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Svarbiausias Amerikos Lietu
vių Tarybos posėdžių klausimas
buvo bendruomenės klausimas.
centai
metai
Juo ir iš šalies buvo daugiausiai
domėtasi, buvo siųstos įvairios
sugestijos. Apie tai plačiau rašo
ma aštuntajame puslapyje.
Be to, buvo dar visa eilė ir ki»
tų klausimų, kurių tarpe žymes
nis buvo — Informacijos Cen
tro klausimas. Ir anksčiau buvc
Korėjos fronte Jungtinių Tau gainėms, kad sutinka su tokiu
žinoma, o iš pranešimų dar la
tų kariniai daliniai vietomis v51 dalykų sutvarkymu tame pasie
biau paryškėjo, kad toji įstaiga
pasiekė Mandžūrijos sieną, be nyje, kuriuo Kinijos interesai
atlieka daug svarbių ir naudin
veik
nesutkdami pasipriešiniiro. būtų-ko geriausiai apsaugoti.
gų darbų, kurių "paprasta akim':
Diplomatiniame JI O šta'ce pe
Tik pabrėžė, kad, jeigu kinai,
dažniausiai negalima nei maty
reitą savaitę irgi, palyginti, buvo nieko neatsižvelgdami, vis dėl;o
ti, kadangi darbai neskirti pa^F
ramu. Bet už tos išviršinės ra nori kariauti tai jiems teks at
įstaigos pasigarsinimui. Bet v!r
mybės, kaip kokia šmėkla, įlūdi sakomybė už tą tragediją, kurią
dėlto neišvengiamai kilo kiauribaimė, kad, gal būt, tuoj prasius jie savo elgesiu sukels.
mas, ar Taryba, jei jos finansų
trečiasis pasaulinis karas, arba
Kinijos valdovai atsakė tc li
nepadidės, galės išlaikyti tok;?
gal jis jau yra net ir prasidė gražu ne taikingai. Jie tiesiog
Įstaigą. Juo labiau, kad tokio?
jęs ...
išjuokė Trumano ir Achesono
įstaigos darbas, kad būtų sėk
Iš Amerikos pusės puvo paro taikingus žodžius, vadindami tai
mingesnis, kaip tik reikia kiek
dytas didžiausias taikos noras. melu, ir apkaltino Ameriką, kad
galima mažiau kuklumo išlaido
Trumanas
ir Achesonas savo vie ji "užgrobusi" Formozą.
se ... Dažnai tokios rūšies dar1 e
šose kalbose stengėsi įtikinti da
Šiuo meti* New Yorke laukia
kaip propaganda ir informaci-a
bartinius Kinijos valdovus, kad ma Kinijos komunistinės vyriau
pusė reikkiamų lėšų gali ir visai
Amerika nenori nieko bloga da sybės delegacija, kuri siunwianepasiekti tikslo, todėl kartai?
ryti prie Korėjos — Mandžūri ma tačiau kalbėtis tik apie For
susidaro padėtis, kurioje, jei n2jos sienos esančioms elektros jė- mozą, bet ne apie Korėja. Vip
gali padaryti kiek reikia, tai r u
dėlto manoma, kad kai pradls
dalimi beveik ir pradėti neapsi
kalbėti apie viena dalyka. tai
moka.
tas yra įpareigotas baigti naujo nebus galima nutylėti ir kitn.
Informacijų Centras ir jo rei Tarybos statuto parengimą iki
Tuo tarpu spėja, kad kinų tik 3kalingumo mintis turėjo Tary sausio 15 dienos, tai galima tik 3lai yra toki:
boj daug uolių šalininkų. Vos tik tis, kad ir tas klausimas dar ga
1) Apdrausti interesus Man
paminėjus, kad reikia pagalvoti lės susilaukti tinkamesnio iš
džūrijos pasienyje. Tai jiems iŠ
ką daryti, ar Tarybos iždas gali sprendimo. Svarbu, žinoma, kad
anksto pažadėta.
pakelti tas išlaidas, pakilo visa to sprendimo j ieškojime delyvau2) Gauti teisių pripažinima \
Lktuvos — rytinės Augštaitijos miestelis — Alunta.
eilė Informacijos Centro nuopel tų tie, kurie tiki, kad geresnį iš
Formozą drauge su bilietu Į JTO.
nų įrodinėtojų, nors jų niekas sprendimą galima rasti.
Amerika ir čia nėra tarusi ga
nei nebuvo pradėjęs neigti.
Apie kai kuriuos kitus Tarybos lutinio žodžio ir nėra negalimas
Žinoma, jeigu į Informacijos susirinkime iškilusius klausimus dalykas, kad už atsitraukimą iš
Centrą žiūrėtumėm, kaip į prie teks vėliau pakalbėti.
Korėjos raudonieji čia gali susimonę Lietuvos bei lietuvių rei
lauti didelių nusileidimų.
kalams populiarinti amerikiečių
Primuse mokytoją — J 3) Neabejotina, kad kinai rei
spaudoje, tai tada turėtumėm
Latvijos Nepriklausomybes šventės proga.
lituanistą St. B&rzduką kalaus tuojau atitraukti iš Korė
pripažinti, kad Inf. Centras ne
Cleveland© yra dvi lietuvių jos amerikiečių ir kitas karines
daug toje srityje gali, ir kad
LOS ANGELES, Calif. ~ Pa j parapijos koncerte, žavėdamas ūkyje ir kultūros kūryboje.
pajėgas, čia nuolaidų lyg ir ne
šiandien jau ne tie laikai, kada už parapijos, šv. Jurgio parapijoje begalėtų būti, nes yra oficialiai laikant laimingą tradiciją, Lat klausytojus savo dainomis.
Tam tikslui jau nuo dabar
straipsnį apie Lietuvą laikraščiai veikia ir mokykla, kuri, nors ir nutarta, jog tos pajėgos liks ten vijos nepriklausomybės šventė,
Kaip lietuvių laikraštininkui būtų metas giliai suprasti, jog
mokėdavo paprašyti kelių šimtu lietuvių lėšomis sukurta bei iš tol, kol bus visiškai atstatyta kurią jau buvome įpratę drauge ir vienam iš Los Angeles lietuvių
Baltijos valstybių unija, mūsų
tūkstančių dolerių. Dabar labai laikoma, nei žodžio nemoko lie tvarka. Bet čia tai ir kinai gali minėti ir Lietuvoje, lygiai ir bendruomenės atstovų, man, gal
dažnai pasirodo gerų straipsniu tuviškai. Parapijiečiai ir mokyk nusileisti ir to Atitraukimo ilgiau išeivijoje tampa svarbi proga būt, kaip senam aisčių vienybčs trijų tautų vienybė yra labai
apie Lietuvą ir lietuvius ir už tai linio amžiaus vaikų turintieji palaukti.
pabrėžti ir pagilinti Baltijos tau šalininkui, teko maloni proga svarbi mūsų ateities pasisekimų
visai nereikia mokėti, kartais jie parašė prašymą, kad mokykloje
tų likimo vienybei. Kelių šimtų perduoti lietuvių sveikinimus ir gal net mūsų išlikimo sąlyga.
Bet jeigu kinų (ir Maskvos)
pasirodo net lietuviams to ir ne būtų mokoma ir lietuvių kalbos.
latvių kolonija prie Ramiojo van latviams jų nepriklausomybės Mūsų tautų ateitį ir laisvę tada
Prašymą pasirašė daugiau kaip užsimojimai siekia daugiau? O denyno lapkričio 18 dieną, minė šventės proga. Manydamas, kad galėsime laikyti garantuota, kai
paprašius.
tai gali būti. Ir čia gali labai
Bet Inf. Centro uždavinius su 500 asmenų. Vyskupas delegaci greit būti prieita prie taško, dama nepriklausomybės sukak viena kita iš tų minčių gali tu mes jausime ir taip veiksime,
prantant plačiau, niekas nagali jos su prašymu nepriėmė (nors kuriame gali paaiškėti, kad ... tuves, šiais metais pakvietė ir rėti bendresnės reikšmės Balti kad Vilnius, Ryga, Talinas bus
ginčyti jo reikalingumo. Tenka delegaciją sudarė žinomi katali trečiasis pasaulinis karas jau yra lietuvių visuomenės atstovus, jos tautų bendradarbiavimo rei bendri mūsų miestai ir sostines.
tik pagalvoti, ar pajėgsim jį iš- kų veikėjai), o klebonas kun. V. pasidėjęs. Tokia yra šios savai šiais metais lietuvių "delegaci kalais, čia norėčiau pakartoti ke O taip pat ir kiti mūsų miestai
ją" sudarėme daugiausia laik letą savo prakalbos ištraukų. mūsų kultūros ar ūkio gyveni
lakyti bent reikalingame pajė Vilkutaitis angliškai kalbantie tės tyla...
siems
pamaldų
lankytojams
per
raštininkai: Lietuvių Dienų ma Sveikindamas latvius, tarp ko mo centrai bus bendri ir lygiai
gumo minimume. Taryba tuo tar
du
pamokslus
aiškino,
kad
nau
visiems svarbūs: Tartu, Daugavgazino redaktorius J. Vitėnas, kita pasakiau:
pu pasitenkino tik nuomonių
jieji
ateiviai
kelia
nesantaiką
ir
leidėjas A. Skyrius, V. Trumpa,
pasikeitimu, palikdama tą reika
Nereikia didelės fantazijos nu pilis, Liepoja, Klaipėda, Tilžė,
nori
pagrobti
parapiją
...
Tiems
VI. Bakūnas, dailininkas P. Pū- matyti, koks sumaišytas, su Karaliaučius, Gardinas, Kau
lą ateičiai išspręsti.
neteisingiems
aiškinimams
at
zinas, Masaitis, Deringiai ir kt. žeistas ir pasikeitęs bus Rytų nas ...
Dar vienas svarbus klausimas
remti
buvo
atspausdinti
anglų
• Nuo karo pradžios Korėjoj jau
buvo — pastoviu mokesčiu apsiŠventės programai vadovavo Europos tautų gyvenimas po to, Mes galime tikėtis būti supras
dėjimas Lietuvos išlaisvinime kalba lapeliai, kuriuos dalino į sunaikinta 800 Rusijos gamybos Pietinės Kalifornijos latvių drau kai boševikinis žvėris bus nu ti ir naudingi sugyventi su slavų
reikalams. Tai yra viena iš pro bažnyčią ateinantiems. Dalino tankų.
gijos pirmininkas, vienas iš Ry stumtas už Uralo ir pagaliau nu tautomis, gudais ir ukrainiečiais,
blemų, kuri geriausiai galėtų iš lituanistas mokytojas St. Barz- • Korėjoj kariaujantieji kariai gos Briva Zeme redaktorių, laik dobtas tose pačiose Sibiro stepė su kuriais lietuviai jau yra turė
spręsta, sprendžiant bendruome dukas ir kiti katalikų veikėjai. jau gavo šiltą aprangą, jaritei- raštininkas Feliksas Kruša, ku se, į kurias jis šiandien siunčia ję didelę kelių šimtmečių bendrą
niško susiorganizavimo klausi Čia pasirodė bažnytinio komite kytą žiemos šalčiams.
ris ta proga pasakė gražią ir lie vergauti ir mirti milionus mūsų praeitį. Tik tada mūsų nepriklau
mą. ' Tačiau Tarybos Vykd. Ko to nariai su talkininkais ir St.
tuviams palankią kalbą. Progra brolių, Naujos tautų gyvenimo ir somybė galės būti ne trumpi
miteto vardu Tarybos iždininkas Barzduką primušė, o kitus ap • Vakarų Vokietijoje sąjungi moje svarbiausią vaidmenį at bendradarbiavimo formos bei są laimingi epizodai, bet pastoviai
jau dabar patiekė tokio mokesčic stumdė. Aiškėja, kad nei mu ninkai turi įsirengę gerą radaro liko ties Los Angeles įsikūręs lygos bus neišvengiama būtiny užtikrinta santykyje su kitais
apsidėjimo ir rinkimo planą, ku šėjai nežinojo tikros dalykų pa tinklą. Vos tik įskrido į Vokieti žymiausias latvių operos daini bė ne tik mums, gintarinio Bal mūsų erdvės kaimynais, rusais,
ris be didesnių diskusijų ir buvc dėties ir manė, kad muša "bažny ją keli čekų ir rusų lėktuvai, juos ninkas A. Kaktinis, su kuriuo vė tijos pakrančio tautoms, bet ir vokiečiais ir lenkais, su kuriais
priimtas, kaip laikinis bandy čios priešus"... Matyti, jie tik tuojau pasitiko amerikiečių nau liau teko dalintis maloniausiais visai senajai Europai.
turėdavom ir tikriausia dar tu
jieji sprausminiai naikintuvai.
Ar
mūsų
protai
ir
širdys
jau
mas. Didesnio susidomėjimo tas vykdė įsakymą iš aukščiau.
rėsime nemažų bėdų ir kuriems
atsiminimais iš jo dažnų meni
Šia proga prisimena prelato
planas nekėlė, kadangi pats siū
dabar yra pasiruošę pasitikti tą daugiausia savo silpnumu suda
•
Kanadoje
netrukus
pradės
nių
viešnagių
Kauno
operoje.
lytojas parodė, kad jis ta priemo J. Balkūno Taryboje suskačiuo- veikti Vokietijos konsulatas
Kaktinis tebejaučia tokią gilią naują ateitį? Ar mes nepavėluo- rydavau dažną užgrobimo pa
ne netiki, o pasiūlo lyg ir neapsi tos lietuviškos parapijos ir lie
Tai pirmas dipl. santykių at simpatiją lietuviams, jog kitą sim įeiti, kaip aktyvūs dalyviai gundą.
kęsdamas reikalavimais, ragi tuviškos mokyklos, kurias lietu naujinimas po karo.
dieną dalyvavo vietos lietuvių į Europos tautų federalizmo nau
Norėčiau ir linkėčiau, kad šioji
nančiais, kad tai būtų padaryta. viai katalikai sukūrę, kaip reli
ją gadynę? Ar mes savo pasyviu Latvijos nepriklausomybės šven
Buvo ir pabrėžta, kad šis planas gines ir drauge tautines lietu
laukimu leisimės būti užmiršti
tė būtų tikroji visų lietuvių, lat
siūlomas tik tarp ko kita — viškas tvirtoves. Deja, tokias pa
ir vėliau kitų agresyvesnių kai vių estų, gudų ir ukrainų glau
rapijas
ir
mokyklas,
kaip
ši,
ten
"kaip pridėčkas", o visos ligšioli
mynų išnaudojami bėi skriau daus kultūrinio ir politinio ben
nės lėšų sukėlimo priemonės pa ka nuo prel. Balkūno nurodytų
džiami ?
dradarbiavimo pradžia ar tiks
Galime būti tikri, kad niekas
siliks pagrindinėmis. Didžiausia skaičių nurašyti...
SUSIPAŽINKITE
liau — sustiprintai organizuotas
to plano yda, žinoma, yra ta
į tautų bendravimo šeimą "mūsų tęsinys. Tik per mūsų tauty
su
šimtanuošimtinio
lietuvio
vėl nepakvies, jei mes tinkamai
kad jis kalba apie mokestį tik Bielia jaus apsilankymai
bendrą kovą ir vienybę laimėsim
nuotykiais Amerikoje!
vienam tikslui. Vadinasi, pla
nepasireikšime patys, ir niekas laisvę.
Vytautas F. Beliajus, tautinių
Bronys Raila.
nas nepretenduoja į kūrimo vie šakių žinovas, šį pirmadienį lan
mums nepadės, jei pirmiausia
iUrae numeryje pradedame spausdinti Vytauto
nepdėsime patys sau. Yra tikra,
no bendro iždo visiems centri kėsi Clevelande. Jis buvo Tower
straipsnių eilę, pavadintą bendru vardu — "šimtanuoCLEVELAND, Ohio. — Lat
niams uždaviniams. Dabartinės Fellowship — tautinių šokių gru
kad
mūsų laisvės pastangos bus
d'tntinis lietuvis Jonas Pakranfis Amerikoje".
vijos
nepriklausomybės šventės
nusiskundimų sukeliančios pai pės svečias ir§ čia turėjo jai
daugiau
nei
trigubai
stipresnės,
Vyt. Alantas yra rašytojas ir žurnalistas — publiproga
Clevelando
lietuviškoje ra
jei
mes
mokėsim
veikti
ir
jausti,
niavos pašalinti siūlomasis pla parodamąją tautinių šokių pamo
agtfaqn BfopnBU jjįj diev sif asoniusdiBJ^s asontę 'sb^sij
tuos sugebėjimus: nublicistines temas nagrinėja apsaky
nas nei nepretenduoja, o atsiras ką. Pamokos metu buvo parodyti
kaip vieno ir to paties Laisvės dijo valandėlėje, lapkr. 17 d.,
mėlių forma. Todėl palįstieji klausimai pasirodo tikrai
damas tik šalia kitų metodų, 15-kos įvairių tautų šokiai, ku
Kovų Legiono dalyviai. Su mu buvo perduotas pasikalbėjimas
gyvenimiškoje šviesoje, lengvi skaityti ir sudaro gražių
ją greičiau didina. Atsiskaitymo rių tarpe lietuviškas Ratukas,
mis bus skaitomasi ir reikės su ką tik iš Vokietijos atvykusiu
ftrogy pagalvoti *- t nu ar neatsitinka panašiai?
sistemos niekas nei nepanaerri- Klumpakojis, Noriu Miego, šusskaitytis, jei mes suerebėsime Lietuviu — Latvių Vienybės
išeiti, kaip galimai stipresnis Centro Valdybos nariu, rašytoju
nėjo, bet susidarė įspūdis, kad tas ir Malūnėlis.
vienetas, būtinas ir svarus ele Em. Skujenieku. Pasikalbėjimas
ji kažin ar gali būti efektyvi.
Pamokoje dalyvavo apie ?0
mentas Rytų Europos politikoje, prasidėjo A. Kalninio daina "Ke
Kadangi tačiau Vykd. Komite- tautinių šokių mėgėjų.

Tyla prieš audrą?

BENDRA KOVA IR VIENYBĖ

Trumpai kalbant
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NAUJAM KONGRESE, jau da
bar aišku, žymiausia figūra bi»
senatorius Taftas. Todėl pirma
me po rinkimų jo pasikalbėjime
su spauda dalyvavo nepaprastai
daug spaudos atstovų, šiame pa
sikalbėjime senatorius Taftas pa
reiškė, kad JAV užsienių politi
ka turi būti peržiūrėta.
Į tą pareiškimą atsiliepė Ache
sonas netrukus po to pasakytoje
prakalboje, kurioje jis pašiepė
užsienių politikos peržiūrinėtojus, lygindamas juos su nepaty
rusiu ūkininku, kuris pasėjęs ja
vus, kas rytą iškasinėdavęs grū
dus iš žemės ir žiūrėdavęs., ar
jau dygsta... Tuo tarpu dar
neaišku, katras iš jų ims virš$#
Nors Achesonas ir nežada atsi
statydinti, tačiau daugelis spė
ja, kad po poros mėnesių jo galĮ
jau nebūti. Minimas ir kandi
datas į jo vietą — teisėjas Winson, kurį savo laiku Trumanas
norėjo siųsti kalbėtis su Stalinu,
bet Marshallo buvo sulaikytas.
•
SENASIS KONGRESAS, atei
nančią savaitę dar susirinks ...
atgiedoti savo gulbės giesmės,
Nors dienotvarkėje yra labai
daug klausimų, bet manoma, kad
beveik nieko nebus nuspręsta.
Svarbiausias klausimas, kurį
vyriausybė nori pravaryti dar
per šį kongresą, yra pelno pel^
tekliaus apdėjimas specialiu —»
75/r mokesčiu. To mokesčio
tikslas yra ne tik didinti valsty
bės pajamas, bet ir užkirsti kelią
ypatingiems pasipelnymams iš
karinių užsakymų. Bet manoma,
kad ir šis reikalas, jei Rūmuose
ir pralys, tai Senate užklius ir
bus paliktas najam Kongresui,
kuris susirinks po Naujų Metą.
Visi sutinka su tų mokesčių pa
skirtim, bet ne visi vienoda#
nuomonės kokiu. bodu geriau
juos imti.

'M

MICHIGAN^
gubernatoriaus
rinkimai vyksta dramatiškai.
Balsų beveik lygiai ir paaiškėjo
klaidų, tad vienu metu vienas
kandidatas tarėsi jau išrinktas,
kitu kitas. Pagaliau demokratų
kandidatui priskaityta apie 12
šimtų balsų daugiau, bet vistiek visi balsai turės būti per
skaičiuoti, o tai truks gal net
iki po Naujų metų ir Michigano
valstybei gali tekti kurį laiką
pasirūpinti laikinį guhernatotrių.
lias j tėvynę*', o pasibaigė Lat
vijos himnu.
Vietos ir apylinkės latvių ko
lonija minėjo savo šventę lap
kričio 18 dieną čekų Sakalų klu
be. Po bendrai pagiedotos gies
mės iškilmes atidarė Chr. VIburs trumpa kalba angliškai, po
kurios buvo giedamas JAV him
nas. P. I. Birzniece jautriais,
įspūdingais žodžiais apibrėžė
latvių kovas už savo valstybės
nepriklausomybę, latvių tautos
sunkų likimą ir šviesią viltį §
ateitį. Bendrai pagiedojus Lat»
vijos himną "Dievs, svėti Latvį.
j u", Clevelando lietuvių visuomSnės vardu latvius sveikino A.
Augusinavičienė, pabrėždama,
kad abi tautas jungia ne tiktai
istorija ir bendros kovos dėl ne
priklausomybės, bet ir dabartis,
sunkūs tremties keliai ir tvirtas
tikėjimas ateitim, šių žodžių au
torius vertė jos kalbą latviškai.
Meninėje dalyje deklamavo i,
Pluksis, dainavo operos daininin
kas J. Borgs ir A. Mucenieks,
pianu skambino A. Selga. Po pro
gramos buvo pobūvis. Dalyvavo
nemaža ir amerikiečių.
Emu Skujenieks.
NEW YORK, N. Y. — Ameri
kos Lietuvių Taryba, posėdžia
vusi New Yorke Latvijos nepri
klausomybės sukakties dieną, te
legramomis pasveikino Amerikos
lietuvių vardu Latvijos pasiutinf
Washingtone ir New Yorko lat
viu koloniją, kuri ta proga turėjo
atitinkamas iškilmes New Yorko
Webster HaH.
V. R.
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• Dailininkas P. Osmolskis nu
piešė lietuviškų kalėdinių svei
kinimų atvirukų. Išleido Gabija,
340 Union Ave., Brooklyn 11,
N. Y. 15 atvirukų su vokais 1.00
• Dr. J. šliupo paminklui sta doleris.
tyti komitetas baigė darbą ir
persiorganizavo j Dr. J. šliupo • A. Škėmos įsteigta dramos
biografijai leisti komitetą. Lai studija Brooklyne rengiasi vai
dotuvėms ir paminklui statyti dinti A. Keturakio komediją
komitetas išleido $2,410* Likutis Amerika pirtyje. Režisuoja V.
$652 pervestas
leidi
Žukauskas.
mo reikalams.
• Lapkričio mėnesio Aidų nu
meryje rašo: V. čižiūnas —
Tautinės sąmonės ugdymas ir
išlaikymas emigracijoje; T. Dr.
Kl. žalalis — Literatūriniai
šventraščio žanrai; prof. E.
Fraenkelis — Apie kalbininkus,
tyrinėjusius lietuvių kalbą; Dr.
J. Grinius — Menas ir mokslas
lietuvių tautos tarnyboje. Gro
žinės kūrybos pateikė H. Nagys, P. Andriušis, V. Kazokas
ir P. Stelingis.

lėta, paukščiai čiulba, gėlės
žydi, niekad nelyja. Ir pasta
tė už 50 milionų ligoninę bu
vusiems kariams. Ligonių
plaučiai taisėsi, bet pradėjo
ateiti iš viso krašto gydyto
jų pranešimai apie susirgi
mus drugiu. Ir vis sirgdavo
tie, kurie buvo gydęsi toj
rojaus ligoninėj. Valdžia dar
kartą patyrinėjo ir paaiškė
jo, kad iš senų senovės indė
nai lenkdavosi tos pasakiš
kai gražios vietos, nestaty
davo ten savo palapinių, va
dindami tą žemės rojų vel
nio slėniu. Todėl nebeliko
nieko kito, kaip tik uždaryti
tą ligoninę ir pastatus par
duoti kaip laužą, ką valdžia
ir padarė. Taigi ir Arizonoj
yra visokių vie ...
— Ai!!!
— Nieko Tamsta, šito šak

GYVENIMO SUČIUPTAS
J. švaistas
( Tęsinys iš pereito numerio )

Ji pažengė porą žingsnių nuo tetefono ir pasiliko belaukianti. Girdėjo
tik vyro žodžius: "Aš. Taip, aš. Hm ...
Ne. Negaliu. Gerai. Tuoj astvykstu."
Telefone tuo tarpu skambėjo: "Oli
via Mardvin. Iš San Fiancisco. Atsi
meni? Tuojau noriu pasimatyti! Aš
pakelsiu viešą skandalą, jeigu neatvyktum. 126 West Irving Avenue. Laukiu."
Tvirbutas padėjo telefono ragelį ir su
stingo pakrikusio j pozoj. Jo veidas bu
vo išbalęs, o galva nuleista.
Žmona tuojau paklausė:
— Kas čia per moteris? Ko ji nori?
— Iš Telephone Company...
Helen nusišypsojo su didele ironija.
— Visai nepažįstamas man balsas!
— Nauja operator, — teisinosi vy
ras vis dar nusisukęs.
— Labai man keista; atostogos ir
šaukia...
Tvirbutas atsigręžė, pakėlė galvą
ir gana erzliai pasakė:
— Na, užtiko namie ir šaukia. Ko
kia tu priekabi. Argi aš dabar žinau,

kodėl. Vienu žodžiu, laukia ir turiu
nuvykti!
Vengdamas tolesnių klausinėjimu
skubiai išbildėjo iš namų. Tvirbutienė
pasiliko smarkiai sukrėsta. Aiškiu ne
pavykusiu melu tebeaidėjo jai vyro pa
siaiškinimas. Ir toji liga jo visai falšyva dabar pasirodė. Rytinis įtarimas
skaudžiai pasitvirtino. Kad čia kas ne
gera vyksta, slepiama, ji aiškiausiai
nujautė. Bet kas, šito suprasti neįsten
gė. Gerokai pasikankinusi nutarė at
verti viską motinai ir drauge išgvil
denti.
*

*

Vos tik Tvirbutas išlipo iš auto
mobilio ir priėjo prie durų nurodytu
adresu, tuojau pasitiko jį liekna, grak
šti, tamsaus veido, moteris.
— Na šit, mano mielas ... Nesiti
kėjai, Peter? čia tau nepaprasta staig
mena. Maloni, ar ne, prisipažink da

bar?

— Savaime suprantama!
Užsimaskavo Tvirbutas dvipras
miu atsakymu. Jis dėjosi linksmas, pėtenkintas. Olivia meiliai paėmė jį už
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Apžiflr§jo mano dantis, nys sveikos ir visas jis svei
kas, tai tokie sunkiau duo
dasi ištraukiami. V ištiek ka
da nors būtų pagedus. Nieko,
tamsta, nėra amžino.
Reiškia, jau dviejų dantų
nebėra.
—• Jei nepakenti skausmo,
tai galima apmarinti ir nie
ko nejausi.
— O, aš galiu pakęsti, ne
labai skauda! — o tuo tarpu
pagalvojau: — Tu tik ir
trokšti, mane apmarinti, o
paskui išlupinėsi man visus
dantis. Bedančio nė žmona
į namus neįsileis!
— Dar šitą galima būtų

• Australijos federalinė vyriau
sybė rengia fstatymą, kuriuo ir
naujieji imigrantai bus pašaukti
privalomai karinei tarnybai.

• Kanadoj pradėtas leisti sa
vaitinis laikraštis Laisvoji Lie
tuva persitvarė į iliustruotą mė
nesinį žurnalą. Spausdintumus
fotografijos būdu.

V
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• Iš Lietuvos, Latvijos ir Es • Po ilgos pertraukos pasirodė pakrapštinėjo kažkokiu ins
tijos pranešama, kad rusai nai Eglutės 8-asis numeris — už trumentu ir pareiškė:
kina ne tik žmones, bet ir miš rugsėjo mėnesį.
— Galima būtų pataisyti,
kus. Miškus kerta ne tik tam,
•
Detroite
Balfo
rinkliavoje
su
bet
ar verta? Geriau iš
kad miško medžiagą išvežtų į
rinkta
$4,400.
Rinkliava
vyko
per
trauksiu, nes numatau, kad
Rusiją, bet kad ir lengviau būtų
visą
spalio
mėnesį.
Viešoj
rink
jis vistiek pages. Žinai,
kovoti su partizanais.
liavoj dalyvavo 225 rinkėjai.
Tamsta, Teksase yra -mies
• Australijoje einąa Įįetuvių Vadovavo E. Paurazienė.
tukas, kur žmonės turi juo
laikraštis Australijos Lietuvis, • Miškų specialistas Jonas Ba
dus
dantis, bet mano drau
organizuodamas savo spaustuvę, liukas Argentinos žemės ūkio
išleido paskolos lapus. Patys ministerijos paskirtas vadovau gas dantistas negalėjo ten
skaitytojai paskolos lapų nu ti miškų $odimij|$Į JPttt&goiūjos pragyventi, nes tie juodi
pirko už 700 svarų. Spaustuvė srityje.
dantys negenda. Nuo vieti
.
jau įrengta.
nio vandens juos aptraukia
• Gydytojas A. Josiukas Toron
• Australijoj Geelong, Vic., to Bandings Institute pakvies juodumu ir lyg užkonser
kuriasi graži lietuvių kolonija. tas padaryti mokslinį praneši vuoja. Juodi, bet visada svei
Lietuviai vienoje vietoje jau mą džiovos klausimais.
ki. Tas mano draugas turėjo
pirko 250 sklypų namams sta
išsikelti į kitą vietą, už 10
tyti. Planuojama pastatyti rei • Toronte pavergtų tautų komi
kalingus pastatus ir lietuvių tau tetas rengia mitingą didžiausio mylių, kur dantys pas visus
balti, bet darbo jis turėjo
tiniams bei religiniams reika je miesto salėje.
lams.
iki valiai, čia, matai, yra vi
• Uragvajaus Lietuvių bendruo
• Vokietijoje, po ilgos ligos, mi menės organizacinis komitetas, sokių vietų...
— Ai!!!
rė advokatas Balys Dirmantas. kurį sudaro visų srovių atsto
— O, tai nieko, tik dar
Palaidotas Haslache, prancūzų vai, išleido atsišaukimą, smer
zonoj.
«t
kiantį nesantaikos kėlėjus ir daugiau išsižiok, dabar pa
kiršintojus. Tokių tarpe pažy žiūrėsime į kitus.
' • Vakarų Vokietijoje dabar gy
mimas Lazdauskas-Toliušis, ra Supratau, kad vieno dan
vena 11,408 lietuviai. Anglų zo
šąs Naujienose.
noj 6,387, amerikiečių — 4,525
ties pas mane jau nėra.
ir prancūzų — 496. Anglų zo • Chicagoje įvyko Jono Bren
--r Bakai, Arizonoj klima
noje stovyklose gyvena 3,192, zos, laimėjusio Cook apskrities
tas geras... Taip, dykuma,
o privačiai — 3,195.
iždininko rinkimus, pagerbimas.
sausa, bet dabar jau daug
• Tremtiniai nusiskundžia, kad Kalbėjo L. šimutis, A. Rudis, vietų pravesta irrigacija ir
IRO centre Ženevoje tarnauto St. Pieža, A. Olis ir kt. A. Olis
auginama apelsinai, citrinos,
jai yra beveik vienos tautybės papasakojo, kaip jam pavyko J.
asmenys, kurie labai uoliai prisi Brenzą išstatyti kandidatu ir f y gos, ananasai. Valdžia ten
buvo suradus lygumoj tikrą
laiko sovietams palankiųjų' IRO pasidžiaugė, kad jo
laimėjo.
konstitucijos nuostatų.
rojų. Puiki augmenija, sau

• Komunistų veikėjas V. And
rulis lapkričio 14 d. teismo buvo
paskelbtas deportuotinas. Jis dar
gali apeliuoti į Imigracijos Di
rektorių Tarybą.
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PAS DANTISTĄ

KAS ir KUR

• Chicagoje jsikūrusio vaikų
teatro atidarymas įvyks gruo
džio 2 d., 72 East 11 Theater sa
lėje.
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SVARIAUSIA VIRĖJA MIESTE!

ištraukti, — sako dantistas.
— Toks pageltonėjimas su
kelia gedimą. Aš tamstai pa
tarčiau ilgai nedelsti...
— Ne, daktare, šiandien
jau neturiu laiko. Gal kitą
kartą.
— Tai skiriu tau pasima
tymą penktadienį šituo lai
ku.
— Gerai, šituo laiku.
Prisipažinsiu, kad tasai
penktadienis buvo lygiai
pernai šituo laiku.
Bijau...
'
Esu bailys!
V. Skinka

Electric C aoking Proves Boon
To Busy Homemakers In Holidays

*

I

Pasirinkit
E l e k t r i n ę virtuvę DABAR
/

Kam lauti to malonumo, kurį duoda modernios
elektrinės virtuves švara ir žvilgąs grožis?
Jokia kita virtuve neduos jums įžymios vertybės.
Jokia kita virtuve neatliks jums tiek gera už tokią
pigią kainą.
Elektra virti yra lengva, greita, patogu, saugu.
Automatinis kontrolės įtaisas atpalaidoja jus nuo
budėjimo virtuvėj. Tiksli šiluma užtikrina norimą
rezultatą kiekvienu metu.
Apsirūpink daugeliui metų geresniu, lengvesniu, švaresniu virimit Pasirink elektrinę virtuvę s a deoi dui ^
jau dabar.
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TEN O'CLOCK TUNES
GARSIAUSIOS ARIJOS — #— ŽYMIAUSIOS ŽVAIGŽDĖS
Penkias dienas per savaitę — nuo pirmadienio iki penktadienio
i Rytais 10:00 — WICA ir WGAR 0 Vakarais 10:00 — WHK

PALAIKYKIME TUOS
kurie skelbiasi DIRVOJE!
The holiday season for most
homemakers is the busiest time of
the year. What with shopping, en
tertaining and preparing special
meals, it seems there's just never
enough time for all the things that
need to be done. Not so for the
lucky homemaker who cooks elec
trically.
The modern electric range en
ables you to prepare appetitetempting meals for family and
guests, and still have plenty of
time for other duties.
Accurate, automatic control of
heat is the answer. You simply
pop a complete oven meal intp thfe
electric range, set time and tem

perature controls and go on with
whatever you want to do. The
elect l ie oven turns on at the time
you set, shuts off when the meal
is cooked. Meat or fowl cooked
in an electric range will not dry
out, so there is no need to waste
time basting, no need to peek, no
need to be in the kitchen at all.
The modern electric range saves
time in other ways, too. Electric
heat is clean as sunshine. Bottoms
of cooking utensils can't smudge.
Kitchen curtains and walls stay
clean longę •, Is it any wonder
homemakers say that the holiday
season is brighter when you have
an electric range?

rankos ir įsivedė į svečių kambarį.
— Čia aš apsistojau pas savo pa
žįstamus. Dabar visi išėję. Likausi tik
aš ir vaikai.
Švelniu skaidriu tembru skambėjo
jos balsas. Veide žaidė nuoširdžiai pa
traukli šyj)sena.
Tuo metu triukšmingai įšovė dai
lus kokių penkerių metų berniukas. Jis
griežtai pareikalavo:
— Mama, aš noriu ice cream! Visi
vaikai perka.
>•'
— Še, nusipirk ir tu, — padavė Oli
via porą daimų ir išleidusi uždarė duris;
Po to aštriu žvilgsniu perskrodė
Tvirbutą ir pasakė:
— Tai tavo sūnus. Kaip tau pa
tinka? Matei, koks panašus į tave?
Kaip lašas vandens į lašą. Tuo tarpu
aš jam nieko nesakiau, kad tu esi jo
tėvas. Arba, kitaip sakant, kad jojo
tėvas tebėra gyvas dar...
>'
Tvirbutas pasijuto parblokštas.
Visiškai apstulbęs, jis tylėjo. Jokio žo
džio neįstengė surasti, kad ką nors
tuojau atsakytų. Jį pritrenkė neišven-*
giama ir sunkiai įvykdoma atsakomy
bė. Drauge pašoko ir džiaugsmas. Iš
karto atsipalaidavo nuo skaudžiausiai
įžeidžiančio pasmerkimo. Šiuo momen
tu jis beveik neabejojo, kad ir Billy jo
sūnus. Tik vis dėlto kokia klaiki pai

Pakvietimas užsirašyti Lietuvių Naujienas.

Sieninis Kalendorius 1951 m. Free
Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas, (steigtas 1938 m. r>
Prenumerato8 kaina 1 metui $2.00; 3 metams $5.00.

Adre»uok:

LIETUVIU NAUJIENOS

332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa.

niava staiga susinarpliojo apie jį. Ir
kaip visa tai dabar sklandžiai, be di
desnio savos šeimos sukrėtimo, be
skandalingos viešumos apgalėti. Prieš
jį atsistojo rūsti nuoga tikrenybė. Be
jokio pasigailėjimo veržėsi ji garsiai
prabilti.
—. Sėskit, Peter, ko stovi dabar.
Tau gal labai keista, kaip aš suradau
tave? Vėliau apie tai... Duok dabajr
pasidžiaugti, pakankamai į tave pas|?
žiūrėti. Gal nebeteks daugiau...
— Kodėl taip manai? — tolimu ai
du atsiliepė jo žodžiai.
— Aš tai geriausiai ma$au, bčt k$
tu dabar pasakysi?
Aš... Na ką gi aš? Taip staigu
taip netikėta...
Ai, Peter, Peter... Tu mano mylimiausias ir pirmasis mano gyvenimo
pavasario džiaugsme ...
Jos balsas pasidarė graudus. Iš
kankintu ilgesiu nuskambėjo jame pa
laidotos viltys, laimės sutemos.
— Kiek jau metų! Ir kaip visa ta|
toli, toli... Bet tu, turbūt, atsimerų
dar, ką? Atsimeni — San Franciską,
tu Navy first sergeant, puikus karys,
Jūsų laivynas Pacific ocean puola ja
ponus, bet tau sekasi. Tu vis uoste ap
mokai naujokus. Kai tik laisvas, tuo
jau skubi pas mane. Mes džiaugiamės

ir apsvaigdami gaudom savo laimę.
Paskum ir tau teko išplaukti... Bet
kokie meilūs laiškai... Aš jų laukda
vau, kaip ligonis sveikatos. Daug ža
dėjai ... Oi kaip daug tu man esi pąž£dėjęs. Ir staiga nutrūko viskas. Beveik
iki šios dienos. Pamanyk, Peter... Aš
tikrai pagalvodavau, kad tu žuvęs.
Tvirbutas nusitvėrė paskutinį žo
dį ir tarytum atsigavo. Jį# pradėjo
kurtį.
t* Tavo mintis visai teisinga buvo.
Aš vos-ne-vos išlikau gyvas. Pačiu fanr
tastiškiausiu būdu. Mūsų laivą sutorpedavo japonai. Vienas iš paskutiniųjų
atsidūriau vandenyje. Ilgai kamavausi,
fietekau sąmonės. Kai atsipeikėjau li
goninėj, nei vieno savo daikto nebera
dau. Dingo ir tavo adresas... Pe to,
aš ir atmintį buvau praradęs.
— Vargšas... Dabar pasakyk tu
man, Peter, visai atvirai: ar jau buvai
vedęs, kai rpane pažinai, ar vėliau ve
dei?
Toks staigus ir netikėtas klausi
mas vėl užčiaupė jam burną. Pradėjo
blaškytis ir mikčioti:
— N a . >. kaip čia pasakiiįfcy*. Jei
gu juridiškai žiūrėti, taip, vedęs. Bet
aš turėjau jau išsiskirti ir
ma sakyti, buvo jau pradėta.

/
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S1MTANUOŠIMT1NIS LIETUVIS
Jonas Pakrantis A m e r i k o j e

Vyt. Alantas

Deja, mūsų valkas kalba tik angliškai...
Viskas prasidėjo nuo ponų mūsų kultūra? Kur pagaliau mū
Tautvaišų apsilankymo pas po sų istorija?
nus Pakrančius. Visi sėdėjo sve
— Nieko čia bendra neturi nei
čių kambaryje ir girkšnojo "hai- su ambicija, nei su kultūra, nei
bolą,", o tuo tarpu Pakrančių še su istorija, — nusišypsojo Tautšerių metų berniukas Algis žai vaiša. — Mes turime mokytis
dė kitame kambaryje su Taut svetimų kalbų ...
vaišų septynerių metų Vytuku.
— žinoma, turime, bet mes
Staiga Pakrantis nugirdo, kad
negalime
tiek savo vaikus "iš
vaikai savo tarpe kalbasi angliš
mokslinti",
kad jie užmirštų sa
kai. Kaip šimtanuošimtiniam lie
vo
prosenelių
kalbą, kuria kalbė
tuviui, jam staiga kažin kas už
jo
Mindaugas,
Vytautas Didysis,
virė paširdžiuose. Jis pasišaukė
Daukantas
ir
Maironis,
— karš
vaikus ir paklausė, kodėl jie kal
tai
atkirto
Pakrantis.
—
Mes tu
basi angliškai.
rime išmokti kalbą to krašto,
— Kad Vytukas sakosi nemo kur gyvename, bet ne mūsų se
kąs lietuviškai, — pažiūrėjo Pa nosios tėvų kalbos paniekinimo
krančių Algis j savo draugą.
kaina. Juo labiau, kad tie da
— Kaip tat nemoka? — labai lykai gali būti ko puikiausiai su
nustebo Pakrantis. — Juk jis derinami, tik reikia, kad tėvai
dar neseniai atvažiavo į Ameri turėtų aiškų ir tvirtą nusista
ką ... Vytuk, tu tikrai nebemo tymą. Mano metodas toks: aš
ki lietuviškai?
ir žmona su vaiku kalbame tik
Vaikas tik papurtė galvą, nie lietuviškai, mūsų šeimoje kito
ko neatsakydamas. Pakrantis kios kalbos neišgirsite, o pasi
pažiūrėjo į Tautvaišas: vyras ir klausykite, kaip mano vaikas
žmona nuolankiai ir lyg su pasi kalba angliškai! Jis kalba ang
didžiavimu žiūrėjo į savo atža liškai su gryniausiu amerikoniš
lą. Kai vaikai vėl išėjo į kitą ku akcentu, lietuviškai — su
kambarį, tėvai tęsė savo pokal gryniausiu lietuvišku akcentu!
bį toliau. Jonas Pakrantis, ku Aš jam sakau: kol mes esame
rio gyslose užvirė Basanavičiaus, Amerikoje, mes kalbėsime tik
Kudirkos ir Vaižganto kraujas, lietuviškai, o kai sugrįšime į
sunkiai valdydamasis kalbėjo: Lietuvą, kad neužmirštume, kal
— Dovanokite, bet aš negaliu bėsime angliškai. Mano vaikas
juokiasi, bet su mano nuomone
tikėti savo ausimis ...
sutinka. Man ir mano žmonai
— Jis dar moka lietuviškai, — nėra jokios problemos, kad mūsų
pastebėjo Tautvaišas — tik jam vaikas galėtų užmiršti lietuviš
sunkiai liežuvis beapsi verčia: kai. Ir mums nėra jokių sunku
jam daug lengviau angliškai... mų savo vaikui perduoti lietuvy
-r- Mes čia dar nė poros metų bę. Ir ar žniote, kas nutautėjimo
neišgyvenome, o kas bus dar po problemą sudaro? Tėvai, bet ne
keletos metų ? — klausė Pakran vaikai. Aš visiems lietuviams tė
tis. — Aš tiesiog negaliu su vams segu prie kaktos gėdos
prasti : kur mūsų ambicija ? Kur ženklą, jei jų vaikai jau "nebe-

TREMTIS
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metų
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoj* ir Kanadoje
—*
50 centų vienam mėnesiui
—

TREMTIES atstovai:
Visai Amerikai, išskyrus Chicagos miestą —
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio
Chicagos miestui ir Kanadai —
W. Stuogis, 1114 Florence Ave. Evanston, 111.
REMDAMI TREMTĮ, REMIAME VOKIETIJOJE
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UžJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO!

moka" lietuviškai, net nespėję
kaip reikiant ir kojų sušilti sve
timame krašte...
— Nesikarščiuok, Jonai, —
pastebėjo Pakrantienė, savo bal
so intonacija duodama suprasti
vyrui, kad jis būtų atsargesnis
su žodžiais, tačiau šimtanuošimtinio lietuvio Pakrančio jokie
įspėjimai nebegalėjo suturėti.
Jo širdis virė pasipiktinimu, o
smegenys žaibavo sarkazmais,
kuriais jis svaidėsi nesistengda
mas ar nebegalėdamas susival
dyti.
— Jei mes turime milionus
lietuvių nurašyti į nuostolius,
tai tik dėl tėvų kaltės. Joks ka
tilas nesuvirins lietuvybės, jei
patys tėvai savo vaikų į tą kkatilą nestums. Mūsų tautinis nugaraulis prikimštas pakulų! Ko
dėl, patekę į svetimą aplinką,
mes staiga paleidžiame iš rankų
lietuvišką vairą ir imame graibs
tytis svetimų padalkų? Taip, ži
noma, plaukti su srove lengviau,
bet kodėl mes nepaklausiame sa
ve : ar tai garbinga ? Argi mūsų
knygnešiai, savanoriai ir šian
dien partizanai liejo ir tebelieja kraują tik tam, kad mes, vos
peržengę tėvynės sienas, nusigręžtume nuo savo tautos šven
čiausių idealų? Kodėl lietuvis
labiau mėgsta būti silpnas, ne
gu stiprus ir atsparus? Ar mes
šiandien galime pro pirštus žiū
rėti į lietuvybės reikalą, jei mes
norime atkurti savo valstybę?
Kapituliacijos dvasia yra di
džiausias rųūsų priešas. Ameri
ka didelės civilizacijos kraštas,
o mes kas? Mes lietuviai, po
velnių!...
— Ačiū, ponas Pakranti, už
pamoksliuką apie lietuvybę, tik
jis nei man, nei mano žmonai
nereikalingas. Aš ginčiju bet
kam teisę mane mokyti patrio
tizmo. Mums metas, —- kreipė
si jis į žmoną. — Vytuk! —
šūktelėjo jis į kitą kambarį.
— Yes, daddy, — atbėgo vai
kas.
— Einam namo!
— But I don't want yet, we
are playing...
— Nam®, sakau, — riktelėjo
tėvas.
*
— Mom, — puolė vaikas prie
motinos verkšlendamas.
— Not cry, not cry, darling,
— paglostė ji vaiką.
Nė neatsisveikinę, Tautvaišai
išėjo namo.
Vos tik užsidarė durys, Pa
krančių šeimoje pakilo kita aud

laikas, kada gražiai, iškilmingai visa
tai bus atskleista.
Atsisveikino geruoju, bičiuliškai.
Bet vos tik Tvirbutas paėjėjo keletą
žingsnių nuo durų, bematant ir sustin
go nuleista galva, tarytum akmeninė
statula, kurioje iškalta: "Gyvenimo su
čiuptas".
Po valandėlės pagyvėjo, atmetė
galvą ir sėdo į automobilį. Nuvažiavo
stačiai į savo nuolatinę gasolino stotį
ir pasakė, kad apžiūrėtų ir sutvarkytų
automobilį pagrindinai. Ilgiau užtru
— Na, žinoma! Savaime supran ko, kol sukombinavo jam kitą numerį
automobiliui. Mašinos paruošimu likosi
tama !
patenkintas.
— Vadinasi, tu prisidėsi? Be teis
Apie vidurnaktį grįžo namo ir pa
mo sutvarkysim šitą reikalą?
siklausė, ar žmona įmigusi. Tylių ty
— Žinoma!
liausiai
susidėjo į lagaminą, kas būti
— Labai malonu man, Peter. Aš
taip maniau. Visada pasitikėjau ta niausia ir išdūmė pietų link,
• . •
vimi...
Tvirbutas dar stipriau patvirtino:
Su varginančia nekantrumu pra
— Kitaip nė būti negali! Jack ma^ sistūmė Tvirbutas pro stabdomąsias
%o sūnus. Jis turi užaugti ir mokslą žalia-raudona signalines miesto gatvių
gauti, kaip pridera. Jis bus šviesus, šviesas. Pirmą sykį pasijuto toks be
fain vyras...
jėgis ir nukankintas, lyg klaidžiojąs
Staiga nutilo. Po valand&ėą tary dideliam nežinomam miške. Truputį
tum apsigalvojęs, pridėjo:
atsigavo, kai pasiekė laisvą platų už
— Tuo tarpu nieko nepasakok tu miestinį kelią. Į visas puses plačiai drie
jam apie jo tėvą. Tegu sau pasilieka, kėsi tamsi begalinė lyguma. Stiprūs
kaip buvo, vadinasi, žuvęs.,. Ateis automobilio žibintai, ilgu plačiu ruožu
— O kaip dabar? Tebegyveni su
ta pačia?
—'^nn... tuo tarpu. Kitos išeties nebebuvo...
Smarkiai padvelkė pabiurusio ru
dens šalna, nenuoširdumu. Jautriau
siai pajuto ji. Paskutinis paguodos žie
das tos šalnos buvo pakąstas. Todėl ji
visai šaltai ir griežtai pasakė.
— Bet štai, Peter, dabartis ir, aiš
ku, ateitis. Jack, kaip matai, auga. Jam
daug visako reikia. Ir dar daugiau rei
kės. Aš negaliu juk viena ištesėti.

Senas amerikietis kalba apie pavardes
Nors pavardžių klausimas ir
gana aiškus, tačiau manome, kad
šis seno amerikiečio pasisaky
mas yra išklausytinas.
RED.

ra. Pakrantienė puolė kaltinti
vyrą, kad jis nemokąs elgtis su
Dirvos 44-tam numery tūlas
žmonėmis, esąs nemandagus, ne A. š. iš Norfolk, Va., labai įdo
taktingas ir tt.
miai sprendžia pavardžių kei
— Ką, tu sumanei išmokyti timo klausimą. Anot jo, net ir
visą pasaulį! — šaukė ji. — Per į laikraštį tuo klausimu rašyti
tave mes negalime turėti jokių yra tik betikslis darbas. Tai
draugų. Kas tau galvoje, kaip "Don Kichoto kova su vėjo ma
kas kalba? Tu žiūrėk savo, o ki lūnais", jo žodžiais tariant.
tus palik ramybėje. Ar tavo rei
A. š. sako: "Jokiu būdu ne
kalas seikėti kitų patriotizmą?
galėsiu
išsiversti be pavardės
Ką tu žinai: gal tokie Tautvai
suanglinimo
vėliau, jei norėčiau
šai geresni patriotai už tave pa
gauti
darbo,
turinčio daugiau
tį? Ar tu nežinai, kad lietuviai
reikalo
su
žmonėmis."
nemėgsta mokomi lietuvių. Yra
O kodėl suanglinti? Kodėl ne
kvailiausias dalykas būti prana
sulenkinti,
nesurusinti, vokie
šu savo tautiečių tarpe. Ko tu
tinti,
turkinti,
švedinti? Juk čia
tuo pasieki? Tik sugadini san
ne?
Jei
bent
indijonų
tikrai ametykius su savo pažįstamais ir
rikos
gyventojai
yra
įvairių
tau
įsigiji keistuolio aroganto vardą.
tų
ir
kiekvieaa
tauta
turi
savo
Aš tau šimtą kartų sakiau: žiū
s
rėk pro pirštus arba visai ne pavardes.
Jei čia yra lenkų, rusų, vokie
žiūrėk, ką tavo kaimynas da
čių, anglų ir kitų, tai kurių gi
ro ...
— Bet tu man pasakyk, Bi pavardės amerikoniškos, ir kurių
rute, ar tokių Tautvaišų lietu ne? Jei bent indijonų tikra ame
vybės reikalas tvarkoj ? Ar nė rikoniškos ...
ra mūsų šventa pareiga ko įsak
Tikrenybėje visų Amtrfleoj
miausiai reaguoti prieš tuos mū gyvenančių žmonių pavardės yra
sų bendruomenės narius, kurie amerikoniškos.
ne tik patys užmiršta savo pa
Jei šiandieną Amerikos jau
reigas, kaip lietuviai, bet ir ki nimas Korėjoje kariauja, tai ko
tiems duoda smerktiną pavyz kia pavarde jis bebūtų, vis vien
dį? — jau ramiau paklausė Pa- žinomas kaipo amerikietis.
karklis.
Sako, pavardę sunku ištarti,
— Ar aš sakau, kad tvarko
tai reikia anglikanizuoti. O argi
je? Gal būt apie tokius lietuvy
angliškos ir amerikoniškos pa
bės marinuotojus aš taip pat
vardės visos lengva ištarti? Ar
galvoju, kaip ir.tu, bet tai dar
gi Cuningham, Kleifgen, Harsnereiškia, kad apie tai reikia
brouke lengviau ištarti, kaip
šaukti kiekvienoje kryžkelėje ...
Linkus, Klimas, Šukys. Tai argi
— Kaip tik reikia: juo gar
negeriau . vietoj anglikanizuoti
siau rėksi, juo daugiau tave iš
— sutrumpinti taip, kad būtų
girs ...
ir lengvai ištariama, ir lietu
— Kad tu neturėsi kam rėkti: viška !
sužinoję, koks tu rėksnys, visi
Tiems, kurių pavardžių nega
iš tolo tavęs vengs, — nusijuo
lima
sutrumpinti, būtinai reikia
kė žmona.
&
keisti. Aš patarčiau pasirinkti
Po poros mėnesių Pakrančiai vieną, iš šių amerikoniškų pa
susitiko su Tautvaišais prie baž vardžių: Norkus, Pilka, Dilys,
nyčios. Pakrančiai manė, kad jie Mankus, Žukas, šaulys, Kmitas
praeis pro šalį, net į jų pusę ne ir panašių.
Daug Amerikoj gyvenančių
žvilgterėję, bet jie labai nuste
bo, kai Tautvaišai priėję manda žmonių turi tokias pavardes. Vie
giai pasisveikino. Vytukas, svei ni iš jų turi pilietybės popierius,
kindamasis su Algiu, smagiai kiti čia gimę ir augę. Taigi, visi
jie yra amerikonai ir jų pavar
riktelėjo:
— Labas, Algi! Kada ateisi dės amerikoniškos. Be to, jos
mums tinkamos, nes ir ameriko
pas mane pažaisti?
Tautvaiša žiūrėjo į Pakrantį niškos ir lietuviškos.
šypsodamasis.
Visas vargas, kad mūsų se
— Savo šeimoje aš i vedžiau nieji ateiviai savo ilgas ir sun
tamstos metodą: tik lietuviš kiai ištariamas pavardes ne liekai ! Metodas, turiu pasakyti, vi tuvino, bet "anglikonizavo". To
sai geras, — tarė jis bičiuliškai. dėl dabar Amerikos lietuvių tar
Pakrantis stipriai paspaudė jam pe rasime pavardžių angliškų,
ranką...
airiškų, lenkiškų, vokiškų — vi

nuplikindami kelią, dar daugiau tirsUno tą klaikią tamsumą.
Daug jau Tvirbutas buvo važinė
jęs, keliavęs, didelius tolius savo au
tomobiliu nugalėjęs, bet niekad nebuvo
pajutęs tokios šiurpios būsenos, kaip
šiuo momentu. Palengvėjimas ar ra
mesnis atoslūgis, kurio trokšte troško,
nesirodė dar. Priešingai, didėjo klaiku
ma, slėgė nesuprantamas bejėgišku
mas, siaubė vienatvės ir persekiojimo
išgąstis.
Nepakenčiami šiurpuliai ėmė ai*
žyti visą nugarą. Be perstogės jie siu
to ir, rodos, skaudžiai draskančiais na
gais susimesdavo viršugalvio smegeny
se. Nuolat vaidenosi, kad šit kažkas
atsiveja iš užpakalio, štai jau baigia
prisivyti. Jau piktu įžūlusiu balsu rė
kia : "Sustok!" Jau čiumpa už pečių ir
žvėriškai purto.
Nesąmoningai, pats gerai nenusi
manydamas, o tik nervingu raumenų
įtempimu spaudė koja gazą ir nuolat
žvalgėsi į veidrodėlį, atmušantį iš už
pakalio. Naujas paskutinio modelio
Chevrolet nešė smarkiai, lengvu pa
jėgumu. Žalsvoj apskritimo švieselėj
paslankiai judėjo tamsi rodyklė — 60,
70,80...
Tvirbutas nejučiomis užmetė akf
|p gąstelėjo: "Na, koks čia dabar vel
4i \

sokių, kokiomis žmonės šunis bei biznierių, kurie įvairių tau
vadina. Lindo lietuvis už lenko, tų apgyventose vietose gerai
airio, ruso ar ko kito, kad tik gyvuoja ir lietuviškos pavardls
"susimodernizuotų". Jucevičius jiems nekenkia.
pasidarė Savedze, čižauskas —
Labai pigus pasiteisinimas tų,
Cechacy. Pakeitė savo pavardes kurie sako, kad ir pavardes nil*
ne dėl kokio išrokavimo, bet ne lietuvinus galima būti geru lie
va dėl to, kad amerikonai taip tuviu. Gal ir taip. Bet vis dėlto
ištaria. Vadinas, ne patys pasi pavardė, kaip kalba ir viskas,
renkam, bet kiti mums pavardes kas lietuviška, yra mūsų tautos
duoda...
turtas. Elkimės, kaip protingi
Jei pirmieji lietuviai taip ne Dievo sutvėrimai su tuo, kas
apgalvotai pavardes keitė, tai mūsų. Trumpinkim, gerinkim,
dar galima juos ir pateisinti. taisykim savo pavardes, bet neDauguma iš rusų pavergtos Lie naikinkim. Atminkim, kad, jei
tuvos atvažiavę, buvo visiški ateis laikas, kada išnyks Ame
bemoksliai. Tautinė sąmonė pas rikoj lietuvių kalba, laikraščiai,
juos buvo mieganti.
draugijos ir organizacijos, tai
Visai kitaip yra su tremti tik mūsų išsaugotos pavardėS
niais. Jie gimė, augo ir mokyklą liudys, kas mes esame.
lankė laisvoj Lietuvoj. Taigi ir
A. J. žvirbli
pavardes keisdami turėtų va
duotis tautine savigarba. Daug
žinau Amerikoj gimusių ir au
gusių jaunuolių, kurie savo pa
vardes pakeitė taip, kad ir trum
Prenumeratos pratęsimo pro
pos, ir lengvai ištariamos, ir
ga DIRVOS spausdinimo prie
lietuviškos.
Kitos tautybės pavardę paė monėms pagerinti aukojo šie
mę tik panieką ant savęs gali skaitytojai^
užsitraukti.
Praškevičius A.M., Cleve
Kai aš lankiau mokyklą, tarp
land, Ohio $1.00
daugelio airių tautybės studentų Graužinis Vyt., Grand
buvo du lenkai, savo pavardes
Rapids, Mich. 5.00
pakeitę airiškomis. Net nuosta Dr. A. J. Kazlauckas, Cle
bu su kokia panieka airiai stu
veland, Ohio 1.00
dentai žiūrėdavo į tuos lenkus. Vaičius I., Cicero, 111.
1.00
Visuomet sakydavo, kad polia* Mackevičius VI., De Kalb,
kai būdami, nėra verti airiškas
111. 1.00
pavardes nešioti.
Vaškelis St., Afasterd., N.Y. 1.00
Arba, įsivelk į Amerikos po Lingis Vine., Pontiac, Mich. 1.00
litiką, kitos tautybės pavardę Tirva Kazys, Chicago, 111. 5.00
nešiodamas tuojau pajusi, kaip Stulgis P., Chicago, 111.
1.00
esi įkainuojamas ...
Toliau A. š. rašo: ".".. nejau
gi kas nors nulietuvina savo pa
vardę tik šposams. Jei tai daro,
tai tik gyvenimo kasdienybės Seniausias ir gražiausiai ilius
verčiami."
truotas lietuviškos minties žurMan rodos, kad ne gyvenimo
, nalas.
kasdienybės verčiami, bet patys
keistai tą kasdienybę suprasda
MARGUTIS
mi šitaip padaro. Turime porą
Įsteigė kompozitorius
kunigų, kurie darbuojasi lietu
viškose parapijose, o pavardes
A. VANAGAITIS
nulietuvino.
Kaina metams $2.00
Susipažinti siunčiamas
Vargiai galima sakyti, kad
dovanai.
ir juos gyvenimo kasdienybės
privertė taip daryti. Bet turime
6755 So. Western Avi.
ir labai sėkmingų profesionalų
Chicago 36, III.

Ačiū Rėmėjams!

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ

52 autentiškos fotografijos — bolševikų
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai
lietuvių ir anglų kalbomis.
Gaunama DIRVOJ®,
Kaina 7£ e

nias taip dabar mane užsėdo! Juk tokiu
greičiu tiesiog mirčiai į nasrus. Saugausi iš užpakalio/ o visai pamirštu,
kas prieš akis".
Jis susiprato ir atleido gasą. Ro
dyklė bematant susvyravo ties 60. Vi«K
na kita mašina buvo sutinkama tik iš
priešakio. Jos grįžo namo ar vyko į tą
patį Tvirbuto paliktą miestą. Nė viena
mašina dar nebuvo pralenkusi iš pas
kos.
Tvirbutas truputį atsipeikėjo po
pirmojo kvaitulio ir nervingai nusi
šaipė: "Ištikrųjų juokinga, jeigu ne
kvaila. Na, kas gi dabar vysis, bent
šią naktį ? Ramiausiai porą trejetą die
nų ..."
Pragiedrėjimas labai trumpai te
trūko. Po valandėlės vėl ėmė niauktis jo
sieloj. "O vis dėlto vysis... Na, gal nesivys, tik ieškos. Visur skambės tele
fonai ir aliarmuos policijos siųstuvų
bangos. Jieškos ir gaudys mane, kaip
kokį plėšiką, kaip didžiausį nusikaltėlį.
Argi iš tikrųjų taip? O gal ir tiesa...
Juk aš pabėgau kaip vagis. Apvogiau
anas moteris, pats save, savo gyveni
mą, net automobilį. Taigi, ir tą pasi
vogiau, pakeitęs numerį... Įdomu, kat
ra jųdviejų pirmoji sukels policiją ant
kojų? Tik didelis skirtumas: viena nu
siminusi verks, rūpinsis, kaip nelaimės
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ištiktu, o antroji... šita antroji šauks
keršto, atpildo. Žinau aš."
Nelauktai atsiliepė visai kitos min
tys: "Bet kodėl būtinai aš turiu vykti
ir apsigyventi kur nors Texas ar Ari
zonoje? Juk galiu prasmukti stačiai į
Meksiką ir ramiausiai pradėti naują
gyvenimą. Esu dar pajėgus. Išgaliu ir
sumanumo užteks. Bet ar lydės mane
laimė, kai ant kitų nelaimės pradėsip
kurtis ? Taip... keturios aukos. Dabar
ir svarbu: ar aš jau esu toks užkietėjęs
niekšas ir visada pasiliksiu žvėrišką!
abejingas savo aukoms? Argi niekacį
niekad neplieks manęs vidaus priekail*
tas? Na kas tada, jeigu išsisukęs nuo
policijos, nepaspruksiu pats nuo savęs?
Jeigu po kelių ar keliolikos metų nu
kankins mane susikrimtimas ir būsi&
priverstas sugrįžti, nusižeminti? Siįnų gaila, štai kas... O tas Jack fain
boy. Gyvas ir gudrus, matyt. Juk tai
mylėjusių, o gal ir dabar dar tebemylinčių mane moterų sūnūs... Kažii^
ar aš rasiu daugiau tokių moterų, ku
rios pamiltų mane-taip nuoširdžiai, taip
karštai? ... r
* :
Lengvai monotoniškai dūzgė šešių
cilinderių mašinos variklis. Kaito pa
dangos ant smarkiai besisukančių ratij,
Saito ir Tvirbuto galvoj. Ten daug
( Bus dragira )
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UETUVIU ARCHYVAS
Lietuvos Istorijos Metraštis

BOLŠEVIZMO. NACIONALSOCIALIZMO, TREMTIES METAI
Redaguoj*t Jonas LEONAS

KĄ PALIETE BOLŠEVIKINI: AMNESTIJA
LIETUVOJE
VI. Minvydas
Paskutinis oficialus komunikatas apie paleidžiamus poli
tinius kalinius buvo paskelbtas "Lietuvos Aido" 1S>40 m. birželio
22 d. rytinėje laidoje ir buvo šitoks:
*

"Birželio 21 d., vadovaujantis Respublikos PfezidfentO liktais,
buvo paleista iš Vilniaus kalėjimo 15 politinių kalinių moteli} ir iš
Marijampolės kalėjimo 12 politinių kalinių. Elta."

Paskelbus šiuos komunikatus apie politinių kalinių pa
leidimą, bolševikinės santvarkos organizatoriai Lietuvoje pasi
nėrė kituose rūpesčiuose. Maskvos reikalavimai buvo patenkinti.
Apie tai, kokiu būdu ir kokiu iškilmingumu buvo paleist dar likę
kalėjimuose kiti politiniai kaliniai, niekas jau neturėjo progos
rašyti.. Jie, tačiau, buvo paleisti su, didele daugybe kriminalinių
nusikaltėlių, kurių paleidimams Justas Paleckis nuolatos pasi
rašinėjo "Respublikos Prezidento aktus".
Lieka panagrinėti iš provincijos kalėjimų paleistų kalinių
Sudėtį pagal tautybes. Naudojuosi dokumentais, kuriuos surin
ko valstybės saugumo departamentas.
Iš kokto kalėjimo: Iš viso paleistin l^dų:
lietuvių ir kity
Šiaulių
Raseinių
Ukmergės
P mmvčžio
B e n d r a i :

50
62
33
14
159

25
80
12
6
73

25
82
21
8
86

Kadangi oficialiai buvo paskelbta, kad iš Šiaulių, Rasei
nių, Ukmergės ir Panevėžio kalėjimu Paleckio aktais buvo pa
leistas 141 kalinys, tai reikia manyti, kad likusieji 18 kalinių bu
vo paleisti vėliau sudarytais aktais. Prie tų 159 kalinių prijungę
dar 104 kalinius, paleistus pačiu pirmuoju aktu, mes galime tik
rai įsitikinti, kad iš viso bolševikai Lietuvoje tesurado tik 263
kalinius, tarp kurių buvo 120 žydų ir 143 kitų tautybių — žymia
dalimi lenkų, rusų, latvių ir kitų. šia proga reikia atsiminti,
kad vien rusai Lietuvos komunistų partijoje sudarė 4,97/r. To
kiu būdu lietuvių procentas komunistų partijoje, lyginant su gy
ventojų skaičiumi, ir, pagaliau, visai nelyginant, buvo nepapras
tai menkas. Apie bet kokį lietuvių tautos palinkimą į ko
munizmą negali būti nė kalbos. Visai lietuvių tautai komunisti
nės idėjos buvo visiškai svetimos ir per dvidešimts dvejis metus
nelegaliai propaguotai komunizmas Lietuvoje nebuvo davęs jokių
vaisių.
Būdinga dar ir tai, kad komunistų skaičius Lietuvoje ne
turėjo tendencijos didėti. Autoritetingi sluoksniai teigia, kad
tam tikrais laiko tarpais būdavo pastebimas net to skaičiaus su
mažėjimas. Pavyzdžiui, 1933 metais Lietuvoje buvo 1038 ko
munistai, o jau 1934 metais pasiliko tik 968. Komunistai tada
aiškinosi, kad jie atlikę "tam tikrus pravalymus", tačiau ištikrųjų dalis suklydusiųjų atsisakė nuo savo bendradarbiavimo su ko
munistais. Ir nuo 1934 metų iki pat 1940 metų pradžios, t.y., per
šešerius metus komunistų skaičius ne padidėjo, bet sumažėjo;
jis buvo kritęs iki 933, nors po Savitarpinės pagalbos pakto su
SSSR sudarymo ir raudonosios armijos įgulų įvedimo į Lietuvą
nelegaliai veiklai buvo susidariusios daug palankesnės sąlygos
ir tokiu būdu komunistai galėjo padidinti savo eiles. Tačiau to
neįvyko dėl visiško tautos nusigrįžimo nuo komunistinių įdėjų.
Lietuvių tauta, jausdama artėjantį pavojų, tuo laiku komunistų
labiausiai ir nepakentė.
Iš dokumentų aiškiai matyti, kas buvo tie paleistieji "po
litiniai kaliniai". Kadangi Lietuvoje buvo skirtingas režimas
kalėjimuose laikomiems kaliniams ir politiniai kaliniai naudo
josi platesnėmis teisėmis bei turėjo geresnes sąlygas, tai dau
gelis nusikaltėlių savo kriminalinius nusikaltimus stengdavosi
įvynioti į "politinę skraistę". Kai kuriem iš jų kartais ir pasi
sekdavo sudaryti klaidingą įspūdį.
Pavyzdys: Kariuomenės Teismas 1929.IX.25. nubaudė Juo
zą Gruodį kalėti sunkiųjų darbų kalėjime iki gyvos galvos už
nusikaltimus, numatytus Baudžiamojo Stututo 453 straipsnyje
ii Ypatingų Valstybės Apsaugos Įstatų 14 str. 6 p. Šių baudžia
mųjų nuostatų tekstai yra šitokie:
1) "453. Kas nusikalto nužudęs, tas baudžiamas kalėti sun
kiųjų darbų kalėjime ne trumpiau, kaip aštuonerius metus"; 2) § 14.
Vietose, kur paskelbtas karo stovis, gyventojai už žemiau nurodytus
nusikaltimus laikinai teisiami Apygardos Teismo, kol bus įsteigti karo
teismai ir gali būti svarbesniais atsitikimais baudžiami mirties baus
me ... 6) už nusikaltimą prieš žmogaus gyvybę ir žmogaus turto
išplėšimą, jei tai padaryta politiniais tikslais arba jei tai sudard pa
vojaus visuomenei (banditizmas)..."

Ir šitas žmogžudys buvo paleistas su pirmais 104 politi

niais nusikaltėliais, nes jis nužudė valdininką ir sug&bąįo įro

dyti, kad tai padarė "politiniais tikslais".
Irgi

'"p o 1 i t i n i a i

kaliniai"

Dabar mes prieiname prie pačios įdomiausios ir bolševi
kams pačios reikšmingiausios vietos — prie paleidimo iš ka
lėjimų didelio skaičiaus kriminalinių nusikaltėlių, būtent, plė
šikų, vagių ir žmogžudžių. Justas Paleckis ir jiems nesigailė
damas pasirašinėjo malonės aktus. Kaip pamatysime, šitokių nu
sikaltėlių buvo paleista žymiai daugiau.
1940 m. liepos 13 dieną Justas Paleckis, tarp eilės kitų
malones aktų, pasirašė ir šitokį aktą:
Pirmasis egzempliorius
Respublikos Prezidento

Aktas

Nr. 1063
(Dviem egzemplioriais)
Remdamasis Lietuvos Konstitucija (str. 130) ir Teisingumo
Ministro teikimu (1940 niftų liepos mėn. 13 d. Nr. 19292) dovanoju
likusias bausmių dalis šiem* nusikaltėliams:

A

TĖVYNĖS MEILĖS KELIU!

Kr. 47 * 1950 m. faftkrttio Ž9
Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštui

me, yra jau mirę. Garbės narys
LIETUVIŲ STUDENTŲ KOftP. "NEO — LITHUANIA"
2 8 M E T Ų S U K A K T I E S M I N Ė J I M A S N E W Y O R K E ministeris B. K. Balutis gyvena
Londone.
l*rieš 28 metus Kaune, dar ne laikyti. Tautinio vieningumo
Universitetiniame gyvenime
seniai pradėjusiame veikti Lie mintis nei tuo metu nebuvo pa korporacija gyvai reiškėsi. Ji
tuvos universitete, įsikūrė lie senusi. Ji buvo gyva ir derinosi turėjo didelės įtakos studenti
tuvių studentų organizacija, pa su naujai atgimusios tautos dva jai ir daugelis kitų studentų or
sivadinusi save "Neo - Lithua sia. Vidurio srovė skynėsi kelią ganizacijų ranka rankon ėjo su
nia", t. y. "Naujoji Lietuva". į gyvenimą. Neatsiliko nei moks korp. "Neo Lithuania". Studen
Ji pasirinko trumpą, bet gilų lus einąs jaunimas.
tų reikalams korporacija leido
Tiems, kuriems atrodė, kad žurnalą "Akademiką".
šūkį "Pro Patria"
už tėvynę.
Daug kam nebuvo aišku šių dešiniųjų ir kairiųjų organiza
Norėdama padėti savo na
žodžių prasmė. Kai kas teigė, cijų ideologija yra svetima jų riams eiti mokslą, korporacija
kad visiems tėvynės reikalai nė įsitikinimams ir dvasiai, pasi įsigijo Kaune namus, kuriuose
ra svetimi, kiti gi priekaištavo, rinko tėvynės meilės kelią, ku buvo studentų bendrabutis. Tai
jog didelis patriotizmas arba tė rį pramynė lietuvių tautos pir buvo didelė parama ypač tiems
vynės meilė stelbia pasaulines mieji kovotojai.
studentams, kurie neturėjo pa
šiai idėjai ugdyti ir skleisti kankamai lėšų. Namai buvo pa
tarptautinio pobūdžio idėjas, ar
timas visai žmonijai. Todėl bu studijuojančio jaunimo tarpe statyti visuomenės aukomis, ku
vo priekaištaujama, esą tokia 1922 m. lapkričio mėn. 11 d. bu rių dalį sudėjo Amerikos lietu
TAUPYK SAUGIAI . . . m e s p e r 4 1 metus visiems išmokSjdme
pareikalavimus
vo įsteigta, jau pradžioj minė viai. Aukoms rinkti Amerikoj
organizacija nėra reikalinga.
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2% milijono
ta,
organizacija
su
šūkiu
"Pro
buvo
sudarytas
komitetas,
ku
Bet naujosios organizacijos
U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonų
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE
šūkis "Pro Patria" nebuvo nau-! Patria". Naujai įsteigtosios or riame savo veiklumu pasižymė
Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys
ganizacijos
nariu
galėjo
būti
jo
Amerikos
lietuvis
Juozas
Ginja, atsitiktinai sugalvota min
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
tis. Ji iškilo daug anksčiau, prieš kiekvienas lietuvis studentas, kus ir Pranas Narvydas. Korpo
4192 Archer Avenue
Chicago 32, Illinois
daugelį metų, sunkiais Lietuvai nežiūrint kokios jis buvo reli racija, įvertindama tų dviejų lie
TELEFONAS: Virginia 7 - 1141
laikais, kada svetimieji mūsų. gijos, tačiau įstatuose buvo pa tuvių nuopelnus, išsirinko juos
tautą baigė nutautinti, laikė ją žymėta, kad narių dorovės prin savo mecenatais.
l)ARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
Trcčiadfenfafs nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak.
Korp. nariai, baigę aukštuo
žuvusia, šiam tamsiam laikotar cipai grindžiami krikščionybės
sius mokslus, išėjo "į gyvenimą
py mūsų tautos žadintojai tu dėsniais.
rėjo ir skelbė tik vieną idealą:
ši naujoji studentų organiza turėdami ne vien profesinį išsi
f
tėvynės meilę. Jie kvietė lietu cija patraukė su savim gausu s lavinimą, bet ir visuomeninį pa laisvinimą. Korporaciją šven ės sveikinimų raštu iš bičiulių ir
vį baudžiauninką ir bajorą, lais jaunimo eiles. Kelerių metų ei tyrimą bei savo pasaulėžiūrą. proga sveikino: Juozas Ginkis vienminčių, gyvenančių Ameri
vą ūkininką ir miestietį, visus be goj ji žymiai išaugo ir tapo Nepriklausoma Lietuva iš kor ir Pranas Narvydas, abudu korp. koj, Kanadoj, Australijoj ir Eu
išimties pabusti iš tautinio ap stipriu veiksniu akademiniam poracijos susilaukė nemaža kul mecenatai, Simutis — Lietuvos ropoj. Tačiau iš ten, kur korpo
snūdimo ir jungtis vienybėn lie gyvenime. Geresnei veiklai vys tūrininkų ir patyrusių darbinin Gen. Konsulato New Yorke ata- racija gimė ir gyvavo, nesulauk
tuvių tautai gelbėti. Tiems pir tyti teko steigti tos pačios ide kų: profesorių, pedagogų, advo che, O. Valaitienė — Moterų d- ta nei vieno žodžio, nes ten oku
miesiems kovotojams rūpėjo tik ologijos lygiagrečias, taip va katų, te."sėjų, ekonomistų, gy Sagys — atsargos karininkų panto maskolio kruvina ranka
lietuvių tautos reikalai. Jiems dinamas broliškas korporacijas. dytojų, inžinierių, aukštų valdi korp. "Ramovė" mecenatas, J. neleidžia nei vienam prabilti į
Liepinaitis —v- L. k. savanorių laisvą pasaulį.
svetimos buvo dešiniųjų ir kai Tuo būdu tapo suorganizuota ninkų ir keletą ministerių.
centro valdybos vardu, V. Alks
Po gausių sveikinimų karp. fi
riųjų srovių selbiamos mintys, studenčių korporacija "Filiae
Be tiesioginių studijų nariai
ninis
—
L.
tremtinių
d-jos
New
listeris
Dr. Br. Nemickas, bu
nes suprato, jog pradėjęs reikš Lithuania", žemės Ūkio Akade aktyviai dalyvavo visuomenir.fi
Yorko
skyriaus
vardu,
Jazavitas
vęs
Vliko
narys, turiningoj pa
tis partiškumas nejungs, o skal mijoj — "Jaunoji Lietuva", Pre veikloj. Kai 1*40 m. birželio 15
—
radijo
kalbėtojas,
R.
Merke
skaitoj
išdėstė
korp. ideologiją.
dys nedidelę lietuvių tautą.
kybos Institute Klaipėdoje — d. pirmieji okupantai bolševikai
lis, L. žurnalistų s-gos pirminin Koncertinėj daly, kurią išpildė
Tokiu vienijimo keliu ėjo Dr. "Hercus Monte", vėliau tremti įžengė į Lietuvos žemę, korpora kas — korporacijos "Samogitia"
J. Basanavičius su "Aušra", Pet nių studijuojančio jaunimo Vo cija skaudžiai nukentėjo. Pati vardu, G. Siliūnienė — korp. "Fi "Aitvarų" kvartetas, vedamas
ras Vileišis, Tumas-Vaižgantas, kietijoj korporacija — "Viltis". korporacija, kai ir kitos lietu liae Lithuania" vardu, Sirusienė muziko Mrozinsko, padainuota
keletas nuotaikingų dainų.
Antanas Smetona ir kiti. šie pas
Korporacija "Neo Lithuania" viškos organizacijos, tuoj buvo — korp. "Jaunoji Lietuva" var
šventė buvo baigta studentiš
tarieji, kurie įsteigė ir spietėsi garbės narių tarpe turėjo aušri okupantų uždaryta. Jos namai
du, A. Gudaitis — korp. "Viltis" ku pobūviu. Jo metu tyliai skam
apie laikraštį "Viltį", išryškino ninką Dr. J. Basanavičių, inž. atimti ir gyveną juose studen
vardu, St. Gudas —- ats. kari bėjo tradicinė daina "Lietuva
tautinės vienybės įdėją. Tai bu Petrą Vileišį, lietuvių kalbos tė tai ;Ą\-:iikyti.
ninkų korp. "Ramovė" vardu, brangi, mano tėvyne". Ji jaudi
vo tautininkų arba vidurio aro* vą Rygiškių Joną — Jablonskį,
Bolševikai, vykdydami pir Mackevičienė — skaučių vardu,
no kiekvieną iki ašarų ir visus
atgimimo dainių Maironį, rašy muosius areštus, suėmė veik Dr. Slavinskas — korp. "Fravės pradžia.
trumpai valandėlei grąžino į tė
Atgimusi Lietuva dar daugiau toją Tumą — Vaižgantą, L. R, liuosius korporacijos narius. Tik ternitas Lithuania" vardu, Mont viškę, į mielą Kauną, kur ant
buvo reikalinga vieningo tautos prezidentą Antaną Smetoną. Vi karui prasidėjus vienas kitas iš vila — korp. "Šarūnas" vardu ir kalno dungso korporacijos rū
fronto savo jaunai valstybei iš si šie garbės nariai, kaip žinc- silaisvino, o kiti buvo nukankin Malinauskas — korp. "Plienas" mai ir laukia sugrįžtant savo
ti tardymo metu arba išgabenti vardu. Taip pat susilaukta daug
tikrųjų šeimininkų.
A. Sd.
į mirties stovyklas. Pirmasis
1. Juozui Pauliukoniui, s. Antano
trėmimas neaplenkė nei vieno
2. Juozui Lieponiui, s. Jurgio
jos nario. Tik laimingas atsiti TAUTINIŲ KORP. ŠVENTĖ CHICAGOJE
3. Stasiui Norkui, s. Jono
kimas vienam kitam davė pro
Lapkričio 11-12 d.d. po visą veikloje. Daug buvo nužudyta,
4. Pranui Daruliui, s. Tado
gos
išvengti ištrėmimo Sibiran. pasaulį išsiblaškę neolithuanai kalinta, deportuota, dalis ir
5. Pranui Taučiui, s. Leono
6. Pranui Kulišauskui, s. Prano
Vokiečių okupacija irgi parei minėjo Korp! Neo-Lithuania 28 tremtyje fiziniai palūžo ir ] er7. Pranui Juškevičiui, s. Juozo
kalavo korp. narių nemažų aukų. metų sukaktį. Tą dieną kiekvie anksti turėjo išsiskirti iš mūsų
8. Silvestrui Vėliviui, s. Antano
Daugelis korporantų nacių buvo nais metais lyg kokia grandinė šeimos, jų tarpe garbės narys
9. Silvestrui Vėliviui, s. Igno
suareštuoti, išvežti į Vokietiją sujungia visus į vieną, stipriais Antanas Smetona (Clevelande),
10. Mečiui Giedraičiui, s. Juozo
ir uždaryti į koncentracijos sto ideologiniais ryšiais susietą, stu inž. Tuskenis (Australijoje),
11. Vincui Stankevičiui, s. Motiejaus
vyklas. Ne vienas ten baigė savo dijų metais išaugusią akademi prof. Dr. Elvikis (Chicagoje)
Kaunas, 1940 metų liepos mėn. 13 d.
(Pas.) J. Paleckis
dienas nepakeldami kalinio kan kų šeimą.
ir kt. Visi žuvusieji pagerbti ty
(A.V.)
E. Respublikos Prezidento p.
čių.
los
minute.
Chicagoje
šią
šventę
antri
me
Minwfcraa Pirmininkas
Antrasis bolševikų sugrįžimas tai mini jau nebe vieni neolithu
(A.V.)
(Pas.) P. Pakarklis
Šventėje dalyvavęs Lietuvos
Teisingumo Ministras
į Lietuvą — dabartinė okupaci anai, bet ir kitų broliškųjų kor Konsulas Dr. P. Daužvardis sa
Visi šitie nusikaltėliai, kuriems Paleckis dovanojo bausmę ja daugelį taurių lietuvių pri poracijų, —r Filiae Lithuaniae, vo sveikinimo žodyje džiaugėsi
visa! tokiu pat aktu, kurį jis pasirašė ir pirmiesiems 104-iems vertė priešintis ir gintis ginklu. Jaunoji Lietuva, Lietuva, Her gausia akademikų šeima ir pa
nusikaltėliams, buvo ne kas kitas, kaip šimtaprocentiniai kri Trumpos, tačiau liūdnos žinios cus Monte ir tremtyje įsisteigu žymėjo, kad šiuo metu Lietuvos
minaliniai nusikaltėliai, kurie jau nesugebėjo prie savo nusikal jau yra mus pasiekusios, jog si Viltis, — nariai, dabar susi byla daugiau domimasi įvairiuo
timų prijungti vienokio ar kitokio politinio atspalvio. Pats pir partizanų mirtimi yra žuvę Lie lieję į vieną šeimą — Lietuvių se valstybiniuose bei tarptauti
masis šiame akte įrašytas kalinys Juozas Pauliukonis Marijam tuvoj likę kai kurie korp. nariai. Tautinių Korporacijų Sambūrį niuose organuose, kad visų mūsų
Dalis korporacijos narių, per Chicagoje. Tai visiškai logiška, pareiga visur ir kiekviena pro
polės Apygardos Teisme 1934 metais buvo nubaustas kalėti sun
kiųjų darbų kalėjimo šešerius metus už nusikaltimus, numatytus gyvenusi šio karo sunkumus, nes tremtyje, išnykus buvusiems ga Lietuvos bylą kelti ir visomis
Baudžiamojo Statuto 589 str. 4 ir 5 dalyse. Tai yra bausmės už išsilaisvinus iš kalėjimų, kacetų, organizaciniams rėmams, paliko jėgomis dirbti, siekiant vieno
plėšikavimą, atliktą kelių žmonių, kurie su parengtais pilti gink ar išvengus Sibiro, laimingai yra visiems bendra jungtis — tau tikslo — atstatyti Lietuvos
pasiekę šį kraštą. Korporantai, tinė ideologija. Tokiu būdu šį Valstybės suverenumą.
lais įsibrovė į gyvenamąjį namą.
Antras amnestuotasis, būtent Lieponis Juozas, buvo dar gyvenantieji New Yorke, nese kartą buvo švenčiama ir pirmo
Raštu šventės dalyvius sveiki
žymesnis nusikaltėlis: Kauno Apygardos Teismas už plėšikavimą niai buvo susirinkę Logan Inn sios Sambūrio metinės.
no ALT Sąjungos pirm. adv. A.
1932 metais buvo nubaudęs j| sunkiųjų darbų kalėjimu net 19-ai svetainėje ir ten paminėjo savo
Šventės išvakarėse, lapkričio Olis, dėl ligos negalėjęs šventė
organizacijos 28 metų sukaktį. 11 d., žurnalistas Vyt. Kasniū- je dalyvauti, korporantų sambū
metų.
Tas pats ir su kitais šiuo aktu amnestuotais: Norkus baus
Tai nebuvo džiaugsmo šventė, nas per Margučio radiją supa riai ir atskiri nariai iš New Yor
tas už plėšimus, nužudymus ir vagystes, Darulis už plėšimus ir tačiau ir ne nusiminimo. Tei žindino čikagiečius su Korp! Neo ko, Clevelando, Philadelphijou,
taip toliau. Būdinga, kad amnestuotasis Pranas Kulikauskas buvo singiau bus, jei pasakysiu, kad -Lithuania ir Sambūriu. Koks Montrealio, Toronto, Vokietijos
baustas už kitokius nusikaltimus: už nužudymą, vagystes, pa tai buvo savų jėgų patikrini nuostabus sutapimas: Ne^-Li- ir kt. Sambūrio nariai savo šven
vogto turto slėpimą bei supirkinėjimą ir, pagaliau, už pabėgimą mas kovai, kuriai šiandien turi thuania gimė tuo metu, kai nr tės proga pasiuntė ^sveikinimus
ryžtis kiekvienas lietuvis.
sų laikinojoje sostinėje Kaune garbės nariui ministeriui B. K.
iš kalėjimo.
Iš šito sąrašo išsiskiria tik abu Vėliviai, kurie savo nusi
Dar prieš iškilmingą sueigos ir Lietuvos Universitete vyko Balučiui, minist. St. Lozoraičiui,
kaltimuose turėjo ir šiokių tokių politinės veiklos žymelių. Sujun dalį susirinkę "Neo Lithuania", aštrios kovos... dėl lietuvybės; minist. P. žadeikiui, ALTS pirm.
gimas į vieną malonės aktą politinių ir grynai nusikaltėlių mus "Filiae Lithuania", "Jaunoji Lie ir dabar mūsų vienas svarbiau a d v . A . O l i u i .
„ • ,
įtikina, kad bolševikai stengėsi iš kalėjimų paleisti galimai dau tuva" ir "Viltis" korporantai įs sių uždavinių — išlaikyti lietu
Posėdis baigtas Dr. T.* Dir
giau tokių žmonių, kuriais jie vėliau galėtų pasinaudoti. Pavyz teigė sambūrį ir išsirinko vado vybę.
meikio paskaita, kurioje jis pa
džiui, Pauliukonis iš kalėjimo išėjo, kaip kalinys ir tuojau pat vaujamus organus. J valdybą bu
Rytojaus dieną, lapkričio 12, vaizdavo vykstančią kovą dėl
grįžo į jį tarnautoju. Bolševikinis Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo vo išrinkti: V. Abraitis, G. Si- įvyko pats minėjimas, kuria pasaulio taikos ir vienalytišku
viršininkas priėmė Pauliukonį sanitaro pareigom. Kurį laiką jis liūnienė, S. Mackevičius, J. Si- me dalyvavo virš šimto Sambū mo, o taip pat ir mūsų vietą toje
dar tarnavo, bet, kaip lietuviai sako, vilkas visuomet į mišką rusas ir A. Gudaitis. Rev. ko- rio narių iš Chicagos ir josios kovoje.
žiūri. Pauliukonis buvo kriminalinis nusikaltėlis, kriminaliniu misijon: Malinauskienė, J. But artimųjų apylinkių. Sambūrio
Meninę dalį atliko buv. Korp!
nusikaltėliu pasiliko ir įvedus bolševikinę santvarką Lietuvoje. kus ir K. Krulikas. Garbės teis pirmininkas Dr. J. Paplėnas api Filiae Lithuaniae pirm. operos
Būdamas kalėjimo tarnautoju, jis turėjo teisę laikyti ginklą. Kar man: S. Jakštas, J. Kiaunė, Pap- būdino tautinės studentijos gy solistė Sof. Adomaitienė, akomtą, gavęs kelias dienas atostogų, Pauliukonis išvyko į provinciją rockienė, Siliūnas ir A. Sodai- venimo raidą Nepriklausomoje ponuojant muzikui A. Kučiūnui.
ir pasinaudodamas turimu valdišku ginklu įvykdė naują plėšimą. tis. Susirinkusieji įsipareigojo Lietuvoje, okupacijų metu ir
Šventė baigta bendru pobūviu,
Dabar patiems bolševikams savo amnestuotą kriminalinį jungtis į Lietuvos laisvinimo ko tremtyje. Užgniaužus lietuvių per kurį šventės dalyviai atnau
nusikaltėlį reikėjo iš paujo grūsti į kalėjimą. Panašių atsitikfcfių, vą. Iškilmingoj šventės daly vi tautos laisvę, korporantai aktin jino savo asmeniškus ryšius, pa
kaip su Pauliukoniu, buvo ir daugiau.
sų sveikintojų žodžiai ir linkė gai dalyvavo ir dalyvauja tautos sidalino naujais įspūdžiais.
(Bus daugiai)
jimai krypo vien apie Lietuvos laistė kovoje, rezistencinėje
Sp.
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SVEIKATA -• DIDYSIS TIRTAS
DIRVOS SKYRIUS SVEIKATOS KLAUSIMAMS
Veda dr* D. Degesys, Cleveland

svetimybių joto rašybą, t. y.
Keletas patarimų sutinkant žiemą
galime rašyti biologija, dialogas,
diametras,
embrionas,
embriolo
' M. Gudelis Naujienų 267 nr. las turime Anglija, bet iš AngliŽiemos metas artėja. Daug atsivėsinimui. Toks staigus tem
pageidauja, kad aš pasisakyčiau jos nebesudarome anglijietis ar gija, iniciatyva, maniakas, mari
kas
nėra įpratęs į šį klimatą, peratūros pakitimas kaip tik yra
esminiais kalbos klausimais. Ne- ba anglietis. Tuo pačiu būdu ša onetė, racionalizmas, simbiozg,
todėl
manau būtų pravartu su priežastis galvos peršalimams.
sileisdamas j tuščią ginčą, čia lia Prancūzija turėdami prancū sionizmas, trioletas ir kt. šitaip
sipažinti
su kaikuriais pagrin Tą patį tenka pasakyti ir apie
zas, šalia Italija — italas, Aust galime rašyti ypač dėl to, kad
tik tiek trumpai pastebėsiu:
diniais
higienos
reikalavimais, vilnonių šalikų nešiojimą. Tas
1. Esminiais bendrinės kalbos ralija — australas, Brazilija — panašių sambalsinių garsų gru
kad
netektų
perdažnai
sirgti ypač svarbu vaikams. Vaikų
kultūros klausimais aš jau daug brazilas ir kt., mums visai ne pių mes nevengiame ir grynai
praktikoje visi gydytojai laiko
ateinančios žiemos metu.
kur esu pasisakęs, pvz. apie 10 bereikia vartoti Bolivija — bo- lietuviškuose bendrinės kalbofl
Savo laiku skaičiau, kad se si vienodos nuomonės, kad persi
metų ėjusioj "Gimtojoj, Kalboj", livijietis ar bolivietis, Brazilija žodžiuose, pvz. api-arė, apsi-avd,
novėje
vienas žymus daktaras šaldymai daugiausia atsitinka
pa-šmė,
apsi-ėmė,
pasi-ilgo,
triakademiniame žurnale "Archi- — brazilijietis ar brazilietis,
paliko testamentą, kuriame nu nuo peršilto vaikų rengimo. Vai
vum Philologicum", "Lietuvių Australija — australijietis ar ause ir kt. (dėl to toliau žr. šio
rodė, kaip reikia gyventi, kad kai yra judrūs ir mėgsta laks
straipsnio
1.
skyrių
Dirvos
45
kalbos žodžių daryboj" (ypač australietis, — mes įprastu bū
žmogus
ko mažiausiai sirgtų. tyti, o peršiltai aprengti greit
nr.),
o
taip
elgdamiesi
su
savais
naujadarų reikalu), tame pačia du galime sakyti bolivas, brazi
Po
jo
mirties
testamentas buvo supraikuoja ir, būdami šlapi,
žodžiais,
mes
galime
sakyti
ir
me "Lietuvių kalbos vadove" ir las, australas. Tačiau kas kita
viešumai
paskelbtas.
Ten buvo greičiau peršąlą.
dia-metras,
materi-alizmas
šalia
kt. Toliau pasisakysiu "Gimt. yra Amerika ar Kanada: jei ši
štai
kas
parašyta:
"Kojas
lai Bendrai apsirengimas turėtų
materija
(ne
liaudiins
slaviškas
Kalboj", jei pavyks ją leisti, ku tų žodžių vietoje būtų Amerikikyk
šiltai,
galvą
šaltai,
o
pilvu
materijolas!),
bi-ologija,
embri
būti pagrįstas higienos reikala
riame nors rimtesniame kultūros ja ar Kanadija, tai tada galėtų
rūpinkis
vidutiniai".
Tikrai
daug
ologija
ir
kt.
vimais. Tas reiškia, kad drabu
žurnale, Lietuvių Kalbos Centre, būti amerikas bei kanadas; plg.
tiesos
yra
jo
žodžiuose.
žiai
turi būti lengvi, neapsun
4.
Nevartodami
joto
sambalkuris organizuojamas prie Lie ąžuolas — ąžuolija, gandras —
žiemos
metu
visų
pirmiausia
kintų
judėsiu ir neprileistų drėg
sinėse
tarptautinių
svetimybių
tuvių Kalbos Draugijos, ir kt. gandrija, kalnas — kalnija ir
reikia
kreipti
dėmesį
į
apsiavimės
prie
mūsų kūno. Kailiai
garsų
grupėse,
mes
išvengiame
2. M. Gudelis prisipažįsta ilgą kt. Bet to nėra, ir todėl M. Gu
mą.
Labai
svarbu,
kad
kojos
tinka
tik
tiems, kurie mažai
nemaža
painiavos
Ir
prieštaros,
laiką nebuvęs nepriklausomoj delio analogija yra nieku ne
Graži popietė. Apie mano sta paskęsta žaislelių miške. Nuper
būtų
šiltai
apautos
ir
sausos,
juda
—
seniems
arba ligoniams.
pvz.:
Lietuvoj ir todėl kaip reikiant pagrįsta.
lą susėdę žmonės, neseniai čia ku jiems po mažytę dovanėlę,
šlapios
kojos
labai
lengvai
ati
Dabar
dėl
kambarių.
Kamba
3. Vadove yra linkstama skir a) Be reikalo nesuskaldome atvykę iš tremties gyvenimo. po pigią. Jų dėkingumas jaudi
nesusipažinęs su mūsų bendrinės
duoda
šilumą
ir
praleidžia
šaltį,
rio
temperatūra
turėtų
būti
kiek
kalbos kultūros eiga. Tatai aiš ti: medicinos daktaras (san bendrinių ir tikrinių svetimybių Tarp jų penki vaikučiai. Suaugu nantis. Aš juos paklausiu:
todėl,
esant
drėgnom
kojom,
la
galint
pastovi
ir
neturėtų
viršy
kiai patvirtina ir jo klaidžioji trumpa : med. dr.) ir Doctor me- rašybos, kaip kad P. Jonikas yra siųjų veiduose šypsena, pra
O ką jūs, galėdami, nupirkmai. Pvz. pirmame savo straips dicinae (santrumpa: Dr. med.). linkęs daryti; pvz. šalia diafrag skiesta aiškiu liūdesiu. Įsišnekė tumėt savo draugams dar Vo bai lengva persišaldyti, žiemai ti 75 - 80 laipsni F, nes, išėjus
reikėtų įsigyti storais padais ba iš perdaug šilto kambario į šal
nyje jis sako, kad aš, rašydamas Tai yra problema, bet M. Gu ma, driada, aksioma, marionetė, jus, jie teisinasi negalį pamiršti kietijoj gyvenantiems?
tus
ir šiltas kojines, tas suda tą orą, padidinamas pavojus per
mechanikas, archeologija ir kt., delis jos rimtai ensprendžia ir racionalizmas, radiologija (gre to vaizdo, kokį palikę prieš tris
— Taukų! — sušunka viai rys mažiau išlaidų, negu gy sišaldymui.
grįžtąs j "Aušros" laikus. Tai tik pasišaipydamas kimba į re ta Marija, racija, radijas) ir kt. savaites, atsisveikindami su choru.
dymasis ligos atveju.
Įvairūs šalti su ledais pžifames vienodai rašome ir Ariadna, žiauraus likimo draugais. O ir
visiška netiesa: aušrininkai, kaip daktorių.
—
Taukų?
O
kodėl
ne
žaisle
Kai kurių žmonių kojos smar minti gėrimai žiemos metu ne
4. Dėl pačios redakcijos darbo Brianas, Diana, Indiana, India patys neramia širdimi vykę į
tik priešingai, rašė mekanikas,
kiai prakaituoja ir visą laiką tinka. Kai kas mėgsta šalčių
arkeologija, pilija, pilosopija ir aš esu plačiai pasisakęs pačiame napolis (šalia Indija), Mariana- šalį, kur nei giminių, nei gerų lių, kokius jūs ką tik gavote?
—
žaislai
ifgi
gerai.
Tik
tau
būna drėgnos, o be to sudaro metu paimti "antigripino", t.y.
net gudiškai kvizika (panašiai Vadove, dėl A. Salio trumpai polis, Priamas, Niagara, Santi- draugų neturėję.
kai
ten
labiau
reikalingi.
Be
nemalonumų
dėl blogo kvapo. mažą kiekį alkoholio su karšta
kaip sen. liet. kalboj kvartūna pasisakiau Draugo 250 nr., o dėl agas... r Albionas, Diogenas,
— Tiesiog sunku tikėti, kad
taukų
ten
vaikai
suserga.
Mūsų
Tokiu
atveju
labai gerai kart arbata. Tiesa, mažas kiekis ro
iš gudų chvortuna, o ši lot len P. Joniko nerandu reikalo sky Dionisas, Diokletianas, Hesiodas, šiandien esame mes laisvi, kad
tėveliai
visada
rūpindavosi,
kur
kartėmis
įtrinti
kojų padus 10 mo su karšta arba vartojama
kų fortūna). Bet dabar jau nuo rium pasisakyti, nes toj pačioj Beatričė, Reomiūras ir kt. Taip visa tai ne sapnas, — ir tarusios
mums
gauti
taukų.
20%
formalino
ir alkoholio palaikyti vidujinei šilimai šalčių
seniau šiuo "Aušros" keliu ne Amerikoj yra ir daugiau kalbi pat šalia Dioskuras (Dzeuso Ju moters akyse suspindi ašaros.
skiediniu,
šie
vaistai
sustabdo metu, bet perdidelis alkoholio
— Mano mamytė išmainė vi
beiname — rašome mechanikas, ninkų: Kazys Alminauskis, Pet piterio sūnų pravardė) vartoja O mažytė mergytė, glausda
prakaitavimą
ir
padeda
išlai kiekis sustabdo fiziologinį jaut
filosofija, fizika ir kt. Kitas M. ras Būtėnas, Leonardas Damb me ir dioskuras "neperskiriamas ma galvutę prie manęs, man sus drabužius ant maisto.
kyti
sausas
kojas.
rumą šalčiui ir dažnai būna prie
— Ir mano mainė, kol turėjo.
Gudelio kalbinio nesusiorienta- rauskas ir kt. Jeigu kas iš jų draugas", greta Sionas (ne Sijo porina:
žastimi įvairių persišaldymų.
Dabar
šiek
tiek
apie
galvą.
vimo pavyzdys yra jo sampro suinteresuotas, gali savo pre nas, kuris visiškai primintų
Viską
atidavė
vokiečių
ūkinin
— Mano tėveliai ir savo kam
Galbūt reikėtų priminti ir
Nėra reikalo dėvėti kailines ke
tavimas, kad šalia Australija — tenzijas aikštėn kelti ir be M. mūsų slavišką moteriško dra baryje vis apie tai kalba. Ma kams.
australas, Brazilija — brazilas Gudelio kiršinamo tarpininkavi bužio pavadinimą sijonas arba mytė vis stebisi, kad jūs, ponia, Jie man visi pasakoja savo pures. Galva yra atsparesnė, o apie įvairius užsigrūdinimus
sejonas!) rašome sionizmas, ša mus, nepažįstamus, galėjote čia pergyvenimus: kaip jie iš Lie be to ji apsaugota plaukų imant šalto dušo apsiplovimus
ir kt. turėtų būti ir Amerika — mo.
Į kitus M. Gudelio keliamus lia Makiavelis makiavelizmas kviesti. Mums taip čia gera. Mes tuvos su ryšuliais gėrybių bėgę sluoksniu, kuris saugo nuo per- arba šalto vandens apsiliejimus
amerikas, Kanada — kanadas
ir tt., bet to nesą, ir todėl čia klausimus nematau reikalo at (machiavelizmas) ir tt.
niekada nemanėme, kad čia tuo nuo komunistų, kaip jie slėpda didelių temperatūros svyravimų. žiemos metu einant į darbą.
šie drastiški metodai varto
negalį būti visuotinės taisyklės. sakyti, nes, viena, "Lietuvių kal
b) Vienodžiau galime rašyti jau valgysime baltą duoną ...
vosi nuo karo ugnies, kaip vė Peršiltai laikoma galva sudaro
Bet tai naivus ir nesupratingas bos vadovą" jis yra jau en bloc tas pačias bendrines tarptauti Kita mano mažametė viešnia, liau iš Balfo laukdavę dovanų, pavojų persišaldymams, nes su jami sportininkų tarpe, bet pa
galvojimas: šalia prūsas yra pasmerkęs iš anksto, net jo ge nes svetimybes; pvz. šalia ne paklausta, kas jai šioje šalyje kaip jieškodavę Amerikoje dė šilęs ir suprakaitavęs žmogus, prastų žmonių nėra praktikuo
nejausdamas ir automatiškai jami ir nepasakyčiau, kad būtų
sudaryta Prūsija, bet iš Prūsijos rai neperskaitęs, ir antra, jis kaitomo lotynų italų žodžio trio labiausiai patinka, nedelsdama d ž i ų i r t e t ų J . .
atsisagsto
ir nusiima kepurę praktikuojami.
jau nebelinkstame sudaryti prū- visai neliečia Vadovo tiesiogi (kaip motto, solo ir kt., pvz: atsako:
— O ar jums teko gauti iš
sijietis arba prūsietis; šalia ang- nio tikslo.
artistai padainavo trio, ne trijo!)
— ši šalis turi atominę bom Amerikos taukų?
vartojame ir trioletas, triolė bą, kurios rusai bijo. Ir man
S ' Metais pirmyn 1895-ais, Metais pirmyn 1950-ais
— Kai mano sesutė Danutė
"trijų gaidų figūra"; šalia tri labai patinka, kad čia daug mais sirgo, Raudonasis Kryžius davė
ada "trejybė", Trianonas "Ver to ir kad visi žmonės linksmi. žuvies taukų. Tų taukų buvo
KURGI TAS PRANAŠUMAS?
salio rūmai" rašome ir triangu Mane šiurpas nukrėtė. Aštuo laukta labai ilgai. Danutė labai
•
GAS • OIL • COAL
2. Vieno kito siūlymas išplėsti liacija, visai panašiai kaip mū nerių metų mergytė galvoja apie
(Tęsinys)
sirgo. Kai tokių taukų gavome,
joto vartojimą tarptautinėse
THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio
4. TARPTAUTINĖS SVETIMY svetimybėse lig šiol neturėjo di sų triausė (eiliniam vartotojui atominę bombą, džiaugiasi, kad ji nebegalėjo jų praryti. Ji nu
trianguliacija fonetiškai rodo čia rusai neateisią. Ji jau seniai mirė. Mes visi labai verkėme ...
BĖS IR JOTAt
desnio pasisekimo, nes jis yra tokį pat sambalsį kaip ir diamet pamiršusi apie vaikui būtinus
— Kiek metų sesytė turėjo?
Ligšiolinė sambalsinė tarptau prieštaringas ir apima tik vieną ras, driada, triada bei kt., ir jis dalykus. Ji dar ant tėvų rankų
— Jau buvo baigusi vieną
tinių svetimybių joto rašyba dalį sambalsinių atvejų; pvz. visai negalvoja, kad šis žodis būdama susigyveno su priešo
skyrių.
Septintus ėjo.
dar nėra visai nusistojusi: vie šalia alijantas, amonijakas, bi- būtų ypatingos rūšies, sudėtas baime, išmoko vertinti laisvę.
Mane prislėgė sunkios mintys.
ni rašo aliantas, briliantas, ini jologija, perijodas, socijalistas iš lot. tri "trys" ir angulus "kam Išeinu su savo mažutėliais
ciatyva, materializmas, miliar- ir kt., kiek žinau, beveik niekas pas", kaip kad P. Jonikas mėgi svečiais pasivaikščioti. Krautu Šio berniuko sesytė mirė, nes
I kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
das, patriotas, periodas, socialis lig šiol nėra rimtai siūlęs rašy na iš bėdos pasiaiškinti) ir tt. vių languose išstatyta visa, kas sirgo ir badavo. Ją pasekė ir se
ir skelbimų reikalais:
tas, o kiti alijantas, brilijantas, ti ajeroplanas (taip liaudiškai
c) Apsieiname be daugelio lig traukia Kalėdų belaukiančių vai ka dar šimtai vargstančių vai
milijardas, socijalistas. šita ra šis žodis ir tariamas), idejalas, šiolinių nepateisinamų išimčių; kų ir suaugusiųjų akį. Tuo lai kelių. Aš ir seniau buvau gerai
šyba ypač pasunkėja dar dėl tejatras, akordejonas, arejopa- pvz. šalia maniakas, salmiakas ku vaikučiai, rodos, pamiršta informuota apie padėtį tremty
to, kad lig šiol neturime jokio gas, idejologija, pojetas, linole- vienodai rašome ir amoniakas, bombas, pamiršta visą turėtą je, bet šių vaikelių gyvi žodžiai
Baltimore, Md.
griežčiau formuluoto dėsnio, pa jumas ir kt., nors čia yra tokie kuris gali būti lengvai kildina vargą ir visa savo maža būtybe mane itin jautriai palietė.
Antanas česonis, 620 W. Cross St
gal kurį jotą svetimybėse galė pat sambalsiai, kaip ir žodžiuose mas iš graikų ammoniakos, lot.
Artinasi Kalėdos^ Žmonės
So. Boston, Mass.
tume šiaip ar taip nuosekliau di-agrama, inici-alas, Di-ana, ak- ammoniacus (plg. pre. ammopirks savo vaikučiams įvairiau
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway.
vartoti, o J. Jablonskis (Rygiš si-oma, mari-onetė, Di-onisas ir niaque, vok. Ammoniak, anglų slaviškų skolinių alijošius, di- sių dovanų. Dovanomis keisis
kių Jonas) savo gramatikoje kt. Toliau dėl to plg. šio straips ammoniac "amoninis"), ne amo jokas, fijolka, grubijonas, Ma ir suaugusieji. Ir daug dolerių
Chicago, 111.
apie svetimybių rašybą iš viso nio 2. skyrių Dirvos 45 nr.
nijakas, kaip kad lig šiol vieno rijošius (ir marijošius "kortų bus išleista besistengiant pra
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Ave.
nei žodžio nesako. Paprastai bu 3. Juo toliau, juo mažiau links kito buvo mėginama rašyti tik rūšis"), Matjošius arba Mati- džiuginti savo artimuosius, ku
vo stengiamasi laikytis šiokio tama liaudinti arba slavinti mū dėl to, kad tai esanti suliaudė- jošius, Mesijošius ir kt. nei ne rie gyvena šioje šalyje sotūs ir
Dayton, Ohio
nerašyto ir griežčiau neformu sų bendrinės kalbos tarptauti jusi svetimybė; šalia diaelektas, mėginame "klasikinti", kaip kad apsivilkę. O vis dėlto mes, lie
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St,
luoto nusistatymo: suliaudėju- nių svetimybių rašybą; pvz. diametras (iš gr. dialektos, di P. Jonikas Naujienų 125 nume tuviai, turėtume rimčiau pa
siose, plačiau gyvojoje žmonių užuot arkeologija, kemija, ki- ametras) lengvai galime varto ryje bando "naujovininkus" per žiūrėti į šitokį paprotį. Kartą
Detroit, Mic%»
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Ave.
kalboje įsigalėjusiose svetimy rurgija; pederacija, pilosopija, ti ir diakonas (iš gr. diakonos, dantį patraukti; priešingai, tie nepasikeitę dovanomis čia, mes
bėse vartoti jotą, o neliaudines, pizika, posporas; ektaras,, igie- lot. diaconus), ne dijakonas, ku tariami "naujovininkai" jų iš nepažeisime savo draugiškumo.
Newark, New Jersey
gyvojoj žmonių kalboj rečiau su na, imnas, onoraras* umoris- rį P. Jonikas be reikalo jungia viso neteikia bendrinei kalbai Kur kas didesnj džiaugsmą ga
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St.
tinkamas ir dažniau šviesuome tas, usitas arba begemotas, ju su slavišku dijoku ir tuo būdu specialiais pavadinimais ir jų lėtume turėti apdovanodami tik
nės kalboj vartojamas svetimy moras, pralotas, Skarlatina, ško mėgina pateisinti joto rašymą tiek slaviško joto, tiek slaviškų rai varge esančius žmones.
New Yorke - Brooklyne
bes rašyti be joto. Be-to, P. Jo tas ir kt. dabar visuotinai var šiame žodyje; greta Albionas, priesagų neima kriterijų tarp
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y.
Laukia Kalėdų ir tremtyje
nikas yra tos nuomonės, kad tojama arba bendrinėje kalboje embrionas, bilionas, kvadrilio- tautinių svetimybių rašybai ar
jotą reikėtų ištisai vartoti, bū patariama vartoti archeologija, nas, tikrai nesuliaudėjusiu sve ba jų darybai paremti. Pvz. gyvenantieji vaikučiai. Daug dar
Waterbury, Conn.
tent — šalia dijoko, fijolkos, pi architektūra, chemija, chirurgi timybių, gerai dera ir milionas Marijošius, kilęs iš lenkų Mar- ten mūsų žmonių tebelaukia iš
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St.
joko, Marijošiaus ir kt. reikėtų ja; federacija, filosofija, fizika, lig šiol laikytas suliaudėjusiu jasz (iš jo vėliau galėjo atsiras vargo išsigelbėjimo. O tai vis
Hamilton, Canada
taip pat rašyti dijakonas, mate fosforas; hektaras, higiena, him žodžiu; šalia gloriola "spindulių ti ir marijošius "kortų rūšis" daugumoje našlės su mažais vai
keliais,
ar
seni
bei
nesveiki
žmo
Bronius Vengrys, 227 Brant St.
rializmas, peri jodas ir tt. Kad nas, honoraras, humoristas, hu vainikas apde šventojo galvą, visai panašiai, kaip kad bartkus
nės.
Uoliau iki begalybės nebūtų tę sitas (nuo čekų reformatoriaus dignis", viola "kvaputė, žibutė, "siuvėjas" yra veikiausiai atsi
Montreal, Canada
štai mano mažutėliai svečiai
siamos tuščios diskusijos, aš čia Husas ne Gusas, kaip kad ru žibuoklė" bendrinei kalbai tei radęs iš Bartkaus), gali biįti
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St.
trumpai panagrinėsiu vieną ki sai sako. Ta pačia proga paste kiame ir violetinis, ne vijoletinis toliau vartojamas lygiai taip tik ką pasakė, kad jie siųstų į
ti svarbesnį dalyką skyrium.
bėtina, kad ir viena čekų sosti arba fijoletinis, kurio jotą P. Jo pat, kaip ir kitos slaviškos pa ten taukus. Padarykime mes tai
Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Avt.
I. Konkrečiai, šių dienų var nės dalis vadintina Hradčinas niko supratimu galėtų paremti vardės, pvz. Kavolis, Pisorius, už juos! Pasiųskime taukų ir
tosenai, nei aš, nei P. Jonikas nuo hrad "miestas", ne Gradči- lenkiška fijolka arba pijolka, ir Ribokas; Matijošius bendrinėj maisto, koks reikalingas žmogui.
Anglijoje
Tie, kurie nesame įsijungę į
besiūlome jotą vartoti visur, nas, o šalia to ir pati sostine tt.
kalboj gali būti (bent vardu, ne
Jonas Palšis, 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds.
Kur tik tarptautinėse svetimy gali būti Praha, ne būtinai Prad) Aiškiau atribojame tarp pavarde vartojamas) pakeistas tiesioginį kontaktą su tremti
bėse pasitaiko sambalsis; be to, ga!), taip pat behemotas, humo tautines svetimybes nuo slaviš į Matijas (iš gr. Matthias), kaip niais, arba kurie stokojame lai
Australijoje
j. Jonikas apie ištisinę joto var- ras, prelatas, skotas ir kt. ši kų skolinių, kurie bendrinei kal kad Mesijošius yra jau pakeistas ko, savo auką pasiųskime Balfui,
Povilas Lukošiūnas, 178 Wakefield St.* Adelaide, S»A#
Jbseną rašo tik tariamai, ne iš tuo bendru polinkiu vadovauda bai neteiktini specialiais pava į Mesijas, Tamošius į Tomas ir kuris skubiai pasiųs dovanas-pa
esmės, taigi praktiškai ir ginčas miesi, mes ir toliau galime ko dinimais, ir tuo būdu išvengiame tt. Daugiau dėl to žr. šio straips galbos laukiantiems. Padarykite
tai tuojau.
Pranė Lapienė.
<Jėl to yra nereikalingas.
. mažiau liaudinti tarptautinių nereikalingos maišaties; pvz nio 3. skyrių Dirvos 46 nr.
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ir iš vietinių lietuvių jaunuolių
tarpo..
Nutarta imtis žygių, kad kitų
kolonijų apskritys ir kuopos su
darytų komitetą, kuris rūpintųsi
susivienijimą taip perorganizuo
ti, kad jo finansiniai, apdraudos, šalpos ir kiti reikalai būtų
tvarkomi pagal šių dienų reika
lavimus ir kad ligšiolinė sistema
būtų pataisyta.
Philadelphijos 84o apskrities
valdyboje įvyko pakeitimas: iž
dininkė Dambrauskienė pasitrau
kė iš pareigų ir tos pareigos lai
kinai pavestos eiti inž. Vladui
Norkui.

ALT SĄJUNGOS 14 SKYRIUS vedamas V. Pranckienės; 3) so
listai: V. Pranckienė ir A. Vasi
RENGIA KONCERTĄ
liauskas; 4) Valst. Dramos Teat
ALTS 14-to skyriaus rengia
ro aktorius K. Vasiliauskas; 5)
mas koncertas įvyks gruodžio
šokiai, grojant Kontrimo orkes
2 d. šeštadieni, 7:00 vai. vak.
trui. Įėjimas $1.00.
Našvėje, Junior High School au
ditorijoj, Spring St. Programoj
PHILADELPHIA
dalyvaus Vilniaus operos solis
tai — Stasys Liepas, baritonas,
SLA 8-tojo APSKRITIES
ir Juzė Krištolaitytč, sopranas.
ATSTOVŲ
SUSIRINKIMAS
Palydovas pianu — kompozito
rius Jeronimas Kačinskas. Be to, Spalio 25 d. Philadelphijoj įvy
vietos tautiniu šokiu grupe (8 po ko SLA 8-toja apskr. atstovų
ros) pašoks tautinių šokių. To susirinkimas. Dalyvavo adv. C.
liau programa bus užbaigta šokių S. Cheledenas, sekr. inž. VI. Nor
vakaru.
kus ir kuopų atstovai: Jonas
Koncertu vietos lietuviai labai Grinius, Zigmas Jankauskas, An
Naujas žodynas
domisi, nes tokių žymių meninių tanas Tvaranavičius, Antanas
pajėgų apsilankymas Čia retas Griganavičius, Jonas Vaivada ir
V. Pėt ėraičio
dalykas.
K. Krivickas. Advokatas C. S. "Mažasis lietuviškai - angliškas
Cheledenas padarė pranešimą iš
žodynas"
PASIKEITIMAS ALTS 14 SK. Baltimore j e įvykusio SLA seimo.
VALYBOJE
Po to priimta keletas nutarimų Gabija, 370 Union Ave, Bro
oklyn 11, N. Y.
Skyriaus valdybos iždininkas apskrities kuopų veikimo reika
Kaina $2.00.
P. Davulis, susidarius nepalan lais.
kioms veikimo sąlygoms, iš val Visų pirma nutarta surengti
dybos pasitraukė. Iždininke iš tokį parengimą, kuriame naujai AS LAIKIAU PAMALDAS Už
rinkta Paulina Znadienė. Taigi atvykusieji lietuviai būtų. supa
S T A L I N Ą
dabar valdyboje yra: A. Ulčickas žindinti su SLA veikla ir su fra— pirmininkas, K. Grauslys — ternaline apdrauda. Parengimas {domus stačiatikių dvisiškio
sekretorius, P. Znadienė — iždi įvyks gruodžio 10 d. Lietuvių pasipasakojimas. 60 puslapiu
knygelė.
Kaina — 50 centų
Muzikinėje salėje.
ninkė.
I). E.
Kuopos paragintos, kad dėtų Galima užsisakyti Dirvoje, siun
BROOKLYN, N. Y. pastangų surasti naujų narių čiant 50c pašto ženklais, arba
$1.00 už dvi
tiek iš naujai atvykusiųjų, tiek
VAKARAS — KONCERTAS
Lapkričio 26 d. 4:00 vai. p. p.
New Yorko tautinių draugijų
NEW CHINA RESTAURANT
sambūris rengia vakarą — kon
certą, kuris įvyks Allience sve
Cleveland's Finest and Most Beautiful
tainėje (195 Grand St., Brook
Eating Place
lyn, N. Y. )
CHINESE and AMERICAN DISHES
Programoje: 1) "Aitvarų"
1710 EUCLID AVE.
kvartetas, vedamas A. Mrozinsko; 2) Harmonijos -ansamblis,
r
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PRAŠOM TALKON

LIETUVIAI AMERIKOJE

NASHUA, N.H.

I

\\t

Jūs skalbiat — ir džiovinat — nesirūpindamos apie orą. Viena diena yra tiek pat
gera, kaip ir kita. Jūsų skalbiniai visada švieži ir švarūs, be suodžių ar dulkiu
dėmių, arba be ženklų vaikų ar ko kito prisilietimo. Jums nereikia nei virvių,
nei kablių, nei jokių gnybtukų, taip P&t!
.
VENKITE VARGINANČIO DARBO! Virvių tempimas, skalbinių kabinimas
ir nuėmimas, kilnojimas sunkių krepšių su šlapiais skalbiniais — visa tai atkrin
ta, jeigu turite automatinį GASO skalbinių džiovintuvą.
KAIP ŽAIBAS PER SKALBYKLĄ! Jūs tą atliekat per akimirką! Kai vienas
žlugtas skalbiamas, kitas jau džiūsta ... ir jums gal net nereikia nei glaistyti!
Skalbiniai džiūsta minutes — ne valandas. Viskas automatiškai. Jūs tik nustanustatot kontrolę, ant sauso ar drėgno. Sausai išdžiūvę skalbiniai nesusiraukšlėja — daugumo nebereikia nei glaistyti. Tai modernus, lengvas būdas džiovinti.
IR PIGU, TAIP PAT! GASO skalbinių džiovintuvu išdžiovinsit žlugtą už \'->c —
ir su GASO skalbinių džiovintuvu jūsų skalbiniai bus išdžiovinti greičiau, negu
kitokiu džiovintuvu. Tad dar šiandien pamatykit GASO skalbinių džiovintuvą!

WEAWOHTO OA'S
TILIVISIONI ^ Lou«e Wiaslow on "The Women's Window*? Mon. thru Pri.—WEWS, Channel 5

numeri

DIRVOS PLATINIMO TALKOS LAIKU.
Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai
ir kiti tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu.
Vietoj vaišių, kurios pagal lietuvių papročius
paprastai talkininkams rengiamos, bet kurių šiuo
atveju jokiu būdu nebūtų galima surengti, Dirva nu
mato eilę dovanų tiems, kurie per šituos keturis
mėnesius pradės prenumeruoti Dirvą, ir platintojams,
kurie per tą laiką pripirš Dirvai naujų skaitytojų.

Penkiolika dovanų:

Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pasi
rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertės
(arba $10 grynais pinigais).
šios dovanos skiriamos skaitytojam* ir platintojams ir atiteks
laimėjimo būdu.
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau'
kaip 250 skaitytojų ir 250 platintojų taškų, tai yra, jei per tą laiką
bus gauta ne nutžiau kaip 250 naujų metinių prenumeratorių, arba
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių.

Dvi dovanos:

kiekviena po

Šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks
laimSjfmo būdu.
Jos bus skiriamos, jd per talkos laiką bus išleista he inažiau
kaip po 400 abejų taškų.

Dvi dovanos:

kiekviena po

f

P^n'ga's*

P*n'£a*s*

šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks
laimėjimo būdu.
Jos bus skiriamos, jti per talkos laiką bus išleista m mažiau
kaip po 750 abejų taškų.

Didžioji dovana — $150

Ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platin
y
tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 taškų,
ir Jfii per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų.
Jei du ar daugiau plai'intojų turėtų po dygiai taškų, tat ši dovana
vienafd iš jų laimėjimo keliu.
,
r

Kiekvienas naujas prenumeratorius, kuris už
sisakys Dirvą jos platinimo talkos metu, tai yra, nuo
1950 metų spalių men. 1 d. iki 1951 m. sausio m. 31 d.,
gaus po DU TAŠKUS dovanoms laimėti: vieną skaity
tojo, kitą platintojo. Kiekvienas taškas bus paliudytas
tam tikru ženklu su numeriu.
Kas Dirvą užsisakys per platintoją, tas gaus
tik skaitytojo tašką, o platintojo tašką gaus platin
tojas. Bet platintoju gali būti kiekvienas senas ir
naujas skaitytojas, jeigu tik jis prikalbins ką kitą
užsiprenumeruoti Dirvą ir atsiųs Dirvai jo prenu
meratos mokestį. NORS IR VIENĄ NAUJĄ PRE
NUMERATORIŲ GAVĘS PLATINTOJAS GALI
LAIMĖTI $10, $50, arba ir $100 VERTĖS DOVANĄ!
Kas talkos metu užsisakys Dirvą ne visiems
metams, o tik daliai, tas gaus ir taškų tik atitinkamą
dalj: jei mokės tik $1 (už 13 savaičių), tai gaus tik po
ketvirtadalį skaitytojo ir platintojo taško. Jei mokės
$2, gaus po pusę abiejų taškų, o mokėdamas $3, gaus
po tris ketvirtadalius taškų. Jei tam taško numeriui
teks dovana, tai ji bus padalinta tarp tų, kurie, turės
to taško atskiras dalis.

Dovanos bus skirstomas 1951 m, vasario men.
Smulkiau apie tai bus paskelbta atskirai.

SKALBIMO DŽIOVINTUVAS

MINIMUM

K E T U R I M Ė N E S I A I — šių metų
spalis, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausis,
skelbiami

IKI NAUJŲ METŲ DIDŽIOJI

SLIUPTARNIŲ
knyga tik už 3 dolerius!
Geriausia Žiemos švenčių (Kalėdų) dovana
jums patiems, jūsų giminėmes ir draugams.
Skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite
Amerikos lietuvių nuveiktus darbus dėl lietu
vybės, kultūros ir geresnio, šviesesnio gyvenimo;
taipgi labai karštas kovas "šliuptarnių" su
"kryžiokais"
Tai iš tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje
knyga, kurioje atsimuša. Amerikos lietuvių
gyvenimas, tarsi veidrodyje arba teatro filmoje.
652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai;
Dr. Šliupo, "dėdės" Šerno ir kun. Dembskio
Stfaizdai; o kaina dabar tik $3.00!
Bet po Naujų Metų ir vėl bus $ 5.00
Reikalaukit (tuoj, kad nepritrūktų!) šiuo adresu:

Dr. Al. Margeris
So. Halstefl St., Chicago 8, 111.

• Tolimo atstumo sujungimas lėks
kaip po "highball" signalo, jei pasa
kysit telefonininkei šaukiamą kito
miesto numerį. Tai bus tikriausiai
dvigubai greičiau!
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•PAKELIUI Į MIRTI —
B. Gaidžiūno aprašymai
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231
pusi. Kaina
$1.00

Mūsų specialybe
virtuvių, vonių, arkų ir
spalvotų langų
PERTAISYMAS
Taip pat popieriuojame arba
dažome kambarius
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CLEVELAND TRUST
LOANS
LOW-COST
J AS Y TO ARRANGE
JOUNO

įį

K. ŠTAUPAS
16908 Endora Rd. KE 1-8794
THI BANK FOR A l l THE PEOPLE

JONAS G.
Lietuvis

Namų Maliavotojas
Bopieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

495 East 123rd St.

Telef.: POtomac 1-6899

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkites į
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, ko visada reikalauja apdraudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.
P. J.

KERŠIS

609-12 Society for Saving Bid.
Telef.: MAin 1-1773.
'
Rezidencija: PENINSULA 2®£i

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

SCOTT DIME STORE

WHERE YOU FIND EVERYTHING YOU NEED

13956 Cedar Rd.

ER 1-1748

P J KERSIS
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, ditto
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. 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. Patarnavimai Ir išpildymai
garantuojama. Kreipkites į mane telefonu arba asuieniikai.
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Atvyksta H.Kačinskas,
I B.Brazdžionis ir A.Gųstaltis

niais bei fiziniais ginklais kavoj
dėl laisvės.
Po to buvo vaidinama S. Lau
ciaus 4 veiksmų drama "Signa
las". Veikalą režisavo VI. Bra
ziulis. Veikalas labai aktualus
šiems laikams, nes vaizduoja
bolševikų siautėjimą Lietuvije.
Dalis vaidinusių, ypač K. Ci
cėnas, Vasiliauskas, Motiejūnas
sukūrė tikrai įdomius tipus. Pub
likos buvo pilna salė.

Po čiurlioniečty jubiliejinio
vakaro, kuris įvyksta šį sekma
dienį (daugiau apie jį skaitykite
čia pat dedamame skelbime) ar
timiausias didelis kultūrinis įvy
kis Clevelande bus —
GRUODŽIO 10 DIENĄ
Tai bus ALT Sąjungos Clevelando skyriaus rengiamas
LITERATŪROS VAKARAS
To vakaro programą atliks
pagarsėję savo puikiais pasiro
dymais trys žodžio menininkai:
aktorius Henrikas Kačinskas, po
etas Bernardas Brazdžionis ir
rašytojas - humoristas Antanas
Gustaitis. Be to, žodinę meno
programą dainomis papildys mū
sų simpatingosios ir visų klausy
tojų pamėgtos Čiurlionio an
samblio solistės — N. Aukštuolienė ir A. Stempužienė, kurioms
pianu pritars Alg. Nasvytis.
Kitą savaitę paskelbsime ištisą
vakaro programą, iš kurios bus
visiškai aišku, jog tai bus vienas
iš pačių įdomiausių vakarų, kokių
kada Clevelande yra buvę. Bilie
tai bus pradėti pardavinėti atei
nančią savaitę. Jų bus galima
gauti Dirvoje ir pas platintojus.

SLA VAKARAS
Pereitą šeštadienį įvykusiame
vakare publikos daugumą sudarė
senoji, o ne naujoji ateivi ja.
Daugelyje kitų parengimų dabar
bųna atvirkščiai. Programoje bu
vo dainos (solistės — S. Rudo
kienė, V. Morkūnienė, akomp.
A. Nasvytis, paskui čiurlioniečių vyrų choras) ir SLA svečių
iš centro kalbos (Dr. Vinikas ir
Dr. S. Biežis). Vakaro metu
buvo pagerbti keli aktyvūs Clevelando SLA veikėjai: F. Bara
nauskas, S. čerauka, J. Alekna,
M. Mišeikienė. Vakarą vedė J.
Daugėla. Sekmadienį, lapkr.19,
centro atstovams pagerbti buvo
iškilmingi pietūs, kuriuose daly
vavo 55 asmenys.

KAS Už, KAS PRIEŠ
IR KODĖL?

AŠTUONI TREMTINIAI
IŠVYKO KARIUMENĖN

Tokia tema bus pranešimas
ALT S-gos rengiamame susirin
kime, kuris įvyks penktadieni,
gruodžio 1 dieną, 8:00 vai. vak.
Lietuvių Salėje ('didžiojoj). Tai
bus pranešimas apie Amerikos
Lietuvių Tarybos suvažiavimą
New Yorke. Kviečiami dalyvauji
ne tik ALTS skyriaus nariai, bet
ir visi, kuriems įdomu apie t^
svarbų suvažiavima išgirsti dau
giau. negu laikraščiuose bus pa
rašyta. Pranešimą darys ten da
lyvavęs Amerikos Lietuvių Ta
rybos narys V. Rastenis.

Clevelando tremtiniai jau iš
leido į JAV kariuomenę aštuonis
savo narius, šiomis dienomis iš
lydėti — Jonas Nasvytis ir Vla
das Gylys.
KREPŠINIS IR ŠOKIAI
Šį šeštadienį, lapkričio 2§ d.
Cathedral Latin Gym, 2057 E.
107 St. bus dvejos lietuvių ko
mandų krepšinio rungtynės. Pir
mos rungtynės 6:30 vai. p. p.
Šv. Jurgio par. veteranų ir nau
jakurių L. S. K. žaibo koman
dų. Antrosios — tarp Clevelando
lietuvių sportininkų klubo The
Saints ir Du Bois, Pa., lietuvių
komandų. Įėjimas 50 c. Po rung
tynių The Saints klubas sve
čiams iš Du Bois rengia šokius
Lietuvių salėje, 8:30 vai. Čia
įėjimas 75 c. Naujakurių jauni
mui reikėtų išnaudoti šią progą
susipažinti su čia gimusiais jau
nuoliais, kurie nesikrato lietvių
vardo ir jaučiasi lietuviais, kiti
nors ir lietuviškai nemokėdami.

SUSIRINKIMAS ŠVIETMO
REIKALAIS
Sekmadienį, lepkr. 26 d., 11:30
vai. (po pamaldų) Lietuvių salėj
šaukiamas lietuvių katalikų su
sirinkimas lietuvių vaikų švieti
mo klausimams svarstyti. Visi
kviečiami ko gausiausiai atsi
lankyti.
ATŠVĘSTA KARIUOMENĖS
. .ŠVENTĖ
Tremtinių draugijos įr buvu
sių Lietuvos kariuomenės karių
iniciatyva lapkričio 19 Lietuvių
salėje buvo suruoštas gražus mi
nėjimas. Tremt. draug. pirm. J.
f Daugėla, priminęs laisvės kovų
prasmę, pakvietė kalbėti Lietu
vos kariuomenįs generolą K.
Tallat-Kelpšą. Kultūringoje kal
boje buvo peržvelgta mūsų isto
rinė praeitis ir pastangos dvasi

Lietuvių Kultūros Fondo Clevelando skyrius Čiiirlioniečių veiklos dešimtmečio sukaktuvių proga
rengia iškilmingą jiems pagerbti aktą, kurk
įvyks šį sekmadieni, 1950 metų lapkričio 26 dieną
6:30 vai. p. p. Clevelando Public Auditorium —
Little Theatre salėje. Programoje bus atitinkamos
iškilmės ir pačių sukaktuvininkų ansamblio kon
certas ( bendras choras, atskiri chorai, šokiai ir
choras su liaudies istrum. orkestru). Visi daly
vaukime toj svarbioj ir domioj iškilmėj. Kvietimą?
gaudami Dirvoj, pas P. P. Muliolį, Spaudos Kioske
ir pas LKF valdybos narius. Išlaidoms apmokėti
mokama tik $1.00. Moksleiviai moka tik 50 centų*

Vf BABARSKAS SU ŽMONA

iš 17818 Neff Road, lapkričio
mažai vartoti, pigia kaina. Ga
24 d. išvyksta atostogų į Floridą. 2-jų šeimų, 1377 East 93 St. lima kreiptis kiekvienu metu:
6921 Wade Park
EX 1-0911
3056
Payne
Ave.
prie Superior, po 5 Vi kambario
PADĖKA
Visokių rūšių baldęi ir elektriniai bei kitoki reikmenys
RKO Keith's 105th
Lapkričio 18 d. įvyko SLA kiekvienas butas, gerai įrengti,
virtuvei if kiekvienam Jūsų jbtyto kambariui
Lapkričio 22 25 "Two Flags
Clevelando kuopų vakaras. Jam 3 garažai, nauji pečiai, $13,200
West", su Joseph Cotten, Linda
Parduoda pats savininkas.
maloniai talkininkavo solistės
ŽEMOS KAINOS *— MALONUS PATARNAVIMAS
Darnell. Jeff Chandler
Sofija Rudokienė ir Viktorija
Morkūnienė, pianistas Algirdas
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
Nasvytis, Čiurlionio Ansamblio
lietuviškoje krautuvėje
dirigentas Alfonsas Mikulskis ir
CLEVELAND, OHIO
ansamblio vyrų choras. Visiems
nuoširdžiausiai dėkojame.
Rudens laikas!
SLA Vakarui rengti
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4515
Tai yra laikas, kuris primena, jog jau laikas tau
Komisija
pyti, kad žmogus galėtum aprūpinti savo gyvenimo
reikalus.
PRANEŠIMAS
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
Clevelande Lietuvių Bankas yrą puikiausia taupymo
Mr. Henry C. Roth, Lyndhurst
7526 Star Avenue
Cleveland 3, Ohio
vieta, o po naujų patvarkymų dabar kiekviena taupymo
Motor Sales, Inc., pirmininkas,
knygutė yra Federal Insurance Corporation apdrausta iki
maloniai kviečia visus klyvlandiečius aplankyti jų įmonę, ku
$ 10.000
ri yra 5327 Mayfield Rd., ir pa
Tai yra Jungtinių Valstybių valdžios užtikrinimas
I I J. jSAMASsižiūrėti naujo 1951 metų StuI
s
čia' ir..^Mlieniais (^^M#nis) atidaryta iki 1 vai. p. p
debaker automobilio, bei paban
5
,Persikele Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę
g
dyti juo pavažiuoti. Naujos li
•
S
nijos, puikus V 8 Rocket motoras
| 7007 Superior Ave.
Greta Ezelia Theatre
THE
SUPERIOR
SAVINGS
— verta pamatyti ir pabandyti,
juo labiau, kad lietuviams sve
AND LOAN ASS'N.
s Dabar jau turime didesnį rinkin[ Deimantų, žiedų, Laikčiams visus paaiškinimus suteiks
|
rodėlių ir visokių graždaikeių, už nupigintą kainą.
67J2 Superiw Ave.
HE 1-2498
lietuvis pardavėjas Paul Tomsic,
£«lt|lilllllllll|IE!lll!ll!ll||||||J|||||l|!|!||||l||IIIIIimiimfllUI!lllUlllllillllll3llilllllllIllS
kuriam bus tikrai smagu patar
nauti tautiečiams..

WM. DEBBS PAINTING CO.

YPATINGA PROGA!

JEWELER

Galite nupirkti 2 šeimų namą
{mokėdami tik 500 dolerių! 71-os
ir Wade Park srityje, didelis
sklypas, 5 kamb. apačioj ir 5
viršuj. Mdkėjimai — kaip nuo
ma. Kreipkitės | Mr. KROTMĄN
Tel.: SU 1-5135

KALĖDINIAIS PIRKINIAIS
apsirūpinkit dabar, pirkdami pas
kaimynus ir sutaupydami!

PAMATYKIT

VISKAS VAIKUI

Yra
dabar!

Famatkyk
šiandien!
£*rifuu?i8S

'

6202 SUPERIOR AVE.

HI 2-2688

HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON

FUNERAL HOME

Visinanjas oras Jūsų patogumui

Tuoj už miesto

HENRY C. ROTH, president

9J

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

plrkiiprg.

l|ella B. Jakubs & William J. Jakubs
LicerisIJiwrtt'laidotuyiiJ direktoriai
tąalsarauotojii

5327 MAYFIELD ROAD., tuoj prie Town Hall

6033 Superiqr Ąyę., -r jC)pyeląw}, Qbi#. rrr
1-5224
MRS. ROSE KLNSITIS —
ĘQSp ĘALTRUS

Pilnas laidotuvių patarnavimas

Mes jų
turime!

LYNDHURST MOTOR SALES, Ine,

ROSEkANP 81JOPPH

k.

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona Wilkelis - Wirby

NAUJĄ.

sų nuostabiuoju V 8 Rocket motorų!

I

Wilkelis Funeral Home

1951m. STUDEBAKER

Nepaprastą krautuvė, kurioj jūs galit pirkti viską ir
pigiai, pradedant būtinais tualeto dalykais ir švelniau
siais drabužėliais, baigiant žaviais žąislęlif^8
.
ir smulkiomis reikmenėlėmis.
PUKŠTTW REIKMENYS JR VAIKŲ APRANGĄ

i'

SUOPIS FURNITURE

parduodami MOGLIAI

PARDUODAMĄS NĄMĄS

25 metai simpatirųjp jj

,

JOSEPH EVANS, gen.erąl manager

patarnavimo

6621 Edna Avenue

&N4icott 1-17*8
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DIRVA

•••••
THE FIELD

TARYBA PASIRYŽO

Mutarė imtis tvarkyti bendruo * Be to, nutarta įgalioti Vykdo savo sugebėjimus paskirti lietu- mis, | bendrą darbą vardan to*
meninio susiorganizavimo reika mąjį komitetą sudaryti prie to viškiems reikalams.
Lietuvos einame ir eisime. Pa*?
lą, kuriant jj ant ligšiolinių Ame komiteto dvi kmisijas:
Tos komisijos, numatyta, tu reiškęs, kad esąs visiškai įsitikiu
rikos lietuvių susiorganizavimo
1. Politinės bei visuomenines rės faktiškai parengti įvairius nęs, jog numatytuoju keliu ei
pamatų ir persitvarkymui pasi veiklos planavimo komisiją,
klausimus Vykdomojo Komiteto nant tkrai galima bendruomenei
itedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avti.ue, Cleveh .d 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1*4486
ruošti
ligi
atenančių
metų
vasa
2.
Kultūrinės
veiklos
planavi
sprendimams taip, kad pačiam klausimą išspręsti visus paten
Ufdfaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys CAID2IUNAS (buto telefonas: CArfield I-7406)"
mo komisiją.
rio 16 dienos.
komitetui netektų sietais klausi kinančia prasme, karštai siūlil
šių
komisijų
prasmė
yra
visų
mais daug gaišti, o tik galutinai neišsiskirstyti iš šio susirnkimo
Amerikos Lietuvių Tarybos
pirma
ta,
kad
vienas
Vykdoma
spręsti
— taip ar ne. Atrodo, kad be konkretaus nutarimo.
yra panašus į neorganizuotą medžioklę, kur suvažiavimas, įvykęs New Yorke
sis
Komitetas,
sudarytas
tik
iš
aktyviesiems
visuomenininkams
L. šimutis, irgi pritardamas,
kiekvienas atskiras medžiotojas eina sau lapkričio 17 ir 18 dienomis, ga
keturių
asmenų,
negali
pašvęsti
—
kultūrininkams
teks patalki kad reikia teigiamai išspręsti
lės būti laikomas vienu iš svar
J^IETUVOJ PASAKODAVO, kaip kaitą medžioti, kada jam į galvą ateina ir kur biausių įvykių šių laikų Ameri tiek laiko ir neturi tiek jėgų, kad ninkauti Vykdomajam komitetui šį klausimą ir prisidėdamas prie
ūkininkas bandė pas kaimyną pasisko- - dažnai keli medžiotojai veja tą patį kiškį, kos lietuvių visuomenes gyveni galėtų parodyti tiek iniciatyvos, taip, kad tie Tarybos "smegenų siūlymo, kad esame j i studijų
linti vežėčias. Kaimynas, pusiau išklausęs palikdami kitus ramybėj. Niekas netvirtina, me, jeigu jo nutarimas bus veik kiek visuomenė iš vadovybės no centrai" tikrai galėtų susidaryti komisija, priimdama dėmesin*
rėtų sulaukti. Antra vertus, su toki, kuriuose -pasireikštų visos i suvažiavimo komisijos sugestikad tokia medžioklė yra sėkminga. Visi liai ir rūpestingai .įvykdytas.
prašymą, pertraukia:
Nes jis nutarė taip praplėsti darant tokias komisijas būtų pranašesnėsės čia gyvenančių lie jas greičiau parengtų klausimo
— Tai kad, matai kaimynėli, negaliu ar bent daugumas sutinka, kad ir ryšio
progos įtraukti į aktyvų vadova tuvių intelektualinės pajėgos — sprendimą Tarybos santvarkos
dabar. Mano akėčios pačio j galulaukėj, kada tarp įvairiose pasaulio šalyse esančių lietu Tarybos veikimo sritį ir būdą. vimo darbą didesnį kiekį turimų jei ir ne visos tiesiogiu dalyva išplėtimo ribose, nuo savęs dar
vių per maža, gera būtų jo daugiau turėti. kad tikrai būtų ko plačiausiai intelektualinių pajėgu, lygiai iš vimu komisijose, tai artimu ben pasiūlė, kad būtų sudarytos pJTdabar jas iš tenai paimsi...
atsiliepta i visus šiuo metu kilu
Bet... Visa eilė tuos trukumus pripažįs sius pageidavimus bei neatidėlio naujakurių, lygiai ir iš čfa gi dradarbiavimu, kuris yra įma ma minėtos komisijos.
— Betgi, kaimynei, man akėčių nei ne
musių lietuvių intelektualų tar nomas net ir per didesnius atstu
Beje, diskusijose dar buvo nu
reikia, tu man vežėčias paskolink kokiai tančių veikėjų vis dėlto kartais laikosi seno tinus reikalus.
po,
kurie
taip
pat
gali
ir
nori
mus.
rodyta, kad daugeliu atžvilgiu
nepažangaus ūkininko galvojimo: Mano tė štai tų svarbiųjų nutrittių es
dienai.
reikalui
žalingas būtų pats Ame
— Taigi kad va dabar tai tikrai nieko vai ir seneliai taip darė, ir aš taip darau — miniai bruožai: .
MBfc
•
v
•
v
rikos
Lietuvių
Tarybos vardo
nebus. Gale lauko ilgai stovėjo, piemenys nenoriu aš tų visokių prasmanymų — maši 1. Taryba iš esm§s pritarė
net
ir
nežymus
pakeitimas.
Diibendruomeniško susiorganizavi
ir akėtvirbalius išlupinėjo, dar reiks kalvėn nų, dirbtinių trąšų ar dar kokių dyvų!
kusijų
pabaigoje
kalbėdamas
Re
mo idėjai ir pripažino, kad to
Taip,
tikrai,
ir
čia
kartais
iš
žinomų
misijos
referentas
V.
Rastenis
važiuot, naujus įdėt. O dabar kokia gi nau
reikalo nebegalima atidėlioti ne
Šių išvadų Tarybos suvažiavi koks yra kuriuo klausimu susi pareiškė, kad Amerikos lietuvių
veikėjų lūpų išgirsti: Septynias dešimtis ribotam laikui;
da iš akėčių be virbalų ...
mas priėjo tik po ilgokų, dau renkančių jų nusistatymas. Ka vyriausiai visuomeninei vadovy
2. Taryba pripažino, kad tą giau kaip pusdienį užtrukusių dangi bendruomenės klausimas
Taip tie kaimynai ir nesusikalbėjo: metų taip darėm ir didelius darbus nuveibei nėra jokių kliūčių ir toliau
kėm,
tai
kokių
čia
dabar
galų
dar
išgalvosi
problemą
išspręsti ir išsprendimo diskusijų, kurių metu momentais jau iš anksto buvo laikomas šio
vienas apie vežėčias, kitas apie akėčias...
vadintis Amerikos Lietuvių Ta
*
*
te! Turim gerą arklį ir važiuojam, kaip įvykdymu rūpintis yra jos pačios galėjo atrodyti, jog bendruome susirinkimo darbų tvarkos di ryba (t. y., nepridedant žodžio
pareiga;
niško organizavimosi klausimas džiausiu klausimu, tai ir prana "Bendruomenės"), nes svarbu
ŠITA PASAKĖČIA ir iš jos kilęs pla- tėvai važiavo, tai kam jį mainyti — gal ki3. Taryba pripažino, kad tą bent čia turės būti galutinai pa šystės daugiausiai sukosi apie ne vardas, o susitvarkymas. To
as
>Us
c
ar
čiai žinomas priežodis ne kartą prisiminė i ^ ^
^ aklas ar šlubas!
problemą tegalima išspręsti ati laidotas ir pasiliks spontaniškų tai. Ir pranašavo, kad nieko ne
diskusijose apie lietuvių bendruomenės su- j
Teisybė, toks atsargus galvojimas kai - tinkamai išplečiant jo? pačios už pasireiškimų "iš apačios" objek išeis, nes tik tautininkų grupė liau pažymėjo, kad visas pasi
priešinimas siūlomiems sprendi
siorganizavimą Amerikoje. Net pačios Ta-1 tais yra pamatuotas, bet vis dėlto dažniau davinių programą ir organizaci tas. Kai kuriems mintis apie yra aiškiai iš anksto pasisakiu mo principams išplaukia grei
rybos suvažiavime kai kuriais momentais jame yra atžagareiviškumo, negu išmin nę struktūrą, būtent: į darbų bendruomenę atrodė ne kas kita, si už teigiamą sprendimą, o san- čiausiai vien tik iš neprisirengigalėjo susidaryti panašus įspūdis, kad vieni ties. Jeigu Amerika būtų prisilaikiusi tokios programą įtraukiant visus Ame kaip Tarybos dešimtmečio darbo dariečiai su socialistais jei ir pri mo pasižiūrėti į tai, kas gi siū
kalba apie viena, kiti visai apie kita. Todėl, seno nepažangaus kaimiečio psichologijos, rikos lietuviams (ir iš viso lie ardymas, nutolimas nuo kovos tartų, tai vistiek neturi vilčių, loma, dėl ko, vietoj pasistengus
tuviams) bendrus reikalus o or už Lietuvos nepriklausomybę ir nes, jų žiniomis, katalikų grupė suprasti siūlymo esmę, vaizduokad labai dažnai kalbantieji tuo klausimu šiandien ji jokiu būdu negalėtų negalėtų ganizacinę struktūrą išplečiant taip toliau. Mintis, kad būtų ga stosianti gręžtai prieš ...
jamasi nebūti baubai ir stojama
kreipė dėmesį ne į esmę, o į antros ar trečios pasididžiuoti esanti pažangiausia pasaulio taip, kad ji kotampriau apimtų lima pasiekti ligi šiol dar ir neor Bet pasirodė visai kas kita. į kovą prieš nesamas baisenybei.
eilės smulkmenas, kurios iš tikrųjų visai šalis.
visus čia gyvenančius tautiškai ganizuotus lietuvius, kad būtų
Suvažiavimo pradžioje buvo Jeigu tokie šūviai į nesamus tai
sąmoningus lietuvius, arba apim verta pabandyti sistematingiau sudaryta komisija, kuri bendruo kinius eina net iš pačių VykdL
*
«
nesvarbios ir gali būti vienaip ar kitaip su
tvarkytos, visai nekeičiant pačios reikalo
TIEMS "KONSERVATORIAMS" bū tų bent kiek galint daugiau; va rinkti lėšas lietuviškos veiklos menės klausimą referuotų susi Komiteto narių, tai tenka daryti
dinasi, kad toji organizacinė reikalams — kai kam atrodė rinkimui. Komisijon buvo pa
esmės.
•
tų pravartu štai apie ką pagalvoti: jeigu struktūra galėtų siekti ne tik tik idealistiška fantazija, jei ne kviesti prel. Balkūnas, Gervic- išvadą, kad arba kai kas pavėla
vo susipažint su suvažiavimo
*
*
jau turimasis "arklys" ištiesų dar pavažiuo jau organizuotus, bet ir ligi šiol blogiau... Iš kitos pusės kai kas,, V. Rastenis, Vitaitis. Be programon įtrauktu klausimu, ar
BENDRUOMENĖS problema yra ak jamas, "automobiliaus" jo vieton įsigyti organizacijose nedalyvaujančius kam atrodė, kad pati visų lietu to, su ja bendradarbiauti pa per anksti patį suvažiavimą su
vių pasauliniu mastu susiorgani- kviesti Vykd. Tarybos pirminin šaukė, kad nespėjo reikiamai pa
tuali visai ne dėl to, kad to žodžio įvedimas negalim, o gal nei tinkamų kelių jam netu tautiečius.
mo
idėja yra lyg koks "lietuviš kas V. Sidzikauskas ir buv. siruošti ... Kiekvienu atveju
Todėl
vykdomajam
komitetui
} apyvartą būtų nepaprastai svarbus, ir rim, tai kodėl vis dėlto negalėtumėm tą sa
kas sionizjnas", kuris esąs prie Vykd. Tar. narys inž. Navickas, Įė nutarti taip, kad reikalas būtfg
yra
pavesta
drauge
su
Chicagoje
ne dėl to, kad kas nors itianytų, jog formalu vo gerąjį "arklį" bent pakaustyti, pakink
jau jo sudaryta ir veikiančia šingas amerikinei asimiliacijos kurie savo laiku yra dalyvavę visai baigtas bent per du mėne
mų ar "biurokratijos" sistemos pakeitimas tus ir patį vežimą bent kiek pagerinti?
bendruomenės problemos studi idėjai, todėl ta mintis tiesiog ga to klausymo svarstyme dar Eu sius laiko, kadangi santvarkai
būtų laikomas lietuviškos veiklos išganymu.
Kaip tik šitokia prasmė ir buvo Amerikos jų Komisija iki 1951 metų SAU* linti užgauti tuos lietuvius, kurie ropoj.
išplėtimo metmenys yra jau gaŠios problemos esmė yra visų pirma ta: Lietuvių Tarybai patiektų siūlymų, su tuo SIO 15 DIENOS galutinai pa atvykę į Ameriką tikslu čia asi Kai komisijos vardu buvo pra an plačiai parengti.
pabandyti apimti lietuvių organizacine sis ir Taryba pagaliau, kad ir po atsparių dis rengti Amerikos Lietuvių Tary miliuotis, tai yra, tapti nieku ki neštas vieningas komisijos siū Rezuliucijų komisijos atstovas
tu, kaip tik amerikiečiais ...
lymas, pagal kurį Taryba pati J. B. Laučka tada pasiūlė rezo
tema daugiau lietuvių, nei dabar yra kusijų, vienbalsiai sutiko. Siūlyta ir nusi bos statuto atitinkam j projektą,
kuris turės būti patiektas rati Dar kai kam atrodė, kad Tary turi tapti bendruomenės orga liuciją, kurioje sujungti L. šimu
a p i m t a ; p a b a n d y t i s u k u r t i t a m p r e s  statyta nesiimti tokių reformų, kurios Ame fikuoti Tarybą sudarančių orga
nizatore ir vadovybe, o dabarti čio ir bendruomenės klausimo
nius organizacinius ryšius tarp lietuvių, rikos lietuvių visuomenės susiorganizavimą nizacijų centrams taip, kad nau ba ir taip jau didelį uždavinį tu nis Tarybos organizacinis tink komisijos siūlymai. Tos rezoliu
ri, kurio pakanka ir Tarybai ir
negu dabar yra; visų pažiūrų lietuviams turėtų pakeisti iš pamatų, bet siekti tokių jas Amerikos Lietuvių Tarybos visiems, tad jau nebegalima gal las tolimesnio bendruomeniško cijos mintis jau atpasakota šip
patriotams bendrų tikslų siekimą pabandyti organizacinių papildymų bei patobulinimų, statutas — Amerikos lietuvių voti apie kokį nors programos organizavimosi branduoliu, pra straipsnio pradžioje. Už rezoliuK
suorganizuoti tikslingiau, negu da kurie priartintų tą susiorganizavimą prie bendruomeniško susiorganizavi praplėtimą, reikia palikti viską, bilo opozocija tam pasiūlymui. ciją balsavo visi — taip pat If
Čia ir paaiškėjo padėtis, visai tie, kurie, sprendžiant iš pirmU
mo statutas — galėtų būti jau kaip ligi šiol buvo. Ta proga ir
bar yra; veiklos finansinį pamatą pabandyti pirma minėtų esminių tikslų.
paskelbtas ir pradėtas vykdyti Amerikos lietuviai buvo apibū priešinga pirma minėtoms pra pasisakymų atrodė nenorį h«Į
suorganizuoti a i š k e s n į ir p a s t o 
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dinti ne visai šviesiomis spalvo našystėms : svarbiausi opozicijos dėti apie kokį nors nutarimą tuo
vesnį, negu dabar yra; pabandyti sukur liečia susiorganizavimo metodą, atitinka DIENOS.
mis. Laimei, tas apibūdinimas reiškėjai buvo sandariečių ir so girdėti apie jokį nutarimą tuo
ti organizuotą ryši tarp visame pasaulyje mai praplečiant jau esamą Amerikos Lietu
Tam naujam statutui pareng išėjo iš senųjų žinomų veikėjų cialistų vyriausi reprezentantai klausimu šiame susirinkime.
Iš tokios dalykų eigos nerel*
išsiblaškiusių lietuvių, kurio dabar beveik vių Tarybos santvarką. Drauge turi būti ti Amerikos Lietuvių Tarybos lūpų. Jeigu taip kas nors iš Taryboje, šalia jų dar vienas —
kitas
ir
iš
"mažesniųjų",
kėlusių
kia
suprasti, kad bendruomenei
visiškai nėra.
kiek išplėsti ir Tarybos tikslai, kurie ligi suvažiavimo sudaryta komisija naujokų drįstų panašiai prasitar kai kuriuos grynai lokalinio po klausime nusistatymai buvo pa
patiekė visą eilę sugestijų, iš
*
*
iiol apsiribojo tik vienu, visi tikimės, laiki kurių matyti, kad, nekeičiant ti, tai galėtų kilti baisus triukš būdžio samprotavimus. Bet po siskirstę pagal sroves. Priešin
mas, kaip drįsta taip įžeisti...
KRAŠTUTINIS AMBICINGUMAS gal niu tikslu — Lietuvos nepriklausomybės dabar esamos Amerikos lietuvių Esą, apie pastovų solidarumo pietų pertraukos prabilo kiti, ku gai, lygiai socialistų, lygiai san
ir gali būti įžeistas tokių užsimojimų pami atkovojimu.
susiorganizavimo sistemos, o tik mokestį nėra ko nei kalbėti, rių tarpe ypač ryškiai komisijos dariečių atstovų tarpe bene di-,
narys prel. Balkūnas ir, pagaliau,
nėjimu. Gali sakyti — kaip tai, tai reiškia,
Šis tikslų praplėtimas galės ir turės atitinkamai praplečiant Tarybos nes, girdi, čia tave lengviau pa pats Tarybos pirmininkas L. ši desnė dalis principe nusistatę ui
kad viskas, kas ligi šiol buvo su tokiu pasi bQti formaliai įrašytas j įstatus, turės būti santvarką, galima surasti būdą, vaišins už kelis dolerius, bet už mutis. Pirmasis ta pi*oga pabrė teigiamą to klausimo išsprendė
mą. Tą patį galima pasakyti ir
aukojimu veikta, yra niekai, viskas panie rūpestingai suderintas su šio krašto įstaty kuris galėtų pasiekti svarbiau nikelį solidarumo mekesčiui ko žė, kad katalikų srovė Amerikos apie susivienijimų bei Katalikę
sius bendruomeniško susiorga vos kaip liūtai.
kinama?
lietuviuose yra stipriausia, gau Federacijos atstovų tarpe. VI*
mų reikalavimais, bet tie formalūs įrašy nizavimo tikslus. Tas sugestijas
Kaip
paprastai,
taip
ir
prieš
singiausia
ir daugiausiai pada sų tarpe buvo abejojančių, bet
Iš tikrųjų, kai kurie net labai žinomi mai greičiausiai negalės visiškai pilnai iš nutarta perduoti naujo statuto
ranti.
Bet
lietuviškiems reika tik dėl tos priežasties, kad nebu
veikėjai taip ir kalba... Bet ir jie patys reikšti tos dvasios, kuri faktiškai visais redagavimo komisijai, kaip me šį suvažiavimą buvo pranašų, ku
lams
bendrą
talką pripažįsta ir vo išsiryškinę atsakymo, kai||
rie tarėsi jau iš anksto suuostę,
pripažįsta, kad labai daug lietuvių yra už laikais, kad ir nerašyta, bet kiekvieno susi- džiagą.
joje dalyvauja, nors ir mažes praktiškiau tą klausimą spręsti#
organizuotos lietuviškos ribų — daug dau pratusio lietuvio sąmonėj esanti, buvo ir
nėmis teisėmis, negu priklausy Tik Tautinės Sąjungos atstovai
giau, negu toje veikloje. Jie pripažįsta, kad turi būti viso lietuvių veikimo žvaigždė —
tų pagal skaičių. Sako, mums jau turėjo visiškai aiškų nusi
būtų daug parankiau susiorga statymą, nes iš anksto, kaip
ir organizuotoji veikla yra dar gana pa kelrodė. Šiandien tą dvasią, tas idėjas bene
nizuoti
taip, kad vadovybė būtų žinoma, ta reikalą buvo plačiai
laida, kad joje dolyvoujančių didelė dalis geriausiai turim įrašę Lietuvių Chartoj.
renkama
visuotiniu lietuvių bal apsvarstę ir turėjo paruoštą kon«
ne tik nenori girdėti jokių įsakymų, bet ne
Šios idėjos kai kam pasirodė esančios
savimu, nes turim per 200,000 kretų siūlymą. To dėka ir iš vis(j
nori kalbėti net ir apie savanoriškus įsipa- "lietuvišku sionizmu". O Amerikoje tai esą
neįmanoma išmokti be vadovėlių ir žodyug.
suregistruotų parapijiečių, kurie srovių sudaryta komisija pef
reigojimus. Jie pripažįsta, kad tokia jau nepriimtina, nes tai esą priešinga... ameri
klauso
kunigų riiirodymų ir visus vienos valandos posėdį galėjo
Didžiausias šios rūšies literatūros pasirinkimas
esanti lietuvių psichologija Amerikoje, pa kinės asimiliacijos siekimams ir net įžeidžia
"užbalsuotų".
Taip pat ir pinigų, prieiti prie sutartinį) vieningo
yra Lietuvių Spaudos Centre "Gabijoj*"
sako,
mes
daugiausiai
sudedam pasiūlymo, kuris suvažiavime
gal kurią, esą, jų veiklumas bei dosnumas ir daugybę tų lietuvių, kurie tik to ir atvykę
V. PETERAITIS, MaZasls lietuvilkai angliikas žodynas, su tar
ir
mokykloms,
ir
ligoninėms
ir klausimą pastatė aiškioje švie
remiasi daugiausiai vienokia ar kitokia jų į šį kraštą, kad asimiliuotųsi...
timi, 418 psl., daugiau kaip 12,000 žodžių. Kaina $2.00
kitokiems
tautiniams
reikalams.
soje. Taip ilgą laiką tamsoje
V. PETERAITIS, Didysis lietuviškai angliškas žodynas, daugiau
nuotaika, bet ne kokiu nors pastoviu įsipa
Tačiau pačių žydų sionistų drąmis, pla
Bet vis dėlto, sako, mes, katali klaidžiojusi problema pagaliau
kaip 30,000 žodžių, 580 psl., didelio formato. Kaina $5.00
reigojimu ar drausmingumo bei tautinio so tus veikimas Amerikoje liudija, kad to
A.HERLITAS, Angliškai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.00
kai, nors tik ketvirtadalio teisė išplaukė į atvirus vandenis.
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lidarumo jausmu. Jie pripažįsta, kad tik
du klausimai lietuviškoje veikloje yra tvar
komi vieningų vadovybių — Lietuvos bylos
reikalais rūpinimasis ir tremtinių šalpa bei
imigracija, bet ir tai tarp tų dviejų centrų
bent finansų organizavime nėra aiškiai su
tvarkyto bendradarbiavimo. Visa eilė kitų
visiems lietuviams vienodai svarbių reika
lų neturi jokio bendro tvarkytojo. Jie pripa
žįsta, kad dabartinis veiklos finansavimas

kioms idėjoms Amerika nėra priešinga. Taip
pat ir socialistams, jei kuriems tautinė asi
miliacija atrodo šventesnė už tautinio susi
pratimo išlaikymą, prisimintina, kad yra ir
žydų socialistų sionistų organizacijos.
Mūsiškė Lietuvių Charta iš esmės nieko
nauja mums neskelbia, o tik ryškiai prime
na, ko lietuvis svetimame krašte niekad ne
turėtų užmiršti, jei jis brangina lietuvio
vardą.

A. LALJS, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynu,
2 tomai kartu
Kaina $ 14.00
J. KUKANAUZA, Anglt) kalbos gramatika lietuviams, 192 pal.,
Kaina $2.00
V. MINKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $ 1 JO
Anglų kalbos mokytojas, 174 psl
Kaina $ 2.00

Su užsakymu, pridedant. po 15 centų smulkiais pašto
ženklais persiuntimui, sittsti kartu ir pinigus, čekius ar
Money Order, adresuotus:
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