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Gegužės-May 14, 1953
Cleveland, Ohio

Atominė patranka, galinti atominį sviedinį nušauti 20 mylių. Ji gabenama į Nellis bazę, Nevadoje. Ginklas užėmė 8 vagonus. Bendras ilgis 84 pėdos.
Amerikos Jungtinės Valsty Teismas atmetė'sovietų konsulo
bės nuosekliai tebesilaiko nusi patvirtinimą įgaliojime, kurį ta
statymo, paskelbto dar 1940 riamai pasirašė.Lietuvoje gyve
metų vasarą, nepripažinti so nantis asmuo. Be to, kadangi
vietų okupacijos Lietuvoje ir Amerikos nusistatymas yra ne
Latvijoje bei Estijoje, ir visų leisti išsiųsti palikimų j už ge
tos okupacijos padarinių. Pro ležinės uždangos esančius kraš
gai pasitaikius; Amerikos vy tus, nes nėra užtikrinimo, kad
(Musų bendradarbio Šveicarijoje)
riausybė šį savo tvirtų nusista pinigai bus išmokėti kam pri
tymą pakartoja. Tokiu būdu, klauso, tai šis teismas dar nu
Šveicarijoje lietuvių nėra netelpanti asmenybė savo pra negalėjusių išemigruoti į užjūrį.
1948 metų pavasarį, Depart- tarė Lietuvoje gyvenantiems daug, jų skaičius nesiekia nė eities nuopelnais neabejojamai Jiems išlaikymą duoda šveicarų
ment of Statė buvo išsiuntęs vi įpėdiniams'tuo tarpu pinigų ne šimto, tačiau vietinė lietuvių užims tam tikrą vietą naujausių valdžia ir vietinės labdaros or
sų 48 valstybių gubernatoriams išmokėti, bet juos padėti į New bendruomenė gali pagrįstai di laikų Lietuvos istorijoje, tačiau ganizacijos. Tarp Šveicarijon at
laišką, prašydamas, kad jie pra Yorko Miesto Iždinę, ir ten lai džiuotis, turėdama savo tarpe paskutiniais savo gyvenimo me kviestų tremtinių yra ir kelio
neštų savo valstybių teismams, kyti kol bus galima juos užtik net tris įžymias asmenybes: tais velionis jau niekur .rimčiau lika lietuvių, jų tarpe profeso
kad Jungtinės Amerikos Valsr rintai išmokėti įpėdiniams.
prelatą prof. Kazimierą šaulį nebepritilpo ir iš savo užuovė riai Jakubėnas ir Mickevičius
tybės nepripažįsta sovietų oku
(vienintelis laisvojoje Europoje jos Lemano ežero pakrantėje su dukterim ir anūke. Tuo tarpu
pacijos Pabaltijo valstybėse ir
tebegyvenąs Vasario 16 d. akto dirbo jokios kritikos nebeišlai kai prof. Mackevičius su šeima
neigia sovietų konsulams ir ki
signataras), kun. prof. dr. Po kantį keistuolio darbą. Bet apie apsigyveno privačiai itališkoje
toms įstaigoms teisę atstovauti
vilą Jajtubėną (Lietuvos Evan- mirusius arba gera arba nie Šveicarijos dalyje, prof. Jaku
tų. kraštų gyventojus ir jų var
gelikų-Reformatų Bažnyčios ge ko...
bėną kaipo vienišą pasiėmė glo
du veikti. Todėl Department of
neralinis superintendentas) ir
Neseniai "Dirvoje*’ aprašėme boti senelių prieglauda Weesen
Statė prašė paaiškinti teismams,
Vilties-Dirvos namams šią sa- dailininką prof. Joną Mackevi savo apsilankymą pas prelatą miestelyje, Sankt-Galleno' kan
kad ir įgaliojimai, kurie ateina vaitę savo aukas atsiuntė:
čių. Visi jie yra peržengę gar šaulį, šiandien pasidalinsime sa tone, idiliško tValleno ežero pa
Sukakluvininkas JUOZAS RAČIŪNAS, Švenčius 60 metų gar- iš Lietuvos ir Sitų Pabaltijo
bingą ąštuonių dešimčių metų vo įspūdžius apie kunigą Povi krantėje. Prieglaudą valdžios
bingo gyvenimo sukaktį. Minėjimas įvyksta Clevelande, Cleveland valstybių, ir yra patvirtinti so Baltuška Petras, Chicago $1.00 slenkstį, visi jie neša devintą lą Jakubėną, kurį aplankėmę.
subsidijos pagalba išlaiko švei
Hotel, gegužės mėn. 16 d, 7:30 vai. Rengia Tautinė Sąjunga. vietinių įstaigų, yra nepripažin- Kubilius P., Cleveland .... 2.00 kryželį. Tiesa, Helvetų žemės
Kunigas Jakubėnas jau tre carų evangelikų bažnytinė lab
Juozas Bačiūnus visuomenininkas, laikraščių ir knygų leidėjas, tini Amerikoje. Tatai buvo pa Banionis V., Bedford ....... 1.00 lietuviai dar neseniai turėjo ki čius metus gyvena Šveicarijoje, daros organizacija. Pati prie
labdarys, tremtinių gelbėtojas, spaudos rėmėjas, o kaip jis pats daryta dėl to, kad keletas ame Grigaitis Ona, Cleveland 2.00 tą garsenybę, Juozą Gabrį-Par- kur jis atvažiavo iš Vokietijos. glauda yra įkurdinta buvusiame
sakosi — tik ūkininkas.
rikiečių advokatų, pavedami so Penikas J., Maspeth ....... 2.00 šaitį, atsiskyrusį su šiuo pasau Šveicarų valdžia .pasirinko kelis viešbutyje, kurį minėta organi
vietinių įstaigų, bandė atstovau Žukauskienė Gr., Chicago 2.00 liu prieš beveik du metus. Ši šimtus pabėgėlių, ar tai dėl se zacija įsigijo ir pertvarkė prie
ti Amerikos teismuose Pabalti
Matulionis VI., Cleveland 1.00 savaiminga ir į jokius rėmus nyvo amžiaus, ar tai dėl ligos glaudos tikslams. Prieglauda pa
jo valstybių piliečius, ir išgauti
statyta ant neaugėtos kalvos,
Budrys Kazys, Cleveland 2.00
'jiems priklausomus pinigus.
prie pat geležinkelio stoties. Iš
Amerikos teismai, vadovau Venclova J., '■Cleveland .... 2.00
prieglahdos langų matytis pasi
VISAM PASAULY
damiesi dėsniu, kad politikos Mažeikienė Valent., Moberty 2.00
gėrėjimą keliąs vaizdas į mies
• Vokietijoje iš kalėjimo paleistas feldmaršalas Manstein. telį, ežerą ir aplinkinius kalnus.
klausimus sprendžia federalinė Bogužas C., Waterbury .... 2.00
•••
vykdomoji valdžia, atsižvelgia Variakojis St., Detroit .... 2.00 Jis buvo nuteistas kalėti 18 metų. Iškalėjo 8 metus.
Vaizdas tikrai didingas.
• Prezidentas Eisenhovver, kalbėdamas Nevv Yorko res Deja, kaip sykis tuo metu,
į šį Department of Statė paaiš
Visiems aukotojams reiškia
Žymiam lietuvių visuomenės
— Laikraščio leidėju pasida kinimą, ir sovietinių įstaigų bei
publikonų pietuose, kurie kiekvienam kaštavo po 100 dolerių,
veikėjui, kultūrininkui buvu riau nupirkęs iš a.a. Olszewskio konsulų patvirtintus įgaliojimus me širdingą padėką. Taip pat ti iškėlė nuoseklios užsienio politikos reikalą. Iš viso surinkta 350.000 kai lankėmis prieglaudoje, prof.
Jakubėnas gulėjo po sunkios li
siam laikraščio leidėjui, kelių jo leistą laikraštį, o kai nuo dar atmeta. Todėl, ir neseniai svar kimės, kad ir kiti skaitytojai sa dolerių respublikonų iždui.
gos (sirgo plaučių uždegimu),
didelių vasarviečių savininkui bo pavargo nervai, išvažiavau stytoje Braunšteino palikimų vo auka namus parems. Namai
• Amerika iš Japonijos bazių pradėjo teikti didesnę para kurią atsparus lietuvio organiz
bus atidaryti gegužės mėn. 17
Juozas Bačiūnui gegužės 25 d. gyventi į gamtą.
mą Siamui, kad reikalui esant galėtų atsispirti prieš komunistus. mas nugalėjo, bet buvo pasi
byloje New Yorko Surrogate
d., bet namų tvarkymo darbai
sueina garbingo amžiaus 60 me — Teko skaityti spaudoje,
• Komunistinė propaganda pradėjo intensyviau per savus reiškęs visuotinis nusilpimas.
dar reikalingi stiprios piniginės
tų sukaktis, kuri iškilmingai kad esate apdovanotas' eile gar
kanalus skelbti, kad Korėjoje taika priklausanti nuo VVsahing- Nenuostabu; kunigas peržengė
švenčiama Clevelande, gegužės bės atžymėjimų?
monografijas, knygelę — Anta paramos. Ir jos tikimės iš Jūsų. tono, ir kad Washingtonas taiką trugdąs.
82 metų ribą! Kai vykau pas
16 d. kartu ją švenčia ir Ameri — Gavau Didžiojo Lietuvos nas Olis ir kt. Anglų kalba iš
• Kongreso atstovas Kersten, iš Wisconsin, įteikė Kon profesorių, buvau susižymėjęs
kos lietuvių visuomenė, didžiuo Kunigaikščio Gedimino Ordeną, leidau keliolika monografijų
greso atstovų rūmams rezoliuciją, kurioje siūlo ištirti Lietuvos, visą eilę klausimų, bet mano la
damasi jo asmeniu, nuveiktais Virginia Colonel (suorganizuotą apie Kanados turistų ministrą
VILTIES
Latvijos ir Estijos prievartinį įjungimą į Sovietų Sąjungą. Ta pelis pasiliko'kišeniujė, nes ne
darbais.
pirmo JAV prezidento tleorge Dolan, JAV turistų pionierių
rezoliucija pažymėta 231 numeriu. Ar ji prapuls dienotvarkės norėjau jo varginti. Galėjau su
DRAUGIJOS
Ir kai ta progą Dirvos ben VVashingtono), Kentycky Colo George Bishop ir, be to, kęliokomisijoje ar gaus eigą — netrukus patirsime.
pasitenkinimu konstatuoti, kad
dradarbis, norėdamas skaityto nel iu kt.
liką brošiūrų apie turizmą, šį
NARIAI
• Prancūzų Indokinijoje bloga karinė padėtis kiek pasi profesorius, kiek jėgos leidžia,
jus supažindyti su Jubiliato gy — Ar teįika dalyvauti ir dirb rudenį pasirodys Kompozito
taisė. Raudonieji, bijodami lietaus periodo, savo jėgas atitraukė. vis dar gyvai domisi pasaulio
venimu ir veikla kreipėsi į jį ke ti aiperikiečių politinėse bei pro riaus Antano Vanagaičio mono
Vilties Draugiją, $25.00 Tuo metu prancūzai, talkinami amerikiečių, veža karius ir karinę įvykiais, skaito lietuviškus laik
l
liais klausimais, Juozas Bačiū fesinėse organizacijose?
grafija, kurią redaguoja rašy įnašu įstojo atvykęs į Clevelan- medžiagą. Pakeistas ir prancūzų fronto vadas.
raščius, seka Lietuvos ir lietu— Du metus buvau preziden tojas Vytautas Alantas, z
nus, kuris yra iškalbus, šį kartą
dą cvaterbuyietis W. Zambliaus• Demokratų vadai — buvęs prezidentas Truman ir pre
( Perkelta j 3-iią pusi. )
buvo labai santūrus -ir trumpai tu Michigano Turistų Organiza — Kaip Tamsta žiūri, plačia kas. Naujasis rėmėjas apžiūrė zidentinis kandidatas Stevenson įspėja Amerikos valdžią netikėti
atsakinėjo į klausimus. Ir tai ne cijos, prezidentu Hotel Greeter, žodžio prasme, į mūsų politinį, jo namą ir apsidžiaugė jo įsi komunistų tariamos taikos pasiūlymais Korėjoje.
dėl to, kad neturėjo laiko (lie šešis metus viceprezidentu Mi- visuomeninį bei kultūrinį gyve gijimu.
• Amerikoje komunistinės veiklos tyrinėtojai atidengia čia šiaurės pusėn ištiso miesto
tuviškiems reikalams jis jo vi chigan Hotel Assn., members nimą?
Į Draugiją taip pat įstojo p. vis naujus komunistų sambūrius. Baigus Hollywoodo perkratinė- kvartalo griuvėsius pašalinus —
sados suranda), bet nenorėda Executive boards of Chambers
— Džiugu ir malonu, kad nau Gudienė, iš Brooklyno, $10.00 jimą gavosi pasibaisėtini daviniai — net 57 filmų aktoriai, ra įrengta kariuomenės pratimų ir
mas apie save daug kalbėti, žo of Commerce, Civic Organiza- jakuriai mūsų darbą sustiprino
mitingų aikštė.
įnašu.
šytojai ir režisoriai aktyviai talkininkauja komunistams.
džius reikėjo pešte pešti ir į tions, piember of Rotary ir t.t. ir daug prisidės prie lietuvybės
Šiandien naujieji Klaipėdos
— Kada pradėjote veikti lie išlaikymo. Koncertuose norėtų
daugelį klausimų tik trumpai
valdovai yra rusai, rašo laikatsakė, padariau tai, ką turi pa tuvių tautininkų organizacijo si išgirsti dainuojant daugiau
raštis. Jie užimą visas vadovau
daryti geras lietuvių vaikas. Ir se?
lietuviškų dainų, o ne svetimų
jamas vietas miesto valdyboje,
kai pakartotinai, gal ir per įky — Nuo 12 pietų amžiaus iki arijų.
geležinkelyje, ūkyje ir pramo
riai priminus, jog jis remia ir dabar.
Malonu, kad lietuvių' tarpe
"Flenšburger Tageblatt” ba nėje. O rusų kariuomenė nebe
— Kokie buvo Tamstos san jaučiamas daug sklandesnis su
vieno ir kito mokslininko bei
landžio
21 d. įdėjo Juergen sutelpa senosiose Moltkės gat
kultūrininko darbus, Bačiūnus tykiai su pirmuoju Lietuvos gyvenimas, negu kad jis oasiSchueler straipsnį apie Klaipė vės kareivinėse. Lietuvių įtaka
nukreipia kalbą, nebeleisdamas Respublikos Prezidentu Antanu reikšdavo anksčiau. Lietuvos ir
dą, pavadintą "Klaipėda (Mė palaipsniui išstumiama. Uoste
Smetona?
apie tai prisiminti.
lietuvybės gerovei dirba visi
mei) — seniau ir dabar”. Straip ir laivuose plevėsuoja, šalia so
Po trumpo pasikalbėjimo prie
__ Tabor Farmoje jis su šei kartu, sutartinai, kai tuo tarpu
snyje, tarp kitko, rašoma, kad, vietų, Lenkijos ir Suomijos vė
stalo, išėjome pasivaikščioti. Ta ma gyveno 6. mėnesius ir po to seniau, kiekviena partija traukė
įjungus Klaipėdą Lietuvos vals- liavos. Uosto krantinėse ir san
bor sodyba pasipuošusi žaliu ki visą laiką su juo turėjau glaudų tik savo vežimą.
tybėn, šis, Karaliaučiaus šešė dėliuose nuolat pakraunamos
limu ir žiedais. Sustojame prie ryšį.___________________ ,
— Kokie būtų Tamstos pata
lyje vegetavęs miestas, su 30.- krūvos iš Vokietijos sovietų zo
putojančio upelio.
. ’
—- Tabor Fariiioję, įvyko daug rimai bei pageidavimai lietu
000 gyventojų, tapo vieninteliu nos išvežtų, gėrybių. Anksčiau
— Įdomu būtų patirti, kada suvažiavimų, kilo daug sumany viams?
Lietuvos uostu, per kurį ėjo jos buvę planuota Klaipėdą padary
Tamsta atvykote į Ameriką ir mų, buvo .įsteigta eilė organi — Būti ištikimais Amerikos
ūkio produktų eksportas. Nuo ti dideliir karo uostu, dabar iš •
kokios buvo įsikūrimo sąlygos? zacijų. Mums būtų įdomu ką piliečiais ir gerais lietuviais. Bū
to laiko prasidėjo jo žydėjimas: to nieko nebeliko. Atvirkščiai,
' — Buvau tada 2 metų ‘am- nors apie tai sužinoti?
damas geru lietuviu, kiekvienas
uoste
buvo įtaisyti- moderniški viskas daroma, kad iš uosto ir
' žiaus ir man reikalingo pieno,
— čia gimė Margučio žurnalo turi būti, ir pavyzdingas lietu
įrengimai ir pastatyta reprezen ypatingai iš jūroje pagaunamų
manau, turėjau užtektinai.
ir kasdienės ' radijo programos vis, kad neužsitarnaųtumėm kotatyvių.1 pastatų, o gyventojų žuvų būtų kuo daugiausia nau
— O kada .įsijungėte į lietu leidimas, Lietuvai Vaduoti Są ’kio įžūlaus vardo, kokį įgavo čia
dos išgaunama.' "
»...
skaičius pakilo iki 50.000.
višką veiklą?
junga, Misija, visas Tautininkų kitos tautybės, kaip pavyzdžiui
1945 m. rusams vėl jį užėmus,
Vokiečių Klaipėdoje belikę tik
— Būdamas 12 metų amžiaus. judėjimas ir projektai.
"prakeiktas lenkas". ,
,
jis buvo prijungtas prie sovieti pora ■ šimtų. Kai netrukus po
— Ir kaip sekėsi dirbti laik— Kiek knygų išleidote ir ko Mums besikalbant saulė ilgus
nės Lietuvos respublikos. Karo užėmimo buvo vykdomas gyven
, raščio leidėjo ir spaustuvininko kie ateities planai šioje srityje? šešėlius pabėrė ir paukščiai pra
metu miestas smarkiai nuken tojų surašymas, daugelis vokie
darbus?
• ’ — Dainų knygas: šaulių, ri dėjo devynais balsais suokti,
mai,' Vanago snapas ir Vanago tad atsiprašydamas J. Bąčiūną
tėjo — beveik trečdalis jo buvo čių užsirašė kaip lietuviai,, tuo,
— Gana sėkmingai.
— Kas paskatino eiti į biznį plunksnos. Dvi Akiro parašytas už sutrukdytą laiką, ištiesiau Tai rusą turbininio MIG 15 nuotraukos, už kurių pristatymą ko sugriauta. Vietoje sukinėjamo tikėdamies
til
išvengti ištrėmimo
ir ktir glūdi Jūsų didelio pasiše- knygas, B. Balučio, Dėdės Am ranką.’ .
munistų lakūnams siūlo $100.000 atlyginimo. Dėl to pasiūlymo Biržos tilto, dabar pastatytas ir lengviau rasti galimybę gau•
Inf.
braziejaus, Antano Olšausko
jau kilocginčų, kad nejvyktfj kOinpromitacija.
"kimo paslaptys?
V. Kąsnius
nejudamas medinis tiltas. Nuo(ti

Visą gyvenimą tautai, tėvynei, bažnyčiai
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VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
Lithuanian Weekly, published by
American Lithuanian Press & Radio
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Telephone: HEnderson 1-6344.
Issued in Cleveland every Thursday.
Editar: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter
pecember 6th, 1915, at Cleveland
l.nder the act of Mareh 3. 1879.
Subscription per year in advance:
In the United Statės — $6.00 in Canada — $5.50, elsewhere — $6.50.
Single copie — 10 centą.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota, kaip antros klasės
siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta
tymų.
Prenumerata metams iš anksto:
Jungt Amerikos Valstybėse $5.00,
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.00.
Atsk. Nr. kaina 10 centu.

• Balandžio mėn. pabaigoje,
New Yorkę posėdžiavo Lietuvos
Ūkio Atstatymo Studijų komisi
jos Prekybos - Ekonominė sek
cija. Dalyvavo: Dymša, Vai
nauskas, Simutis, Trečiokas,
Rastenis ir Audėnas.

APYGARDINĖS STALO
TENISO PIRMENYBĖS
Gegužės 2 d., Chicagoje įvyko
Vid. Rytų Sporto A-dos stalo
teniso 1953 metų pirmenybės.
Pirmenybes, apygardos vadovy
bei pavedus, surengė Chicagos
LSK Gintaras. Varžybos vyko
tarp mums jau įprastų trijų
sporto klubų: Chicagos Gintaro
bei Perkūno ir Clevelando žai
bo. Bendras dalyvių skaičius —
24. . •
Vyrų komandinėse varžybose
dalyvavo 4 komandos: Gintaro
I-ji ir II-ji, Perkūno ir žaibo.
Buvo žaidžiama taškų sistema
(kiekvienas su kiekvienu). Nu
galėtojais išėjo Gintaro I-ji ko
mandą (VI. ir J. Šoliūnai ir B.
Žėmaitis), antroje vietoje pa
likdami žaibą (J. Nasvytis, H.
Johansonas ir A. Liutkevičius).

dytes. Mišriame dvejete nugalė
tojais liko L. Vanagas ir V. Ra
gauskaitė, baigmėje laimėję
prieš J. Nasvytį ir K. Laikūnienę.
(
-2
žaidynės buvo pravestos visai
sklandžiai. Gaila tik, kad žiūro
vų atsilankė pernelyg kukliai.
Laimėtojai buvo apdovanoti tro
fėjais ir knygomis. Nugalėtojus
pasveikino ir dovanas įteikė iš
Clevelando atvykęs apygardos
lauka ir stalo teniso vadovas
Vyt. Balašaitis.
Apygarda savo ruoštu yra dė
kinga Chicagos LSK Gintarui
už sklandų pirmenybių pravedimą kviesdama ir toliau sėk
mingai bendradarbiauti -sporti
niame darbe.
Vyt. Balašaitis

Baleto solistai: A’LDONA A L EI’ETYT f. ir
ALF. LIEPINAS koncertuoja Clevelande,
gegužės 17 d.

ispanų kraštuose populiarinda
mas Lietuvos vardą ir ryškin
damas bolševikų vykdomo ge
nocido metodus.
•
♦
•
šiuo metu K. Verax atidavė
LSK žaibo vyrų tinklinio ko
spaudai savo naują knygą ”E1
manda yra pakviesta dalyvauti
Imperio dėl Genocidio" ("Geno
Moterų komandinėse varžy Ohio tinklinio pirmenybėse, ku
• Iš spaudos išėjo Lietuvos cido Imperija”), kuri yra spau
Laisvės Komiteto leidžiamo žur sdinama Kolumbijoje ir žada bose dalyvavo Chicagos Perkūno rios įvyks gegužės 23 d., Cleve
nalo "Lietuva’’ Nr. 3. Atskiro pasirodyti dar šią vasarą. Kny- ir Gintaro komandos, kur perkū- lande. žaidimų vieta ir tvarka
gos išleidimu rūpinasi K. Klas-I nietės (Žibutytė ir Ragauskaitė) raštis bus paskelbtas kitą sa
numerio kaina 50 c. Gaunamas
tauskas. Jos išleidimą piniginiai įveikę gintarietes (O. ir E. Blan- vaitę. Ta proga žaibo tinklininDirvoje.
ir turinį dokumentais (klišėmis) dytės) tapo apygardos nugalė kai šį šeštadienį, gegužės 16 d.,
5:00 vai., St.- Clair Recreation
• Gegužės 22 d., penktadienį, remia Lietuvių Tautinės Marti tojomis.
Brooklyne, Dariaus ir Girėno rologijos skyrius, kuriam vado Vyrų vieneto varžybose, ku Center, turės draugiškas tinkli
paminklo statymo reikalais ren vauja Jonas Rimašauskas.
rios buvo pravestos dviejų mi nio rungtynes su Brooklyn Pargiamas pranešimas. Pranešimas
nusų sistema, nugalėtoju išėjo ma YMCA ir Clevelando ukraiįvyks Lietuvių Piliečių Klubo
J. Nasvytis (žaibas), baigmėje nų sporto klubu Orlyk. Tinkli
DETROITIEČIAMS nugalėjęs J. šoliūną (Gintaras) nio mėgėjai kviečiami atsilan
salėje, 280 Union Avė. Kalbės
dr. S. Biežis ir kiti.
Gegužės mėnesio 17 dieną 12 3:0 (21:19) (21:19) (21:14). kyti.
valandą, buvusioje Lietuvių Sve Trečioje vietoje liko VI. šoliūnas z------------------------------------------------------- .
• Kazys Pažemėnas, ats. pulk,
tainėje yra šaukiamas Detroito (Gintaras). Moterų vienetą lai
daugelio lietuviškų organizacijų Tremtinių Draugijos visuotinis
mėjo K. Laikūnienė (žaibas), Seniausias ir gražiausiai iliųs
aktyvus narys ir ALTS Balti- narių susirinkimas. Kadangi
antroje vietoje palikdama V. truotas lietuviškos minties’ žur
morės skyriaus pirmininkas,
nalas.
prieš tai du susirinkimai nega Ragauskaitę (Perkūnas).
nuo gegužės 1 dienos persikėlė lėjo įvykti dėl narių neatvyki
Vyrų dvejetą laimėjo J. Nas
į savo nuosavą namą 237 Mc mo — šis, nežiūrint atvykusių vytis — J. šoliūnas, baigmėje
MARGUTIS
Curley St., Baltimore 29, Md. jų skaičiaus, įvyks. Susirinkimas įveikę B. žemaitį (Gintaras) —
Įsteigė kompozitoriup
• Britanijos Lietuvis, norėda yra labai svarbus, nes jame be L. Vanagą (Perkūnas), tuO tar
A. VANAGAITIS mas pagerbti Vydūno atmintį, kitų klausimų bus svarstomas pu kai moterų dvejete pergalę
Kaina
metaąis $3.00
išleido jo paveikslus. Paveikslų tolimesnis Tremtinių Draugijos iškovojo. B. žibutytė — V. Ra
Susipažinti siunčiamas
gyvavimo
reikalas.
•
gauskaitė
įveikę
O.
ir
E.
Blankaina (su persiuntimu) 50 cen
dovanai.
tų.
6755 So. Western Ava

• Pagaliau balandžio 30 d. ALT
Vykdomojo Komiteto sekreto
rius išsiuntinėjo ALT nariams
pranešimą apie Vykd. Komiteto
veikimą. .
,

• V. Kąsnius ruošia spaudai
knygą "Gražioji Nemuno Šalis”.
Knyga bus apie 600 puslapių ir
joje tilps aprašymai visų Lietu
vos vietovių. Kas turėtų Lietu
vos vaizdų, prašoma paskolinti
ir siųsti šiuo adresu: 4415 So.
Richmond St., Chicago 32, III.
Be to, kas žino Savo gimtojo
krašto vietovių padavimų bei
pasakojimų ir, apskritai, gali
suteikti medžiagos apie savo tė
viškę, prašomi talkos, už ką bus
stengiamasi atsilyginti.

CHICAGOS IR APYLINKĖS LIETUVIŲ
DĖMESIUI!

J.;,

Chicago 36. IH.

lietuviu Prekybos Namai
PARDUODAMOS PREKĖS Iš FABRIKO, TIESIOG Į
JŪSŲ NAMUS
Mūsų prekyboje nėra pasenusių, sudulkėjusių, ar brokinių' prekių. Mes parduodame pirmos rūšies prekes, ga
rantuodami 5 metams.
Dabar turime Y P A T I N G Ą pasiūlymą: spyruoklinių matracų, miegamųjų baldų, kilimų, elektrinių
kiasiurblių.
Vatiniai matracai, visų dydžių, kitur parduodami
po $19.00, pas mus
Spyruokliniai matracai, visų dydžių ir spalvų,
16.00
kitur po $29.00, pas mus
Spyruokliniai matracai, 250 spyruoklių,
kitur po $39.00, pas mus $ 19.00
Spyruokliniai matracai, įvairiausių spalvų ir dydžių,
kitur po $45.00, pas mus, $ 29.00
Matracų pardavimas šiomis kainomis galioja tik mėnesį.
3 dalių ąžuolinis miegamasis, tvalnut ar šviesos spalvos,
kitur $220.00, pas mus $139.00
2 dalių svečių kambario baldai, Nylon, vilna,
kitur $300.00, pas mus tik $199-00
Skalbiamosios mašinos, su aliuminiaus skalbimo įtaisu,’
'
pas mus tik $ 89.00
Elektriniai dulkių siurbliai: Hoover, Eureka, Westinghouse,
pas mus tik $ 29.00
Vilnoniai kilimaį, 9x12, įvairių spalvų ir rūšių,
pas mus tik $ 69.00
EI. šalytuvai: IVestinghouse, Norge, Severai ir
daug kitų, nuo $149.00
9x12 linoleumai, įvairių spalvų, reguliariai
parduodami po $9.00, pas mus $ 5.50
Supamosios kėdės, įvairių spalvų, plastikos ar vilnos,
reguliariai parduodamos po $39:00, pas mus $ 19.00
Be.to, didelis pasirinkimas vaikų lovų, vežimėlių, sta
lelių, lempų, radijo aparatų, televizijų ir daug kitų prekių.
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — didžiausia lietuvių
baldų įmonė Chicagoje, užimanti 15.000 kv. pėdų plotą.
Visos kainos sužymėtos prekėse, be užsiprašymo.
Prekės pristatomos iki 150 mylių už Chicagos, ta pačia
kaina. ;.

• Bostone rengiamas birželio
mėn. liūdnųjų įvykių minėjimas.
Gegužės. mėn. 15 d. 7 vai. va
karo Bostone ALT kviečia lietu
viškųjų organizacijų pasitarimą.
Pasitarimas įvyks Am. Liet. Pi
liečių Draugijos patalpose.
• BALE pirm. kun. Končius dė
koja visiems, ligos m.etu jį pri
siminusiems.
• BALF vicepirmininkė Alena
Devenienė lankėsi Kanadoje,
Toronto SLA kviečiamą skaitė
paskaitą visuomenintSffif klausi
mais ir vėliau tarėsi su kitais
šalpos reikalais.

• žinomas mūsų rašytojas Ka
zimieras Verax (Kazys Čibiras)
gyvenantis Pietų Amerikoje, ei
lė metų sėkmingai darbuojasi

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro
ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie
skaitytojai:
Lapinas A., Montrėal ....... $1.50
Kiaunė J., Brooklyn" ....... 2.00
Žitkus Ė., Cicero
1.00
Kairiūkštis P., IVorcęster 1.00
Saukevičius F., Cleveland 1.00
Zambliauskas V
. 5.00
Waterbury

■V&v i

FURNITURE CENTER
, 3222-24-26 So. Halsted St., Chicago 8, III.
Tel. Victory 2-4226

i

įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
■nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. Kitomis dienomis nuo 9
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais 10 v. ryto iki 5 v.'
vąk. Sekmarįjeniaį perkantiems neskaitome pardavimo taksų.

GERAI, GALI

BŪTI
NENURIMSTANTI

1

DŽIAUKIS
GERIAUSIU
SU GASU

AUTOMATIŠKAS GASO PEČIUS
VERDA PIETUS KAI IŠEINAT
Būk linksma! Pasikviesk ką nors į namus! Dirbk rusyj ar
stogėj"! Paimk popietę atostogų. Veik ką tik nori namuose'ar
kitur — be rūpesčio dėl pietų!
,
■ Paruošk valgį anksti... įkišk į pečių... nustatyk automa
tišką laikrodžio kontroliavimą savo naujame! GASO pečiuje. Vi--’
rimas prasideda, baigiasi automatiškai... ir jūs atsisėdat prie
skanių, stiprinančių pietų, puikiai išvirtų, ir kaip tik laiku!
’ Virimas šiuo nauju GASO pečium ir viršuj pastatant, Jums
irgi duoda daugiau laiko, nes gasas yra greitas — verda greičiau
negu koks kitas kuras. Ekonomiškas gasas sutaupo jums daugiau
centų greitumu. Taigi,’taupyk laiką.-., darbą... pihigus, su
nauju GASO Pečium!

JŪSŲ AUTOMATIŠKAS GASO
PEČIUS TURI ŠIUOS PUIKIUS
ĮTAISYMUS...
Automatišką apšvietimą

Automatišką virdulį
Automatišką laikrodžio
. kontroliavimą

Tūkstantį viršaus šildymo
skylučių
Amžinas neužsikemšamas
skylutes

Greitą lygią temperatūrą
Nerūkstančią Keptuvę
Didžiausias pasirinkimas.
Žemiausia naudojim

}
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vicepirmininku. 1922 m. Jakubėnas išrenkamas Lietuvos Ev. _
I
Reformatų Bažnyčios superintendantu, o 1925 m. — genera
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
FrąUenfelder, kuri po karo iki ratyvus, telkia ugniagesius, lei liniu superintendantu. 1926 m.
"VladasGrybas. LIDIJAI TI giau iš jų kulvertomis išsirita.
"Amerikos Balsas” balandžio
vių
tremtinių gyvenimą. Kelis 1950 metų dirbo evangelikų baž džia kalendorių. Jam ypač rūpi pakviestas profesorium į Lietu
Paklausyk gero patarirho —
28 dieną perdavė į Lietuvą tokį MAŠUK. Vakar maža kas' jos
"Pasikalbėjimą su tarybiniu go- vardą tegirdėjo (moters darbš nepersistenk! Pasakyk tą ir kartus, giliai atsidusęs, profeso- nyčios remiamą labdaros darbą liaudies švietimas. 1908 m. įstei vos universitetą, kuriame buvo
čiosios, paprastos). Ir žudikai, Valsiūnienel Valerijai. Ji, mote ęjus susijaudinęs kartojo: ”Ne- Lenkijoje. Sugrįžusi į Šveicari gė Biriuose 4 klasių1 mokyklą, evang. teologijos fakulteto de
‘ etų Vladu Grybu”:
,bėra mūsų Lietuvėlės!” Rami- ją, ji buvo paskirtą benamių' se kurioje pats mokytojavo. Joje kanas. Nuo 1926 m. iki pat bol
Vladai Grybe! Sustok. Pa tiskart prakeiktieji, (nesapna riškė, be pusiausvyros. Ji la nomės, kad tai tik laikinis ban
nelių globėja, šį darbą ji dirba buvo’ dėstoma ir lietuvių kalba, ševikų okupacijos redagavo dvi
vo,
kad
prieš'teismą
stos)
.
Sam

biausiai
tėgu
saugosi,
kad
ne

klausyk. Turiu tau šį tą pasa
dymas, kurį reikia vyriškai iš visu atsidėjimu. Šveicarijos Lie ši mokykla išleido apie 300 su savaitinį religiniai-kultūrinį kai
diniai
Rockfellerių,
Morganų
—
atsitiktų,
kaip
Lidijai
Timašuk
e • kyti, Nepažįstu tavęs asmeniš
laikyti, ir jog dar kelsis Lietu tuvių Bendruomenės vardu pa sipratusių lietuvių ir lietuvai mo žmonėms skiriamą laikraštį
kai. Ir tu manęs nepažįsti. Bet (apgaulioti liaudį, kaip ir ją). atsitiko...
va. Ilgiau pasilikti pas ligonį dėkojome maloniajai vedėjai už čių. 1913 m. įsteigė Biržuose "Sėjėją”. Prof. Jakubėnaš yra
Kiek
kantrybės,
kiek
naktų
be

Taigi,
Vladai
Grybe,
nuvirtai
pažįstu tave iš tavo eilių, ku
nebuvo galima, tad palinkėjome pavyzdingą mūsų tautiečių glo lietuvišką spaustuvę tikslu leis parašęs visą eilę mokslo darbų.t
rias tu okupanto laikraščiuose miegių __ (bet dvejonės aiškios nuo koto...... Suprantu, kad tu jam įveikti negalavimus ir su bojimą.
ti pigias knygas.
Jis yra atstovavęs Lietuvos
padraikai, kaip šiaudus tvarte. bus tegu!) Partija budrumą jai dabar sergi tokiomis pasiutu stiprėti, kad galėtų gėrėtis nau
Kilus pirmajam pasauliniam evangelikams daugelyje tarp
įdiegė,
(milionams
tokių
pat
siomis
pagiriomis,
kokių
gal
nei
Dovanok, už tuos tavo pakrei
ju pavasariu, kuris visu savo
Negalėję dėl prof. Jakubėno karui, buvo priverstas keltis
kus aš nevadinčiau tavęs poetu. draugų). Krinta, kris (marginu pats Justas Paleckis niekad nė nuolat besikartojančiu • grožiu sveikatos būklės su juo pačiu Rusijon. Bet ir ten pasiliko lie tautinių kongresų.
Kaip iš šio suglausto aprašy
sio
plauko
priešų
kaukės)
—
ka

ra
turėjęs,
nors
išgerdavo,
Nes poetas — gal ir pats tą žireiškėsi čia pat, už kambario plačiau išsikalbėti, pasirausėme tuviškojo gyvenimo sūkuryje. mo matome, kun. prof. dr. Jaro
pranašų
paguoda
ir
viltis.)
smarkiai
išgerdavo
...
Nuo
po

■ WMai — yra kas kita. Bet jūs te
langų.'
savo archyvuose ir radome jo Petrapilyje buvo nukentėju- kubėnas visą savo ilgą gyveni
nai dabar išradot gerą žodį. Jūs Ir žinok, kad galo nesulaukęs litiško apsvaigimo pagirioti
paties ranka rašytą autobiogra siems dėl karo šelpti centro ko mą dirbo Tautai, Tėvynei ir Ev.(priešas
kąsti
dar
nekartą
drįs.)
Pastebėsime,
kad
profesorius
daug
bjauriau
...
Tiek
to.
Ma

' dabar save vadinat tarybiniais
gyvena erdviame, patogiai įren fiją. Prof. Jkubėnas priklauso mitete, paskum išsikėlė j Vo Reformatų Bažnyčiai. Jis savo
poetais, tarybiniais rašytojais, Dar žiauresnis, klastingesnis jis, tai, kokia velniava darosi...
(kai
mirštamą-gauna
žaizdą
vie

Ką gi. Pagiriok, Vladai Gry gtame kambaryje kartu su vie tai mūsų garbingųjų veikėjų ronežą, kur mokytojavo M. Yčo didžiais darbais nusipelnė visos
tarybiniais dailininkais ... Ge
ną
po
kitos.)
Ir
tarybinis
žmo

be.
Ir nesiskubink dabar keikti nu latviu tremtiniu. Pačioje kartai, kuri savo šaknimis sie gimnazijoje. Grįžęs į Lietuvą lietuvių tautos padėkos ir pa
rai darot, kad šitaip skiriat sa
kia tolimus, gražaus romantiz 1918 m., Jakubėnaš įsteigė Bir
ve nuo tikrų poetų, tikrų rašy gus to nepamiršta.) Ir visi, kaip Lidijos Timašuk, nesiskubink ir prieglaudoje šiuo metu išlaiko mo apgaubtus "Aušros” laikus. žuose gimnaziją, kurioje dėstė garbos. Palinkėkime, kad Visa
galis jį išsaugotų iki tos laimin
ma
Timašuk,
budrumo
vachton
54
įvairių
tautybių
tremti

sionistų
baltuose
chalatuose
tojų, tikrų menipinkų. Vis gi
"Varpo" gadynė jiems nėra tik iki 1933 m. Taip pat suorgani gos dienos, kada jis galės grįž
stos!
šias
eiles
norėčiau
aš
pas
niai
(vyrai
ir
moterys),
ar
tai
garbinti!
Nes
ką
gi
tu
gali
ži

viena kiaulystė mažiau ...
ją nusiųsti, (padėkos žodžiu noti! o gal katrą rytą išgirsi, liuteronai, ar tai pravoslavai. rai praeities tyrinėjimo sritis, zavo Biržų smulkaus kredito ti su kitais tremtiniais į laisvą
Vladai Grybe! Aš žinau —
Maskvon nuskrist.) Dar geriau kad vėl viskas augštyn kojom Mat, prieglauda globoja asme bet jų pačių išgyventa tikrovė. banką, kuris suvaidino didelį Lietuvą, kuriai jis visą amžių
šitas mano pasikalbėjįmas su — kaupt priešams baisų rūstį,
apvirto ... štai vienas Lietuvos nis, kurių išpažįstamoji tikyba Prof. Jakubėnaš savo akimis vaidmenį tenykščiame ūkio gy nenuilstamai tarnavo, i A. G.
tavim bus vienašališkas. Tu gi kaip kukli ta rusų moteris”.
išeivis poetas, halys Pavabalys, įeina į pasaulinę ekumenine są stebėjo lietuvių tautos tautinį venime.
negali man atsiliepti. Bet nie — Taip tu kalbėjai vasario
Ne mažiau reikšmingas Po
specialiai tau ir tau panašiems jungą. šiuo metu prieglaudoje, ■atgimimą. Ne tik stebėjo, bet ir
ko. Tu gi dabar vistiek esi to gale. O kas pasidarė kovo gale?
be prof. Jakubėno, dar gyvena gyvai prisidėjo prie mūsų tau vilo Jakubėno veikimas tikybi IŠTIKUS GAISRO
parašė šias eiles:
kioj bėdoj, kad nežinai ką sa Baisu!
ponia Klara šepetienė, kunigo tos sąmonės atbudimo. Jo nuo nėje srityje. Jis iš pat savo ku
Vilkas vilko vilkui vilką.
NELAIMEI
kyti nei tiems, kuriuos akis j
Vakar tu garbinai Lidijos
Kas atspės, kur jį nuvilko! Jono šepečio našlė, su kuria įdo pelnai yra dideli, matuojant juos nigystės pradžios nesitenkino
Kada
jūsų namai arba ra
akį susitinki. Tavo draugai — vardą, o šiandien reikia jį pra
Kirvis kerta kirviui kirtį, miai pasišnekučiavome gerą va visuotiniu Lietuvos saiku, bet vien tiktai darbu savo parapijos kandai tampa sunaikinti arba .
• jeigu jų turi — turbūt, iš pasi keikti. Vakar tu džiaugeis, kad
tikrai
neišdildomų
įspaudų
jis
'ribose, bet ėmė organizuoti lie sugadinti ugnies, kreipkitės j
landą. Ponia Šepetienė yra ki
,
Rusas rusui ruošia pirtį.
gailėjimo ir kinkų drebėjimo, sionistų šnypščianti ruja, bal
lusi iš gretimojo Kuršo, bet, iš savo darbais paliko jo numylė tuvių evangelikų-reformatų gy P. J. KERŠIS, dėl apkainavi■nedrįsta pasakyti tau to, apie tais chalatais prisidengus, nei
tekėjusi už lietuvio patrioto ku tuose Biržuose, kur jis kelis de venimą visoje Lietuvoje. Jau mo, ko visada reikalauja apką tu ir pats dabar dieną-naktį nesapnavo, kad reik prieš teis
VILTIS
nigo, išgyveno Lietuvoje beveik šimtmečius buvo kiekvieno gero 1903 m. jis buvo išrinktas Vil draudos kompanijos pirm, ne
laukia jūsų
galvoji. Tai noriu tau atvirai mą stoti, o šiandien... atsitiko
vniuje ev.-reformatų sinodo nuo gu išmoka už nuostolius.
pusę šimtmečio ir sulietuvėjo. darbo talkininkas ir siela.
talkos!
pasakyti.
tai, ko nei Lidija, nei tu, Vladai
Ji su malonumu atsimena savo
Gimęs Biržų apskrityje 1871 latiniu sekretorium, o 1919 m.
P. J. KERŠIS
— Grybe, Grybe! Kuriu galų Grybe, nesapnavai. Dabar tau
gyvenimą Lietuvoje, kur pra m. balandžio 11 d., Povilas Ja- jis sušaukė pirmąjį nepriklau 716 Society
for Saving Bld.
tu prasidėjai su ta Lidija Ti reiks daug bemiegių naktų pra
somos
Lietuvos
ev.-reformatų
ėjo,
gražiausieji
metai.
Ji
pati
kubėnas baigė gimnaziją Min
TALIS
STUD1O
.
Telef.:
įeiei.: aiAin
MAin 1-1773.
i-rna.
mašuk! žinai, net ir aš — bū leisti, kol išsilaižysi iš to vel
dirbo šalia vyro visuomeninį ir taujoje, o teologijos mokslus li sinodą, kuris išrinko j, kpnsi-| Eezidencija: PENINSULA 2521
damas toli, labai toli nuo viso niop nuėjusio Lidijos budrumo.
____________________ z
pedagoginį darbą, yra parašiu cenciato laipsniu išėjo Dorpato stori jos (vykdomojo organo)
dabar jūsų kaimynistėj
to, ką tu tenai garbini ir ko bi Ir kaip tau dabar atrodo toji
si kelis vadovėlius. Dar ir šian (Tartu) universitete. Paskum
7106 Superior Avė.
jai — vistiek stebėjaus, kai tavo partija, kuri tokį niekam
dien draugai bei mokiniai jos pagilinti lankė Erlangeno uni
Vokiškos radio aparatu firmos KOERTING atstovas
pamačiau tavo eiles Lidijai Ti vertą budrumą įskiepijo, milio
neužmiršta ir bent laiškais pa- versitetą Vokietijoje. 1899 m.
Tel. HE 2-0144
ST. GRABLIAUSKAS, gyv.
mašuk, išspausdintas vasario 27 nams !
laiko su ja ryšius.
buvo įšventintas Biržų evange
5 Thomas Park, So. BosBet kuriuo laiku, bet kokios
ton 27, Mass., siūlo viso
dieną. O pamačiau jas kaip tik
Vladai Grybe! Tu dar jaunas.
Būdami prieglaudoje, ' kuriai likų-reformatų parapijos ant
mis bangomis ir F. M.
tada, kai tai Lidijai jau ir Le Tu dar tik dvidešimts šeštą pa rūšies foto patarvimas Jums. parinktas "Pelikan” vardas, su ruoju kunigų.
penkių
modelių
radio
Modernūs
portretai,
vestuvių,
nino ordinas buvo nuplėštas nuo vasarį šiam pasauly pergyveni.
aparatus. Kainos nuo 100
pasitenkinimu galėjome konsta Nuo šio laiko Povilas Jakubė((kilmių, vaikų ir kitos nuo
dolerių.
kaklo, ir jos nuopelnai, tavo Būk atsargesnis. Niekad dau traukos.
tuoti, kad joje tikrai nuoširdžiai nas dar labiau pasineria į visuo
Taip pat skubiai reikalingi*
taip išgarbinti, buvo jau nuėję giau nesiskubink su pagarbini
rūpinamasi iš gimtojo; krašto menę darbą. Jis steigia liaudžiai
dilesniuose miestuose at
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
šuniui ant uodegos. Skaitau ir mais, gyvendamas tokiame ro
—
i
stovai
•»*
pasaulinių įvykių išblokštais knygynėlius (prie šio darbo pri
stovai
u-'
Europinių žurnalų ir filmų
Atstovas Clevelande A. Johanson, 7616 Dec\er, Cleveland
jaudinuos už tave, Grybe. Tik juje, kur dievaičiai taip stai
žvaigždžių fotografas, dabirĮ tremtiniais. Prieglaudos vedėja sidėjo ir "knygnešių karalius”
3. Ohio. UT, 1-3465^
prisimink, tik paklausit;
giai įlipa į sostus ir dar staiCLEVELANDE.
yra simpatinga panelė Elisabeth Bielinis), jis organizuoja koope-

Visą gyvenimą tautai, tėvynei...

Žodis „Tarybiniam poetui

Šių dienų tarptautinės politikas aplin
kybės ir sovietų imperialistinės tendencijos
iškristalizuoja tos priemonės tris pagrindi
nius tikslus:
1) Panslavistinę tautinę tendenciją! Per
J. VILIlišIS
X
35 metus bolševikinės diktatūros jau užtek
tinai prisiauginta savos rusiškos inteligen
Londone panaikinama egzilinė lenkų vy- pastebimai diriguojama Kremliaus papirktų
tijos, kuri palaipsniui perima valdžios vairą
agentų,
kaip
kad
žyd.
Albert
Hiss
ir
kitų.
riausybė. Mes, kurie karui besibaigiant paį savo rankas. Jei ta jaunoji bolševikinė
bėgom nuo bolševizmo teroro iš Pabaltijo Raikąs mano, kad ir čia žymų vaidmenį su
karta ir rivalizuoja tarp savęs dėl įtakos,
valstybių j Vakarų Vokietiją ir į kitas lais vaidino žydų kapitalas. Nedrįstu tvirtinti!
. kaip kad paprastai yra diktatūrinėse siste
Tik neseniai, lyg iš letargo miego, pra
vas demokratines valstybes, negalėjome at
mose. bet viename punkte jie visi, matomai,
virai pasisakyti, kad bėgome nuo bolševiz dėjo pabusti vakariečiai, kai Kremliaus sma
,sutaria, tai tautinės ambicijos klausime —
mo, kad nebūtume vėl atgal grąžinti į "rojų”, kas akiplėšiškai pradėjo rodyti dantis, nore- '
kad Rusija tūri būti valdoma rusų! Antagokas būtų buvę identiška su pasiuntimu į damas dar daugiau aukų, grąsindamas net
ižmas nuolatos brendo ir didėjo, nes nuo
savo taip "duosniems bičiuliams" vakaruose.
aną pasaulį! •
•t
revoliucijos pradžios 1917-1920 mi Rusija
Didžiausia pasaulio "demokratai”, Roo- Milionam žmonių šiandien vėl sužibo laisvės buvo valdoma beveik 85% žydų, net iki 1935
sevelt’as ir Churchill’is, o vėliau ir Truma- viltis, kai nauja USA valdžia, jos prezidento m„ kurių didelė dalis buvo atvykę iš USA
nas, tvirtai laikėsi savo slaptų susitarimų su gen. Eisenhower’io lūpomis, viešai pareiškė, ir kitų valstybių, net anksčiau visai nepaži
Stalinu Jaltoje, Teherane, Potsdame, pagal kad atsisako nuo savo pirmtakūno Roose- nę Rusijos. Taigi, išaugo noras nusikratyti
kuriuos ištisa eilė nepriklausomų valstybių velt’o, Truman’o, kartu su Ch.urchiH’iu ir Sta "svetimųjų" valdžia.
ir milionai gyventojų buvo parduoti Krem linu, padarytų slaptų susitarimų, kuriais
Taip pat aiškiai matoma tendencija su
liaus vergijon, pusė Europos nuo štetino iki tautos buvo atiduotos vergijon! čia turima rusinti okupuotus kraštus. Visi rafinuoti
Triesto, stropiai tenkino kiekvieną raudono galvoj slapti susitarimai Teherane 1943 m., nutautinimo būdai ne svetimi! Netik sunai
diktatoriaus norą, dar taip neseniai buvusio Jaltoje 1945 m. vasario mėm ir Potsdame kinama vietos inteligentija, bet ir paprasti
Hitlerio sėbro! Nenuostabu, kad akyvaizdoje 1945 m. liepos mėn. Tik vienas iš buvusių ■ vietos gyventojai išvežami į gilumą Rusi
kios politikos, jie bilVo kurti ir akli šauks partnerių, dar esąs anglų valdžios viršūnėje, jos, arba į Sibirą, o jų vieton atgabenami
mus kariamų ir kankinamų žmonių ir ver partijų perbėgėlis Churchill’is, nejaučia są barzdoti kacapai (surusinama žemė — Hit
gijon patekusių tautų! Skundai ir vaitoji žinės graužimo ir laikosi duoto Stalinui žo lerio metodas!) pakrikštyti vietos gyvento
mai — buvo tik balsas šaukiantis t^juose'4 džio. Jis anglišku šaltakraujiškumu gali pa jų pavardėmis. Pradžios mokyklose įvedama'
Vakarų politikų vaikiškas trumparegišku siūlyti tik minkštesnę-virvę kariamoms tau privaloma rusų kalba,- nekalbant 'apie augšmas ir stebėtinas apglušimas stebino kiek toms! Negreit prisipažinti prie-savo klaidų tesries mokslo įstaigas. Net satelituose įve
—- tai anglų principas!
vieną, sekusį' tarptautinių įvykių raidą.
dama rusų kalbių kaip ofięialinė kalba. OkuPadarę šią mažą ekskursiją į netolimos
Amerikos užsienio reikalų ministeris,.
puptoje Rytų Vokietijoje paskelbtas privaByrnes, tik po trijų metų pastebėjo, kad praeities politinius reiškinius ir atkreipę dė lomas rusų kalbos mokymas.' Stalino "filoso
sovietai apgaudinėja. Jo įpėdinis, gen. Mar- . mesį bendrai į visų tautų kančias, patekų- fija" ir bendrai Kremliaus propaganda skel
shal'is, nors buvęs ilgą laiką Maskvoje ir s*as už geležinės uždangos dėl kaltės ar kvai- bia, kad tik visiems išmokus rusų- kalbos,
užleidęs komunistams Kiniją; visai nesu- lumo vakayų politikų, grįžkime vėl prie žydų! bus prieinama didžiosios "tėvynės" kultūra
prato! O paskutinis užsienio reikalu minis”,
ir materialiniai technikos progresai... žo
III
teris Acheson, tik tūpčiojo visą laiką, kai
džiu, surusinimo tendencija didesnė, negu
palerina, kol savo nuolaida po nuolaidos su
Pirmiausia kyla klausimas, kodėl Krem caro laikais. Dėlto, reikia manyti, kad spe
gebėjo užleisti Kremliui visas strategines lius pradėjo viešai demonstruoti antisemitiz cialus dėmesys atkreiptas į žydus, kurie dėl
pozicijas!
•
mo akciją, paaukodamas iki šiol, rodos, fa- savo religijos bendrai sunkiau nutautinami,
Nenoromis skverbiasi mintis, kad augs- vorizuojamą tautą?' Atsakymas nėra taip negu kitos tautybės.
toji vakariečių politika buvo visą laiką ne- sunkus 1
2) Įsigyti simpatijų pas arabus! Staigus

ŽYDAI IR BOLŠEVIZMAS

OiMl

nutraukimas diplomatinių santykių su Izrealiu dėl sprogusios bombos rusų ambasadoje,
galėjo nustebinti tik paviršutinį stebėtoją.
Psichologinis paruošimas nutraukti santy
kius buvo jaučiamas seniau.
Jei Kremlius buvo vienas iš pirmųjų,
kuris taip rėmė Izraelio nepriklausomybę
UNO posėdžiuose, ir šiaip, tai tik dėlto, kad
kuogreičiausia išstumti anglus iš Palestinos
protektorato (bendrai Kremliaus politika —
remti tautines aspiracijos kitų valdomuose
kraštuose!), ir, įsigijus, žydų simpatijos, už
imti patiems svarbią strateginę poziciją.
Greičiausia, kad bombos ir ginklai žydų ko
vos organizacijoms Palestinoje, kurių dau
guma buvo komunistinio pobūdžio, aštriau
vedusioms kovą su anglais, buvo pristatoma
irgi iš Maskvos. Tačiau Izraelis, iškovojęs
nepriklausomybę, nuėjo savais keliais. Jis
nepasidarė sovietų satelitu, kaip gal būt
tikėjosi Kremlius, o pasirinko demokratinę
valdymosi formą vakariečių pavyzdžiu.
Jaunai Izraelio valstybei reikėjo daug
kapitalo: remti gausią imigraciją, kurti pra
monę, kurios anksčiau visai nebuvo, vykdyti
melioraciją naujuose, skirtuose žemės ūkiui
plotuose, kelių statybai ir 1.1. Tai natūraliai
galėjo pagelbėti tik šalys, kurios turi to ka
pitalo: USA, Anglija, Kanada, kur ir gyve
na stipriausios pinigais skaitlingos žydų ko
lonijos. Tai negalėjo duoti' Kremliaus bolševikija! Taigi dėlto ir Kremliui, negavus
jokių pirmenybių, neliko jokio intereso Izrae
lyje. O kas netarnauja jo interesams, tai jei
ne priešas, tai bent visai nereikalingas. Teko
nurašyti į nuostolius!
Dar svarbesnė priežastis yra kita!
• Jaunos Izraelio valstybės kovos, su Si
rija, Trąnsjordanija, Iraku, Egiptu ir kt. su
kėlė visam arabiškam pasauly tautinį judė
jimą, kuris nusikreipė netik prieš Izraelį —
žydus, bet ir prieš galiūnus USA, Angliją ir
Prancūziją, kurios rėmė Izraelį ir tuo tarpu
turi daug savų interesų arabų kraštuose. Dešimtys tūkstančių išvarytų iš Izraelio ara-

bų, senų vietos gyventojų, šiandiena yra sim.
bobai neapykantos prieš žydus ir jų globė
jus. Tautiniu pagrindu arabiški kraštai nori
atsikratyti svetimųjų.
Anglai varomi iš Irano, Sudano ir Egip
to ir turi apleisti strateginį Sueco kanalą;
Šiaurės Afrikos Tunisas ir Moroko bruzda
prieš valdovus prancūzus; taipogi jaučiamas
judėjimas prieš amerikonus Irake ir Saudi
Arabijoje. Kremlius, žinoma, tuos tautinius
judėjimus palaiko ir kursto, nes tai atitinka
jo politikai — išstumti vakariečius iš arti
mųjų rytų!

Be tiesioginių strateginių tikslų, susi
siekimo ir ūkio rinkų, — Maskvai dar kve
pia arabiška nafta, šiandien eksploatuojama
vakariečių. Iranas, Irakas, Saudi Arabija,
Kuvvait ir Bahrein salos, turi apie pusę viso
pasaulio naftos išteklių aplink Persijos įlan
ką. Tai yra tik apie 600 mylių praeiti rusams
per nesustiprintą Iraną! Dėlto, Kremlius,
jau šiandien viešai skelbdamas ir vykdyda
mas antisemitizmą, automatiškai pasidaro
arabiško pasaulio draugu. Dar daugiau pa
brėžti tas savo simpatijas, kviečiamas į Mas
kvą buvęs karo metu Hitlerio globoje (visai
Hitlerio pėdomis!) garsus Jeruzalio muftis
Kaj Emin Husseini. Su juo konferuojama.
Nors toli siekianti ’ tikslai, bet jau -dabar
gana aiškūs'!

3) įsigyti gyventojų palankumą okupuoloj Rytų Vokietijoj! Hitlerio pasėta.antise.mitizmo sėkla Vokietijoje yra giliai įleidus
šaknis. Nedaug šiandien sutiksim žmonių'
Vokietijoj, visvien kurio išsilavinimo ar pa
dėties, kurie viešai pareikštų savo pasipikti
nimą dėl žydų sunaikinimo Hitlerinės dik
tatūros metu. Ne paslaptis, kad šiandien
daugelis buvusių aršiausių nacių "essesintn. kų> žudžiusių žydus, yra bolševikų paklusnūs tarnai. Jiems patinka hitleriniai metodail •
(Bus daugiau)

1953 m. gegužės 14 d. ♦ Nr. 20

STUDENTU
Redaguoja: K. Ostrauskas, R. Mieželis ir Vyt. Kavolis. • Red.adresas: 106 Wm. James Hali, Harvard University, Cambridge 38, Mass.
.

-

.

Nr. 7

/
4

už sėkmingas studijas įtrauktas
į studentų "honor roll".
•
SAULIUS ŠIMOLIONAS
• Rimvydas Vaišnys baigęs
r
pirmuoju
North-East Catholic
Nei vienas iš mūsų idealų nereikalauja užsimerkti prieš
Apie studentų pareigas tomai prieštarąvimu, kaip tosios se
Pastaruoju laiku "Studentų ninteliams
"nepozityvistams”
High
School,
Philadelphid, Pa.,
klaidas, garbingus nuomonių skirtumus, ribotus horizontus. Ir žody” buvo šiek tiek kalbėta tarti žodį.
prirašyti. Studentai visi jau ži kretorės (visai ne legendarinės),
abiturientų konkurse laimėjo
ne vien į oponento klaidas ateiname, plačiai išsprogdinę kritiškas apie mokslinį metodą, žmogaus
no,
kad
savo
pareigų
jie
nežino
kuri, tris sykius pažadėjusi iš
Mano akimis žiūrint, V. K.
pirmą vietą iy stipendiją į Yale
akis — stengiamės, priešingai, ir savyje šėtono sėklą įžvelgti.
prigimtį, ideologiją. (žiūr. V. nenori paneigti žmogaus prigim (na kiek gi valdžiai mokesčius siuntinėti pakvietimus į susi
*
šitokia politika, pasirodo, turi duomenų užgauti kai ku Kavolio "Ideologijos ir Visuo- ties, kaip kad V. V. klaidingai sumokėjusių?). Bet, nepaneig rinkimus; tris sykius jų neiš- Universitetą.
• "žiburėlio” metinis susirin
riuos skaitytojus. Bet išvesti skaitytoją iš kantrybės ne tiktai meniškumas” . ir V. Vyganto mano, bet ją tik suprasti. Dėl damas savo tautinių vertybių siuntinėja, o, ne laiku ir ne vie
rašeivos širdžiai malonus dalykas, tai — rimtos, atsakingos pub "Kitaip galvojant”), Vadinasi, to ginčas tiktai tariamas, o ne (moterys juk nuo žiliausios se toje, susilaiko (susirinkimai ne kimas įvyko kovo 29 d. Chica
licistikos pareiga. Tai vienas iš veiksmingiausių būdų iššaukti grynai filosofinės problemos, fi tikras. Jis išreiškė savo supra novės liūliavo mūsų kūrybinį įvyksta). Neprieštarauti reikia goje. Dalyvavo nemaža lietuvių
reakcijai, kuri paskatintų nusipurtyti ant sąžinės sužėlusius mau- losofiją suprantant kaip apibrė timą (o tas supratimas nuspal genijų, kurdamos liaudies dai su įsitikinimu, principiškai, iš veikėjų, kurie aptarė tolimesnę
"žiburėlio" veiklą. Numatoma
-rus ir paklausti, ar ne perdaug kartais turima kantrybės, visų žimų aiškinimą (o kaip kitaip vintas sociologine spalva, kaip nas), inteligentiškas stebėtojas širdies!
-pirma, su savimi. Tikime, kad studentas su spaudos etiketu yra ją suprast!) ;— sokratiškai ta savaime tikėtinasi iš autoriaus neturėtų visiškai už Šioje trumpoje apžvalgoje ne atkreipti didesnį dėmesį į finan
susipažinęs, ir todėl nematome reikalo bijoti pasėkų .
riant: galvoti teisingai, kad gy polinkių) labai įtikinančia, er miršti ir studenčių. Negalime įmanoma atskleisti visų gilesnių sinių lėšų sudarymo metodu,s.
Nenorėtume, kad, kritiškai pastabai pasirodžius, būtų iš venti teisingai. Visa, kas seks go išmintinga psichoetine hipo be didžio skausmo žiūrėti, kaip studentės horizontų. Reikia ta Pasiūlyta stengtis gauti pajamų
syk klausiama: ”Ar jūs iš tikro nuoširdžiai stengiatės jieškoti toliau, mano kolegoms nehuma- teze, kuri puikiai išaiškina jos astrologų ir šiaip empiricistų čiau atvirai pabrėžti, jog siau per' testamentus ir Surengiant
visų bendradarbiavimo”, jeigu "nuolat kabinėjatės” prie tų ir tų? nitarams, o gal ir humanita aiškinamus faktus (grupiniai visokių įtakoje, ši /daugumoje) ra specializacija ir artimesnių dovanų vakarą.. "žiburėlis” bu
Bendradarbiauti, tarpusavyje pasikritikuojant, galima. Bet daug rams, bus tik "pilstymas iš tuš aštrumai ir susiskaldymai lie dar nepažadėtą generacija, eina giminių savo virtais pietumis vo įkurtas 1907 m. ir iki šio aisunkiau bendradarbiauti, kai vieni kitus ryžtasi iš viso ignoruoti.
nuodijimu studentė nerūdijan ko aktyviai remia studentus.
čio j kiaurą” — todėl straipsnis tuviškoje visuomenėje). Be to, netikrais keliais.
Pagal garsų įsitikinimą — ąžuolai (mes) su krūmokšniais nepra
Gyvenamasis momentas rei čios garbės kraičio danguje
hipotezė patikrinama (V. K. pa
• Illinois Universitete, Urbasideda! šitokią pažiūrą tegalime pavadinti ideologiniu izoliacio- ir pavadintas "Komentarais, stebėtas ir apibrėžtas ideologi kalauja, kad studentė giedrio nesukraus. Iš studentės noje kovo 28 d. įvyko draugiš
nizmu, ir iš šitų šįaudų kultūringo visuomeniškumo kraičio nesu skaitytinais laisva valia.” Bet nis metodas lietuviškame visuo mis akimis ir ryžtu jose "pa gyvenimas reikalauja pilnutinio kos krepšinio ir tinklinio rung
tebūnie leista ir šio amžiaus vie- meniniame gyvenime analitiškai žvelgtų į ateitį ir stotų j vy visuomeniškumo. Ji turi būti to tynės tarp Illinois Universiteto
krausime.
atitinka faktui, kad daugiau rišką kovą dėl idealų, šioje ko kia, jog mes, visuomenė, ja di Navy Pier skyriaus Chicagoje '
siai lietuvių grynai visuomeni voje jų pareiga — kaip teisin džiuotumės; galinga moraline lietuvių studentų ir Urbanos
listų partija siekia priešingų niai nesutarimai slypi organi gai pastebėjo Somerset Maug- įtaka, mus išverčiančia iš ruti Lietuvių Studentų Draugijos ko
tikslų. Jų tikslai, jei įgyvendin zacijų postulatuose, o ne prie ham — yra būti, visų pirma, nos vėžių, ir priverčiančia šiuo mandų. Krepšinyje užpelnytą
tų, tam tikra prasme panaikintų monėse, kas sociališkai labai ne gražiom, antra, gražiai rengtis, palaimintu (finalinių egzaminų) pergalę nusinešė Urbanos stu
galimybę tuo pačiu metu įkūny sveika).
ir trečia — niekuomet neprieš laikotarpiu — kartu su H. Ra dentai, laimėję santykiu 93:63.
ti’priešingos grupės tikslus. Ar
VYT. KAVOLIS
Bet hipotezės tikrai spindu tarauti ; demagogija iš studenčių dausku — prasmingai ryžtis: Urbanos komandos žaidėjai: R.
suteikia tai Lietuvių Frontui
liuojanti žymė yra, kad hipotezė pusės mūsų nesolidžioj bend- "Pametę viską, bėkim gaudyti Dirvianskis ir S. Zubkus, sudarę
Socialiniai * mokslai yra paro — priešingai, tai kaip tik ir yra (arba priešingai) teisę griebtis išaiškina ne vien tik žinomus •ruom’enėje būtų visiškai nebe pavasarį moters plaukuos”, ir komandos branduolį, parodė
demagogijos ir pa
dę, • jog ne tiktai skirtingumai didysis tolerancijos pateisini- prievartos,
1
puikų kamuolio valdymą ir sa
faktus, bet kartu implikuoja pakeliama. Bet vargiai galima ištikimiems savo idealams.
fanatiškų priemonių? Ne,
skatina kūrybinę kibirkštį — jog mas, kad ideologinę kovą jinai našių
1
Carolus vo taikliais metimais užtikrino
pirmiau visiškai nenumatytas pasitenkinti tokiu platonišku neabi šios grupės vienijamos
be skirtingumų aplamai negali paverčia ne destruktyvia, o švie- nes
1
pergalę. Tinklinio rungtynėse
išvadas (ideologinis metodas
vertybių pačia giliausia
būti jokios kūrybos — bet kad sos, inteligencijos ir kūrybinio bendrų
'
šeimininkai turėjo
nusileisti
gali būti, lietuviškui būdui cha
prasme:
jos abi reikalui kilus,
bendruomeninio organizmo nor užsidegimo forma.
1
pranašesnei Navy Pier studentų
rakteringas; ideologinio metodo
AKADEMINIAME PASAULYJE
malus funkcionavimas yra nuo Bet tokia jinai bus tik tada, !stos drauge už Lietuvą kovoti ir pagrindai, būdami metafiziniai,
komandai 2:1.
dirbti.
latinių konfliktų, susikirtimų kai tolerancija bus suprasta ne jai
• Susivienijimas
Lietuvių zaitytės ir Marylando Universi
•
atsiremia į religiją — klausimas
• Illinois Universitete Urba-,
serija. Bendruomenėje, kaip ir vien kaip įsipareigojimas susi Tolerancija šiuo atveju mora ar j krikščionybę ar į pagony Amerikoje nutarė duoti stipen teto studentų atstovo P. Butkio.
noje vykstančiame tarptauti
žmogaus fiziologiniame organiz raukus pakęsti skirtingą nuomo- ]liai privaloma; bendros vertybės bę?; etinis ir bendras misticiz dijas studentams ar jų grupėms, Skyrių sudaro šeši studentai
niame futbolo (soccer) turnyre
me, gyvybės proceąaįjyrą kon nę (ypatingai jeigu jinai neturi jos reikalauja. -Bandymas trak mas mūsų tautoje ir jo pradai; kurie aktyviai dalyvaus susivie Baltimorėje ir keturi, studijuoją
pirmauja Europos 1-ji koman
fliktų derinimas ir vidinis ba galimybių būti viešai išreikšta), ttuoti vieną kurią pusę kaip trak ir t.t.). Ir šios bei panašios iš nijimo narių vajuje ir įrašys Marylando Universitete.
da. Komandos pagrindą sudaro
lansavimas. Tobulas bendruome bet ir kovoti dėl kito teisės tą tuojama
t
bolševikus; su kuriais vados tėra vienintelės galimos naujų narių Susivienijimui. Sti
lietuviai studentai: V. Adamka•
JAV
Lietuvių
Bendruome

nės stovis nėra, kaip seniau mai nuomonę turėti, dėl lygios tei- mūsų
i
niekas nebejungia, išsky išvados iš V. K. hipotezės, ka pendijų dydis pareis nuo prira nės Chicagos Apygardos Valdy vičius, R. Dirvianskis, V. Ger
nyta, absoliutinis žmonių tikėji sės tai nuomonei reikšti. Tada :rus bendrą beždžionišką kilmę, dangi jos išplaukia iš pačios hi šytų narių skaičiaus. Suintere
bos iniaeiatyva įsteigta Chica- manas, J. Rašymas ir K. Ripsmo ir elgesio uniformizmas, bet tiktai oponentas pajus toleran- būtų
|
bendrų vertybių išdavimas. potezės, o ne taip, kaip V. V. suoti prašomi kreiptis šiuo ad goje Jaunimo Taryba. Taryba kis. Kiti komandos žaidėjai: —
konfliktų harmonija. Konfliktas, tiško įsitikinimo moralinę galią
Ir, priešingai, jeigu socialistų savo straipsnio trečiam, ketvir resu: SLA Stipendijos, 307 W. turėtų atlikti koordinacinį jau keturi vokiečiai studentai ir du
išplaukiąs iš skirtingumų, yra ir bus jos nugalėtas.
partija ar Lietuvių Frontas nu tam, penktam paragrafuose žy 30th Street, New York 1, N. Y. nimo darbų, tuo būdu suaktyvi šveicarai. Europos Il-je koman
natūralus gamtos ir socialinio
Demokratinėje bendruomenė tartų, jog dialektinis materializ mi išvadas, kylančias iš jo pa• Studentų Sąjungos šeima nant jaunimo veiklą Chicagoje. doje žaidžia A. žemaitis ir A.
gyvenimo faktas, kurio bijotis je tolerancija turi dvi funkcijas. mas ar konfesinis absoliutizmasi ties kultūrinio credo (iš viso V.
padidėjo
dviem naujais sky Į Tarybą turi įeiti visų jaunimo Avižienis. Turnyras rengiamas
nereikia; tolerancija yra būdas, Jų pirmoji yra bendruomenės yra "svarbiau" už bendrąjį lie■ V.), kaip prieštaraujančias išriais:
Baltimorės
ir Hartfordo. organizacijų Chicagoje atsto Illi Union Activities ir jame da
kuriuo žmogus prie šio fakto pri narius, kurie/^’ra ir visada bus tuviškumą — tada jų tarpusavėi vadas V. K. hipotezei.
Hartfordo skyriaus valdybą su vai. Tuo tarpu tolimesnių žinių lyvauja komandos: Europa I,
sitaiko ir jį savo gerovei palen skirtingi, jungti į vieną vienetą, netolerancija būtų pilnai patei
Logiškai kalbant, tai ad hoc daro: pirm. V. Saliamonas, pir apie Tarybos veiklą negirdėti. Europa II, Pietų Amerika, Ko
kia.
ir jų tarpusavį gyvenimą pada sinama ir tada mes turėtume! prielaidos, kaip kad Lewis Car- ma'sekr. N. Stadalnikaitė, ant
lumbija, šiaurės Amerika, Ar
• Vytautas Šliūpas lankąs IITolerancija yra, visų pirma, ryti įmanomu ir, kie^c galima, teisę ir pareigą tokią grupę iš> rol’io naivi Alice vengia kengū- ra sekr. R. Liutermozaitė ir ižd.
timieji Rytai ir Tol. Rytai.
moralinis nusiteikimas gerbti patenkinančiu. Tolerancija yra lietuvių bendruomenės maloniaii rų, kadangi jos namuose vienin J. .Petkaitis, Skyriui priklauso linois Institute of Technology,
( Perkelta j G-ta pusi.)
kiekvieną nuoširdžią ir savaran bendruomeninio mechanizmo lu- pašalinti.
teliai gyviai yra katės; kadangi 10 studentų, studijuojančių
kišką pažiūrą, kaip savyje ver brikantas.
Tolerancija galima tik tuomgt,, tas gyvulys malonus, kuris žiū- Hartfordo apylinkėse. Baltimo
tingą tiesos jieškojimo liudymą,
Antroji tolerancijos funkcija kai esama principo, jungiančio> yi į mėnulį; kadangi vieh tik rės skyriaus Valdyba susideda
ir gerbti jos turėtoją. Toleran bendruomenėje yra šiuos egzis abi puses, ir augštesnio už kon• mėsėdžiai pjiauna peles, ir t.t. iš pirm. J. Dėdino, sekr. I. Lov
cija, antra, yra iš šios pagarbos tuojančius skirtumus tarp indi troversiją. Kad tokio pripcipo> Bet tai pasidaro nebejuokinga,
išplaukiąs nusistatymas prie jo vidų perkeisti iš kliūties bend esama, nevalia užmiršti net ir• kada pradedama operuoti kulkių sąlygų neprimesti kitam sa ruomeninei vienybei, kurią rei tada, kaip oponento idėjos griau■ tūrinėmis vertybėmis, naudo- roliuodami problemos kompo
vųjų pažiūrų, tiesiogiai ar ne kia nugalėti — į pagrindą kū na tai, kas' mums — bendrojo> jant jas griovimui toį ką kitas nentus, galima prieiti pritaiko
tiesiogiai, prievarta, grasini rybai ir pažangos siekimui. Jei, principo rėmuose — yra speci- ' cfo+n
stato. Pyiaai'n(riini<ia
Priešingumas A7
V. K. na- mų išvadų, kurios, aišku, kaip
TIESIAI Iš
BUTELIO
mais, moraliniu spaudimu, ar atsisakius tolerancijos, kuri nors fiška.'Liberalas neturi teisės už tūralistiniam kontekstui, kaip vaistai medicinoje būtų geros ir
faktų kraipymu; ir nesuvaržyti tauta išnaikintų savo derėtinaudingos.
Bendrai,
tai
ir
yra
’
drausti kalbėti katalikui, net ir etinių sprendimų pagrindui, ne
kito galimybės savo pažiūras kus”, tada toji tauta nebeturė tuomet kai šisai paneigia ir reiškia, kad oponentui leidžia V. K. hipotezės pragmatinis pa
viešai, pilnamečių draugijoje, tų, kas jos mintį išprovokuoja, griauna liberalizmą, ir katali ma loginė netiesa ir psichologi teisinimas.
skelbti, kad laisvas pasirinkimas kas duoda šviežių idėjų, kas iš kas, neprasižengdamas su pačiu nis nesąžiningumas arba vien
Bach’o muzikos vertė nesu
būtų laisvo individo dalia. Tole šaukia į intelektualinę dvikovą pirminiu tolerancijos įsakymu, tik neįsigilinimas į kritikuojamą mažėjo, kada Albert Schweitzer
rancija yra, trečia, iš tos pačios ir kas skatina įtempti mumyse neturi teisės savuoju veto užver straipsnį.
parašė savo išsamų veikalą apie
pagarbos išplaukiąs nusistaty glūdinčias jėgas. Intolerancija ti burnos racionalistui, nors šis
ši istorija iškelia svarbų ir Bach’o muziką. Panašių pavyz
mas nevaržyti kito veiklos, ku sugriauna savo tikslą: ji atsie ir griautų pačius krikščibnybės įdomų klausimą: ar mes esame džių eibės. Pagaliau iš1 viso nė
rios jo įsitikinimai reikalauja, kia visiškos bendruomeninės vie pamatus.
•
" ■
taip užsikonservavę savo inde- ra tokio dalyko, kad mes neno
kol bendruomenė, laisvai apsi nybės, bet sugriauna bendruome Mes visi priklausome Vakarų testinistinėje kultūrinėje atmos rėtume suprasti gyvenimo, nors
sprendusi, nenutaria, jog tokia nę, nes pakerta jos gajumo šak kultūrai, pagrįstai tikėjimu į feroje, kad nenorim prileisti ga retas iš mūsų jį analizuojam.
veikla griauna bendruomeninio nis.
žmogaus laisvą valią, laisvą jieš- limybės atsirasti mokslui,' ver Tarp pirmo ir antro vįen tik
gyvenimo galimybes.
Tolerancija yra viena iš sąly kojimą, ir šis tikėjimas primeta tinančiam žmogaus gyvenimą. kiekybinis skirtumas, nors ir
.
Tolerantiškam asmeniui vie gų, be kurių bendruomenė ne tolerancijos prielaidas ir libera Jei yra iš viso reikšmingų etinių didelis, nes žmonės iš prigimties
nintelis būdas kovoti su idėjo egzistuoja, Kiekviena bendruo lui, ir socialistui’, ir katalikui, ir klausimų (o jų tikrai yra, pav.:. nori suprasti. Ant tos intrutyvimis, kurias jis nelaiko geromis menė, toleruoja tam tikrus da bet kuriam kitam. Į šiandieninę kodėl aukoti BALF’ui?) ir todėl nės hipotezės Aristotelis & Co.
ar išmintingomis — yra argu lykus, tam tikras savęs išraiškos tolerancijos sampratą. savo dalį galimų atsakyti, tada etika gali (visi kiti filosofai) stato ir pa
mentas. Bet kultūringa argu formas. Todėl lemtingas klausi — labai svarbią — yra įnešusi būti mokslas. Nes teisingi at teisina visą filosofiją, nes jie
mentacija' galima tik tada, kai mas nėra, ar tolerancija pripa ir krikščionybė, ir įvairūs nau sakymai į jos 'klausimus sudarys tiki žmogum, ir aš. tikiu, juo,
abi' pusės yra.' laisvos -argumen žįstama ir ar ji egzistuoja, bet jųjų amžių Istoriniai judėjimai, tikrų teigimų sistemą, o tikrų kaip dar daugiau už mane juo
i
SS
tuoti— laisvos morališkai kaip kiek jinai pripažįsta ir kur jos kaip^apšvieta, liberalizmas ir pa teigimų sistema apie, bet kokį tiki V. K. ir net savo būdu jo
>:• ; ••••-■<•
• t'.? S?? .
fe,
ir fiziškai, — lygios ir turi ly- ribos.
našiai. Jinai* visiems privaloma. dąiktą yra to daikto mokslas. oponentas (kitaip jis iš viso ne
. gias teises naudotis viešomis
Tolerancijos apribojimas yra s Tik tasai, kuris savo nuodė Etika vien tik'mokslas ir niekas rašytų).
■
viešojo reiškimosi priemonėmis. antroji sąlyga egzistuoti bend mingos sielos gelmėse tiki, jog daugiau, jos vienintelis tikslas
Užsklandos vietoje paminėti
Tolerancija išskiria demagogiją ruomenei. Tolerancija pasibai žmogus laisvės nevertas ir lais tiesos pažinimas. Mokslas apie Kant’o žodžiai (retai jis taip po
ir asmeninį koliojimąsi, nes to gia, kai susiduria dvi skirtingos vam apsisprendimui netikęs, ga pavienio žmogaus ir ■ tautos etiškas) : Dangus viršum ma
kios kovos formos pagrįstos fak sistemos, siękiančios priešingų li tvirtinti, kad tam tikros ideo sprendimus. nepadarys gyveni nęs, ir žemė' po niano kojom, t.
tu misreprezentatija ir rodo ne ir vienas kitą išskiriančių tiks loginės pozicijos išpažinimas es mą neįdomiu ir nenųotykingu, y., nors akyse .du nesuvienijami
pagarbą žmogui. Tačiau toleran lų, _ir kai tų dviejų sistemų jo miškai svarbesnis yž žmogaus jei toks būtų indeterministų ar pasauliai, aš noriu ir jaučiu,
cija neišskiria ideologinės kovos kios bendros vertybės nebėjun- laisvę; jei taip tikima, kalbos gumentas. Suprasdami žmogaus kačį tai tik vienas ir tas pats
kultūringo -argumento formoje gia.
apie toleranciją^ tuščios. Tok sprendimus — nereiškia, kad pasaulis". Bet, deja, neužtenka
' >
BOTTLED UNDER AUTHORY OF THE COCA-COLA .COMPAflY BY
Mūsų, lietuvių,'tarpe, sakysi sai žmogus paneigia demokrati mes sumechaninsim
t
’ — sumasin- vien'tik nustebti, reikia, ir minCLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPĄNY
* Paskaitos ištrauka. Aut.
me, Lietuvių Frontas ir Socia- ją'ir save pastato už jos ribų.
žmogų; nors,-kartais kont-• ties.
”Coke” is a rtghlcred , trade-mark.
O 1953. THE COCACOLĄ COMPANY
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daryk slaptai!

Ką darai

8

Visai slaptai

redaktorius

Vedamasis

tą patį žmogų humoro sudėties
proporcija nuolat keičiasi. Dar
bo dienom dažniausiai viršija
vanduo. Bet jau penktadienio
vakaru pradedant, ima pirmau
ti arba alus ar degtinė.
Mūsų įsitikinimu, nemoksliš
ka, o gal ir nemandagu šakyti:
pasigėrė, nusilakė, priputo ir pn.
Siūlome čia naujus girtavimo ir
girtos padėties išreiškimo ter
minus: humoristas (vietoj gir
tuoklis ar latras); žmogus daro
alaus humorą ar degtinės hu
morą, (kai dar geria); žmogus
bus pakeitęs humorą (kai jau
svirduliuoja); žmogus visai pa
keitė humorą (kai kiti jau turi
,
vesti). O jeigu policija humo
ristą paima į savo globą arba
.
žmona virtuvinėm priemonėm
jo galvą apdaužo, sakytina:
’
žmogus nukentėjo už stiprų hu
‘
morą.
Paskutiniu laiku humorologus
sudomino naujas reiškinys: lie
tuviški humoristai ima elgtis
lyg baltosios meškos.

susičiaupė, bet ir dar girdėjos,
arba, kai katra Stempužienė ar
Malcanaitė, ar Giedraitis su
Liutkum ir dar su Kavaliūnu
norėdavo vieni dainuot. Buvo
jau taip saldu burnoje pasidarę
po tos lopšinės, bet išėjo .vieni
vyrai, o po vyrų vėl lietuvaitės,
tai lietuvaitės buvo gražesnės
už vyrus ir dar sumušė juos,
kad turėjo kankles, o jie nieko.
Buvo dar ir šokių, šoko į visas
pusės, po vieną, po porą ir krū
vom, ir nežinau, ar vienai rei
kėjo parvirst ar taip pasitaikė.
Miss Polyna Stoska gerai išmo
kusi įeit ir išeit, dainavo pirma
nelietuviškai, o paskui lietuviškai, rašyčiau apie ją daugiau,
tik dar neturiu pilietybės, tai
nežinau, ar nepakenks,’kad gir
siu amerikonę, kam lietuviškai
dainavo ir dar apie kaip aš tave
myliu.
Lauke buvo šilta ir dar saulė
ant dangaus, buvo daug žmonių,
pasakiau aš, naje, atsakė žmoKorespondentas

"Visai slaptai” praktika turi
labai ilgą istoriją.
Valdžioms pasikeitus nepriklausomojoje, tarnautojas gau
davo visai slaptai pranešimą,
kad atleidžiamas iš darbo dėl
etatų mažinimo. Valdžia gauda
vo visai slaptai storus, gražius
laiškus, o jie reiškė, kad lenkas
reikalauja diplomatinių santy
kių, vokietis nori Klaipėdos ar
Humorologas
sovietas, meilę mažajam reikš
damas, siūlo Vilnių, mainais li
kusios Lietuvos geisdamas.
Vienas smarkus politikierius Literatūrinės mandrybes
visai slaptai pragyveno visą vo
Laureatas Jurgis Gliaudą sa
kiečių okupacijos laikotarpį,
vo
premijuotam romane ”Ora
nors jo slėptuvių gestapas nei
nebandė jieškoti. Visai ‘slaptai pro nobis” pasirodė esąs išra
jis pabėgo ir j Vokietiją ir čia, dingas be jokio saiko. Vieną sa
visai slaptai — viešas lebens- vo veikėją Nemune paskandino,
mittelmarkes imdamas, ameri kitą į Sibirą ištrėmė, patį svar
kiečių susilaukė ir kaip kanki biausią Rainiuos per pilvą lazda
nys visai viešai nuėjo j Vliką užmušė, komunistuojančius į
sovietus išbęgdino, o likutį par
stiprios valdžios daryti.
čia slaptais darbeliai taip vi tizanauti nusiuntė, gal ir tūps
siems įsimeilino, kad, pagaliau, kokia kulka ^pagaus. Taip išti
gavo viešų ir apmokamų atosto suos skyriuos pasilieka rodyti
gų į Ameriką išemigruoti. Kai savo išmintį tik patB vienas au
iš čia vėl visai slaptai norėjo į torius. Kodėl nepasirodyti antrą
valdžią grįžti, kiti jį visai vie sykį aplaurintam!
Išradingas autorius ir frazė
šai nuo šitos pareigos atleido.
Dabar jis ir vėl gyvena kone je. Kartoja ir kartoja, kad sa
visai slaptai. Gal tai jam gerai, vo žodyno turtingumą pade
o gal ir ne, bet kitiems gerai — monstruotų :
"Tiltas, kaip gyvas, granatos
tai žinia.
Mint. St. Lozoraitis buvo ga perplėštas žmogus, sunkiai griu
vęs visai slaptus Kybartų ak vo į Nemuno vandenį. Tiltas
tus. Kol laikė juos visai slaptai, sustenėjo sudraskyto pliene
gal nei žmonai, nei vaikams ne girgždesiu. Tiltas buvo kaip
parodydamas, buvo viskas ge bejėgis, išniekintas kūnas. Til
rai. O kai tik juos visai viešai tas buvo panašus į kūnus tų
į dienos šviesą išnešė — patys kankinių ... Tiltas bejėgiškai
žinot, kas nutiko. Sudundėjo su atkišęs savo sužalotus plieninius
šonkaulius.”
dulkėjo visi pašalėliai.
Jurgis Gliaudą gavo vieną
Visai slaptai praktika ir
reikšmė šiais pavyzdžiais dar tūkstantį. Jurgis Gliaudą gavo
toli gražu neaprėpta. Kasdien, antrą tūkstantį. Jurgis Gliaudą
ir visi,’ ir labai sėkmingai mes gaus trečią tūkstantį. Jurgis
tąi praktikuojam. Prenumerųo- Gliaudą talentas — pasakė jo
jam laikraščius visai slaptai, giminės. Jurgis Gliaudą — va
kad nei patys jų matom, nei lio! — sušuko jo draugai.
administracijos apie tai sužino.
Skaitytojas kantriai skaito ir
Perkam knygas visai slaptai, atsimindamas valio, talentus,
kad jų nei kiek pas platintojus .laurus ir mūsų literatūros kelią,
nemažėja. Visai slaptai auko- sliuogiantį pakalėm, visai slapjam ir Altui ir'Balfui, o po to ' tai meldžiasi: orą pro nobis.
nei mūsų piniginės paplonėją,
Kritikanas
nei jos pastorėja. O ir Alto su
Balfu prezidiumai surinktus pi
nigus taip visai slaptai skirsto,
Apie tą "Čiurlionį”
kad ne tik valdybos žmonės, bet
Čiurlionis
vėl koncertą darė,
ir revizijos komisijos nesužino
paėmiau
du
bilietus už penkis
kam ir kada ir kiek išleista.
dolerius,
žmona
sakė, kam to
Ką pasakėm, pasakėm visai
kius
brangius,
o
kad piegsnių
slaptai. Ir ateity neužsičiaupda
jau
nebuvo,
atsakiau.
Minkštai
mi apie viską ir visus visai slap
tai kalbėsim. Mūsų šūkis: ką atsisėdom, ėjo nutukęs tremti
nys pro šalį, numynė man koją
darai — daryk slaptai.
ir atsisėdo kaip niekur nieko.
Ar ką duodi, ar imi,
Pasėdėjo, pasėdėjo, atėjo vėl‘ir
Valdžią grobti ketini,
Ar per dantį ką varai — ‘ paklausė, ar aš jums koją nu
Kol slaptai, tai vis gerai. ' myniau, naje, atsakiau. Pagal
vojo, pagalvojo, aha, pasakė ir
vėl nuėjęs atsisėdo. Po to jie
atitraukė sceną, buvo ten porKas yra humoras K tepionas kampe, asla, keli laip
Senovės romėnai humoru va tai ir lyg tokios žolės pasieniuos.
dindavo keturių rūšių skystį, Gerai viskas matės, o žmoria
tekantį žmogaus kūne. Iš ko tas dar barė, kam į šoną nupir
skystis anom dienom susidėda- kau. Išėjo liėtuvaitės iš kairės,
vd, nėra likę užrašyta. Bet mū o artojai iš. dešinės, visi gerai
sų laikų žmogaus kūno-skysčio ėjo ir gerai sustojo. Dirigentas
tyrinėtojai — humorologai — Mikulskis bajoriškai pasirėdęs
nustatė, kad jis susideda jau pasivėlavo, žmonės ėmė plot, o
tik iš trijų'rūšių.: vandens,.alaus jis pasilipo ant lentos ir visi iš
ir-degtinės. Ne pas-visus jis tu sižioję. Dainavo visą laiką išsiri tą pačią proporciją. O ir pas žiėję, tik, kai ėmė? vaiką supt;

Nepaprasta
"Albertui ir Emilijai (Jociūtei) Kulponams, gimė sūnus pa
krikštytas -Pauliaus ir Juozo
vardais.”
Draugas, koresp. iš Bostono,
šiais laikais ir dar Amerikoje
gali jau ir. pakrikštyti vaikai
gimti. Lietuvoje tik jau gimusius tekrikštydavo.
”0. Kazlauskas ir L. Leonas
ruošiasi susituokti.”
Draugas,.koresp. iš IVorcester.
Kaip? Vyras su vyru!
’
Kur kreiptis?
Kan. F. Kapočius, recenzuo
damas kun. St. Ylos maldakny
gę "Sveika Marija”, (Draugas,
geg. 2, 1953), rado, kad kai ku
rie žodžiai gyvojoj kalboj ne
vartojami, kad neišvengta sla
vizmo, kiti žodžiai netikslūs ar
ba nejaukiai skamba.
Maldaknygės kalbą taisė prof.
dr. P. Skardžius. Atoity knygų
autoriai kalbinių patarimų, tu
rės bene kreiptis į kan. F. Ka
počių, o teologinių — į prof
Skardžiu.

Naujas gydytojas Chicagoje
DR. J. RAMŪNIS

Dr. J. Ramūnis medicinos
mokslus pradėjo Vytauto Didžio
jo Universitete Kaune, kur sėk
mingai studijavo nuo 1939-1942
m. Dėl karo įvykių studijas tu
rėjo pertraukti ir patekęs į Vo
kietiją 1945 m. rudenį įstojo į
Tuebingeno universitetą — me
dicinos fakultetą. .Jį 1949 m. va
sario 11 d. baigė.
•
Prieš emigruodamas į J.A.Y.
virš metų dirbo Kaiserslautern’e,
kaipo DP lagerio gydytojas.
1950 m. gruodžio mėn. atvyko
į J.A.V. Pragyvenęs porą mė
nesių New Yorke, persikėlė į
Chicago, kur atliko internship
Alesian Brothers ligoninėje. Nuo
1952 m. birželio mėn. tos pat
ligonines vadovybės pakviestas
dirbo kaipo residentas chirurgi
jos skyriuje. 1953 m. sausio mėn.
išlaikė egzaminus ir gavo teisę
verstis medicinos praktika. Da
bar dirba industrinės medicinos

srityje.
Dr. J. Ramūnis, studijuoda
mas aktyviai dalyvavo studentų
organizaciniame darbe bei jų
kultūrinėse organizacijose. 1947
-48 m. buvo Tuebingeno studen
tų atstovybės sekretorius. 194849 m. — Centrinės studentų aU
stovybės sekretorius. Dr. Ramū
nis aktyviai prisidėjo prie kor
poracijos Vilties organizavimo
ir buvo vienas iš jos steigėjų.
Džiaugdamiesi Dr. Ramūnio,
besikūriant Amerikoje, atsiek
tais laimėjimais, tikimės aktin
go bendradarbiavimo visuome
niniame darbe ir linkime sekmngai pritaikyti įgytą patirtį pa
tarnaujant lietuviškai visuome
nei.
• •
’
A. šakelė

DĖMESIO LIETUVIAI!

•
. '
.■
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Jeigu jums namuose ko pri
trūksta — atminkite lietuvišką
krautuvę
6113 St. Clair gat
vėje. Ten rasite televizijos apa
ratų pradedant nuo $176.95;
puikių gazinių ir elektrinių virtuvių 94.95; siuvamų ir skal
biamų mašinų; šaldytuvų; oro
vėsinimo aparatų; įvairiausių
baldų: miegamųjų, valgomojo
kambario; virtuvės stalų ir kė
džių ir t.t.
Viską gausite jums prieinama
kaina. Skambinkit HE 1-8602
arba užeikite' į 6113 St. Clair
Avė. Duodame ilgam išsimokėjimui įnešus labai mažą sumą.
Duodame ir dideles nuolaidas.

Sekmadieniais klausykite lie
tuviškos radijo programos nuo
3 iki 3:15 vai. iš stoties WJM0,
banga 1540.

Ar jau
įstojai į
VILTIES
draugiją?

ENSATIONAL
TRAPE-IN OFFER.
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1953 A d mirai 21
Big Screen Television
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FORYOUROLPTV

RAOIO-PHONO
COMBINATION

Biggest 21" Picture in TV With New
252 Sq. In. Super Dyna-Ray Picture Tube
Here’s the trade of the year ... up to
$100.00 for your old small screen TV on
Admiral’s complete home theater ... with
the biggest 21" picture in television.

Plūs powerful "TV-Integrated” radio, and
new Super "600” automatic phonograph.
In vvalnut, mahogany, blond.
Model 321DX15L-i-(Walnut).
only $489.95

■ ■■|
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America’s Mos# W@nted TV

Admiral
n
Television
Automatic Phonograph
Plays Ali Records, Ali Speeds
... with One Control

Plūs Super Sensitive

'TV-Integrated” Radio
© Wall Dlinay Producllom

No Money Down Pay 0.../ 00 Weekly
: LAli prices indude Federal Tax and ai! warranliej.

EI
B

43% bigger picture
for the šame moneyl
Admiral’s big 21* tablo model
TV, now at the price of other 17’s.
Guarantėed ŪHF. The most popular sėt in the landi See it now!
Model 121DX11 (Ebony).
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X 1-0911
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• Baltų studentai Bostone ba bės Teisman išrinkti: K. Os Teigdamas, jog sovietinis
landžio 19 d. buvo surengę su trauskas, (nepr.),'Vyt. žvirzdys švietimas pagrįstas (tarp kita
vakarą.
(ateit.) ir T. Naginionis (nepr.). ko) ir sovietiškosios utilitarines
( Atkelta iš 4-to pusi. )
■ dovauja
<
V. Augustaitytė. Stų- sipažinimo
!
•
Bostono
studentų
susirin

Reikia džiaugtis, kad pirmą moralės principu, minėtam sky
dentai
plačiai
dalyvaują
ir
Lie

• Illinois Universiteto Navy 1
kime bal. 25 d. pravesti Oksfor sykį reguliarių rinkinių būdu'į relyj pabrėžto žodžio, nepavar
tuvių
šalpos
Draugijos
chore.
K. S. KARPIUS
Pier skyriuje Chicagoje iš 32 1
• Stud. Garbačiauskaitė stip do
1 stiliaus debatai tema, ar ko CV pateko net dvi merginos. Ką tojau keiksmažodžiu. Kad šis
dalyvių stalo teniso varžybose
munistai turi būti pašalinti iš besakytume apie rinkėjų spren principas -paneigia absoliučias
dijuojanti
Laisvosios
Europos
KUBA — ISPANIŠKAS
1Senasis miestas susispaudęs, dvi pirmosios vietos atiteko lie
Amerikos universitetų. Nors nei dimą, negalima užginčytųjų sko vertybes, plaukia gi iš sovietų
Kolegijoje
Strassburge,
dalyva

susigrūdęs
apie
uostą.
tuviams
studentams:
J.
šoliūUŽSIENIS
vo Prancūzijos universiteto sli tema, nei diskusijos nebuvo aiš nio, iškylančio virš siaurų gru juristo Pashukanio apibūdinto
Kubos plotas yra 44,215 ket nui ir B. žemaičiui.
Kuba — didžiausia sala Anetikos principo, kurio dalis str.
virtainių mylių, bet sala labai
• Gerimantas I’enikas baigė džių varžybose, atstovaudama kiai apibrėžtos, debatai buvo pinių interesų.
tillų salų grupėje, kurias pirmu ilga, nusidriekus nuo vakarų j
minimo absoliutumo prasmei
RCA Institutes Radio Inžineri Strassburgo Universitetą ir lai sėkmingi, ir komunistus nutarė
tines Kulumbas atrado "per
mėjo dvi pirmąsias studenčių išmesti. Debatuose, moderuonusakyti yra tame pat sakinyje
rytus apie 780 mylių ilgio, gi jos kursą su garbės pažymiu.
klaidą" atplaukęs ne į Rytų In- pločio apie 20 mylių siauriau
jant K. Keblinskui, dalyvavo R.
vietas.
išreikšta: "kas naudinga šian
STUDENTŲ
ŽODŽIO
•
"šviesos
”
Sambūris
Chica

dijas, kaip buvo išsiruošęs 1492 sioje vietoje ir apie 120 mylių
Mantautaitė, T. Naginionis, Alg.
dien,. gali būti nenaudinga ,ry-'
•
New
Yorko
studentai
ruo

REDAKCIJAI
metais. Kuba guli apie 100 mylių plačiausioje. Kalnuotos sritys goje balandžio 18 d. surengė šiasi surengti akademinę vasa Banevičius ir Vyt. Černius.
toj”. Pastabai, kad to auklėjimo
tiesiog j pietus nuo paskutinio turi augštų, iki 8,00 pėdų kal- akademinį pobūvį. Paskutinia ros stovyklą Oscawanoje, netoli
"Studentų žodžio” Nr. 6 "At idealu yra absoliutinis sovieti
• Liet. Studentų S-gos Cleveme
Sambūrio
susirinkime
pa

Floridos iškišulio į vandenis. Iš | nu, žemumos labai derlingos ir
skaitą apie Lietuvos laisvinimo Peekskill. Joje laukiama daly lando škyriaus valdybai pagei siųsta paminėti” skyrelyj, palie nis idealistas, prieštarauti neno
Miami oro keliu į Havaną, Ku visos dirbamos.
veiksnius ir jų darbus bei pla vaujant ir studentų iš platesnių daujant, pareiškiame, kad Stu čiant mano straipsnelių mintis riu. Tas priklauso nuo to, kaip
bos sostinę, gerokai pietvakarių
apylinkių.
dentų Juodis nepriklauso Liet. (žiūr. "Dirva”, balandžio 16 d., absoliučios vertybės supranta- '
kryptimi, 256 mylios. Tarp Mia-1 Pietų metu atvykę į Habana, nus skaitė J. Skorubskas.
Stud. S-gos JAV Centro Valdy 5 p.), buvo išsireikšta, jog aš mos. Utilitarumo reikšmė šiame'
•
K.
Ostrausko
pjesę
"Kana

• Illinois Universiteto Navy
mi ir Havanos išplėstas įvairus turėjom visą popietį apžiūrėti
bai, nei bet kuriai kitai organi klystu ir klaidinu, čia neįžiū pavartojime taip pat tame pa
rėlę"
birželio
męn.
slatys
Chisusisiekimas, prekyba ir turis- miestą. Ir dar visą sekančią die Pier Lietuvių Studentų "Lituazacijai ar grupei, ir nėra jos or riu nei blogos valios, nei pole
cagos
Lietuvių
Teatras
(rež.
tinis biznis. Amerikiečiai gau- ną prabėgtinai pamatėm ir su- nica” klubas, veikiąs oficialiai
ganas. Kai kurių CV narių da minio'. elemento iš recenzento čiame sakinyje apibūdinta —
Ant.
Rūkas).
siai ten lankosi, norėdami pa- sipažinom su įdomesnėmis vie universitete, išsirinko naują val
"kas naudinga klasei”.
• New Yorko studentų susi lyvavimas redakcijoje — gry (ar recenzentų) pusės, o tiktai
dybą, kurią sudaro: pirm. R.
matyti tikrą’ užsienį, Europos tomis.
nas
atsitiktinumas.
Už
pasiraPastaba apie kuršius tiksles
girtiną
dėmesio
atkreipimą
į
Babickas, vicepirm. A. Bakai rinkime bal. 26 d. Vyt. Kavolis
kultūros pasaulįrHabana yra liudininkė Ispa
, šytuose straipsniuose reiškia mano pasisakymus katalikiško nė, negu mano išsireiškimas.
skaitė
paskaitą
Tolerancijos
tis, sekr. L. širmulytė, nariai R.
Automobiliu galima privažiuo nijos didybės dienų, kada Ispa Gaška ir K. Mikėnas. Klubas Prielaidos. Labai gyvos ir prin mas nuomones atsakingi patys jo jaunimo žurnale. Ne dėl to,
bendradarbiai, o už redakcinę kad nesutikčiau su skyrelio atsi Pripažindamas "Studentų žoti iki 90 mylių atstumo nuo Ku nija valdė jūras ir užėminėjo numato universiteto
"Open cipinės diskusijos praėjo drau
veik
visą
Pietų
Ameriką,
Cent.
politiką
redakcinis kolektyvas. liepimais, bet vedamas minties, dyj” iškeltų mano str. liečiančių
bos, paskui prasideda vanduo,
House” metu surengti mažą pa giškoje nuotaikoje ir esminiais
kurį reikia arba laivais per-. ralinę Ameriką, šias Vakarų In rodėlę.
klausimais beveik atsiekta daug
jog buvau savo žodžiuose nepil pastabų vertingumą, jo redakdiją salas ir šiaurės Amerikos
pląukti, arba oru skristi.
žadančio
sutarimo;
jį
šiek
tiek
nai suprastas, matau reikalo, cijai reiškiu pagarbą.
• Paryžiaus lietuvių studentų
Iš Miami lėktuvais ir laivais pietines sritis nuo Floridos At sekcija yra išvysčiusi gražią maskavo skirtingas sąvokų var
trumpai pastabai.
Kęst. Kudžma
IŠRINKO
turistai vežami į Kubą, pro eilę lanto pakraščio iki Kalifornijos, veiką. Paskaitų cikle "Lietuvių tojimas ir ideologiniai arguĮ. Liet. Studentų S-gos JAV
salų, esančių prie pietrytinio Pacifiko pakraštyje.
tautos dvasinis veidas” antrąją "įhentai. Susirinkimui pirminin
Centro Valdybą išrinkti — ne
Floridos kaftipo. Tarp tų salų
Įvažiuojant į miesto centrą• paskaitą skaitė J. Masiulis tema kavo A. Ošlapas.
išpilti pilimai ir kelias nutiestas aplinkiniu keliu, matėsi iš senų1 "Politiniai sąjūdžiai Lietuvoje”.
• Rozalija šomkaitė, pasižy priklausomų studentų sąrašų: KAD ŠIRDYS LIETUVIŠKAI PLAKTŲ
tiltais. Vienas toks tiltas yra laikų tebestovinčios didžiulės1 Sekcijos pastangomis sudaryta mėjusi ateitininkuose, pabaigė Vyt. Kavolis, R. Mieželis, L. Gri
V. KAVALIAUSKAS
apie 7 mylių ilgio. Tas kelias tvirtovės, pastatytos atitinka’ tautinių šokių grupė, kuriai va- šv. Jono universitetą.
nius, G. Zauniūtė; ateitininkų
eina į pietvakarius, ne visai tie mose vietose, skirtos, miesto gy
Lietuvių tauta yra sukūrusi šiai jaudinąs ir gražiausias iš
• K. Kudžma išrinktas baltų sąrašu:.V. Gylys, K. Kudžma,
siog Kubos linkui, iš Miami į nimui iš vandens. Ir pati di
stud. federacijos organizacinės R. Rauchaitė. Valdyba tuo bū nuostabių meno kūrinių. Rūpin visų meno, rūšių, nes jis nebėra
Key West, paskutinę salą 154 ;džiausia tvirtovė, Morro, augš- Ispanijos laivyną, paėmė Filipi komisijos pirmininku. Sekreto du ir toliau palieka Chicagoje. tojėlis, Pakelių kryžiai, tyli, tik gyvenimo išraiška ar abs
mylių tolumo. Ta tūkstančių tai krante kitoje uosto pusėje, nų salas, ir Kubą padarė nepri rė Evi Evart (estė).
Į-revizijos komisiją išrinkti: švelni ir liūdna liaudies daina ir trakcija, bet patsai gyvenimas
salų ir salukių grandis priklauso saugojo miestą nuo priešų. Kai klausoma valstybe'1902 metais.
• Studentų Sąjungai šiuo me Vyt. Germanas, Alg. Rėželis, ir šokis, gimęs iš Baltijos bangų (The Dance of Life).
Amerikai.
kurios tvirtovės dabar naudo
(Bus'daugiau)
tu priklauso 410 narių.
J. Šmulkštys (visi nepr.). Gar- ritmo ir išaugęs Nemuno pa
Nuvykę į Floridą stengiasi jamos kalėjimams. Morro tvir
krančių sodybose, sudaro kažką
nors vieną kartą tuo keliu per tovė naudojama Kubos karinin
amžinai gražaus ir mielo, neat
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
važiuoti j Key West, apsuptą kų mokykai.
skiriamo nuo lietuvio gyvenimo,
jo širdies ir sielos.
Meksikos įlankos vandenimis.
Tos tvirtovės pradėtos staty
Ten galima išsinuomoti vilas, ti anksti ir statyta apie porą
Lietuvių liaudies daina jau
ten vyksta tie, kurie mėgsta gi šimtų metų. La Fuerza tvirtovė
seniai, kad ir nedrąsiai ir kuk
liuose vandenyse žuvauti. Kiti pradėta statyti 1538 metais, vos
li, kaip ir ją dainuojanti lietuvė
nuvažiuoją į Key West ir iš ten 40 metų po Kolumbo apsilanky
mergaitė, išėjo į Vakarų pasau
Atnešk spalvą, grožį ir patogumą į savo namus!
arba laivu arba lėktuvu keliauja mų Vakarų Indijose, kai Ispani
lį ir buvo su meile sutikta di
į Kubą, sutaupydami, kelioliką ja pasiryžo tikrai naujai atras
džiųjų meno ir mokslo vyrų —
PAPRASTAI $2.99 TV AR SUOLIUKAS
dolerių, nes per tą 90 mylių į tame pasaulyje laikytis. Pada
Herderio, Lessingo, Goethe’s.
Havaną iš Key West lėktuvu vimas sako, kad iš šios tvirtovės
Tačiau ji gyva — drauge žodis
Rūšis
■ I
kaštuoja jau tik $10.00. Tačiau sienų kasdien žiūrėjo į tolimą
ir melodija — išėjo į Vakarus
A
patogiau iš Miami skristi arba jūrą kariautojo De Soto žmona,
•tik tada, kada ir lietuvis turėjo
laivu plaukti, nes susitaupo tas laukdama Savo vyro, išvykusiu
palikti savo namus, šiuo kartu
bereikalingas 150 mylių į vie Floridos tyrinėti, iš kur jis nie
svetur iškeliavo ir lietuvių liau
ną ir į kitą galą automobiliu kad negrįžo.
dies šokis, kuris visoje tremties
važinėjimo, kas užtrunka visą
kelionėje taip nuoširdžiai, lyg
Anglijos jėgai jūroje augant,
dieną.
gyva tautos gyvenimo dalis, bu
ir jai rodant susidomėjimo nau-'
šie spalvų rinkiniai:
H. E. ECKES,
vo sutiktas lietuvių, o taip pat
Išskridom iš Miami mes trys: juoju pasauliu, steigiant kolo
garsinimų direktorius
• Raudonos ir žalios
ir svetimųjų, ir kiekvienas nau
mano žmona, Salasavičienė ir aš. nijas šiaurėje Atlanto pakrašty,
METINIAM SKELBIMŲ
jas šokėjų vienetas su džiaugs
Už pusantros valandos jau nu Ispanija statė dar daugiau tvir
• Raudonos ir pilkos
KONKURSE
mu
buvo
sveikinamas.
sileidom Havanos lėktuvų sto tovių. La Cabana pastatyta 1774
• Žalios ir pilkos
šiuo
kartu
ypač
norėtųsi
pasi

tyje. Ten veža ir Pietų Ameri metais, po to kai 1762 metais
• Rudos ir melsvos
East Ohio Gas Company lai
džiaugti CleVelando Lituanisti
kos lėktuvai, kurie skrenda iš anglų laivynas įsiveržęs į Habamėjo šešias dovanas: dvi pir
• žalios ir rausvos
nės Vysk. M. Valančiaus Mokyk
Miami į visą Pietų Ameriką. ną po ilgo mūšio paėmė Chorremas,f tris antras ir vieną trečią.
• Mėlynos ir pilkos
los tautinių šokių vienetu (va
Amerikos lėktuvuose keleiviams ra tvirtovę.
Tai dovanos už spaudos ir radi- •
dovaujamu mok. L. Sagio), ku
duoda išgerti tik apelsinų, sun
Kai 1588 metais Ispanijos Dangiškas patogumas užsidėti kojoms ... sėdėt žiū
ris šauniai pasirodė Tautų Fes jo skelbimus, už įvairius plaka
kos ; Pietų Amerikos lėktuvai laivynas buvo nuplaukęs su rint televizijos ... naudot vaikų kambaryje. Ap
tivaly ir neperseniai Tėvų Ko tus ir langų dekoracijas. Kon
pavaišina jau alkoholiniu gėri triuškinti Angliją, ir "Ispanijos traukta su plaunama Viny! plastika! Atrodo, kad...
kurse dalyvavo US, Kanados ir
Pločio
mu, specialiai paruoštu Kubos Armada” tą vasarą netikėtai nešiojasi jcaip oda. Netrūkinėja, neblunka ir neplyš
Rūgščio miteto surengtame koncerte. Kubos firmos.
ta.
Rinkitės
iš
šešių
gerų
naujų
rinkinių.
Puiku
!
Tai,
be
gražaus
lietuvių
romu.
buvo anglų sumušta ir Ispani
atstovavimo, dar svarbu esteti
Išlipus iš lėktuvo, einant per jos galybė jūroje buvo susilp Pašto ir telefono užsakymai priimami šeštadienį iki
nio ir tautinio auklėjimo atžvil
muitinę, jau vaizdas ir įspūdis ninta, Ispanija dar daugiau kaip
5:30 ir pirmadienį nuo 9 ryto iki 9 vakaro,
CLEVELAND TRUST
giais. Jei kovoje su nutautimu
šaukite CHerry 1-3000.
kitoks negu pas mus įprasta: porą šimtų metų laikėsi savo
yra svarbus lietuviškas spaus Cleveland Trust Co.’direktorių
žmonės tamsesnės išvaizdos, įgytose naujajame pasaulyje
The Miiy Co.’h Bnsemenl Floor Coverinss Depurlment
11’’ Augščio
dintas žodis, daina, tat tuo la komisija patvirtino procentų
kalba ispaniškai, nors kai kurie kolonijose, iš kur vežėsi auksą,
14x14 viršuj
•
/
biau turi būti vertinamas tau už indėlius pakėlimą nuo 1% iki
moka ir angliškai. Tuoj matyti sidabrą ir brangakmenius, kur
Rūšis
B
tinis šokis, kuris, vieno anglų 2%, pradedant 1953 liepos 1 d.
vietinių žmonių žemesnis gyve valdė jos skirti gubernatoriai,
mokslininko ir literatūros kriti šis bankas jau veikia 59 me
nimo ir rengimosi lygis.
ir kur išplėtė savo ispanišką
ko (Havelock Ellis) žodžiais, tus, turi virš $500.000.000 san
Atsiradus svetimame krašte, kultūrą iki augšto laipsnio. Tik
Kūdikių, vaikų ir mergaičių lygios elnio odos
simbolizuojąs vitalinį visatos taupų ir yra "didžiausias tarp
pirmiausia rūpi kur pasidėsi. 19-to šimtmečio pradžioje, pra
ritmą ir yra kilniausias, labiau- New Yorko ir San Francisco”.
Taigi atlikę reikalus muitinėj, sidėjus Napoleono karams Eu
einam jieškoti taksi važiuoti į ropoje, naujojo pasaulio Ispanų
BASINIAI SANDALAI
Havaną, kurią vietiniai vadina valdomos kolonijos pradėjo vie
Habana. Kas tik iš U. S. atvyk na po kitai atsimesti, posiskelbsta, klausiant informacijų apie ti nepriklausomybes, ir Ispani
viešbutį, tuoj pasiūlo patį pui ja jų jau negalėjo priversti bū
kiausi — Nacional. Bet mes pa- ti vasalais.
skubėjom paklausti kiek ten
Kubos likimas taip pat pradėTikrai elnio su
ima už kambarį, ir kai pasakėi jo ryškintis, kai Kubos gyvenPanco padais
$25.00 už naktį, mes paprašėm. tojai ėmė bruzdėti už atsimetipigesnio. Tada rekomendavo Se-■ mą nuo Ispanijos. Ir iškilo visa
Kūdikių dydžiai 5-8
villa, kur dviem kambarys kaš eilė laisvės kovotojų, pravedu’ Vaikų dydžiai 8%-12
ĮI pora
tuoja nuo $15.00 ir sutikom į tą sių kovą iki laimingo galo.
Mergaičių ir panelių
važiuoti.
Kuba galėjo būti ir Amerikos
dydžiai 12% iki 3.
Artėjant į miestą, matėsi di sala, kai apie vidurį pereito
delė, gausi statyba gyvenamų ir šimtmečio, 1854 metais, prezi
TIKTAI
kitokių namų. Tas rodė, kad dentas Polk, pasiūlė Ispanijai
miestas plačiasi, kraštas gyvas, parduoti Kubą. Ispanija atsisa
Pašto ir tele
judrus, Habana išsistatęs ant'di kė parduoti, bet po 40 metų Ku
fono užsakyr
doko žemės iškyšulio, gulinčio bos neteko nieko už ją negau
mai priimami
iki 5:30 ir
į šiaurę Floridos link. Iš trijų dama, nes prasidėję gyventojų
pirmadienį
Lit. mokyklos šokėjos: (I eilė, iš kairės j dešinę) D. Benokraitytė,
. pusių apsupta vandens, kuris sukilimai užbaigė Ispanijos ilgą
nuo 9 ryto
M. Maziliauskaitė, M. Titaitė, R. Zagarskaitė, G.’ Mariūnaitė; II
iki 9.vakaro.
sudaro įlanką ir uostą, į kurį valdymą Vakarų Indijose. Tai
Stiprūs vasariniai basų kojų sandalai tik už 1.99! Vai
eilei E. Gecevičiūtė, G. Gulbinaitė, V. Žilionytė, N. židavičiūtė,
atplaukia iš viso pasaulio laivai. buvo 1898 metais, kada dėl Ku
kai mėgsta juos... jie yra taip gražūs,,taip patogūs.
šaukite
Išdūrinčti priekiai, dvigubi dirželiai, platūs kurpaliai,
R. Staniškytė, V. Steponavičiūtė, L Švarcaitė, G. Maciulevičiūtė.
Kuba1 gyventojų turi apie bos Ispanija įsivėlė į karą su
CHerry 1-3000
augančiom kojoms. Ilgai nešiosis.

SENIAU IR DABAR

AKADEMINIAME PASAULYJE

THE MAY C<TS BASEMENT

Pakojis

1-99

5,400,000, Habana apie.700,000.| Amerika, ir Amerika, sumušus

The Muy Co.'o Bo.enient Chlldren’* Shoe Department

(E. Žilionis, grupės muzikantas).

t.
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Pavasarinių parengimų salose sezoną užbaikime nuotaikinguoju

Baleto - Muzikos Koncertu
n

....

Public Auditorium Little Theater salėje
MINĖJIMAS, PRAKALBOS,
VILTIES NAMO
ATIDARYMAS

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

GEGUŽĖS 17 D., SEKMADIENI, 7 VAL. VA K.

4 KAMBARIŲ COLONIAL
NAMAS
Prie Terrace Rd., į pietus nuo
Euclid ir į rytus nuo Superior.
Moderniška išvaizda, labai jau
kus viduje. Idealus dideliai, šei
mynai. (Gaso apšildymas, vari
niai vamzdžiai. Visai netoli nuo
mokyklos ir autobuso stoties.
St. Philomenas parapijoje. La
bai graži vietovė, žema kaina:
tik $14500.
Kreiptis pas Flora Fischer,
2118 Noble Rd.
GL 1-6927
Res. EV 2-0718

YOU BORROW
TO BUY A HOME

GET OUR
Vietos ALTo Skyrius rengia
DALYVAUJA:“
‘
visiems Clevelando lietuviams
LOW RATES AND
Baleto solistė ALDONA ŠLEPETYTĖ, prima balerina Carnegie Hali, N.Y. operose ir
Gegužės 16 d. 7:30 vai. vaka baisiųjų Birželio Įvykių minėji
televizijos programose.
HELPFUL TERMS
ro Clevelande, Cleveland Hotel mą.
Baleto solistas ALFONSAS LIEPINAS, dalyvaująs baleto pastatymuose didž. Amerikos
patalpose, įvyksta Juozo BačiūBirželio 13 d. vakare bus reli
miestuose.
no 60 m. sukakties minėjimas. ginio susitelkimo valanda.
Pianistas ALEKSAS MROZINŠKAS, dirbąs kaip akomponiatorius operos ir baleto stud.
Pakvietimai į minėjimą gauna Birželio 14 d. išvežtųjų minė
Biletai: po $2.50; $2.00 ir $1.00 gaunami Spaudos kioske, "Dirvoje”, pas P. Gruodį, tel.
mi Dirvoje, pas J. Salasevičienę, jimas Lietuvių Darželyje.
HE 1-8424 ir V. Palubinską, tel. HE 1-8423 ir prieš koncerto pradžią salės kasoje.
»K. S. Karpių ir J. Lęimoną. Pra- Minėjime kviečiami dalyvauti
Patar.’- kaimynui
Rengia "Ateities” klubas
"šome iš anksto jais apsirūpinti. visi Clevelando lietuviai. Jauni
prenumeruoti
Gegužės 17z d. 11:30, tuoj po mo organizacijos dalyvauja or
PARDUODAMI NAMAI
pamaldų, Lietuvių salėje adv. ganizuotai.
tojus, o parengimo vakare ir ARCHITEKTO S. KUDOKO
DIRVĄ!
A. Olio ir Tautinės Sąjungos
TELEFONAS
Smulkesnės minėjimo infor prie įėjimo.
1336
E.
85
St.,
laisvas
8
kam

pirmininko A. Ląpinsko prakal macijos bus laikraščiuose ir per
Visos lietuvės, turinčios tau
Mums pranešė, kad naujoje barių, vienos šeimos. Moderni
bos. Visi rezervuokitės laiką vietos radiją.
tinius rūbus, kviečiamos daly
Dr.
S. .Kudoko rezidencijoje te virtuvė. Puiki vonia. Kilimai.
LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
šias įdomias prakalbas išgirsti.
ALT’o Skyriaus Valdyba pra vauti vakare jais pasipuošusios.
lefonas
jau įvestas. Numeris tas
•
Po prakalbų Vilties namo ati neša, visiems savo skyriaus na Turinčios vertingus, išlaikyto
IR SALĖ
E. 89 St., prie Superior. 7
darymas.
riams, kad gegužės 31 d. 11 vai.’ stiliaus ir būdingesnius rūbus, pats —' KE 1-8295.
kamb., vienos šeimos. Gaso šil6835 SUPERIOR AVĘ.
Širdingai kviečiami visi Vil 30 min. Birželio Įvykių minėji 'kviečiamos dalyvauti tautinių
dymas. Savininkas išsikelia.
CLEVELANDIEČIAI
ties Draugijos nariai, rėmėjai ir mo ir kitais reikalais yra šau rūbų konkurse. Pastarosios reKlubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando
Parduodama
skubiai.
CHICAGOJE
visi Dirvos draugai.
kiamas Lietuvių ‘ salėje ALT’o gistrojasi iš anksto pas St. Moc■ lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
Clevelando skyriaus visuotinis kuvienę. Adresas: 7207 Locknėje. Penktadieniais specialūs parengimai.
Gegužės mėn. 3 d. Clevelando
Dviejų šeimų, East 86, prie
year St., tel. HE 1-3607.
LANKĖSI V. ZAMBLIAUSKAS susirinkimas.
Kviečia visus lietuvius savojoj salėj darytį susirin
atžalyniečiai- parodė K. Binkio Superior, 5 ir 5 kamb., 2 gara
Vakaro pelnas skiriamas mū "Atžalyną” ir Chicagos lietuIš WATERBUHY
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.
žai. Labai geram stovy. Geras
sų skautams paremti: stovykla viams.
GRAŽU, LIETUVIŠKA,
Vaclovas Zambliauskas, anks
pirkinys.
vietei,
būklui
nusamdyti
ir
kt.
Vaidinimas pavyko.
ORIGINALU
čiau gyvenęs Clevelande, lankė
Tad paremkime jaunimą, pasi
si Dirvos redakcijoje F. SaukeAną savaitę skaitau Dirvoje: šovusį tarnauti DIEVUI, ARTI
East 92 St., prie Superior. 7
VESTUVĖS
vičiaus lydimas.
PAVAS ARIS !
"Skautų Tėvų ir Rėmėjų Val MUI ir TĖVYNEI, skaitlingai
ir 7 kambariai, visai atskirti. 3
•
V. Zambliauskas čia atvyko į dyba gegužės mėn. 30 d. Lietu dalyvaudami TAUTINIŲ RŪBŲ
Gegužės mėn. 16 dieną, 10 mieg. kiekvienam. Apžiūrėk ir
Pavasaris yra naujų sumanymų ir veikimo laikas.
dėdės Ch. Katilyno laidotuves. vių salėje rengia TAUTINIŲ vakare.
Skautų bičiulis vai., Mark’s bažnyčioje (15724 įsitikink.
Pavasarį kyla noras pirkti, statyti, taisyti arba pagerinti
Velionis buvo sulaukęs virš 70 RŪBŲ VAKARĄ." Įdomu —
Montrose Avė.) susituokia Alo
STANDOR REALTY CO.
namus.
m. amžiaus.
ĄŽUOLAI į CHICAGĄ
pamaniau ir tuoj pat kreipiausi
yzas Muliolis ir Jeanne Marie. 8440 Superior Av. RA 1-0225
Tiems visiems reikalams Lietuvių Banke galima
..V. Zambliauskas apžiūrėjo į S. T. ir R. Valdybą smulkesnių
gauti
paskolą
lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.
Gegužės 17 d., sekmadienį,
Vilties namą ir ta proga įstojo informacijų, štai ką sužinojau:
Lietuvių
Bankas per ilgą eilę metų turi didelį paty
DAINOS
CHORO
PIKNIKAS
Clevelando Ąžuolų oktetas veža
į Vilties Draugiją §25.00 įnašu.
TAUTINIŲ RŪBŲ VAKA savo dainų pynę Chicagos lietu
rimą ir Jums geriausiai gali padėti.
IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
įvyksta gegužės mėn. 24 d., sek
RAS, kaip pasakyta^ (tikrai vių kolonijai.
madienį, 2 vai. Naujosios para vyrui, gali naudotis virtuve ir
LANKĖSI BOSTONIEČIAI
Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
įvyks. Kad vakaras busJ, labai
4 v. p. p. Lietuvių Auditorijoj pijos sode. įėjimas 50 c.
garažu. Skambinti nuo 6 vai.
ta.
Kiekviena
knygutė apdrausta Federal Insurance Corp
gražus,
įdomus
ir
originalus
—
Mok. Bliumas ir prekyb. Grabskambės lietuviškos dainos, lie
Pelnas skiriamas ^'Naujosios telef.: RA 1-0531.
iki $10.000.
liauskas kelias dienas viešėjo netenka abejoti, nes tuo rūpi sis Verdi, IVeber, Gounod operų parapijos bažnyčiai. Bus geras
nasi, draug su Valdyba, ir di meliodijos ir t.t. Tai bus okteto
Clevelande.
Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai...
orkestras, bufetas ir įvairi prodieji mūsų skautų bičiuliai: Mi- pavasarinis koncertas — šio
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.
PARDUODAMAS
NAMAS
grama.
(21)
kulskiai, Žilinskai, Jonaitienė, darbingo sezono užbaigtuvės.
PAKVIESTAS
8 kambariai. Labai geram sto
Jokubaitienė ir kiti.
BENDRADARBIAUTI
Metų bėgyje Pittsburgh, CleveTHE SUPERIOR SAVINGS
vyje, East 87 gatvėj! Teirautis:
MOTERIMS’’
•j’ Vakaro programą sudarys: landas, Rochesteris, New YorAND LOAN ASS’N. :
Jonas Rimašauskas yra pa
SW 1-7974
(20)
a) meninė dalis (dainos, gyvie kas, Detroitas, Chicaga buvo ap
Švarus, lengvas fabriko dar
kviestas bendradarbiauti Lietu
6712 Superior Avė.
HE 1-2198
ji paveikslai ir kt.), b) stilin lankyti dainuojančio Ąžuolų ok bas. Skirstymas, siuvimas ir
vių Enciklopedijoje. Jis’rūpinsis
gųjų tautinių rūbų konkursas ir teto. Oktetui vadovauja Julius užuolaidų skyrius. Geros darbo IŠNOMUOJAMI KAMBARIAI
Cleveland, Ohio
medžiaga liečiančia mūsų tau
c) bendras vakaro dalyvių, pa Kazėnas.
sąlygos. Valandinis ar savaiti
tos aukas laike paskutiniųjų
Lietuvių rajone, su visais pa
sipuošusių tautiniais rūbais, pa Šį pavasarį Ąžuolų okteto nis atlyginimas.
okupacijų.
togumais, baldais ir virtuve.
radas. Konkurso laimėtojams Chicagos koncertą ruošia Lietu
Universal Cleaning Co.
Kreiptis: telef. UT 1-6732,'gi
bus paskirstytos vertingos pre vių Auditorijos šeimininkai.
1218 E. 71st St.
RAŠTO KLUBO POSĖDY,
Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
jeigu neatsako — EN 1-8456.
mijos. Tikimasi, kad daug va
jL
geg. 9 d., p.p. Balašaičių bute karo dalyvių atvyks pasipuošę
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ
CLEVELANDO
LIETUVIAI DAŽYTOJAI —
pranešimą apie dramos konkur tautiniais rūbais.
NEO-LITHUANŲ
PARDUODAMI BALDAI
DEKORATORIAI
są padarė A. Augustinayičienė.
PRANEŠIMAS
Meninę dalį ruošia Mikulskie
Buvo karštai diskutuotas ak nė, Mikulskis ir dr. Žilinskienė.
menininko priežiūroje darbus at Duncan rūšies valgomojo
Gerbiamas Redaktoriau,
tualių, šviežių įvykių kaip lite Programai pritaikytas dekora
kambario baldų komplektas.
Malonėkite
artimiausiame lieka greitai ir sąžiningai.
ratūrinės tematikos vartotinu- cijas paruoš dail. Žilinskas. Tau
"Dirvos” numeryje atspausdin Namų dažymą ir vidaus dekų- Kredenza bufetas.- 6 naujos kė
mo klausimas.
tinių rūbų konkursą praves ir ti žemiau paduodamą gegužės ravimą duoda metams išsimokė- dės, 150 dol. vertės. Rašomųjų
Klubo seniūnas V. Mariūnas
premijas paskirstys Jonaitienė, 10 d. įvykusios Clevelando Neo- jimui. .
stalų apdengimai.
.716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
trumpai apžvalgė praėjusių me
Kreiptis telefonu: EX 1-4245.
EX 1-3982
Mikulskienė ir dr. Žilinskienė. Lithuanų sueigos nutarimą:
tų veiklą, davė kai kurių suges
OFISO .TELEF.. MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSŲLA 2521
Vakaro metu svečių alkį ir — Imdami dėmesin Coli. Jotijų ateičiai ir pasiūlė išsirinkti
Norėdami pigiai pirkti namus mieste’arba priemiesėiuoee, kreip
troškulį nuramins turtingas bu- no Leono elgesį, nesuderinamą
naują valdybą. Bet susirinki
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
su Korp. ideologija ir tradicijo
fetas.
Kad
bufetas
būtų
tikrai
mas paliko valdyboje tuos pa
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
ATIDARYTA NAUJA
Sutaisuu paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą*
čius asmenis: V. Mariūną, A. turtingas, tuo pasirūpins Joku- mis, Clevelando Neo-lithuanai
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
Balašaitienę ir E. Skujenieką. baitienė, kitų ponių-skautų bi nuo jo atsiriboja.
LEIMON ’S CAFE
Julius Smetona,
Susirinkimas šiltai padėkojo čiulių talkininkaujama. Progra
Clevelando
Neo-Lithuanų
mai
pasibaigus
—
šokiai,
grie

Balašaičiams už jaukų priėmi
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4516
Pirmininkas
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
žiant geram orkestrui.
mą.
•>
Deja, Lietuvių salė tegalės
WM DFJ3BS PAINTING CO
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
priglausti tik mažą dalį mūsų
8500!
WM. DEBESIS
PARDUODAMAS NAMAS
tautiečių, norinčių pamatyti šią
Įvairūs
valgiai,
šeštadienių
vakarais
šokiai
griežia
Dviejų šeimų namas, tarp Su
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
E. 96 St., į šiaurę nuo St'. patriotinę tautinių rūbų de
perior
ir
St.
Clair.
Labai
pigiai
geram
orkestrui
7526
Star Avenue
Cleveland 3, Ohio
Clair, parduodamas vienos šei monstraciją. Tad — "KAS PIR
ir tuoj gali įsikraustyti.
mos namas. Gaso šildymas. Kai MESNIS, TAS GERESNIS”.
Ray Nausneris
na $9.000. Parduoda savininkas. Pakvietimai į vakarą ir kitas
pramogas jau gaunami "Dirvo UL 1-3919
LI 1-9216
Telef.: PO 1-4021
je”, Spaudos kioske, pas platin11809 St. Clair
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
JŪSŲ VAIKO PIRMA KOMUNIJA YRA VERTA
NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO
Aldona Wilkelis - Wirby
Pirkit pas savuosius
GERIAUSIŲ FOTOGRAFIJŲ
PIRKIT PAS SAVUS
BEI DEKORAVIMO DARBAI
Pilnas laidotuvių patarnavimas
NAUJAUSIUS ’ 1
Amžini nerūdijančio, plieno
atliekami sąžiningai, greitai ir
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
virimo puodai gaunami pas
pigiaiTKreiptis
:
V.
Riekus,
tel.
STUDEBAKER
Vytautą Pašakarnį, 1219
SUPERIOR AVĖ.
HEnderson 1-9292
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki
E. 61 St., Cleveland, Ohio.
IR ĮVAIRIAUSIUS KITŲ 11 vai.) arba — 1505. Addison
1197. EAST ,79th STREET ■
HEnderson 1-3535
Tel.' EN 1-7770. <■'
... Cleveland 3, Ohio
jEXpress 1-6716
FIRMŲ AUTOMOBILIUS. Rd.
Pilnas komplektas $69.95.
Kiekvienas vaikas gaus puikų suvenyrą, o tėvai gaus 10'<>
čia pat galima užsisakyti
Čia pat, didelėse dirbtuvėse,,
nuolaidą atnešdami šį skelbimą.
vienintėlį. pasaulyje dulkių
atliekami įvairiausi taisy
Atidarą visą dieną. Sekmadienį nuo 9 ryto iki 4 vakaro.
PIX
BEVERAGE
Siurblį — Sanitatorių su
mo ir. dažymo darbai.
patentuotu ne tik dulkes,
Darbas greitas, pigus ir 45 rūšių alaus —.visoki gąiviFUNERALHOME
bet ir bakterijas sulaikan
sąžiningas.
nantieji gėrimai,
čiu maišeliu. Su visais prie
i.
J.
s
A
M
A
S
,
JEWELER
Vėsinamas
oras Jūsų patogumui
vynas ir šampanas
ERDELAC STUDEBAKER
dais' $94.50 arba po 7.00
I
Turime Baltos Meškos alų.
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Šaukti Joną žeijiaitį.
dolerius mėnesiui išsimokė
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs
(prancūziškas)
5
Laikrodžių, taisymas. Brangenybės! Įvairus dovanų
>
tinai. .
8003 Broadway' Avė.
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
Parengiama vęstuvėms, baliams,
į
,
pasirinkimas.
Cleveland 5, Ohio.
pobūviams. Nemokamas ’ prista
Nemokamas demonstravi
. Tėlef, BR 1-4100.
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
mas.
tymas dieną ir naktį. Atdara ir SĮ 7007 Superior Avė.
Greta Eželiu Theatre J
Namų
telef.: Ll 1-0476
trečiadieniais iki_ 1 vai.
Priimami užsakymai.
6621 Ednh Avenue
‘ ENdicott 1-1763
Telef.: EX. 1-3969. Bute: AVA 1-2354

i
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Wslkeiis FuneraS Hosne
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StudUo.

JAKUBS & SON

t

6903 Superior Avė..

EX 1-3311
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DIRVA

VYIDILNaKS

Čiurlioniečių ir P. Stoskos koncertas

mu.
Viešnia išpildė ptnkius sve
:
timų ir tiek pat mūsų kompo
Nors ano pasimatymo“ metu
Visame krašte pradėjo steig
zitorių kūrinius, be. to, dar su
tis Jaunimo-Draugijos, kaip'Rū Vydūnas, turėjo arti 89 metų
dainavo keletą dainų klausyto
ta, Ąžuolas, Aušra, žiedas, Spin amžiaus, reikėjo stebėtis jo
jams prašant.
dulys, Dobilas, Lelija ir t.t. 1913 skaidria atmintimi ir dabarti
Poly na Stoiką turi tikrai re
m; Tilžėje įsisteigė lietuvių, gim nės padėties supratimu. Pažvel
to grožio ir tobulai išlavintą bal
nazijos mokinių draugija Kar gęs į jo asketišką, inteligentiš
są, kuris tolygiai gražiai skam
das. Kadangi šios ir kitos, jau ką, pailgą veidą, mėlynas akis
ba nuo žemutinių gaidų iki auk
anksčiau įsteigtos draugijos ir ilgus baltus plaukus, manei
sinių viršūnių. Dainininkė savo
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., CIeveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson veikė paskirai, kilo sumanymas matąs vieną iš anų, jau seniai
dainuojamus kūrinius išpildo
1-6.744. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).
steigti vieną draugiją, kuri vi praėjusių laikų užsilikusį vaidy
nuostabiai meistriškai, su ne
sų draugijų veiklą koordinuotų bą, dainavusį apie Lietuvos ga
paprasta gracija. Ypač neužmir
ir jas sujungtų į vieną organi lingų laikų kovas ir pergales.
štamai praskambėjo jos dainuo
zaciją.
f Kalbant jo akys žibėjo, lyg ko
tos mūsų kompozitorių dainos.
1912 m. rugpjūčio mėn. 11 d. kios vidujinės šviesos šviečia Turiningą ir gausią koncerto
Malonu buvo iš Viešnios pa
Tilžėje sušauktame visų Mažo mos. Vydūnas kalbėjo gražia programą čiurlieniečiai padėjo tirti, kad ji. lietuvių kompozito
Kiekvienam žmogui žodis mo vena tik savo vaikams. Nekarta esu ir kuo galiu tikėtis būti, už sios Lietuvos atstovų suvažia lankininkų tarme, pamažu, ap Tėvynės ilgesio motyvais at rių kūrinius dainuojanti ir ame
tina yra mielas ir brangus. Tas vaikas ir skaudžiai įžeidžia sa- viską aš esu dėkingas savo mo vime, suvažiavimo pirmininku galvodamas ir vartodamas kai austa, J. Gudavičiaus harmoni rikiečių bei kitų tautų publikai.
žodis sukelia mūsų sieloje nuo vo motiną, bet ji greitai visą tinai.”
buvo išrinktas Vydūnas, čia pat kuriuos iš jo veikalų mums ži zuota liaudies daina, ”Kur giria Dainininkės dainas fortepionu
stabius vaizdus, o našlaičio vei pamirštą ir atleidžia.
Lietuvė motina priespaudos buvo priimtas ir jo pasiūlymas nomus specifinius išsireiškimus. žaliuoja”, ši daina, kiek kartų palydėjo koncertmeisteris Louis
dus ašaromis suvilgo. Molina,
Pasakojama, kad vienas jau- laikais, sugebėjo išlaikyti nepa įsteigti Mažosios Lietuvos drau
Giedotojų- Draugija buvo ta ją girdėtum, visada išsaukiu Lane.
noišTĮSs veidą ir raukšlės vago nuolis labai mylėjęs vieną mer- laužtą lietuvybę. Gi jos lopšinė gijų Santarą, kuri egzistavo ligi Vydūno priemonė, per kurią griaudu gimtųjų namų ilgesį,
čiurlioniečiai Šaunų koncertą
ja, yrrr.šeimos širdis ir gaivin gaitę. Ji jam buvusi brangesnė daina įdiegė jos sūnų ir dukterų antrojo pasaulinio karo pra reiškėsi jo visuomeninė, kultū- buvo lyg ir viso koncerto ve
dantis
motyvas,
čiurlioniečiai
užbaigė
. tradicine savo daina
toja.'' Nenuostabu, kad vaikas už viską. O toji mergaitė buvo krūtinėn meilę gražiosios- Lietu džios.
' '
keldarinė ir meninė siela. .Jis
ir užaugęs ilgisi tėviškės namų, savimylos pilna ir kietaširdė. vos.
Vydūno ugdamoji bei sklei mas lietuvininkų tautinį supra- patiekė didelę ir įvairią progra- "Namo”. Paskutiniams , dainos
nors svetur jam ir labai gerai Kartą ji tarusi vaikinui: "Jei
Brutalus bolševizmas peršasi džiamoji lietuviška giesmė bei timą, lietuvių kultūrą, siekė ,mą. Pasigirdo ir‘seniai girdėtas aidams • nuskambėjus, širdį už
sektųsi.
tu tikrai mane myli, eik nužu meškiškai patarnauti, pavesda daina žadino Mažosios Lietuvos kultūringo ir' taikingo sugyve S. Šimkaus Oželis, Alfonso Mi gulė liūdesys, kad ta graži ir
Namo skuba duktė'iš mok.vK- dyk savo motiną ir jos širdį ati mas vaikus valstybės globai. jaunimo tautinius jausmus ir nimo su vokiečiais bei kartu kulskio Pamylėjau vakar ir kt. didinga mūsų tautinės kultūros
Nesileidžiant į čiurlioniečių šventė jau pasibaigė.
los, sūnus iš didmiesčio, kad duok mano šunyčiui. Jaunuolis Koks gali būti’rojus ten, kur jo sąmonę, dorino ją ir auklėjo smerkdamas vokiečių šovinisti
dainuotų dainų platesnius ver
molinos prieglobstyje užmirštų taip ir padaręs: išplėšęs motinos neskamba lopšinė daina ir kur jo estetinį skonį. Vydūnas šito nį nacionalizmą.
Malonu pastebėti, kad erdvi
tinimus, reikia pasakyti, kad
savo rūpesčius.
širdį ir jau nešęs mergaitei. kūdikis nemoka ištarti motinos je srytyje dirbo nepailstamai.
Severance Hali salė buvo be
jos buvo išpildytos giliu įsijau
VYDUNAS POETAS
Tikrai, gyvenime nėra nieko, Beskubėdamas suklupęs ir par vardo.
Vydūnas, kartu su jauniausiu
veik apipilnė. Tarpe lietuvių
timu, išryškinant ne tik balso
kas atstotų gerosios motinos puolęs. Motinos širdis iškritusį
Mačiau kapinėse iš balto gra broliu Albertu, kurį jis, pinigų
Po Kristijono Donelaičio Vy
žiūrovų, buvo gausiai ir ameriširdį, bei jos rankas. Motinos iš jo rankų ir nusiritusi j griovį. nito iškaltą motinai paminklą. pasiskolinęs siuntė į Berlyno',dūnas yra žymiausias Mažosios darną, bet ir jautriausius niuan kiečių.
širdis yra nepaprastos ir neiš Bet iš griovio pasigirdęs tylus Motina pasilenkusi prie mažučio muzikos akademiją muzikos mo Lietuvos poetas ir rašytojas. sus.
Koncerto rengėjas suteikė
senkamos meilės šaltinis. .Ii gy- jos balsas: "Sūneli, gal skau kūdikio. Apačioje iškaltas vie kytis, atostogų- metu studijavo Per savo ilgą ir nepaprastai
čiurlioniečiai, savo išpildomos galimybę nemokamai koncerte
džiai susižeidei.”
nintelis žodis motina. Kaip įvairius muzikos reikalus ir kar- ,darbštų amžių jis yra parašęs programos dalį paįvairino dar dalyvauti Lituanistinės Mokyk
Motinos garbei didieji pasau skulptorius granito uoloje, taip tu gvildeno klausinfą lietuvišką apie
.
70 dramatinio, kultūrinio, žinomais liaudies šokiais, bū los mokiniams. Tik gaila, kad
PROF. J. Š1MOLIŪNUI lio poetai ir menininkai sukūrė mes savo širdyse, iškalkim mo- operą parašyti. ' Jo talentingo visuomeninio ir filosofinio turi tent, "šustu”, "Blezdingėle” ir vaikų grupės vadovai, nuvedę
gražiausius kūrinius. Garsusis] tinai ■ padėkos paminklą ir pa- brolio apkstyba mirtis šitą ir nio veikalų, neskaitant jaunes "Malūnu”, kuriuos paruošė Al vaikus į paskutinio augšto bal
75 METAI
Amnt’ilrna nrrv/irlon+na
vnStrlzim onL
in. ^Motina’*!
Amerikos
prezidentas T.inVnlnna!
Linkolnas rašykim
ant jo:
daugel kitų sumanymų sutruk nėse dienose išleistų dainų rin dona Raulinaitienė. Vykusiai koną, tuos vaikus paliko vienus.
X
apie save yra pasakęs: "Kas aš]
Kun.
Z.
dė.
kinių ir rašinių įvairiuose žur pranešinėjo R. Malcanaitė.
Vaikai, likę be vyresniųjų prie
šių metų gegužės mėnesio 30
Vydūnas labai mėgo arfa naluose ir laikraščiuose.
Viešnia, Polyna Stoska, žiūro žiūros laikėsi neramiai, ypač
dieną Ručine, Wisconsin
skambinti. Po rašymo pailsęs jis
vų
dėmesį patraukė jau savo Polynos Stoskos programos ant
Vydūnas
savo
raštus
sukūrė
kolonijos lietuviai rengia, 75
atsisėsdavo prie šito instrumen
pasirodymu
bei gracinga laiky rojoj daly.
specifine,
jo
sudaryta
rašyba,
metų amžiaus proga
to ir jo . balsuose rasdavo po
seną
scenoje,
o savo nuostabia
Koncerto ruošos visą naštą
dabar pavadinta vydūniška. Pa. IŠKILMINGĄ VAKARIENĘ
ilsį. Savo jaunesniose dienose
daina, užbūrė ir pavergė žiūro pakėlė čiurlionietis Juozas Stemgrindan
jis
ėmė
gražiąją
Nemu

— PAGERBIMĄ'
jis buvo išmokęs trimituoti. Va
vų širdis. Polynos Stoskos balsą pužis. Ir tą darbą atliko vyku
Profesoriui Dr. Inž. J o h u i
"NER1ĘS” Stip. Fondo stei 2. Visas darbas turi sudaryti saros metais, saulei leidžiantis, no ir Šešupės pakrančiuose kal būtų galima palyginti gal tik su
siai.
' ■
bamą
lietuvišką
tarmę
ir
kai
ku

š i m o 1 i ū n u i, Lietuvoje — gėjai: dr. J. Kazickas ir dr. K. tarp 8 ir 15 rašomąja mašinėle nekartą pasigirdo iš Rambino
auksinio varpo tyru skambėjiVytautas Braziulis
rias
specifines
kalbos
ypatybes,
Vytauto Didžiojo Universiteto Valiūnas, bendram posėdyje su rašytų (dviguba interlinija) kalno trimito balsai, kurių ai
šnekamas į šiaurę ir rytus nuo
Kaune profesoriui, Vokietijoje Fondo globėjais: A. Simučiu, puslapių (2000-4000 žodžių), dai tolį nuskambėjo per Nemu
Klaipėdos miesto. Savo rašybą
— Pabaltijo ir Unros Urtiversi- dr. VI. Viliamu ir P. Jurkum, kuris atsiunčiamas ar įteikia no lankas.
sudarydamas jis norėjo parody
tetų profesoriui, šiuo metu Pa svarstė studijuojančio lietuviš mas Stipendijų Fondui iki rug
Garsusis Rambynas, kur ži
ti lietuvių dvasios nepriklauso
saulio Lietuvių Inžinierių ir Ar kojo jaunimo problemas ir, no pjūčio mėn. 15 d. Darbas rašo loje senovėje degdavo lietuvių
chitektų Sąjungos pirmininkui. rėdami jam pagelbėti bei suin mas vienoje lapo pusėje ir pa šventosios ugnies aukurai, tau mybę, išmesdamas iš rašybos
visas nosines ir raidę č, ją pa
Vakarienė - pagerbimas įvyk teresuoti studijavimo galimybė sirašomas slapyvardžiu, kartu tiškos muzikos garsai ir nepa
keisdamas raidėmis: ti, vieton
sta D a n i s h B r o t h e r - mis ir dar nestudijuojančius, pridedant užklijuotą voką, ant prastai gražūs gamtos reginiai,
mačiąu-matiau, daryčiau-daryh o o d II a 1 1, 710 Grand nutarė skirti konkursiniu keliu kuęio užrašytas tas pats slapy padėdavo Vydūnui pajusti plastiau. Tuo jis nėrėjo paimti kal
Avenue, II a c i n e , Wiscon- 200 dol. premiją už geriausiai vardis, o voko viduje raštelis su dančią praeities laikų dvasią ir
bai slavišką skambėjimą ir sla
sin, gegužės mėnesio 30 dieną, parašytą darbą tema:
slapyvardžiu ir autoriaus tikrą ją įkūnytį savo kūriniuose” — višką vaizdą. Raidei š jis davė
šeštadienį, 7 vai. vakaro.
Mokslo siekiančio lietuviško ja pavarde bei adresu. Šalia pa prieš keletą metų rašė A. Mer
specifinį, ženklą. Visuomet var
Rengėjai kviečia vakarienėje jo jaunimo problemos ir jti vardės reikia nurodyti • kokius kelis savo straipsnyje apie Vy
tojo dviskaitą, kaip Lietuvoje
dalyvauti Gerb. Profesoriaus bi sprendimas.
mokslus ir kokiam universitete dūną. Jis taip pat mėgo kank buvo kalbama. Dar, kai kalbai
čiulius, pažįstamus, kolegas ir
les. Savo sukomponuotas dainas
Konkurso dalyviams nustaty ar kolegijoje studijuoja.
trūko tam 'tikrų terminų, jis
mokinius. Norintieji dalyvauti tos tokios sąlygos:
jis išleido pavadinimais: Lietu
3. Darbus įvertinti ir geriau
juos nukalė sulvg jos kalbos
prašomi iš anksto apie tai pa
vos Aidos, 1904 m. ir Lietuvos
1. Konkurse gali dalyvauti tik
sią jų išrinkti ' sudaryta jury
jausmo, eidamas atgal per grai
informuoti rengėjus šiuo adre Lietuvių Studentų Sąjungos J.
Varpeliai, 1909 metais.
komisija, . į kurią pakviesti ir
kų kalbą net į tolimą sanskritą,
su; Stasys Budrys. 1018 Birch A. Valstybėse nariai ir abitu
Kaip aš Vydūną 1947 m. va
maloniai sutiko. įeiti dr. Br. Nekurį jis gana gerai pažino. Jis
Street, Ratine, \Viseonsin, tel. rientai, šį pavasarį bebaigiu
sarą Detmolde paskutinį kartą
mickas, Leon. Dambriūnas ir
savo kalbą ir rašybą vai-tojo li
4-1228. Tuo pačiu adresu siųs- augštesniąsias mokyklas, ir už
mačiau ir kalbėjau, jis prisimi
Paulius Jurkus — "Neries” Stp.
gi paskutinių gyvenimo valan
tini ir sveikinimai.
nė anų, senai praėjusių laikų,
J.A. Valstybių ribų gyvenantie
Fondo globėjas.
dų. Rašydamas straipsnius laik
Svetainėje vietų skaičius nė ji visi lietuviai studentai ir abikai dar prieš pirmąjį pasaulinį
4. Jury komisijai yra rezer karą dideliu mastu buvo veikia raščiams ir žurnalams jis pra
ra ribotas, įėjimas $3.00.
i turientai.
Vos spėjome praleisti vieną Ameriką ji atvyksta tiesiog iš
vuota teisė, reikalui esant, pre ma, kai Jokubinėje kartais ne šydavo redaktorių palikti 'jo
miją dalyti pusiau, kaip ir teisė galėjo tilpti visi lietuviškų pa kalbos, ir rašybos savumus, ši žymų muzikalinį įvykį — Čiur gastrolių Italijoje, o sugrįžus
skelbti spaudoje premiją laimė rengimų lankytojai, kai daugel ta vydūniška rašyba ir kalba lionio itnsamblio koncertą su Europon tuojau turės dalyvau
buvo kiek praplitusi Mažojoje viešnia Polyna Stoska, kai mu ti — jau kelintą kartą — R.
jusį darbą.
turėjo grįžti atgal, šituos pa1Lietuvoje, bet Didžiosios Lietu zikos mėgėjus jau laukia kitas Wagnerio festivalyje Bayreu5. Jury komisijos nutarimas rengimus, anot jo žodžių, lankė vos žmonėms ji, deja, liko sve įžymus koncertas: į Clevelandą
the.
skelbiamas vieno mėnesio laiko ne tik lietuvininkai, bet ir vo tima.
atvažiuoja viešnia iš Europos,
kiečiai.
"Bet
visuomet
mūsų
di

šiuo metu dainininkė vieši Ka
tarpyje, skaitant nuo rugpjūčio
Velionis iš pat ankstybiausių garsioji latvių dainininkė Pau nados didesniuose centruose,
dieji priešai radosi ir mūsų pa
mėn. 15 d.
čių tarpe” — aiškino Vydūnas. laikų savo raštuose pasirašyda lą Brivkalne. Jos pirmas kon kur vyksta jos koncertai. Ja gė
Visi konkurso darbai siunčia "Tuomet man buvo priekaištau vo pseudonimu: Vydūnas. certas JAV įvyks Clevelande, risi nevien jos tautiečiai, bet ir
mi "Neries” Stip. Fondui tokiu jama, kodėl mes kviečiami į mū Kaip matyti iš kai kurių raši gegužės 16 d. 8:30 vai. vak., svetimtaučiai. Kiekvienam mu
adresu: Mr. A. Simutis, Neris sų parengimus, į mūsų dainų nių laikraščiuose ir posakių kal Baptist Church Auditorium, zikos mėgėjui patartina nepra
Scholarship Fund,. 41 W. 82nd šventes ir vokiečius, ir kodėl bose, jo .reikšmė nevisai aiški. 1926 E. 18 St.
leisti progos išgirsti viešnią iš
Dainininkės karjerą P. Briv Europos.
St., New York 24, N. Y.
mes kai kuriais atsitikimais net Nekartą turėjau progos su juo
jų šventėse dainuojame.” Minė dėlto kalbėti. Jo aiškinimu šak kalne pradėjo prieš porą dešim
■
Programoje girdėsite J. VitoA
jo ir pavardes tųjų, .kurie jį ir nis: Vyd randama giminingoje čių metų Rygoje, kur ji per ke
Giedotojų Draugiją daugiausiai Sanskrito kalboje, ji taip pat letą mažesnių scenų pasiekė lio, J. Kalninio, Br. Skultės, G.
PAJIEŠKOJIMAS
puldavo. ”Bet koks čia galėjo kartojasi kai kuriose indoger- Baltųjįj Rūmų — Rygos valsty Haendelio, W. A. Mozarto, H.
Jiešokma Celestino Petriko
būti nusikaltimas tai darant” — maniškoš kilmės kalbose, ypač binės operos sceną. Tuo laiku ji Volfo ir Ę. Strausso dainas ir
su šeima, anksčiau gyveno Waiklausė Vydūnas.- "Lietuvininkai Rietuvių, pavyzdžiui: Vytautas, dainavo išimtinai beveik tiktai operų arijas. Pianu lydės gabio
den’o stovykloje, amerikiečių
tuomet tikriausiai galėjo di Tautvydas, Mažvydas, .Monivy- operetėse,- be to ir koncertuose ji pianistė Vera Leinvebere, ku
zonoje.
džiuotis, jeigu kitos tautos na das ir t.t. Ją randame ir lotynų ir Rygos radiofone. Operos žan ri, be to, solo paskambins V.
v
■
X
» •
riai norėjo pasiklausyti lietuviš kalboje: videre (matyti) ir lie rą ji galutinai pasirinko trem Daržinio, Chopino ir Schuberto
Medic. seser Eugenijos Rin
tuvių: išvysti. Prie šito Vyd jis tyje, Vokietijoje, ir pasiekė ste kūrinius. Bilietai, kuriuos iš
kų dainų.”
ksitės, gyvenusios Vokietijoje,
Tai buvo anie Ajųšros laikai, prijungė raides: un, kuri silaba bėtinų rezultatų. 1947 m. ją an anksto galima gauti pas Buramerikiečių zonoje.
kai Vydūnas kartu su patriar dažnai kartojosi dabar išmiru- gažavoOldenburgo opera. Savo row, 419‘ Euclid Avė., uoliai per
Albina Bakūnas,
chu Jankumi budino lietuvinin sioje senprūsių kalboje. Pridėjo mūzikale inteligencija, nepa kami, užtat patartina paskubė
853 East“ 72 St., .
kų tautinę sąmonę. Jankus su lietuvišką galūnę: ąs ir "iš šito prasta baiso kokybe ir ypatin ti juos įsigyti. Moksleiviams, ka
CIeveland 3, Ohio
savo Birute veikdavo grynai po. sudarė slapyvardę: V y d fi gais partijų interpretavimais ji ro invalidams ir aktingiems kalitiniai, Vydūnas su savo giedo nas. Tai turėjo reikšti :.iš- greit pragarsėjo višoje Vokie riams pusė kainos.-Vietų kainos .
tojais grynai kultūriniai.“ Vie. vystantį, matantį. Vokiečių kal- tijoje. Ypač' jinai pasižymėjo 2.50, 2.00 ir 1.50 'dol. Koncertas
KAS
nas padėjo kitam, abu siekėi boję tai reikštų: Seher, anglų: Richardo- Strausso operoje Sa- prasidės nustatytu laiku ir pa- ■
vįepo tikslo, krašto gyventojų seėr. Lietuviškas žynys nevisai lome, kur-ji galėjo parodyti ir suvėlavusieji
T "
’ lankytojai bus įlei’’ ’ >
UŽSISAKĖ
tautinės sąmonės budinimo, norsi atitinka, nes žynys tūri burti- didelius šokėjos gabumus ■
— au- džiami tik pertraukos metu. NeDIRVĄ Anglijos karalienė Elzbieta ir jos sesuo princesė. Margarita Badtorius viešai ją. pripažino ge- toli koncerto salės — parkinikartais vienas kito nesupras- . ninko prieskonį.
(Bus daugiau)
minton arklių lenktynių stebėtojos.
stebėtojos.
.
E. S.
riausia Salome pasaulyje. Į mo aikštė.
TAS NESIGAILĖJO!
darni.

THE FIELD

I

Clevelando lietuviškoji bendruomenė vėl turėjo proga klau
sytis ir vertinti •' čiurlioniečių
dainas. Ir šį kartą tą dainą bu
vo išklausyta ypatingu 'susido
mėjimu bei jautrumui "Čiurlio
nio” Sambūris, savam mieste pa
sirodė po ilgesnės pertraukos.
Antra, tarpe čiurlioniečių dainų
bei šokių, pasirodė reta viešnia,
Polyna Stoska, garsioji Metro
politan Operos dainininkė, ku
rios dainos meną dauguma žiū
rovų girdėjo pirmą kartą.

Premija jaunimui
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