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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Svetimos revoliucijos
švente Lietuvoje
KALBOS APIE SVETIMĄ REVOLIUCIJĄ. — KAUNĄ PLEČIA
TUNELIO GATVĖS RAJONE. — GAMINS MIDŲ LIETUVO
JE, BET VARGU Jį LIETUVIAI GERS. — IEŠKO ŽEMĖS TUR
TŲ. — KAUNO ELEKTRINĖS DARBAI ATSILIEKA

YVagner, kurį laiką buvęs Kauno gyventi Lietuvoje. Po to jis dės
universiteto (jo pirmaisiais gy tė vokiškame Herderio institute
vavimo metais) histologijos pro Rygoje.
Prof. YVagner pasireiškė kaipo
fesorius. Vėliau jis dalyvavo
Lietuvos vokiečių politinėje veik fotografas, ypač domėjęsis pilia
loje ir ėjo "Kūlturverbando” rei kalniais iš Lietuvos kovų laikų
kalų vedėjo pareigas. 1935 m. prieš kryžiuočius. Jis buvo suda
Lietuvos įstaigos jam kaipo Lat ręs stambią piliakalnių nuotrau
vijos piliečiui nebepratęsė teisės kų kolekciją.

SUSIRŪPINIMAS BE PRIEŽASTIES

Iš Lietuvos Nepriklausomybės
Lapkričio 7 dieną Rusijos bol darbai. Statytojai, esą, pasiteisi
ševikinės revoliucijos šventės na, kad tiekimas šlubuoja, be Talkos gautas toks pareiškimas:
Lietuvių Krikščionių Demo
metu M. šumauskas Vilniuje iš TIESA tvirtina, kad ir pačiuose
kilmių metu kartojo, kad tik sve statybininkuose įsigalinti apa kratų Sąjungos Pirmininkas Dr.
timų interventų dėka Lietuva tija: net statybininkų komunis K. Šidlauskas jau antrą kartą
"atgavusi laisvę daugiau kaip 20 tų susirinkime betonavimo atsi per spaudą skelbia savo susirū
metų vėliau”.
likimu ir trūkumais neparodyta pinimą dėl "veiksnių duplikaciBet tų pačių iškilmių meti jokio susirūpinimo. O betonuoti jos”, nurodydamas, esą, "juk tik
Lietuvoje gimęs J. Macijauskas, reikia jau skubiai, nes kitą rude bereikalingas laiko gaišinimas
dabar sovietinis generolas majo nį norimą įrengti pirmąją tur svetimų valstybių užsienių mi
ras, į Vilniaus įgulos karius kal biną. Visi darbai dar turi trukt, nisterijoms skaityti ir atsakinėti
į tais pačiais klausimais iš Vliko,
bėjo rusiškai.
keletą metu.
Talkos ir Fronto Bičiulių gautus
”Svetimų interventų nelais
memorandumus”.
vės” metais Lietuvoje niekad ne
Kiek tai liečia Lietuvos Ne
teko į paraduojančią kariuomenę
DAIL. V. KASIULIO priklausomybės Talką, ji tokiam
kalbėti svetima kalba ...
susirūpinimui niekad nėra suda
Kaune iškilmių metu į susirin
PARODA
riusi priežasties.
kusius irgi rusiškai prabilo Kau
Ženevos "Connaitre” meno ga
no hydroelektrinės statytojų —
LNT niekad nėra rašiusi ir ne
lerijoje vyksta Paryžiuje gyve
rusų, gudų, ukrainų, gruzinų,
tapytojo Vytauto Kasiu sirengia rašyti "separatistinių
azerbedžaniečių ir kitokių — var nančio
lio paveikslu paroda. Dailininko memorandumu tais pačiais klau
du Dimitrijus Vasiljevičius Va-

kūrybą ženeviškė spauda įverti simais” jokioms ministerijoms.

šyti memorandumus, laiškus,
siųsti telegramas kuriuo reikalu
vyriausybės organams bei parei
gūnams. Tai praktikuoja daž
niausia Amerikos Lietuvių Tary
ba Jungtinėse Valstybėse, ne be
reikalo ir ne be prasmės skatin
dama ne tik "duplikaciją”, o net
ir "centiplikaciją" ir "mileplikaciją", tai yra, šimtus ar net tūk
stančius kreipimųsi į tuos pačius
organus ir tuo pačiu reikalu. Ta
čiau tai nelaikytina bereikalin
gu įstaigų laiko gaišinimu, nors
jos tuos laiškus turbūt skaito ii
į juos paprastai vienaip ar ki
taip atsako. (LNA)

VISAM PASAULY

Geologai jau nustatė, kad Lie
tuvoje yra dideli anhidrito (be
vandenio gipso) klodai. Anhidri

tas yra žaliava cementui ir sie
ros rūkščiai gaminti. Geologai,
be to, spėja, kad giliau yra kalio
ir natrio druskos sluoksniai. Už
tekta boro. jodo ir kitų retų ele
mentų pėdsakų. Kai kuriose vie
tose užtikta taip pat žibalingos
uolienos. Bet tuo tarpu nėra duo
menų, ar visų tų gėrybių yra
eksploatacijai tinkami kiekiai.
Iš VICEPREMJERO Į
DOVANŲ DALINTIJUS?

Lapkričio pabaigoje soclenktvnių nugalėtojams Šiauliuose ir
Dusetose dovanas įteikinėjo Mi
nistrų Tarybos inspekcijos virši
ninkas J. Grigalavičius.
Neseniai, dėl perėjimo į kitą
darbą, Juozas Grigalavičius bu
vo atleistas iš ministro pirminin
ko pavaduotojo pareigų.
NERIMAUJA DĖL KAUNO
ELEKTRINĖS

Adv. Julius Smetona sako atidaromąjį žodį minint P. J. žiūrio 65 melu sukaktį, jš kairės: A. Mikuls
kis, J. Daugėla, II, Žiūrienė, P. .1. žiūrys ir Sofija Smetonienė.

• JAV valstybės departamen Antroj nuotraukoj minėjimo dalyviai. Pirmoj eilėj matyti: L. Leknickas, Mažomis, St. Nasvytis,

siljevas, kuris į Kauną dirbti yra
LNT ne kartą tuo reikalu pa tas atmetė sovietinį penkių
no nepaprastai palankiai.
atsikraustęs su dviem sūnumis,
brėžtas nusistatymas yra toks, punktų planą atominiams ban
*
dviem dukterimis ir dviem žen
Lapkričio 4 d. La Caux-de- kad Lietuvos valstybės reikalais dymams nutraukti. YVashingtotais!
vyriausybes, jei kreipiamasi, no žodžiais, sovietų siūlymas
Fonds mieste, Šveicarijoje, atida
ryta ženeviškio dailininko Gab ai turėtų būti kreipiamasi tik Nutraukti bandymus, neįvedant
PROJEKTUOJAMA NAUJA
rieliaus Stanulio paveikslu paro >er Lietuvos Diplomatinę Tar jokios kontrolės, būtų "popieri
KAUNO MIESTO DALIS
da, kuri truks iki lapkričio 26 d. nybą arba su ja sutartu būdu. nė sutartis pirkti kiaulę maiše”.
Kaune, Tunelio gatvės rajone, Parodą surengė ”Numage” gale LNT to dėsnio laikosi pati ir
Pasitarimai Ženevoje dar te
prie Nemuno projektuojama sta rija. La Chaux-de-Fonds mies cviečia kitus jo laikytis. Jei ne besitęsia, tačiau pozityvių rezul
tyti apie 120 daugiaukščių gyve
tas dažnai vadinamas Šveicari reikalinga ”duplikacija” kada tatų iš jų TiesitikinTft.
namųjų namų. Projektas numa
vyksta, tai tik iš tų organu, ku
jos laikrodžių "sostine”.
• Argentinos prezidentas Frontomas vykdyti septynerius me
rie minėtojo dėsnio nesilaiko.
tus. Numatyta pastatyti namų,
Su kitų tautų laisvės kovoto- dizi, kaip iš paskutinių praneši
kuriuose būtų 110,000 kvadrati
ais sudėtiniai žygiai daromi per mų atrodo, yra belaimįs kovą
nių metrų gyvenamojo ploto. Į LIETUVOS VOKIEČIU ititinkamus sudėtinius organus, prieš viceprez. Gomez, kuris bu
tą plotą, pagal normas (po 9 kv.
<aip, pavyzdžiui, Pavergtųjų Eu- vo apkaltintas perversmo ruoši
KOLONIJA
m. asmeniui) numatoma sukišti
1 ropos Tautų Seimas, kuriame lie- mu, tačiau atsisakė iš ligšiol tu12,000 gyventojų.
Lebenstedto priem i e s t y j e, tuvių delegacijoje yra visų pir- reto viceprezidento posto rezigšiaurės Vokietijoje, pradėta sta-ma paminėtų lietuvių politinių nuoti.
v
GAMINS MIDŲ
tyti Lietuvos vokiečių kolonija, organų reprezentantai. Ir šiuo
• Chruščiovo paskelbtame nau
kurią
pradžioje
sudarys
38
na-keliu
kokius
žygius
rengiant,
He

Vilniuje, vieno lietuvio inžinie
jame Sovietijos septynmečio pla
riaus iniciatyva, įsteigtas specia mai. Kolonija pavadinta "Rau- tuvių delegacija pasitaria su Lie- ne numatoma sunkiosios pramo
lus įmonės skyrius lietuviškam tenfeld” (Rūtų laukas). Supro-tuvos Diplorfatine Tarnyba. ”Se- nės produkciją padidinti 85-80%,
midui gaminti. Numatoma ga jekt notoje kolonijoje vyriausioj i paratistinių memorandumų” čia kasdienio suvartojimo prekių —
minti midų kelių rūšių, įvairaus gatvė pavadinta Lietuvos vokie-pasitaiko tik tais atvejais, kai, 62-65%. Chruščiovas tikisi 1965
skonio ir stiprumo. Jau ateinan čių pastoriaus P. I ittelbacho var-pavyzdžiui, šalia bendro PET žy m. pasiekti aukščiausią produk
čių metų pradžioje, atitinkamą du, o viena šalutinė gatvė vadi-gįo j Jungtines Tautas, daromo cijos kontingentą Europoje, o
laiką išlaikus, būsią rinkon išleis naši Rudolfo Kinderio gatvė. įr lietuvių vardu, atskirą memo- 1970 metais komunistų blokas
tos dvi midaus rūšys — Vilniaus Kinderis keliais atvejais atsto- randumą tuo pačiu klausimu įtei- turėtų pralenkti visas nekomu
Midus ir Puodžių Midus. Vėliau vavo vokiečių mažumai Lietuvos kia dar ir Vlikas ...
nistines valstybes drauge.
Seimuose.
Yra
atvejų,
kada
kai
kurie
ornumatomų išleisti rūšių vardai,
Nors šios Chruščiovo svajonės
*
ganai kreipiasi į visuomenę, ra- teoriškai galimos įvykdyti, ta
nors ir "beklasinėje visuomenė-’
Patirta, kad rugsėjo 27 d. Vo-gindami visas lietuvių organiza- čiau Vakaruose netikima, kad
je”, skiriami įvairioms "kla
sėms”: Liaudies Midus, Kuror kietijoje mirė prof. dr. Kari cijas ir net paskirus asmenis ra tas planas bus įgyvendintas.
tinis Midus ir Pilies Midus .. .
LIETUVOS GELMIŲ TURTAI

L-i

INŽ. P. J. ŽIŪRIUI
ĮTEIKTO ADRESO
TEKSTAS
Tu mažas palikai tėvų žemę,
bet jos vaizdo Tu neužmiršai ir,
kiek galėjai, dirbai gimtosios ša
lies garbei. Tavo dvasia išliko
lietuviška, nors Tavo akys lais
vosios Lietuvos nematė. Tu gai
vinai lietuviškumą išeivijoje ir
gyvu pavyzdžiu įrodei, kad nei
laiko bėgis, nei vandenynų pla
tybės ryšio su Tėvyne nutrauk
ti neįstengė. Kai rytų barbaras
išvijo Tavo brolius iš namų, Tu
jiems draugingai ištiesei pagal
bos ranką. Užtat šiandien mes
visi, seni ir jauni, susirinkome
Tavęs pagerbti Tavo 65 metų
amžiaus sukakties proga. Tesau
go Tave Visagalis dar ilgus me
tus, o šis įrašas teprimena Tau,
kad Tavo meilė Lietuvai bus am
žinai gyva Tavo tėvynainių at
mintyje.

Lapkričio 9 diena, 1958 me

tais, čiurlioriio Namuose, Cleve

p. Nasvytienė. Antroj eilėj matyti Dr. Sukarevičius, p. Garniai, p. Malcanai ir kt. Dirvos nuotr.

VAKARAI IS BERLYNO NESITRAUKS

kad Berlynas esąs "Rytinės Vo
kietijos vyriausybės sostinė”, ir
JAV, Britanija bei Prancūzija,
Jungtinės Amerikos Valsty damo konferencijoje svarstant turinčios "su Rytinės Vokietijos
bės, Britanija ir Pranccūzija nugalėtosios Vokietijos adminis vyriausybe tartis dėl teisių ir
bendroje deklaracijoje pareiškė, travimo klausimą, sovietinėje zo santykių.” .
kad jos yra tvirtai nusistačiusios noje atsidūręs Berlynas buvo pa JAV valstybės departamentas
Berlyne pasilikti, nepaisant so dalintas į keturis sektorius, pa Chruščiovo žygį paskelbė propavietų grasinimų ir netiesiogių liekant trims Vakarų valstybėms gandistiniu ir be teisinio pagrin
reikalavimų iš ten pasitraukti.
laisvą koridorių į savo sektorius. do. Tačiau Vakarų sostinėse pri
Berlyno krizės klausimas taip Nepraėjus trejiems metams, so pažinta, kad tas sovietų manev
pat bus svarstomas NATO vals vietai pradėjo pirmuosius ban ras yra grubus ir pavojingas
tybių tarybos (krašto apsaugos dymus Vakarų valstybėms iš žingsnis. Rusų tikslai labai aiš
ir užsienių reikalų ministerių) Berlyno išstumti. 1948 m. pava kūs: priversti Vakarų valstybes
konfere
uncijoje, kuri prasidės sarį sausumos ir vandens keliai pasirinkti pasitraukimą arba ko
į Berlyną Vakarų valstybėms munistinės Rytų Vokietijos vy
ateinantį mėnesį Paryžiuje.
buvo užblokuoti. Vakarų valsty riausybės netiesioginį pripažini
bės įsteigė vadinamąjį "Oro til mą, įsileidžiant į derybas.
tą”, lėktuvais gabendami apsup Praėjusį penktadienį įvyko ir
tosioms įgulos bei gyventojams pirmasis inidentas: sovietų sar
HAMBURC*
maistą ir kitus reikmenis. Po gybos buvo bandžiusios nepra
metų, 1919 m. gegužės mėnesį, leisti Berlynan JAV armijos
FEDERAL
sovietai, įsitikinę blokados ne- sunkvežimių. Išlaikyti astuonias
REPUBLIC
efektingumu, ją atšaukė.
su puse valandų, sunkvežimiai
Bonn
Tą patį pavasarį trys vakari pagaliau buvo praleisti, ir susi
OF
MANKFŲR^
nės Vokietijos zonos buvo su siekimas tuo tarpu netrukdo
jungtos ir įsteigta nepriklauso mas. Tačiau, kaip ilgai tai tęsis,
WEST
ma Vak. Vokietijos valstybė. Ke-1 tegali pasakyti tik patys komuGERMANY
liais mėnesiais vėliau rusai savo nistai vadai.
♦
MUNICH*
zonoje įsteigė "Vokiečių Demo
Vakarinių Berlyno sektorių
kratinę Respubliką”. Nuo tos
dienos sovietai pradėjo spausti burmistras Willy Brandt kalboje
Vakarus, kad jie tą Ryt. Vokie per radiją pareiškė, kad pastaro
Washingtone šiuo metu dar tijos "respubliką” oficialiai pri ji rusų akcija prieš Vakarų vals
nemanoma, kad Chruščiovas pažintų. Vakarai iškėlė visos tybes turinti du tikslus:
sustabdyti antikomunistų pa
Berlyne siekiąs sukelti ginkluo Vokietijos suvienijimo klausimą,
tą konfliktą, tačiau laukiama, pirmąją sąlyga statydami lais bėgėlių srovę iš Rytinės Vokie
vus rinkimus abiejose dalyse. tijos, bandant juos įgąsdinti, jog
kad ne tik JAV, bet ir kiti NATO
Sovietai tą reikalavimą atmetė. ir Vak. Berlyne jau nebesaugo;
nariai įsakmiai įspės sovietų va
Tokia būklė tęsėsi ligi praei sukrėsti Vak. Berlyno ekono
dus, jog Berlyno krizė pasaulio tos savaitės, kada Chruščiovas, minį stabilumą. JAV yra išleidu
taikai yra pavojingesnė, negu pasitarimų su Gomulka proga, si milijonus dolerių Vak. Berly
Libano ir Formozos krizės.
Vakarus pareikalavo baigti Ber no ūkinei gerovei pakelti. Pasta
Pasibaigus II Pas. karui, Pots- lyno okupacciją. Jis paskelbė, rieji gąsdinimai galį priversti
prekybininkus santūriau elgtis
su naujomis investicijomis.

Ką turi Maskvą?
Zuericho laikraščio "Tat" ko
respondentas, vartydamas Mask
vos telefonų knygą nustatė:
Sovietų sostinė, kurios gyven
tojų skaičius siekia 4,137,018,
turi vieną arklių lenktynių aikš
tę, 31 teatrą, 325 bankus ir 74

leidyklas. Be to Maskvoje yra
98 ligoninės, 9 kapinės ir 5 už

statų namai (lombardai), kurie
priima vertybinius daiktus ir tei
kia paskolas. 52,600 privačių as
menų turi Maskvoje telefoną ...

Kremlius irgi telefonų knygo
TIESA nerimauja, kad Kauno
lande.
Po
daugelio
sveikinimų
ir
linkėjimų
kalba
pats
sukaktuvininkas
Jordano
karalius
Hussein,
kurį
apšaudė
Sirijos
lėktuvai,
privertę
hydroelektrinės statyboje, nors
je pažymėtas. Jo numeris 6-75-71
šiaip viskas ir patenkinamai vyk P. J. žiūrys, patiekdamas pluoštą įdomių prisiminimų iš praeities
Sveikinimą pasirašė virš 100 jį grįžti atgal į Jordaniją. Karalius Hussein norėjo nuskristi į (jei Jūs kartais panorėtumėte
Dirvos nuotrauka. asmenų.
Šveicariją ir ten gydytis nuo didelių negalavimų viduriuose.
sta, ėmė atsilikti betonavimo laikų.
paskambinti!).

s
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Šią savaitę...
Balys

Gaidžiūnas

gijos namu, kuriame Dirva ėjo
Spaustuvė ir redakcija jau per paskutinius šešerius metus? Ir
kraustytos į naująsias patalpas. čia galime pasidžiaugti, kad na
Taip pat perskaityti ir tie malo mas užparduotas ir dabar tvar

nūs laiškai, kuriuos atsiuntė Dir komi pardavimo dokumentai. Jei

kokių nenumatytų kliūčių neat
vos artimieji, kaip E. Bartkus,
siras, už poros ar trejetos savai
V. Rastenis, J. Paplėnas, A. Sc- čių
dokumentų tvarkymas bus
daitis ir daugelis kitų. Su abipu

baigtas.

Namas

parduotas

Nors mes oficialia^ jau persi
kraustė ir daugelis laiškū^jau
ateina naujuoju adresu, befdar
tebesam tvarkymosi ženkle. Dar
daug ko nesu randam per gausy
bę visokių perkraustytų daiktų.
Svarbiausia, laikraštis gali jau
išeiti, o pervežtus daiktus tikrai
surasim. Ners mūsų bičiulis P.
J. žiūrys ir juokavo, kad per pus
metį redakcijos ir spaustuvės
tvarką tikrai atstatysim, bet tiek
laiko nereikės. Bematant bus pri
jungtos naujai atvežtos mašinos,
pervežti daiktai grįš j jiems pa
skirtas vietas, mes galėsim nor
maliai atsidėti įprastam darbui.
O jei dabar tiek vėluosim su vi
sokiais užklausimais ir atsaky
mais, manau, kad mums atleisit.

•
O dabar kreipimasis į tuos Vil
ties Draugijos narius, kurie pa

gal paskutinį vajų yra davę ter
minuotus pasižadėjimus ir tas

terminas arba jau yra pasibaigęs
arba atėjęs.

Pagal tuos pasižadėjimus dar
mums reikia gauti apie $3,000.
Visi kiti pasižadėtieji pinigai
jau yra įnešti ir tai labai gražus
visų pasižadėjusiųjų solidaru
mas. Bet ir tų $3,000 mums da
bar labai reikia. Todėl vėl krei
piamės prašydami pažadus pa
skubinti, nes įvairūs mokėjimai
mus labai spaudžia. Ir mes tiki
me, kad ir tos paskutiniosios su

mos ateis pačiu artimiausiu lai
ku, kad iki naujųjų metų mes
pilnai galėtume pasiruošti supla
nuotam darbui.

DETROIT
KONCERTAS
Lituanus Žurnalui Remti Ko

mitetas kruopščiai ruošiasi kon
certui, kurio programą išpildys
sol. Aldona Stempužienė ir akt.
Vytautas Valiukas. Akompanuos
muzikas „Jonas švedas.
Koncertan turėtų atsiankyti
netik dėl geros meninės progra
mos, bet ir gražaus ir kilnaus
tikslo — remti jaunųjų pastan
Eilė mūsų bičiulių teiraujasi, gas populiarinti ir garsinti Lie
kaip esą su senuoju Vilties Drau- tuvos vardą kitataučiuose. Jau
nieji tiki, kad jų siekiai ir dar
bai bus Įvertinti gausiu publikos
atsilankymu.
CHICAGOS

GYDYTOJAI

Koncertas

įvyks

šeštadienį,

lapkričio 22 d. Ukrainiečių salė
Tel. ofiso I’Rospect 8-1717
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66tb PLACE.

je, 4655 Martin gatvė, 7:30 vai.
vakaro.
šokiams
gros
ukrainiečių
"Trembita" orkestras ir veiks
turtingas bufetas.
TRENIRUOTĖS
Jauniai ir jaunučiai, norintie
ji žaisti krepšinį, registruojasi

adresu: Algis Rimša, 4250 To
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tel. buto GRaceland 2-9203

lede, tel. TA 5-1908. Treniruotės
vyks Webster mokykloje penk

Dr. Juozas Bartkus

tadieniais. Jaunučiams nuo 6-8
vai., jauniams nuo 8-10 vai. va

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

karo.

2336 VVest Chicago Avė.
Chicago 22, IU.

SUVAŽIAVIMAS

VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad,
antrad., ketvird., penktad.

Padėkos Dienos savaitgalį
vyks Lietuvių Studentų Sąjun
gos visuotinis suvažiavimas. Su
važiavimo bankietas bus lapkri
čio 29 d. Statler viešbutyje. Bi
lietus galima įsigyti pas studen
tus. Rengėjai maloniai kviečia
visus dalyvauti suvažiavime ir
bankete.

Tik susitarus trečiadieniais.

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

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

piasi adresu: Vladas Pauža, 1906
Lapkričio 9 d. Lietuvių Na diciją. Pageidauta, kad kai ku
— 25ta gatvė, tel. TA 6-7134.
muose įvyko LNT Toronto Ko rie parengiamieji darbai būtų iš
JPK miteto pilnumos posėdis. Daly anksto atlikti.
vavo: Lietuvos Laisvės Kovoto Aptarus Nepriklauso mybės
LIETUVOS KARIUOMENĖS jų, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, Fondo lėšų telkimo reikalus, bu
SUKAKTIES MINĖJIMAS
Rezistencinės Santarvės ir Lie vo einama prie Komiteto pirmi
Lapkričio 23-sios — Lietuvos tuvių Tautinės S-gos Valdybos ninko rinkimų. Slaptu balsavi
mu išrinktas ligšiolinis pirmi
kariuomenės šventės 40 metų su bei jų atstovai.
kakties jubiliejinį minėjimą De A. Kiršonis, LNT pirminin ninkas A. Kiršonis.
Pažymėtina, kad pasitarime
troite rengia ramovėnai, kūr.-sa- kas, pradėdamas pasitarimą ir
va noriai ir birutietės, lapkričio pateikdamas darbų tvarką, pa vyravo nuoširdi darbo dvasia ir
žymėjo, kad atsirado daug rei realus reikalų supratimas.
mėn. 23 dieną. Bus:
P. Vigrys
8:30 vai. iš Baltic Melodies kalų, kurių realus aptarimas ne
klubo radijo stoties, banga 1400, atidėliojamai vertė susirinkti,
Lietuvos kariuomenės kūr.-sav. pasikeisti nuomonėmis ir nusi
statyti savo artimos veiklos gai
montažas.
NEW YORK
11 vai. šv. Antano parapijos res. Apžvelgus ir teigiamai įver
bažnyčioje iškilmingos šv. mi tinus praėjusio laikotarpio dar
bus, buvo nagrinėjami opūs mū LIETUVIŲ PREKYBOS ROMŲ
šios.
Po mišių, buvusioje lietuvių sų bendriniai klausimai.
NARIŲ SUSIRINKIMAS
Visa eilė kalbėtojų konstata Lapkričio 9 d. Baltic Freedom
svetainės salėje, trumpas šventės
minėjimas, mirusių dėl Lietuvos vo pasireiškusias negeroves mū House patalpose įvyko visuoti
laisvės ir nepriklausomybės ko sų bendruomeniniame gyvenime nis New Yorko Lietuvių Preky
vose kūr. sav., karių, partizanų ir mėgino ieškoti išeičių. Vienin bos Rūmų narių susirinkimas,
ir šaulių pagerbimas ir gen. šta gai pabrėžta, kad vyraujantis kuriame su svečiais dalyvavo per
bo pulk. J. šepečio paskaita. Prie veiksnys, kuris sukelia tos ligos 50 asmenų. Susjrinkimui pirmi
bažnyčių: šv. Antano parapijos, bacilas, yra politikavimas. Par ninkavo Jonas Valaitis, kuris
šv. Petro par. ir Dievo Apvaizdos tiniai reikalai; yra visiškai nu kartu pajudino ir veiklos suak
parapijų durų ir per minėjimą stūmę į šalį bendrus interesus. tyvinimo klausimą. Kadangi New
salėje bus renkamos aukos Lie Bendruomenė negali būti vienos Yorko Liet. Prekybos Rūmai
tuvos laisvės kovų invalidams, kurios politinės partijos nuosa yra nutarę imtis iniciatyvos vie
gyvenantiems šiapus ir anapus vybė, kad su ja galėtų elgtis, nu ar kitu būdu paminėti pir
geležinės

uždangos,

sušelpti.

LAIKRAŠTIS TURI ĮVAIRIŲ

IŠ LAIŠKŲ

SKAITYTOJŲ

REDAKCIJAI
AR NE Iš DABARTIES
STIPRYBĖ SEMTINA?

Ryšium su diskusijomis apie
"pažangumą" ir "konservatyvu
mą", būtų verta atkreipti dėme
sį į šią ištraukėlę iš A. A. Berle,
Jr. knygos "The 20th Century

Capitalist

Revolutįpn"

(9-10

psl.):

"Kai imperatorius Napoleonas
III, 1859 metais, ryžosi kariauti

prieš Austriją, jis, sako, kreipę
sis patarimų pas Jominį, susenusį didžiojo Napoleono laikų mar
šalą. Jominis puolimą suplanavo

pagal šlovingas 1809 metų tradi
cijas. Bet, anot Philipo Guedellos
gaižios pastabos, tokiuose daly
kuose austrų niekad nesukirsi.
Prieš puolimą, pradėtą 1859 me
tais, bet vykdomą pagal 1809
metų supratimą, Austrijos impe
rija pasipriešino, neišvengiamai
laikydamosi 1759 metų strategi

jos supratimo, žinoma, prancū
zai laimėjo karą.
Maždaug ta pati pastaba tin

ka, kalbant ir apie puolimus prieš

Nuostabus, ar žinote, tas A.
Mieželio 6 m. sūnėnas ... Skai
čiau Dirvos 79 nr. straipsnį
"Nuotykiai kritikos pasaulyje",
o po to S. G. skundą, to straips
nio nesupratus. Taip pat ir Dir
vos 85 nr. R. Mieželio pasisaky
mą, kur jis didžiuojasi turįs la
bai gabų 6 metų sūnėną ir paly
gina jį su aukščiau minėto nusi
skundimo autorium.
Skaitydamas S. G. mintis, pil
nai joms pritariau, nors aš ano
straipsnio turinį ir supratau, bet
stilius ten buvo labai laužytas,
lyg iš svetimos kalbos nesklan
dus vertimas. Nenuostabu, kad
tūlo skaitytojo nuo darbo išvar
gęs protas vargu galėjo supras
ti, jau mažiausia, kantrybės pri
trūkti skaityti. Jei visos laikraš
čių skiltys tokiu "mandriu" sti
lium būtų užpildytos, tai laik
raščių pagrindiniais skaitytotojais liktų šešiamečiai sūnėnai ir
jų draugai, jei tokių gabių dau
giau atsirastų, žinoma ir jų dė
dė p. R. Mieželis.
Tam pačiam rašiny R. Mieže
lis kažkam išmetinėja, jog kaž

Santarai primeta komunisti
dvidešimtojo amžiaus kapitaliz kas
ni kelią. Ten jis priekaištauja ki

Į kaip su savo bet kokiu daiktu. mojo žinomo lietuvio Dr. Alek mą. ir apie šiojo gynimąsi. Puo-

be minėjimą įėjimas yra visiems Aklas vykdymas į Vliką įeinan sandro Karolio Kuršiaus atvyki imai kyla iš senos europinės so tiems, kad nemoka suprasti, ki

siu pasitenkinimu išklausyti ir
gražaus clevelandiečių būrio svei nuostolių, o kai pinigus gausim,
pranešim ir kiek gavome. Jį už
kinimai žodžiu, kuriuos jie ne
patingėjo pasakyti atsilankę į pirko viena bendrovė, kuriai ta
naująsias Dirvos patalpas. Ačiū vieta labai patogi ir reikalinga.

visiems!
Visi atsilankiusieji vieningai
dabar pasako: Dirva jau turi tik
rą spaustuvę. Ne tokią mažytę,
sugrūstą nedideliuose kamba
riuose, bet erdvią ir kultūringos
išvaizdos! Reikia tik dar šiek
tiek bendros talkos, kad jau ga
lėtume eiti tris kartus per sa
vaitę. Ir tai, bendrom jėgom ga
lima padaryti. Ta kryptimi dirba
redakcinis kolektyvas, ta krypti
mi nuoširdžiai talkina Tautinės
Sąjungos spaudos ir informaci
jos komisija, kuriai vadovauja
reda’kcinio kolektyvo narys J.
Paplėnas.

LNT POSĖDIS TORONTE

2557 W. 69th Street
(Įėjimas iš Rockvvell St.)

TĖVŲ ŽINIAI

VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
Šeštadieniais r 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

Maloniai pranešame, kad tėvai,
norintieji leisti savo vaikučius

čių partijų programos mūsų nie mo trijų šimtų metų sukaktį,
6 vai. vakaro italų salėje, 5101 kuomet nesuartiną.
tai sustiprinimui veiklos į val
Šiandien
pats
laikas
padaryti
Oakman Blvd., Birutės D-jos
dybą buvo išrinkta naujų jėgų,
rengiamas koncertas-balius, da patvarkymų, visiškai išjungiant būtent: Dr. Kęstutis J. Valiūnas,
lyvaujant solistams St. Barui ir partinių išskaičiavimų politiką Jonas Valaitis, Dr. Vaclovas PaPr. Bičkienei.
J. M. iš bendruomenės gyvenimo.
prockas ir ponios Mildred Mit
Taip gi praktika yra parodžiu chell ir Pranė Lapienė. Apsvars
BIRUTIEČIŲ KONERTAS — si, kad dalyvavimas politinių čius bėgamuosius reikalus, susi
BALIUS
grupių ir organizacijų atstovų rinkusieji išklausė A. Simučio
Lapkričio mėn. 23 d. (sekma (išsipirkusių visas teises už 10 pranešimą apie Kuršių.
dienį) 6 vai. vak. (punktualiai) dol.) Bendruomenės Tarybų po Ryšium su pranešimu buvo
birutietės ruošia koncertą-balių, sėdžiuose, nuvertina visuomenės iškelta eilė klausimų: redakto
kuris įvyks didelėje ir gražioje išrinktų Tarybos narių pastan rius Tysliava siūlė patyrinėti lie
italų salėje, 5101 Oakman Blvd., gas. Tad i Lietuvos Nepriklau
tuvių kolonijos steigimą New
prie Michigan Avė., Dearborne. somybės Talką įeinančios orga Yorko apylinkėje, kuris vykęs
Meninę programą atliks solis nizacijos augestijonavo atsisa dar prieš olandams čia įsiku
tė Prudencija Bičkienė, kuri per kyti partinio atstovavimo B-nės riant, Alksninis iškėlė mintį,
eitą pavasarį, konkurso keliu lai Tarybų posėdžiuose.
kad reikėtų daugiau paskleisti
mėjusi "American Audition" sti
Lietuvos Nepriklausom y b ė s informacijų apie Tado Kosciuš
pendiją, buvo išvykusi į Italiją,
kos lietuviškumą, kurį lenkai
kur gilino dainavimo studijas ir 41 m. sukakties minėjimo rei nuo senai savinasi, bet kuris pats
dainavo garsioje Milano operoje kalu vieningai pasisakyta palai save laike lietuviu.
pagrindinėje "Toscos" rolėje. kyti praėjusiu kelerių metų traYpatingai didelio pasisekimo
Dabar ji kviečiama dainuoti Cinsusilaukė Dr: K. J. Valiūno pra
cinnati operoje. Detroite ji dar pastangas. Neįmanydami čia iš nešimas apie Aliaską ir jo me
niekad negirdėta, todėl nekant vardinti visų vardų, susilaikome džioklės nuotykius ten. Praneši
riai laukiama.
ir nuo pačių svarbiųjų skelbimo, mas buvo pailiustruotas ekrane
Taip pat dtynuos mūsų galin idant nepaskelbtųjų ne,užgautu jo paties darytais nepaprastai
gasis tenoras Stasys Baras (Ba- ose. Ačiū visiems!
puikiais spalvotais Aliaskos
’ anauskas), neseniai laimėjęs vi
Detroito Lietuviu vaizdais ir užtruko apie valandą,
sos šiaurės Amerikos dainininkų
Organizacijų Centro bet atrodo, kad susirinkusieji
konkurse pirmąją vietą. Tada jo
Valdyba
mielai būtų ilgiau gerėjęsi Alias
Chicagos "Soldier Field" stadijokos vaizdais.
ne klausėsi net 72,0(p žmonių.
Po pranešimų nariai ir svečiai
Vargu ar kada nors bet kuris ki
susirinko bendroms vaišėms prie
tas lietuvis dainininkas buvo
ponios Mildred Mitchell su paELIZABETH
klausomas didesnės minios.
gelbininkėmis gražiai paruošto
Jiems abiems akomponuos
stalo ir gardžių užkandžių.
mėz. Aleksandyas Kučiūnas, Jis
Lapkričio 9 d. įvyko ALT S-gos
Rep.
dirigavo lietuviškai pastatytas Elizabetho skyriaus narių susi
operas "Rigoletto" ir "Faustą”, rinkimas, kuris pirmuoju dieno
TARPTAUTINĖ MOTERŲ
o dąbar ruošiasi naujai opęrai tvarkės punktu pritarė ALT Są
PARODA
"Capnen".
jungos Rytų Apygardos steigi
Pirmąją lapkričio savaitę čia
Taįgi meninė programa tikrai mui. Be to, apsvarstė tautinės
vertinga, o balius, kaip mes ži spaudos platinimo ir kitus klau vyko Tarptautinė Meno ir Pra- Į
nome iš praeities, bus irgi puoš simus. Vilties Draugijai jau pa monės Paroda, kurioje dalyvavo
nus ir turtingas valgiais bei gė siųsta 50 dol. iš pažadėtos 100 virš 30 tautų moterų klubų. Lie
tuvės taip pat kasmet joje įsi
rimais. šokiams gros puikus or dol. sumos.
rengia du pavilionus. Viename
kestras. Prie salės yra didelė ma
*
šinoms pastatyti aikštė.
Danielius švenČiūnas, ALT skyriuje šiemet buvo atvaizduo
Tad birutietės laukia visų de- S-gos narys ir veiklus Elizabetho ta Vargo Mokykla. Kambarys,
troitiečių, windsoriečių ir kitų lietuvis, susilaukęs trečiojo sū kuriame sėdinti motina verpda
apylinkių lietuvių atsilankant į naus, suruošė krikštynas Lietu ma moko vaikus skaityti, buvo
jų koncertą-balių.
vių Laisvės salėje lapkr. 8 d.> išdekoruotas tautiniais moty
V. Kutkus Susirinko gausus draugų ir pa vais. čia kiekvienas praeivis ga
žįstamų būrys drauge praleisti lėjo pasiimti prieškomunistinės
VIEŠA PADĖKA
laiko ir pasilinksminti. Krikšto propagandos leidinių.
Kviesdama Čiurlionio Meno tėvais buvo Pr. Dapkus su žmo Lietuvių pavilionus puošė V.
Ansambli, Detroito Lietuvių Or na. Sūnus pakrikštytas Valterio Liaukaus medžio drožiniai, dail.
Petravičiaus paveikslai, tautiš
ganizacijų Centro valdyba buvo Antano vardais.
kos lėlės, gintarai, porcelano
užsikrovusi darbą, neįmanomą
lėkštės su lietuviškais ornamen
atlikti keliems žmonėms. Tik su
tais, takeliai, staltiesės (austos
silaukus daugelio talkininkų,
ir megztoš), nosinaitės, juostos,
čiurlioniečių koncerto išklausyti
BOSTON
Kulpavičiaus Vytis ir k. Deko
lapkričio 1 d. į Western High
ravo dail. A. Merker.
School auditoriją susiėjo arti
LVS
RAMOVĖ
Paskutinę parodos dieną įvy
tūkstančio svečių.
šiuomi dėkojame koresponden lapkričio 23 d. rengia iškilmingą ko lietuviška programa, kurios
tams ir lietuviškai spaudai, tal Lietuvos kariuomenės atkūrimo metu invokaciją paskaitė kun.
pinusiai mūsų korespondentų 40 metų sukakties paminėjimą. L. Jankus, LLK vardu žodį tarė
10 vai. lietuvių šv. Petro para dr. A. Trimakas, Operetės cho
prieškoncertinius reportažus bei
mūsų skelbimus; dėkojame radi pijos bažnyčioje dienai pritaiky ras, diriguojamas J. Cibo padai
jo valandėlėms; dėkojame bilietų tos pamaldos, o 3 vai. po pietų navo keletą dainų ir J. Matulai
platintojams ir įvairias pareigas Tautinės Sąjungos namuose (484 tienės tautinių šokių grupė pa
atlikusiems salėje koncerto me E. 4th St., So. Bostone) iškilmin šoko. Tarptautinis parodos ko
tu ; dėkojame visiems tautie gas aktas.
mitetas lietuvaites atstovaujan
čiams, kurie čiurlioniečius pasi Visas organizacijas ir pavie čiai Aldonai šileikytei įteikė do
tiko, vaišino ir apnakvydino; pa nius asmenis maloniai kviečiame vaną — auksinę apyrankę, o klu
bo pirm. V. Jonuškaitė-Leskaigaliau dėkojame gausiai ir šiltai šiose iškilmėse dalyvauti.
tienė — rūtų vainiką. Programai
publikai, kurios atsilankymas
Įėjimas laisvas.
Skyriaus Valdyba vadovavo M. Jokubaitienė.
pateisino ir čiurlioniečių ir mūsų

ir neapmokamas.

t.

cialinio mąstymo srovės, išryškėjusios Karolio Markso teorijo
se (apie 1870 metus), kurias da
bar nudėvėtais kartojimais pa
laiko komunistų filosofai. Atsi
kirsdami, žymiausieji kapitaliz
mo gynėjai griebėsi kartoti teo
rijas ir kapitalizmo apibūdini
mus, nukaltus dar Adomo Smi
tho 1776 metais ir labiausiai iš
ryškintus Ričardo 1817 metais.
Atrodo, niekas rimtai nesiėmė iš
naujo apibūdinti faktiškosios
amerikinės kapitalizmo prakti
kos, išsivysčiusios, sakysim, nuo
1939 metų, niekas neišdėsto tos
praktikos pobūdžio ir pasėkų
niekas nenatobulino teorijų pa
gal faktus".
Ar nėra panašiai ir pas mus
kad diskusijos (kiek iu iš visr
tėra) dėl meno, pasaulėžiūros, po
litikos vis dar vyksta tarp idėjų
ir teorijų, paremtų gyvenirhc
faktais tik iš tolokos praeities,
ir tarp kurių modernumo ar se
numo skirtumas tik tas. kad vi°nu šaknvs siekia maždaug 190"
metus, o kitų kur nors apie 180 '
ar dar giliau praeity? Ar nereik
tų pasidairyti ir pasiskaityti
apie tai, kas yra atsitikę ir apie
ką žmonių pagalvota kaip tik da
bar, mums patiems jau gyvenant
šiam pasauly?
DviJešimtaamžis

ti nesugeba girdėti, o tačiau

man atrodo, kad jis pats nesu

geba tiksliai skaityti.
Nuodugniai skaitydamas kiek
vieną Dirvos numerį, niekur ne
radau parašyta, kad kas nors
Santarai ka nors panašaus pri
mestų. Tačiau, kad jį nuo pat
savo įsikūrimo iki šiol nepasirin
ko sau tiesaus ir aiškaus kelio,
nenusistatė aiškių veikimo gai
rių, tai visiems ne iš spaudos, o
iš praktiško Santaros veikimo
aišku.
Gerbiu p. R. Mieželį, kaip ak
tyvų ir didelių ambicijų Santa
kos atstovą, neabejoju jo aukštu
išsimokslinimu, tačiau norėčiau
priminti, kad laikraštis turi lasai Įvairiu skaitytojų, todėl jo
turinys turi būti suprantamas
visiems.

J. Rumšą

.

MARGUTIS
vra pats seniausias Amerikos
’etuvią žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai iliua•ruotas. turiningas, įvairus ir
■kaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755
VVestern Avė.. Chicago. III.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI I LIETUVĄ

per 4—5 savaites.
GERIAUSIAS ŠVENČIŲ PASVEIKINIMAS — JŪSIŠKIAMS TAI
GRAŽUS MAISTO SIUNTINYS — KŪČIOMS IR ŠV. KALĖDOMS

KAINARAŠTIS
Svoris paduodamas kilogramais. Vienas kilogr. yra lygus 2,21 sv.

$1.25
20. kakao _________________$3.90
2.65
21. arbata--------------------------- 5.50
22. džiov. vaisiai___________ 1.90
2.50
23. razinkos ______________ 1.50
2.35
24. figos____________________ 2.15
2.25
25. datules__________________ 2.25
2.80
26. slyv. džiov. ___________ 2.00
2.25
3.25
27. citrinos sv.------------------ 1.50
28. šokoladas -------------------- 3.55
2.60
29. cinamonas _________ __ 2.80
2.00
30. pipirai -------------------- __ 2.75
1.80
31. kiaul. dėžutė, 350 gr. __ 1.10
2.35
32.
jaut. dėžutė, 350 gr. __ 1.10
2.00
0.72
33. sardinkų portug. dėž. __ 0.35
0.95
34. orange jam 1 sv.--------- 1.20
0.95
35.
3b. ska'.b. muilas 1 kg.----- 1.05
2.25
36. riešutai 1 kg.*------------ 2.80
2.40
37. amer. cigaretės 10 pok. 3.90
19.kava 1 kg.
_ „ .. _ 3.60
Kainos su muitu. Be to, išsirinkę prekes, pridėkite dar licencijos
ir persiuntimo mokestį už 10 kg. (22 sv.) j Lietuvą — $7.50, o už
20 kilogr. arba 44 sv. — $10.50. Supakavimui palikite apie 1 — 1 1 j kg.
svorio.
Kai kurie stand. siuntiniai — kaina su muitu ir persiuntimu.
CUKRAUS 44 sv. brutto — $11.50, plius licenc. ir
persiuntimas $10.50. Viso___________________________ .________ $22.00
LAŠINU 22 sv. $16.90, plius licenc. ir persiunt. $7.50. Viso $24.40
Lašinių 21 sv. ir cukraus 21 sv. $20.00, plius licenc. $10.50. Viso $30.50
11 sv. taukų, 11 sv. cukraus, 11 sv. miltų ir 8 sv. lašinių. Viso $31.50
Kalėdiniai siuntiniai privalo būti užsakyti iki lapkr. 20 d.
Užsakymus galite siųsti paštu, telefonu ar asmeniškai.
Siuntiniai pilnai garantuoti. Patarnavimas ir korespondencija
lietuvių kalba. Galima pridėti prie maisto siuntos ir vaistų.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kalėd. žvakutes 1 pok.
sviestas 1 kg.
sūris
pieno miltai __________
kumpio dešra__________
salami dešra__________
kepen. paštetas________
kumpis
bekonas ______ t________
lašiniai ______________
taukai kiauliniai_____
valg. alyva _ __ _
margarinas____________
cukrus
_
_ _
manų kruopos
ryžiai
biskvitai ______ __
saldainiai

ORBIS Export & Import
2258 So. Sacramento Avc., Chicago 23, III.
4414 So. Rockvvell St., Chicago 32, III.
3750 (Gaiva) VV. Vernor, Detroit 16, Mich.

2100 61st St., Kenosha, VVisconsin

BI
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OL

7-5362
7-2445
5-9783
4-2373
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ŽVILGSNIS Į GYVENIMĄ, MOKSLĄ
IR LAIKAc
DR. ST. JUZĖNAS
gyvenimą
Šių dienų amžius reikalauja
ne vien aukštojo vienos profesi
jos išsilavinimo, bet ir bendro
yjferatimo ir išsiauklėjimo liteįcuūroje, visuomeniniame gyve
nime, socialogijoje, politikoje, fi
losofijoje.
Paprastai sakoma, kad gyveni
mo traukinys nelaukia keleivio,
ir jam nesuspėjus — jį palieka.
Čia reali prasmė yra ta, kad
žmogus neįsisąmoniną į laiko są
voką, užmiršta siekti, kovoti ir

nės universiteto draugijos pirmi
ninkas, sakė, kad aukštoji mo
kykla turi trejopą paskirtį:
1) paruošia žmones profesijai;
2) išmoko moksliškai tyrinėti ir

mokytis.

Europoje, ypač kai kuriose vals

Pažiūros j

Aristotelis gyvenimą apibūdi
na, kaip istorinę tikrovę ar vi
sumą kartu su civilizacija ir kul
tūra.
Šopenhaueris laiko gyvenimą
ligonine ir mato per mūro sienas
žmonių ašaras.

Freudtas, charakteringas ame
rikiečiams, sako, kad gyvenimas
nesulaikomai rieda patogumo ir
pasitenkinimo kryptimi.
^Imanuelis Kantas vertina gy
venimą, kaip jėgą galingajam
nugalėti silpnąjį ir tuo būdu tik
išrinktiesiems teisę gyventi.
Socializmas ir jų Volteras lai
ko gyvenime pagrindu socialinį
teisingumą ir anot jo, pirmas,
kuris apsistatę savo žemę ketu
riais stulpais, turi būti nubaus
tas — atseit paneigia nuosavy
bės teisės principą, kada tuo tar
pu pats savo kapitalą investuoja
į vergių prekybą, kaip į didžiausį pelną nešanti biznį.

3) atskleidžia pilną asmenybę —

moralinę, dvasinę bei intelektua
linę.

Šių dienų Europos ir Amerikos

vertinimo skalė akademinio žmo
gaus yra skirtinga. Amerika pir
moje

eilėje

vertina

profesiją,

kaip įnašą į civilizaciją ir apčiuo
piamą jau rytoj duodamą naudą.

Marksas ir Engelsas, komu
dą iš kintančių "krašto ribų" pa
nizmo teorijos kūrėjai, žudo ga tirties ir konglomerato pasaulio
lingąjį, nes jo nėra ir neprivalo
tautų, su individualiu įnašu į
būti, ir vartoja visas priemones,
pramonę bei prekybą, išeinant iš
pvz., melą, žudymą, kankini
intereso ir naudingumo. Tokiu
mą, terorą, sadizmą, kapita
būdu Amerikoje visuomenės he
lui ir žmogaus eksplotacijai nu
rojai su aukščiausiu gyvenimo
galėti, tik užmiršta, kad tos prie
standartu pasidarydavo net be
monės yra pilti didžioji eksploraščiai, tik mokėdavo už vienetą
tacija ir tironija.
pirkti ir už du vienetu parduoti.
Krikščionybė išeina į gyveni
Dabar Amerikos gyvenimas
mą su artimu meilės šūkiu ir nu
mokslo prasme artėja prie Eu
kreipia žmogų į aukštesnius t. y.
ropos, o Europos artėja prie
pomirtinius idealus.
Amerikos. Tr ta mokslo intelek
"Ad maiorum natus sum" —
aukštesniems dalykams esame tualinio pajėgumo vertinimo ska
lė, reikia manyti, susitiks kur
gimę, bet ir čia priemonės tikslą
apie vidurį ir gal bus pati priimpateisina.
Išdavoje aiškėja, kad gyveni timiausia ateities kartai, kur nei
mas yra labai komplikuotas, to profesorius nebus koks nors ne
vykėlis, nei karininkas koks nors
dėl ne be reikalo Šekspyras gyve
nimą skyrė kovai, o mirtį laimei. herojus. Tokiu būdu mokslas liks
Lietuvių rašytojas Aistis, įneš- bespalve vertybe ir tarnaus žmo
damas daug širdies, vietomis me nijos gerovei.
lancholijos, bet drauge ir daug Jaunimo pažiūros, tikslieji ir
tikslumo, kalbėdamas apie "Lai
griežtieji mokslai
ką ir žmones", nejučiomis daro
Niekas negali abejoti, kad atei
išvadą, kad gyvenimas yra laiko
tis priklauso jaunimui, tai nera
santykis su žmogumi funkcija.
šytas gyvenimo įstatymas, kuris
Mokslas Amerikoje ir Europoje yra tiek senas, kiek ir pati žmo
£an Sarrailh, Paryžiaus uni- nija.

veWiteto rektorius ir tarptauti

Noras greit praturtėti, berods,
yra pirmaeilė visos žmonijos silp
nybė, kurią pagal vietą, laiką ir
apystovas išnaudoja ar pati vals
tybe ar privatūs koncesininkai
bei verteivos. Jei JAV yra tik
vienas Las Vegas, kur leidžiami
visų rūšių laimės žaidimai, tai
pokarinėje Vokietijoje, su val
džios leidimu yra įsisteigę virš
desėtko mažesnių ar didesnių
vokiškų "Montecarlo", kur kas
vakaras sukasi ruletės kamuolys,
žymiausias ir turįs europėjinį
garsą kasino yra Baden-Badene.
Bet tai įstaigos užsieniečiams,
kurortininkams bei turtingesnio
luomo sluoksniams. Plačiųjų ma
sių lošimo aistrai tenkinti tar
nauja Toto (futbolo lošimo spė
Paskutiniojo karo metu Vokietijoje, prie Hof miesto sugriautas tiltas, pilnai vaizduoja Vakarų ir jimai) bei ypatingai populiarūs
Lotto.
Rytų Vokietijos perskirimą. Ryty Vokietija sabotuoja to tilto atstatymą, kaip ir visos Vokietijos
Jau kas penktadienį, kada bai
sujungimą.

Vien saulė savo

spinduliais

siunčia į metus bilijoninius skai
čius didžiųjų kalorijų, kurias iš
naudojus padidėtų žemės energi
nė jėga apie 80 kartų. Pagal prof.
H. C. Hottel ir Eugene Ayres

Science Journal — Massachuss.
Techn. Inst. leid.), tik mažas tos
energijos apie 10-15% procentas
per augmeniją ar žemės ar van
denynų paviršių yra absorbuoja
ma, o visa kita atsimuša atgal ir
gražinama į erdvę.
O kur saulės spektrinė, elek
troninė ir visos kitos radijacijos,
kurios palaiko žemės ir visų pla
netų gyvybę ir tikslią sistemą.
Taip pat mažai ištirtas kosmos
pasaulis ir žemės giluma.
Mokslas būtinas, mokslas at
plėšia iš gamtos paslaptį po pa
slapties ir padeda žmogui gyven
ti.
Specifiniai mūsų, lietuvių, rei
kalai, sąryšyje su mokslu, laiku
ir gyvenimu, turint galvoje tą
primestą likimą, kuris susidarė
po antrojo pasaulinio karo, yra
siekti gražesnių idealų, dirbti sa
vo krašto ir bendros žmonijos
gerovei, likti lietuviais.

saulėžiūros kultūra kiekvienam
akademikui būtina, partiniai rei
kalai atidėtini į šalį ir neįdomūs,
domėtis programa, o ne šūkiais.
Taip pat svarbu pažinti tau
tas, žmones ir užmegzti bendra
darbiavimą su panašaus likimo
akademiniu jaunimu, ypač su
ukrainiečiais, kitais pabaltiečiais,
vengrais, o taip pat ir lenkais.
Bendradarbiavimas galėtų reikš
tis pasikeičiant meninėm, litera
tūrinėm, sportinėm jėgom, dis
kusijom suvienytos Europos
prasmėje, ekonominėje unijoje
ir t.t.

dikai nėjo su gyvenimo reikala
vimais, nyko savyje atiduodami
valstiečius naujoms idėjoms pa
siglemžti.
Siekiant harmonijos

Gyvenimas, mokslas ir laikas
tai gražus derinys ir harmonija,
kuriai siekti reikia atsižadėti
daug gražių jaunystės dienų,
daug įdėti darbo, ryžto ir nemi
go naktų. Visa tai galima pa
vaizduoti vienu antikiniu graikų
epo vaizdeliu. Akropolio papėdė
je skulptorius, atsidėkodamas
savo motinai, kala jos biustą.
Darbas nesisekė iš karto, nes jis
norėjo įkūnyti biuste motinos
Būdingieji mūsų istorijos
juodą vargą, meilę, skausmą ir
bruožai
Norėčiau suminėti du būdin ašaras, nuo kurių ji apako suži
gus mūsų istorijai faktorius: nojusi, kad du jos sūnūs Trojos
Pirmas faktorius, tai kad 13-15 mūšio lauke žuvo.
šimtmetyje Vytauto Didžiojo ir
Kada skulptorius paeidavo to
tuoj po jo laikais, Lietuva turė liau ir, metęs žvilgsnį atgal, nejo apie pusę milijono gyventojų. išskaitydavo motinos akyse aša
Tuo laiku kryžiuočių ordenas, t. rų, jis ardydavo skulptūrą ir iš
y. dabartinė Vokietija — Germa naujo vėl kaldavo. Taip jam te
nų jungtis, turėjo apie 5 milijo ko kartoti keletą kartų, bet tai
nus. Reiškia, santykis bttvo 1:10. nebuvo sunku, nes tai darė, atsi
Gi po 5-6 šimtmečių, kati ir šian dėkodamas savo motinai. Ir tas
dien, santykis yra 1:25 t. y. 3 jo ryžtas nugalėjo sunkumus iki
milijonai su 75 milijonais. Tas tobulumo.
parodo, kad Lietuva amžių bėgy
je buvo nesusicementavusi, lei Kiekvienam darbui ryžtas bū
dome nutekėti daug kraujo mū tinas, juo labiau mūsų sąlygo
šiuose už svetimų valstybių in mis, kada reikia atitaisyti nema
teresus, neturėjome lietuviškų — ža ir praeities klaidų.
buvo poniškai susvetimtautėję
vadai ir t.t.
!llllllll|l||lllllllllllllllllllllinilllllllll!ll>lllllllllllllllll!lllllllll!llll„llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?

Antras būdingas istorinis fak
torius, tai, kad 13-15 šimtmety

NAUJAS DIRVOS

je Lietuva buvo didžioji, kad ir
unijoje su Lenkija Europos vals
tybė. Tuo metu Maskvos kuni

DRAUGAI

AXEL MUNTHE

kėtai baigėsi, nes aš pats susirgau. Liga ma

tryniau akis ir apsidairiau, pamačiau save
jau pusiau gulintį vežiko karietoje. Priešais
mane sėdėjo pelenų pilkumo veidu policinin
kas, išsigandusiu žvilgsniu spoksodamas į
mane. Aš bandžiau atsiminti, kas buvo atsi
tikę ir už kokį nusikaltimą turėjo mane su
imti; tačiau mano galva buvo visiškai su
trikusi, ir aš viską maišiau: Camorrą — Sab
vatorę — save patį — ir San Francesco ka
lėjimą.
— Ar jau geriau? — paklausė policinin
kas.
— Gnorsi (taip), — atsakiau.
— Coraggio, un altro poco e siami arrivati (tik drąsos, mes visi ten greit atsidur
sime), — pasakė jis.
Mes važiavome per Strada Piliero, jūros
vėjas pūtė man į kaktą, kurioje iš lėto pra
dėjo blaivytis. Aš staiga atsiminiau esąs gy
dytojas. Aš paprašiau policininką, kad jis iš
mano kišenės išimtų eterio bonkutę; jis kišo
į mano švarką rankas, tarytum kažką grieb
damas iš liepsnojančios krosnies, žmonės gat
vėje atsisukinėjo ir žiūrėjo į mus. Pastebė
jau, kaip jie žegnojosi, mums pravažiuojant.

ne ištiko labai staiga. Aš manau, kad man

Mes buvome pakeliui į choleros ligoninę.

truputį sukosi galva, einant gatve. Kai pa-

Aš pradėjau vėl šiek tiek aiškiau galvo

Vieną dieną važiavau į Portą Capuana.
Vežiko niekada anksčiau nebuvau matęs, ta
čiau jis apipylė mane visais įmanomais pa
garbos pareiškimais. Mes važiavome pro San
Francesco kalėjimą ir, atsidūrus ties pačiais
vartais, vežikas atsisukęs paslaptingai man
mirktelėjo, ir po to tarp mūsų prasidėjo toks
pasikalbėjimas (geriau jį išversiu, nes ne
apoliečių tarmės vistiek niekas nesupras):
— Ar, Ekscelencija, jį aplankėte? — pa
klausė vežikas.
— Ką?

£— Argi, Ekscelencija, nežinote, kad jis
suimtas ir čia sėdi. Bet tai jo paties kaltė,
ko jam reikėjo ten, uoste, kur nuolat pilna
policijos! Ne, Ekscelencija, jūs nieko nega
lėjote pagelbėti?
— Apie ką, po perkūnais tu kalbi?
— Apie jūsų draugo brolį, — atsakė ve
žikas, iš naujo mirktelėdamas.
Aha, tai tada uoste buvo sugautas Salvatores Trapanese brolis!
Mano pasivaikščiojimai kitą dieną neti
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tvarka, nustatoma 6 skaitmenys
ir vienas skaitmuo papildomai.
Kiekvieno lošiko tikslas, su
prantama, teisingai atspėti visus
8 skaitmens, nes tik tas, vadina
mas pirmasis rangas, teikia viltį

laimėti aukščiausį laimikį — pu
sę milijono markių (125,000 do
lerių), arba, jei ir daugiau as

menų visus 6 skaitmnis atspėjo,
visgi dar stambesnę pinigų su

mą. Antrojo rango

(5 skait

mens), trečiojo (4) bei ketvirto
jo (3) laimėjimai yra žymiai ma

žesni.
Matematikai yra apskaičiavę,
kad iš 14 milijonų kombinacinių
galimybių tarp skaitmenų nuo 1
iki 49, tik viena galimybė teisin
gai atspėja visus 6 skaitmens.
Taigi, tapti milijonierium nė

ra jau taip paprasta, bet tik veik
kas savaitę vienas pusmilijonegiama priimti lošimo užpildytus rius gimsta.
lapelius, užtinkama visur, neiš
Iš savaitinės apyvartos nuo 15
skiriant valdžios įstaigų, svajin
gai ar rūščiai susimąsčiusius iki 20 milijonų markių, tik 50%
kandidatus į pusmilijonierių luo skiriami laimėtojams. Jie suskir
mą pasilenkusius prie lošimo la stomi į 4 rangus su 6, 5, 4 ir 3
teisingai atspėtais skaitmeni
pelių.
Nuostabu, bet kas sekmadienį mis. žinoma, paskutinysis — 3
suvienytos valdiškos lotto ben rangas daugiau 2-3 markių ne
drovės registruoja apyvartą tarp atneša.
15 ir 20 milijonų markių. Atsi Tarp kitko, pusę milijono mar
minus, kad visos Vakarų Vokie kių yra laimėjęs ir vienas lietu
tijos gyventojų skaičius, su Saa- vis, gyvenąs dabar savo viloje
ro kraštu ir Vakarų Berlynu, sie prie Bodeno ežero, apie kurį Dir
kia 71 milijoną, tenka patirti, voje jau buvo anksčiau rašyta.
jb.
kad veik kiekviena vokiečių šei
ma kas savaitę įmeta į lotto ka
tilą savo skatiką, — vieną mar
kę.

Lotto žaidimo lapelis turi 6
kolonas, kiekviena su 49 skait
menimis nuo 1 iki 49. Lošimo sis
tema labai paprasta, ji tinka net
beraščiam s; kolonoje reik per
braukti 6 skaitmens. Dvi už
pildytos kolonos kainuoja vieną
markę.
Kas sekmadienį vykstąs loši
mas vykdomas automato pagal
ba, viešai, publikai bei pareigū
nams dalyvaujant. Raudoni ka
muoliai, panašūs į Ping-Pongo
sviedinukus, su baltai nudažytais
juose skaitmenimis nuo 1 iki 49,
viešai patikrinami ir sudedami
i tam tikrą permatomos medžia
gos kubilą, arba rotacinį apara
tą. turinti viena išėjimą, — stik
lini cilinderi. Maždaug minutę
laiko sviedinukai automatiškai
maišomi, pasigirsta komanda
Du vokiečiai akrobatai, panaudo
"stop", motoras sustoja; ir vėl
nnuia komanda: "prašau išmes dami vyno bonkas, Frankfurto
mieste stebina gyventojus.
ti". Motoro rankena pakreipiama
kiton pusėn, kubilas sukasi at

gaikštija buvo nereikšminga azi

6907 Superior Avė.,

imi, ir tuojau pirmasis sviedinu
kas pasirodo stikliniame cilindre.

Dirvą būtinai pasiūlyk savo

jatiška valstybėlė.
Šiandieną gyvenimas rodo ką

Cleveland 3, Ohio

Dar prieš oficialų skaitmens

kaimynui susipažinti ir po to

Plačioji žmonija vis dar yra negu mokslas, negu grožis. Pa Lietuvos, o taip pat Lenkijos di

(31)
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ADRESAS

Aukšta moralė yra daugiau, kitą. Ir priežastys, kad ano laiko

ĮSTABŪS

...

KAIP VOKIETIJOJ GIMSTA
PUSMILIJONIERIAI

tybėse, yra gerbiami tolygiai vi
si mokslai ir reikalaujamas cen
zas. Žinoma, ne taip kaip 18 šimt
metyje, ar 19 pradžioje, kada di
dikų rūmuose skambėdavo Puš
kino ar Homero poemos ir tam
nusilenkdavo dvaras ir valstybė.
Po Antrojo Pasaulinio karo,
turėjęs dideles pretenzijos, nu išvarginta karų, nelaimių, skur
bluko prasikišęs karo mokslas ir do ir neteisingumo ir jos vienin
karininkija. Ypač Amerikoje ma telė viltis yra ateities kartos ir
žai kur linksniuojamas karinin geras jaunimas, žmonija trokšta
ko vardas ar karo mokslas, nors duonos ir laisvo gyvenimo, čia
jis valstybėje turi gana didelę begalo plati dirva stebėti gyve
paskirtį, bet nesudaro savo kla nimą, pažinti žmones ir gyveni
sės, kokią turėjo kai kuriose Eu mo aplinkybes, daryti visa, kas
galima teisingumui, laisvei ir
ropos valstybėse.
Europoje įvairios filosofinės žmoniškumui įgyvendinti.
Kad nebūtų gyvenime nenau
mokyklos klestėjo ir dažnai sa
vo atsiplėšusiom nuo žemės min dingo paradokso, tikslieji moks
tim maitino žmones ir neleido lai ir filosofiniai mokslai turėtų
realiai pasižiūrėti į tikrovę, bet eiti lygiagrečiai. Ne duonos, ne
sudarydavo sąlygas ekstremisti žaidimų pasaulyje trūksta, bet
geros valios, išminties ir meilės.
niams režimams įsigyvendinti.
Amerika įgavo gyvenimo bū

..I.

ti, ir ligoninė man vis dėlto pasirodė esanti
užtenkamai šiurpi vieta.

na skelbimą,

arčiau sėdinčių jų
veiduose matosi džiaugsmas ar

paragink ją užsiprenumeruoti.

rezignaciją. Tr toliau, tokia pat
žmoną ir vaiką.
žinoma, kad tai galėjo būti, nors simpto

Pastebėjau, kad ir policininkas buvo tos mai man ir neatrodė tipiški; tomis dienomis
pačios nuomonės. Man pageidaujant, susto pirmoje eilėje buvo galvojama apie cholerą.
jome mažoje smuklėje, aš išgėriau į polici
Mąsčiau, ką naktis atneš. Cesare buvo
ninko sveikatą didžiulį stiklą konjako, kuris
nuėjęs žemyn, greičiausia daugiau ledo at
degino mano gerklę kaip dinamitas, o jisai ir
nešti; tad gulėjau ten vienas su savo minti
vežikas gavo po litrą vyno. Tada aš polici
mis. Kai galva pavargusi, teturima jėgų tik
ninkui pareiškiau, kad man nereikią gydy
niūrioms mintims ir pagaliau bandoma visai
tojo, nes aš pats esąs gydytojas, ir kad aš
nebegalvoti. Būni pavargęs, nori ramybės ir
tikrai turįs cholerą. Geraširdis vyrukas pa
viską užbaigti. Mirtis nėra tokia baisi, tik
sakė, kad jis iš karto galvojęs — "un poco
bailios prigimtys bijosi mirti. Yra psicholo
di febbre" (truputį karščio), daugiau nieko.
ginė klaida tikėti, kad kito mirties kovos aki
Aš visai tvarkingai grįžau namo, tačiau mirka tave patį supažindina su mirties rea
kas po to atsitiko, jau net nebežinau.
lybe; tiesos tame yra tik tiek, kiek tai liečia
Pirma, ką pajutau: Cesare kišo mano kitą žmogų. Tačiau, kai po ramaus apsvars
burnon ledo gabaliuką. Aš atmerkiau akis. tymo supranti, kad galbūt artėja valanda, ka
Vakaro saulė apšvietė kambarį, tačiau Cesare da ir pats nustosi gyventi, tai daugiau jau
pasakė, kad tai nesanti ta pati saulė, nes aš nebenori matyti, kaip mirštama. "Būk vy
visą dieną ir naktį buvęs be sąmonės. Mano ras", sakai sau, "jei jau ir nebegalėsi gyven
sąmonė visą tą laiko tarpą paprasčiausiai ti, tai bent parodyk, kad mirti sugebėsi.” Ta
peršoko, todėl ir mes čia padarysime tą patį. čiau fantazija vis dėlto be pertraukos tebe
Aš paklausiau Cesare — tai buvo mano tar formuoja vaizdus tų baimės pilnų akių, ku
nas, rūmų komendantas, virėjas ir kas tik rios ieškojo bent kibirkštėlės vilties tavo
benori, — ar aš tikrai turįs cholerą, ir man žvilgsnyje, kai tu, gydytojas, stovėjai prie
pasirodė, kad kažkas kitas kalbėjo, nes aš mirštančiojo lovos, tebegirdi tuos palūžusius
nepažinau savo balso. Jis skambėjo, kaip se balsus, kurie tebesišaukė pagalbos, kai žo
nos, pabėgusios moters balsas. Cesare atsa džiai ir mintys jau buvo prapuolę, tebematai
kė, kad jis nesąs tikras, tačiau manąs — taip. tuos stingstančius pirštus, kurie mėšlungiš
Jis buvo tam tikras autoritetas šioje srityje, kai graibstė lovos paklodę, lyg skęstantis
nes' mudu buvome matę ta liga mirštant jo šiaudą, arba ieškojo tavo rankos, tarytum

norėdami įsikilbti į gyvenimą, tebematai tas
kostinčias krūtines, kurios įtempia kiekvieną
muskulą, kad truputį oro įtrauktų, kad dar
užtęstų beviltišką kovą su budeliu, kuris iš
lėto smaugia savo auką. Taip, Heise buvo tei
sus: "Mirtis yra niekas, tačiau mirimas yra
gėdingas išradimas ...”

Langai buvo atviri, ir aš galėjau žvelgti
įlankon. Buvo taip miela ir saulėta, ir man
atrodė, kad pakrantės įsisupo į savo mėgsta
miausius apdarus, idant man pasakytų su
diev. žiūrėjau į Kaprį, kuris tūnojo rožiniam
snauduly, ir galvojau, kaip sunku atsiskirti
su tuo kraštu, kurį taip mylėjau. Lengva mig
la kabojo virš įlankos, ir visos džiaugsmingos
mano gyvenimo valandos, atrodė, draugiškais
balsais šaukia mano vardą.
Buvo tylu, prieblanda leidosi aplink ma
ne, ir aš pasijutau labai vienišas.
Aš ištiesiau ranką, ieškodamas savo
draugo, tačiau jo nebuvo prie mano šono, aš
pašaukiau jį vardu, ir jis neatėjo. Norėjau
įsikalbėti, kad jis bus nuėjęs žemyn su Ce
sare, ir be kvapo klausiau, bene išgirsiu jo
žingsnius ant laiptų. Durys atsargiai prasi
vėrė, ir Cesare pirštų galais įėjo kambarin.
"Kur jis?” paklausiau. Cesare bandė mane
nuraminti, kad jis greitai grįšiąs. Tačiau aš
priverčiau jį viską papasakoti, ir tada su
pratau, kad jau iš tikrųjų esu vienišas.
(Bus daugiau)
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Tame visame DARBO atlikta cingumu, arba tas "liberalinis Į
niuose. Kai kurie iš jų yra gana
B
VIDURNAKČIO
SAULĖS
ŠALIES
me medicinos ir prokuratūros ak geto"...), kad man, kaip dabar)
gilūs, bet didžiuma tai tik įdu
R.
MINKŪNAS
te Santarai tepripažįstamas tik sakoma, net labai negiliam inte
bimuose susirinkusio vandens
vienas vienintelis nereakcingas lektualizmo mėgėjui ir diletantui
klanai. Kadangi giliau žemėje
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS
gulti,
aplipdėme
duris
su
specia

(2)
ir pažangus bruožas: "Turistiniu būtų visiškai nesunku juos at
yra amžina šalna, tai ant pavir
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO
Man
atvykus
į
Thulę,
dar
bu

lia
juosta
ir
užkabinome
antklo

požiūriu Santara yra judri: daug remti ir, plačiau apsidairius, gal
šiaus esantis vanduo negali su
dę
ant
durų.
Tačiau
sniegas
bu

vo
žiema.
Naktį
temperatūra
nu

f Jauniaus — žiliaus susirašinėjimą įsikiša Petras Blondinas ir suvažiavimų, stovyklų, iškylų". prieiti nebent išvados, kad mūsų
sigerti į žemę ir taip stovi iki
krisdavo
iki
—
18°F,
o
dieną
pa

vo
toks
sausas
ir
smulkus,
kaip
Jeigu Santara giriasi, kad jos visuomeniniame darže pražydo
rudens, kada vėl užšąla. Tų eže
dalinasi savo įspūdžiais apie "naują” mūsų daržo gėlę...
kildavo
iki
0°F.
Dažnai
pūsdavo
pudra,
kad
įsiskverbdavo
pro
tarpe esama radikalų ir socia ne naujos gėlės, aštuntą dešimtį
rų vanduo yra labai skaidrus ir
siauriausius
plyšelius.
Netrukus
šaltas
vėjas.
šaltas, kaip ledas. Dugne matosi
neseniai pražydusi socialistė listų, tai greičiausia meluojanti. baigiančio žilo socialisto J. Ka
BLONDINAS JAUNIUI
tarp durų ir antklodės, iš vidaus
minsko
laistomos,
bet
greičiau
auganti vandens žolė. Aplink
1958 m. spalio 1 d.
DARBO gėlė. Ir puola taip ilgai DARBO daktaras Kiznis griež
Audros
pusės,
susikrovė
apie
dviejų
co

ga žalios samanos ir yra drėgn™
ir skleidžia tokį stiprų kvapą, tai pareiškia: "Sunku patikėti, tik naujos dilgynės ir senos us Balandžio gale teko susipažin- lių storumo sniego sluoksnis.
Nesu nei jaunas, nei žilas, —
kaip pelkėje. Tos samanos vė
kad čia man galima vos kelias kad padorus socialistas ar radi nys. Bet Santaros intelektualai
Bemiegant triskart vėjas du
tai kas man daryti? Norint įsi
dėl
’
todar
veik
nieko'nepasisakė'
U
su
trež
‘
°
3
f
f
zės
^droipis.
Viekalas pajėgtų ištverti tvankiame
liau pražydo baltai geltonais, pa
ryškesnes vietas suminėti.
ris atidarė. Bandėme priremti
ną
popietę
vėjas
eme
smarkiau
terpti į Jūsų diskusiją, man rei
liberalų gete”. Tad jeigu Santa Jie tyli. Priešingai, jų lyderiai
našiais į skambučius, žiedais.
Pavyzdžiui...
kėde
ir
stalu,
bet
ir
tie
neatlaikė,
pūsti,
protarpiais
nešdamas
snie

ketų pasirašyti pavarde, bet tai
Vos sniegas nutirpo, ant ak
"Santariečiu pastangos kreip roje ir būtų koks socialistas ar ir jų minties žmonės dar sudaž- gą. 5 vai. po piet pranešė per ra- tai užkalėme vinimis. Visą naktį
būtų nelygybė. Bet jei žilius ga
ti lietuvių ... grupavimąsi į dvi- toks, kuris gėrėtųsi DARBO idė nino savo rašinius socialistinėse diją, kad esame trečioje fazėje. vėjas taip ūžė, kad sunku buvo menų tuojau pasirodė fioletiniai
li pasivadinti pagal plaukų spal
partinę sistemą ... turi aiškią jomis ir jų daktaro atlikta San Naujienose, o tautinėje spaudoje Per penkias minutes uždarėme viduje susikalbėti. Palapinės rė kupsteliai, taip vadinamų Ark
vą, tai kodėl ir aš negalėčiau?
tendenciją eliminuoti ir sunaikin taros autopsija, tai jis nėra pa jau nebe pirmą kartą skatina šį raštinę ir išvažiavome atgal į mai girgždėdami lingavo apie ties "saxifrage" gėlių. Kai kur
Esu blondinas, šviesiaplaukis —
ti radikalųjį ir socialistinį lietu dorus socialistas, nei padorus ra leidinį skaityti ir jo idėjiniais stovyklą. Kelis kartus turėjome pusę pėdos į šonus, brezentas ištisi plotai geltonavo nuo Ark
geltonplaukis. Man tai galėtų bū
vių visuomenės sparną, laisvos dikalas, nei gal iš viso logiškas, kvapais kvėpintis. Kaipgi, juk sustoti ir laukti, kol apstos vė plevėsavo. Jautėmės, lyg laivu ties geltonųjų aguonų. Jos taip,
ti tikroji pavardė, nes visuome
logiškos minties ir socialinio pro protingas, pažangus ir padorus tai "viena iš akį traukiančių gė jas pustęs sniegą, nes nesimatė plaukdami per audrą. Krosnis kaip ir kita augmenija, yra ma
nėje esu beveik taip ir vadina
greso skelbėją”. Išeitų, kad pro žmogus, net ir labiausiai pasiry lių", kaip sako L. Jaunius!... kelio — viskas aplink buvo iš kūrenosi visu smarkumu, bet ne žytės. Aukščiausios siekė ketu
mas. Praėjusią savaitę mūsų už
Gal ji ir traukia Jauniaus akį,
rių colių. Vienų žiedai buvo švie
greso ir laisvos, logiškos minties žęs šokti į kairę.
vien balta.
labai šildė, nes sniegas ant durų
dara studentų ir buvusių (kadai
sesni, kitų tamsesni. Kai kur ma
skelbėjai tie ir tebūtų, o santa Jeigu Jaunius yra santarietis bet norėčiau jį paklausti, ar ji
Po vakarienės jau beveik išti liko sušalęs ir sausas.
se) studentų kom^inijėlė ruošė
tėsi ružavos "Louswort” gėlės.
riečiai — prieš laisvę, prieš lo ar jiems artimas, tai labai pra traukia ir Jauniaus nosį?
Tą
naktį
vėjas
pūtė
100
m/
sai
nešė
sniegą.
Eiti
prieš
vėją
uždarą šokių vakarėlį. Ir aš bu
šyčiau man paaiškinti, ką jis ma ' Prašydamas šių papildomų pa
gišką mintį ir progresą ...
buvo beveik neįmanoma. Kartais vai. greičiu palapinių mieste ir
vau pakviestas. Išvakarėse ma
žvėrys ir paukščiai
Santara nenorinti daugiau stu no apie šias DARBO gėles ir ko aiškinimu, idant, pasak DAR taip pustė, kad nesimatė greti 180 m/val. aukštesnėse vietovė
no pakvietimas atkrito, nes vie dentiškų organizacijų. O tai reiš dėl jos jį taip patraukė. DARBO BO, ir aš galėčiau logiškai sekti
Iš žvėrių čia dažniausiai sutin
mos palapinės, esančios už 30 pė se. Vienai palapinei išlaužė skylę
na jauna ir dar blondinėsnė už
kamos Arkties lapės. Kadangi
kia, kad ji... pritarianti šūkiui: priekaištai (ką čia kalbėti prie ir suprasti SVARSTYMŲ sky
mane studentė (nes ji dar pa — "Kas ne su Roma, tas su Mas kaištai, — tai myriop nusmerki- riaus problemas, maldaučiau Jau dų. Kadangi pėstiems nebuvo ga sienoje. Gyventojai turėjo per mums nebuvo leista medžioti, jos
lima eiti, tai kinai, paštas, kan- bėgti į gretimą palapinę, nes per
dažo savo plaukus) vaišių ir šo
kva. Kreivos tolerancijos pra mai!) liberalizmui, liberalinių nių nevartoti man demagogijos. tinos, užkandinė ir alinė buvo už kelias minutes viduje buvo pilna yra nelabai bailios ir kasdieną
kių šeimininkei buvo pastačiusi šieptose lūpose kyšoja diskrimi- grupių vieningumui, tautiškumui Reiškia, nesakyti: — Geriau ne
daryti. Turėjome visą laiką būti sniego. Vieno barako stogą vė atbėga prie valgyklų, ieškodami^
ultimatumą: — Jeigu bus tas natoriaus kreivos iltys”.
ir aplamai visam, anot jo žodžių, sigilintum į tavo galvai nesu
savo palapinėse.
jas atplėšęs pastūmė tris pėdas. maisto. Kai kurias prisipratino
blondinas, tai aš neinu. Negaliu
me maitinti iš rankos. Mačiau
Santaros noras — "viešpatau 'Santaros ideologiniam krepše prantamus klausimus ir naudin
pakęsti tų vadinamų intelektua ti be konkurencijos” yra toks liui” yra tokie įžūlūs, svaičiojan- giau praleistom laiką, dažniau
Vargas būdavo eiti į išvietę. Nupūtė devynių tonų plieno bal rudų, sidabrinių ir baltų^lapių.
Reikėdavo palaukti momento, iki kį nuo sunkvežimio.
lų ...
Pavasarį jų plaukai trumpi, ir
stiprus, kad jis pasiekia net iš tieji ir vietomis tokie absurdiški eidamas su santarietėmis pašok
Koks apgailėtinas įžūlumas! krypimo formų"...
vėjas
susilpnėdavo,
ir
tada
bėg

(kaip, pvz., švaistymasis reak- ti...
jos atrodo labai mažytės ir nu
Pavasaris artėja
Pasaulyje toks tokio labiausiai
te bėgti. Atbėgus dar problema
sususios — kaip katės. Vėlai ru
"Liberalizmas, nors ir sukū
nekenčia.
nebuvo
baigta.
Viduje
turi
prasiTai
buvo
paskutinė
ir
stipriau

denį jų kailis pasipučia ir atro
ręs 19-tą amžių, šiuo metu yra
Nesurasdamas tuo« tarpu tin pavirtęs barzdotu seneliu, bepa
kasti per porą pėdų sniego, pri sia šio sezono audra. Po to oras do labai gražiai. Jas gyvena ur
MŪSŲ ŠEIMOS NARIAI GAUTINGO pustyto per durų plyšius. Nors aprimo.
kamos ir išmintingos brunetės, jėgiančiu trepsėti vietoje. Prara
vuose tarp akmenų.
aš nieko kito ir negaliu daryti, dęs savo sielą — progreso idėją,
viduje krosnies liepsnojo didelė
Visifr matėsi tik saulėje žiban Kartais pasirodo balti ir dide
SANATORIJOJ
kaip gilintis į intelektualines begyvendamas idėjinio parazito
liepsna, vėjas įsiverždamas per čio sniego laukai ir kalnai. Buvo li Arkties kiškiai. Jų daugiausia
studijas, kurias jau kelinta sa gyvenimą, liberalizmas bėra tiek
KARTOJAME šį kreipimąsi, RIJOJ. Kviečiame prisidėti, tai durų plyšius, ją visai ataušinda labai šviesu. Reikėjo nešioti sau randasi šiaurinėje Grenlandijo
vaitė Judu abudu pateikiate per pakenčiamas, kiek jis vykdo so dek sutrumpinę, norėdami dar yra siųsti į tą sąskaitą tiek, kiek vo. Net ir uždėjus ranką ant vir lės akinius, kitaip akys imdavo
je, kur yra sausas ir šaltas kli
DIRVĄ. Aš jas seku, žaviuosi ir cialistų skelbtas ar skelbiamas r dar kartą priminti reikalą, ku kieno širdis liepia. Prašom pasi šaus, vos jausdavos šiluma.
skaudėti. Nors temperatūra sie matas.
kartais juntu, kad ... vis mažiau idėjas (!!!)...
Palapinės yra daug sandares kė vos 0° F., kai nebuvo jokio vė
ris šaukiasi, kad nebūtų šaltai stengti tai padaryti ypač dabar,
Vienas darbininkas pagavo po
besuprantu. Labiausiai nesupra
nės.
Plyšiai
yra
tiktai
aplink
du
jelio,
atrodė
gana
šilta,
net
ir
be
šį
lapkričio
mėnesį,
kad
galėtu

atidėtas
į
šalį.
Sekite
specialios
"Santariečiai, norėdami gydy
rą jaunų kiškiukų ir laikė juos,
tau vieno svaro, kurį susvarstė ti senąją generaciją, užmiršta sąskaitos (MŪSŲ ŠEIMOS NA mėm Jūsų vardu (savo vardus ir ris. Vienas bendradarbis, kuris švarko. Atsisukus tiesiai prieš uždaręs narve. Kai pirmą kartą
L. Jaunius DIRVOS Nr. 81. Kad patys patikrinti savo sveikatą”... RIAMS GAUTINGO SANATO adresus pažymėkite) tinkamu miegojo prie durų, naktį pabu saulę, švarkas įka/sdavo, bet pa davė jiems salotų, tai kiškiukai
galėčiau suprasti tolesnius svars
"Reikia stebėtis santariečiu RIJOJ) pranešimus ir prisidėki laiku nusiųsti jiems į tą nelinks dęs, pamatė baltą krūvą krūvą sisukus į šoną, tuojau atvėsda laikėsi atsargiai, palengva pri
tymus, labai prašyčiau Jaunių rcakcingumu, jų pastangom lie te, kad jie būtų turiningesni, mą vietą pradžiuginantį pasvei prie durų. Pagalvojęs, kad tai vo.
slinkę, apuostė. Matyt, suprato,
man paaiškinti vieną dalyką.
baltoji
meška,
pažadino
kaimy

Kadangi
oras
buvo
labai
sau

ypač
savo
galutinėje
sumoje.
kinimą.
kad tai maistas, vienas nusitai
tuvių intelektualinį, kultūrinį ir
ną.
Tas
jį
nuramino,
paaiškin

sas
(sausesnis,
negu
Arizonoje),
kęs staiga atsikando salotos ga
Nepažįstu Jauniau ir nežinau, politinį gyvenimą užgniaužti li
Dabar, belaukdamas švenčių
damas,
kati
tai
ne
meška,
o
jo
sniegas
tirpdamas
tuojau
garuo

Seniau mūsų spaudoje Gautin- visada jautrus bendraminčių so
baliuką ir greitai nudūmė į kitą
kas jis yra (kalbant "organiza beralizme”. Už juos mažiau reak
drabužiai
ant
kėdės
apnešti
snie

davo.
Kur
saulė
švietė
tiesiai
narvo kampą. Suėdęs tuojau vėl
ciškai”). Bet tikiuosi nesukly- cingi yra net teokratai ir vysk. go sanatorijos vardas dažniau fidarumo palaikytojas J. Bačiū
gu.
Stiprus
vėjas
pustė
sniegą
ant
kelio,
tai
sniegas
taip
smar

pasirodydavo. Dabar nutilo. Gal nas jau nusiuntė jiems $30.00
grįžo prie salotos. Įsitikinęs, kad
siąs spėdamas, kad jis santarie- Brizgys ...
per
visą
naktį
ir
iki
sekančios
kiai
garuodavo,
kad
nesimatydasalota jo nepuls, ėmė be perstotis arba jiems labai artimas. Tą
Santariečiai, o ypač jų svar daugelis jau ir nebeatsimena, ką nusiuntė tdli gražu jau nebe pir
išduoda visos jo keliamos* sam biausias kiaušįpgalvis V. Kavo tas vietovardis reiškia ... Tai mą, o nebežinia kelintą kartą dienos pietų. Po to staiga apri vo, kur važiuoti. Sniegui ištir j.imq salotą tašyti. Prisidėjo ir
mo ir vėl saulė ryškiai švietė.
pus žemė palikdavo visai sausa. antras kiškelis. Po to salotos bu
pratos ir žodynas, taiitfttamas, lis — "jaunystę išgyvena tik bio džiovininkų sanatorija, Vokieti Jis, žinoma, juos žino, jis juos
Sniegas hutirpdamaš paliko vo jų mėgiamiausias patiekalas.
humaniškumas, liberalizmas, ra logiškai0 (vadinasi, kūnas jau joj, ties Miunchenu. Lietuvių jo matė, lankė, kalbėjosi. Kiti apie Palapinėje sunku susikalbėti
žemę tokią, kokią paliko ledynai,
Mačiau ir mažyčių, raudonų
dikalumas, šuolis į kairę (nepa nas, bet dvasia ir idėjos žilutė- je yra dai’ ir dabar ... Yra taip tai gal tik čia pirmą kartą suži
Kitą
dieną
užėjo
dar
smarkes

pasitraukdami
iš
Europbs
prieš
vorų, laipiojančių ant akmenų.
mirštant ir dešinės rankos) li liausios, iš 19 šimtmečio ir be pat ir reikalo jų neužmiršti dar note. Bet sužinoję — priimkit
nis
vėjas,
šį
kartą,
prieš
eidami
12,000
metų.
Visur
matėsi
tik
Atsirado ir paukščių. Prie įlan
ir dabar. Neužmiršti — reiškia juos kaip gimines, kaip savus
beralinių ir nacionalinių pajėgų galo reakcingos).
akmenys.
Vienur
jie
buvo
smul

kos pakraščių būriais skrajojo
Santariečiai savo kelio simbo bent protarpiais "įmesti sviesto kaip šiltesnio dėmesio reikalin
vienijimas, vėl nacionalizmas, li
kūs,
kaip
žvyras,
ant
kurių
gu

žuvėdros. Jos yra kiek didesnės
liu pasirinko ne Don Kiehofą, bet trupinėlį į jų liesą kasdieninę ko gus. Prisidėkite prie solidaraus
Prenumeratoriai, kurie užsisa
beralizmas ir humanizmas ...
lėjo
retai
išmėtyti
dideli
akme

už mūsų žuvėdras, baltos, juo
šę". ..
pasveikinimo, leiskite jiems pa kys nuo š. m. gruodžio, 15 d. iki
Tad aš jį laikau tuo kiaušinnys,
kitur
buvo
vien
tik
suskal

dais sparnų galais. Ant kalnų
Kaip žinoma, sanatorijoj išlai justi, kad jie, nors ir nelaimėje 1959 m. vasario 15 d., gaus pilną
galviu santariečiu, kuriais San mūsų socialistų DDT, turbūt, pa
dytos
uolos.
Daug
kur
matėsi
skrajojo sniego paukščiai. Jie
kymas tiems, kurie neturi nei bet gali pasidžiaugti, esą geros Vinco Krėvės Raštų komplektą.
tara labiausiai didžiuojasi. Kiek sirinko Don Kichotą).
klodai
bazalto
uolų.
Lygesnėse
taip pat balti, juodais sparnais.
Santaros - šviesos federacijos kiek paramos iš šalies, tikrai yra Šeimos nariai.
O tie, kurie užsiprenumeruos
vienu atveju — Santaros kryp
skelbiama liberalų vienybės idė liesas, greičiau perliesas.
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų vietose buvo daug kvarco, grani Tarp įvairiaspalvių akmenų jie
ties atstovu.
beveik nepastebimi. Jų dydis ir
DIRVA šiuo atveju apgailes
pat metų balandžio 15 d. gaus to ir kitokių mineralų mišinys.
Paskutini kartą jis vėl išsireiš ja yra — "nepateisinama jų su
Birželio gale atplaukė ledlau skraidymo būdas yra labai pa
tauja, kad irgi turi savo bičiulių
Lietuvos žemėlapį ir Jono Balio
kė, kad DARBAS (mūsų jaunes prastos Vienybės iliuzija".
žis ir sulaužė ledą įlankoje. Po našus į žvirblių. Taip pat atsira
LIETUVIŲ
Santaros-Šviesos ban d y m a i — skaitytojų, bendraminčių, ku
"Lietuvių Dainos Amerikoje".
nių ir pačių seniausių socialistų
kelių dienų stiprus vėjas, pūsda do ir kranklių, bet nedaug. Ma
riems,
deja,
teko
atsidurti
sana

jungti
liaudininkus
su
tautinin

Jau
išėjusius
L.
E.
tomus
nau

retokai pasirodantis žurnalas, J.
ENCIKLOPEDIJOS
mas nuo ledo kepurės į įlanką, čiau kelis tuzinus ančių, plaukio
torijoje.
Tai
mūsų,
visų
DIRVOS
kais
reiškia
—
"slopinti
radika

jieji prenumeratoriai gaus išsi
Kaminsko redaguojamas), —
išstūmė beveik visą ledą į Atlan jančių įlankoje ir ežeruose.
lųjį
lietuvių
visuomenės
sparną
”
.
skaitytojų
šeimos
nariai.
Nedi

TALKA
mokėtinai
pageidaujamomis
są

”... net ir su visom savo nuo
tą.
Keli Arkties šunys gyveni
lygomis. Už vėliau išleisimus to
dėmėm man atrodo viena iš akį (Matyt, tas "sparnas" yra socia delis jų būrelis: visos mūsų šei
Neužilgo atplaukė pirmieji lai
traukiančių gėlių mūsų visuome listai ir DDT. Bet Bimba ir Prū- mos gal nei pusės šimtadalio ne Lietuvių Enciklopedijos Admi mus mokama normalia tvarka. vai. Kadangi paštas buvo prista karių prijaukinti. Kartais, kai
nistracija skelbia paskutinę Lie
dar buvo daug sniego, atkeliau
Lietuvių Enciklopedijos leidi
niškam darže” (be abejo, norėta seika yra dar radikalesni, dar to siekia. Todėl neturėtų būti taip
tomas
lėktuvais
gan
dažnai,
tai
tuvių Enciklopedijos talką nuo mas nėra kieno nors asmeninis
davo 'eskimai su rogėmis į čia
pasakyti, "mūsų visuomeninia liau padarę "šuolį į kairę", taigi, jau sunku mums juos ir gana
apčiuopiamai palaikyti, jei bent š. m. spalio 15 iki 1959 m. balan reikalas, o vaisius visų lietuvių laivų pasirodymas nepadarė di esantį danų kaimą. Jie atveždavo
dar kvapnesnė gėlė!).
me darže”...).
džio 15 d. Talkos metu naujai L. sutelktinių pastangų, vaisius, delio įspūdžio, nors jie ir buvo kailių ir kitų savo produktų mai
Išleista trečioji Santaros kny didžiuma prisidėtumėm.
Mano laisvalaikio intelektua
Artėja Kalėdų šventės. Sveiki E. užsiprenumeravusiems bus deja, tik laisvame pasaulyje gy sulaikyti kelyj smarkios sniego nams. Amerikiečiams buvo drau
lines studijas gilinant, pasidarė ga — "... tikras tautininkų lei
audros ir sustumtų ledų.
duodamos premijos.
džiama eiti į danų kaimelį bei
venančių lietuvių. Tad ir nuopel
reikalinga susipažinti su ta gėle dinėlis, be jokio drąsesnio min nimais pasikeitimo laikas. Paprekiauti su eskimais. Eskimų
sveikinkim ir tuos, tegu ir ne
Užsiprenmeravusieji nuo š nai atitinkamai priklauso vi
ir ją pakvėpinti. Atsitiktinai ga ties polėkio"....
šiaurės
augmenija
šunys buvo pikti ir nuolat loda
Pagaliau daktaras, išpiaustęs pažįstamus, bet tikrus mūsų šei m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. siems tiems, kurie bet kuriuo bū
vęs patį paskutinį to DARBO
Buvo
didelė
staigmena,
kai
pa

numerį (šiais besibaigiančiais visą Santaros lavoną, nutaria ją mos narius, bičiulius. Ir pasveir iš leidyklos -nemokamai gauna: du prie šio didelio darbo priside stebėjome prie žemės prisiploju vo. Juos laikydavo pririštus
metais jau antrąjį!), radau ten laikinai atgaivinti ir parašo re kinkim ne žaisliuku-atviruku, o 1) Vinco Krėvės Raštus — pilną da. Darbas kilnus, nes lietuvių sius augančius "kačiukus". Jų grandinėmis.
(Bus daugiau)
pačiu pirmuoju straipsniu pa ceptą (numeris ketvirtas): "Li vienu kitu doleriu, galinčiu pa komplektą (komplektą sudaro 6 tautos ir valstybės kančios ir ver šaknys skleidžiasi ant paviršiaus,
skelbtą studiją, vardu "Senųjų beralinio geto tvankybei pravė virsti sveikatą stiprinančiomis tomai, kurių trys tomai jau iš gijos metais, jis skiriamas jos nes žemė yra amžinai sušalus.
MŪSŲ SPECIALYBĖ
leisti, o ketvirtasis spausdina garbei ir pasididžiavimui. Dar
ligos ir jaunu jų iliuzijos”, para dinti ir išbristi iš idėjinio skurdo maisto gėrybėmis.
DIRVA atidengia specialią mas; 2) Lietuvos žemėlapį ir 3) bas prasmingas, nes skirtas ne Vasaros metu atšyla tik apie še
Vaistų siuntimas į užsie
šytą man irgi nepažįstamo poli Santarai nevengtina kultūringos
ši
coliai
nuo
paviršiaus,
todėl
nius. Mūsų sandėliai yra pil
tiko ir ideologo p. J. Kiznio. Dak idėjinės kovos... su savo kole sąskaitą: MŪSŲ ŠEIMOS NA Jono Balio "Lietuvių Dainos tik mokytis ir praturtinti kiek augmenija negali giliau šaknų
RIAMS GAUTINGO SANATO Amerikoje."
ni, ir užsakymai greit iš
vieno mūsų žinyną, bet yra bū
taras ten atranda, kad mūsų se gom iš kairės ir iš dešinės".
įleisti. Pavasarį "kačiukų" pum
pildomi. Kainos visiems pri
das ir priemonė išlaikyti lietuvių
nieji (turbūt, amžiumi?) politi
purai išaugo iki colio igumo. Vė
PERSIUNČIAME SIUNTINIUS l SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.
■ kalbai ir lietuvybei.
einamos.
niai lietuviai visi serga, galbūt
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS
liau tie balti, pūkuoti pumpurai
MODERN DRUG
Argi nėra didelis pasididžiavi
tik socialistus ir J. Kaminską iš
pavirto
į
žiedus.
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC.
12429 St. Clair Avė.
mas prieš laisvas tautas, kad pa
skyrus. O jaunesnieji ir jaunieji
Birželio viduryje kai kur su
MU 1-2342
vergtos tautos vaikai, plačiai pa
visi gyvena iliuzijomis, galbūt iš
135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583
žaliavo žolė. žemės paviršiui su
Ik)
siskleidę priverstinėje emigraci
skyrus tik jaunųjų socialistų ra i
(Licensed by USSR)
šilus,
pasirodė
daug
ežerų
slė

joje, suteiktinėmis jėgomis su
telį ir tuos, kurie susibūrę j DDT an
MŪSŲ SKYRIAI
geba tokį milžinišką darbą pa
(gana klaidingas pavadinimas,
900 Literary Rd.
332 FiHmore Avė.
141 2nd Avė.
11339 Jos. Campau
nes tai turėtų būti ne demokra
daryti ?
Cleveland 13, Ohio
Buffalo 6, N, Y.
New York City
Detroit 12, Mich.
Ir Tu, Mielas pavergtos tautos
tinio, bėt socialistinio-marksistiSveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems
Tel. TOwer 1-1461
Tel. MOhawk 2674 Tel. TOwnsend 9-3980
Tel. YU 2-0380
Sūnau
ir
Dukra,
prenumeruoda

nio darbo talka).
132 Franklin Avė.
39 Raymond Plaza W.
632 W. Girard Avė.
308 West 4th St.
■■ mas L. E., esi tų sutelktinių jėgų
Mūsų draugams ir rėmėjams
Bet iš visų jaunųjų klaidinNewark,
N.
J.
Hartford,
Conn.
Philadelphia
23,
Pa.
Boston
27,
Mass.
dalininkas ir Tau, kaip ir visiems
giausiomis, žalingiausiomis ir
Tel. MArket 2-2877 Tel. ANdrew 8-5040
Tel. WAlnut 5-8878 Tel. CHapel 6-4724
bendradarbiams ir talkininkams,
kvailiausiomis iliuzijomis, pagal
Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminGms ir draugams, kreipkitės j mū- ■ priklausys busimųjų mūsų tau
ARTHUR FEUER
daktarą Kiznj, — gyvena santa ■
■
sų
patyrusius,
atidžius
ir
mandagius
skyrių
vedėjus,
kurie
maloniai
suteiks
jums
visus
nurodymus.
S
tas kartų padėka ir tinkamas
riečiai. šis DARBO straipsnis
J
Pradžiuginkite savo artimuosius siuntiniu Kalėdoms.
■
vertinimas.
MASON CONTRACTOR
faktiškai yra nukreiptas labiau ■
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri- ■
siai prieš Santarą. Nei skautai, ■ statymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro ■
Laukiame atsiliepiant.
J
nei ateitininkai, nei kokia kita J paštu per 7-12 dienas).
Lietuvių Enciklopedija
■
Mūsų
jstaigose
yra
didelis
pasirinkimas
pirmos
rūšies
maisto
produktų,
pramones
gaminių:
■
YK 2-3141
2380 VVarrensville Rd.
jauna ar sena spauda ligšiol nė
265 C St.,
■ skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
■
ra taip žiauriai ir piktai puolusi 5
• So. Boston 27, Mass.
Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.
J
Santaros, kaip ta mūsų darže
U. S. A.
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LIETUVIŲ TAUTINĖS
SĄJUNGOS BALIUS
Lietuvių Taut. Sąjunga Chicagoj šiemet rodo daug gyvumo
ir sumanumo. Dedama pastangų
Tautinės Sąjungos narius ir jų
bičiulius labiau suartinti tarpusavęs ir vienus su kitais arčiau
supažindinti. Tam tikslui Liet.
Taut. Sąjungos Chicagos skyrius
ruošia didelį susipažinimo balių.
Balius įvyks šiemet paskutinį
šeštadienį prieš adventus, lap
kričio 29 dieną, B. Pakšto salė

vienas iš keleivių į radaro dėžę
bandė įkišti laišką, nes, mato
mai, palaikė pašto dėžute.
•
•*.■4p
' Vienas tarptautinė lėktuvų
bendrovė išdalino keleiviams
Penki Stulpai scenoje
virš 10,000 naujausių 1959 me A. Landsbergio, premijuotosios
tų kalendorių kol pastebėjo, jog dramos ”Penki stulpai turgaus
rugsėjis atspaustas 31 diena.
aikštėje” premjera, rodyta šeš
♦
tadienį, lapkr. 15 d. lietuvių sa
Bostonietė mergaitė, rašyda lėje buvo sutikta sudideliu clema laišką viename New Yorko velandiečių susidomėjimu. Pub
viešbučio kambaryje, pametė likos buvo pilna salė.
plunksnakotį, kuris nuriedėjo po
P. Maželio režisuotas pastaty
lova. Pasilenkus paimti rado 130 mas buvo spalvingas, atliktas
dolerių.
P. J. draperiniam scenovaizdy su tau
piai irprovizuota butaforija. Re-

je, 2891 W. 28th St., pradžia 8
vai. ir 30 min. Bus vakarienė,

žisūriams užmanyme buvo re
gima naujumo ir eksperimenti

CHICAGO

dainos, šokiai. Šokiams gros B.

Pakšto kapela. Veiks baras.
Tautinės Sąjungos Chicagos
skyriaus valdyba maloniai kvie
čia į susipažinimo balių visus
Tautinės Sąjungos, Tautinio
Akademinio Sambūrio narius, vi
są Korp! Neo-Lithuanią ir visus
jų bičiulius. Prašom ateiti į ba
lių su šeimomis.
Apie Jūsų sutikimą susipažini
mo baliuje dalyvauti ir atvyk
stančių asmenų skaičių prašom
pranešti iš anksto vienam iš Šių
asmenų: Petrui Vėbrai 2645 W.
18 St. CR 7 2478, Stasiui Mankui
6725 So. Cambell Avė. GR
6-2723, Dr. J. D'auparui 910 W.
70th St. HU 8-4119.
Laukiame atvykstančių!
J. Dauparas

ŽLIHKĖSE

DĖMESIO!
GLOBĖ PARCEL
SERVICE. INC.
Persiunčia Jūsų sudarytus
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitą siuntėjui. Gavėjas
nieko neturi primokėti.
Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu persiunčiami ?ji daiktai telpa
dėžėje, kurios dydis nustatytas
IAV pašto taisyk’ių. Maistą kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.
Nepatikėkit savi brangių siun
iinių į neaiškias, liulančias tar
pininkauti rankas
Globė Parcel Sek ’ice Ine. siun
čia su Inturisto įgaliojimais.
Siuntiniai pilnai apdrausti.
Siuntėjų

patogumui

turime

nės drąsos.

Vaidilos teatro vaidintojų po
zoje, žingsny ir žody šį kartą
buvo įžiūrimas reikšmingas pri
artėjimas į scenos meno kūrybi
nes nuotaikas.
Autoriaus frazė skambėjo
šviežiai ir poetiškai. Tik filoso
finiu krūviu svari mintis nepa
siruošusiam' žiūrovui bus, be
rods, likusi tamsi ir nepastebė
ta.
Autorius, režisorius ir vaidin
tojai buvo pasveikinti ir padėko
ti gana nuoširdžiom žiūrovų nuo
taikom.
Let. Bendruomenės I Apylin
kės valdyba atliko tvarkingą ruo
šos ir organizacinį darbą. Tik ne
žinia, kaip išaiškinti ruošėjų at
sisakymą programoje paminėti,
kad Penkių Stulpų premijos me
cenatas buvo Ohio Liet. Gydyto
jų Draugija.

Stp. Dariaus laivo
Vadovybėje įvyko pasikeitimų.
Buv. laivo vado pavad. vyr. valtn.
Alg. Andrašiūnas išvyko kariuo
menėn, laivo adj. vltn. šar. Peckus išvyko studijoms Europon.
Bocmanas vltn. D. Kižys ir jūrų
sk. Arv. Kižys, Ad. Melinauskas
ir G. Motiejūnas pervesti Mar
tyno Jankaus jūrų budžių būrelin. Jūrų budžiams perleistas vie
nas burinis pastatas, pilnas takeležas ir keletas gelb. liemenių.
Laivo vadiją sudaro: vair.
Henr. Pikturna — pirmas laivo
vado pavad. ir Bebrų vieneto va
dovas, valtn. Rimas Dumbrys —
antras laivo vado pavad. ir jūri
nės dalies instruktorius Bebrų
vienetui, valtn. Gint. Sniečkus
— laivo adjutantas ir laikinai
einąs Narų valtininko pareigas,
valtn. Alb. Korsakas — laivo
bocmanas ir rikiuotės vadovas,
vair. Ben. Butkus — laivo lau
žavedys ir Ryklių valtininkas.

PARENGIMŲ KALENDORIUS
1958 m.

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

Geriausi sveikinimai mūsų draugams ir
visiems lietuviams

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

taros filisteriai.
1959 m.

Gegužės 2 d., Slovenian Audi
torium JAV ir Kanados jaunųjų
dainininkų konkursas. Rengia
Dirva.

HUNEK

CONSTRUCTION, INC.

17706 Milės Avenue

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

Gali MO 2-3000

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

Pilėnų tuntininkas Toronte
Lapkr. 9 d. Clevelando Pilėnų «5S
sk. tuntininkas vyr. sktn. Pr.
Išnuomojamas butas
Karalius buvo nuskridęs Toron5 kambariai antrame aukšte
tan į tenykštę Lietuvos Skautų su apšildymu, suaugusiems, be
S-gos 40-mečio šventę. Jis buvo vaikų.
pakviestas jubiliejinėje sueigo
Kreiptis:
je skaityti pašnekesį — ”Skau6830 Bayliss Avc.
tybės reikšmė Lietuvos jaunuo
Tel. EX 1-6016
menės auklėjime”.

B

(88)

East 74 gatvė
į šiaurę nuo Superior, dviejų šei
mų, 5^-5V^, dujų šildymas, ga
ražai, gražiausias namas gatvė
je, turi būti parduotas, tvarkant
palikimą.
J & M Realty
UT 1-7906

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

24 hours towing.

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

ED 1-3363

'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
gerų vilnonių medžiagų, odų.
Natalija ir Fabijonas
skarų, skarelių, batukų, šios pre
J. CIJUNSKAS
Kaminskai,
kės parduodamos siuntėjams sa
AMERIKOS
LIST PROPERTY LIEKE
LAIKRODININKAS
vikaina.
lapkričio 16 d., sekmadienį, šven
LIETUVIAI
Taiso ir parduoda laikrodžius
Singles — 2 familys and aparAdresas:
1313
Addison
Rd.
tė
savo
vedybinio
gyvenimo
10
IR TAIP
ir angliškųjų skolinių
tment. We have buyers for šame. apyrankes ir kitas brangenybes.
Kampas Superior ir E. 71st St.
metų sukaktį. Giminių ir svečių
Lietuviai studentai televizijoje
Sąžiningas ir garantuotas dar
Call today.
ŽODYNAS
Tel.: UT 1-0806
GYVENIME
buvo per 70.
bas prieinamomis kainomis.
Šeštadienį lapkr. 15 d., 2 v. p.
Knyga, kurios visi laukė, bet
LĘSLIE
REALTY
CO.
BŪNA
labiausiai tai Valparaiso Univer
p. per WJW-8 televizijos stotį
753 E. 118 St.
New York City Opera
NELAIMĖ IR LIGA lietuvių studentų grupė, studi
siteto ir kitų universitetų bei ko
B. Greenfeld
Cleveland 8, Ohio
Michigano valstybėje viena 12
Liga ir nelaimė ištinka netikė juojanti Kent State University, lapkričio 21-23 d.d. lankysis Cle legijų buvusieji lietuviai studen
Telef.: LI 1-5466
MA 1-6255
metų mergaitė, stebėdama rung tai. Todėl tu turi užsitikrinti, reprezentavo savo universitetą velande ir pastatys Verdi Rigo- tai. Ji yra pirmoji knyga, kurio LI 1-51C0
letto (XI. 21), Strausso "šikšno je plačiai aprašomos aukštosios
tynes, užsiundė šunį ant vieno kad TAVO šeima būtų apsaugo
su lietuviškuoju lenciūgėliu.
sparnį” (XI. 22) ir Puccini "Bo mokyklos, lankytos senosios
priešo komandos žaidėjo. Rezul ta pagal Aceident and Sickness
Amerikos lietuvių inteligentijos:
šoko: G. Mariūnaitė, G. Nat- hemą” (XI. 23).
tate: perkąsta koja, byla ir $250 planą.
EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
aprašomi ir veikusieji tose mo
kevičiūtė ir R. Leknickas. Jiems
Bilietai jau gaunami pas Bur- kyklose lietuvių kalbos kursai,
atlyginimas.
NATIONVVIDE INSURANCE talkininkavo stud. G. Maciulevi
SAVINGS
OPEN EVERY SATURDAY
«
rows,
419
Euclid
Avė.,
ir
pas
G.
aprašoma
ir
pati
inteligentija.
COMPANY siūlo platų ligoninės, čiūtė iš Clevelando ir Anne Reed,
EARN
UNTIL NOON
Be to, daug pasakyta apie tuo
Bernardi, 2816 Euclid Avė.
Vienas JAV senatorius gavo medicinių, operacinių ir nedar
gydytojo duktė iš Youngstovvn.
metinės lietuvių spaudos kalbą,
moksleivės laišką, kuriame ra bingumo pajamų draudimą že
apie privatines ir parapines mo
A. Reed yra amerikietė, studi
šoma: ”Visos mano draugės ren momis kainomis!
kyklas, kuriose buvo dėstoma
EDDY RI) — Į š. NUO
juojanti šokį ir muziką Kento
ka filmų žvaigždžių nuotraukas.
lietuvių kalba. Antroje knygos
Dėl smulkesnių informacijų Universitete. Ją lietuvių tauti
ST. CLAIR
dalyje eina Angliškųjų skolinių
Aš noriu būti originali, todėl at skambinti:
Puikiausias plytų namas su Žodynas, kuriame daug duodama
niais šokiais sudomino su ja kar
siųskite dvylikos senatorių nuo
PAULINA MOZURAITIS, tu liaudies šokių kursą studijuo naujai atrodančiu vidumi. 6 gra gyvosios kalbas pavyzdžių, labai
ACCOUNTS
traukas. Rinkdamas būki atsar
INSURED
TO
aiškiai
parodančių
šnekamąją
Agentas
HOME AND
janti G. Mariūnaitė. Ameriko žiai dekoruoti kambariai, kera
gus, nes ir geriausi juokingai at
Amerikos
lietuvių
kalbą.
*10,000
Tel. SK 1-2183
REMODELINO LOANS
niuke dabar jau mokosi lietuvių mikos plytelių virtuvė ir vonia;
rodo”.
|
Knyga didelio formato, 366
kalbos ir labai apsidžiaugė ga plius pusryčių kambarys, mie
vusi Dirvos dovaną — lietuviš gamoji veranda, plytelių dušas psl., kietais viršeliais, gerame
Ohio valstybėje perkant deg
popieriuje, kaina tik $5.00. Ra
ir praustuvė rūsyje. Dujų šilu šykite:
ką elementorių.
I)r. Alg. Margeris, 3325
tinę reikalinga užpildyti atitin
ma, alumininiai antrieji langai, S. Halsted St., Chicago 8, III.
Kento
lietuvių
studentų
gru

kamus lapelius. Tie lapeliai, kaip
pė, šiais metais žymiai sustiprė užbaigtas 3 aukštas, dvigubas
svarbūs dokumentai, buvo sau-Į
jusi, savo organizuotumu ir gy garažas. Nuostabus pirkinys už
I. J. SAMAS JEWELER
gomi nuo 1951 metų. Iki šio lai-!
vumu atkreipė profesūros dėme $17,300. Rodomas iš anksto su
ko prisirinko apie 300 tonų po-j
sį ir buvo įgaliota reprezentuoti sitarus.
pieriaus. Pagaliau buvo nutarta
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Hribar Realtors
universitetą televizijoje. Jie ti
visus parduoti, kaip neturinčius
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
GL 1-2500 — LI 1-6593
kisi sulaukti ir panašių kitų įga
vertės.
pasirinkimas.
(88liojimų.
*
Keleivis, važiuodamas iš Bos
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
)
Telef.:
EX
1-3969.
Bute:
WA 1-2354
tono į New Yorką traukiniu, už
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
simanęs pavalgyti tepasitikrina!
vietovę, nes patarnavimo mokes
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
čiai priklauso nuo vietovės, Masišvežiojame į namus.
sachusetts valstybėje mokama
DIEVO KARALYSTĖS
5G, Rhode Island, Connecticut
ŽINIOS
I
ir New Ycrko mieste — 3%,
609 Society for Savings BIgd.—Cleveland, Ohio
ST. CLAIR BAKERY
Skaitydami KARĮ būsite gc
į
Ant
žemės,
kurios
mes
prašoWestchester County, N. Y. ne rai informuoti apie pasauliniu.OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
i me, ateik Tavo karalystė. Kaip
Sav.
O
’
Bell-Obelenis
mokama jokių mokesčių.
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
karinius įvykius, rasite straips
Danguj taip ir ant žemės, kad
«
kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
visi išpažintų Jėzų esant Viešpa
nių iš karinės ir Lietuvos istori
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Viena Lorain miesto gyvento jos retais paveikslais iliustruoti
timi, kad būtų garbė Dievui Tė
Antroji
mūsų
krautuvė
yra
vui, kuriame mes turime atpirki
ja, grįždama naktį iš darbo, su ir Lietuvos karių atsiminimus v
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
mą
per
Jėzaus
kraują.
Būtent,
1404
E.
66
Street
Tel.
EN
1-4551
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
sidūrė su stirna. Tačiau jos vy įvairių laikų.
nuodėmių atleidimą, nes Jo vis
ras laimikiu nebuvo patenkintas,
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
Metinė prenumerata $5.00; ra
ikas sutverta, kas yra Danguje
automobilio priekio pataisymas švkite: KARYS, 916 Willoughb'
ir žemėje. Kaldse 1: per. 15-16
produktus.
kainuos apie $300.
E. Biblija. Ta tiesa buvo užslėp
Avė Brooklyn 21. N. Y.
•
ta visam pasauliui —ieškokite
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti
LIETUVIŲ KLUBAS
to,
kas aukštai yra, bet ne to, kas
Nebrasko’“ valstybės policija
ant žemės — balvonų garbini
6835 SUI’EIUOR AVĖ.
EX 1-1143
radaro aparatu tikrino važiavi Tik Dirvą skaitydamas sužinosi.
mas,
psalmė
Dav.
115,
per.
4-5
mo greitį. Iš kitos valstybės pra kaip gyvena viso pasaulio lietu
E. Biblijos perijodas prasidėjo
Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

3'w

SUPERIOR
SAVINGS

P. J. KEKSIS

važiuojanti

masina

sustojo

ir

viai.

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

au pradžia minėtų vargų, kurie

EAST SHORE REALTY

žmonijai praneštos, kada ateis

Įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,

Dievo rūstybės diena. Mat. 24,

muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa

pažymi pasaulio pabaigą, iki kol

turi būti Dievo karalystės žinios

VISIEMS GERAI ŽINOMI BATAI

780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes tarpi
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidaujat.

SALAMAN DER

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

JAU YRA GAUNAMI CLEVELANDE

j

Atidarymo proga šią savaitę klientai gaus
dovanų vokiškų P e r 1 o n kojinių.

j

KRAUTUVĖS

Į 3325 Lorain Avė.

ADRESAS:

Tel. ME f-5837

1__ ______________________ __ ___________ _______________________________________

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 VValiace Avė. S.,
Welland, Ont.. Canada.
•m

per. 14. E. Biblija.
Dievas sako, jūs neišliksite ne
nubausti, nes aš iššauksiu kardą
ant visų bedievių. Ką turi turėt
širdyje tie, kurie nori Dievui
patikti, bet Dievo neturi, kurie
sakosi Jį mylį, bet jo nemyli. To
kios mintys ateina tik iš šėtono.
Visi stovėkite tvirtai po Dievo
malone. Dievas yra tikrasis že
mės savininkas. Gala 5. per. 1 E.
Biblija.
Kristaus Karalystės dienose,
visi kapuose miegantieji, bus pa
žadinti. Daugėlos 12: Biblija.
Atsakysiu į kiekvieną klausi
ma laišku.
Skelbia:
VVILLIAM SHIMKUS
East VVallings Rd.
Breckswille, Ohio

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
galite

klausyti*

ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
M
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam 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

T
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shall also be allowed to give pri
valė instructions, as far as this
can be done without prejudice to
the duties, for which he is eng

aged,

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas:
HEnderson 1-6:144. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (liūto telefonus: (II, 1-3976).

PIRMASIS NEW YORKO MOKYTOJAS
IR GYDYTOJAS BUVO LIETUVIS

Agrecs with the original re
cord. L. Vau Seventer 1659”.
To paties leidinio 436 pusi. įdė
tam laiške Vak. Ind. Kompanijos
direktoriai rašo Stuyvesant iš
Amsterdamo: "Kiek daug pa
stangų turėjome padėti suradi
mui lotynų kalbos mokytojo, ro
do jau ir tas faktas, kad dabar
vyksta tūlas Alexander Carolus
Cursius, buvęs profesorius Lie
tuvoje . . ."
462 puslapyje yra paskelbtas
beveik po metų nuo .jo pasamdy-

r ragmcntmių žinių apie sį mu- mo rašytas laiškas (1660 m. bai.

f ANICETO SIMUČIO, LIETUVOS VICEKONSULO, NEVV YOR- sų tautieti galima rasti 1883 meKO LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMŲ SUSIRINKIME DARYTO Į tų keliolikos tomų leidinyje Po
cunients Relating to Poloniai HisPRANEŠIMO S A NTR A11K A)
tory of the State of New York,

16 d.), iš kurio sužinome, kad
Kuršius dai’ vertėsi ir gydytojo
praktika. Kadangi tas gali būti
idomu ir lietuviams gydytojams,

Tenka stebėtis, kad maža lie dijos atkviestas mums rūpimas Vol. XIV, Albany, N. Y., 1883. tai ir jį paduodu taip, kaip jis

I . J. žiūrio minėjime dalyvavo gražus vyresniųjų skautų būrys. Iš kairės: viršuj inž. R. Minkūnas

(dabar Dirvoj spausdinamo "Iš vidurnakčio saulės šalies” rašinio autorius, p. Leknickaitė, A. Mė
Translated, Conipiled and Edited skamba angliškam vertime:
linauskas, p. Vizgirdienė ir Dirvos bendradarbis V. Kizlaitis
li i r v o s nuotr.
from the Original Reoerds By B.
”As we are told, that Rector
i
Fernow. Kaip jau pats leidinio Curtius practices medicine there
pavadinimas sako, ten yra su and therefore asked to have a
agentų, verbavusių vietinius in- kazo ligoninėje, laukdamas mir
herbariurn
sent
to
him,
we
have
VINGIAI
rankiotas
ir
išverstas
iš
olandų
apdovanoję didelėmis asmenybė Adam Roelantsen užskaitytas
formuotojus.
ties.
been
willing
to
provide
him
with
*
*
mis visus savo kaimynus, o len kaip pirmas kolonijos mokyto j angių kalbų susirašinėjimas
IR
one
herewith,
you
will
hand
it
to
kus tiesiog praturtinome, tuo dar jas, kuris pramokydavo skaityti tarp Vakarų Indijos Kompanijos be property of the Company;
Rusija neseniai bandė, ir jai
Papildoma žinutė iš Bangkoko
PERSPEKTYVOS
labiau save nuskriausdami.
elementorių ir katekizmą, ir šiek Amsterdame, Olandijoje, ir jos like\vise the books sent with and
nepasisekė iššauti raketos į mė apie neseniai įvykusį perversmą.
Gavusi lietuvį karalių Jogailos tiek rašyti. Tas mokymas vykda generalinio direktoriaus New for the above-mentioned clergynulį, — taip sako kai kurie Ry Tailande (plačiau Dirvos 85 nr.) :
j
.
p.
p.
men.
”
asmenyje, besmunkanti Lenkijos vo pagal mums žinomą Lietuvos Yorke (tuometiniam Naujajam
tų Vokietijos atomo specialistai
Kai kurie ministeriai jau iš
valstybė vėl lyg ant mielių iški daraktorių pavyzdi privačiuose Amsterdame). Tų dokumentų
ir informuoti diplomatai. Varšu anksto žinojo apie įvyksiantį per
Tūlas Alexander C. Pliek (HisProncūzijoje
prasidėjo
kam

lo. Jogailos dinastija davė Len namuose, nes dar 1649 metais tarpe yra keturi, kurie kalba apie tory of the State of Nevv York
vos radijas net buvo iš anksto versmą ir nuvyko į kariuomenės
panija
pirmojo
Tautinio
Susirin

kijai eilę gabių valdovų, valdžiu Stuyvesant skundėsi, kad nesant mums rūpimąjį Aleksandrą Ka- In Ten Volumes, Columbia Univ.
įspėjęs klausytojus "laukti kai štabą pasveikinti busimojo val
kimo
rinkimams
pagal
naujųjų
sių Lenkiją veik ištisus du šimt mokyklos "vaikai lyg laukiniai rolį Kuršių. To leidinio 437 pus- Press 1933) rašo, kad tada viso
kurių kosminių staigmenų — dovo marš. Sarito. Tūlas štabo
konstituciją.
Per
3,000
kandida

mečius.
laksto po gatves, tuo tarpu kai j lap.vje yra paskelbtas Vakarų In- je kolonijoje buvę tik keturi as
galimos sovietinės raketos į mė pareigūnas pasitiko ministerius
tų
pasiūlyta
į
465
vietas.
Rinki

Neskaitant eilės valdovų ir di jie turėtų būt pratinami prie dis-: dijos Kompanijos Amsterdam, menys, kurie turėję medicinišką
nulį”.
ir pareiškė:
minės
apylinkės
iš
naujo
per

*
delio masto karvedžių, pats di-|ciplinos uolaus ir dievobaimingo Olandijoje, 4659 m. balandžio 10 apmokymą (medical training),
"Vyriausiasis vadas priims
grupuotos.
Rinkimų
įstatymai
d. (ketvirtadienis) direktorių po kurių tarpe buvęs ir "schoolmas
džiausiąs lenkų naujųjų laikų ra- mokytojo priežiūroje.”
Buvęs sovietų premjeras Bul jūsų rezignacijas lygiai 12 va
taip
pat
nauji
—
labai
skirtingi
šytojas irgi buvo ne kas kitas,
Kolonijos direktorius Petrus sėdžiu protokolas, kurio ištrau ter Curtius”. Kiti autoriai Kur
ganinas, kai kurių diplomatu in landą. Prašau nusistatyti laikro
nuo tų, kurių prancūzai buvo pri formacijomis, gulįs tūloje Kau džius. Dabar yra 9 vai. 22 min.”
kaip lietuvis Adomas Mickevi-Į Stuyvesant jau 1652 metais pra ka angliškai taip skamba:
šiu ir tituluoja Dr. Curtius. Papratę. Politinės partijos rinki
sius. Jo ir veik visos temos buvo dėjo rūpintis, kad būtų įsteigta
"Before the Board appeared, vyzdžiui, Kilpatrick tiesiai rašo, muose vaidinsiančios mažesnį,
iš Lietuvos praeities.
aukštesnė sistematinė mokykla Alexander Carolus Cursius, late kad "Dr. Curtius vvas a physiAmerikoje išgarsėjęs Jurgio ir tik dėka pastoriaus Domine Professor in Lithuania mention- cian, and needed a herbariurn.” negu ligšiol, vaidmenį, labiau iš
CHICAGO IR CICERO
Vašingtono pagelbininkas nepri- Drisius užsispyrimo 1659 m. bu- ed in former minutes, who of- Dėl tos priežasties jam buvęs ir keliamos asmenybės.
Pirmieji rinkiminės kampani
klausomybės kare Tadas Kos- vo įsteigta antroji mokykla, ku- fered his Services. After a vote sklypas skirtas, kad jis galėtų
• Adomaitienė Sofija nepri- ti: Gintneris Antanas — iždinin
jos ženklai jau pradeda kelti
ciuška, kuriuo lenkai taip di-1 rios vedėju ir buvo paskirtas had been taken, he vvas engaged vaistažolių užsiauginti.
as Latin schoolmaster in Nevv
abejonių, ar bus išlaikytas tas klausomoje Lietuvoje buvo vals kas, Juškevičienė Ona — sekre
džiuojasi, pats savo testamente mums rūpimas Alexander Ca Netherland at vearly salary of
(Bus daugiau)
prancūzų vieningumas, kurį lai tybinės operos solistė, o čia Chi torius, Dr. Paplėnas Jonas —
rašo, kad jo gimtinė yra "Lithu rolus Cursius, "late Professor in 500 florin, of vvhich one ųuarter
mėjo I)e Gaulle, pasiūlydamas cagoje, be kitų pasireiškimų me valdybos narys, Dr. kun. Prunsania in Poland”.
shall be paid to him in advance,
Lithuania”. '
no srityje, dar pirmininkauja kis — vicepirmininkas, Dr. Ka
nauja
konstitucijų.
Varžybos
ir
that
he
may
proeure
vvhat
books
čia tik prabėgom užsiminiau
Oficialiai jis ir užskaitomas
nesantaika tarp politikų yra pa Lietuvių scenos darbuotojų drau zys Sruoga — pirmininkas. Kan
Naujas DIRVOS
vieną kitą pripuolamai prisimin pirmuoju New Yorko mokytoju, he reųuires. The Board further
grants him gratuity of 100 fl.,
siekusi rekordinį laipsnį. Pary gijai. šita draugija su savo vai didatai: Semėnienė ir Vaičiūnas,
tą. Pagaliau yra šimtai ir tokių nes turėjo aukštesnį išsimoksli vvhich the Company vvill la.v out
adresas
žiuje būkštaujama, kad iš rin dinimais jau yra pasirodžiusi į revizijos komisiją išrinkti: Šu
atvejų, kur ir fragmentų nėra nimą, negu visi iki tol tik rašto in available merc.handise to be
kimų Prancūzija galinti išeiti Chicagoje ir Clevelande. Lapkri las, šulaitis ir Čepulis.
likę, iš kurių būtų galima nusta galėjusieji pramokyti mokytojai used by h'm upon his arrival in
6907 Superior Avė.
su dar daugiau ir dar silpnesnių čio 1 d. Chicagoje suruošė viešą
• Blinstrubas Teodoras, Ame
tyti, kad tai lietuvių ^ūta, nes — jis buvęs profesorius Lietuvo Nevv Netherland, vvhere a piece
balių
su
labai
patrauklia
progra

of
land
convenient
for
a
garden
partijų, negu anksčiau.
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
jie yra paslėpti po 1 ūkiškai, ru je. Oficialiai jis ir pakviestas
Cleveland 3, Ohio
ma. Svečių buvo daug.
or orchard shall be allotted to
♦
gos sekretorius, buvo sukvietęs
siškai ar ir vokiškai skam’ an- kaip "Latin schoolmaster". Tuo him by the Director-General. He
• Dail. Mikas Šileikis, švęsda bendrinių organizacijų (Alto,
Paryžiaus bankininku sluoksčiom pavardėm, panašiai kai
niai vėl pranašauja, kad Pran mas 65 metų amžiaus sukaktį, Bendruomenės ir Balfo,) reika
tuoniolikto ir devyniolikto šimt
cūzija netrukus sukursianti nau suruošė savo kūrybos apžvalginę lams svarstyti komisiją, kuri
mečio Lietuvos žemėlapiuose nė
ją valiutą, skirtą vien tik pre parodą. Sukaktuvininką sveiki veikia kaip Amerikos Lietuvių
ra nė vieno lietuviškai skamban
kybai su užsieniu. Naujieji pi no konsulas Daužvardis, Tėvas Tautinės Sąjungos centro pata
čio miesto, o tik Wilno, Kovno,
nigai būsią pavadinti "Frahc Kubilius, SJ, Jasaitis — LB Chi riamasis organas. Svarstyti Bal
Troki, Kedani, Osmen ir t.t.
lourd” (sunkusis frankas), jų cagos apygardos pirmininkas, fo būsimo seimo klausimai ir pa
Iš kitos p oš ė s yra ir tokių, ku
kursas būsiąs: 500 už 1 dolerį. dail. Varnas — lietuvių meninin sikeista informacijomis apie bū
rių tiek kilmes vieta, tiek pavar
Dabartinio franko oficialus kur kų sąjungos vardu, Dr. Grigaitis simą Alto direktorių suvažiavi
dė yra neabejotinai lietuviška,
— Naujienų vardu ir muz. Na mą.
sas yra 420 už 1 dol.
bet apie kuriuos mes nieko ar vi
kas muzikos studijos dalyvių
*
sai mažai težinome. Prie tokių
• Jonas švedas, Kultūros Fon
tenka priskaityti pirmąjį New
Austrija, bijodama priekaištų vardu. Parodos atidaryme daly do pirmininkas, buvo sušaukęs
Yorko aukštesnės mokyklos mo
dėl neutralumo nesilaikymo, pra vavo nemažas visuomenininkų ir fondo valdybos posėdį lapkr. 2 d.,
kytojų ir gydytoją, Dr. Aleksan
dėjo tvarkyti smarkiai didėjan laikraštininkų būrys.
• Gintneris Antanas pirminin kur buvo numatyta svarstyti
drų Karolį Kuršių, kuris anų lai
čią užsienio šnipų veiklą. Ramiai
"nuosmūkio” ir Nevv Yorko pa

tuvių tauta yra davusi tiek daug lietuvis.
didelių žmonių, štai veik nuo pat
Augant kolonijai, atsirado ir
žinomos Lietuvos istorijos pra priaugančių vaikų mokymo rei
džios iki moderniųjų laikų esame kalas. 1638 metais tūlas olandas

paprašė amerikiečius perkelti ki kavo Chicagos lietuvių spaudos rodos reikalai. Gerokai padisku

kų dokumentuose žinomas kaip
Alexander Carolus Cursius. Prieš

tur žinomesniuosius savo šnipus,
suėmė ir ištrėmė šešis vengrų
slaptosios policijos agentus, kalėjjman sukišo pustuzinį čekų

gilinantis i to pirmo žinomo lie
tuvio atsiradimų Amerikos kon
tinente tenka mesti žvilgsnį į

darbuotojų susirinkimui lapkri

tavus, nutarta tuo, reikalu jokio
čio 1 dieną; buvo įsteigtas Lie
viešo pareiškimo nedaryti.
tuvių žurnalistų sąjungos Chi
• Fondo narių dėmesiui. Se
cagos skyrius. J valdybą išrinkkantis fondo- valdybos posėdis

New Yorko istorijų.

1609 m. rugsėjo 3 d. Henry
Hudson įplaukė į New Yorko
įlankų, kame, užmezgęs ryšius
su tose apylinkėse gyvenusiais
indėnais, pranešė jį samdžiusiai
olandų Rytų Indijos Bendrovei
apie dideles kailių prekybos ga
limybes su indėnais. Sekančiais
metais atėjo pirmas laivas su
indėnams tinkamomis prekėmis.
1615 metais ant Castle Island
prie Albany buvo pastatytas pre
kių sandėlis prekybai su indė
nais, o 1624 metais atvyko 30
olandų šeimų kaip kolonistai, ku
rių dalis apsistojo Manhattan sa
loje, o kiti kūrėsi dabartinio Al
bany apylinkėje.
1626 m. iš indėnų buvo nu
pirkta Manhattan sala, tada va
dinama Manhatas, kame įsikūrė
tuometinė kolonijos valdžia.
Olandijos karališkoji valdžia,
veikdama per Vakarų Indijos
Kompaniją, atsiųsdavo į vadina
mąją Naujųjų Olandiją genera
linį direktorių, kuris kartu su
rinktais patarėjais sudarydavo
valdomąjį erganą. Manhattan sa
loje besikuriantis miesčiukas bu
vo pavadintas Nevv Amsterdam,
t. y. Naujuoju Amsterdamu. 1647
m. generaliniu direktorių buvo
atsiųstas Petras Stuyvesant, ku
rio valdymo metu ir buvo iš 01an-(

Lietuvių Prekybos Bendrove, vienintelė šios rūšies firma pa
saulyje, gerai žinoma Europoje ir Australijoje, siūlo savo patarnavi
mus ir JAV gyvenantiems tautiečiams.
Lietuvių Prekybos Bendrovė turi visus reikalingus leidimus
siųsti dovanų siuntinėlius betarpiai iš Anglijos į Lietuvų ir j visas
Sovietų Sųjungos sritis.
Lietuvių Prekybos Bendrovė viskų ima tiesiai iš fabrikų ir
todėl pateikia tautiečiams įvairias į Lietuvų siunčiamąsias prekes ne
(letalinėmis, bet urminėmis kainomis, tokiomis, kokių iki šiol niekas
dar nebuvo siūlęs.
Lietuvių Prekybos Bendrovė, prisistatydama savo tautiečiams
JAV, siūlo specialų ekspress standartinį siuntinėlį, sudarytų iš trijų
gabalų po 3 1/4 jardo pilkos, rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo
9 3/4 jardo, už negirdėtai žemų kainų — tiktai už

$40
J šių kainų įeina sovietinis muitas, draudimas, licenzija, supokavimas ir pasiuntimas. Negana to: prie tokio siuntinėlio galima pri
dėti kataloginėmis kainomis dar 10 lbs. siuntėjo pasirinktų prekių,
nemokant jokių papildomų mokesčių. Galima pridėti ir savų prekių,
bet tik visiškai naujų, nenaudotų. Tokiu atveju už pridedamųsias pre
kes sumokamas tik muitas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė yra vienintelė šios rūšies firma,
neimanti jokių pasiuntimo manipuliacinių mokesčių už siuntinius, ku
rių vertė siekia arba prašoka $75.
Lietuvių Prekybos Bendrovės siunčiamieji iš Londono siuntiniai
pasiekia Lietuvų per 3-5 savaites. Visi siuntiniai apdraudžiami. Jų
pristatymas garantuotas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė išpildo iš Lietuvos gaunamus re
ceptus ir pateikia visus čia gaminamus vaistus žemiausiomis kainomis.
Reikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, kuriuos
nusiųsime Jums tuojau, gavę Jūsų laiškelį.

Rašykite:

LITHUANIAN TRADING CO.
Valstybės gynybos departamentas leido skelbti šias raketos į mėnulį nuotraukas. Viršuje — atlie
kami paskutiniai palikrinimai prieš montuojant raketos trečiųjų (kairėje) ir antrųjų (dešinėje)
sekcijas. Apačioje, kairiojoje nuotraukoje — antroji raketos sekcija ruošiama sumontavimui su
pirmąja sekcija; dešiniojoje nuotraukoje — primontuojama pagrindinė raketos dalis - ”nosis” su
įvairiais instrumentais. Prieš pat raketos iš šovinių reikia sutikrinti 1,100 instrumentų.

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi

1 A, Hunt Street
London, VV. 11
Great Britain
Lietuvių

Prekybos

valstybėse ir Kanadoje.

Bendrovei

reikalingi

lapkričio 16 d., sekmadienį, nuo
8:30 iki 10:30 vai., lietuvių bib
liotekos patalpoje — kaip visa
da.
• Audronė Giedraitytė (Dr.
Domo ir Elenos Giedraičių duk
tė) vadovavo meninei progra
mai, kurią išpildė Cicero Aukšt.
Lit. mokyklos mokiniai. Progra
moje dalyvavo Onutė šmaižytė,
Gražina Krikštopaitytė ir Kris
tina Lauraitytė. Irena Ambroziejūtė padeklamavo. Zita šve
daitė (fondo pirmininko duktė)
paskaitė referatą apie draugiš
kumą.
• Povilas Gaučys, Chicagos
Lietuvių Tarybos pirmininkas,
buvo sušaukęs tos tarybos kon
ferenciją. Paaiškėjo, kad per pra
ėjusius metus buvo surinkta 8
tūkstančiai dolerių aukų. Kon
ferencijoje dalyvavo, 170 atsto
vų. Kalbėjo konsulas Daužvardis
ir Alto centro pirmininkas L. ši
mutis.
Julius šakelė

apie viso pasaulio lietuvių gyve4
nimą ir būsi geriausiai informuo
agentai

visose JAV
(89)

tas apie tarptautinę padėtį.

