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Vincas Rastenis
Kairia metams, užsimokant ii anksto:
Jungtinėse Valstyblw
$3.00
Kanadoje __ $4.00
.»
Kitur — $4.50
Uisisukyti galima kiekvienu metu, nereikia
laukti metų, pusmečio ar mėnesio pradžios.

No. 22

June 1, 1950
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(85-ti metai * 35th year)

ŠIOJE ŠALYJE

GENERAL MOTORS bendrovė
sudarė su automobilių darbinin
Titui
nusigrįžus
nuo
Maskvos,Iriais
Maskva
įsakė
nutraukti
Berlyne ir visame pasaulyje kad rusams atkrito noras įsi- kitas rūpestis: kpip grįžti ir ar
kų unija sutartį penkeriems me
Albanija
geografiškai
buvo
at-j
santykius,
Balfas mokes
šių Sekminių buvo laukiama su1 veržti į vakarinę Berlyno ; dalį, grįžti.
skirta nuo Rytų bloko. Vis gėrė
tams. Tai pirmas toks atsitiki
tam tikru įtempimu. Komunis-bet ir įžengti į ją*
Pasipriešinimo judėjimas
Grįžus, jei sužinos, kad lankė ją Jugoslavijos, Graikijos ir Ita
mas, kad kolektyvinė sutartis
Po pereitame DIRVOS nume tai rengė didžiausią vokiško Hit Mėlynais marškiniais apvilktų si uždraustoj vietoj, tai jau tik
Tokios
sąlygos
tik
paskatina
lijos
santykiai
dar'
daugiau
ap
būtų sudaryta tokiam ilgam lai
ryje pasirodžiusio straipsnio "Ar ler j ugendo, dabar pakrikštyto ir komunistiniais palakatais bei rai suims. Negrįžti bepigu tiems,
bruzdėjimą
prieš
vyriausybę.
supa
tą
tolimiausią
pietinę
sovie
kui.
Ne veltui ta bendrovė laiko
reikia?", kur buvo keliamas "komjaunimu", paradą.
vėliavomis aprūpintų buvusių kurie neturi tėvų, artimųjų. Bet tų bazę. Albanija yra vienintelė Jau ir be to kalnų gyventojai ma didžiausia įmone Amerikoje,
klausimas, ar tikrai yra reikalo Jau nuo ankstyvo pavasario hitlerinių jaunuolių į Berlyną tiems, kurie turi — rūpi, kas sovietų karo ir prekybos laivyno su plačiai įsišaknijusiom laisvės turinti 400,000 tarnautojų bei
Balfo pirmininkui vykti į Euro buvo kalbama apie šitą paradą buvo atvežta apie pusė milijono. bus su jais. ten pasilikusiais. bazė Viduržemio jūros baseine ir nepriklausomybės tradicijom 18,000 agentų ir 435,000 dalinin
pą tremtinių reikalais ir kiek ta ir buvo pasklidę gandai, kad ru
Mačiusieji jų demonstracijas Tokie stengėsi sugrįžti taip, kad Rusijos siekiai įsifeyti neužša- nenorėjo būti rusų marionečių kų. Pereitais metais ji ir auto
kelionė Balfui kaštuos, nuo Bal sai ta proga bandys išstumti va tvirtina, kad jos nieku nesiskyrė jų tos iškylos niekas nepastebė lančius uostus yra jau labai seni valdomi. O ir Tito nesnaudžia. mobilių pardavė daugiau negu
fo iždininko buvo gauta tele karų sąjungininkus iš Berlyno: nuo demonstracijų Hitlerio lai tų. Įsiviešpatavimas Jugoslavijoj ir Jis kursto, kiek gali.
kas kitas —2,764,347. Ji turė
paleis milijoną jaunimo, užplūs kais, išskyrus tik marškinių
grama, kurioje sakoma:
Blogiau išėjo tiems komjau Albanijoj buvo pirmas Rusijos
Albanijos kalnuose jau 1948 jo pernai didžiausią Amerikos isBerlyno vakarinę dalį, užims vi
''Balfo vadovybe yra nutarusi sas įstaigas, išvaikys dabarti spalvą ir raudonų vėliavų ženk nuoliams, kurie vyko į Berlyną laimėjimas istorijoje ta krypti m. veikė gerai organizuotos par-^0r*jc!je. Pe^n^
656 milijonus
lus.
iš vakarų Vokietijos. Ir čia vei mi, o įsiviešpatavimas Graikijoj
dolerių
ir
5,700
milijonų
apyvar
sumokėti iki $500 už mėnesio iš nius valdininkus, pastatys komu
tizanų grupės. Pats Hoksa nese
Demonstrantams buvo griežtai kianti komunistų partija pagal turėjo dar daugiau sustiprinti.
tos
(daugiau
kaip
ll'/r).
laidas Balfo pirmininko Europo nistus ir baigta.
niai kalbėjo apie 5,000 partizanų.
je kaipo dali išlaidų ir laivokar- Vakariečiai tuos gandus pri uždrausta kelti koją į vakarų zo Maskvoj parengtą planą organi Iš visų tų siekių šiandien beliko Gyventojų daugumos simpatijos Automobilių darbininkų unija
tę iš New Yorko į Cherbourg." ėmė gana rimtai ir tam atitin nas. Ne tik uždrausta, bet pri zuoja komjaunimą. Ji keletą tik Albanija.
yis daugiau linksta partizanų pu pasirašė su šia bendrove sutar
gąsdinta, kad ten parduoda už tūkstančių tokių komjaunuoliu
sėn. ir vis daugiau tikimasi su tį penkeriems metams tokiorpis
šiandien
atrodo,
kad
Kremlius
Vadinasi, ta kelionė Balfui kamai pasiruošė. Taip pasiruošė, nuodytus apelsinus ir bananus. išsiuntė į Berlyno demonstraci
laukti
užsienio įsikišimo.
sąlygomis, kokiomis darbininkai
Albaniją
laiko
nepatikimu
sąjun
kaštuos bent 800 dalerių, jeigu
f
(Mat, rytų zonoje tų dalykų ne jas.
gali
būti patenkinti. Patenkinta
gininku.
Tai
galima
jau
matyti
1
čia kalbama tik anie viena mėne
galima gauti!).
Helmstedto miestelyje, ties iš to, kad sovietai Albanijos ne Jei Hoksa dėl tos padėties kal ir bendrovės vadovybė, nes tos
sį ir jeigu nėra kalbos apie laibritų - rusų zonų t siena, vietos įtraukė į karinių sąjungų tink- tina Titą, jis teisus, nes Tito iš! Su ar es
Vis dėlto keli šimtai'tokių
^ ^ ^®ka ji penkeriems mevckartės apmokėjimą ir atgal.
nuolių slaptai apsilankė vakarų jaunimas apsupo ipie tūkstantį „ą Albanija taj
; tikrųjų stengiasi sunaikinti da-i ams
t nebuvQ
a P^au£°ta nuo streiko pabarinį Albanijos režimą. Kai|^
Be abejo, Balfo vadovvbė, tai Sakytum, kad tai visai ne nau pusėj ir nesivaržydami vaišinosi grįžtančių komjaunuoly .r lie- jmta . kominf
;
Rugija
vojaus.
Bendrovės akcij# vertė
nutardama, turi priežasčių ma- jiena, nes juk IRO ir yra spe- bananais bei apelsinais, o besi- pė jiems nusivilkti mėlynuosius žadėjo remti Albanijos pramonę, Kremlius neteks Albanijos, jam bematant pakilo.
nyti, kad tokią kelkmė *v«krbi ir ciali organizacija pabėgėliais rū vaišindami pasakojo, ką jiems marškinius bei mesti vėliavas. susisiekimą, padėti geriau įreng bus daug sunkiau susitvarkyti
•
reikalinga.
propagandistai skelbė: kad va Kilo muštynės, per kurias daug ti chromo kasyklas ir žibalo šal su Jugoslavija. O Albanijos 300
pintis ...
. • i'-. '*
karų zonose badas, kad viskas mėlynų marškinių buvo plėšte tinius, bet tie pažadai pažadais milijonų tonų žibalo per metus ŠIAM KONGRESUI beliko posė
Tačiau nei mes. nei daugumas Bet šiuo metu susirupimmas
Titui būtų irgi labai naudinga. džiauti nepilnos devynios savai
ir čia pat sudegint?.
ie vienas pa e- nuplėšta
tuo klausimu besidominči" neži- yra ne toks, kaip paprastai. LįJ ®u£nuv£' a
ir liko. Dėl to Albanija negalėjo
tės, iki liepos 31 dienos, žinoma,
no tu aplinkybių, o žino tik tas,'gi šiol vienas iš didžiausių IRo|^^
;"°laU Dalis komjaunuolių pasislėpė ir išpildyti savo metfnio plano ir
Vakarų
interesai
kongresas
gali tą laiką kiek pra
suimtas ar gal net ir nu užsibarikadavo vietos restora ūkinė būklė kasdien blogėja.
kurios pirma minėtame strairs- J rūpesčių buvo, kaip nusikraty-'
ilginti,
bet
vargiai ar kas to no
Itad
Graikija
trokšta
Albani
šautas ...
nuose, bet ten buvo apsupti ir
nyje buvo iškeltos. Todėl, pa-j ti pabėgėliais iš anapus geležinės
rės,
nes
vi*i
skubės keliauti na
Enveris
Hoksa,
seimo
pirmi
jos
komunistinio
režimo
galo,
jų tol neišleido, JŠbl jie neišsi
tyrus, kad Balfas už tąkelione, uždangos. Ir pirmutinė to nusi- Vis dėlto tie jaunuoliai buvo
mo
ir
pradėti
rinkiminę agitacininkas,
ministeris
pirmininkas,
yra
visiškai
aišku,
todėl
ji
ne
tiek smalsūs, kad negelbėjo jo-'^engė iš savo mėlynųjų marškimokės, buvęs klaustukas grei-' kratymo priemonė buvo — viją
•..
užsienių
reikalų
ministeris,
ko
visai pasyviai stebi tolimesnę
kie gąsdinimai. Tik jiems kilo rių ...
čiau padidėja, negu sumažėja jokios pastangos, kad pabėgėliai
munistų partijos generalinis sek- raidą. Ir Italija nėra abejinga. Didelė dalis tos programos,
grįžtų atgal. Įkalbėjimas bent
kretorius ir kariuomenės vadas Hoksa savo pranešime teigė, kuri 1948 metų rinkimuose buvo
Tiesa, buvo dar minėta, kad vienam kitam pabėgėliui grįžti
Balfo pirmininkas rūpinsis tų
viename asmenyje balandžio 12 kad Italijos karinės žvalgybos skelbta, lieka nepajudinta. Taft
į "apleistąjį rojų" IRO sluogsreikalais, kurie neteko teisių
d. pranešime komunistų partijos agentai, iššokę parašiutais, vei - Hartley įstatymas buvo žadė
niuose buvo laikomas pasididžia
tas atšaukti, bet atrodo, kad
emigruoti, ypač rūpinsis klaipė
CK visai atvirai ir net dramatiš kia Albanijoje.
vimo vertu įvykiu.
klausimas
bus atidėtas. Dėl pa
Taip
pat
ir
JAV
bei
Anglija
diškiu lietuviu teisiu sulygini
tams,
esą,
jie
sukttrstę
sukili
Prahos radijas paskelbė nau
kai apibūdino padėties rimtumą.
domisi tuo mažu kraštu. Juk lengvinimų gauti nedarbo pašalmu. Bet tam gi ten jau yra at-, Štai kodėl su nusistebėjimu ją kaltinimą Jungtinių Amerikos mus rengti, bet šį kartą Prahos
stovas.be to, teisiniai klausimai patiriame, kad IRO vadovai šiuo Valstybių, Anglijos ir Prancūzi valdovai jau nebeturėjo kantry Sabotažo veiksmai susisiekimo per čia jie gali įvaryti dar vie- pą visai nieko nedaryta. Branano
sprendžiami Ženevoje, kur taip,me^u Parodė susirūpinimo prie- jos diplomatams, kad jie organi bės ir iš anksto atideogė "bylos įmonėse ir žibalo gamyboje pa ną pleištą į sovietinę sistemą. planas žemės ūkiui remti irgi
pat lietuviu reikalus atstovauja šinga linkme.
zavę sąmokslą ir ginkluotą su paslaptį", nurodydami į teisia- daugėjo. Elektros jėgainės yra Komunistinio režimo išnykimas liks projektu, kuriuo turės rū
Lietuvos konsulas Šveicarijoje, Ženevoje, Šveicarijoje, vyks- kilimą prieš dabartinę komunis mųjų "kurstytojus", kurių pa varomos žibalu, o transportas ne tik pašalintų Rusiją iš Vidur pintis naujasis kongresas. Pri
kuris yra drauge ir^Balfo įga- tančiuose posėdžiuose jie išdės- tinę Čekoslovakijos valdžią.
vardėmis išskaičiuota daug dau vykdomas sunkvežimiais. Kiek žemio jūros, bet ir suduotų ne valomas sveikatos draudimas ir
liotinis.
tė, kad bėgimas iš anapus gele- šis kaltinimas paskelbtas iš giau negu 13. Atrodo, kad Mask vienas žibalo gamybos nesklan mažą smūgį Kremliaus orumui. gi liks ateičiai. Civilinių teisių
("L.") programa — nepajudėjusi. Mo
žin&
uždangos ne tik ^mažėja, vakarėse teismo bylos, kurioje va yra d&vūsi įsakymą visiems
Minėta, Balfo pirm-kas mėgins
dumas blogina ir taip jau pras
kesčiai nekeič/iimi. Nuomų kon
satelitams
vienu
ar
kitu
būdu
teisiami
13
čekų,
kaltinamų
da
0
dldėja
bet
kad
vakarų
valsty
įstaigose sumažinti ar panaikinti
'
"
tas gyvenimo sąlygas. Albanijos
trolės įstatymas dar kiek pra
reikalavimus užstatų nedarbin .
politika esanti netinkama tų lyvavus tame sąmokslę. Anks prieiti prie atskirų diplomatinių
gyventojams trūksta maisto. Al
tęsiamas. Tremtinių Imigracijos
santykių
su
vakarais
visiško
nu
pabSgėli
atžvilgiu
nes
nedu0
čiau
tokiuose
teismuose
bylos
giems tremtiniams, šiaipjau tu«
'
"
įstatymas
pakeistas ir pratęsia
banija
atsidūrė
viena
tarp
Vaka
da
alim
traukimo.
Tą
"žaidimą"
Maskva
metu
kas
nors
imdavo
versti
rintiems teisę atvykti j Ameriką
« ybės suorganizuoti jiems
mas
bei
praplečiamas,
bet dar
nori
rezervuotis
tik
sau.
riratesn
lob
Ir
kas
es
rų
ir
Rytų
"išdavikų",
su
kuBet, jei neklystame, tai tą klau« K 9% blė kaltę svetimų kraštų diploma
108 žydai pabėgėliai iš Šan nebaigtas "šlifuoti". Be abejo,
simą sprendžiančios įstaigos, giausia ' kad vienas kitas iki to"
chajaus atvyko į San Francisco. iki birželio galo bus baigtas.
bent jų centrai yra kaip tik čia, kio laipsnio aPsivilia priėmimu
Nei vienas iš jų neturėjo teisės
Amerikoje
'.vakaruose, jog ryžtasi grįžti atTokiu būdu vidaus reikalų
imigruoti į Ameriką. Todėl jie programoje šis kongresas per
'gal! Tiesa, tokių grįžimų tuo(
buvo susodinti į IRO globoje dvejis metus labai nedaug ką
Bar sakoma, kad pirmininkas tarpu labai maža, bet IRO vadoesantį
traukinį, atvežti prie ry tenuveikė. Rinkimuose teks ža
turf pasirūpinti likimu tų, ku-vai siūlo ką nors daryti, kad to
tų
kranto
ir susodinti į dauge dėti vėl tą patį, kas buvo žadėta
rie negalės emigruoti, turi ištir- nusivylimcj nebūtų ir tų grįžimų
Broliai ir Sesės Lietuviai! Lietuvių tau
girstas. Kiekvienas sąmoningas lietuvis iš liui mūsų tremtinių pažįstamą prieš dvejis metus...
ti jų gyvenimo sąlygas. Betgi, nedaugėtų.
ta
yra
ne
tik
pavergta
tėvynėje,
bet
ji
siste
eivijoje,
solidarizuodamas su kenčiančia tau "General Ballou" laivą ir turėjo
jei ten esą atstovai per dvejis.Bėgantieji iš komunistų globos
•
būti išvežti į DP stovyklas Vo
mingai
naikinama
jokių
skrupulų
nežinan
tos
dalimi
tėvynėje, turi budėti savo kovos
metus negalėjo kaip reikiant iš- bėga ne ^ik nuo ten esamų blokietijoje.
~ JUDITH COPLON, buv. Teisin
poste ir visur ir kiekviena proga skelbti
siaiškinti, tai kažin ar pirminin- gumų, bet ir į tas gerybes, apie čio okupanto. Ginkluota vien tik natūraliu
gumo Departamento tarnautoja,
troškimu išlikti gyva, ji stovi tragiškoje
pasauliui didžiąją neteisybę, ištikusią mū
kas galės tą atlikti per vieną mė-. kurias-iš propagandos girdi. Bet
Bet Jungtinių Amerikos Vals teisme pripažinta kalta už šni
sų tautą, ir bolševikų vykdomą terorą.
nesį. Arba, jei jis tą galės, o at- <?įa atsiduria visai kitokioj pa kovoje prieš sužvėrėjusią, jau pasaulio pa
tybių prokuroras staiga išsiunti pinėjimą (drauge su sovietų de
stovai negalėjo, tai reiškia, kad dėtyj: niekas atbėgėliui nepri- baisa virtusią komunistinę sovietų dikta
mą sustabdė, nes, gal būt, kai legacijos Jungtinėse Tautose pa
Liūdnųjų 1941 m. birželio mėn. (vykių
atstovai labai negabūs, juos rei- pažįsta jokių teisių, jis negali tūrą.
minėjimas yra proga ne tik prisiminti Lie bus galutinai baigtas naujasis reigūnu Gubičevu), tebelaukian
kia ko greičiausiai atšaukti... j gauti nei pastogės, nei maisto,
tuvos nelaimę ir genocidlo aukas, bet ir or DP imigracijos įstatymas, tai ti bylos svarstymo apeliaciniame
||i pirmąja sovietų okupacija 1940 m.
kios
nei
1
0
gal jie kartaia galės gauti imi teisme, šiomis dienomis iškrėtė
ganizuotai prabilti į plačiąją visuomenę, į
Tokie samprotavimai žmonių
d* * — J°
galimybės prasidėjusios kruvinos lietuvių tautos kan
gracijos
vizas.
pasaulį. Todėl visu uolumu sukruskime reng
tarpe labai populiarūs ir jie vi- ^venti ir jokios galimybės to- čios ne tik nesibaigia, bet vis didėja. Masi
naują staigmeną: susituokė su
au
tis
Lietuvių
Genocido
Dienos
minėjimams
sai suprantami. Atrodo, kad Bal-j^ keliauti.
nių deportacijų bang", 1941 m. birželio mėn.
Ligšiolinio DP imigracijos jos bylą vedusiu advokatu! Teis
ir gausiai juose dalyvaukime. Užmegzkime įstatymo nustatais tie pabėgė me visas jos gynimasis pradžioj
fo veikimui būtų naudinga, jei' Anot IRO pareigūnu, tokia 14-16 dienomis, palietusi apie 40,000 lietu
kontaktą su vietine spauda, kad Lietuvos liai jokiu būdu negelėtų gauti buvo paremtas tuo, kad su Gu
vadovybė aiškiau įtikintu visuo- ®fan^ sukurta padėtis vakane- vių, buvo tik pradžia organizuotam tautos
kančios ir sovietų genocido nusikaltimai
menę, kad tai, ką ji pasiryžo danuostatais. Esą buvę atsiti- naikinimui, kuris iki šiol sušaudymais, kali
vizų. Ir naujajame projekte, ku bičevu susitikinėjusi, nes buvu
rastų
juo platesnį atgarsį amerikiečių visuo ris abejų rūmų jau priimtas, to si jį įsimylėjusi. Teisme kilo di
ryti, tikrai tikslinga ir reikalinkad kai kurie pabėgėliai
nimais ir ištrėmimais išplėšė jau daugiau
| grįžo, pasitikėdami jiems tenai
menėje. Ruoškime tekstus rezoliucijų Ame kių nuostatų dar nematyti/Tik delės abejonės dėl tos meilės, nes
kaip ketvirtąją dalį Lietuvos gyventojų. Li
';
'
. paskelbta amnestija, nors pagal
rikos
valdžios ir visuomenės atstovams.
abejų rūmų komisijoje, kur vyk tuo pačiu metu ji nakvojo vieš
Atrodo, kad reikalas yra jau amnestijos nuostatus jiemsdo- kusioji dar gyva tautos dalis gyvena siau
be,
kol
ištroškęs
NK.V1>
kraugerys
ir
į/m
Kad
birželio
14-sios
minėjimas
nebūtų
sta galutįnis dviejų versijų su butyje su kitu. Paskui Coplon
įšspręstas ir kelionė jau įvyks, vanojama tik gyvybė. Teisingai
kraujo
pareikalaus.
*
tik
vienos
dienos
gedulo
ir
protesto
pareiš
derinimas, galėtų atsirasti koks bylos eigoje atsisakė nuo savo
nes jau paskirti pasimatymai jrq pareigūnai sako: jeigu žmokimas,
bet
kad
kova
už
Lietuvos
išlaisvi
nors kabliukas, kuris būtų pri pirmojo advokato ir paėmė kitą.
Paryžiuje birželio 6 d. ir Žene- ngg neį tokiomis sąlygomis grižBroliai ir Sesės Lietuviai! Turėdami
nimą
būtų
galima
vesti
efektingai
ir
iki
taikytas šiam atvejui. Bet tai Bylos dėl to nelaimėjo. Jai gre
voj birželio 8 d. ^ •
j ta, tai galima įsivaizduoti, kokį
prieš akis šią baisią mūsų tautos trage
galutinio laimėjimo, nepamirškime šią ko*$
jau reikės ką nors taip pareda sia nuo 8 iki 25 metų kalėjimo.
Tikėkimės, kad tų pasimatymų (smūgį jie suduoda visiems radi- diją, turime daryti visa, kas mūsų jėgomis
paremti ir piniginėmis aukomis.
guoti, kaip nebuvo numatyta nei Bet advokatas Sokolovskis, ma
pasekmės bus tokios svarbios ir jo tvirtinimams apie gerovę Va- įmanoma, lietuvių tautai nuo sunaikinimo
Atstovų Rūmuose, nei Senate. tyt, tiek tiki laimėjimu apeliareikšmingos, kad bent jos iš- karuos...
išgelbėti. Nuolat ir visais galimais būdais
šitoje kovoje mes nenuleistme rankų
^
,
emiam teisme, kad net susituokė
sklaidys dabar ne juokais papli-' Vakarų kraštų didžiausia ne- turime klabenti apsnūdusią pasaulio sąži
tol, kol Lietuva, atsikračiusi svetimos ti
Kol įstatymas bus galutinai,su ginamąja. Vestuvių apeigos
tusius stiprius abejojimus tuo laimė ir yra ta, kad čia dažnai
nę, kad milijonų nekaltų žmonių šauksmas
ronijos jungo, nebus atstatyta, kaip ne- priderintas, tie žmonės perkelti. įvyko Brooklyne, žydų tikybos
reikalu. „
^ dešinė nežino, ką daro kairė ... iš anapus "griežime uždanga" būtų iš*
priklausoma ir demokratinė Respublika.
į Ellis Island ir laukia, r
aneiiromnk

Mėtas užtarimas
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UETUVIŲ PROFESO
RIŲ DRAUGIJA

1950 m. birželio 1 d.

Tiktai viena karta gyvenime

w
u
Ot7
Lietuvių Profesorių Draugija
Gyvendami Lietuvoje, pagal draudusiems tikrai išeitų į svei į SLA, laikoma nedaugiau kaip įsikūrė šių metų vasario 18 d.
V T
MEILĖS SAPNAS TAMPA REALYBE
Valstybes išleistus įstatymus vi katą, nes viena organizacija ga pusę metų išgyvenęs šiame kraš Draugijos valdyba stengiasi: a)
si buvome apdrausti ligos ir ne lėtų dirbti su žymiai mažesnė te. Tas dar kartą naujakurius surasti lietuviams profesoriams Jis prasideda pirmomis drau paslaugūs rūpesčiai, nebėra aša ir stebi iš lėto nusileidžiančią
paskatintų greičiau paskubėti ir darbą aukštosiose mokyklose;
laimingų atsitikimų atveju, čia mis išlaidomis.
gystes dienomis, švelniais pa rų nei susijaudinimo, ir Jūs pa saulę, o lengvutis vėjelis bučiuo
nedelsiant apsidrausti.
b) skatinti mokslinių darbų ra taikavimais, kurie veda į ne galiau pasijuntate esą laisvi — ja rasą, sakydamas sudie iki ry
Amerikoje socialiniu draudimu
Kiekvienam aišku, kad šios ke
reikia patiems rūpintis. Ypač liamos spragos negali būti išly Sekant LRKA narių verbavi šymą; c) padėti mokslus einan užmirštamus pažadus. Diena su laisvi nuo viso pasaulio, tik Tu toj ryto... Jie klausosi žalių
reikia rūpintis naujakuriams, ku gintos taip greit, kaip kas norė mą, reikia pripažinti, kad ši or čiam jaunimui specializuotis ir tarta. Jus apima pasiruošimo ir ir Ji, abu drauge žengiate pir lapų šnabždesio, pasakojančio
rie pradžioje neturi atliekamo pi tų. Bet jei tokių balsų atsiras ganizacija dirba labai energin tuo būdu sudaryti mokslininkų lūkesčių agonija. Draugai ir gi muosius žingsnius naujojo gyve vėjui paslaptis — gal būt, Jūsų
nigo ir nelaimingu atsitikimu daugiau iš abiejų organizacijų gai, paskyrė visą eilę pirmaeilių prieauglį.
minės linki daug laimės, teikia nimo keliu.
paslaptis, o gal paslaptis tų, ku
patenka į labai sunkią materia narių tarpo, laikas ir geri norai organizatorių,' kurie lanko vieną Kiekviena proga stengiamasi patarimų ... Viengungiški baliai, . Taip, medaus mėnuo ateina rie mylėjosi čia per amžių am
linę padėtį arba patys arba į padės surasti ir pakenčiamus po kitos lietuvių kolonijas. SLA atitaisyti Amerikos mokslinėje kvietimai, vestuvinių drabužių tiktai vieną kartą gyvenime. Ir žius ... Tas žavias, senas ir amšiuo požiūriu dirba, mano supra spaudoje pasitaikančias žinias parinkimo rūpesčiai, pasiruoši Jūs norite, kad gyvenimas būtų-žinai jaunas paslaptis.
tokią padėtį įstumia savo šeimą, sprendimus"
timu, kiek nuvargusiom jėgom. ar nuomones Lietuvos klausimu. mas iškilmėms, mąstymas apie toks gražus, kokio trokšta Jūsų
Amerikoje įvairių draudimo
Vienumą, svajingas dienas',
Šiuo
metu,
kiek
tenka
pasekti
Kol šios organizacijos dirba
įstaigų, greičiausiai, yra daug
Jūsų būsimo naujo gyvenimo die širdis. Jūs pajuntate dabar tik meiles gyvenimą Jūs galite pa
daugiau, negu bet kuriame ki iš TĖVYNĖS ir GARSO laikraš atskirai, bus neišvengiama skirs
nas ... Nė nepasijuntate, kaip rąjį laukų ir medžių žavesį; gė įvairinti pasi važinė j ibiais ir patame pasaulio krašte. Daugiau čių, eina aktyvi narių verbavimo tymasis ir rinkimasis, kas kam
išgirstate vargonų muziką, sklin ritės vandenimis, kuriuose atsi simaudymais sidabriniuose eže
sia jos tvarkomos privačios ini talka. SLA oficialiai tą talką arčiau prie širdies. Bet pasku
dančią iš vainikais ir gėlėmis iš spindi dangaus mėlynė; Jūs pa ruose: Spring Lake prie Pros
ciatyvos, tvarkomos taip, kad kaip ir užbaigė, nes su birželio bėti ir jose apsidrausti nereikėtų
puoštos bažnyčios. Aidi pažįsta juntate šiltų naktų ir mirgančių pect Point, Lake Macatawa ar
PADĖKOS šVENTS
patarnautų klijentui, bet kartu 1 d. pasibaigė suteiktos lengva delsti. Yra jau daug atsitikimų,
ma melodija "čia atkeliauja jau žvaigždžių burtus.
Lake Michigan prie Hotel Ma
neštų gražų pelną ir savinin tos naujiems nariams organizuo kad neapsidraudusieji ar jų šei- Kaip jau buvo pranešta, Wa- noji". Per kūną nueina šiltas ir Prasideda vedybinis gyveni catawa, kurie spindi saulėje,
kams. Patys lietuviai Amerikoje ti. Man atrodo, kad SLA, jei mos turėjo labai skaudžių pasė terbury Tremtinių Draugija bir- šaltas jausfrias. Girdite kunigo mas, pilnas pačios gamtos pa kaip brilijantai. Jūs galite žavė
taip pat turi dvi draudimo įstai nori daugiau narių prisitraukti, kų. Nelaimės, kaip dažnai sako-'želio 25 d. rengia padėkos šven- žodžius: ''Nuo dabar esate vy laimintų atsiminimų. Koks tur tis vilnimis ir dangumi, kada Jū
gas, tai — Susivienijimas Lie tas lengvatas naujai atvyku ma, visada vaikščioja su mumis tę broliams amerikiečiams, padė- ras ir žmona ..Dabar Jūs tas tie pirmųjų dienų atsimini- sų laivelis plaukia drauge su vė
tuvių Amerikoje ir Lietuvių Ry siems į šį kraštą turi dar kartą ir piauna tada, kada nė nepa-jjusiems tremtiniams į šią šalį esate ant naujo gyvenimo slenks- mai, kada jaunavedžiai tetrokš- ju, lyg būtų gyvas. Jūs galite
mo Katalikų
Susivienijimas pratęsti. Toks pratęsimas būti-galvojama. Ir visiems reikia ban- atvykti ir čia įsikurti. Tą dieną čio, ir toji realybė Jus svaigina, ta vienas antro, kada klaj&ja abu laikytis už rankų besibučiuoda
Amerikoje, šios abi draugijos nas ir naujakuriams turėtų b.ūtijdyti visomis galimomis ir pake- 11 vai. bus laikomos iškilmingos Po to — jau medaus mėnuo! vaisiais perpildytais Tabor Farm mi, vogčiomis, tarp medžių šešeyra grynai visuomeninio pobū nuolatinis. Galima tik būtų nu-įliamomis priemonėmis nuo jų pamaldos šv. Juozapo bažnyčio- Pasibaigė draugų ir pažįstamų j sodais, pilnais sodriausio kvapo, lių, arba galite sportuoti, o vaka
B. G. je geradarių intencija ir kunidžio, kooperatinės organizacijos. statyti, kad naujakuriu, stojant .apsisaugoti.
re šokti pagal Jūsų mėgiamos
gas-t.remtinys pasakys specialų
Kiekvienas apsidraudęs gali tu
muzikos taktą.
pamokslą. Parapijos choras ta
rėti jų tvarkymuisi įtakos. Tų
Apimti dar didesnės laisvės
proga giedos kelias naujas gies
draugijų pelnai nenueina į pri
ftoro, Jūs galite keliauti savo
vačias kišenes ir yra skirstomi
mes.
mašina paliai Tabor Farm žavias
visuomeniniams reikalams.
DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO KLAUSIMAS
Po pietų parapijos salėje įvyks ŽINIOS Iš LIETUVIŲ GYVENIMO: MIRĖ MINIUKAS, SER apylinkes, turtingas vaisiais; ga
Kiek tenka patirti, dalis nau
iškilmingas aktas. Bus atitinka- GA V. NENORTAS. — GEGUŽINĖS. — TMD ATSTOVAI. lite gėrėtis javais, svyruojan
Gegužės 21 d. A. L Piliečių vės grindinio. Mat, aukštesnis mos kalbos, meninė dalis, gerajakurių dairosi į svetimtaučių
Birželio 4 d. įvyks lietuvių jimais. Ypatingai pagerbta Eii- čiais saulėje; galite žvalgytis
tvarkomas apdraudos organiza Klube įvyko Dariaus-Girėno pa paminklas susisiekimui trukdy- dariams bus įteikti vardiniai papo laukus ir girias paliai Blaney
klubo gegužinė. Tą pačią dieną jošiene.
cijas ir ten bando apsidrausti minklui statyti surengtos pra siąs...
dėkos lakštai ir, galiausia, pobū Hartfordo lietuviai minės 50 me
Park, viršutinėje Michigan įlan
* *
žinoma, kiekvienam valia pasi kalbos. Pirmininko J. šalčio kvie
tų sukaktį nuo lietuvių parapi Mirė Steponas Miniukas, dėdė koje, arba važiuoti per kalnus ir
Galimas dalykas, kad adminis vis su užkandžiais.
rinkti tai, ką jis laiko pačiu ge čiami, kalbėjo S. Briedis, J. Gininž. Miniuko ir muzikės Dvario- ly&umas, žaliuojančias paliai
tracijoje tą reikalą sprendžia Iki birželio 10 d. norima su jos įkūrimo.
riausiu, bet prasilenkiama su sa kus, bu v. Lietuvos lakūnas J.
*
*
naitės-Miniukienės.
Velionis bu Norris Park, Norris, Tennessee.
kas nors, kas šiaip nepegeidauja registruoti šventės dalyvius. Iki
vos bendruomenės interesais, ka Kumpikask, J. Pajaujis, šis pa
vo
malonus
žemaitis,
visų mė Visos ideališkai malonios, ne
Tėvynės Mylėtojų Draugijos
da aplenkiamos savosios šios sri starasis naujakurių vardu pa Brooklyne matyti lietuvišką pa- to laiko tremtiniai praneša Drauskyriaus nariai išrinko atstovus giamas klubietis.
užmirštamos Jūsų Medaus Mėties draugijos. Man atrodo, kad žadėjo surinkti paminklui dar minklą. Todėl čia reikia labar gijai savo geradarių vardus bei
*
į TMD Seii»ą— W. M. Chase ir
energingos
delegacijos,
kuri
įti-,
adresus
ir
įmoka
po
dolerį
nuo
tiesio dienos ir naktys bus tikrai
kiekvienam lietuviui yra parei 5,000 dolerių ir susilaukė dėl to
J. Sekį.
Sunkiai serga TMD skyriaus'įsiskverbusios į Jūsų sąmonę vikintų,
kuri
mokėtų,
pavyzdžiui,
Į
asmens.
Užregistruotus
asmenis
ga priklausyti šioms apdraudos didelių plojimų. Iždininkas pa
• *
sekretorius Vaclovas Nenortas, sam gyvenimui: Jūs visada atdraugijoms, nelaimės atveju reiškė, kad jau yra surinkta priminti miesto tvarkytojams, j Draugija raštu pakvies į iškilLietuvių Amerikos Piliečių buvęs Lietuvos kariuomenės ka-j siminsite, kaip tapote Vyras ir
kad
Lietuvių
Kongrese
vyriau-j
mes,
paruoš
ir
jteiks
jiems
padėgauti paramą, palaikyti gražią daugiau kaip 5,000 dolerių, šia
Klubo nepašalpinis skyrius su-'pitonas', vėliau civiliam gyveni- žmona.
pirmųjų čionykščių lietuvių su me susirinkime fondas padidėjo sio burmistro atstovas pabrėžė, į kos lakštus. Tokiu būdu savo pa
jog New Yorko miesto pirmos dėką gali pareikšti ir tie tremti- tiko bendrai su TMD skyriaus me burmistras, dabar mūsų
Vieta, kur Jūs susižavėsite
kurtą tradiciją — vienas kitam 16 dolerių.
aukštesnės mokyklos mokytojas !niai, kurie nebegyvena Water- nariais įrengti skaityklą ir kny- mieste pasireiškęs uolus veikė- savo pirmojo gyvenimo dieno
padėti.
Atrodo, kad J. Pajaujo pa buvo lietuvis,* taigi lietuviai čia* bury, nors atvyko waterburiskiu gyną klubo patalpose. Nutarta;jas, vyrų okteto narys, skautų mis, gali būti pavadinta vienu
Kalbantis su vienu kitu, anks žadas kiek per drąsus. Ne dėl to, yra vieni iš pačių seniausių gy-| sudarytais dokumentais. Tiki- parūpinti knygas ir personalą vadas. Jam buvo padaryta sunki vardu •_ Medaus Mėnesio Rojučiau į šį kraštą atvykusiu, teko kad naujakuriai nenorėtų maty ventojų,- ir jiems bent jau to-jmasi. kad visi čia gyveną trem- knygynui vesti iš TMD skyriaus. operacija, bet gydytojas sako, m į yjgkas ten paruošta Jūsų nenugirsti, kad labai blogai pada ti paminklą Dariui ir Girėnui, kioj kuklioj aikštelėj savo pa- tiniai šioje šventėje dalyvaus.
#
»
kad psveiksiąs, nes opercija ge užmirštamam malonumui, Jūsų
ryta, jog čia yra ne viena, bet kiek dėl to, kad 5,000 surinkti minklą pasistatyti vertėtų leisti.
Lietuvių Klubo auditorijoj bu- rai pasisekusi. Bet rašant šiuos atsiminimams, paruošta taip,
Draugijos adresas yra toks
dvi panašaus tikslo siekiančios nėra taip lengva, kaip pažadėti,
o įspūdingas motinos dienos mi žodžius, ligonis tebėra be žado, kad JŪSŲ Pirmasis Medaus Mė
Kol
sumanymas
tebėra
susiLithuanian
Society of former
organizacijos.
ir ypač dėl to, kad šio paminkloJ
nėjimas, rengtas TMD skyriaus. praėjus 24 vai. po operacijos.
nuo būtų. individuajiškas ir gra
i
painiojęs su tokiais neaiškumais, DP's, PuO.Box 64, Waterury,
Tas tiesa. Prieš eilę metų SLA
Programai surengti daugiausiai TMD nariai, kurių skaičius žus.
pergyvena panašius sun Įj u tiltėtis didesnio '
>.
Conn.
organizacijoje įvykęs skilimas keblumus, kokius panasus komi-' nes
, .... .
pasidarbavlo mkt. Ruseckaenė, jau siekia apie 70, rengia šeimy Aš rūpinuosi jaunavedžių pa
, .
,1
t• i
duosnumo, nes sunku įtikinnuvedė į dvi tarpusavy konku tetas savo laiku pergyveno Lie-'f; 0 „
./
,
aktorė Janukevičienė, kult. kom. nišką gegužinę birželio mėnesio
togumais daugiau kaip 30 metų
.
... yr,
|ti, ar tikrai tas sumanvmas bus
BUS
IR
TREMTINIŲ
ruojančias organizacijas. O kai tuvoje. Pinigų siek tiek vra —'
. , , ,
nariai V. Balčiūnas, Janukevi- pabaigoje. Vėliau galvoja su
savo
penkiuose kurortuose.
,
,
1 1 - 1
- i
pagaliau įvykdytas.
"PIKNIKAS"
atsiranda dvi lygiagretės orga net perdaug kokiai bronzinei len
čius, Rauchas, J. Guntulis, V. rengti ekskursiją į pajūrį.
Rezervuokite savaitę, dvi ar
nizacijos vienoje ir toje pat sri telei, bet dar permaža geram pa
Gausių lietuviškų "piknikų Nenorta, Z. Strazdas, Gražulie« *
daugiau ir pasidžiaukite tikruoju
tyje, tada atsiranda pagrindų minklui. Paminklo projektas, ro
skaičius šįmet bus vienu dides nė ir kt. Jiems TMD skyriaus Jolita Gražulytė išvyko j Mon- gamtos žavesio kurstomu džiaugpanašiai tvarkytis ir kitose sri dos, jau yra, bet kokio meninin- TAUTINĖS ORGANfZACIJO nis. Mat, ir Tremtinių Draugija pirmininkas viešai padėkojo.
treal, Canada, pirkti lietuviškų'smu. Ten Jūsų širdis pajus, kad
tyse. Man, bandžiusiam į šių ko jis pagamintas, kokių menojS TEBEREMIA TREMTINIUS šįmet (liepos 16 d.) nuolatinėje LRKA Moterų S-gos skyriaus j rūbų tautinių šokių šokėjoms. Įjos giliausi norai ir troškimai
abiejų organizacijų reikalus įsi bei architektūros autoritetų jis
vietoje — Linden Parke — ren arbatėlė motinos dienos proga
"D" Rep. VMK tikrai išsipildė, J. J. Bachunas
gilinti, nepasisekė rasti jokių es priimtas, kaip atrodo ir kiek tu ALTS Pirmasis skyrius: Ame gia pirmą gegužinę.
buvo paprasta, pramogos pobū
minių skirtumu, kurių nebūtų rėtų kaštuoti — visuomenei be rikos Lietuvių Tautinės S-gos
džio, su akrobatiška programa.
galima suderinti. Ir ar nevertėtų veik nežinoma. Maža to
mies- pirmojo skyriaus visuotiniame BIRŽELIO 14 MINĖJIMAS Svečių buvo daug. Gerb. Manšių organizacijų vadams pagal to administracija nenori duotii S V s ? r ^^ me £e£užės 21 d. neseČiūnienė gražiai programą ve
V o k i e t i j o s a t v y k ę s i r Birželio 17. dieną
. . parapijos sa- dė. Buvo gražių kalbų su linkėvoti dabar, kada senosios aist n e t i r l e i d i m o p a m i n k l u i s t a t v t i
bus minimi
mmimi liūdni
liūdni birželio
birželio
ros jau praėjusios ir "senieji pageidaujamoje vietoje (Lithu- iBrooklyne įgyvenęs Lietuvių | le įiee bus
mėn.
įvykiai.
Rengia
ALT.
V.
a u n
| kuriuos galima kreiptis visai* DIRVOS prenumeratos
griekai" užmiršti, ar Amerikos anica aikštėje, prie Union AveJ^ . ^ *° Sąjūdžio buv. atstovas
e
ras
ir skelbimų reikalais:
^ ^
Ulėnas, įdomiam
lietuvių tarpe negali būti viena ir Stagg gatvės) — siūlo pašira gat -į savo pranešime vispusiškai nuapdraudos organizacija? Apsi tenkinti bronzine lentaa vi
virš
.švietė lietuvių vadovaujančių in
GRAŽI CHORO VEIKLA
stitucijų (Vliko, Pasaulio Liet.
Amsterdam, N. Y*
SVARBUS ALTS 4 SKYRIAUS Juozo Olšausko vadovaujamas
Bendruomenės Vokietijos kraš
Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštu!
M. Židonis, 260 Locust Ave.
SUSIRINKIMAS
lietuvių šv. Kazimiero parapijos
te, Maž. Lietuvos Lietuvių Ben
druomenės ir Liet. Raudonojo Birželio 4 dn/., sekmadienį, choras, be gražaus lietuviško
So. Boston, Max.
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway,
Kryžiaus Vokietijoje) veiklą bei 12:30 vai. p. p., įvyksta svar giedojimo bažnyčioje, dirba ir
i Vokietijoje pasilikusių tremti bus Amerikos Lietuvių Tautinės tautinį kultūrinį darbą mūsų
Chicago, 111.
*
nių padėtį. Ta pačia proga sky S g-os 4-jo skyriaus mėnesinis lietuviškoje bendruomenėje.
lenas
Paplėnas,
4418
So. Hermitage Ave.
Papildytas
naujais
skambiais
riaus valdybos nariai J. Ginkus, susirinkimas šv. Antano parapi
balsais,
choras
sutraukė
visą
Pr. Narvydas, J. Butkus ir K. jos mokykloje, 25th ir Vernor
Dayton, Ohio
Krulikas, sudėję po keletą do H'way. Bus pranešimai apie at naujakurių jaunimą — jis liau
J. A. Urbonas,"1302 Lamar St.
lerių, pasiuntė turiningą maisto liktus darbus ir svarstoma vasa dies dainomis ir net sunkesnėmis
Newark, New Jersey
siuntinį vienam veikliam tau ros veiklos nrograma. Kviečia - lietuviškomis kompozicijomis ža
A. S. Trečiokas, 314 Walnut gt»
tiečiui Vokietijoje,
ALTS 4-to. Skyr. Valdyba vi kiekvieną. Minėjimai ir kiti
parengimai gausiai lankomi, kai
j Paskutiniame susirinkime [
New Yorke - Brooldyne
juose dalyvauja choras. O J. Ol
skyrių Įstojo 6 nauji nariai.
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y.
šauskas ir jo puikus choras dar
Amerikos Lietuvių Tautininkų
niekuomet neatsisakė tokius mi
Waterbury, Conn.
Klubas: Tautininkų Klubo vi
nėjimus bei vietos bendruome
Vladas Varneckas, 2157 N. Main
suotiniame narių susirinkime ba Prenumeratos pratęsimo pro nės parengimus paremti.
landžio 7 d. nutarta iš Klubo ga DIRVOS spausdinimo prie Šio mėnesio 21 d. J. Olšauskas
Hamilton, Canada
kasos paskirti 10 dol. Lojalumo
Bronius Vengrys, 227 Brant gt.
monėms pagerinti aukojo šie pasirodė scenoje ir kaip režisie
Paradui New Yorke organizuo
rius
su
savo
choristais,
suvaidi
skaitytojai;
ti. Taip pat susirinkimo metu
Montreal, Canada
nusiais St. Pilkos "žemės Rojų".
nariai suaukojo 11.75 dol., už Lincevičiu# J,, peveland $2.- 3 veiksmų komedijoje gyvai ir
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St.
lAUl'Vk DAUGIAI ... mes per 41 metus visiems išmokėjome
kuriuos
Klubo
narių
vardu
pa
Zambliauskas W., Waterbury 2. - gražiai savo roles atliko G. Gopareikalavimus
Toronto, Canada
siuntė du vertingus maisto siun
Turtas per 25 milijonus doleriu. Atsargos fondas per 2 l Ą milijono
bytė, J. Kručaitė, A. Radžiūnai
Jonas Paršeliūnas, 514 Ęuclid Ave.
">
U. 8. Government Securilies ir grvnais pinigais per 12 milijonu
tinius vienam visuomeniniams Valkauskas J., Waterbury 2. - tė, R. Rimkutė bei J. Aleksa, A.
.STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA CHICAGOJE
lietuvių reikalams Vokietijoj pa Zajankauskas K., PlatteFederal Savings & Loan Insurance Corporation narys
Beleckas, J. Olšauskas, A. RuAnglijoje
t
sišventusiam veikėjui
viile, Wise.
1. - kuiža ir J. Sincius.
Jonas Palšis, 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds.
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
Visuotiniame Klubo narių su Banionis V. P., Bedford, O. 17 - Vaidinimas sutraukė gausų
4192 Archer Avenue
Chicago 32, Illinois
Australijoje
sirinkime gegužės 12 d. balsų
būrį amsterdamiečių. Visi paten
TELEFONAS: Virginia 7 - 1141
Butch V., Hoipestead, Pa. 1. Wkttffuwfti, 17$ Wf&efield St., Adelaide, S.A.
kinti gražiu vaidinimu, gera lie
dauguma iš Klubo narių tarpo
r w.
^ARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
tuviška tarsena ir simpatingo
nutarta visam laikui pašalinti
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 T*k.
K. B. Kriaučiūną,
K. K.
mis J. Hartvigo dekoracijomis.
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NEMUNAS IŠĖJO

KAS ir KUR
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RAŠALO ASAROS

Profesorius Kolupaila galėtų j lautų parodyti visus administra- miršti. Bet kaip tik dėl to norė
SSS3
Bronys Raitai
užregistruoti
didžiausią Nemuno cijos popierius. Jie turi teisę, nes tume ir patarti, kad nereikia
• Dail. Viktoras Petravičius, iš
tremties atvykęs prieš 9 mėn. pavėlavimą. Ligi šiol, jei neklys- pasakyta, kad kiekvienas skaity be būtino reikalo šaukti vilką Kuomet "kas" praturtina "kaip"
į Chicagą, dirba metalo fabrike. tam, tikrasis Nemunas "išeida- tojas, kiekvienu metu galės pa Sš miško.
vo" ne vėliau, kaip balandžio tikrinti NEMUNO atskaitomy- L. Dovydėno straipsnyje "Su Labai nuliūdau, kai Jonas Kar čiau jo su dideliu džiaugsmo ir
Dalį poilsio skiria kūrybai.
22 dieną (1943 m.?), o NEMU-bę...
minia ir aukščiau minios" dau delis kanadiškėje NEPRIKLAU nekantravimu.
• Rašytojas Kazys Bradūnas NO žurnalas, laukiamas nuo ko
• «
Na, jei taip kasdien po porą giau originalesnių minčių, tik SOMOJE LIETUVOJE per greit
yra paruošęs jaunųjų rašytojų vo mėnesio, tik gegužės pradžioj valandų jie tuos esamus popie riau pasakius, originalesnių "pri užbaigė spausdinti Vyt. Alanto Bet kažin kada jo viso su
— J. Kėkšto, Henriko Nagio, A. pirmuosius ledus pralaužė Chica- rius pavartys, tai su NEMUNU ėjimų" prie klausimo, kuris pats naujo romano ištraukas. Jis man lauksime. Kai per laišką autorių
Niliūno ir savo raštų antologiją, goj ir tik į mėnesio galą pradėjo po poros trejeto mėnesių tokios irgi yra ne vieną kartą laikraš atėmė daug džiaugsmo ir malo paklausiau, kaip dalykai su ro
kuri pavadinta ŽEMĖ. Antologi pasiekti kitur esančius skaity "neparstojančios" revizijos bus čiuose iš visų pusių vartytas ir numo, kurie mūsų dabarties gy mano išleidimu, jis man atsakė:
jai įvadą parašė Juozas Grinius. tojus.
,
baigta...
pervartytas. Tai yra apmąsty venimo aplinkybėmis nėra per "Tu sakai, parašiau romaną.
Knygą leis LIETUVIŲ DIENOS, NEMUNAS daugelio laukia
Tiesa, ir aš pats jau prieš me
dažna likimo dovana.
Leidėjai dar skelbia, kad NE mai apie dabartinės išeivijos pa
Los
Angeles,
Cal.
tus tai sakiau. Bet ar jį jau pa
mas,
kaip
vien
literatūros
kul
Kada
vienas
kitas
žiupsnelis
• Kanadoje gyvenantieji lietu
MUNĄ remia Lietuvių Kultūros dėtį bei uždavinius.
rašiau?
Kai ruošiau ištraukas
tūros
žurnalas,
grynai
lietuviš
leidinių
vis
pasirodo,
kalbėti
viai aktyviai organizuojasi j Pa • Į JAV atvykęs rašytojas Jur
Fondas ... Koks fondas? Vienin Tikrą žurnalą beskaitąs pasi
Kardeliui,
reikėjo nemaža kitaip
kas
ir
neturįs
srovinių
uždavinių,
apie
dar
neišspausdintą
knygą
saulio Lietuvių Bendruomenę. gis Jankus su šeima ruošiasi
telis Amerikoje LKF skyrius, junti tik priėjęs prie Br. Railos
pertvarkyti,
kitaip perrašyti, ne
šį
savo
pažadą
pirmajame
nu
atrodytų
keistoka.
Tačiau
ką
gi
Organizavimą tvarko Laikinis apsigyventi Rochester, N.Y.
kuris vis dar veltui ieško centro, straipsnio "Mūsų dabartis —
gu
buvo
tekste.
Dabar jaučiu
meryje
tesėjo.
Bet
lūkesčius
žy
darysi, jei kelios ištraukos laik
Organizacijų Komitetas, kuriam
tuo
tarpu
nieko
apie
tai
nežino.
jiems
fantazija",
kur
jis
duoda
gyvą
reikalą
vėl
visą
romaną iš
raščio atkarpoje daugiau suža
pirmininkauja P. Juškevičienė ir • Vokietijoje išleistas Antano mia dalimi apvylė.
Sako,
talkininkauja
ir
TMD
...
daug
įdomių
informacijų
apie
naujo
perrašyti,
ir,
žinoma,
jis
Maceinos DIDYSIS INKVIZITO Apvylė ta prasme, kad išgir
vėjo, negu kartais knygos pavi
sekretoriauja J. Adomonis.
Kaip
ji
tai
daro,
kad
pati
ty
neseniai
mirusį
anglų
rašytoją
gali
išeiti
kiek
kitoks,
negu
da
RIUS, antroji pataisyta laida. dę būsimų žurnalo kūrėjų var
dalu pasirodą storiausi rašliavos
• Nuo gegužės 20 iki 24 d. Stat- Tai plati studija Dievo ir žmo dus, turėjome pamato tikėtis, ruose šaukiančio balsu ieško sau George Orwell ir jo paskutinę tomai...
bartiniame rankraštyje yra. Da-^
ler viešutyje, Washingtone, įvy gaus santykiams nušviesti. Iš kad jei leidėjams ir stinga tech paramos, kuri padėtų atgyti?
knygą "1984". Straipsnis, kuris Kalbu apie Vytauto Alanto bar galvoju, kad literatūros vei
ko penktoji Tautinė Pilietybės leido kun. P. M. Juro lėšomis ninių priemonių, stinga pinigų Todėl atrodo, kad realiausia praturtina skaitytojo žinias, su naują romaną PRAGARO PA kalas beveik niekada negali bū
konferencija. Konferencijoj bu VENTOS leidykla, Vokietijoje. popieriui bei spausdinimui ap iš tų visų informacijų yra tik kelia minčių.
ŠVAISTĖS, kurio keliolika at ti galutinai parašytas ..."
ta, kurioje yra pranešama, kad Ta pati galima pasakyti anie
vo svarstoma imigracijos, trem Knyga turi 220 psl.
karpų NEPIKLAUSOMA LIE Štai rimta ir sveika rašytojo
mokėti, tai jau minčių, literatū
šio numerio leidėjai yra Liudas T)r. j. Balio vedamą Tautosakos
tinių, natūralizacijos, tremtinių
TUVA neseniai išspausdino. Ta pažiūra į savo darbą. Kaip žino
rinės kūrybos vaisių tikras Ne
pilietybės ir švietimo problemos. • Balys Rukša, dabar gyvenąs munas plaukia, veržiasi ir sten Dovydėnas ir Henrikas žemelis. Aidu skyrių.
me romane Alantas gabiai ir ma, Levas Tolstojus savo didįjį
Lietuviams atstovavo SLA pa Kanadoje, spausdina eilėraščių giasi pralaužti sunkenybių, le Taip ir užrašykime.
Perėję Į Kultūros kronikos skoningai vaizduoja tūlus lietu romaną "Karas ir taika" per-,
reigūnai : W. F. Laukaitis, P. rinkinį, pavadintą "žemės ran dus.
* *
skyrių, vėl randame keturis pus vių žmonių buities atspalvius vo dirbo ir perrašė septynius kar
kose".
Dargis ir M. J. Vinikas.
Tačteu ... Pati NEMUNO Re Henriko žemelio "Spaudos ke lapius "Kas ir kur" tipo žinelių, kiečių okupacijos laikais Vilniu tus, kol nusprendė jį būsiant
T. dakcija ir Administracija pirmaje ir vėliau tremties metu Vo tinkamą spausdinti. Bet jis bu
• Kanadoje gegužes 19 d. mi • žinomi baleto šokėjai
liai tremtyje", Vytauto Alseikos beveik be išimties jau skaitytų
vo grafas ir, Stalino banditi
re muzikas Vladas Rimša. Tai Babuškinaitė ir A. Liepinas ge tojus visa eile pasaldintų, bet "Kultūrinio tremties darbo pa dienraščiuose ir savaitraščiuose. kietijoje.
nėms
"pošvaistėms" dar nesiaubuvo jaunas, bet gabus smuiki gužės 28 d. Bostono High School jame žodyje kreipiasi į skaity- raštėje" politikos apžvalgos sky- Atrodo, kad šie keturi puslapiai Skaičiau tik tas ištraukas ir
apie romaną, kaip visumą, nieko čiant Europoje, ramiai galėjo
ninkas, mokęsis Kauno ir Vie patalpose turėjo savo {pirmąjį jau nudėvėtų banalybių, kaip: ius "Aplink pasaulį" — per dau žurnale visai nereikalingi.
koncertą
Amerikoje.
Visai kas kita 30 puslapis, kur dar negalėčiau pasakyti. Tačiau savo dvaruose sėdėti prie rašo
"kiekvienas lietuvis, kuriam ar gumą laikraščių jau ne kartą
nos konservatorijose. Atsime
mojo stalo. O lietuvių rašytojas
nant, kad Kanadoje gegužės 18 • Rašytojas kun. Stasys Būda- čiausiai prie širdies mūsų tauti perėjusių temų dar vienas "per- randame du dėmesio vertus, te tie keli gabalai, o ypač jų kai dabar ?...
gul ir iš svetimos spaudos pasi kurios vietos mane didžiai su
d. mirė muzikas Antanas Dva vas ruošiasi vykti į Prancūziją, niai reikalai, yra NEMUNO rė kramtymas".
Ir vis dėlto vienintelis būdas
mėjas" ir tt. Antrajame Redak
skolintus straipsnelius: "Disku žavėjo ir giliai paveikė. Gyvas,
rionas, tai lietuvių muzikų šei Italiją ir Vokietiją.
pasiekti
meno ir tobulumo vir
cijos ir Leidėjų žodyje (neberei- Vincą-Trumpos "Keletas pa sijos apie grožio perteklių" ir konkretus Vilniaus įprasminimas
ma skaudžiai paliesta.
šūnių
tiems,
kurie savęs neap
• Pranešama, kad specialiu pa ' kalingame ...) dar kartą pabe- stabų apie atgailą" — kandesnės "Amerikos literatūra ir patai lietuviui, žilosios mūsų tautos
gaudinėja
kvailu
įsitikinimu esą
•f Gegužės ld d. Gautingo džio rėdymu Lietuvoj uždrausta sta riama eilė sakinių, kuriems api polemikos straipsnis, nukreiptas
kavimas masių skoniui". Gera istorijos ir dabarties sąlytis, genijai. Meno kūryba, bendriau
vininkų sanatorijoje, Vokietijo tyti kryžius pakelėse ir prie so būdinti bene geriausiai tiktų pri prieš pasisakymus, reikalaujan
ir Ksavero Staoraro Dolitinė hu Amžinosios Ugnies kulto, Pra siai kalbant, yra "slaptingas" ak
je, mirė Vinco Mickevičiaus-Kap dybų. Kapinėse, esą, dar galinga minti kadaise Lietuvoj pagarsė čius, kad tie veikėjai, kurie vie
amžiaus ir mūsų senolių tau
suko brolis Juozas Mickevičius. kryžius statyti, bet ir jiems rei jusią "klasišką" daugelio straip nu ar kitu būdu pasižymėjo ben moreska apie Dr. Hydrogeno - riosios religijos vertybių jaut tas, per kurį žmogus nugali, ap
Juozas Mickevičius taip pat yra kia gauti leidimą. O tokio leidi snių įžangą: "Ne paslaptis, kad dradarbiaudami su Lietuvos ne Vandenilio ir dr. Atomo pasikal rus išgyvenimas dabartyje, di valdo medžiagą ir suranda jai
nemažai dirbęs komunistų ir so mo prašyti — reiškia būti' jau sietuva yra žemės ūkio šalis ..." priklausomybės priešais, nesi bėjimą.
delis meno ir minties šedevras kiek galint tobuliausią formą.
Bet
jau
visai
nereikalingas
da
Be tam tikros ir be geros meni
cialistų partijoms, bet pamatęs specialiai atžymėtam.
Tikėjomės, kad NEMUNAS veržtų per greit, atgailos neat lykas — pabaigoje įdėti ".Laiš — Pilėnų gynėjo Margio, jo
nės išraiškos negali būti ir jokio
komunizmą 1940-41 metais prak
žmonos
ir
kareivių
didvyriškos
pirmuoju žodžiu originaliau pra likę, į tautos mokytojus...
kai NEMUNUI", kuriuose skel
meno kūrinio. Ir tai reikalauja
tikoje, antrą kartą komunistam • Inž. P. Rudis, Chikagietis^ da bils į skaitytoją arba — pradės
legendos
interpretavimas
dabar
veržiantis j Lietuvą, pasitraukė lyvavo Sao Paulo tarptautinėje plaukti be įprastinių formalumų, Daug tiesos V. Trumpa pasa biami iš anksto pareikšti kom ties įvykių, "pragaro prošvais sunkaus darbo.
ko, ypač .pabrėždamas, kad to plimentai ir linkėjimai. Kiekvie* «
pramonininkų konferencijoje. Ta
| Vakarus.
čių" kruvinuose žiburiavimuose.
aip
tikras
veržlių
minčių
Nemu
kie
teisėjai
neobjektyvūs,
kad
proga jis aplankė eilę Pietų
as laikraštis tokių laiškų gauna.
Kompozitorius pasakys: ne
• Lietuvoje esantiems dailinin Amerikos kraštų ir susipažino nas.
jie savo pasmerkimus ir atgailos Jų skelbimas yra lyg redakcijos Jei visas romanas būtų, kaip kalbėkit nesąmonių, klausdami,
kams įsakyta mažiausiai po vie su tenykščiu lietuvių gyvenimu. Keistas ir nereikalingas atro reikalavimus nukreipia tik prieš savim nepasitikėjimas, ieškoji tos kelios ištraukos, tai lauk ką norėjau pasakyti savo mu
ną darbą padaryti iš Stalino Apie lietuvių įsikūrimo galimy do pasiūlymas skaitytojams tei tuos, kurie ne ant jų pačių sro mas liudininkų savo naudai. Yra
zikoje. o klausykit kaip ji skam
"didžiųjų darbų" ir "atsidėkoti bes Pietų Amerikos kraštuose sės būti žurnalo atskaitomybės vinio altoriaus aukas neša ...
tokia mada, bet NEMUNUI tos ias, kokio tikėjomės ir norėjome. ba ... Dailininkas pasakys: ne
už gerą gyvenimą".
jis nekokios nuomonės, nes su ir prenumeratorių skaičiaus re Bet... šis Trumpos straipsnis banalios mados nereikėtų sekti. Bet sutinkame jį kaip drau žiūrėkit, ką nupiešiau, bet
tiko
daug vargstančių žmonių. vizoriais. Jei skaitytojas, įmokė dėl gerai žinomų aplinkybių pri
• Lietuvoje, komunistų spaudos
gą, ir linkime, kad jam pasisek kaip nupiešiau... Rašytojas pa
jęs
prenumeratą,
gaus
žurnalą,
mena virvės minėjimą pakaruokpranešimu, kai kuriose vietose • Muzikas ir kompoz. prof. V.
tų sustiprėti, pasitaisyti, nes jis sakys: patvarioji mano kūrinio
koks jo ^interesas vykti į j?0 namuose NEMUNO kolektyve NEMUNO turinys dar papil vis dėlto malonus reiškinys mū vertė glūdi ne tame, apie ką
pradėta griauti buvusių kaimų Jakubėnas kelia mintį, kad lie Stai
nranrnrn cairmuna J
r J-: O A
pastatai. Jų vietoj bandoma kur tuviai dainininkai gali suorgani Scrantoną revizijos daryti? Argi matome vardų, žinomų iš įvykių, dytas keletą taip pat per dauge sų naujojoj kultūrinio gyvenimo parašiau, bet kaip parašiau ...
leidėjai mano, kad būsimieji
ti kolektyvinių ūkių centrai.
kurių liūdną dešimtmečio sukak lį laikraščių jau perėjusių ilius fazėj. Ne tik malonus, bet ir Kaip "keistai" jums tokie žo
zuoti Amerikoje operą. Jos cen
skaitytojai iš anksto juos įtaria
džiai skambėtų, — patikėkite, iš
trui geriausia vieta būtų Chica
ti kaip tik rengiamės minėti. tracijų ir keletu Maironio bei reikalingas.
• žurnalo NEMUNAS platinto
prenumeratos pinigus kam ki
esmės
jie visi sako didelę ir gi
go, kur gyvena didelis skaičius
Matome taip pat ir vardų, kurių pora kitų, berods jau anksčiau Todėl šios, gal kiek kartokos,
tam išeikvosiant? jai skundžiasi čikagiečių atbu
lią
tiesą.
Kiekvienas meno kū
lietuvių.
nešiotojai yra kaip tik labai spausdintų eilėraščių.
pastabos tenebūnie nei leidė rinys privalo vienos būtinos sa
kimu lietuviškajai spaudai. Gau
Antra — tai yra pasiūlymas
siame tremtinių susirinkime bu • Flossenbuergo koncentracijos priemonės suardyti žurnalo lei griežtų tautiškai moralinio "ka Spausdinimo technikoje taip jams, nei redaktoriams, nei skai vybės — meninės formos. Be
kančių vietų tvarkytojai lietuviai dimą. Sakysim, kas nors nenori, rantino" reikalavimų autoriai... pat neišvengta kai kurių elemen tytojams atgrasymas nuo prade jos nėra ir nebus meno kūrinio,
vo parduota vos 8 egz.
inžinieriai iš Vokietijos jau emi kad NEMUNAS eitų. Tam reika Mes stotumėm už atlaidumą tarių klaidų: perdaug kai kur to užsimojimo. Priešingai, te o tik geriausiu atveju filosofi
• BALFO pirm. kan. J. Končius gravo. Architektas A. Tylius gy lui jis skiria 48 dolerius, užpre iki tam tikro laipsnio ir nenorė pasigailėta erdvės (ypač po dai
būna tai akstinas vieniems dau ja, mokslas, propaganda ar pi
aplankė Hudsone, N.Y., įsikūru vena Columbijoje ir turi savo numeruoja dešimčiai scrantoniš- tumėm be atodairos švaistytis lininko P. Augiaus pagaminto
giau "pasitempti", jei jau kartą giausia agitacija, šimtai viso
sius tremtinius. Susidarė įspūdį, įstaigą. Inž. Grudzinskas gyve kių gyvventojų NEMUNĄ ir "Kaino žymėmis. Norėtume tai mis vinjetėmis), kai kurių gi
pasiryžo, o kitiems — padėti, kių veikėjų, kurie savo srityse
kad tremtiniai įsikūrę pakenčia na Australijoje, gi inž. P. Svi- įpareigoja juos, kad pasivaduo kos, norėtume visų gabių tau straipsnių tęsinį sunku besuras
kad tai, kas nepasiekė aukštes visai žmoniškai galėtų reikštis,
mai ir darbovietėse jie gerai las įsikūrė JAV ir dirba vienoje
dami, kasdien iš eilės eitų į 2140 tiečių bendradarbiavimo dabar ti (22, 29 psl.).
nio tobulumo iš pirmo žingsnio, eikvoja laiką ir gamina "meno"
vertinami
Michigano valstybės statybos Brick Ave., Scranton, Pa., tur ir ateityje, tad norėtume ir šį Išvada — pirmasis NEMUNO galėtų stiprėti antrą-trečia be šlykštybes, neva įvilkdami į me
būt, pas L. Dovydėną, ir reika- ir tą iš praeities gera valia už numeris nepasirodė toks tobu- žengiant.
• 'Iš Vokietijos į JAV jau išvy firmoje.
V. R. no formą, ignoruodami meno
k
prigimties dėsnius. Dar dažnjau
ko kun. Stasys Yla, buvęs vienas
— tingėdami su jomis bent su
iš vadovaujančių Lietuvių Tau
sipažinti, rimčiau pasimokyti.
tinės Delegatūros, vėliau Sielo
Teisybė, ir menininkai ne kar
vados kunigų. Dirbdamas šiose
tą piktnaudoja tą meno prigimtį.
įstaigose, redagavo AUKOS lei
Ypač literatūroje yra pavojinga
dinius. Bene paskutinis kun. St.
Ylos leidinys Vokietijoje yra Kai atsikrausčiau į naują bu ką jis turi pasidėjęs banke. Bet riko bosą, kurfs kasdien užeina kam Lietuvoj sunku buvo pri sirašyti savo pavardę prieš kele apsiriboti tuo vienu "kaip", pui
* knygelė LIETUVA BRANGI. Ta tą ir pakalbėjau su gretimo na jis žada namą palikti savo vai išgerti stiklelį į tą restoraną, eiti prie valdininkų.
tą metų, bet šeimininkas tą kiai meniškai kalbėti, bet nieko
knygelė skirta emigruojantiems mo savininku, mano šeimininkas kams, o pinigus valdyti nori kuriame kaimynas dirba.
Pats jisai nepriklausomoj Lie laiko nieku. O jo Džimas, kad ir nepasakyti. Ir didelis rašytojas
lietuviams.
paklausė:
bendrai su savo būsimąja iki — O tas mano draugas bosas tuvoj nebuvo, bet girdėjo iš vie neseivina, bet turi septynius siū yra tas, kurio kūryboje "kaip"
nais vyras. Labai gerai su juo nos moters, kai turėjo opereiše- tus ir dabar pirko automobilų praturtina dar "kas" — tinka
• Hamiltone, Kanadoje, veikia — Ką tu su tuo vagim kal grabo lentos.
moje meno formoje didis ir pras
įsikūręs Meno Mėgėjų Būrelis. bėjai?
— Ką, ar aš koks durnius, sugyvenam. Kiek mudu turim ną ir gulėjo dvejus metus ligo už dvylika šimtų.
mingas turinys. Alanto "pragaro
Jis vasario 16 d. suvaidino vei O -ant rytojaus /tas kaimynas neseniai iš Europos? Aš jai per fonių! Kai aš jam padedu gėri ninėj. Kokį opereišeną darė — O trečias boisas Vilius, t&s ką
pošvaistėse" aš suradau to pro
kalą >'Dr. V. Kudirka", gi ge pamatęs, kad kalbu su savo šei pikniką aiškiai pasakiau, kad mą ant stalo, jis visada šaukia: jis nežino, daktaras nepasakė, gimė užpakaliu į priešakį, dabar
švaisčių. Ir todėl džiaugiuosi
gužės 13 d. "Pirmasis skambu mininku, sako:
iki pėtnyčios apsigalvotų, o jei ' — Alo, iBill! Kaip gyvuoji, tik žino tiek, kad opereišeną tu važinėja troku, turi pačią iš čia sutikęs autorių, protingesnį ir
Bill? — o kai išgeria keletą, tuoj rėjo pilve, nes kai dabar pasi gimusių čigonų familijos ir detis". Režisavo E. Dauguvietytė.
turiningesnį už eilinį pilietį, kas
— Ką tau tas vagis pasakojo ? nė — aš esu numatęs kitą mote- sušunka: —1 Ei, Bill! — Aš žiūri, tai aiškiai matosi randai
vynius
vaikus.
rą,
ba
aš
jau
šešiasdešimt
devy
• Lietuviai teisininkai, gyve Vėliau įsitikinau, kad jie abu
mūsų literatūroje nėra laai daž
pribėgu, o jis atsikėlęs nuo stalo per visą pilvą.
Aš turiu tikslą ir tikiuosi nas reiškinys...
nantieji Australijoje, susiorga padorūs lietuviai, abu iš tos pat nių ir laiką gaišinti nemanau. O
spiria man į užpakalį ir aš O tas bedievis mano šeiminin šiuodu dieduku kaip nors sugenizavo į Teisininkų Draugiją, ku- gubernijos, tik vienas prisilaiko ji man atkirto: — "Ar nemuši
džiompinu
į viršų. Jis vėl spiria, kas turi tris boisus. Vienas To rinti. Aiškinu vienam, kad ir O Amerikos lietuvių laikraSrios valdybą sudaro: V. Požėla, prie parapijos, o kitas šalia para manęs, kaip savo pirmą pačią?"
i:
čiuose pasigendu lietuvių rašy
o aš vėl džiompinu. Jis juokiasi nis, riebus boisas, bet daug gė bažnyčią lankančių tarpe yra ge
—
Mušiau
savo
moterą!
O
kas
J. Kalvaitis ir B. Plokštis.
tojų naujųjų darbų, beieškoda
pijos, ir nors jų tvoros sueina,
it pašėlęs, kai aš džiompydamas rė, tai degtinė numušė nuo kojų. rų ir blogų žmonių, o kitam, kad
matė
ją
kada
su
pamušta
akim
mas sielai peno tarp politikęs
- • Tremtinys Juozas Kazickas, bet kiekvienas tik ir laukia pro bažnyčioj? Niekas. Kai susibar išbėgu į kiceną. Well, tas mano Jis laibai moka taupyti ir prie ne visi yra razbaininkai, kurie
IV
fakteliti
atrajojimo, beprotiškų
į JAY atvykęs prieš trejis me gos aplaistyti karštu vandeniu davome, tai po to ji, būdavo, draugas bosas — smart vyras, savo namo turi pasisodinęs gra neina į bažnyčią. Kitas gal mėgs
polemikėlių,
pagarbinimų vulga
žų rožių krūmą.
tus, gavęs stipendiją ir studija svetimą agrastų krūmą ar kitu sėdi namie. Ar aš koks durnius turime su juo fonių.
ta
mišias
klausyti
per
televirybės
ir
to
liūdno
blefavimo, ku
vęs Yale universitete, New Ha būdu nudžiovinti naujai paso
Šiaip Bill gyvai dalyvauja vi Antras, mylimiausias boisas ženą...
riam nei skaitantieji, nei rašan
ką tik iš Europos?
ven, išlaikė ekonomikos mokslų dintus kaimyno pamidorus.
suomeninėj veikloj pasižymėjęs Džimas, seivyt visai nemoka, bet Nors šiandien diedukai dar tieji netiki....
daktaro egzaminus. Studijuoda Kaimynas veda derybas su Man liko tik pritarti kaimyno organizatorius, net bažnyčios užtat moka ne tik skaityti, bet ožiuojasi, bet turim viltį, kad
|s.T
žinoma, tyčia kiek perdedu,
V
•; mas jis profesoriavo Albertus viena našle dėl ženybų, bet ji strategijai.
lankymą nori organizuoti rikiuo ir rašyti, kuo šeimininkas labai per kokius trejus metus aš jus bet tik tam tikslui, kad mūsų
*. "4•i >
Magnus College, New Haven, reikalauja dar prieš vestuves Toliau jis pasakojo, kad turi tėje, anot jo, "vyras į vyrą, pe didžiuojasi prieš savo kaimyną kartu nuvesiu į lietuvišką kon
iveikėjai dar daugiau pyktų. Nes
i *užrašyti jos vardu tuos 15,000, gerą draugą — gretimo fab tys j petį", tik negali dovanoti, -vagf, kuris, nors ir* išmoko pa certu.
Conp*~
•, r
y. Slunka jų pyktis man gražus.
j/g *
i
, s-n*
• JAV apsigyvenę lietuviai pro
fesoriai, kurie Lietuvoje dirbo
aukštosiose mokyklose, įsteigė
savo draugiją. Draugijos tikslai
yra šie: a) išlaikyti lietuvių
mokslininkų pajėgumą, b) stu
dijuoti Amerikos lietuvių gyve
nimo problemas, c), palaikyti ir
aktyvinti Lietuvos išlaisvinimo
kovą ir d) ruoštis savo profesi
jose. Draugijos centras yra Chi
cago je.
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MIRE TEISININKAS
J. STAŠKEVIČIUS

1950 m. birželio 1 d.

Anosios dienos

Gegužes 18 d. Yonkers, N.Y.,
mirė kelis mėnesius sunkiai sir
Redaktoriai VINCAS RASTENIS, 6820 Sapcrftsr Are., derates*, Ohio. Tel.: EN 1-4486, ar HE 1-2447
J..Švaistas
gęs vos prieš metus iš tremties!
atvykęs teisininkas Jonas Staš
kevičius.
Vakarinis Žemaičių krašto kampas il nei laikraščio jau nebebuvo, o įvykiai gulo
Velioni® Staškevičius gimė giausiai pasiliko karo siaubo nepaliestas, visu smarkuma... Ir vis tokie skubūs,
IRO VEIKLOS
1879 m. sausio 28 d. Jordaičių
PLANAS
kai 1944 metų vasarą raudonoji pabaisa lemiami.
km., Skaisgirio vis., Šiaulių aps.,
Gal už trejeto kilometrų, pakelės grio
nusiaubė
visą Aukštaičių žemę ir Lietuvos
^ĄRTĖJA birželio vidurys. Lietuviams, ypač prieš pas
Vokietijoje veikiančios IRO o teisės mokslus baigė Petrapi
kutinį karą Lietuvoje gyvenusiems, tai baisių prisimi vadovybes asmenys laikas nuo lio universitete 1907 metais. Iki vidurį. Tūkstančiai lietuvių, staiga užklup vyje stabaravo sugniuždintas ir apverstas
nimų dienos. Birželio 15 dieną sueina lygiai 10 metų, kaip laiko sukviečia laikraštininkus 1914 metų mobilizacijos dirbo tu, galvotrūkčiais palikusių savo namus, municiją vežęs vokiečių sunkvežimis. Spro
Lietuvą užplūdo "raudonasis tvanas". Birželio 14-15 die ir painformuoja apie tolimesnę Mintaujos Apygardos Teisme, iš sodybas, visą turtą, gelbėjosi šiame, rodos, gusi mina, partizanų pakasta, ne tik su
rusų kariuomenės buvo paleis ramesniame ir toliau nuo karo audrų savo draskė sunkvežimį, bet ir kelią smarkokai
ną sueina devyneri metai nuo pirmojo didžiojo lietuvių IRO veiklą.
1917 m. ir iki pat grįžimo šalies kampelyje.
išrausė. Užvaryti artimieji ūkininkai da
trėmimo į Sibirą. Birželio 22-24 dieną sueina devyneri Paskutiniame tokiame pasi įtasLietuvą
dirbo Lietuvių Pabė
kalbėjime
su
laikraštininkais
bu
bar skubiai lopė tą vietą. Laikinai apvažia
Vis
lūkinėjo
ir
stiprino
savo
viltis,
kad
metai nuo visos eilės žudynių, kuriomis bolševikai "ap
vo pranešta, kad JAV, Izraeliui, gėlių Komitete Rusijoje. Grįžęs gal dar ateis koks išganymas. Gal tos vil vimas buvo padarytas per rugių lauką.
vainikavo" savo pirmojo Lietuvos viešpatavimo metus, Australijai ir kitiems kraštarrfs 1921 m. buvo paskirtas Kretin
skubiai bėgdami nuo savo neseniai buvusių santarvinin pasiryžus tremtiniams suteikti gos Apylinkės Teismo Tardyto tys nebuvo tokios gyv©s ir svaiginančios, Plačiu lanku buvo sumaišyti želmenys su
kų puolimo.
naujas emigracines galimybes, ju, o vėliau Kauno Apygardos kaip joninių laužai ar velykinė ugnis, ta žeme.
Vieškeliu judėjo tik kariniai vežimai.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, Ame IRO emigracinę it repatriacinę Teismo teisėju. Tas pareigas «jo čiau ir pfavenančios žvakės užtenka, kad
iki
1933
m.,
kada
buvo
paskir
rikos Lietuvių Taryba ir kitokios vadovybės primena veiklą tęs iki 1951 metų kovo 31 tas Vyriausiojo Tribunolo Bau kiltų didžiulis gaisras. Ir štai, kaip Šiluvo Nė vienas vietinių gyventojų nebepasiro
atskiriems tautiečiams ir jų organizacijoms, kad jos ne dienos. Kaip atsimename, anks džiamojo Skyriaus pirmininkau je luoši ar paralyžiaus parblokšti, laukė dydavo važiuotas. Nusukdavo nuo vieške
čiau buvo galvota emigracinę
stebuklo. Beveik buvo pradėję tikėti, kad lio ir apdairesni pabėgėliai.
užmirštų tuos j vykius atitinkamai paminėti.
veeiklą užbaigti iki 1950 metų jančiu teisėju. Okupavę Lietuvą
Vienas porinis vežimas vis dėlto pa
Ach, kas gali juos užmiršti, ypač kam teko jam per birželio 30 d. Asmenims, kurie bolševikai iš tų pareigų jį buvo ne viskas baigta, kad susikaups jėga iš
Vakarų ir pastos kelią toms mūsų laikų sirodė ir vieškelyje. Visi esantieji kieme
neturi perspektyvų emigruoti, atleidę.
gyventi!
• *•
Bet koks gi paminėjimas būtų šiuo metu tikrai tin IRO globa bus. nutraukta nuo Velionis už nuopelnus tautai mongolu ordoms. Tikėjo ir tanke iki pa pažiūrėjo ir tuojau nusprendė, kad čia pa
kamas? Ar dar kartą skaičiuosime tas nelaimes, kurios 1950 metų birželio 30 d. Bet jei ir valstybei buvo apdovanotas skutinės akimirkos, ligi vienintelės savo že bėgėlis, bet tiktai ne kaimietis. Vežimas
vienam ar kitam iš tokių atsiras Vytauto Didžiojo ordinu.
sunkiai braškėjo ir žingsniu artėjo. Aišku
mės pėdos...
ištiko tėvynę, ar dar kartą skaičiuosime, ko nustojo Lie ir
vėliau emigracinės galimybės, Staškevičių šeima nuo okupan
Bėgo žmonės miniomis, skubėj© kaip buvo, kad pasuks pas Ronkų. Arkliai ir pa
tuva. kiek jai pikto padaryta, ir dar kartą savo tarpe su IRO ir jiems padės.
tų ypatingai skaudžiai nukentė
sirinkę įtikinėsime kitus, kad bolševizmas yra tautų Esant tokiam tolimesniam jo. Tatai velionis labai sunkiai nuo maro. O kiek dar nesuskubo pabėgti... kinktai pavydo verti. Užpakalyje tabalavo
Taip klaikiai, taip staiga viskas įvy tempiama karvė. Aukštai ant krūvio, ap
žudytojas, kad su juo reikia kovoti? Ar dar vieni kitiems tremtinių globos planui, jau da- pergyveno su neabejotinomis pa
tvirtinsime, kad privalome kovoti "iki paskutinio krau bar tremtinių stovyklos pradėta sekmėmis savo sveikatai. Vos ko, kad net pabėgusieji ilgą laiką jautėsi dengto brezentu, sėdėjo moteris ir pora
okupavę, bolševikai 1940 kaip apduję. Chaosas ir pakrikimas viską vaikučių. Vežimas sustojo ties posūkiu iŠ
jo lašo", ir išsiskirstę vėl eisime kiekvienas prie kasdie grupuoti į dvi grupes. Vienoje Lietuvą
lie
m
grupėje surenkami tie, kurie tu-|. - P°s 11"12 nakti areštavo ir,buvo sumaišęs. Čia iŠ vakaro, rodos, ty- vieškelio. Nuo kariukų priešakio nusike*
nių darbų?
ramu visur atrodė.
bėravo pagyvenęs vyriškis. Moteris atsi
ri emigracines perspektyvas, o^ve^ dukters Irenos vyrą Dom$
*
*
kiton visi tie, kurie tokių per-|stankūn3, kuris 1947 mett*
Slinko pabėgėliai nuolat atsigręždami, sagstė apsiaustą, nutraukė skarelę nuo gal
(Jana jau mums įtikinėti pačius save ir aiškinti sau spektyvų neturi. Paskutinioji le mirg bolševikų kalėjime. Pra- nuolat su skausmu minėdami paliktus na vos ir pradėjo dulkintis. Vaikučiai atrodė
perdaug jau aiškius dalykus! Paminėdami tai, kas grupė nuo birželio 30 d. bus įdėjus rusų-vokiečių karui, 1941 mus, artimuosius. Jie vis laikėsi savo tė mieguisti, užtrankyti.
įvyko prieš dešimtį metų ir kas tebevyksta šiandien, tu perduota HICOG (amerikiečių metais žuvo sūnus Marijonos, o vynės skverno, traukdamiesi pasieniu, ir
— Pas jus čia tarytum tyhi ir ramu,
prieš tai visa eilė šeimos draugų
rėtumėm ką nors konkrečiai padaryti, kad tuos faktus aukštajai komisijai). Toks pa ir pažįstamųjų buvo bolševikų vis delsė įžengti į svetimos Vokietijos že o ten — stačiai pragaras,.— prašneko at
perduoti HICOG yra
sužinotų kiti, kurie jų dar nežino ar p&raLaug paviršuti tvarkymas
mę, kaip gyvieji priartėti prie savo duobės vykėlis ir mostelėjo atgal.
tik amerikiečių zonoje. Anglų areštuoti ir ištremti į Sibirą.
niškai žino.
Velionis
paliko
žmoną
Juzefą,
zonoje tas klausimas kitaip tvar
kapinėse. Taip besitraukdami, dulkėti, nu
— Gerai sakai, kad tik tajytum. -Ar
sūnus Vladą, Vytautą ir dukte
Kalbame, kad Amerikos visuofnene dar negana pa komas.
skurę, išvargę ir pasiekdavo šitą kampelį. tėja ir čion tas pats pragaras, — atsiliepė
informuota apie mūsų tautos tregediją ir todėl ne visur Tremtiniai, perduoti HICOG ris Janiną ir Ireną Stankūnie
Bet ir čia nebuvo ramybės. Iš kalėjimų vienas susirinkusiųjų.
globai, joje bus iki to laiko, kol nę bei anūką Joną Stankūną.
bei ne visada mus supranta.
pabėgusių
kriminalistų, rusų karo belais
Šiaurėj ir rytuose padangė buvo apte
Taip yra. Staiga to pakeisti negalime. Bet, atsimin jie nebus galutinai įjungti į vo
vių,
vokiečių
dezertyrų
buvo
pilna
miškuomusi,
baugi, lyg tirštų dūmų apgulta. Aiš
kiečių ūkį.
• Australija buvo numačiusi
dami seną tiesą, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo, ga
8e
kiai griaudė patrankos ir blykčiojo ugnys.
Ta pačia proga buvo painfor- šiais metais įsileisti apie 100,000| *
lime ir mes kiekvienas būti tais lašais.
Vietomis už miškų tankumynės iškildavo
muota, kad mažėjant t r e m t i n i u i tremtinių, tačiau dabar skelbia*
^
* .
*
Teko pastebėti, kad ta nedidelė knygelė, kuri tik ne skaičiui, liepos mėn. bus IRO|tą kvotą sumažinusi iki 50,000.'
PlBfflIŠkfc# ttkinifffcas, Kafctfčių JokUfeas liepsnos masės ir, rodos, siekdavo padeg
seniai pasirodė Amerikoje — RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ tarnautojų skaičius sumažintas Tai padaryta dė! dviejų priežas- Ronkus irgi turėjo nuolat maistu atiduo- ti patį dangų. Ten pleškėjo sodybos ar mies
— dažnai amerikiečiui padaro daug didesnį įspūdį, negu 25r/, gi spalių mėn. dar suma čių: australai nenori, kad DP ti duoklę girios priglaustiesiems. Ir pabė- tų namai.
žintas 25/V'. IRO veikla Vokieti įvažiuotų daugiau, negu įvažiuo-1 gėlių nemažai praėjo pro jo kiemą. Vieni
ilgiausios kalbos bei įtikinėjimai.
— O iŠ hxr gi patys traukiat ? — pa
Jei daugumas, ypač šviesesniųjų, taigi ir įtakinges- joje bus baigta 1951 metų balan ja anglų, ir priėję išvadą, kad užsukdavo šalto vandens atsigerti, kiti pra siteiravo Ronkusw
įvažiavę DP nenori asimiliuotis.
džio 1 d.

BIRŽELIS

niųjų amerikiečių gautų progos tik pavartyti tą knygelę,
šėsi paramos arba klausinėjo apie kaimy
— Nuo Jurarko.
daug kas mūsų reikale pasikeistų
nus, pas kuriuos galėtų rasti laikinę prie
— Na kas ten? Kaip girdėti? — be
Gal kas sakys, kad negalime gi mes išleisti kelias lieti, nesvarbu kaip dalinatės "prerogatyvomis" ir parei glaudą. Nieko jis nepavarė nei šiurkščiu veik keli vienu sykiu paklausi
dešimtis milijonų tos knygelės ir išdalyti daugumai ame gomis su teisiškai nepriklausomos Lietuvos simboliu — žodžiu neatstūmė. Daugelis ir šiandien tik r
— Nieko geresnio. Vis blogėja.
rikiečių.
diplomatiniais atstovais, o svarbu tik vienas dalykas: kad geruoju atsimena Jokūbą Ronkų.
— Vadinasi, eina? Ir niekas nesulai
Įspūdingas žemaitis. Stambus, tvirtas, ko?
Na, negalime milijonų, tai tikrai galime kelias de be varžybų dėl garbės ar būsimos nuopelnų sąskaitos at-Į
nors jau per šešiasdešimt metų. Nuolat
šimtis tūkstančių. Jeigu Amerikoje dar yra tiek susipra liktumėt viską, kas reikia atlikti negalinčios laisvai
— Na kas gi sulaikyg tokį tvaną? Kai
pypkė dantyse ir vis pabraukomi į viršų pratrūko, taip ir veržiasi. Vokiečiai, ma
tusių lietuvių, kad jie pajėgė perkelti per vandenyną aš bilti tautos vardu.
Kol visuomenė girtfės apie "nesklandumus" ar "ne didoki gelsvi ūsai. Dirbti pajėgus dar buvo, tyt, jau bus išsisėmę. Dabar Lietuvoje jie
tuoniolika tūkstančių kitų lietuvių, tai, sudėjus dabar vi
aiškumus"
tarp Vliko ir pasiuntinių, kol girdės apie di niekada nebuvo paleidęs is rankų nei plū daugiau susirūpinę užnugariu, negu fron
gus krūvon — susipratusius senuosius ir naujai atvyku
tu StlriiKiotiaitii
1- _
iL
r
•
sius — juk susidaro jau nemažas skaičius. Tegul kiekvie delius Vliko vargus ne pareigoms atlikti, o joms pasiskirs go nei dalgio. Tiek lauke, tiek namuose tu
Skubiausiai viską grobia
fr
gabenasi
lygiai
su
visais
ėjo.
Gausią
šeimą
užaugi
tyti,
kol
girdės
apie
Tarybos
"politikavimus",
katrą
pusau.
nas susipratęs lietuvis įsigys po vieną, po dvi tokias knyge'es ir padovanos atitinkamam pažįstamam amerikie sę savo svoriu paremti, katrą apleisti, kad kas nors iš no. Vienus paleido į žentus, kitas marčio
~ Gal girdėjot ką nors apie mūsų ka
mis atidavė. Sau kaip paguodą ir paramą
čiui, sakydamas: "štai, gerbiamasis, kas įvyko Lietuvoje kiltų ar neiškiltų, tol turėsim pripažinti, kad dar
rius? Kaip gi jiems sekasi? — paklausi
pasiliko paskutiniuosius — Juozį ir Petrą, vienas jaunuolis.
1
visai nereikalingoj klampynėj.
aną birželio mėnesį."
Ronkaus sodyba labai pavaizdi buvo.
Pamirrčsim birželio įvykius. Skaudžiai, bet be nusi j
Bus kelios dešimtys tūkstančių žmonių daugiau ži
— Yra keli batalionai. Tik jie, gali
,lš
tolo
viliojo pakeleivį savo jaukumu ir
nančių apie tai, dėl ko mes birželio mėnesį susirinkę liū minimo, su tikėjimu. Tačiau norime, kad tie, kuriems liki
niai sakyti, dabar ir telaiko. Kaujasi atkak
dime ir graudžias kalbas kalbame, kada kiti džiūgauja mas lėmė atlikti tikros ar nors simbolškois vadovybės plačiomis išgalėmis. Trobesiai patogūs, be liai, nes nelaisvėn patekti — ta pati, jeigu'
uždavnius, sustiprintų mm hmm tikėjim© save pavyz veik nauji, nes po Kašučių kaimo išskirsty ne baisesnė dar, mirtis. Bet kas iš to ? Vięn
vasaros malonumuose... .
mo teko keltis naujon vieton. Dėl to persi
Padarykim bent tai — juk taip nesunku! Tai bus džiu.
tik beprasmiška savižudybė, kol susitelks
kėlimo lauko sumažėjo, bet užtat gavo ten, ir pasirengs bolševikai.
daug apčiuopiamiau ir naudingiau, negu savo tarpe de
kur labai norėjo. Nusikėlė pamiškėn ant
javimų kartojimas.
Jaunuoliu protestavo:
kalniuko, netoli kryžkelės.
Jurgis Baltrušaitis
Yra ir kita neseniai išleista knyga — GENOCIDE,
v
.
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Kodėl tamsta sakai, kad mūsiškis
n
Gražus platus vieskehs nuo Tauragės gynimasis neturi prasmės? O gal ir labai
LITHUANIAS THREEFOLD TRAGEDY — tinkama
į Šilalę, o kryžkelė: vakarų pusėn Naumies- daug reiškia, kol iŠ Šitos pusės bus tinkadaugiau išlavintam skaitytojui ir giliau norinčiam pa
rllQ 1į rytus
a Skaudvilė.
Gir Oil /i 171 A Ties
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VAKARO
GIESME
tis,
mai? pasipriešint*.
sidomėti tuo klausimu.. Ir ji neturi gulėti sandėliuose ar
tvirto ąžuolo meistriškai išpiaustytas kry
mūsų pačių knygynėliuose, bet turi patekti į rankas ki
— Duok, Diėve, bet aš nebetikiu...
žius.
Kieme
nebe
svirtis
prie
šulinio,
bet
tų, į kurių sąžinę, į kurių širdis šaukiamės užuojautos
Jaunuolį palaikė ir Ronkaus kaimynas
JAU pakalnėn saulė nusirito...
sukamas velenas su cinkuotu kibiru ant Kilkius:
ir pagalbos Lietuvos reikalui. Kam svaidytis aukštais
Rimsta, kas kovojo, verkė, gynės «•grandinės. Ir rentinys betono žiedų. Šulinys _ — Kod&f Pažiūrėkim, kokia galybė
žodžiais ir priesaikomis? Padarykim verčiau tai, ką
Sveikas, slenksti poilsio pelnyto,
visada
uždengtas, švarus. Visur švara, tvar miško priversta į Jūros upę. Rąstas prie
tikrai galim padaryti. Perkelkim tas informacijas ten,
Sveikos, sveikos, liepsnos vakarinės!
ka. Visur naujoviško pažangesnio gyveni rąsto taip tankiai, kad net žvirblis nebe*
kur jų reikia — tai bus daugiau, negu bet kokie "prisiamo reiškiniai. Net ir šuo nebe tas, kuris rastų plyšelio pasimaudyti. Ir vis vež&
gavojimai"!
Tylios erdvės niaukias, gęsta, smilksta...
pirmiau būdavo — apsmukęs kaltūnuotas dar. Šimtai apylinkės ūkininkų kerta ir v®*
*
*
Į lizdus vėlyvos kregždės skrenda —
kudlius, bet vilkas. Protingas, žvilgąs ir ža. O kokie apkasai kasami visu Jūros pa
Ir širdis jau ryto pasiilgsta,
O kada dešimts metų praėjo nuo tautos nelaimės pra
piktas vilkas, kaip i* jo protėviai.
upiu. Argi tai būtų niekai?
Kibirkšties stebuklo pasigenda...
džios, tai gal būtų tinkamas laikas ir plačiau žvilg
*
. ..*
i 4 #
Teisybę sako Kilkius, — vėl spyrė
terėti, kur gi mes stovime kovoje dėl Lietuvos laisvės?Buvo sekmadieniai^ Pirmosios spalių si jaunuolisr — Juk Latvijoj dar galinga
Kaip
altorių
smilkalu
aptrauktą
Ar viskas vtarkoje?
mėnesio savaitės. Diena saulėta, vaiski, ta vokiečių armija, laikosi apie Liepoją. ,
Kloja žemė savo tamsų plotą —
Deja. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas vis
pytum pavasarinė, bet sieloj gedulu gedulas.
Daug ko, alkstant dieną, nesulaukta,
— Ten kitas reikalas. Aš manau, kad
dar nepajėgia išsiaiškinti, ar jis yra ar nėra... seimas
Ronkaus kieme šnekučiavosi keletas ten nebaigta su iškraustymu. Kai susitvar
Daug ko, vargstant, prarasta, nustota...
ir ar jo Vykdomoji Taryba yra ar nėra. .. vyriausybe.
žmonių ^ savieji, keli kaimynai ir pabė kys, bematant atleis, pamatysit. Aš pats
Ar ne laikas būtų aiškiai pasisakyti — meskim velgėliai.:
*
Ten, kur slinko gelsvos, rausvos burės,
irgi norėčiau tikėti, ne tik tikėti, bet iš vi
ni' p tuos klausimus! Mums nesvarbu, ar jūs seimas ar
Kalba netryško paversmio skalsumu sos širdies trokščiau, kad nors šitas Lietu
Lieka aukso vien siaurutė juosta —
vyriausybė
mums svarbu, kad jūs būtumėt kovojan
nei skardumu, kaip pirmiau. Ji buvo trum vos kampelis pasiliktų bolševikų nesutrvp*
Ataivers nakties žvaigždėtos dury%
čios tautos simbolis! Nesvarbu, kaip ir kieno esate-jgapa, sausa, daugiau informacinė. Nei pašto
. Greit, laiveli, rasi tylų uostą... —
(Perkelta į 6-tą puslapį)
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Ko turime siekti?
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Trečiasis laikraštis Kanadoje

-a

zsssm

dos mokėjome ją kaip reikiant
išnaudoti*
Bet kas biiTo, tai baro •—
jau nebesugrąžinsi. Dabar mumsi f
yra daug svar&au, ko mes tuji*
Šiandien, žiūrint į Aušros są vo jau bežūstą lietuvybei, pasi^nimui dar nebuvo nei sudarę, me siėkti.
Paskutiniai metai Kanados lie mas nėra savanaudiškumas, o ną laikraštį susibūrę visuomeni*
c skaitę Aušrą, susiprato esą lie-Mes dabar, priešingai, ne tik esajūdį iš istorinės perspektyva
Visų pirma, vėl turime susi tuvių spaudos gyvenime turtin dvasinį silpnėjimą irgi kažin ar ninkai nesutilpo, nes vieni nepa
me tautinę sąmonę įgiję, bet ir rūpinti savo bendrine Ifalba, kuri gi. Pradžioje... galima sakyti, tinka vadinti psichozu ...). O kentė "dešinės" (katalikų —
mums daug kas dabar gali ki tuviai ir grįžo savo tėvynei.
taip atrodyti. Pvz., perdidelis Aušrininkų pasirinktas deduk nepriklausomybės gyvenimą gy yra vienintelė ir geriausia mūsų beveik nieko nebuvo. Išaugo NE- pagrindinio tvirtinimo teisingu krikščionių demokratų) srove#
Lietuvos praeities garbinimas tyvinis, pasyvus vien pasaulinio venę kone ketvirtadalį amžiaus. tarpusavio susižinojimo bei dva PIKLAUSOMA LIETUVA. Pas mu irgi tenka kiek paabejoti, pastangų įsigalėti, kiti nepakeli*
ir jos vaizdavimas perdaug švie ir kultūrinio darbo kelias, kuris Tuo laiku mes esame daug ką sios pasireiškimo priemonė ir kui ir TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI nes šiam kontinentui prikišti tė "kairės" (liaudininkų — so
siomis spalvomis dabar mokslo jau gerokai buvo į romantizmą laimėję, daug pažangos padarę tvirčiausia jungtis, mus visus štai dabar jau turime trečią daugiau savanaudiškumo, negu cialdemokratų) įsitvirtinimo.
atžvilgiu atrodo nevisai suderi pasukęs, ne tik išjudino galvo beveik visose gyvenimo srityse: draugėn rišanti net ir šiomis naujagimį — LAISVOJI LIE kitiems, kažin ar jau tikrai tei Savaime suprantama, kad yra
ir Kanadoje lietuvių, kurie n«*
namas su tikrove.
jančią mūsų visuomenės dalį, bet turėjome jau nemaža įvairių mo sunkiausiomis tremties valan TUVA, Nr. "1 (101), Toronto, singa ...
kyklų,
geroką
skaičių
inteligen
sijaučia nei toje "kairėje", net1
"Kaip
iš
pradžios,
taip
ir
vi
1950
m.
gegužės
18
d.
Leidžia
domis.
Aušrininkų veikla tebuvo tik ir ją daugiau išryškino, sukrista
jaati mūsų tautinio atgimimo lizavo. Pvz., nemaža dvasininkų tijos ir kt. Bet dabar, griežtai Toliau turime nuolat prisimin Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Kgi sados" — per daugumą straips toje "dešinėje". Nors ir "kairėP
pradžia, jos pirmieji žiedai, bet dalis, kad ir būdami geri pa pakitėjus gyvenimo sąlygoms, ti tas gražiausias mūsų praei šiol leidęs tokiu pačiu vardu Eu nių kalbos iškilmingumui daug ir "dešinė" labai daug kalba,
ir tie dar visai menki, mažučiai. triotai, jau iš pat pradžių ėmė aiškiai matome, kad daug ko ties tradicijas, kurios parodo ne ropoje rotatorium spausdinamą kur aukojamas nuoseklumas ir neabejojam, kad visai nuošir
nuosaikumas, apibūdinant tai, džiai — apie tautinių reikalų pir
Aušros bendradarbių būrelis bu žvairuoti į aušrininkų veiklą: nepriklausomybės metu buvo ir tik mūsų eitąjį kelią ir nužymi biuletenį.
nepadaryta,
kas,
atrodo,
buvo
menybę, vis dėlto yra lietuvių,
Kas drįstų tvirtintf,- jog far kas yra ar ko siekiama.
svarbesniąsias ateities gaires
vo visai mažas, jų pagalbininkų jiems visų pirma nepatiko tiky
galima
padaryti.
bet tuo pat metu padeda neiš paskutinis laikraštis Kanadoje? Čia randame tvirtinimą, kad kuriems ir vienos ir kitos puses
skaičius taip pat nedidelis, žy binių straipsnių nebuvimas Auš
tautiškumas atrodo nuspalvintas
mus lėšų trūkumas kiekvienam roje ir šiaip kai kurie atskirų
Visų pirma permaža buvo rū krypti į šuntakius ir tuo būdu Juk... kai pradeda lyti, tai ir šis laikraštis yra nebe naujagi
mis, o "užgrūdintas mūsų tautos tam tikrų konkrečių, dar iš Lie
žingsny trukdė darbą, pagrindi aušrininkų posakiai. Vėliau, kai pinamasi tautine dvasine kultū išvengti daugelio nereikalingų dažniau palyja...
tragedijoje ilgų metų kovos tę tuvos atmenamų politinių gru
• *
niai redakcijos darbininkai tu J. šliupas perėmė Aušros reda ra, kuria, kaip jau anksčiau mi klaidų.
rėjo nuolat kaitaliotis ir todėl gavimą, kunigija visai nustojo nėta, taip yra sielojęsi kai kurie Tačiau svarbiausias mūsų rū
Gal kai kam rūpės ir pasibar sinys", kad dar nei vienas iš pių spalva.
negalėjo ilgiau atsidėti savo tie ją rėmusi ir pagaliau ją apšau aušrininkai. Mes nesistengėme pestis turi būti skaidri tautinė ti: kam tas naujas jėgų skaldy ligi šiol ėjusių laikraščių nėra šie norėtų veikti be tų "spal
sioginiam darbui.
kė bedievišku laikraščiu. Iš ki išsiugdyti žmonių, kurie daugiau sąmonė, tas šviesusis kelrodis, mas, kodėl nėra tos vienybės! paaukojęs ant Tėvynės aukuro vų" bei "atspalvių", žinoma,
Bet... žmones nesutelpa vie tiek bendradarbių, kaip LAIS jiems galima prikišti, kad ir jie
Jausdamiesi esą neperdaug tos pusės pasyvi aušrininkų tak turėtų pareigos jausmo vieni ki kuris mus visus, net įvairiausių
stiprūs ir pajėgūs, bet norėdami tika nepatiko ir kai kuriems pa tiems ir nebūtų tokie užkietėję pažiūrų ir politinių įsitikinimų noj bažnyčioj, nesutelpa vienoj VOJI LIETUVA, kad ''Atgimi turi savo "spalvą"! Taip ir sa
sužadinti visą lietuvių visuome sauliniams pozityvistams akty savanaudžiai individualistai, kaip žmones, tik vienas sėkmingai draugijoj, nesutelpa ir vienam mo Sąjūdžio organizacija šian koma: kurie ne visai pritampa
nę, aušrininkai iš pradžios pasi vistams, kurie buvo linkę daug kad dabar dažnai galime paste gali vesti į didįjį tautos tikslą ir laikrašty. Gali sakyti pamokslų dien apima viso pasaulio lietu prie ligšioliniuose laikraščiuos©
mažiau ar daugiau vyraujančių
rinko ramų vidurio kelią: jie konkrečiau žiūrėti į anų laikų bėti, atsidūrę svetimuose kraš tuo pat metu f visos žmonijos apie vienybę, kiek tik nori, o vius" ir tt.
atsisakė nuo visokios politikos, gyvenimą ir griežtesnius kelti tuose. Bet, svarbiausia, nepri idealą, t. y., pasilikdami savo palinkimo į diferenciaciją be te Straipsnyj&i "Kam fm LAS" "spalvų", tie vadinami tautinin
Steponas Jakubickas paberia la kais, smetonininkais, voldemaišskyrė iš savo veiklos srovinius reikalavimus.
klausomai gyvendami, neturėjo tautos nariais ir puoselėdami sa roro nesulaikysi
Kitas vėl apgailestaus, &ad bai daug tokių skambių posakių, rininkais, nacionalistais ir tt. Be
bei tikybinius klausimus ir to Todėl, 1886 m. liepos mėn. nu me sukūrę jokio bendro toljmes- vo tautinę kultūrą, mes tuo pat
dėl vien žodinės propagandos bū stojus Aušrai eiti, daugiausia'nio idealo, kuris mus visus ne tik metu ugdome ir pilnutinę žmo daromos išlaidos be prasmės, kaip "LAS neša lietuvių tautai "spalvos" niekas nepaliekamas.
du stengėsi kvėpti lietuviams dėl lėšų trūkumo ir iš dalies dėl jungtų į vieną solidarią tautinę gaus asmenybę — tą žymiausią nes tik padidins lietuviškų laik dvasinį, tautinį, kultūrinį, socia Aš manau, kad taip ir yra.
tautinę sąmonę ir gaivinti jų gerų bei ryžtingų darbininkų bendruomenę, bet ir dvasiškai fizininų ir dvasinių vertybių pa raščių kapinyną ... Bet, kaip lini, ekonominį ir visokeriopą at Nors kai kas ir sako, kad yra
tautinę kultūrą. Jų vyriausias stokos, vėliau turėjo pasirodyti palaikytų, net tos nepriklauso grindą, o žengdami žmoniškumo įsimylėjusių neįtikinsi, kad ne gimimą", bet tuos himnus pa tik du keliai — į Maskvą ar į
tikslas tebuvo tik tautiškai at net du visai skirtjngi laikraš mybės netekus. Mes kūrėme tuo keliu, mes įsijungiame į didžiu vestų, taip užsimojusiam leisti skaitęs, kas nežinojo, kas tai Romą, bet iš tikrųjų juk yra gi
gijusi Lietuva, o artimiausias čiai : katalikų dvasininkų švie met nemaža tokių materialinių lę viso pasaulio šeimą ir tampa laikraštį nepatarsi, kad to ne yra LAS, taip ir liks nesužino ir grynai lietuviškas kelias, ne
jęs ...
būtinai su Maskva ar Roma, ne
troškimas — lietuvių spaudos at sa ir pozityvistų pasaulininkų gėrybių, kurios tik mažam vėje me jos nariais. Taigi mūsų tik darytų ...
O pagaliau, jeigu visas pašau
gavimas ir laisvas lietuvių kal Varpas. Vienas ir kitas iš jų liui pūstelėjus, tuojau sunyko rasis kelias į žmoniją tegali būti
"Nepasiduoti pavojingam ap būtinai paskui popiežių ar Mark
bos vartojimas mokyklose, teis dviejų, kad ir būdami sroviniai, arba pasirodė be jokios vertės tik per savo tautą, per tautinę lis būtų surinktas tik iš atsargių snūdimui, kuris jau praded reik są ... Tuo keliu einantieji irgi
pasiliko tautiniai laikraščiai,
muose bei bažnyčioje.
pačiu sprendžiamu, kritišku lai kultūrą. Tik tuo keliu eidami, skeptikų, tai jokios pažangos štis mūsų tarpe" — štai šūkis, turi savo spalvą bei atspalvius;
ku; o į tokias dvasinės kultūros mes galime pasilikti, anot Vy nebūtų ir gyventi būtų be galo kuris; atrodo, nuoširdžiai skam Tas lietuviškas kelias nėra kokk
šiandien
mes
esame
vėl
nete
Ir vis dėlto Aušros darbas,
kad ir vargingai pradėtas, vėliau kę savo nepriklausomybės; bet vertybes, kurių jokios laiko at dūno, sau žmonėmis ir pasireikš nuobodu. Gaila, kad daugelis en ba iš LAISVOSIOS LIETUVOS siaurutis takelis, kad būtų gali
ma eiti tik kaip žąsims, vienas
nenuėjo niekais. Visų pirma jos dabartinė padėtis yra žymiai ki mainos negali taip greit sunai ti vertingiausiais savo kultūros tuziastų "sprandus nusisuka", skilčių.
žiedais;
visi
kiti
takai
veda
tik
paskui kitą. Vieni eina daugiau
bet
jei
nebūtų
to
''neprotingo"
kinti
ir
kurios
yra
geriausias
lai
Bet,
jeigu
LAS
savo
šaknis
sukeltas sąjūdis įnešė daugiau tokia, negu kad Aušros metu
į
bespalvę
niveliaciją,
kūrybinę
vienu kelio kraštu, kiti kitu, vie
entuziazmo,
tai
nebūtų
pasauly
das
mažoms
tautoms
išsilaikyti,
veda
nuo
Maironio,
Basanavi
gyvumo, paskatino susimąstyti, buvo. Tada aušrininkai dar neagoniją,
susmukimą
ir
pagaliau
ni
daugiau į vidurį pasuka, kiti
ir
didvyrių...
.
.
čiaus, Kudirkos, Smetonos bei
apsispręsti ir pradėti galvoti apie drjso galvoti apie nepriklauso esame permažai kreipę dėmesio.
į
dvasinę
pražūtį.
Pr.
Skardžius
mažiau
... Gal šiandien ir nerei
Su tokiomis mintimis ėmiau Voldemaro, — šie vardai sumi
savo teises bei jų gynimą. Ne mybę, — jie tik pradėjo rūpin Atrodo, kad mes, kaip Vaižgan
kėtų
ginčytis
dėl kiekvienos pė
(Ir šiandien aktuali ištrauka j rankas naująjį kanadiškį nau nimi, kaip lygiai brangūs, — tai
mažas lietuvių inteligentų skai tis visos lietuvių tautos atbudi tas teisingai yra pasakęs, savo
dos,
kurioj
vietelėj
kelias geres
čius (pvz. Vincas Kijdirka,. Jo mu, ir todėl tolimesnės progra nepriklausomybę buvome per iš straipsnio apie , AUŠRĄ 1947 jagimį. Turiu prisipažinti, kad reikėtų pastebėti, kad nei vienas
niu.
Jei
tokiu
keliu
einantiems
pirmojo numerio turinys nenu iš tų vyrų, budindami savo tau
nas Jablonskis ir kt.), kurie bu mos jau atbudusios tautos gyve- lengvai įsigiję, ir todėl ne visa m. ŠVIESOS žurnale.)
duoda
tautininkų
ar
kokį kitą
teikė manęs nei labiau už, nei tą iš ano meto įmygio (ne šiaip
labiau prieš, negu jaučiausi jį ką sau apsnūdimo) nesitenkino tik vardą — ko gi bijoti Ar tai ne
išpūstais sakiniais. Ryžtantis tiesa ?
tik į rankas paėmęs. .
t
Techniškai laikrašti* atrodo tęsti tokį darbą, kad ir naujose štai Lietuvos Atgimimo Sąjū
gerai, skoningai. Straipsniuose aplinkybėse, labai pravartu bū dis, nors tai dar ir ne tiesa, kad
tačiau daugokai vyrauja įpro tų dar, jei galima, įsigilinant jis vienas teneša lietuvių tautai
tis vartoti išpūstų posakių, per paskaityti bent keletą kartų tų visokeriopą atgimimą ir ne tie
maža. realios, gyvenimiškos kal vyrų paliktus raštus. Bus nesun sa, kad jis jau apima viso pa
(Paaiga iš DIRVOS 21 or.)
ku pastebėti, kaip jie gyveni saulio lietuvius, vis dėlto yra,
bos ...
štai pirmiėji sakiniai iš pir miškai kalbėjo, kaip realistiš mano žiniomis, bent nedidelis
vyzdyje
paminėtas
asmuo
jau
lios.
Jeigu
tokio
pasiūlymo
nemojo straipsnio "Darhą prade kai jie lietė ano meto faktus. Ir būrelis karštai patriotiškai nu
5. Pašalpos mokėjimo pradžia. Tad jo pašalpa po $15 gali truk
turi
teisę
gauti
nedarbo
pašal
jų kartais pavartoti iškilminges siteikusių lietuvių, kurie nepri
priimtum, gali netekti pašalpos. dant" :
ti tik 15 savaičių ...
Jei į nedarbo pa|alpą teisė
pos po 15 dol. per 15 savaičių. Tikrai pašalpos nenustosi, jei
"Gyvenimo audrų mes esa ni, puošnesni šūkiai visada buvo tampa nei prie ''dešinės" nei
yra, tai pašalpos laikas praside 7. Priedai vaikams.
Šiuo metu jo darbo valandos su gu atsisakysi priimti darbą dėl me atblokšti į tokį kontinentą, pilni realaus turinio. Bet labai prie "kairės" "spalvų", o turi
da sekmadieniu pirmos nedir Jeigu paduodant nedarbo pa mažintos tiek, kad jis per savai
kurios nors šių priežasčių:
kuriame vyrauja utilitarizmo ar dažnai jie visai nesivaikė skam- savo "spalvą". Jie turėjo drą
bamos savaitės.
šalpos prašymą prašytojas turi tę uždirba tik 13 dolerių. Iš 13
a) jeigu ten yra reikalaujama, ba savanaudiškumo laikotarpis. biažodžiavimo, kuris vienas bū sos ir pasiryžimo išeiti sava
Ar esi atleistas iš darbo šeš- savo išlaikomų vaikų, jis gali atimam 2, lieka 11. Iš 15 ati
kad būtinai stotum į tos bendro Gyvenant tokiame laikotarpyje, tų ne tik neprikėlęs tautos, bet rankiškai. O jeigu taip, tai ne
* tadienį ar pirmadienį,- visvien gauti papildomos pašalpos kas mam 11 ir išeina, kad jis gali
vės uniją, arba reikalaujama, žmogaus dvasinis pakilimas kas greičiausiai būtų tik paskatinęs aišku, kodėl LAS nesiryžta aiš
tą savaitę esi dirbęs tik nuo savaitė, kol mokama pagrindinė gauti pašalpos po 4 dolerius per
kad pasitrauktum ar nestotum į dien silpnėja. Priežastis to dvasi nusisukti nuo tokių žadintojų kiau pasisakyti savo pažiūrų į
ateinančio sekmadienio legaliai pašalpa, po $2.50 kiekvienam savaitę šalia savo uždarbio. Jei k0kįą geros valios darbininkų or- nio silpnėjimo yra materializ ir dar giliau įmigti...
dalykus, bet taip plačiai verčia
esi bedarbis. Bet po atleidimo vaikui, bet ne daugiau kaip 2 kitą savaitę jis uždirbs tik 9 ganizaciją;
si
pompastiškomis bendrybėmis?
*
*
mas. šiam psichoziri susidaryti
pirmoji savaitė dar laikoma lau vaikams ir tol, kol jie ne 4Vfę dolerius, pašalpos gaus 8 dole
b) jeigu tas darbas yra neuž padėjo tik materitistinė civiliza Šiuo nepalankaus įspūdžio at Kas seka mūsų visuomenės
kimo savaite ir už tą savaitę resni kaip 18 metų.
rius. Jei uždirbs tik 2 dolerius imtas dėl nebaigto ginčo apie cijos koncepcija, kuri ir mus ve viru pasakymu visai nenorėčiau gyvenimą, tas juk žino, kad Lie
pašalpos taip pat negali gauti. Nei tėvams nei kitiems išlai ar mažiau — gaus 15 dolerių;
darbo sąlygas (streikas, derybos da į galutinį susmulkėjimą."
pasmerkti naujojo laikraščio, nes tuvos Atgimimo Sąjūdis yra to
Tik nuo kiti sekmadienio po at komiems asmenims priedo nepri
9. O jeigu pats pameti darbą? tfėl kolektyvinės sutarties ir tt.);
Tokia svetimų žodžių kruša geros intencijos, kuriomis jis limesnis išsirutuliojimas grupės,
leidimo iš darbo jau pradedama deda.
Lietuvoje žinomos, kaip "radika
c) jeigu • darbovietė yra per iš karto pritrenkia ne tik savo leidžiamas, nekelia abejojimų.
mokėti pašalpa.
Šitie priedai neįskaitomi į pa Jeigu pats pameti darbą be daug toli nuo gyvenamos vietos; gausybe, bet net ir ne visai Kanadoje diferenciacija jau liųjų tautininkų" srovės sparno,
Bet pirmasis čekis dar taip grindinę pašalpą, taigi jos mokė pateisinamos priežasties arba iš d) jeigu atlyginimas, darbo tiksliu jų vartojimu (utilitariz prasidėjo anksčiau. Aplink vie
( Perkelta j 6-tą pusi. )
greit nepasirodo. Jo gali sulauk jimas nesutrumpina 6-tame Sky jo esi atleidžiamas dėl savo kal valandos ar kitos darbo sąlygos
ti tik per 3-4 savaites nuo pa relyje apskaičiuoto pašalpos mo tės (sakysim, dėl netinkamo dar yra žymiai blogesnės, negu ki
bo, apsileidimo, dienų ar valandų
reiškimo padavimo. Tačiau pa kėjimo laiko.
tose tos vietovės panašiose dar
tosios dvasios, manau, nieko nebeturėtų.
šalpa mokama bus visvien už vi 8. Pašalpos ddt nljprbto sumažė praleidimo ir tt.), tai visiškai bovietėse.
Bet, štai, yra piktesni dar už patį šėtoną
nenustoji teisių į nedaro pašal
są laiką, pradedant antruoju sek jimo.
ir visus velnius. Buvo čia pas mane susime
pą, bet tos teisės apkarpomos, 11. Kas daryti, jeigu pamatuo
madieniu nuo atleidimo iš darbo.
tas
prašymas
atmetamas?
galima
sakyti,
iš
abiejų
galų.
tę apie dvidešimt dūšių tokių pat pabėgėlių.
Kas jau turi teisę gauti ne
(
Atkelta
2S
4-to
pusL
)
6. Kiek laiko mokės?
darbo pašalpą, gali jos gauti ne Visų pirma — neišmokama Jeigu esi įsitikinęs, kad darbo
Tur būt kas paskundė ar jie patys sužino
tas." Tik, deja, šiuo metu nebematau tos jo, tik aną dieną užgriuvo rudmarškiniai
keturių
savaičių
pašalpa,
kuri
tik
tada,
kai
visiškai
nustoja
už
įstaiga
neteisingai
atmetė
pa
Principe mokės tol, kol negau
su žandarais ir prisirinkę nusivarė apka
si atitinkamo darbo arba kol ne darbio, bet ir tada, kai jo už priklausytų gauti, jei būtum ne šalpos prašymą ar klaidingai ap jėgos, kuri čia pastotų jiems kelią.
dėl savo kaltės atleistas. O pas skaičiavo jos dydį, tai per 10
Tuo pat metu iš lėto, apsižvalgydamas sų kasti. Kur geresni, ir arklius pasiėmė
atsisakysi nuo tokio darbo, kuris darbis žymiai sumažėja.
bus pripažintas tinkamu, bet ne Kada gi tas uždarbis laiko kum — maximum riba (kuyią dienų nuo pranešimo gavimo ga i§ anapus sodybos priartėjo Juozis. Tėvas su visais vežimais. Po to mano gyventojai,
ilgiau, kaip 26 savaites. Maža mas žymiai sumažėjusiu, gad apskaičiavome 6-me skyrelyje) lima paduoti pareiškimas, kad tuojau pastebėjo ir paklausė: "Na kaip?" kaip žydo bitės, išsilakstė. Tai kaip sau no
irgi sumažinama trijų savaičių prašymas būtų dar kartą per
to — iš viso darbo pašalpos ne gautum pašalpą?
išmokėjimo dydžiu.
Tai
yra
tada,
kai
ne
dėl
darbi
žiūrėtas. Tada jį peržiūrės pats — "Gerai", — trumpai atsakė Juozis ir pri rit, jei nebijot.
gali gauti daugiau, kaip du treč
sidėjo prie būrelio.
— Kaip tat, net pabėgėlius varo? —
dalius to, ką esi uždirbęs per ninko kaltės jo darbo valandos Grįžkime vėl prie pirma pa įstaigos administratorius (šiaip
sumažinamos
tiek,
kad
jis
per
pamatinį laiką, tai yra per tuos
minėto pavyzdžio. Tas jau nebe jau pašalpos mokėjimo klausimą
Vieni tik namiškiai aiškiai suprato tų nusistebėjo atvykėlis.
metus, kuriais remiantis spren savaitę uždirba mažiau, negu gaus pirmųjų 60 dolerių ir, jei sprendžia ir jos dydį nustato dviejų žodžių prasmę. Čia buvo turima gal
— A kas jiems! Ką tik nutveria, tas
turėtų gauti nedarbo pašalpos, greit negaus darbo, tai ir jo pa žemesnieji tarnautojai).
džiamas pašalpos klausimas.
voj
miške
slepiami
arkliai,
raguočiai
ir
germ.
jei būtų visiškai nustojęs darbo. šalpos gavimas pasibaigs trimis
Jeigu ir administratoriaus kiaulės. Namie buvo pasilikta tik pora ark
Pavyzdžiui, 3-me šio straips
—» Tad kaip gi tamstos sūnus išsilai
Bet, suprantama, tokiu atveju savaitėmis greičiau. Iš viso
sprendimas bus nepatenkinamas,
nio skyrelyje minėti asmenys
visos pašalpos nemoka, Apskai 7 savaičių arba 105 doleriai nuo tai jo sprendimą gavus vel per lių, kuriais vežė mišk% viena karvė ir kė dar?
nei vienas, negali pašalpos gauti
kiaulė.
čiuoja šitaip:
stolių.
— Jis dirba. Kasdien rąsttrs prie ap
10 dienų galima paduoti apelia
per visas 26 savaites. Pirmasis
Atvykėlis ilgokai taikstęei, lūkinėjo, kasų veža. Tik tokiu būdu dar neatskirtu
ciją į Unemployement Compen
per savo pamatinį laikotarpį už a. žiūri, kiek gautum pašalpos,
10. Ar reikia priimti pasiūlymą, sation Board of Review. O jeigu kol pagaliau išdrįso pasakyti, ko norėtų.
dirbęs $499, negali gauti pašal jei būtum visai nustojęs darbo.
nuo namų. O šiaip turėtų dumti kur nor^
b. žiūri, kiek dabar uždirbi. jei darbo |staiga siūlo kitą dar ir ten skundas bus atmestas, tai
pos daugiau kaip $332. Jis gaus
—
Labai
prašyčiau,
šeimininke,
gal
ga
Dėl to ir porą arklių dar pasilaikom. Kiti
dar galima kelti bylą teisme,
po 14 dol. per 23 savaites (jei- c. Iš dabartinio uždarbio nu bą, bei m. tokį* Uurio
*
lėtumėm nors porą dienų pas jus apsi jau nė vieno nebeturi'
kęst
žinoma, taip toli eiti yra pras
' gu negaus darbo anksčiau). An meta $2, o likusią sumą atimą
stoti,,.
Ronkus nutilo ir jįmą krapštytit&gb*
trasis, pamatiniame laikotarpy iš pilnos pašalpos ir moka skir Taip, jeigu tai yra toks dar mės tik tada, kai esi gerai pa
susią
pypkę. _ * " *' " r,
-f Dėl manęs tai maža, beda. PrieS
has, kuri pajėgi atlikti ir darbo tikrinęs, jog turi pamato skųsje uždirbęs iš viso tik $350, ne tumą.
i.1 _
^ .-T
•» rfr"* 1 'iFv tfti
"Kaip jūs, ne tik Dievas" bet ir pikgali gauti daugiau, kaip $234. Sakysime, mūsų antrajame pa-sąlyga tokiam darbut norma- tis.
(Bus daugiau)
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Kas ir kada gali gauti nedarbo pašalpą?
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Taip praeina pasaulio garbe...

m. gegužės 31 d. laivu "Ge
neral Black" į New Yorką atvy
Bfidinga amerikiečių lietuvių Lenkai, čeku! ir suomiai ryš rewskiui pasakė: "Lenkija, da
Šįmet sukako penkeri metai, sulauks. Buvęs karo laivyno va bausmę. Tuo ir paaiškintinas jų
ko šie lietuviai tremtiniai:
galvosena kovoje dėl laisves ... kiau, jtakingiau pasireiškė Ame vusi pasauliui tokius meno kūrė
kai griuvo Hitlerio galybė. Sako, das Doenitzas išeis iš kalėjimo stropumas.
Dr. Jonas Basanavičius, dr. V. rikoje, Anglijoje, Prancūzijoje jus, kaip tamsta ir Chopin, daug Apolianskas Stasys — Brooklyn, pats Hitleris pranašavęs vokie po 6 metų, tačiau mirties spren Tiek užsienių kalėjimuose už
Kudirka, inž. P. Vileišis, A. Sme ir kituose kraštuose, negu lietu rašytojų, kurių raštai išversti N,Y*
čiams: "Po manęs jūs Vokieti dimas jam, esą, būtų buvęs mie savo "žygdarbius" bausmę atlie
.
k
tona ir kiti visų pirma stiprino viai, nes jie turėjo savo stiprius į anglų ir kitų tautų kalbas, ryš 'Armonavičius Andrius — Brook jos nebepažinsit!" Deja, tai bene lesnis, Schirachas ir Speeras iš kančių, tiek laisve besidžiaugian
lietuvių kultūrinę ir tautinę są kultūros fondus; jie sutelkė sa kiai įrodė pasauliui, kad Lenki lyn, N.Y.
vienintelė išsipildžiusi jo prana- vysią laisvę maždaug po 16 me čių Hitlerio generolų ir kitų bu
Sa šystft.
monę. Iš jų turime pasimokyti. vo menininkus, rašytojus ir aka ja kultūringa, verta politinės ir Ancerevičius Liudas,
tų.
vusių garsenybių vardai ir pa
bina — Gary, Ind.
Amerikos lietuviai niekada ne demikus savo kultūros kūrybos kultūrinės laisvės ir nepriklau
veikslai išnyko iš viešumos, iš
Banienienė Ieva, Vanda, Algir Taip pat daug vokiečiams pra Tai patys didieji, buvę Hitle spaudos. Tik iš atsitiktinių kro
sigailėjo dolerių politiniams rei darbe, jų meninė ir literatinė somybės."
našavęs Hitlerio propagandos rio "tūzai". Kiek mažesni, "ka
kalams, bet visada sunkiai sun kultūra iškėlė tas tautas gra
Suomių garsuaos kompozito das — Dearborn, Mich.
nikos žinučių sužinome, kas kaip
ministeris Goebbelsas, paskutinį raliai", daugiausia sėdi LandsBernadišius
Vitas,
Justinas,
Vi
kiai suprato reikalą jų skirti ir žiai, įtakingai reprezentavo jas riuos Sibelius davė Suomijai ir
verčiasi. Taip paskutinis vokie
kartą kalbėdamas į savo bendra bergo kalėjime, Bavarijoje. Ta
kultūrinėms priemonėms. Į po užsienių kraštuose.
gi daugiau politinio kapitalo, ne da — Chicago, 111.
čių kariivomenės štabo buvęs
litinius fondus sudeda dideles Todėl Amerikos ir kitų kraštų gu suomių politinių vadų mejmo- Blinka Malvina — Spring Val darbius, pasišaipęs: "Kodėl jūs me pačiame, kuriame 1923 me viršininkas Guderianas su žmo
buvote tokie kvaili ir tapote ma tais kelis mėnesius už maištą
pinigų sumas, bet kultūros fon žmonės jau daug seniau žiūrėjo randumai ir politinių fondų plė ley, N.Y.
na prisiglaudė prie vieno Bava
no
bendradarbiais? Dabar bus sėdėjo Hitleris, čia gyvenimas
Braniška
Stasys,
Ona,
Danutė,
do neturėjo praeityje, neturi ir į lenkus, čekus bei suomius, tojama propaganda, čekų va
yra žymiai įvairesnis, negu rijos vienuolyno. > Užsienio spau- ,
perpiauti jūsų kakliukai..."
dabar.
kaip j kultūringus žmones, poli das dr. Tomas Massarykas buvo Aldona — Detroit, Mich.
Spandau. Kaliniai stropiai moko dai parduoda savo atsiminimų
Kitų tautų žmones skiria dau tiškai prinokusius laisvei ir ne artimas Woodrow Wilsono • bi Buikienė Bronislava — Brooklyn Kaip žinome, pats Goebbelsas
si amatų. Kruppas, garsiųjų Es- ištraukas ir tuo gyvena. Baiernelaukė, kada išsipildys jo pra
giau pinigų kultūriniams reika priklausomybei. O lietuviai buvo čiulis. Jiedu buvo mokytojai N.Y.
seno fabrikų buv. savininkas, einas, buvęs Rommelio štabo
lams, negu politiniams, šį fak nežinomi. Lenkijos akademikai, Princeton universitete. Bet Wil-Butėnas Jurgis — Paterson, N.J. našystė. Jis, kaip Hitleris,
jau išmoko šaltkalvio amato. Pa Afrikoje viršininkas, lopė JAV
tą ryškiai parodė lenkai, čekai,•rašytojai ir menininkai prieša sono akyse dr. Massarykas būtų Butkeraitis Adolfas, Elma — Himmleris ir vėliau Goeringas,
žymėtina, kad Kruppo įmonių kariuomenės padangas, iki ne
nusižudė. Garsioji Niurnbergo
suomiai ir žydai svetimuos kraš kyje su Ignace Paderewski su buvęs mažas, neįtakingas žmo Philadelphia, Pa.
steigėjas prieš 150 metų pra seniai atidarė gazolino stotį. Bu
tuos, ypačiai Amerikoj gyven vaidino svarbią rolę Amerikoje gus, jei Wilsonas nebūtų paži Diliauskas Antanas,. Anelė, Ire byla, priteisusi kilpą 60% tei
vęs šarvuočių generolas Manna, Ramutė — Baltimore, Md. siamųjų buvusių Hitlerio "tūzų", džioje taip pat vertėsi šaltktlvio teuffelis yra vieno sraigtų fa
dami. Lietuviai atiduoda GRU- kovoje dėl lenkų tautos laisvės. nęs čekų kultūros..
amatu. Dr. Flick, po 5 metų iš
DUS politikai, o PELUS kultū Jų kultūrinė veikla davė dau Mes vis dar to neįvertiname Ferencieng Ona — Cleveland, patvirtino Goebbelso pranašystę.
ėjęs į laisvę, galės verstis me brikėlio reikalų vedėjas. Pasako
Ohio.
Likusieji 7 "didieji", užmiršti
rai. Todėl nenuostabu, kad mes, giau politinio kapitalo Lenkijai,
chaniko -darbu. Buvęs maršalas jama, kad daugelis buv. gene
lietuviai, praeityje nebuvome ir negu politinių partijų vadai ir Lietuviai praeityje nepasirū Freimanienė Kazimiera — Cam pasaulio ir net savo tautos, sė
Milchas tapo staliumi, o marša rolų uždirba pinigus aprašydami
pino stipresne savo kultūros re bridge, Mass.
di Berlyne, garsiajame Spandau
dabar nesame tiek įtakingi kul politiškieji fondai.
las Listas iki mirties riš kalė amerikiečiams savo patyrimus
tūriškai ir politiškai, kaip* kitų Paderewskis pasiekė baltnamį prezentacija. Neturim organizuo Gailevičienė Tosca — Brooklyn, kalėjime. Tai bene geriausiai pa
jimo knygas. Buvęs pasiuntinys kare su rusais. Jųjų kolegos,
saulyje saugomas kalėjimas. Jį
tautų žmonės Amerikos visuome ir gubernatorių įtakos bei pagal tos paramos mūsų kultūriniams N.Y.
Vatikane, von Weizsaeckeris, patekę anapus geležinės uždan
nėje.
bos. Jis buvo kviečiamas prez. turtams parodyti, štai kur glūdi Galbuogyte Grasina — Chicago, saugo vokiečiai, rusai, prancū
gos, turi taip pat aprašyti savo
dirba' balnus.
mūsų žmonių ir jų įtakos silpny 111.
zai,
anglai
ir
amerikiečiai.
Tie
Woodrow
Wilsono,
jo
koncertas
karo patyrimus vakarų fronte.
Kodėl apie mus mažai žino?
baltnamyje padarė Lenkijai dau bė. Mūsų vadai be senatorių ir Gečas Antanas, Kazimiera, Pe- 7 kaliniai yra ne tik "didžiausi", Visi jie stvėrėsi amatų, reikia Tais patyrimais domisi, žinoma,
Apie lenkus, čekus ir suomius giau garso ir naudos, negu po gubernatorių įtakos bei pagal trutė — Chester, Pa.
bet ir "brangiausi". Ar dar atsi manyti, ne tik iš nuobodulio. rusai... Garsūs generolai Pau
radome pakankamai raštų, viso litinių fondų lėšomis memoran bos negali pasiekti valstybės de Grigaitis Justinas — Joiliet, 111. menate jų pavardes? Tai Hes Jų turėti namai ir dvarai arba lus ir Seydlitzas tebėra Rusijo
kių žinių miestų, .kolegijų ir dumai ir rezoliucijos. Preziden partamento aukštųjų pareigūnų Grincevičius Bronius, Leonija sas, Funkas ir Raederis, nu sugriauti arba konfiskuoti. Jų je. Daugelis generolų, sovietų
universitetų knygynuose, o apie tas Woodrow Wilsonas, pasigė ir prezidento, nes lietuviai ligi Edmundas — Ozone Park teisti iki gyvos galvos. Toliau — turėtas banko sąskaitas sutirpi nelaisvėje patys išmankštinti,
lietuvius tokių žinių ieškome ir rėjęs Paderewskio ir Chopino šiol nepajėgė pagarsėti, kaip N.Y.
senis von Neurath, buvęs Čeko no valiutos reforma. Beveik vi dabar mankština rytų Vokietijos
net su žiburiu nerandame.
muzika, savo svečių akyse Pade- ^ukstos, kultūringos tautos at Gruodis Jonas, Brone Stefanija, slovakijos gubernatorius. Savo siems teismo sprendimu uždraus policiją.
stovai, nenaudojo kultūrinių 'Robertas — Rockford, 111.
bausmės galo — 15 metų kalė ta dirbti kokioj vadovaujančio j Buvęs milijonierius Schachpriemonių savo reprezentacijai
jimo — jis, greičiausia, nebe vietoj, žinoma, atlikus kalėjimo tas, finansų specialistas, yrą
(Bus daugiau)
Amerikoje.
laisvas, tačiau jo byla dar ne
O jei mes būtume turėję kul
baigta ir todėl jis negali iške
tūros fondą bent tiek stiprų,
liauti į Čilę. Visi jo turtai yra
kaip politiniai mūsų fondai per
sovietų zonoje ir seniai konfis
(Atkelta iš 5-to pusi.)
si veikėjų grupė visų pirma sie abu pastaruosius pasaulinius ka
kuoti. Taip pat rašo. Už neseniai
populiarioje kalboje vadinamo kia plačiai ir nuoširdžiai supras rus, tai būtume gražiai užsire
išleistą savo knygą gavęs 40
tos lietuvių tautos laisvės. O kad komendavę.
voldemarininkų grupe.
tūkstančių naujųjų markių. Ne
Aš pabrėžiu, kad tai yra iš jie sudaro atskirą grupę, kad sa Iškeldamas ši klausimą, noriu
seniai Duesseldorfo gyventojai
sirutuliojimas, o ne pati grupė, varankiškai organizuojasi, tai čia atkreipti mūsų veikėjų ir spau
sužinojo, kad šis garsus vyras,
kuri buvo prieš 15-20 metų Lie yra ne kas kita, kaip tam tikro, dos dėmesį į tą liūdną faktą.
autorius finansinių teorijų, įga
tuvoje. Cia jau ir žmonių daugu saviško, dalykų supratimo ir gal Daug gabių dirba kitiems, nes
linusių Hitlerį išvystyti karo
mas kiti, ir aplinkybės kitos, taP net tam tikro temperamento ap jiems nėra arba mažai tepasi
pramonę, atvyko kuriam laikui
gi ir konkretieji uždaviniai kiti. sireiškimas, temperamento, ku taiko progos dirbti lietuvių kul
į jų miestą. Į Schachtą panašus
Juokinga būtų tvirtinti, kad kas ris sukelia skirtingą žingsniavi tūrai. Jei mes turėtume stiprų
žmogus gatvėje buvo minios už
kultūros fondą, daug mū^ų me
nors, kadaise norėjęs prof. A. mo ritmą.
pultas ir primuštas. Gi tikrasis
Voldemarą matyti Lietuvos mi- LAS išeidamas su savo laik no ir literatūros bei mokslo spe
Schachtas tuo metu ramiausiai,
nisteriu pirmininku ar prezi raščiu į viešumą gerai padarytų, cialistų galėtų susitelkti prie lie
nėkieno nepažintas ir nekliudo
dentu, ir šiandien dėl to paties kad tą savaimingąjį tempera tuviškos kultūros darbų ir dirb
mas, žiūrėjo cirko spektaklio ...
kovotų... Juk tokį vadintume mentą ir, jei gali, tai ir savai tų lietuviams, keldami ir plėto
Atsiminimus rašo jie beveik
''donkichotu"...
mingas pažiūras j konkrečius dami lietuviij garbę ir įtaką
visi,
buvę generolai ir ministe
Aš neabejoju, kad tos grupės šios dienos reikalus aiškiau pa Amerikoje.
rial. Pirmiausia, kaip vienas vo
ano meto kovotojams šiandien rodytų, neaptraukdamas skam- Tėvynės Mylėtojų Draugija
kiečių žurnalistas teisingai pa
tikrai nerūpi nei nežinomo likimo biažodžiavimo rūkais. Tada — tuo yra susirūpinusi ir ji kvie
stebi, malonu pagyventi bent
susilaukusį prof. Voldemarą, nei arba patrauks prie savęs (Jau čia amerikiečius lietuvius remti
prisiminimais tuose laikuose, ka
jo kokį vietininką be lietuvių giau lietuviškos visuomenės ir TMD kuriamąjį kultūros fondą,
da buvai garsus ir įtakingas.
tautos aiškiai pareikštos valios įvykdys bent dalį savo užsimoji kurio tikslas būtų — užpildyti
Antra, yra puiki proga visas kal
pasodinti į Lietuvos valdžios vir mų, arba liks be žymesnės reikš tą stambią spragą mūsų kovoje
tes ir atsakomybę suversti ki
šūnę. Aš nemanau, kad LAS bū mės, kaip švystelėjęs meteoras. dėl Lietuvos laisvės.
tiems, dažniausia negyviems bu
tų tiek naivių veikėjų grupė, ku Jei nepasirodys aiškiai ir pozi
vusiems vadams ir tokiu būdu
W.
M.
Chase,
TMD
Pirm.
li šiandien apie tokias Lietuvos tyviai, tada visi užsimojiaaai
bandyti gelbėti savo reputacijos
ateities detales rūpintųsi, šian liks tuščiais pašūkavimais.
likučius. Rūpi, žinoma, ir pini
dien nenaivių lietuvių veikėjų
gai.
Antai, Schachto gauto ho
yra vienas pagrindinis tikslas — Nedaug teteko matyti LAS ČIA MUŠU ŽEME...
noraro
suviliotas, taip pat 40,000
atgauti pačios Lietuvos laisvę. anksčiau leisto rotatorinio leidi DRAUGO spaustuve Chicagoj
markių
panoro gauti už savo
Daug kam to vieno žodžio ne nio, kurio esą išėję net 100 nu baigia spausdinti A; Vilainio
atsiminimus
pagarsėjęs Mussolipakanka. Sako, reikia būtinai merių. O matytuose numeriuose, "žmogus, kuris amžinai keliavo"
nio "išvaduotojas" Skorzeny. De
pridėti — "ir demokratinę san deja, tekdavo sutikti didoką por 2-jį sąsiuvinį, šis sąsiuvinis pa
ja, iki šiol jam tepavyko parduo
ciją
ne
pozityvumo,
o
nihilizmo,
tvarką". Tada aš pridėčiau, kad
vadintas
"čia
mūsų
žemė".
*
ti
savaitraščiui vieną knygos
ir to dar nepakanka. Jeigu kam neigimo beveik viskam, kas yra Turiny randame keliolika re
skyrių,
būtent, apie Mussolinio
''Lietuvos laisvė" dar negana aiš šalia LAS... Na, ir labai daug portažų iš kelionių Lietuvoje.
išvadavimą.
Deja, šio žygio liu
ki sąvoka, tai tada ir "demokra to paties skambiažodžiavimo.
Aprašomos čia vysk. M. Valan
dininkai paskelbė, kad aprašyme
tinė santvarka" gali būti neaiš Pirmasis viešesnis LAISVO čiaus, Simano Daukanto, Šatri
tiesos tėra tik tiek, kad Hitleris
ki. Tad pridėkime dar daugiau: SIOS LIETUVOS pasirodymas jos Raganos, Vlado Putvio tėviš
jam davęs ritierio kryžių. Visa
siekiame, kad mūsų tauta at to niekinimo nebeturi. Tai tei kės. Amžinai nepamirštamos že
kita esąs melas. Papenas gyve
gautų laisvę tikrai sąmoningai, giama evoliucija. Ir sveikintina. maičių šventovės: Šiluva, Tytu
na pas vieną dvarininką ir rašo
pagal savo daugumos valią su Ar ji jau yra ženklas brendimo vėnai, žemaičių Kalvarija. Se
atsiminimus. Buvęs Goėbbelso
sitvarkyti, turėti ne tik galimy pozityviam veikimui — tikėki nieji švyturiai, k. t.: Kražiai,
ginklanešys Fritzsche po 4 metų
bę demokratiškai išsirinkti sa mės susilauksią progos netrukus Varniai. Neužmirštamos ir gra
baigs savo bausmę darbo sto
vo valdžią, bet ir apsaugoti tą įsitikinti.
V. R. žiosios vietovės, ir vasaros spal
vykloje. Jam uždrausta dirbti
išsirinkimą, valstybinio gyveni
vose pamatome Medvėgalį, Pla
radijofone, spaudoj, taip pat po
mo pagrindų nustatymą nuo vi P. S.: LAISVOJI LIETUVA api telių ežerą ir tt. Viso vietovės
litikoj. Tačiau tai nesukliudė
sokių sukčių ir demagogų ap būdina save kaip "Lietuvos At pailiustruotas nuotraukomis.
vienai Šveicarijos leidyklai ne
gaulės. Jeigu tik pajėgsime, tai gimimo Sąjūdžio ir tautiniai pa Šį sąsiuvinį, o taip pat ir visus
seniai išleisti jo atsiminimus.
Siekime Lietuvai laisvės ne tik triotinės visuomenės laikraštis". kitus, galite įsigyti šiuo adresu':
Praėjo penkeri metai. Tų žmo
Tai yra knyga, kurią |domu ir verta paskaityti.
nuo prievartos, bet ir nuo apgau Visų pirma, Lietuvos Atgimi A. Vilainis-šidlauskas, 5300 W.
nių garbė praėjo ir nebesugrįš.
lės, kuri, deja, kartais gali įsi mo Sąjūdžiui būtų pritikę bent 23 PI., Cicero 50, 111., USA. At*
Ją galite greit gauti, jei parašysite užsakymą su
Tačiau jų vardai, atnešę tiek
skverbti ir į labai demokratiš šitoj vietoj parodyti daugiau pa skiro sąsiuvinio kaina 0.50 dol.
daug
vargo ir skurdo, ilgai nebus
aiškiu savo adresu ir, pridėję prie jo vieną dolerį,
kas formas.
garbos ir dėmesio lietuvių kal Visi sąsiuviniai 3.50 dol.
pamiršti. Ir tik Kremliaus despo
Demokratijos deklamatoriai, bai ir neįvelti tokios klaidos,
išsiusite jį šiuo adresu
tų vardai savo kruvina "garbe"
kurie demokratijos siekimą įsi kaip ''tautiniai". Jau dešimtis
prašoks anųjų vardus.
VI. V.
vaizduoja kaip užtikrinimą savo kartų mūsų kalbininkai barėsi
partijai į valdžią įsodinti ir ku už tą netaisyklingumą, šiuc* at SAVO ADRESĄ,
D I R V A
rašydami DIRVAI, parašykite
DIRVA — vienintelis lietu
rie jau dabar, kol tautos galimy veju turėtų būti "tautiškai".
vių laikraštis Ohio valstybėje.
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio
bė laisvai pasisakyti neatkovota, Antra vertus — ką reiškia labai aiškiai pačiame laiške.
Kaina metams tik $3.00.
jau planuoja, kas bus ir kas ne toks apibūdinimas "tautiškai pa Dėl neaiškumo ar klaidos
bus vyriausybėje — tokie demo triotinė visuomenė"? Kur yra Jūsų parašytame adrese Jums
kratijos karžygiai neįtikina savo tokios visuomenės ribos? Ar ne siunčiami laikraščiai ar kny«
LIETUVIO atstovai Ameriko
nuoširdumu!
per pretenzingas titulas trečiam gos grįžta atgal ir neturime
je — St. Nasvytis, 4579 W.
Esu linkęs tikėti, kad ir Lietu- Kanadoje lietuviškam laikraš- kaip Jums apie tai pranešti.
I57th St., Cleveland, Ohio, Pre*
KELIONE PER NACIŲ KALĖJIMUS, PASBAIGUSI IŠLAISVINIMU numerata mėnesiui M*.
vos Atgimimo Sąjūdin susibūru-jčint?
n* •" ~i;, „,

Trečias laikraštis Kanadoje
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Kalvaitytė - Vajųckienė Antanina ir sūnus Jonas i>ei duktė
Marcelė, našlė ir veikai Juozo
Valucko.
Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti (:
Krolis Anė, Ema, Fricas, Liud
vikas ir Morta, iš Feotiškių
CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA
km., šakių apskr.
41 West 82nd Street
l'ii
Masteika, ii Juodaičių par.,
New York M. N. %
Ariogalos v.
SVARBU VISIEMS, ATVYKUSIEMS PAGAL DP ĮSTATYMĄ
Milkaitienė
- Paukštytė Ona ir
Stelingaitė Morta, iš Maigų k.,
jos
sesuo
Vilkauskienė Marce
1. šių praneSimų blankai va mas turės bfrti paduotas ^1951 skaičiaus asmenų, remia atitin Viekšnių v.
lė.
dinami "Semianual Report of metų sausio 1 dieną.
kamai pabraižyti atskirą baltą Sverdlovaitė - Zaicev Liolia ir
Immigrant Displaced Persons". Pranešimas turi būti išsiųstas lapą ir ten surašyti žinias apie vyras&aįcev, išvyi^ iš Lietu- Paukštytis Marcelė Vilkauskie
nė ir jos sesuo Ona Milkaitie
vos.
2. Blankų reikia kreiptis as paskutinių dviejų savaičių laiko likusius šeimos narius.
nė.
meniškai į artimiausią Immigra tarpyje prieš nurodytus termir 8. Kitame puslapyje prie žo Tamošaitis Vincas, iš Šiaulekai- Pamataitytės Rozalija ir jos se
tion and Naturalization Servi nus, taip, kad jie nurodytu lai džio "Statement" yra keturi ke čių km., žaliosios - Geištarų
suo, iš Seredžiaus v., Kauno
turkampiai. čia reikia atitinka par., Vilkaviškio apskr.
ce įstaigą. Tos įstaigos yra vi ku jau būtų Washingtone.
apskr.
suose didesniuose miestuose. Jų 6. Anketą reikia užpildyti ma mame keturkampyje įdėti kry Urbono Prano, kilusio iš Krio«
Sakadauskas Juozas.
adreęą galima sužinoti iš seniau šinėle arba rašalu — spausdin žiuką, kad būtų galima matyti, kialaukio, Alytaus ap., ir mi
kelintas
čia
yra
to
asmens
pra
Stony Brook Lodge Tel.: Stony Brook 586
rusio Amerikoje, pusbroliai, Savickaitė Elena, duktė Antano,
gyvenančių, arba teismo, mies tomis raidėmis.
nešimas.
Jei
pirmas,
tai
pirma
pusseserės ir kiti giminaičiai gim. Amerikoje, kurį laiką gy
to savivaldybės ar policijos įstai
7. Atsakymai į klausimui:
me keturkampyje dedamas kry prašomi atsiliepti. Velionis bu veno Lietuvoje.
kurio) atostogaudami lietuviai gali pasijusti
gose.
a) Name of Person — įrašy žiukas, jei antras — antrame ir vo sūnus Igno Urbono ir Mor Šiaučiūnas Kazimieras, iš Ragai
3. Jas turi užpildyti visi trem ti pirmą vardą, antrą vard^ ir t,t.
vasaroją .. Palangoj!
tos Navickaitės - Urbonienės. šių km., Debgikių v., Utenos
v
tiniai, atvykę pagal DP Bilių. gale pavardę.
apskr.
Virš eilutės "Signature" šei Užupytės, dukterys mirusio Jo
Čia priimami ir didesni pobūviai . Ideali vieta gegužinėms.
4. Viena anketa pildoma visai b) Alien Registration No. •— mos galva rašalu pasirašo.
no Užupio, kilusio iš Menkinių Užupis Antanas, iš Vaiguviškių
Rezervuodami kambarius atostogoms arba norėdami dau
šeimai, kuri apima: a) šeimos Iš savo svetimšalio registracijos 9. Tremtinys, sąmoningai ven jkm., Sintautų v., šakių apskr. km., Plokščių v., šakių apskr.
giau informacijų, rašykite:
galvą, b) vyrą arba žmoną, c) kortelės nurašyti savo numerį. giąs teikti šias žinias, gali būti Vileišytė - Mitkienė Grasilda, iš Valuckas Jonas, sesuo Marcelė
ir
motina
Valuckienė
Kalvai
nevedusius, išlaikomus vaikus, c) Age at last birthday — baudžiamas iki $500 baudos ir Balčiūniškių km., Pumpėnų v.,
Pr. Lapienė, POB 526, Stony Brook, N, If.
tytė Antanina, vaikai ir našlė
kurie sėsdami į laivą buvo 21 m. čia reikia rašyti ne gimimo da iki 6-šių mėnesių kalėjimo.
Panevėžio apskr.
Juozo Valucko.
amžiaus. Jeigu tremtinys atvyk tą, bet kiek suėjo metų paskuti 10. Užpildytą blanką reikia
Vinalis - Rupeikaitė Eleonora ir Vilkauskienė - Paukštytė Marcedėti į voką ir adresuoti taip:
damas į JAV buvo nevedęs ar nę gimimo dieną.
vyras Vinalis Vincas bei vai r lė ir jos sesuo Milkaitienė Ona cijos giminės prašomi atsiliep Pelanytė Elžbieta, iš Kriksčių k.,
be vaikų, tai anketoje įrašo ži x d) Date of entry to the Uni PĮsplaced Persons Commission
kai.
Žamaitaitis Jokūbas, iš Vainuto ti.
Biržų v.
nias tik apie save. Jeigu dalis ted States — data, kada išlipo
Statistical Section
Višteliūnaitė Veroniką; iš Bir v., Tauragės apskr.
šeimos narių buvo Amerikos pi j krantą JAV.
Ta
t or i s Martynas, iš štakyrių
Kavsevič (Kuosaitis) Petras, iš
žų, gyv. Buenos Aires, Ar
Immigr. and Natur. Service
km.,
Biržų v.
liečiai, jų įrašyti nereikia.
Griebčių km., Kybartų v., Vil
e) Place of Present Residence
gentinoje.
Balukaitė-Jončienė
Ona
su
šei
Washington
25,
D.C.
kaviškio apskr.
Teresevičius, iš įtyhartų v., Vil
5. Kiekvienas, atvykęs į Ame — viršutinėje eilutėje įrašyti
Zaicev ir žmona Sverdlovaitė ma.
adreso
namo
numerį
ir
gatvės
riką pagal DP Imigracijos Įsta
Kuosaitis (Kavsevič) Petras, iš kaviškio apskr.
Liolia, išvykę iš Lietuvos.
Bartkevičiūtė-Gedviiieng
Barbo
pavadinimą,
antroje
eilutėje
—
tymą, tokias anketas turi užpil
V V V ****1*V V **V V V V V V V V **
Griebčių km., Kybartų v., Vil
ra, iš Varnių mst., Telšių aps.
dyti keturis kartus «per dvejų miesto vardą, pašto zonos nr
kaviškio
apskr.
Abloževičiūtė Domicėlė-Karolina, Bublytė (Bublys) - Idzelienė
metų laiką. Jų įteikimo terminai ir valstybę (state).
iš Kaimiškio km., Panevėžio (Idzelis) Barbora, iš Gargž Levinskas Juozas, gyvenęs Aly
yra tokie:
f) Kind or type of jobe or KAMINSKAS Jonas, 84 metų, apskr.
taus apskr.
V. Pėteraičio
dų, ir vyras Idzelis Frank.
occupation
—
dabartinį
užsiėmi
a. Atvykusiems prieš 1948 mė
mirė sausio 29 d. Brooklyn, Firavičius (Piravičius) Stasys, Gedvilienė-Bartkevičiūtė Barbo Lukoševičius Vincentas, kilęs iš "Mažasis lietuviškai - angliškas
mą. Laikinai esąs bedarbis, bet N.Y.
žodynas"
ty lapkričio 2 d."—
iš Peštvėnų km., , Seredžiaus ra, iš Varnių m., Telšių aps. Tauragės apskr., išvykęs iš
darbo ieškąs, rašo "unemploy STAKELIŪNAS Jonas, pusam v., Kauno apskr.
Razmų
km.,
Telšių
apskr.
(su
tartimi),
naujai išleistas,
IV. — liepos 1 d.
Idzelienė (Idzelis) - Bublytė Bar
ed", nedirbąs ir darbo neieškąs žis, mirė sausio men. Lawren Grigaitis Jurgis, iš Gutkaimio
apimąs v#irš 12,000 žodžių, įriš
Šiems dabar tenka rašyti jau
bora, iš Gargždų, ir vyras Padagas Pranas.
rašo "none". Namų šeimininkė ce, Mass.
km., Kybartų
tas kietais drobės viršeliais, 418
paskutinį tokį pranešimą.
Idzelis Frank.
Pautienius
Juozas
ir
Kazimie
laikoma dirbančia ir atžymima GRINKEVIČIUS Mykolas mirė Gurevičius Andrius ir Jurgis, iš
psl.,
gaunamas šiuo adresu:
Jakimčikas
Jonas,
iš
šakių
km.,
ras,
iš
Sausininkų
km.,
Barti
fr.Atvykusiems tarp 1948 mė "houswife". Vaikams per 12 m.
Senobūdžio km., Liubavo v., Pajevonio v., Vilkaviškio a.
sausio
mėn.
Lawrence,
Mass.
ninkų
v.,
Vilkaviškio
apskr.
Gabija,
412 Bedford Ave., Bro
ty lapkričio 1 d. ir 1949 metų amžiaus, lankantiems mokyklą,
Marijampolės
apskrii.
sūnūs
PALK
AUSKIENĖ
Petronėlė,
75
Jončienė-Baliukaitė
su
šeima.
Pelanis
(ar
Pelanius)
Jonas,
iš
oklyn
11,
N. Y.
gegužės 2 dienos: '
rašoma "student". Vaikams iki metų, mirė sausio §1 d. New Miko.
W
Kačerauskų Eurebijaus ir Liu- Kriksčių km., Biržų v.
Kaina
$2.00.
III. — 1950 m. liepos 1,
12 m. amžiaus nieko nerašoma. Milford, N.J.
IV.— 1951 m. sausio 1.
g) Name and address of Em KIBURIS Juozas, 51 męjty, mi
ployer
— Darbdavio (Įmonės)
c. Atvykusiems tarp 1949 mė
rė vasario 2 d. Brooklyn, N.Y.
pavadinimas
ir adresas; šeimi NAINIS Izidorius, 78
ly gegužės 1 ir 1949 m. lapkri
mi
ninkės ir amatininkai rašo "self
čio 2 d.:
rė kovo 13 d. Donorą,
iš
-employed"; mokiniams per 12 Kauno gub.
II. — 1950 m. liepos 1,
m. amž. rašoma mokyklos pava GRIGALIŪNAS Barnasis, 61
III. — 1951 m. sausio 1,
dinimas ir adresas.
metų, mirė sausio 26 d. ScrąnIV. — 1951 m. liepos 1.
i<-*,
h) Did you receive prevailing ton, Pa.
d. Atvykusiems tarp 1949 m.
wages? — čia yra dvi skiltys: ZICKUS W., 60 metų, mirė va
lapkričio 1 ir 1950 m. gegužės
"yes" ir "no". Jeigu tremtinys sario mėn. Pittsburgh, Pa.
2 dienos:
i
"
gauna už savo darbą tokį pat KADŽIUS Walter, 57 metų, mi
I. — 1950 m. liepos 1^
atlyginimą^ kaip ir kiti, jis skil rė vasario 14 d. Glendale, N.Y.
II. — 1951 m. sausio 1,
tyje "yes" rašo "X", jeigu gau GARDIENĖ Kotryna, 55 metų,
III. — 1951 m. liepos 1,
na mažesnį atlyginimą, negu pri mirė vasario 16 d. Brooklyn,
IV. — 1952 m. sausio 1.
klauso, po "no" rašo "X*'. šei N.Y.
Autorius ŠĮ pasakojimą skiria
e. Atvykusiems po šių metų mininkėms ir mokiniams nieko KINDERIS Stanislovais,. 6S me
Vytautas A. Braziulis
gegužės 1 dieno® (gegužės 2 nežymima.
Kremliaus "dievų" apaštalams!
tų, mirė vasario 17 d. Brook
ar vėliau):
šiame puslapyje tėra 7 eilu lyn, N.Y.
dabar dar nereikia jokio pra tės, t* y. 7-iems asmenims. Jei JAZAVITAS Vladas, 00 metų,
nešimo rašyti. Pirmas praneši gu šeima susideda iš didesnio mirė gruodžio 27 d. Norwood,
Mass.*
^
BARISA Vincas mirė* sausio
lais rūpinasi dr. J.. Normantas,
mėn. New Britain, Conn., iš
gyvenąs Melbourne,
Punsko par.
• Naująją Latvių-Lietuvių Vie BELKIENĖ Elžbieta, ($0 metų,
nybės valdybą sudaro: J. Bračs mirė vasario 15 d., Montello,
• Ginkluotų pajėgų ir žiedų fes — pirmininkas, nariai: J. Simo
Stačiatikių dvasininko pasakojimas
Mass., Valkininkų par., Pir
tivalyje, Chicago je, gegužės 20 naitis, P. Zundė, N. Namnieks, čiupio km.
d. lietuviai pasirodė įspūdingai. B. Maikovskis. Amerikos delega
Parado organizatoriai tai pa cijos nariais paskirti: A. Nasvy POVILAITIS J., '87 metų, mirė
tvirtino žodžiu ir raštu: ''The tis, O. Liepinš, A. Macelis ir E. vasario 7- d. Millinocket, Me.
KURIENĖ Marijona, 65 metų,
Lithuanian contingent was one Skujenieks.
mirė vasario 9 d. Millinocket,
of the most colorful in the pa
Me.
• Austrijoj esančias tremtinių
rade."
KAČENIENĖ Juozapina nairė
# Gegužės 14 d. Hamburge įvy stovyklas lanko kun. Razminas
Jis renka žinias, kiek yra lietu sausio 22 d. Philadelphia, Pa.
ko Latvių-Lietuvių Vienybės me
vių, kurie neturi galimybės emi KLEBAUSKIENĖ Ona, seno
tinė konferencija. Konferenci
amžiaus, mirė yąsario 1 d.
joje dalyvavo visų Vokietijoje gruoti.
Scranton, Pa.
veikiančių Latvių-Lietuvių Vie e Austrijoje tremtinių skaičius ALEKSEVIČIENĖ JIEVA, 64
nybės skyrių atstovai.
žymiai sumažėjęs, šiuo metu ten metų, mirė sausio 26 d. So.
Boston, Mass., Amerikoje iš
• Latvių-Lietuvių Vienybės val yra: 429 lietuviai, latviai ir
estai,
531
čekas,
455
Čekijos
žy
gyvenusi 45 metus.
dybos centras ir toliau pasilieka
dai,
6
Pabaltijo
kraštų
žydai,
KINDURIENĖ
Ona, 62 metų,
Vokietijoje, nes penki valdybos
2,695
vengrai,
978
Vengrijos
žy
mirė
sausio
15
4. Manchester,
nariai mano ilgiau Vokietijoje
N.H.
dai,
1,005
lenkai,
2,092
Lenkijos
gyventi. Keturi valdybos nariai,
išvykę į JAV, veiks kaip Ame žydai, 312 rumunų ir 426 Rumu AUKŠTAKALNIS ANTANAS,
rikos kontinento delegacija. To nijos žydai, 3,223 jugoslavai, 72 metų, mirė sausio 9 d.
kontinento centras bus Clevelan- 2,941 ukrainiečiai ir kt. šiuo me Brocktoue, Mass.
das, nes čia jau atvyko draugi tu IRO Austrijoje globoja dar CUNYS -JUOZAPAS, pusamžis,
mirė sausio 20 d. $o. Boston,
jos vicepirmininkas A. Nasvytis 19,222 tremtinius.
Mass.
ir artimiausiu laiku atvyksta e čilės valstybė numato
fJlįt,
generalinis sekretorius Em. Sku- miausiu laiku iš Vokietijos, Ita VAflNAGlRIS KLEMENSAS
wire gruodžio 19 d. Wyoming,
jenieks.
lijos ir Austrijos priimti 2,000 Pa.
Rašykfl užsakymą 3f o© fcdresu:
* Austrijoje esančios tremtinių tremtinių. Čilė nori gauti dau
DIRVA, 6820 Superior, Ave.,
PETRIKAS ANDRIUS >ii»« «.
stovyklos taip pat glaudinamos giausia įvairių šakų specialistų.
C l e v e l a n d 3, O h i o .
B®, sausio m$n. Minersville.
ir telkiamos į emigracijai pato • Dalis Lietuvos imigracinės Pa.
Už kiekvienu prie užsakymo pri
Vieną pasilikit sau, kitas duokit arba staskit tiems, kuriems |dodėtą dolerį po keleto dienų paštu
gesnes vietas.
kvotos į JAV yra paimta DP bi- SENIŪNAS JONAS mirė sausio
m u viskas, kas tik apie Staliną. Bus gražu ir l a b a i s v e i k a !
gausite po DVI tas knygeles!
• Latvių-Lietuvių Vfenybis w-liui- Taigi dabar į JAV pagal 13 d. West Pittston, Pa.
ganizacija pradeda kurtis ir Au-j Lietuvos kvotą gali įvažiuoti po KEKSIĘNĖ ONA mirė sausio
*>~«y
etralijoje. Organizaciniais reik&r U9 asmenų kasmet.
$7, jd. Kingston, Jpa* * •

Pusmetiniai pranešimai
DP Komisijai
. • . - • •
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GREITIS ŽUDO
Clevelando susisiekimo polici
ja dar kartą primena, kad viena
iš didžiausių nelaimingų atsiti
kimų priežasčių yra per greitas
Chicago 36, 111.
automobilių važiavimas. Kad bū
6755 So. Western Ave.
tų aiškiau, nurodo, kad 60 mylių
greitumu važiuojant automobi
įsteigė kompozitorius
lis apie 100 pėdų prabėga per
A. VANAGAITIS
vieną sekundę.
[ Kad važiavimas būtų saugus,
MOTERŲ 36 KUOPA
Seniausias ir gražiausiai ilius
reikia atminti tris dalykus:
ateinantį sekmadienį, birželi® 4 1. Prieš pradėdamas stabdyti, truotas lietuviškos minties žur
nalas.
dieną, turės pirmą gegužinę - vairuotojas turi pamatyti prie
pikniką Naujosios parapijos so žastį, dėl kurios jis t>.ri susto
Kaina metams $2.00
de. Pradžia 3:00 vai. p. p. šokių ti.
Susipažinti siunčiamas
pradžia 6:00 vai. p. p. Al. Ne- 2. Nuo pamatymo iki veiksmo
dovanai.
manio orkestras. Kviečia visus praeina apie pusę sekundės va
gausiąi apsilankyti.
dinamo "reakcijos laiko".
J

YOU ARE INVITED
to visit our beautiful

MARGUTIS

i

*pyiMESE
35 LAUKIA

tu bus ftttskfttblio darbų apžval
ga, padėkos pareiškimas rėmė
jams ir ansamblio dalyviams bus
įteikti ženkleliai.
2 vai. visi keliaus į Antano
Smigėlskio ūkį, 7581 State Rd.
(Parma), kur bus gegužinė su
čiurlioniečių parengtomis vaišė
mis.

35 asmenys, nupirkę ar Užsakę
bilietus į DUtVOS vakarą, neat
šaukė savo užsakymų bei ne
grąžino bilietų, nusistatę, kad
vistiek, jei sveiki gyvens, rugsė
jo 24 dieną į vakarą ateis.
Primename, kad rugsėjo 24
L
dieną DIRVOS vakaras rengia
3.
Sustabdymo
atstumas
esti
mas su ta pačia programa ir ga
PRASIDEDA
TREMTINIŲ PADĖKOS
didesnis, jeigu greitis didesnis. "5 BROLIŲ IR 5 SESERĮ*
lios tie patys bilietai. Tad juos
POP KONCERTAI
VAKARAS IRGI ATIDĖTAS
Visa tai sudėjus, apskaičiuojama
PIKNIKAS
užsisakyti galima iš anksto visą
Diriguos Dr. Arthur RingwallJ tokia sustabdymo atstumų len Clevelandiečiams gerai pažįs
Tremtinių
Draugijos
Valdyba,
laiką, kada tik kam bus patogu
Pirmajame koncerte, birželio Į
užeiti i redakciją ar paskambin jereitos savaitės DIRVAI jau iš 10 dieną, šeštadienį, dalyvaus telė (per kokį atstumą automo tamas T. Neura kviečia visus lie
bilį galima sustabdyti, pamačius tuvius — senuosius ir naujuo
ėjus, pranešė, kad gegužės 30,d.
ti telefonu EN 1-4486.
Alek Templet ton, pianistas.
reikalą
sustoti):
sius clevelandiečius — apsilan
numatytas globėjams padėkos
Antras
koncertas
bus
trečia
ČIURLIONIEČIŲ KONCERTAI vakaras irgi atidedamas.- Kada
20 mylių greitis — SO pėdų kyti į jo ūkyje, 38 Country Rd.,
dienį,
birželio
14
dieną,
kur
da
BR SEZONO PABAIGTUVĖS ir kur jis įvyfcs, tuo tarpu neži
30 mylių greitis — 100 " Brunswick, Ohio, rengiamą pik
niką, kurį vadina "5 brolių ir
lyvaus
piano
duetistai
Apleton
noma. Atidėtas taip pat ir per
40 mylių greitis — 164 "
"&į penktadieni, birželio 2 d,
5
seserų piknikas". Piknikas
ir
Field.
Trečiame
koncerte,
šeš
čiurlioniečiai išvyksta į Toronto eitą sekmadienį šauktas drau tadienį, birželio 17 dieną, solis 50 mylių greitis — 234 " rengiamas pirmą birželio sek
gijos susirinkimas.
Vadinasi, greičiau važiuojant madienį, birželio 4 dieną. Prasi
Kanadoje, kur šeštadieni turis
įmokėjusieji pinigus tam va tas bus Met operos tenoras per arti pamatęs kliūtį, nebega
koncertą.
dės 12 valandą dieną. Įėjimas
Charles Kullman.
li suspėti sustabdyti ir dėl to
Rugsėjo 30 dieną numatomas karui, juos gali atsiimti šį šešta
tik 25 centai.
čiurlioniečių koncertas Philadel- dienį DIRVOS redakcijoje, kur Koncertai vyks Public Audito dažnai įvyksta skaudžios nelai
phijoje, o spalių 1 d. — New vaidybos atstovai budės nuo 10 rium, pradžia 8:30 vai. vak. Bi mės.
lietų kainos skelbime.
'ki 3 ir nuo 5 iki 7 vai.
RKO Keith's 105th
Yorke, Carnegie Hall.
Išvykdamas atostogų su Gegužės 30 - birželio 3 d. d.
Čia, Clevelande, čiurlioniečiai
LIETUVIŲ SAL®
birželio 25 dieną rengia savo se Iš Vokietijos atvažiuojančiai
šeima, pranešk DIRVAI "Daughter of Rosie O'Grady" su
išnuomojama
zono pabaigtuves. Lietuvių SalG- tremtinių šeimai pradžios įsikū
savo adresą -- gausi laik June Haver ir Gordon MsRae
je 11 vai. įvyks viešas ansamblic rimui reikalingi baldai: stalas koncertams, šokiams, vestu rašti ir atostogaudamas. Birželio 4 - 6 d. d. "Father is
a Bachelor" su William Holden,
susirinkimas, | kurį kviečiami kėdės, lovos ir kt. Kas turite vėms ir kitokiems parengi
Coleen
Gray ir "Mark of the
mams.
Iš
anksto
kreipkitės
pas
nereikalingų
baldų
ir
galite
pa
spaudos atstovai, čiurlionievi'.ų
MOTERIS
Gorilla'*
su Johnny WeissmuelPr.
Urbšaitį,
Lietuvių
Klube,
aukoti,
praneškite
telefonu:
SW
globėjai (sponsoriai), bičiuliai
ieško
šeimininkės
vietos
prie
vie
ler.
6835
Superior
Ave.
ir pažįstami. Iškilmingo akto me 1-8566. Baldai bus atsiimti.
no asmens. Kreiptis 1351 Giddings Rd., Kristina.
Į

THE MAY CO.'S BASEMENT
MERGAITĖMS
vasariniai skalbiami

Tai nuuja£ stjliuo! Ir fekaltiamoe!

SIJONAI

MStanecuttel r r

.00

4

Spalvingi raitei,
platus elastingas
juosmuo. Parinktinės spalvos. Dy
džiai riuo 7 iki 14.

Didrfct. Šilko i r medv.

Mrg. polo marškiniai
Reguliriai 69
i
k

Solidi apykakle, pa
traukliai
rainuoti ra
štai. Dydž.
8 iki 14.

iki

89c.

2už$1

Mergaitėms boksinės
stangrios mėlynos

KELNAITĖS

Raudonos
• žalios
•s

M .L v«i» w & *

Dydžiai

Rudos

y

*nd

7 - 14

7

Bilietai dabar!
P O P KONCERTAI
Rudolf Ringwall, dirigentas
Pirmi trys koncertai - 8:30 v. v.
Birželio jĮO - Alek Templetcn,
piano.
Birželio Jį — Appleton-Field,
du pianai.
Birželio l¥ — Charles Kulman
tenoras.
PUBLIC HALL
Bilietai dabar — Burrows,
419 Euclid
Balkonas 60 x, 90 c, $1.20
Prie stalų $1.80, įsk. mok.

C

Javings will always

man; who wants to
look into the.future
with a

feeling

of

security and personal
independence!

*

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park

Merg. plast, su gaubt.

ŽEMOS KAINOS

tas di- «
deles kišenes, at- B
lenktą apykaklę ir R
trumpas rankoves. r
Tai skoningas vė- g
sus dirbinys, pui- g
kiai skalbiamas. Iš g

Pažvelkit į

d

pasirinkimas iš 4 g
populiarių spalvų. g

Prllwi-in užsakymuB paštu ir telefonu — CHerry l-80Of §
Baesement Women's Dress Department

Mfitališka
plastika su
atsegamu
gtfbtuvu. Ža
li ar vyninian. Dydž.
0 iki 12.
Galima dė
vėti virš
r>V. to.

.00

i

SUN SET

Paint Contractors

S
i

Mes, lietuviai natnų dažyto
jai, atliekam pirmos rūšies
darbus. Greitas patarnavimas,
šaukit mus, kada tik Jums
: reikia!

SW 1-0360 SW 1-5083
Priimam užsakymus paštu ir telefonu — CHerry 1-3000
(C. O. D. nepriimam žemiau $2.01, įsk. mokesčius)
Basement Girl's Wear Department

R.Zamblauskas

V. Stankus

UTah 1-4515

Pilnai padengta apdrauda

. WM. DEBBS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue

Cleveland 3, Ohio

PALAIKYKIME TUOS
kurie skelbiasi DIRVOJE!
PENKI TAUPYMO
TIKSLAI
a
Paprastai žmonos taupo šiems penkiems tikslams:
1. Pradiniam Įmokėjimui namą perkant, 2. Vaikams mo
kyti, 3, Kelionėms ar atostogoms, 4. Bizniui pradėti, 5. Vė
lesniems gyvenimo reikalams. Jaunimo sumanymai gali būti
dar ir kitoki.
Bet svarbiausias dalykas visada yra — pats taupymas!
Lietuviu Panke taupyti yra pelninga. Be to, čia patogus
priėjimas ir užtikrintas taupymo saugumas, nes čia kiekviena
taupomoji sąskaita ilči $5.0C0 yra apdrausta Federal Insu
rance Corporation.
čia ir šeštadieniais (aubatoinis) atidaryta ik!. 1 vai. p. p.

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS'N.
6118 Superior Ave.

HE 1-2498

:<iimiimimiiiii!iiiiiiMiiiiii:iiiii!Niiiiimiiiimiimiiii!iiiiiiiiiii!iimmiiiiiimiiiiiiii:

f I J. SAMAS- JEWELER
jj

Persikėlė | naują didesnę ir gražesnę krautuvę

| 7007 Superior Ave.

Greta Ezella Theatre a

2 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik|
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės į
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, ko visada reikalauja apdraudos kompanijos pirm, pi
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
gu išmoka už nuostolius.
Aldona Wilkelis - Wirby
P. J. KERŠIS

g
E

Wilkelis Funeral Home

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje

Taip pat popieriuojame arba
dažome kambarius

TH I BANK rO« All THE FEOPLI

Lietpalčiai

EX 1-8709

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui

PERTAISYMAS

609-12 Society for Saving Bid.

nėmis.

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
- Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą*
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

virtuvių, vonių, arkų if
spalvotų langų

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

GAS — OIL — COAL

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohto

Mūsų specialybe

be important to the

"

vertė doleriais

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

•IWmMHIMmtMIHWiUNIMIIMMIMMW

16908 Eudora Bd. KE 1-8794

Statytojui didžiausia

P J KEJRSIS

LIETUVIŲ KLUBE
dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų
svečiai kviečiami apsilankyti ir
pasigėrėti.

K. STAUPAS

MONCRIEF šILDYMAŠ
ir ORO VĖDINIMAS

T H E H E N R , Y F U R N A C E C O . , Medina, Ohio

#

mens diržu, raudonomis
siūlėmis, didelėmis kiše

ir-r 'cf

l8Va iki 24Va

!<-&! *£, X .

r

Nuo ateinančio trečiadienio,
birželio 7 dienos, rodoma filmą
Lietuvių Klube, 6835 Supe
"Caged" — filmą apie moterį
rior Ave., klubo nariams ir sve-'
j kalėjime ir paskui, išėjus iš ka
čiams penktadienių vakarais esti
lėjimo, jos bandymą vėl įeiti i
bulvinių blynų ir žuvies vaka-'
visuomenės gyvenimą,
rienė ir šokiai su gera muzika:
Dalyvauja Eleonor Porter, Ag
žemutinėjeitLietuvių Salės patal
nes Moorehed, Jane Sterling.
poje.

Sanforizuotos mėlyno kel
naites su elastišku juos

prie1/.-' :•

Route 322, Mayfield Rd. to Chesterland, Ohio
Chesterland 4441
Diamond Cratsas & Son

LANKYKITĖS SAVO KLUBE!

Savers always welcome

12 iki 20

1

.49

1>ilkos

DYDŽIAI:

DIAMOND LAKE
PICNIC GROUNDS

HIPPODROME

Mes duodame Ir iškeičiame Eagle Stamps

mi

JONAS G.
POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojag

Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVE.

mmmm

HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Popieriuotojas

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs
Ucensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

495 East I23rd Si.

Telef.: POtomac 1-6899

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue

ENdicott 1-1763
Af

