kaip į tamsią mi
nią, kuriai visokiausiomis prie
monėmis stengiasi įpiršti vieno
kį ar kitokį internacionalą, tai
skaitau, kad tokios misijos mūsų
tautai yra žalingos.
Na, tiek to, skaitykim, jog iš
siaiškinome. Į Jus kreipdamasis
turiu ir kitą tikslą. Ot, žinote,
dėl tų klausimų, kuriuos aną kar
tą pastačiau Jauniui. Štai savo

ma visos tautos gerovės, 4) sie rugsėjo 29 d. laiške į tuos klau
kimą tautos gerovės be sveti simus jis lyg ir atsakė, bet, juk

sakė gudrokai, sakytum, diplo
LIETUVIŲ SIMFONINĖ MUZIKA
matiškai. Visi politikai panašiai
atsakinėja į pastatytus jiems
SKAMBĖS BOSTONE
klausimus, kai dėl kokių nors
Bostono lietuviai ryžosi nekas- Aarono Coplando Ramusis miespriežasčių vengia savo galvoji
dieniniam žygiui — surengti tas ir N. Rimskio — Korsakovo
mą plačiau išdėstyti.
Manydamas, jog platesnis anų simfoninės muzikos koncertą pla Ispaniškasis Capriccio. Tai tra
klausimų išgvildenimas ne vien čiai žinomoj Bostono Simfonijos dicinė koncerto dalis, savo pobū
Jauniui, bet ir jo amžininkams salėj ir tuo atžymėti Lietuvos džiu įdomi ir nesunki, tai lyg ga
DIRVOS skaitytojams tautine Nepriklausomybės 40 metų su rantija, kad į koncertą ateis ir
prasme būtų labai naudingas, kaktį. Koncerto dirigentu pa nemenkas būrys amerikiečių,
drįstu kreiptis į Jus, p. žiliau, kviestas komp. Jer. Kačinskas. simfoninės muzikos mėgėjų. Ki
kad paaukotumėt kiek laiko ir Šis bene pirmas toks kultūrinis tom sąlygom Bostono universi
tuos klausimus plačiau pakeden- įvykis Bostono lietuvių gyveni tetas savo orkestro niekam ne
tumėt "Svarstymuose". Man at me nepaprastu greičiu artėja — duoda.
rodo, o gal net esu ir įsitikinęs, koncertas įvyks lapkričio 16 d.
Antroji koncerto dalis yra
3
vai.
po
pietų.
kad tuos klausimus Jūs išsamiai
skirta lietuvių muzikai. Diriguo
ir autoritetingai pagvildenti ir
Koncerto programa yra sudė jant Jer. Kačinskui, čia bus at
savo patirtimi ir sugebėjimu tinė. Pirmąją jos dalį atliks Bos
esate pilnai kvalifikuotas. Su tono universiteto orkestras, di likta to paties J. Kačinsko Lento
simfoniniam orkestrui, Jul. Gai
tinkate? Lauksiu!

mos įtakos bei internacionalinių suprantate, ne tokių lakoniškų
idėjų ir 5) atlaidumą savo tautos atsakymų aš laukiau, žinoma, at
žmogui, grįžtančiam į teisingąjį
tautos kelią iš klystkelių. Į šiuos
penkis punktus suvestinas be
veik visas tautinės srovės lietu
vio tautinis tikėjimas.
Taigi, mielas Jauniau, aukš
čiau mano aiškinama prasme tau
tinė srovė savyje talpina ir kai
rę ir dešinę, kurios abi siekia
kultūrinės, socialinės ir ekono
minės tautoje bei valstybėje ge
rovės. Ta srovė savo esmėje jau
tokia yra, todėl ji neturi jokio
būtinumo daryti šuolių nei la
biau į kairę, nei labiau į dešinę.
Čia ir yra tautinės srovės ne
klaidingumas bei stiprybė, kad ji
sugebėjo savo viduje išjungti ir
religinį įtaigavimą ir antireligi
nę kovą.
Jei tautinėj srovėj suradome
kairę ir dešinę, tai, aišku, turi
būti joje ir pats vidurys. Ir yra.
Tuos, kurie susitelkę pačiame
tautinės srovės viduryje, galė

Gierdano Chenier improvizacija
iš op. Andrius Chenier ir VI. Jakubėno siuita Miško šventė.
K. V. Banaičio ir J. Kačinsko
dainas, o taip pat U. Giordano
ariją atliks tenoras Stasys Ba
ras, neseniai Chicagoje laimėjęs
dainavimo konkursą.
Kaip matom, lietuviškoji kon
certo dalis yra visai nauja ir
įvairi. J. Kačinsko Lento ir Lai
vai palaužtom burėm, Jul. Gaide
lio Simfonijos ištrauka ir VI. Jakubėno Miško šventė Bostone
bus atliekami pirmą kartą.
žinoma, šiam koncertui buvo
galima parinkti ir kitus mūsų
kompozitorių veikalus, bet pasi
renkant teko atsižvelgti į orkes
tro pajėgumą. Taigi, bus groja

Dirvą būtinai pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti ir po to
paragink ją užsiprenumeruoti.

koncerto dalyje bus atlikti tik troji dalis, K. V. Banaičio Sako, orkestrui yra prieinamiausią. uoliai dirba ir koncerto pasiseki
trys muzikos kūriniai — L. v. medžiai kalba naktį, J. Kačins Koncerto dirigentas J. Kačins mu neabejoja. Koncerto globė
Beethoveno Egmonto uvertiūra, ko Laivai palaužtom burėm, U. kas džiaugiasi, kad orkestras vi- jai, be garbingųjų lietuvių, yra
Bostono arkivyskupas J. Cushing, Mass. gubernatorius F.
Furcolo, šen. J. Kennedy, kongresmanas J. McCormack ir Bos
tono meras J. Hynes.
Bostono ir plačiu apylinkių
lietuviai visada buvo uolūs s,w
kultūrinių parengimų lankyW
jai. Pirmą kartą žengdami į Bos
tono Simfonijos salę, lapkričio
16 d., 3 vai. po pietų, kas tik ga
lim, visi rinkimės į koncertą,
kur pirmą sykį suskambės liet.
simfoninė muzika ir daina.
St. S.

LIETUVIŲ
S**

ENCIKLOPEDIJOS
TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Admi
nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo
š. m. spalio 15 iki 1959 m. balan
džio 15 d. Talkos metu naujai L.
E. užsiprenumeravusiems bus
duodamos premijos.

gijos dogmatikais. Jie, reikia pa
sakyti, ir yra tautinės srovės
pats nugarkaulis. Griežtai laiky

damiesi jau išryškėjusių tauti
nės ideologijos principu, jie lyg
ir suriša, sucementuoja dešinį
jį ir kairįjį tautinės srovės spar
nus.
Tautinės srovės dogmatikai
tai nėra iš tų, kurie sako: "Kas

Užsiprenmeravusieji nuo š.
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d.
iš leidyklos nemokamai gauna:
1) Vinco Krėvės Rašius — pilną
komplektą (komplektą sudaro 6
tomai, kurių trys tomai jau iš
leisti, o ketvirtasis spausdina
mas; 2) Lietuvos žemėlapį ir 3)
Jono Balio "Lietuvių Dainos
Amerikoje."

ne su mumis, tas prieš mus”. Ne.

Bet jie vis dėlto nedviprasmiš
kai pasisako, jog tie, kurie veiks
mais skriaudžia mūsų tautą, nė
ra verti mūsų atlaidumo. Jie net
neverti ir to, kad mes jais domėtumės ir teigiamai vertintume jų
pasiekimus. Nes kiekvienas mū
sų tautos priešo laimėjimas yra
lygus mūsų pačių pralaimėji
mui .. .
tavo

Prenumeratoriai, kurie užsisa
kys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki
1959 m. vasario 15 d., gaus pilną
Vipco Krėvės Raštų komplektą.

anksty

vesnes pastatas dėl tautininku
su liaudininkais suartėjimo, da
bar galiu tau, Jauniau, remda
masis aukščiau išdėstytų pasa
kyti, kad tautininkams visai nė
ra reikalo Šokti į kairę, o tik liau
dininkai galėtų, jei jie save lai
ko lietuviškojo vidurio organiza
cija, mesti švelnesnį žvilgsnį j
tautinės ideologijos srovę, šios
srovės kairiajame sparne jiems
vietos pakanka, jei, žinoma, jų
vadeivos atsisakys žvilgčiojimo
į marksizmo pusę.
Gerb. Žiliau. Pradžioje savo
rugsėjo 3 d. laiško Jauniui, už
siminęs reikalą pažvelgti į deši
nę, paminėjote S. Rudį. žinoma,
tiesiog nepasakėte, kad štai S.
Rudis nori tautinę srovę kreip
ti dešinėn, bet vis dėlto iš tos
užuominos lyg ir kyšo panaši
tendencija. Jei tie, kurie skaito
mūsų laiškus, apie mane susida
rytų nuomonę pagal čia suminė
tą tendenciją, tai jie labai su
klystų. Iš to, ką Jauniui rašiau,
jau galima suprasti, kad toks ne
su. Ir tikrai ne.
Gal arčiau tiesos būtų, jei ma
ne charakterizuotumėt kaip tau
tininką platesne prasme, tik, aiš
ku, ne tokia plačia prasme, kaip
bene prieš porą metų "Vienybė

Standartinis 30 colių gelbėjimo ratas,
rodomas paveiksle, per paskutinius ke
lerius metus pabrango nuo $8.60 iki
$14.85. Jis nesunkus pagaminti, ir šian

dieną nėra efektingesnis, negu prieš ke
lerius metus.
Mūsų ligoninės yra kitos rūšies ”gyvybes
gelbėtojai”. Jų išlaidos taip pat smarkiai
padidėjo per paskutinius kelerius metus.
Jos yra, be abejo, daug geresnės ' gyvy
bės gelbėtojos”, negu buvo prieš kelerius
metus. Jos turi naujuosius mokslinius
įrankius, įrengimus, vaistus ir technines

priemones padėti pacientams pasveikti.
Ir už tai jos skaičiuoja tik nedidelę padi
dėjusių išlaidų dalį. Daug didesnę išlaidų
dalį išaikvoja padidėję atlyginimai, mais
to, vaistų ir kitų reikmenys.

Pagal Blue Cross sutartį yra apmokamos
jūsų išlaidos už gydymą ligoninėse. Šio
meto Blue Cross mokėjimai yra paremti
I 955 metų išlaidų duomenimis. Jei ligo
ninės ir toliau taps geresnėmis ir geresnė
mis ' gyvybės gelbėtojomis”, ir Blue
Cross mokėjimai turės neatsilikti nuo li
goninių išlaidų.

je" rašė vienas Jūsų geras pa

žįstamas, kuris tautininko sąvo
ką tiek išplėtė, kad joje tilpo ir
krikščionis demokratas ir net so-

ciaklemok ratas.
Mano manymu, ir dešinioji ir
kairioji srovės yra

naudingos

mūsų tautai tiek/ kiek jos nuo
širdžiai ir pozityviai siekia savo
mis priemonėmis tautos gerovės.
Bet jei tos srovės pasišauna bū
ti misionieriais, į lietuvių tautą

Lietuvių simfoninės muzikos
koncertą Bostone rengia Balfas.
Tačiau tam reikalui yra suorga
nizuotas specialus komitetas, kurin įsijungė keliasdešimt žinomų
šios pakrantės lietuvių. Perdaug
laikraščio vietos užimtų jų pa
vardes suminėti, tad gal užteks

riguojamas Marvin Rabin. šioje delio ketvirtosios simfonijos an ma tai, kas Bostono universiteto tarti, kad visi pasiimtą darbą

tume pavadinti tautinės ideolo

Prisimindamas

su atsidėjimu dirba, pasiskirda
mas daugiau repeticijų, negu bu
vo numatyta, tad nėra abejonės,
kad visi sunkumai bus nugalėti,
ir koncerte liet. muzika suskam
bės visomis spalvomis. Bostono
universiteto orkestro vadovas
Marvin Rabn liet. kompozitorių
darbus priėmė su nuoširdžiu prie
lankumu, jo dėka ir konc^to
ruoša vyksta malonioj atmoBroj.

SPON S OR ED

IN CLEVELAND

1930

1930

1931

Ilgėjanti gyvenimo linija
Maždaug 10 metų pailgėjo žmogaus gyveni
mas nuo 1930 metų, vis labiau gerėjant svei
katos priežiūrai, medicinai darant vis didesnę
pažangą, gydytojams gaunant daugiau patir
ties ir žinių, vis labiau tobulėjant ligoninių
patarnavimams, kurie pasiekiami visiems
Blue Cross žmonėms.
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IN AKRON
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Booth Memorial

SUBURBS

Akron City

Amherst — Amh&rst

Loudonville — Ketterlng
Medina — Community

Cleveland Clinic
Cuyahoga County—City
Florence Critfenton Home

Salnt Ann
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St. Luką'*

Bay View Hospital
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Berea Community

Akron General

Ashland — Samaritan

Oborlin — Allen Memorial

Childrcn's

Ashtabula — General

Orrville — Comtiunlty Osteopathic

S#. Yincent Charity

Brentwood

Evartgolical Deacoaes*

Fairvi«w Park
Porest City
Forest Hill
Grace

Jewish Canvaletcent
Lutheran

Mt.Siaal

Mary 8. Talbert
University (Babies and
Childrens, Hanna House,
Hanna Pavilion, Lakeslde,
MacDonald House,
Benjamin Rote)
Wonan'i

Docfors
Eudid-Glenville
Garfield Heights
Huron Road
Lakey/ood
MarVmounf
Rainis**
Suburban Community

St. Thomas

Barberton — Citizen*

Chardon — Corey
Conneaut — Brown Memorial

Geneva — Memorial of,

Ravenna — Roblnson Memorial
Shelby — Memorial
V/adsworth — Municipal

Lodi — Lodi Community

V/ilIard — Municipal

Lorain — St. Joseph

V/oosier — Community

Cuyahoga Falls — Green Cross

IN MANSFIELD
Madison
MttasCeld Genensl

Orrville — Dunlap Memorial

Painesville — Lake County Memorial

Elyria — Memorial

O tie, kurie užsiprenumeruos
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų
pat metų balandžio 15 d. gaus
Lietuvos žemėlapį ir Jono Balio
"Lietuvių Dainos Amerikoje”.
Jau išėjusius L. E. tomus nau
jieji prenumeratoriai gaus ijfemokėtinai pageidaujamomis są
lygomis. Už vėliau išleisimus to
mus mokama normalia tvarka.
Lietuvių Enciklopedijos leidi
mas nėra kieno nors asmeninis
reikalas, o vaisius visų lietuvių
sutelktinių pastangų, vaisius,
deja, tik laisvame pasaulyje gy
venančių lietuvių. Tad ir nuopel
nai atitinkamai priklauso vi
siems tiems, kurie bet kuriuo bū
du prie šio didelio darbo priside
da-. Darbas kilnus, nes lietuvių
tautos ir valstybės kančios ir ver
gijos metais, jis skiriamas jos
garbei ir pasididžiavimui. Par
ijas prasmingas, nes skirtas ne
tik mokytis ir praturtinti kiek
vieno mūsų žinyną, bet yra bū
das ir priemonė išlaikyti lietuvių
kalbai ir lietuvybei.
Argi nėra didelis pasididžiavi
mas prieš laisvas tautas, kad pa
vergtos tautos vaikai, plačiai
siskleidę priverstinėje emigraeP
joje, sutelktinėmis jėgomis su
geba tokį milžinišką darbą pa
daryti ?
Ir Tu, Mielas pavergtos tautos
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas L. E., esi tų sutelktinių jėgų
dalininkas ir Tau, kaip ir visiems
bendradarbiams ir talkininkams,

priklausys busimųjų mūsų tau
tos kartų padėka ir tinkamas
įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija
265 C St.,
So. Boston 27, Mass.
U. S. A.
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PARTIZANAI DAINUOTOJAS IR
TUŠČIA SCENA
iiižfctiiaji Lapkričio 15 d., šeštacfięitjvJiętuvių salėję Vaidilos TelniK itdfeeto A. Landsbergio drarFNUl' STULPAI TUR^l$|«TĖJE.
Kitokybės. žinia suima ir žatfet, ĮMistatymams neįprastinius
tffritehk*?DrAma dėvėtanHo betų*

S

? tS Lto figa si š "iyiffoiįūi ž 'Vykę ya -'
a¥@°b-

noje ''nuims prisistatys ne tik
partizaninio laikotarpio lietuvis
Kovotojas su savo draugais if
priešais, bet ir jų ateitis, žinan
ti ir atskleidžianti jų sųmonės
tamsybes ir gelmes, kurių jie ir
patys nežino. Dekoracijas pakeis
įvairių spalvų prožektorių švie
sos.
Partizanai. Jau nuo premijos
įteikimo iškilmių apie Penkis
Stulpus dvejopai pakalbama. Vie

tšrrfpVLIMKLSE

pastatymo su nekantrumu ir ge
rom viltim laukia. Jis deda vi

sas savo pastangas, kad su Pen
kiais Stulpais įspūdingai pasiro

dytų.
V. Mariūnas

I>vid,ešimt Neo Lithuania
korporacijos narių

PIRMOSIOS APYLINKĖS
TEATRAS ” V A I I) I L A ”

KVIEČIA JUS Į PENKMEČIO SUKAKTIES

buvo išvykę į Chicagą dalyvauti
sipažinti su chicagiečiais. Parsi

Hypatija Yčaitė-l’etJuenė,
• Akademinis Skautų Sąjūdis atvykusi iš Los Angeles dalyvau
uoliai remia "Lituanus” žurna ti P. J. žiūrio 65 metų sukak
lą ne tik nuolatine darbo talka, ties minėjime, aplankė Dirvą ir
bet ir lėšomis, šį rudenį Chicagos pasidžiaugė jos nauju įsikūrimu.
Akad. Skautų kvartetas tam tik
slui paaukojo — $100, ASS Cen Dirvos bičiuliai Pijus ir Hypatija
Žiūrini
tro Valdyba — $25, Korp! Vy
tis Centro V-ba — $25, ASS Chi apžiūrėjo naujas Dirvos patal
cagos skyrius — $25. Pagal iš pas ir pasidžiaugė daroma pa
gales prisideda ir kiti ASS sky žanga.
riai.
Dirvos bičiuliai Taurai,
• Lapkr. 28-30 d. Detroite bus
JAV Lietuvių Studentų S-gos vi iš Pittsburgho, atsilankė į nau
suotinis suvažiavimas. Suvažia jas Dirvos patalpas, jas apžiūrė
vimo išvakarėse, lapkr. 27 d., jo, nusipirko glėbį lietuviškų
Detroito ASS skyrius rengia su knygų ir palinkėjo geriausios
sipažinimo vakarą suvažiavu sėkmės.

6 VAL. 30 MIN. LIETUVIŲ SALĖJE.
Statoma Lietuvių Bendruomenės Pirmosios Apylinkės pre

mijuotas A. LANDSBERGIO VEIKALAS

”PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE”
VEIKSMŲ 7 PAVEIKSLŲ DRAMA.

VEIKALĄ REŽISUOJA PETRAS MAŽELIS.

maitė, R. Ulėnaitė, A. IljaseviČius, A. Saulaitis, jr., ir V. Vir
žiūrovą intriguos autoriaus min
bickas. Institutas išleido vien
tis rodyti dramos veikėją, ieš
kartinį 22 pusi. laikraštėlį. Vir
kantį savęs savyje ir kituose ir
tą nuostabų akimirksni, kai įsa šelį piešė V. Virbickas, o A. Sau
kymo davėjui ir liečiamam reika-J laitis buvo vyr. redaktorius.
• Detroito jūrų skautų-čių va
to išnykus, iš nežinomų sąmonės i

liau žvelgti norintį ir gebantį

dovai lankė pakrančių sargybos

(Coast Guard) pagelbinės laivi
ninkystės kursus. Kursus sėk

mingai baigė ir egzaminus išlai
kė: vyr. vltn. I. I^iurinavičienė
— "Jūratės” laivo vadė, vair. V.
Kukučionytė — "Jūratės” laivo
laivūnė, valtn. Al. Pesys — "Ša
rūno” laivo laivūnas, valtn. St.
Petrauskas — jūrų budžiu įg.
vadas ir vair. V. Laurinavičius

Rezisorius Petras Maželis ži

no, kad Clevelando lietuvis jo
DĖMESIO*

The

Louisville Title

Bldg.,

atvyks

Skautai akademikai nusipelno

pagyrimo už skoningą salės pa
puošimą, nuotaikingus šokių pravedimus bei visą vakaro tvarką.

dabar bebrų skaičius persiritu
per 30. Šiemet Žilvino laivas tu
rėjo dvi iškylas ežere ir skait
lingai dalyvavo IV Tautinėje Sto
vykloje.
Bebrais priimami berniuką’
8-14 m. Išėję jiems skirtas pro
gramas ir sukakę 14 m. .jie perei
na i jūrų skautų eiles. Berniuką’
norintieji įstotį į Žilvino laivą
kreipiasi į laivo vadą jūrų pa
sktn. Eug. Šimaitį, 9750 S. 99tl
Ave.. Oak Lawn, 111., tel. GArde’
4-3796: arba i laivūną vair. A
Aglinską, 5715 S. Richmonr
Ave.. Chicago 29, III., tel. GRove
hill 6-5603.

118 St. Clair Ave., N. E.

Phone: MA 1-2075

Lapkričio 29 d., lietuvių salėj,
koncertas ir šokiai. Rengia San
taros filisteriai.

1959 m.
Gegužės 2 d., Slovenian Audi
torium JAV ir Kanados jaunųjų
E. K. Martinėnams
dainininkų konkursas. Rengia
gimė antras sūnus Edmundas- Dirva.
Antanas.

J. S. AUTO SERVICE

Lietuvos Skautų S-gos
40 m. sukaktį Neringos ir Pilė
nų tuntai ruošiasi iškilmingai
atšvęsti bendroje sueigoje, kuri
įvyks lapkričio 27 d.

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ

TAISYMAS
Mašinų viršaus taisymas
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.

į šiaurę nuo Superior, dviejų šei
mų, 5’/2-5’/2, dujų šildymas, ga

24 hours tovving.

ražai, gražiausias namas gatvė
je, turi būti parduotas, tvarkant

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

palikimą.
J & M Realty

ED 1-3363

UT 1-7926

LIST PROPERTY HERE

INSURANCE CO.

scena paliks daugiau vietos pa
čiam žiūrovui ioie dalvvauti.

"Inspektorius

East 74 gatvė

jimu ir palinkėti geriausio dar
bo.
___ _

Dainuotojas. Tuo vardu pava
dinta įasmeninta Ateitis. Jam
a a skirtas visoks magiškasis
I
fir m vra '’aisms
t
h pačiam i tu — bebrų vadas.
laivu lydimą praeitį
1951 me
• Chicagos jūrų sk. tautinių
t it Liet u'oje, ivy kilią, .siiąįju šokiu grupė Neringa ir jūrų
sius su vienom partizanų įsceni- skaučių sekstetas graliai išpildė
zuotom vestuvėm. Su vieta, lai nyrama Tautinės Kinijos neNELAIMĖ IR LIGA
ku ir veikėjais Dainuotojas daro. nrik’a”<’omv1 ės šventėm, kuri
IJvn ir nelaimė ištinka netfkė
kaip jo planui reikia ir tinka. Jis buvo 8'b S f r. Teatre, Chicagos tai. Todėl tu turi užsitikrinti
keičia sceną po scenos, susting m. centre.
kad TAVO šeima būtu apsaugo
do veikėją ir vėl atpalaiduoja, c
♦’»» ’’°ia r° p''*”,oi,i švvtupagal Accident and Sieknes
įsiveldamas su juo į pašnekesius -iv”, toki’ 1 vardu UhDa- c
planą.
ir diskusijas, priverčia jį pa ,Kn’’tiia 1? i nariui0 90 fl. W
NATIONŠVTDE INSURANCE
žvelgti į neištirtąsias sąmonės
or 1 9 y ikara COMP ' Nv i'if’ln platu ligoninė
qn j pi O r►
gelmes. Taip kuriami charakte Pradžia 8 V. V. S* fl 1 Į
pvoop- m°dif,inių. operaciniu ir nedar
riai, ju santykiai ir konfliktai. vV' O 1 <•
i’*qnV f i no ; Ter. bingumo na''amu draudimą žf
Dainuotojo ir veikė’u kalba plaz V'f p
' pri <~i M T Ą 9." >193
mom's kainomis!
da originalia išmintim ir poeti
o tun
Dėl smulkesnių informaci iu
” R'd i'O'’
niu įsiliepsnojimu.
te iau ketvirtus metus sėkmin skambinti:
Tuščia scena. Bet ji nėra dy gai veikia ip”n. iūr” °k _ b^l'PA UI JN* MOZURAITIS.
ka. Joje nėra dekoiacijų, o daik- -y "Žilvino” laivas. Laivui tirė
Agentas
tų tik tiek, kiek pačiam \ eikš-, džia davė vos 5 nari” vaPU. e
Tel. SK 1-2183
mui būtiniausiai reikia. Bet jų1
_____________ ----- __
niekas nepasiges. Sena bus pilna
netikėtų situacijų, jausmų ir va
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems
lios įtampos, partizaniškos dai
mūsų draugams ir rėmėjams
nos ir jo tragiškos dalios. Mistiš
kos ir spalvingos šviesos prašne
kins žiūrovo jausmus ir vaizduo
LOUISVILLE TITLE
tę. Be dekoracijų ir butaforijos
I ld

Lietuvių salė buvo pilna svečių.
Vaidinimas žiūrovus patraukė
kylančia įtampa (Hamiltono Lie
tuvių Dramos Mėgėjų Būrelis

atėjo pasidžiaugti nauju laimė

iv paties sprendimų. Gi

ilniių ateina savas įsakymas
uivaip ausispręsti ir veikti. Ra. imi atidžiai sekti kartotinį įsakj mo minėjimą, nes įsakymas
čia yri vidinę slinktį formuojan-

1958 m.
Lapkričio 22 d., lietuvių salė
je, Lietuvos kariuomenės 40 m.
sukakties minėjimas. Rengia
LVS Ramovė.

Imtynių sezone,
kurios vyksta Cleveland Arena
lapkričio mėn. 13 d., pasirodys
Rocca, Miller, Gattoni ir kiti.
Pradžia 8:30 vai. Bilietai nuo
$3.00 iki $l.C0.

nų sakoma, kad drama atsklei
džia lietuvio partizano vienkar
tinį heroizmą ir laisvės idealų
nemarumą. Kiti teigia, kad dra
mai terūpėję parodyti tik parti
zaninės kovos pralaimėjimus ir
beviltiškumą. Vieniems dramos siems ASS nariams. Laukiama
Inžinieriai broliai Veitai,
svečių ir iš Kanados ASS skyrių.
bolševikai ir jų sėbrai perdaug
• šią vasarą Fordhamo Insti abu Vilties Draugijos paskuti
geri ir šviesūs, kitiems — gana
tute lituanistines studijas klausė niame vajuje įnešę po $100,
žiaurūs ir juodi. Nešališkai nusi
šie Liet. Skautų S-gos nariai: A.
teikęs žiūrovas pats ieškos tie- Gudaitė, M. Saulaitytė, K. škė- kraustantis į naujas patalpas
•

praėjo labai gražiu pasisekimu.

ta”).

KURI JVYKS ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 15 DIENĄ

2-jų

PARENGIMŲ KALENDORIUS

vaidino.

PREMJERĄ,

tenykštėje šventėje ir arčiau su
vežė gražiausius įspūdžius ir dė
kingi chicagiečiams už gražų pri
ėmimą.

SKAUTAI

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Akademinio Skautų Sąjūdžio
rengtas vakaras

iieiiiEiiifliiiaiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius
Singles — 2 familys and apar’ment. We have buyers for šame. apyrankes ir kitas brangenybes.

Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
LESLIE REALTY CO.
753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
B. Greenfekl
Telef.: LI 1-5466
DI 1-51C0
MA 1-6255

Call today.

Veiks turtingas bufetas su skaniais užkandžiais ir gaivi

nančiais gėl imais, šokiams gros geras orkestras. Bilietai iš
anksto gaunami Lietuvių Prekybos Namuose 6905 Superior
ir ’lKrvos” redakcijoje.
ATEIK — PAGYVENSI TĖVYNĖJE VEIKIANČIŲ PAR
TIZANŲ KOVOS DVASIA.

Lapkričio 23-sios minėjams
dos už žuvusius Nepriklausomy
LVS "Ramovė” Clevelando bės kovose karius. Pamaldų me
kyrius rengia atkurtos Lietuvos tu giedos Čiurlionio ansamblio,
cariuomenės 40 metų sukaktus vyrų choras. Tai dienai pritaiky
minėjimą lapkričio 22 d. 7 vai. tas pamokslas.
Ramovės valdvba
vak., lietuvių salėje. Prad Joje
minėjimo įvyks naujai įs'.gyios
skyriaus vėliavos švent irimas,
Atidaryta Ca’amander batų
šventinimo apeigas atliks kun.
krautuvė
Dziegorailis. Po. šventinimo iš Pereitą ketvirtadieni, 3325 Lckilmių Centro Valdybos atstovas rain Ave. su gėlėmis, sveikini
irof. gen. Stasys Dirmantas mais ir linkėjimais atidaryta pa
kaitys šventei pritaikintą pa garsėjusių vokiškų batų Sala
kaitą.
Meninę dali išpildys Čiurlionio mander krautuvė. į atidarymą
ansamblio vyrų choras, vad. mu buvo atskridęs iš Vokietijos ir
vienas Salamander bendrovės di
ziko Alfonso Mikulskio.
Po meninės dalies — muzika, rektorių.
šokiai ir turtingas bufetas, orga
Visam Clevelando skyriui va
nizuojamas biru t iečių.
dovauja clevelandiečiams pažįs
Clevelando visuomenė prašo tamas prekybininkas B. Gražu
ma šventėje gausiai dalyvauti ir
praleisti vakarą senų ir brangių lis, o Lorain Ave. krautuvei Hans
prisiminimų ženkle. Išgirsime Jonužys.
gražių karinių dainų ir visi kar
Naujos prekybos šakos lietu
tu paminėsime sukaktį.
viams prekybininkams linkime
įėjimas — auka 1 doleris, jau geriausios sėkmės.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR

SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

3v2%

SUPERIOR

SAVINGS
a

e r. n 11

mtq

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

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Ave.

Telef.: EX 1-3969. Bute: \VA 1-2354

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

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai

riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Listen to Rudolph Ringvvall and his "Memorable Music"
WJW Radio, Monday thru Friday, 7:05-7:30 P. M.

nuomenei 50 c.
Pasek apie Salamander batų
Lapkričio. 23 d. 10 vai. šv. Jurgio parapijos bažnyčioje pamal- pardavimu čia dedamą skelbimą.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Geriausi sveikinimai mūsų draugams ir

VISIEMS GERAI ŽINOMI BATAI

LIETUVIŲ KLUBAS

GLOBĖ PARCEL

SERVICE. INC.
Persiunčia Jūsų sudarytu.'
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitą siuntėjui. Gavėja.nieko neturi pi įmokėti.
Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu persiunčiam. ?ji daiktai telpa
dėžėje, kurios dydis nustatytas
JAV pašto taisyk ių. Maistą kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.
Nepatikėkit sav brangių siun
tinių į neaiškias, , iūlančias tar
pininkauti rankas
Globė Parcel Sėt ice Ine. siun
čia su Inturisto įgaliojimais
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Siuntėjų patogumui turime
gerų vilnonių medžiagų, odų
skarų, skarelių, batukų, šios pre
kės parduodamos siuntėjams sa
vikaina.
Adresas: 1313 Addison Rd.
Kampas Superior ir E. 71st St.
Tel.: UT 1-0806

6835 SUPERIOR AVE.

visiems lietuviams

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

JOSEPH W. KOVACH

SALAMANDER

REPRESENT THE 21ST CONGRESSIONEL DISTRICT

JAU YRA GAUNAMI CLEVELANDE

ON THE STATE BOARD OF EDUCATION
WJ||IHĮWI!

■!

■—

Geriausi sveikinimai mūsų draugams ir
visiems lietuviams

Atidarymo proga šią savaitę klientai gaus
KRAUTUVĖS ADRESAS:

3325 Lorain Ave.

Tel. ME f-5837

KIEFER’S TAVERN
GERESNĖS statybos kontraktoriai
SERVING THE FINEST CHOICE WINES-LIQUOR-BEER
CH 1-9544

įstato MONCRIEF oro ventiliaciją
• ŠALDO vasarą
THE

*

—

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytia
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

dovanų vokiškų Perlon kojinių.

2519 Detroit Avenue

EX 1-1143

HENRY

FURNACt

• ŠILDO žiemą
CO, M F DINA

O

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

į

h

I
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jau įsitaisėme atskiras lempas
prie lovų. Prausyklos ir išvietės
yra atskirose patalpose. Tas yra
gana nepatogu, ypač esant blo
gam orui.

nuo ledo kepurės, kurios pakraš
tys yra už aštuonių mylių nuo
bazės. Kūno šalimo greitis pri
klauso nuo vėjo greičio ir tempe
ratūros kombinacijos. Pav.: prie
—23°F ir 45 m/val. vėjo veidas
sušąla per pusę minutės, o prie
—23°F ir 20 m/val. vėjo veidas
sušąla per vieną minutę.
Kad išvengus nelaimių blogo
oro metu, yra prisilaikoma tam
tikrų taisyklių. Vėjo ir blogo ma
tomumo laikotarpiai yra suda

SANTARIEČIŲ
GYVENIME

snaudžiąs ir kortų lošime nesu
naudotas intelektas.
V. Kv.
♦

• Lietuvių Studentų Santara
JAUNO INTELEKTUALO
netrukus spaudon atiduos poeto
Algimanto Mackaus eilių rinkinį
VIETA
Sniego audros
Modernusis gyvenimas, lygi Jo yra žemė. Pirmaisiais šio lei
Thulėje yra nepaprasti švie
nant su ankstyvesnių, visur yra dinio mecenatais tapo I)r. V.
sos ir tamsos laikotarpiai. Nuo
pasidaręs be krašto komplikuo Kaupis, paaukojęs $50 ir Bostono
lapkričio pradžios, maždaug tris
tas. Jo komplikuotumas plaukia santarieciai filisteriai Vladas Eimėnesius, saulė nepakyla iš už
iš pramoninės civilizacijos, už kinas ir Vytautas Bruzgelevičius
horizonto ir esti visiška tamsa.
tikrinančios pageidaujamąjį auk paaukoję po 10 dol. Norintieji
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas:
Per tuos tamsos mėnesius mėnu
štą gyvenimo lygį, organizacinių Santarai šios knygos išleidime
HEnderson 1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
padėti, kviečiami savo auką siųs
lis paprastai yra matomas. Jis linti į tris fazes. Pirmos fazės reikalavimų.
vis sukasi ratu tamsiame dangu metu yra tikimasi didelio vėjo ir
Masinė gamyba reikalauja ti Ritai Kavolienei, 1938 So. 48th
je, pereidamas per visas savo blogo matomumo. Pėstiems eiti stambių gamybinių vienetų, o su Court, Cicero 50, III.
draudžiama. Patikrinamas radi jų didėjimu drauge eina ir vis
normalias atmainas.
• Nevv Yorko santariečių ir
IŠ VIDURNAKČIO SAULĖS ŠALIES
Nekantriai laukiama saulė pa jo bei telefono susisiekimas. An didesnė vidinė funkcijų diferen šviesiečių bendrame susirinkime
sirodo vasario gale. Tada saulė troje fazėje vėjas pučia tarp 30 ciacija. Tas pat ir politikoje: di spalio 26 d. Santaros Garbės Fi
RIMVYDAS MINKONAS
kasdieną vis ilgiau šviečia, kol ir 50 m/val., nešdamas sniegą dėja teritoriniai vienetai, didėja listeris dr. Julius Kaupas skaitė
gegužės mėnesį ji visai pakeičia ir yra blogas matomumas. Visi ir funkcijų diferenciaciaja vals paskaitą "Kova už individualiz
1958 metųC balandžio 20 dienaC upių dar buvo padengti sniegu.
mėnuli. Nuo tada pusketvirto darbininkai yra siunčiami atgal tybių valdymo aparatuose.
mą”, o Saulius šimoliūnas, San
prie Atlando, ties New Yorku, Saulei leidžiantis, jau skridau
mėnesio saulė šviečia 24 valan i stovyklą. Keliaujama tik auto
buvo labai gražu. Saulė maloniai virš Grenlandijos pakraščių, čia
Kartu su organizacine ben taros Detroito skyriaus pirmi
das į dieną. Saulė sukasi ratu mašinų karavanais. Pirma ir pa druomenės diferenciacija didėja ninkas, pravedė pašnekesį "Ben
švietė mėlyno dangaus fone. Pie jau nesimatė jokios augmenijos.
kaip ir mėnulis (aukštai pietuo skutinė mašina turi turėti radi ir kultūrinė diferenciacija. Prieš dra kalba tarp humanitarų ir
vos žaliavo šviežia žole. Visur Apačioje viskas buvo balta. Kaijo siųstuvą. Trečioje fazėje vė taraujančios vertybės randasi technikų”. Prieš kiek laiko įvy
se ir žemai šiaurėje).
jautėsi pavasaris. Kažkaip atro rėje matėsi užšalęs Davis sąsiau
Viena iš didžiausių kliūčių jas pučia virš 50 m/val., nešda kiekvienoje veiklos situacijoje. kusioje Santaros-Šviesos išvykoj
dė, kad visi džiaugėsi, sulaukę ris, o dešinėje ledu bei sniegu
darbui Thulėje yra smarkaus vė mas sniegą. Matomumas yra la
užmiesty Algimantas Gureckas
tokios šiltos dienos po šaltos ir padengti Grenlandijos kalnai.
Iš vienos pusės, individas susi
jo su sniegu audros. Thulėje bai blogas. Keliauti visai negali
davė referatą, palygindamas Lie
šlapios žiemos. Man, tačiau, da Kai kur sąsiauryje ledas buvo
duria su funkcijų specializacija,
sniego kritulys yra labai mažas, ma.
tuvos ir Prancūzijos konstituci
rėsi nejauku pagalvojus, kad už plyšęs ir matėsi ilgi, tamsūs van
neleidžiančia
jam
niekur
savęs
tačiau vėjas atneša daug sniego
(Bus daugiau)
jas.
poros valandų reikės atsisveikin dens ruožai. Viskas atrodė am
pilnai išreikšti. Iš kitos pusės, jo
• Spalio 25-26 dienomis Chi
ti su linksmu pavasariu iki se žinai sušaldyta.
bendruomenė pilna prieštarau
kančių metų ir išskristi į sniegu
jančių vertybinių standartų, tarfl cagoje sėkmingai gastroliavo
Dangus
buvo
žalsvai
melsvas,
ir ledais apklotą šiaurinę Gren
kurių jis turi patsai rinktis, nie Bostono Lietuvių Dramos Sam
MŪSŲ
ŠEIMOS
NARIAI
GAUTINGO
išskyrus
šiaurės
vakarus,
kur
landiją.
kada negalėdamas būti visiškai būris su pastatymais „Dr. Vin
leidosi auksinė saulė. Neužilgo
SANATORIJOJ
tikras savo pasirinkimo teisin cas Kudirka” ir „Raudonasis
saulė
nusileido
ir
visai
sutemo.
Grenlandija ir jos gyventojai
Vynas”. Ta proga Chicagos San
KARTOJAME šį kreipimąsi, joj, ties Miunchenu. Lietuvių jo gumu. („Kodėl X, lygiai protin tara suruošė šeimyninį priėmi
Tačiau
perskridus
Arkties
Ra

Milžiniška Grenlandijos sala
kiek sutrumpinę, norėdami dar je yra dar ir dabar . . . Yra taip gas ir doras, pasirinko kitaip, ne mą, kurio metu santarieciai ke
yra maždaug 1700 mylių ilgio ir tą, vėl prašvito. Skrendant ar laikrodžių gamybos bendrovė
ir dar kartą priminti reikalą, ku pat ir reikalo jų neužmiršti dar gu aš ?„ — Sąžininga sąžinė šian lias malonias valandas praleido
čiau
šiaurės
Ašigalio
vis
šviesė

Griien
sukonstravo
laikrodį,
pa

apie 750 mylių pločio. Nors ta
ris šaukiasi, kad nebūtų šaltai ir dabar. Neužmiršti — reiškia dien negali būti rami).
vadintą
„Alaskan
”
,
kuris
šiaurės
jo.
su Sambūrio vadovais ponia A.
sala yra triskart didesnė už Voatidėtas į šalį. Sekite specialios bent protarpiais "įmesti sviesto
arba
Pietų
ašigaliuose,
kur
kelis
Šis
šiandienio
gyvenimo
komp

Gustaitienė ir rašytoju Antanu
fcįętjją, tačiau ji yra tiktai Da
Pagaliau sužinojome, kad ne
sąskaitos (MŪSŲ ŠEIMOS NA trupinėlį į jų liesą kasdieninę ko likuotumas — neišvengiamas Gustaičiu ("Dr. Vinco Kudirkos”
mėnesius
tęsiasi
diena
arba
nak

nijos apskritis. Didžioji dalis užilgo būsime Thulėje. Lėktuvui
RIAMS GAUTINGO SANATO še”
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Kaip žinoma, sanatorijoj išlai — dažnu atveju yra didesnis, ne binsko rolę), Santaros Garbės
Šiaurinis salos galas tėra vos 425 pro langus. Vaizdas buvo niūrus, nakties laiką. Viršutinėje nuo
te, kad jie būtų Airiningesni, kymas tiems, kurie neturi nei gu žmogaus psichologinis pajė Filisteriu rašytoju Antanu Škė
mylios nuo šiaurės ašigalio. Te šaltas ir nedraugiškas. Kai kur traukoje rodomas dienos laikas,
kiek paramos iš šalies, tikrai yra gumas jį pakelti. Galbūt, žmo ma (pasigėrėtinai davusiu Be
nai vidutinė metų temperatūra ant kalnų šlaitu matėsi juodos apatinėje — nakties (nuo 13 iki ypač savo galutinėje sumoje.
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yra 0° F. Pietinėje Grenlandijo žemės ar uolų dėmės, šiaip vis 24 vai.). Skaitmenų skalė pasi
Seniau mūsų spaudoje GautinDIRVA šiuo atveju apgailes civilizacijos, ir jo emociniai pa rio Elensono vaidmenims) ir Bos
je vidutinė temperatūra yra apie kas buvo apsnigta. Nusileidome keičia automatiškai kas 12 va
go sanatorijos vardas dažniau tauja, kad irgi turi savo bičiulių jėgumai galės kada nors būti iš tono Santaros skyriaus valdybos
landų.
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yra padengti storu ledo ir snie buvo gana šviesu. Galima buvo stalų. Danai taip pat atlieka kai
tas vietovardis reiškia ... Tai torijoje. Tai mūsų, visų DIRVOS vimams priimti. Bet šiandien jie prabėgo labai greitai — bendra
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