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m u kon!lerenoia
Washmgtone, Paryžiuje ir
Londone pranešta, kad artimiau
siu laiku, gruodžio mėn. vidu
ryje, įvyksianti trijų konferen
cija Bermudos saloje. Konferen
cijoje dalyvaus prez. Eisenhoweris, Didž.' Britanijos premje
ras W. Churchillis ir Prancūzi
jos fninisteris pirmininkas Laniel. Juos lydėsiu visa eilė pata
rėjų.
Bermudos konferencija ne
naujas reikalas. Vienų kartą jau
ji buvo sutarta, bet konferen
cijų išprovokavęs \V, Churchi. Uis, kaip teigiama,, diplomatine
liga Busirgo, ir ji neįvyko. Tiesa
pasakius ir tada W. Churchillis
siekė ne trijų konferencijos, bet
siekė keturių nviiiLiciii.iju>>)
■>jvnv
konferencijos, nu
ku- .
rioje būtinai dalyvautų komunistų Malenkovas. Amerikos vy
riausybė tokiai konferencijai
tada pasipriešino tikrindami,
kad ji nieko neduosianti. Komu
nistinė Rusija turinti darbais
įrodyti, kad ji pasiryžusi eiti tai
kos keliu. Tik pavyzdžiams at
siradus galima kalbėtis ir sprę
sti aktualiuosius klausimus.
Anglijos Churchillis ir tada
buvo kitokios nuomonės. Jis ir
dabar kitokios nuomonės, ir
daug mieliau keliautų į keturių
konferencijų, negu į trijų. Bet
Amerika ir šiuo atveju tebėra
kieta,
Tik paskelbus, kad vėl numa
tyta Bermudos trijų konferen
cija, vėl pasigirdo balsų, kad
joje svarbiausiu punktu eisiąs
klausimas, Churchillio keliamas,
kad Amerika nusileistų ir ketu
rių konferencija įvyktų. Neabęjotina, bus pasvarstyta ir ko to
kioje keturių konferencijoje iš
komunistų reikalauti.
Anglijoje jau yna išvystytas
visas sąjūdis, kuris įvairiausio
mis progomis kala, kad W. Chur
chillis, jei jau negali suorgani
zuoti keturių konferencijos,
vyktų į Maskvą vienas ir su Malenkovu tartųsi. Panašus sąjū
dis pradeda reikštis ir JAV.
Kaip paprastai, komunistinė
spauda šiam reikale duoda tonų.
Ir reikia pripažinti, kad jie sa
vo tikslo pasiekia: vis daugiau

jį

a
KALTINA TRUMANĄ

kad jis neseniai daugiausiai pi
nigų paaukojo Izraelio atstaty
Vyriausias Prokuroras Hermui.
i

baisų atsiranda, kurie tokios ke
turių konferencijos, pradeda rei
bert S. Brownell apkaltino bu
kalauti.vusį Prezidentų H. Truman, kad
Konferencija, jei joje nebus
šis
būdamas prezidentu, pakė
vėl daroma žųlingų nuolaidų
lęs į augštų vietų komunistų
laisvės sąskaita, pati savaime
šnipų H. Dexter White. Trumanieko negali pakenkti. Bet . ži
nas tai padaręs neklausydamas
nant Anglijos ir Prancūzijos da
FBI įspėjimų, kad White esąs
bartinę jėgų ir padėtį, visad ga
Rusijos agentas.
lima laukti, kad bus daromi
Trumanas atsakė, kad nėra
spaudimai į JAV nusileisti ir vėl
komunistams ką nors atiduoti. tikrai įrodyta, kad White būtų
Mes dažnais atvejais pakriti- buvęs komunistų parsidavėlis ir
kuojam JAV politikų ir jai pa pažadėjo peržiūrėti savo gau
singų dokumentinę medžiagų iš
darom nemažai priekaištų. Bet
prezidentavimo
laikų, kad galė
jei paskutiniųjų metų Ameri
kos- politika būtų buvusi minkš tų atsikirsti jam metamiems ap
tesnė, jei komunistų spaudžiama kaltinimams.
Senatorius McCarthy, šešta
Europa nebūtų buvusi prikelta
dienį,
paskelbė, kad Tarptauti
iš karo cgriuvėsių
->
* ir sudrausminniame Pinigų Fonde labai augš
ta, turėtume daug liūdnesnę padėtį, negu kad dabar turime. Ir tų vietų užimąs to paties ko
tai padarė ta mūsų kritikuoja munistų šnipo White proteguo
ma Amerika.. Pačios Europos tas asmuo, apie kurį FBI irgi
dauguma valstybių, sirgdami turi žinių, kad jis Rusijos šni
visokiomis savomis ligomis, tar pinėjimo agentas. Mc.Carthy to
si pasidarė neregė' ir nebylė pareigūno .pavardės viešai ne
svarbiausioms problemoms. O paminėjo. Trumanui tebebūnant
komunistams tik to ir reikėjo. prezidentu, FBI apie šio asmens
Bet sutikę kietesnj Amerikos praeitį buvo pranešusi. Jis te
pasipriešinimą, jie atsuko visų bedirbąs augštoje vietoje.
propagandos mašinų prieš Ame Trumanas, kuris su savo žmo
riką. Amerika padaryta di na vyksta x į New Yorkų, dar
džiausia imperialistė, išnaudo- kartą pareiškė nęturįs jokio at
toja, kenkėja, laisvės persekio-|*sa^Vn>o į daromus užmetimus.
toja ir kitokia pabaisa. Ir tąsi New Yorke Trumanas pasa
komunistines nesąmones karto kys kalbą ir gaus Amerikos Žy
ja dažnas anglas, prancūzas, dų Kongreso premijų už ypatin
italas. Gal stebėtina, kad ma gus nuopelnus. Ketvirtadienį,
žiausia Amerikai priekaištų gir lapkričio 12 d. Trumanui bus
dima Vakarų Vokietijoje. Vo .iškilmingai įteikta dar viena,
kiečiai geriau suprato reikalų ir Solomon Bublich premija už tai,
geriau įvertino Amerikos išties
tų pagalbos rankų.
kuris vienas valdė visų kraštų
Aišku,
trijų konferencija per savo pavaldinius ir kaip iš
įvyks. Mes linkėtume, kad joje sitariama, sauvaliavo kaip no
būtų daugiau šviesos įlieta į sen- rėjo.
tantį ir vaikėjantj W. Churchi Mirdamas paliko 120 žmonų,
llio protą, kad nepasikartotų Te- 40 sūnų ir virš 100 dukterų. Bet
heranai, Jaltos, Potsdsvnai.
kaip koranas moko, jis niekad
negyveno vienu laiku daugiau
kaip su keturiomis žmonomis...
Jo vietų užima sūnus Saud
ORIGINALIAUSIAS Ibn,
51 metų amžiaus,. Antras
KARALIUS MIRĖ
sūnus, turintis 46 m., gauna ka
rūnos princo titulų.
Saudi Arabijos karalius Iban
Miręs karalius 1947 metais
Saud, 73 metų amžiaus, mirė yra viešėjęs 6 mėn. Amerikoje
lapkričio 9 d. Tai buvo karalius, prezidento Trumano pakviestas.

TRIESTE KARŠTA

Italija pareiškė JAV, kad
greitas pašalinimas Britų, gene
rolo Sir Jobn Wintersono iš
Triesto alijantų komendanto pa
reigų galėtų palengvinti įtemp Viceprezidentas Nixon, laikydamas durklų, kalbasi su britų kariais, patruliuojančiais Malajų
tų padėtį Trieste. Wintersono
džiugiose. Pastaruoju metu Nixon lankėsi Formozoje ir susipažino su esama padėtim.
____ ___
vadovaujama policija, Trieste - - ■
įvykusių riaušių metu, užmušė
i
6 italus ir 30 sužeidė. Italai
siunta ir demonstruoja prieš
anglus.
J. Valstybės, atsakydamos į
Italijos nusiskundimus, išreiškė
TREČIĄ KARTĄ HAMBURGE. — GAL, PONAS, BANANŲ?
MOTOCIKLAI PAVIRTO
apgailestavimą dėl žuvusiųjų
VOKIETIJOS PABAISA. — COCA COLA SKALAUJA VISĄ KRAŠTĄ. — DARBŠTUMAS IŠ
italų, tačiau pabrėžė, kad čia
VALO VISUS GRIUVĖSIUS.
nei Amerika nei Anglija nesan
čios Maltos. Buvo pareikštas pil
V. RIMVYDAS
tik pasiturintiems sluogsniams
Kada atsiduri Vokietijos že
nas pasitikėjimas zonos komen
ir didesniems biznieriams.
mėje, kyla visa eilė klausimų —
dantui gen. Wintersonui.
kaip gi atrodo dabar šis kraš ta gatve, jau gali pajusti naujo Tačiau, jei kas manytų, kad
tas? Ar jis atsistato iš .griuvė sios Vokietijos pulsų ir visas vokiškųjų miestų gyventojai ne
RUSAI KARO DAR NENORI
sių? Kaip su tuo gyventojų ger tas, per ketveris metus įvyku sinaudoja automobiliais ar kad
tų priemonių būtų nedaug, ypač
Washingtone susirinkę žy būviu, ar jis bus žymiai pakilęs sias permainas.
mesnieji prezidento Eisenhowe- nuo 1949 metų?
— Gal norite bananų, anana aštuntaisiais pokariniais metais,
rio politikos patarėjai, su J. Amerikoje begyvenant, tiesa, sų, persikų ? — siūlo šaligatvio labai klystų..
Foster
Dullęs
priešakyje, jau buvo žinių, kad Vokietijoje kioske sėdinti mergina. Nebran Vokiško didmiesčio centrine
nuodugniai svarstė ką Rusija visko, esą, galima gauti, kad gu — pusė svaro bananų už 75 gatve, ir ypač vidurdienio me
galvojanti ir ko galima laukti kainos vis augštos, o gyventojų pfeningius, o štai tuos didelius tu, nelengva pereiti į kitą pusę.
artimoje ateityje. La&ai išsamių uždarbiai nėra jau taip dideli, apelsinus galite pasiimti: trys Iš visų pusių zuja dviračiai, au
tomobiliai, motociklai ir reteny
ir puikiai paremtų' ■ stebėjimų kad atitiktų 'kainoms.
už vienų markę.
bė-pamatyti arklį.
padarė JAV Ambasadorius Mas
Kur
tik
pažiūri,
visur
krau

Kai visa patikrini vietoje, ap
Tačiau, kas tai? Tikri auto
kvoje Charles E. Bohlen.Jo ma
lankai vienų kitų didmiestį, pa tuvių vitrinos šypsosi skonin mobiliai, bet kokie jie maži! Kai
nymu, Kremlius nieko naujo
sikalbi su eiliniu vokiečiu, gi gai išdėstytomis prekėmis. Jei akys per keletą metų buvo prinepradės greitu laiku, tačiau ir
liau pasižvalgąi po visų šių die pažvelgsi pav. į odos išdirbinių pratusios prie didžiųjų Fordų ar
senų savo nuodėmų jie nenorė
nų vokiškųjų aplinkų, jau gali krautuvę, tai čia Amerikai jau Oldsmobilių, keistai atrodo ma
sią peržiūrėti..'.Vadinasi, jei ir
tvirtinti: taip, buvo tiesos tuo
žosios vokiškos mašinėlės. Jų
nesistengs kur . kitų "Korėjų”
se pasakojimuose, bet ftai, kas
buvo ir 1948 metais ar anksčiau,
suorganizuoti, tai ir tokiais
dabar pamatyta, yra pralenkę
bet tikėkite, pradžioje negali ap
klausimais, kaip Austrijos pa
ir visus spėjimus. Daug kas
siprasti. Eini sau drąsiai per
dėties išaiškinimas, nesileis kal
stebina žmogų, beveik pilnus
gatvę ir tegul tie mažiukai pai
binama.
ketveris metus pragyvenusį ki
niojasi — juk gali juos paspirti
Neseniai, dar buvo tikimasi,
tame kontinente.
koja ...
nors ir laikinai, susitarti su ru
Hamburgas, neskaitant Berly
Bet nepaspirsi motociklo. Jie
sais Korėjos klausimu. Tos vil
virto Vokietijos pabaisa, jų
tys dingusios, nes Kremlius tyli. no, šiuo metu didžiausias vaka
skaičius, palyginus su prieška
Manoma, kad rusai tvarko. vi rinės Vokietijos miestas, mane
rine 1938 m. padėtimi, pakilo
daus reikalus, kol vėl nesugal traukia ne be pirmų kartų. Sa
dvigubai ir jie lyg tas ap'okalipvos kokį nors šposų iškrėsti. vo noru stebėjau šio vokiškojo
tinis raitelis dabar sėja mirties
Malenkovas susirūpinęs Rusijos "lango j pasaulį" šmėkliškąjį
sėklų kaimo vieškeliuose ir
žemės ūkio pakeitimais. Jis ski vaizdų vos karui pasibaigus 1945
miestų gatvėse. Nelaimingų at
riąs daug reikšmės savo kalbo m., po to, tarnybos tikslais, 1947
sitikimų skaičius pastaraisiais
se apie naujų žemės ūkio poli m. kelias dienas pergyvenau šio
metais nepaprastai padidėjo ir
tikų. Be to, reikią pakeisti slap gražaus miesto šiokį tokį atsi
čia motociklas dažniau kaltas už
tos policijos sistemų užimtuose peikėjimų, bet esmėje tik vetuos mažuosius Volkstvagenus
kraštuose.' Juk R. Vokietijoje, getavimų, ir štai, po šešerių me
ar DKW.
streikų ir sukilimų metu šių va tų, greitasis traukinys iš Bre
Dar anksčiau jaunimas žavė
sarų, policijos veikimas buvęs meno vėl atgabena į didžiąją
josi motociklų lenktynėmis ir ką
miesto stotį.
visai nepatikimas.
jau bekalbėti apie pokarinį jau
Taigi rusai rikuoja eiles, tvar Jau pati stotis atkreipia dė
nimų. Jis dievina tą mašinų,
kosi ir nori kol kas išlaikyti mesį gausiai siūlomomis prekė
paskutinėmis sutaupomis jų įsi
esamų padėtį. Kas bus toliau — mis, restoranais, pieno barais.
gyja ir ... greitai atsitrenkia į
Didelis judėjimas. Kai patenki
tik spėliojimai.
medį ar kito piliečio kokį sunk
Pastaruoju metu Vilties na
V. Pašakarnis į stoties aikštę, pereini viena kiAmerikos karys, esantis Vokie vežimį. Jei 40 tūkst. gyventojų
mams savo aukas atsiuntė šle
tijoje, taip pat užsikrėtęs visuo miesto apylinkėje kas mėnesį
skaitytojai:
tina
Vokietijos jaunimo liga — Žūna kokie 5 žmonės, tai jau
A. E. G., Bridgeport ....... I?5.00
VISAM PASAULY
važinėti motociklais. Tik jis liudija, kiek daug mirtis nusine
Macius A., Melrose Park 2.00
I
• Iš Maskvos vėl pranešta, kad komunistai turi pasigami drauge pasiima ir savo kelionės ša žmonių atikų.
Burkūnas Antanas,
draugų — šunį.
Vokietijos gatvėse tie moto
nę kelių rūšių atominių ir vandenilio bombų. Kai kas mano, kad
Rochester .................. 1.00
ciklai ar neseniai mada pavirtę
tuo nuolatiniu garsinimusi Maskva nori atsverti Rusijos gyven
Veitas B. L., Dorchester .... 5.00 tuose amerikiečių propagandos apgriautų pasitikėjimą.
tenka rausti. Prekių įvairumas, motoriniai vad. roleriai birbia,
čigas J., Chicago ...... ,....... 2.Q0
• Kinų nacionalistų valdomoj Formozos saloje dabar yra lagaminai, portfeliai, visa tai ne urzgia ir jau nuo ankstyvo .ryto
*
virš 8 milionų gyventojų.
brangu ir primena senuosius žadina susiraukusius ir nepri
pratusius gyventojus ... Bet...
Vilties namuose iki šiol ne
• Rusijoj revoliucijos šventėje, Maskvoje komunistų vadų laikus.
turėjome-šildymo, bet šalčiams tarpe vėl dalyvavo Molotovas. Tuo buvo išsklaidyti gandai, kad
Tie portfeliai... Jie išvirto tai Europa, ne Amerika ir rei
užėjus jį reikėjo skubiai įvesti. Molotovas kažkur dingęs.
j Vokietijos ar ir Europos gy kia priprasti arba ... nešdinkis
Tas šių savaitę ir padaryta. O
• Prezidentas Eisenhower šio mėnesio viduryje lankysis ventojo butinį apdaro priedų. atgal.
Eini toliau Hamburgo gatvė
su tuo, kaip visi gerai žinote, Ottawoje, Kanadoje. .
Gatvėje nepamatysi vyriškio be
mis,
žvalgaisi įt krautuves ir pa
padaryta ir daug naujų išlaidų.
• Valstybes Departamente, atėjus respublikonams, jau pa tos
Ivb "aktentašės",
U Iv L t-l1 vctoCo | visi
v 1Q1 Jjų
c* tampo, .
J&ikia pripažinti, kad parama šalinta virš 300 tarnautojų, įtartų neištikimybe Amerikai. Tiki reikia ar nereikia. Greičiau, tai a*:e'3i dar vienų naujovę, lai auHėišvengiamas priedas, pagal- tematai šnlia maisto krautuvių,
Vilties namams labai sumažės ma, kad dar keli šimtai tokių tarnautojų tebėra nepaliestų.
vaistinių.' Didelis pato• NATO kraštų tarybos posėdžiai įvyks gruodžio mėn. vi binė transporto priemonė įr mėsinių,
jusi. Todėl dar kartų kreipiamės
r
.......
krašte, kur automobilis virtęs El,mas miestų gyventojams. Jie .
į bendraminčius ir kitus Dirvos duryje, Prancūzijoje,
•. Korėjos talkos konferencijos organizaciniai darbai vėl plačiųjų gyventojų sluogsnių1 neturi amerikinių drugstoriųI”.
skaitytojus, -neužmiršti mūsų
susisiekimo.priemone, kaip JAV, veikiančių ligi vėlybo vakaro,
prašymo — paremti Vilties na» nutraukti, nes nėra galimybės pasiekti susitarimo.
• Bolivijoje vėl įvyko sukilimas. Pranešama apie 13 už aišku, be tos gėrybės galima ^et už tai jie pyragaičius, dešmų įrengimų. Tai galima pada
91 metų lakūnas — James Montee, San Diego, Calif., lipa į spraus- ryti
„ įstojant
.....j_„_ .....
.....................
drųsiai apsieiti. Vokiečiams kasiras
kitus mėsos, išdirbinius,
nariu
į Vilties muštų ir 29 sužeistus. Vyriausybė sukilėlius numalšinusi. •
minj lėktuvų. Jis civilinės aviacijos šventėje skraidė 600 mylių Draugiją arba atsiunčiant auką
• Irane prasidėjo buvusio premjero Mossadegho byla Kai* kita, čia automobilis dar ilgesnį1 ivaiŪua ^s> įvairiausio šokogreičiu per valandą. *
Iaiką bus daugiau pasiekiamasI
(Perkelta i 8 pu*l)
I Vilties namams.
tinamaa valstybėk-jidavimu.

V1LTIIEJ

a:
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HEFIHI

buvo surinktas ir atspausdintas.
Dabar, tikėdami, kad dar nevie
nas Vytauto. Mačernio eilėraštis
ar sonetas tebėra išlikęs užrašų
sąsiuviniuose ar Lietuvoje ėju
sių laikraščių iškarpose, prašo
me visus, kurie turėtų nespaus
dintos jo kūrybos padaryti nuo
rašus ir vieną egzempliorių at
siųsti mums šiuo adresu:
Henrikas Nagys,
5561 Esplanade Avė.,
Montreal, Que.
Canada.

TUOJ ISIGYKIT .
ŠIAS• KNYGAS!

žemiau išvardinti tremtiniai Jakhiūnas, Anicetas su šeima, Anoj tiusėj ežero
Namai ant smėlio
yra prašomi pranešti BALFo iatvykę laivu SS Hersey 1949
Pulgis Andriušis_____
1.00
J. Gliaudą ------------Aušrelė (elementorius)
Centrui — United Lithuanian m. spalio 13 d.
Nemunas
Step. Zobarskas
______ 2.25
St. Kolupaila ——
Albaitytė, Aldona, atvykusi Aukštųjų
Relief Fund of America, Ine.,
Šimonių Likimas
Neramu buvo Laisvės Alėjoj
105 Grand Št., Brooklyn 11, N. laivu SS Heritzelman 1950 m.
Ieva Simonaitytė__________ 8.60
B. Daubaras______________
Y. savo,adresus. Jų vardu yra birželio 6 d.
Anglų kalbos gramatika
Nusikaltimas
ir bausmė I
gauti svarbūs pranešimai, liečią Baltrušaitytė yra prašoma
J. Kukanauza ______ ...
2.00
F. M. Dostojevskis ..
Entered as Second-Class matter
atsiimti
iš
BALFo
Centro
jos
atvykimą
į
JAV:
Anglų
kalbos
gramatika
December 6th, 1915, at Cleveland
Orą pro nobis
V. Kamantauskas
tnder the act of March 3. 1879.
Butinavičius, Povilas su šei vardu gautą laišką arba 'pra
J. Gliaudą__ -___
Subscription per year in advance:
Anderseno
pasakos
nešti
savo
adresą
United
Lithu

ma, atvykęs laivu Gen. Muir
in the United Statės — $5.00 in Ca
Pirmoji
naktis
I ir II dalis po_________ x.. 2.00
anian Relief Fund of America,
nada — $5.50, elsewhere — $6.60.
1951 m. sausio 20 ,d.
L. Pirandello____
Arkivysk.
J.
Matulevičiaus
Singlo copie — 10 centą.
Narbutavicius, Juozas su šei Ine., 105 Grand St., Brooklyn užrašai
Po Tėvynės dangum
ma, atvykę’laivu SS Haan 1950 11, N. Y., ir laiškas bus išsiųs
žodžiai Vytės Nemunėlio.
2.60
tas paštu. Laiškas gautas iš
Paveikslai V. Augustino
m.
gegužės
į
9
d.
TAUTINĖS
Aukso kirvis
Petras ir Liucija
Alexander Lepecha.
Kaukaris, Česlovas, atvykęs
2.50
Juozas švaistas -__
Romain Rolland ---------SĄJUNGOS
Barabas
laivu SS Hplbrook 1949 m. rug
Pasaulio Lietuvių žinynas
2.26
Paer Lagerkvist ....
pjūčio 30 d.
Anicetas Simutis_____
Baltasis Vilkas
SKYRIUOSE
Pragaro pošvaistės
Rupšys, Stasys, atvykęs laivu
K. Binkis ....................
1.00
V. Alantas___________
• Lietuvių Tautinio meno paro Vakaras įvyks 6 vai. vak. lie SUSIRINKIMAS DETROITE SS Ballou ip51 m. sausio 19 d.
Balutis
Pirmas
rūpestis
Traškauskas Juozas su žmona,
J. J. Bačiūno leidinys
1.50
da, rengiama Chicagos Akade- tuvių parapijos salėje. Ruošia
Jurgis Jankus_______
IŠVYKO I VOKIETIJĄ
atvykę
laivu
SS
Blatchford
1950
Tautinės Sąjungos Detroit
Baltaragio malūnas
Princas ir elgeta
mikių.-skaučių, bus atidaryta lietuvių tremtinių draugija.
STUDIJUOTI
K. Boruta_________
2.50
Skyriaus narių susirinkimas m. birželio 24. d.
Mark Twain_________
lapkričio 28 d. ir tęsis iki gruo
• Montrealio Universitete, Li šaukiamas lapkričio 15 d. 12 vai.
šemeta, Aleksas su šeima, at:
Kokiu užsidegimu ir užsispy Broliai Domeikos
Per Klausučių ūlytėlę
džio 11 d. Mokslo ir Pramonės
tuanistikos Skyriuje yra rašo 30 min. buv. lietuvių svetainėje. vykę laivu. ŠS Haan 1949 m. rimu mūsų jaunoji karta siekia
L. Dovydėnas ____________ 2.50
Liudas Dovydėnas
muziejuje Chicagoje. Parodą
Buriavimas ir jūrininkystė
mas diplominis darbas apie poe Bus renkami atstovai į Lietu balandžio 19 d,
Pietų
vėjelis
savo
užsibrėžto
tikslo
—
augšgloboja Juzė Daužvardienė.
B. Stundžia_______ -. __ 2.00
Vytė Nemunėlis _________ _ 1.00
to Vytauto Mačernio poeziją.
vių Kongresą Chicagoje, svars Sidagis, Jurgis, atvykęs laivu tojo mokslo, matyti iš šių dvie Didžiosios
atgailos
Paklydę paukščiai 1
• Detroitiškei med. dr. E. Gurs- • žinomas šveicarų laikraštis tomi keltini pageidavimai tame SS Muir 1949 m. spalio 11 d.
jų pavyzdžių, šiomis dienomis
R. Spalis __________
__ 8.50
Jurgis Jankus------- - --------- 2.2»
Šiurkūs, Antanas su šeima, susitvarkė reikalingus formalu Džiaukis gyvenimu
kytei-Paužienei American Col- ”Der Bund", išeinąs Berrie, spa Kongrese, o taip pat aptariami
Paklydę paukščiai II
atvykę
laivu
SS
Taylori
1949
m.
lege of Surgeon metiniame su lio 2 3d. numeryje, savaitiniame kiti svarbūs klausimai. Bendra
mus bei gavę vizas iš Toronto
O. Swett Marden -__ _ __ 0.70
Jurgis Jankus —__ ——___ 2.60
važiavime Chicagoje suteikta literatūros ir meno priede, at minčiai kviečiami būtinai daly spalio 13‘ d. , ,
lėktuvu išskrido Antanas Šal Doleris iš Pittsburgho
Petras širvokas
Tarasevičius,
Aleksandras
su
Fellow of the American College spausdino lietuvių pasakos "Trys vauti.
kauskis, ir graikų linijos laivu
Stepas Zobarskas ..
__ 0.80
Juozas švaistas
2.7b
of Surgeons. Jis duodamas už brangūs, bet teisingi žodžiai”
Valdyba šeima, atvykę laivu SS Sturgis "Canberra”, per Quebėc. uostą, Daili saulytė
Po raganos kirviu
1950 m. vasario T d.
pasižymėjimą chirurgijos srity vertimą. Išvertė Hellmut Drawsišplaukė Kazys Ašoklis į Vaka Eldorado
Jurgis Jankus ___________ „1.60
Strikienė, Elena, atvykusi lai rų Vokietiją.
... 1.80 Pabučiavimas
J. Švaistas__________
<
je.
Tychsen.
__ 0.60
vu SS Ballou 1949 m.’ birželio
J. Grušas ---------- -------------- 1.60
Abudu buvo jieškoję galimy Gyvačių lizdas
• Melburne, Australijoje, pra • Lietuvių bibliografiniam ar TAUTINIŲ KORPORACIJŲ 17 d.
Raudonasis siaubas
bių
pakliūti
į
Kanados
universi

Francois Mauriac ___ ... 2.60
SAMBŪRIS NEW YORKE
dėto leisti neperiodinio žurnalo chyvui Berne, Šveicarijoje, pa
Salik Vogulov . ....................... 1.26
Tumas, Pranas su š^ima, at
"Švyturio” jau pasirodė trys vyko įsigyti retą leidinį — G. lapkričio 14 d. (šeštadienį) 8 vykę laivu SS Sturgis 1949 m. tetus, prie kurių yra Medicinos Gatvės Berniuko Nuotj
Raudonasis Tvanas
fakultetai,
kad
galėtų
baigti
stu

R. Spalis __________
6.00
numeriai.
Ignas šeinius ...
Nesselmano sudarytą "Prūsų vai. vakaro minės korporacijos rugpjūčio 14, d.
dijas. Deja, per penkis metus Gimdytoja
Raudoni batukai
Totoraitis;
Juozas
su
šeima,
Neo-Lithuania
31
metų
ir
Sam

kalbos
žodyną
”
-(Thesaurus
lin...
1.75
Francois
Mauriac
____
jie sulaukdavo tik neigiamus
• Spalio 14 d. Innstrucko ligoni
Jurgis Savickis -.
.atvykę laivu SS McRae 1950 m. atsakymus. Matydami, kad ir Giesmė apie Gediminą
nėje po vėžio operacijos mirė gue prussicae), išleistą Berlyne būrio 4 metų sukaktį.
Ramybė man
kovo 25.Ž d.■ f
B.
Sruoga
ir
V.Petravičius
2.00
1873
m.
žodynas
apima
taip
pat
Programoje
—
iškilmingas
po

ateities perspektyvos yra mig
ats. pulk. Vytautas Staškevi
. J. Kėkštas.............. .
Novickas, Bernardas, atvykęs lotos, juodu nusprendė vykti į Gintariniai vartai
čius, gimęs 1874 m. spalio 15 d. prūsų kilmės vietovardžius Maž. sėdis ir filisterio dr. V. čiapo
N. Mazalaitė ___________
2.00 Raguvos malūnininkas
paskaita.
laivu SS ĮĮlątchford 1950' m. Vakarų Vokietiją ir ten baigti
Rytukiuose, Kėdainių apskrity Lietuvoje.
V. Tamulaitis ..
Gimtojo
žodžio
baruose
mokslus.
je. Palaidotas Westfriedhofo ka • Stambaus Buenos Aires fab Po to pobūvis — tradicinis birželio 24 <į. ,..
Sudie,
pone čipse
P, JonikaB_____________
1.50
alutis.
Murauskas. Alfonsas su šeimą,
Šalkauskis yra priimtas į Haufo pasakos I d.
James Hilton ..
pinėse.
riko savininkai Kazimieras ir
Į minėjimą kviečiami atsilan atvykę laivų SS Greely 1949 m. Muencheno Universiteto Medi
1.75 šilkai ir vilkai
• Argentinos lietuvių savaitraš Marija Stankūnai padovanojo kyti Lietuvos augštųjų mokyklų gruodžįo. 1(5,. fl.
Runcė Dandierin is ...
cinos Fakultetą, kuriame jis jau Kazimieras Sapieha
vad. ''lietuviškoje Kalifornijo
tis "Laikas” išleido jau 100-jj
profesoriai, korporacijų filiste KięeJ»pva^< Julius, atvykęs lai- prieš atvykdamas-į Kanadą yra
Senųjų lietuviškų
B.
Sruoga
__
'.
____
2.50
je” lietuvių kultūros reikalams
numerį. Ta proga laikraščiui, sa
riai, korporantąi, draųgįškų, .kor ,vu ę§?ęje^,',1^50 m..kovo 27 ,d. ątpdijavęsji Ašokliui ', pasisekė Karoliai
l^nygų1 istorija
dviejų augštų vilą su dideliu
įV.‘ 'Biržiška, kiet. virš. '..
Karpavičiūtę, Pranciška, at p’ątekti į BonnOs Universitetą.
Guy de MaupasBant______ 2.50
vo linkėjimus pareiškė,'mm].'P1" žemės sklypu ir sodu. Tai re poracijų ir organizaeijų nariai
papr. virš._____
K. Graužinis, ats. gen. T. Dau
vykusi laivu S$ Sturgis 1950 Mokslus baigę jie žada grįžti Kaip jie mus sušaudė
bei svečiai.
kordinė auka Argentinos lietu
J. Petraitis ______________ 1.80 Saulės laikrodžiai
kantas ir kt.
m. liepos 12 d.
Minėjimas
įvyks
V.
Belecko
į
Kanadą
ir
čia
išlaikę
valstybi

vių istorijoje. Jau šią vasarą
■ Henrikas Nagyn ....
Ivanąūskaę, Adąkris, atvykęs nius egzaminus verstis gydyto- Kuprelis
• SLA 8-oji apskritis, Philadel- perleistoje viloje atostogauja svetainėje, Winter Garden, 1883
Ignas šeinius __________ .. 2.00 San Michael knyga 1
laivu SS Hersey 1950 m. birže' jo praktika.
Madison
Street,
Brooklyn
27,
N.
phijoje, gruodžio 6 d. Lietuvių lietuviškasis jaunimas. Toje vie
Axel Munthe_______
Kalorijom ir doleriai
Abudu nėgavo iš jokių šaltimuzikėlėj svetainėj rengia po toje kuriasi "lietuviškoji Kali Y. (Prie Forest Avė. stoties — lio 15 d.
Vilius Bražvilius______ ..
2.00 San Michael knyga II
•DeveikisrTęofilis, atvykęs lai' nių nei stipendijų nei pašalpų. Kryžkelės
Line).
Axel Munthe____
būvį.
fornija”, kur visa eilė lietuvių Myrtle-Metropolitain
ft
vu SS jBlatęhford 1950 m. ge’ Mokslui lėšas patys susitaupė iš
A. Vienuolis____________
8.60 šventieji akmenys
jau turi savus viešbučius. Kor
gužės 26 d. ,;.‘
Konrodas Valenrodas
• Lapkričio mėn. 15 d., sekma dobos kalnų klimatas taip pat
Faustas Kirša_
savo uždarbio.
Patari; kaimynui
1.50 šventoji Lietuva
Adomas Mickevičius ____
Kirklys, Eduardas su,, šeima,’
dienį, Waterbury, Conn., įvyks labai tinkamas visiems norin
J. J. Juškaitis
Keliai ir kryžkelės
prenumeruoti
atvykę laivu, SS Howze 1949 m.
Jurgis Savickis
literatūros vakaras, kurio pro tiems taisyti savo sveikatą.
2.60 šventoji Inga
Putinas ___ ______ '_______
DIRVĄ!
rugpjūčio 9 d.
gramoje dalyvaus visiems lietu
A. Škėma ______
Byla, Adelė ir ..Jonas, atvykę Tremtyje mažyčiai anga be Kaimiečiai
viams žinomi menininkai: poe
Kadangi jo eilėraščiai, išsky
V. S. Reymont I-II-III-IV
Sapnų pėdomis
laivu
SS
Sturgis
1950
m.
spalio;
P'eno,
be
mėsos,
be
sviesto.
Patas Bernardas Brazdžionis, ra rus "Vizijas”, Vakarų pasaulį
I ir II dalis...................- po 3.00
CHICAGOS
V. Kazokas ___
24 d.
■
dėk jiems savo auka. >.
šytojas humoristas Antanas pasiekė jo draugų ir poeziją
III ir. IV dalis ...................po 3.50 Tarp žalsvų palapinių
GYDYTOJAI
Kudirkos
raštai
Gustaitis ir aktorius Henrikas mėgstančių žmonių užrašuose,
V
P. Kesiūnas _______
5.00 Tėvų pasakos
Kačinskas.
todėl tik labai nedidelis skaičius
Tel. ofiso VIrginia 7-6583
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Iš Kanados

DIRVOS ATSTOVAI

Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
2201 West Cerntak Road
■VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Ilezid. 3241 W. 66th PLACE

- Baltimore, Md.

So. Boston, Mass.

pėdų ploto.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių
už Chicagos be jokių primokėjimų.

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI

4701 S. Damen Avė., Chicago 111.

Chicago, III.

Šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad.
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad.
tik susitarus

Jonas Paplėnas,
4416 So. Hęrmitage. Avė.,
YArd 7-0191

J. A. Urbonas,
13Q3„Lamar St.

Dr. Juozas Bartkus

Detroit, Mich.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

14154 Archdale St.

, 2336 West Chicago Avė.,

"Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad.,'
antrad., ketvirtad., penktad.,
10 ryto — 1 p. p. .trečiadieniais
12—4 ,p. p. šeštadieniais.

mašinėlės lietuvišku raidynu..
Įmonė atidarytu: pirmadieniais ir ketvirtadieniais
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.
kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak.,
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

I

■ J. Povilaitis,
5617 So. 31 St

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24-26 So. Halsted St., Chicago 8, III.
Tęl. Victory 2-4226
H

' '

‘

“

T6

7156 S. Western Avė.
MEDICAL CENTER
TEL.: Kabineto REpublic 7-1168
Buto: WAlbrook • 5-3765
'•
-• S . •

Brazilija '«

Colombia

Vladas Varneckas,
2157.į N. Main St.

K. Klastauskas,
Apartado nae 2336
Medelliji

Hamilton, Canada
’

Antanas' Mingėla, 19Q Catherine St. S.

X:

Montreal, Canada
Stepas- Kęsgąila,
6882’ Beaulieu St.

i •'.

Venecueloje
c/o Cristalerias Natioriales,
Apartad.o 4532
Maracay
Verięzuela, S. A.

August' Gailit____
3.00

Tarp pelių' ir vyrų

Lyrika

John Steinback

2.00

K. Binkis _______________

Tėvelių pasakos

Loreta

A. Giedrius

Stasius Būdavas_______

1.80

Ugnies pardavėjas

2.75

Velykų pasakos

2.00

Vidurnakčio vargonai

2.00

Vincas Krėvė Mickevičius

3.00

Vyturėliai Laukuose

Lietuva

Balys Rukša_____

A. Bendorius __________ _

Laiškai žmonėms

N. Butkienė______

G. Papini_ :__________

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis

Česlovas Grincevičius

..

____1.60

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška

.. 2.00

.'.......z.

Lietuvių kalbos vadovas

Vikt.

Red. prof. Skardžius--------- 4.60

Lietuviškos pasakos
2.50

Lietuvių poezijos alitologija

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius —___________ 1.60.

Lietuvių archyvas.

R. Spalis ________

1.25

Vilnius tarp audrų

Lietuvos Valstybes
Konstitucijos "
0.70

.....................

Lietuva tironų Pančiuose

6.00

Vaikų knygelė

t

M." Valančius ..

1.80

Varpai stfamba
Stasius Būdavas

Bolševizmo metai! ....^— 8.00

'.______ 2.50

Vieneri metai ir viena savaitė
‘ B. Gaidžiūnas
_______ 1.50
Taupioji .Virėja
>.
....................... -......................... 2.00
•i
M. Katiliškis ____________ 3.50

Užuovėja

B. T.' Dirmeikis ir V. Rastenis
(Jonas Andrūnas ir Petras’
Svyrius)___ —-_2______ _ 1.50

Mažasis Lietuviškai. —
Angliškas žodynas

žmonijos likimas .

«

V. Bagdonavičius__________ 3.60

žemaičių žemė
A. Vilainis _________ _-- 1.50
žemaičių krikštas

Vilius Poteraitis

Metūgės

P, Abelkis

B. Pūkeiovičiūto...............

N. Mazalaitė _________

—...

z

3.50

žvaigždėtos naktys

Mėnuo, vad. medaus
.. 2.50

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis

0.75

J. Cicėnas -------------

J, Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

,

-__

Šimaitis

Trylika nelaimių
'

J. Balys -j.

Meldutis Laupinaitis,
Caixa Postai 118
Sao Paulo #

Waterbury, Conn.

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAtj antrad. ir ketvird. 7-8.30 v.^y.
•
šeštad. 3-5 v. p. p.

P.Ambraza
29 Elsemere St.
Kensington
Sydųey

2.00

Dr. P. Jonikas_______ —

Australia

Antanas Šodaitis, ’ '
57-56, 63rd St.,
Maspeth, N. Y.

VAL.: pirmad., trečd. ir pęnkd.
6-8 v. v. .
šeštad. 10 v., r. — 1 v. p. p.

,

Povilas Lukošiūnas,
Box 1665 M, G.P.O.,
Adelaide, S. A.

New York-Brooklyne

Omaha, Nębr.

IR

Australijoje

A. S. Trečiokas,
314 Walnut St.

Dr. I. KurasRamunis

I

Anglijoje

Newark, New Jersey

Špėč.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ-LIGOS

-

Dainora Daunoras
49 Thomton Avė.
Thurnham Grėen,
London W. 4

VĮ. Pauža,

,

Grabau - Grabauskas ....

Lietuvių Kalbos Istorija

Žukauskas Kazys
87 Thorold Rd.

Dayton, Ohio

Tel. offic’o ARmitage 6-0161
Tel. buto GRaceland 2-9203

2.00

Kelias į pasisekimą

Welland, Canada

Brunonas Kalvaitis,
545 East Broadway.

Tikrina akis ir pritaiko akinius
keičia stiklus ir rėmus.

namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv.

Jonas Paršeliūnas,
62 Pauline Avė.

A. Giedrius _______
Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas .
Tautosakos Lobynas
J. Balys ——-______
Tomas Nipemadis

1.50

Krėvė Mickevičius

Toronto, Canada

Antanas česonis
1323 Hollins St

Dr. Antanas Rudokas, O. D.

Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir

A. Rinkūnas .....

į kuriuos galima kreiptis visais IįIRVOS prenumeratos
1
ir skelbimų reikalais:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Lietuviu Prekybos Namai

Kregždutė

__ 2.00 '

Augustaitytė-Vaičiūnieno

žmonės ant vieškelio

__ 1.00
*

. Dūdas Dovydėnas -______ 1.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite
DIRVA,

1272 Rast 71 SL

D I K V X T

1953 m. lapkričio 12 d. * Nr. 46

s

-J

1;

BRONYS RAILA

i

/’

rėmėjus, bičiulius, pavienius
skautininkus-kes,, akad. skautus-tes, o taip pat ir visus bu
vusius Lietuvos Skautų • Sąjun
gos narius-res dalyvauti IŠKIL
MINGOJE SUEIGOJE, Lietuvos
Skautų S-gos -35 metų sukak
čiai paminėti.
>

•
Tai atsitiko prieš 35 metus tuviškoji
i
visuomenė bei skau- Ir galop prabylo pranašingasis
savo nemirtingą poeziją, paaukojo
j
Pastaraisiais metais per mū- per
]
visą savo trumpą su Vilniuje... Tada, 1918 m. lap- čių-tų
i
tėvai. Po to, buvo paskai B. Brazdžionis vilkiuko, skauto,
sų. laikraščius ir žurnalus vėl \Kudirka — per savo idėjas ir brendusį gyvenimą, visą save kričio lesios vakarą berniukų tyti
1
L.S.B. Vyriausiojo Skauti jūrų skauto, bei sk. vyčio, lūpo
praėjo kažkaip sutirštėjusi ban- didvyrišką
i
asmenybę. /
ligi paskutinio šyvo ir nervo, bendrabutyje
buvo pirmoji ;ninko v. s. Stp. Kairio ir L.S.B. mis. Dvi mažos skautukės, kad
ga straipsnių, negrinėjimų ar Viename kultūros žurnale ne visa, ką tik žmogus gali Tėvynei skautų sueiga. Ji nepaprastai Dvasios Vado sktn. kun. J. Vaiš- ir drebančia širdele, bet apy
skaičiau, kad "mums Mai- ;atiduoti. Ir jo belaikė mirtįes uždegė jos dalyvius ir ta skau nio, S. J., sveikinilmai raštu. storiais balseliais paskaitė sa Sueiga šaukiama lapkričio ■
bent pasisakymų įvairiais Lie- seniai
i
tuvos praeities vertinimo klau- renis
:
ir šiandien tebėra dvasinės ;auka atnešė Lietuvai išsipildy tiškoji liepsna persimetė į dau- ,Jautriai pasveikino clecelandiš- vo rašynėlius tema "Mano tėvų mėn. 14 d. (šeštadienį) 4 vai.
simais. Tai naudingas ir teigia- rezistencijos
:
simbolis bei atsaky mą. Veltui Naumiesčio kapinėse gelio Lietuvos jaunuolių širdis. kių skautųt-čių dvasios vadas gimtinė”.
p. p. Lietuvių Ramovėje, 484
mas pažymys/Vieni kalba tam, mas visiems ūbi bene ibi patria rusų pasamdytas šaltkalvis su Sakoma, kad nepriklausomos kun.
]
E. 4th St., So. Boston, Mass.
dr. širvaitis. Ne tik jam,
kad pasisemtų stiprybės iš mū ideologams, kurių patriotizmas naikino jo antkapyje įrašą. Tas Lietuvos laikais virš 60000 jau- ]bet ir mažiesiems klausytojams
Kam yra mieli jaunųjų skauta
JUBILIEJINĖ SUEIGA
sų praeities. Kiti tam, ir labai yra grynai utilitarinis”. Papras įrašas netrukus suskambėjo ir nimo perėjo skautiškas eiles.
turėjo būti mielas gerojo dar
vimo dienų prisiminimai, kam
BOSTONE
vertingai,, kad pasimokytų iš tesniais žodžiais sakant, Mairo tebeskamba melionuose lietuviš Lapkričio 8 d. Clevelando Lie- belio
i
pavyzdys. Jis skatino skaudar teberūpi lietuviškojo atžaly
Baltijos
Skaučių
ir
Bostono
mūsų praeities klaidų, ypač iš nis yra mūsų dvasinės atsparos kų krūtinių; kaip mūsų Tautos tuvių salėje suėjo gausus vietos tus-tes stropiai vykdyti gyveni
no ateitis, teateina šion sueigon!
Skautų
Vietininkijos
maloniai
nuolat pakartojamų klaidų. Ąt- išreiškėjas (gal dar teisingiau Himnas...
skautiškojo jaunimo būrys at- me
:
savo nuostabiai gražų įžodį,
kviečia
visus
skaučių-tų
Itėvus,
■ i
•
sigėrimas iš praeities šaltinio būtų pasakyti, -r-'kūrėjaS mūsų
švęsti su mielaisiais tėvais ir o tuo pačiu jie artimųjų tarpan
visuomet yra stiprinantis. Ypač dvasinių nuotaikų ir prielaidų,
I
rėmėjais savo organizacijos 35 įneš daug skaisčios šviesos.
Idėjų varpos
kai jis atliekamas su pagarba per kurias vyko mūsų tautinis
m. sukaktį. Tai buvo Jubiliejinė
Paskaityti įsakymai viene
ir nusižeminimu. Tiesiai iš šal atgimimas ir švito kelias į lais Vincas Kudirka, šalia dauge Sueiga. O ji reikšminga tuo, kad tams. Stropus skaučių-tų jaun.
tinio gerti juk reikia pasilen vę); Maironis yra atsakymas lio kitų, paliko lietuvių tautai tądien tokias pat sueigas turėjo vadovai atžymimi bei pakeliami
kus, o dažnai ir atsiklaupuB prie visiems, kurie su pasakėčios du ryškiausius dalykus: besąly Lietuvos skautai-tės visur lais į augštesnius vyresniškumo
jo...
degląja skelbia, jog "ir man ten ginio patriotinio pasiaukojimo vajame pasaulyje. Be to, cleve- laipsnius. Maloniai -visus nuste
Iš tos amžių gelmės, iš to dar tėvynė,.kur skanesnis penas”... pavyzdį ir brandžius grūdus idė landiškiai Skautai-tės'turėjo ne bina jūrų skautų sustiprėjimas.
Tame pat žurnale buvo dar jų, kuriomis netrukus tapo tar paprastą viešnią M. Krygerytę- Jų -vienetas — valtis "Naras”
ne taip tolimos praeities rūko
kartkartėmis mums atsiskleidžia pasakyta: "Tautinio atgimimo si užvaisintas mūsų tautos dva Skardžiuvienę, kuri yra viena iš tiek išaugo, kad buvo perfor
žavūs auksiniai paminklai. Su epopėjoje Maironis,, be abejo, sinis, kultūrinis, socialinis, eko dviejų pirmųjų skaučių 1918 m. muotas į laivą' (taip vadinamos
spindi gražūs vaizdai, lyg . f a - yra didžiausia figūra, toli pra nominis ir politinis kūnas.
Vilniuje. Jai skautės įteikė jūrų skautų draugovės). Laivui
Kaip Varpo steigėjas ir kūry puokštę gėlių, o susijaudinusi duotas kpt. Stepono Dariaus
ta m o r. g a n a per dyku šokanti visus politinius veikėjus.
mas ilgai keliaujančiam ir iš Niekas tiek nepaaukojo savo bingiausias jojo bendradarbis. viešnia tarė kelis brangius ir vardas. Laivo vado pareigas ei
Vincas Kudirka įsibrėžė į mūsų atmintinus žodžius. Trumpai ti paskirtas buv. Naro vadas
vargusiam beduinui-klajūnui. Iš tautai, kiek Maironis”.
nyra j padangę veidai ir statu Man dėl tokio tvirtinimo yra sąmonę, kaip didysis Lietuvos prisiminė tas istorines skauty valtininkas E. Jarašiūjias.
los mūsų tautos didvyrių, lais "abejas”... Sutiksime, kad grei Varpininkas. Tačiau man jis su bės kūrimosi dienas Vilniuje,
Vyriausioji Skautininke v. s.
vės pranašų, kovotojų, mąstyto čiausia kiekvienas iš tautinio kelia kitą vaizdą, pagal tą patį kada per sueigas reikėjo saugo dr. D. Kesiūnaitė paskaitė iš
atgimimo gadynės davė geriau žodį panašiai skambantį, bet tis okupantų ir statyti sargybas L.S.S. Pirmijos gautą telegra
jų ir dainių...
Jų dvasia tarsi atgyja, pa sią savo dalį, kiek tuomet pajė skirtingos prasmės. Jis man prie durų. Tada Vilniuje skautai mą. Pranešta, kad skautų rėmė
kvimpa ir sušildo mūsų krūtinę, gė. Bet'būtų labai sunkus ir di vaizduoja devynioliktojo am ėjo naktines sargybas prie tiltų. jai Pranas DRASUTIS ir Balys
žiūrime į tuos pavyzdžius ir pa džiai rizikingas dalykas suskai žiaus Lietuvos lauką, prikėro- Jie žvalgė ir rinko apie lenkus GAIDŽIŪNAS tapo apdovanoti
juntame, kad ne mums vieniems čiuoti, kas iš jų visų yra di- jusį savų ir svetimų usnių, savų karinės svarbos žinias (Širvintų PADĖKOS ŽYMENIU. Nuošir
teko rūsti dalia. Tokia, anot džiausią figūra, kas toli prašoko ir svetimų piktžolių, prišiukš — Giedraičių k. laikais) lietuvių džiausi sveikinimai geriesiems
Balio Sruogos, "apyaušrio da "visus politinius veikėjus”, ar lintą ir užgrobikų trempiamą, kariuomenei. Jie padėjo lietu skautų bičiuliams!
lia”. .. Buvo daug panašių lai tuo labiau, kas daugiausia pa nualintą ir apleistą, kur tačiau viams belaisviams kariams, juos
netikėtai prądėjo augti sodrūs globojo arba talkininkavo pa Didi diena buvo sk. kandida
kotarpių, kada reikėjo būti dva aukojo savo tautai...
sios milžimais, idant nesulūžti,
Maironis neabejotinai didžiau javai su stambiomis ir puošnio bėgti atgal laisvojon Lietuvon. tui Andriui šenbergui. Jis, išlai
idant nenugrimsti neviltin ir sias anos gadynės poetas. Jo įna mis varpomis. Kudirkinėmis var Jubiliejinė Sueiga praėjo pa kęs III pat. laipsnio egzaminus,
davė
pragarmėn...
šas dvasiniam lietuvių atgimi pomis ... Kudirkos pasėti grū kilioje nuotaikoje. Po raporto Jubiliejinėje Sueigoje
mui milžiniškas. Bet nėra rei dai ir greit išaugę javai buvo ir vėliavų įnešimo, Lietuvos skautų įžodį. Naujam skautui
kalo ir net negalima to įnašo linksma naujiena modeminėje Skautų Sąjungos žuvusiems ir kaklaryšį užrišo dvasios vadas Robert T. IVagner, jr. ir jo žmona džiaugiasi laimėję New Yorko
Atgimimas ir atspara
lyginti "su kitais politiniais vei Lietuvos istorijoje.
įnirusiems pagerbti buvo sugie kun. dr. širvaitis, čia reik pa miesto majoro rinkimus. Jis yra buvusio senatoriaus Wagner sūMūsų tautinio atgimimo vei- kėjais”, kurių rolė ir vertė reiš šiame laikraštyje neseniai ma dota Mdrijos giesmė. Paskaity minėti, kad šenbergų šeimoje i
nuts, demokratas.
kėjai vis tebėra populiarūs. De kiasi kitose srityse, ne mažiau no kolega B. Kazimieraitis trum tas L.S.S. Pirmijos Pirmininko bene visi yra aktyvūs skautaivynioliktojo šimtmečio pabaigos reikalingose ir svarbiose tautos pai aptarė Tremties redakto vyresn. sktn. dr. Vyt. Čepo, iš tės. Jos galva — vyresn. sktn.
kovotojai už lietuviško žodžio bei valstybės kūryboje.. Mairo riaus Simo Miglino išleistus Vin Bostono, šventei skirtas žodis. V. šenbergas šiuo metu yra LSB
ir minties laisvę, už tautos ža nis turi pakankamai didelius sa- co Kudirkos Raštus. Tikrai, jie Į sueigos dalyvius, ypač į skau. JAV rajono Il-sios srities vaGEORGE J. MATEJA, JR. D. S. C.
dinimą ir lenkimą nepriklausoi 'vo literatūrinius nuopelnus, kad įdomūs ir nepasenę. Sklaidyda tes, prabylo pati Lietuvos'Skau. deiva. Jis šioje sueigoje kartu
CHIROPODISTAS • 'kOJŲ'SPECIALISTAS
mam gyvenimui išskirtinai 'te’ jiems didinti reikėtų dar jų jieš mas jo Raštų puslapius, pasi čių Seserijos Vyriausioji Skau. su žmona — Nerirtgoš vietininke
bėra mylimi.
koti tokiose srityse, kur jo vaid- junti tarsi stovįs prie pilno aruo tininke v. s. Dr. D. Kesiūnaitė. ir visais dalyviais atšventė lieIr dar nepamirština, kad anie! muo tebuvo antraeilis ir visai do. Lietuvis žmogus, jo sunkūs Ji pabrėžė lietuviškumo skatini. tuviškosios skautybės 35-metį.
laikai nebuvo, kaip dabar kaikie-’ neryškus.
laikai ir kančios, jo svajonės, mą mūsų skaučių auklėjime. OI Tačiau jis pats bus bene seniau
Praneša
no pasakoma, mūsų tautos re
idėjos, troškimai, kritika ir pa tam užnugarį turi sudaryti lie- sias skautavimo metų skaičiumi
zistencija prieš Rusiją ir mas
mokymai, — tokie vaizdingi pra
skautininkas Lietuvos Skautų
apie kabineto atidarymą.
Varpininko auka
kolių. Tai buvo kažkas skirtingo
eičiai, tokie šviežus ir dabar
S-goje, nes jis pradėjo skautauir gal didesnio. Tai buvo lietu Tuo labiau būtų rizikinga čiai.
tytos naujos kategorijos žmonių, 1ti dar prieš 1918 m. Rusijoje.
Įvairios chiropodijos ir
vių tautos atbudinimas visai tvirtinti, kad "niekas tiek ne
Taip, prie Vinco Kudirkos idė kuriems taip pat suteikta teisė ,Jis, buvo pirmasis L.S.B. Vyriau
naujais socialiniais pagrindais: paaukojo savo tautai, kiek Mai jų aruodo verta apie daug ką reikšti nustatytaisiais atvejais <siasis Skautininkas ir kartu yra
kojų ortopedijas
naują lietuvių tautinę gyvybę ronis”. Jeigu jau taip brutaliai pamąstyti ir šių dienų lietuviui. savo pretenzijas į atlyginimą, ’vienintelis turįs L.S.B. Garbės
reikšti ir reprezentuoti pradėjo būty statomas klausimas, kas Mūsų tautos likimas vėl supa būtent: grįžusiems į Vokietiją !Skautininko vardą.
valstiečių ir darbininkų sūnūs. daugiausia tautai paaukojo (Vi našėjo, ir mūsų tautos būdas iš svetur karo belaisviaips, iš Oficialioji Jubiliejinės Suei
4003 WARRENSVILLE CENTER RD.
Buvo pradėta kurti naujoji Lie suomet tebeaktualus klausimas, dar nėra pasimainęs ...
tremtiesiems vokiečiams, Sovie- jgos dalis buvo užbaigta Tautos
tuva.
VVarrensville Heights 22, Ohio
tų zonos pabėgėliams ir užsie Himnu. Paskui sekė iškilmingas
kai BALF, ALT ir VLIK kruopš
Rezistencija yra atspara prieš čiai teberanka aukas ...), — tai
niečiams vad. DP arba "bena laužas. Jis pasižymėjo rimtimi
pasikėsinimus į tai, kas jau su dėl Maironio atsakyčiau, nors
miams” (heimatlose Auslaen- bei patriotine dvasia. Pradžioje
Nemokamas mašinų pastatymas kieme
kurta, kas reikia apginti. Pir tat ir labai nedorai nuskambėtų,
der). (Visos pretenzijos į atly Clevelando skautų vietininkas
KAIP
VOKIEČIAI
miau tauta turėjo atgimti ir tu aiškiu "Ne”!
ginimą iš principo laikomos su jūrų sktn. VI. Petukauskas pa
rėjo būti sukurta valstybė, o
KABINETO VALANDOS:
Maironis lietuvių tautai labai ATLYGINS NACIZMO tam tikrais apribojimais pavel skaitė įvadą:
rezistencija prasidėjo tada, kai daug paaukojo — savo poetinį
dimomis ir gali būti-perleistos
* AUKOMS
"Broliai! Pradedame jubilie
2 ikį 8 vai. vak.
SKyline 1-1900
senasis okupantas grįžo griauti talentą, savo širdį, savo meilę
ar įkeičiamos, jei su tuo sutin jinį Brolijos laužą. Jis bus tikrai
Namų: TE 1-9518
valstybę ir vėl tautą naikinti.
Kaip žinoma, Vak. Vokietijos ka atitinkamos atlyginimą nu BROLIJOS laužas, nes jį turėsi
ir gal vieną kitą bažnytinės hie
Bet panašumai tarp dabar ir rarchijos augštesnį laipsnį, kurį, statymų leidėjas paskelbė 1953. statančios įstaigos. Pretenzijas me ne vien mes'savo vietininkianuomet vistiek dideli. Todėl nu prileiskime, būtų galėjęs gauti, 9. 23 d. seniai lauktą ir dabar tam tikromis sąlygomis gali joje, bet visi dideli ir maži Lie
kreipę žvilgsnį ton netolimon eidamas su lenkais ar pataikau jau įsigaliojantį papildymą, ku reikšti ir tie atgabentieji į pri tuvos Skautų Brolijos vienetai
riuo ligi šiol atskirų Vokietijos verčiamuosius darbus, jei juose plačiame pasaulyje. Kartu su
praeitin, mes randame daug po damas rusų carui.
Rašomosios mašinėlės visų ge
litinių sąlygų panašumo ir dva Bet mes ne vienas seniai ži kraštų išleistieji nacizmo au dirbusieji gyveno į areštą pa mumis jį uždegs tūkstančiai
riausių firmų, o jų tarpe gar
sinės giminystės, Mes žavimės nome vyrą, kuris daugiau pa koms atlyginti įstatymai arba našiose sąlygose, turėjusieji nuo brolių Australijoje, Venecuelosiosios SM1TH-CORONA, bettais, kurie mums gali eitigra- aukojo. Nedrįsčiau sakyti, kad visai panaikinti, arba atitinka nacių persekiojimo slapstytis ir je, Anglijoje, Vokietijoje, Ame
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai.
_ žiausiu pavyzdžiu dabarties die- daugiau už visus kitus. Bet jis mai papildyti. Vokiečių spauda nelegaliai gyventi, persekiotieji rikoje, o Kanadoje, Toronte, jis
Lietuviškas raidynas greta pil
paaukojo daugiausia, ką vienas pažymi, kad IlI-čiojo reicho na dėl jų tautybės ir kt. Iki nusta bus įžiebtas Vyriausiojo Skau
nomis.
no ir nepakeisto amerikoniško.
žmogus iš viso begali paaukoti. cizmo aukoms atlyginti galų ga- tyto laipsnio atlyginamas ir tininko ir Brolijos Vadijos. Taip
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
Tai daktaras Vincas Kudirka, le susidarys keli miliardai DM. ūkįąms boikotas. Nuo gaunamų mūsų' laužo liepsna susilies su
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92
Maironis ir Kudirka
Naujaisiais papildymais, api už šį atlyginimą sumų neimami daugelio kitų, liepsnojančių vi
Lietuvos Varpininkas ...
St., Cleveland 8, Ohio. Tel.: LI
Basanavičius, Šliūpas, Vaiž Jis paaukojo lietuvių tautai mančiais visą federalinės Vak. nei, algų, nei paveldimieji mo suose žemės kampeliuose, ir Die
1-6716.
gantas yra tokie nenykstami ir savo literatūrinį ir visus kitus Vokietijos teritoriją, numatoma kesčiai.
vas matys ją kylančią j dangų
vardai. Maironis ir Kudirka ta meninius talentus, ir savo širdį, atlyginti ir toms aukoms, į ku Visiems persekiotiesiems svar gražią ir skaisčią, išsklaidančią
čiau gal giliausiai paliečia dau ir., meilę, ir profesinę karjerą, rias ligi šiol nebuvo atsižvelgta. bu, kad prieš atitinkamų įstai tamsią tremties naktį, jungian
gumos mūsų šircfs. Maironis ir sveikatą, ir gyvybę...- Jis Įstatymo preambulėje sakoma, gų sprendimą galima įteikti čią mūsų mintis' ir mūsų širdis
LIETUVIŲ DIENOS
kad iš įsitikinimo, tikėjimo su skundą vad. "Landgerichtui” vienam dideliam šventam tiksmetimais arba sąžinės sprendi per tris 'mėnesius,- o užsienie. lui. Jinai bus mūsų vienybės,
.Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių
mu vykdytas prieš smurtingą čiams per šešis mėnesius. Taip; broliškos meilės ir susiklausyl
ir aąglų kalbomis, užaisakytinas visiems.
nacių valdžią pasipriešinimas pat galima duoti apeliaciją augš-. mo simbolis”. Improvizuotą laui
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40
laikomas vokiečių valstybei ir čiąusieihs atskirų kraštų teis. žą uždegė jauniausieji — vilkiuA
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio
tautai padarytu geru žygių ir mams ir vokietijos konstituci. kas ir paukštytė.
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
kad nuo to rėžimo nukentėju- niam teismui atitinkamus pa- Su šio laužo pradžia Clevelan
<. galit pigia kaina atsispausdinti pro
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras
siems asmenims buvo padaryta reiškįmus. Minimasis įstatymas do Neringos tunto skautės prafesines korteles, įvairias blankas, va
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės
skriaūda.'
su visais papildymais, pakeiti-1 dėjo KELIONĘ Į LIETUVĄ,
karams biletus, vestuvių pakvieti
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
Iš principo įstatymu pripažįs mąis ■ ir jam vykdyti taisyklė Toliau laužą vedė pasktn. K.
mus, plakatus ir kt.;
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuo
tamos pretenzijos, kad persekio mis išleistas ■ atskiru leidiniu. Pažemėnas. Jis suglaustai' pa
traukomis duodami abiems kalbomis, .todėl šis žurnalas
Užsakymai priimami ir paštu:
tiesiems būtų atlyginta už pa Kaip nukentėjusieji nuo nacių skaitė Brolijos pašnekesį apie
prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams.
. v:
DIRVA — 1272 Eašt 71 St.
darytąją žalą jų gyvybei, kūnui, rėžjmo, juo-galės pasinaudoti ir lietuviškosios skautybės ir Tė
."Lietuvių Dienų” vienas nfimeris siunčiamas susipažini
Cleveland 3, Ohio
sveikatai, laisvei, nuosavybe gauti priderantį atlyginimą taip vynės senovės laikų prasmin
mui nemokamai, prisiuntųs savo adresą. Metinė prenu
‘ - Telef.: HE 1-6344
turtui arba susidariusius profe pat visa eilė mūsų tautiečių. Kai gumą. PO tO, "T
Rvonrri’”
'Lietuva Brangi
merata 400 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
sinius "ar ūkinius nuostolius. kuriems teisė į-atlyginimą jau fone nuskambo deklamacija
nos”, 9204 S. Broadway, Los Angelės 3, Calif.
Įstatymo 8-ju paragrafu numa- pripažinta.
Elta "Yra šalis, kur upės teka...”
*•
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A. Damušis įtraukia visus tuos, jos teorija, ši teorija visomis iš
kurie neina draug su Lietuvių galėmis stengiamasi paversk
Frontu, Krikščionių Demokratų gyvenimo praktika. Užtenka
vadinamųjų katali
Partija, ūkininkų Sąjunga, Dar- .prisiminti
.
kiškų
politinių
grupių vestą ir
bo
Federacija,
Ateities
Klubu,
DR./J. RAMUNIS, Chicago
( Tęsinys iš pereito nr.)
4. Naudoti didesnius kiekius
Teorija
ir
praktika
atseit katalikų ar krikščionių tebevedamą akciją Vlike, Lie
skysčių..
Gydymas. Kaip jau minėjau,
vardu prisidengusiomis, bet tuvių Bendruomenėse ir prieš
5. Ligonio kambarys turi būti
gydymas yra sunkūs, nes nėra neles (septum) nukrypimas į
krikščioniškos
etikos nesilaikan' diplomatijos šefą min. S. Lozo
"Draugo*’ spalio mėn. 21 cT. draugija, ji nėra saviauklos bū- ;
vaistų, kurie tiesioginiai veiktų šoną — labai dažnas sutrikimas, pakankamai Šiltas, bet ne per numeryje tilpo prof. A. .Damu reliai, ar labdaros organizacija. čiomis politinėmis organizacijo raitį. Juk ir neseniai tos akcijos
virusus, sukeliančius šią susir chroniškas antrinių nosies rui karstąs;-oras jame turi būti šio atsakymas į ALRKF (Ame Katalikų akcija negali būti už mis. Tautininkai, liaudininkai-, žmonių dėtos pastangos sūžlugpakankamai drėgnas, ųes sausas
gimų grupę.
mų uždegimas (sinusitis), bet Oras dar labiau erzina ir net, rikos Lietuvių Rymo . Katalikų daryta vien bažnyčios arba vie socialdemokratai ar jiems arti dyti lietuvių skautų organizaci
kokie kratijo apytakos sutriki žaloja kvėpavimo takų gleivines. Federacijos) sekretoriato •pa nos parapijos ribose ir tūnoti mų pažiūrų lietuviai p. Damu- ją, įkuriant paralėlę katalikų
Apsisaugojimo priemonės prieš tmai ir eilė kitų.
šiui sudaro "pagonių" mases, skautų organizaciją, yra ne kas
Reikalui esant, kai ligonis ima teiktus. klausimus, šis atsaky už religinėsjiefensyvinės užtva
susergant
prieš
kurias Katalikų Akcija kita, kaip Katalikų Akcijos iš
8. Sutvarkymas visų allergi- sunkiai kvėpuoti (tai ypač pasi mas yra ne kas kita, kaip prof. ros. Katalikų akcija visos .eilės
raiška. Tą patį galima pasakyti
yra išėjusi į kryžiaus karą.
A.
Damušio
lūpomis
nupasakoti
nių
sutrikimų
(grupė
ligų,
gimi

popiežių
ir
giliųjų
katalikų
mąs
1. Griežtas laikymasis higie- 1
taiko vaikų amžiuje), greit ir
ir
bendrai apie lietuvišką jau
ningų su asthma ir šienlige). efektyviai sudrėkinti orą galinį vadinamosios Lietuvių Katalikų tytojų aiškiai yra nukreipiama Prof. A-. Damušis mano, kad
nos dėsnių ir švaros.
nimą, kurį visokiais būdais sten
Akdjos
programos
pagrindiniai
Vengimas
viso
kas
jaudina
ir
į
repaganizuotą
teritoriją
jai
at
bažnyčios ir parapijos negali at
pastatant greta ligonio atvirą,
2. Vengimas didesnių žmonių
erzina kvėpavimo takų gleivi plačiu viršumi indą su karštu, principai. Kas seka mūsų poli kovoti. Katalikų 'akcija siekia likti tų uždavinių, kurių pasi giamasi pajungti Katalikų
susįburimų.
cijos tikslams. Juk ir Lietui^
tiniai-ideologinį gyvenimą, leng įsiveržti į visą gyvenimą, tai yra ėmė Katalikų Akcija. Daugelis
nes.
garuojančiu vandeniu.
3. Vengimas staigių tempera
vai; galėjo pastebėti, kad ši pro kovos daliniai, kurie veikia spau bažnyčių ir parapijų mano prie Bendruomenės nepajėgia atlikti
9. Pakankamas, bet ne per
6. Nosies lašai, sumažiną no
tūros pasikeitimų, žiemos metu,
grama vykdoma kaskart vis pla doj, visuomeniniam gyvenime, šingai. Tiesa ir logika prof. A. jai priklausančią teisę ir pareigą
sunkus maistas; tinkamas po
sies • gleivinės pabrinkimą, daž
kada lauke šalta nepėrkaitinti
ningiau, giliau ir veržliau, daž jaunimo auklėjime ir švietime, Damušio pusėje. Parapijoms ir steigti ir išlaikyti lituanistines
ilsis.
nai padeda, bet tai yra abipu
kambarių, nes išėjus laukan į šal
mokyklas tik dėka Katalikų Ak
10. Skiepyjimai — jie gali bū siai aštrus ginklas: tam tikro nai veiklos pagrindan dedant savo profesijoj ir t.t....” Tam bažnyčioms rūpi Kristaus moks cijos ve'damos Bendruomenei
tą orą iš labai šilto kambario,
šūkį
—
"Tikslas
pateisina
prie

reikalingas ir Katalikų Akcijos
__ tiek odos, tiek kvėpavimo takų ti naudingi atskirais, individua mis sąlygomis jie gali padėtį mones”. Lie,tuvių Katalikų Ak Fondas, nes "Suteikdami veiklai lo skelbimas ir jo etinių dėsnių priešingos politikos. Katalikų
liais
atvejais,
ar
kada
siaučia
palaikymas savo narių tarpe.
dar
daugiau
pabloginti,
ypač
jei
kraujo apytakaTaikinai sutrinka
cija, pagal reikalą besireikšda- lėšas lengvai atsispirsime des Katalikų Akcijai, kurios vardu Akcijos žmonės puikiai supran
ir tuo momentu sudaromos ge stipri vienos kurios, rūšies vi juos naudoti ilgą laiką.
ma.i įvairiomis formomis,- yra truktyviai įtakai iš atšalusių kalba p. A. Damušis, rūpi kur- ta, kad Lietuvos politinė ateitis
riausios sąlygos bet kokiems li ruso epidemija.
priklauso tani, kieno įtakoje yra
7. Taip vadinami "Antihista- įnešusi į lietuvišką • emigracinį lietuvių pusės.”
kas platesni ir gilesni tikslai: jos jaunimas.
gų sukėlėjams pasireikšti visu
minic
drugs
”
dažnai
padeda,
ta

gyvenimą
daug
kartelio,
o
ir
pa

Tai Katalikų Akcijos pagrin visą lietuvių tautos gyvenimą,
Tuojau susirgus
.Kiekviena akcija iššaukia re
smarkumu.
čiau jie išvis naudingi tik pačio čiam lietuviškam reikalui.- yra diniai principai, jos veiklos te
tiek dvasinį, tiek ir medžiaginį, akciją. Tai gyvenimo geležinė
4. Vengti drėgmės, gi rūbams ■ 1. Nieko nelaukiant gulti į lo je ligos pradžioje ar kai liga yra nemaža pakenkusi. Tad-visiems, orija: siekti įsiveržti į visą lie
pajungti "giliųjų lietuvių mąs
sudrėkus, kuo greičiausiai juos vą ir gerai atsilsėti. Jei ligonis allerginė savo prigimtimi (su į kuriuos ši "akcija” yra krei tuvių gyvenimą —r politinį, kul tytojų" sukurtai doktrinai, ku logika. Tai turėtų žinoti prof.
pakeisti sausais. Ypač tai svar tik namuose pasilieka nuo darbo kelta perdidelio organizmo jaut piama, verta susipažinti su mi tūrinį, Svetimo ir t.t. Įsiveržti rios pagrinde stovi neklaidinga A. Damušis. šiandien "repagabu su avaline, kuri gali dar grei ir tenai dirba-pluša, tai naudos rumo kai kurioms medžiagoms) nėtos programos principais te ir paimti šį gyvenimą savo kon katalikų bažnyčia, ši doktrina, nizuotos teritorijos gyventojai”,
kuriems užkariauti prof. A. Dajie parduodami vaistinėse net ir orijoj. ir praktikoj.
čiau sudrėgti blogame rudens ar iš to nėra nei už skatiką.
trolėm Įsiveržti ne tam, kad lie nors ir pasirėmusi tikėjimu, to
mušis~telkia visas galimas ofenžiemos ore.
2. Vengti saldumynų bei al be recepto kaipo įvairiausi "cold
tuvių,- savo tautiečių“ tarpe,. Kris- li išeina iš tikėjimo rėmų, —
PĮrof.
A.
Damušis,
paklaus

drugs"
—
atsieit
"vaistai
nuo
5. Rengtis pakankamai, bet koholinių gėralų didesniame
. taus žodį skelbus, savo broliams ji virsta politine doktrina, ku zyvines/jėgas, nejausdami jiems
ne peršiltai, vengti ankštų rūbų kiekyje, nes jie abu padidina šalčio” (suprask — peršalimo). tas'— "Kai kas mano, kad ka lietuviams meilę ir toleranciją rios kelias į Lietuvą veda per' gręsiančio pavojaus ramiausia
ar avalinės. (Visa tai pasunki tam tikrų vitaminų pareikala 8. Atsigulus lovon išgerti talikams nėra reikalingos cent nešus, bet tik tam, kad pavergus Romą. Katalikų Akcija, kuriai’ miega. Bet kas atsitiktų, jei vina kraujo apytakos tinkamą re vimų ir tuo pačiu mažina bendrą karšto gėrimo, sudaryto iš cit rinės organizacijos, pakanka jų dvasinę laisvę, kad privertus visos katalikų politinės ir idė1 šokio plauko "pagonys” vieną
guliaciją).
atsparumą infekcijai.
rinos, apelsinų ar greipfrutų parapinių, draugijų. Kaip Jūs juos savo dvasinį ir medžiaginį jinės organizacijos tam tikra gražią dieną, sumobilizavę savo
galvojate?” — atsakė: "Centri
‘ 6. Vengti didesnio nuovargio
3. Maistas turi būti lengvai (taip vadinamų, citrininių vai
gyvenimą tvarkyti pagal jų pri prasme yra subordinuotos, yra1 jėgas, pereitų į kontrofenzyvą,
nių liet. kat. organizacijų nei
1 tikslu netik atlaikyti savo turi
sių)
sunkos
ir
nedidelio
kiekio
ar neįprastai sunkaus fizinio ar virškinamas, šviežas ir turįs di
mestus dėsnius. ■
ne kas kita, kaip tų organizaci mas pozicijas, bet dar jas ir pagimas ir noras apsiriboti vien
protinio įtempimo. Organizmo desnius kiekius vitaminų, čia alkoholio. Tai naudinga tik pa
Katalikų akcija, pagal prof. jų centralizuota politinė akcija,’ gerinti Katalikų Akcijos terito
bažnytinėmis draugijomis eina
. užgrūdinimas — labai naudin ypatingai tinka sviestas ir pie čioj pradžioj, gi vėliau tai kar
į A. Damušį, kreipiama į lietuviš- pirmiausia nukreipta prieš kitas rijų sąskaiton? Juk tai būtų tik
iš
nepažinimo
katalikų
akcijos
gas dalykas, tačiau tai reikia nas, rupi duona, šviežias ar šal tojant rezultatai gali būti nei
tikslų. Bažnytinės organizacijos1 ką repaganizuotą teritoriją, sie- politines lietuvių organizacijas ras karas: Katalikų Akcijai —
pradėti, dar vasarą, kai peršali dytos (frozen) daržovės, vaisiai. giami.
atlieka svarbų vaidmenį, bet jos1 kiant ją atkovoti. Klystų, kas ir joms priklausančius ar sim kryžiaus karas, puolamiesiems
mo pavojus negręsia. Bandyti Kiek prasčiau yra «konservuotos
9. Ąsperinas ar panašūs pre nėra pagrindiniai katalikų ak. manytų, kad p. Damušis toje patizuojančius lietuvius. Tad ir
”pagonimš" —dvasinės laisvės
užsigrūdinti rudenį ar žiemą — daržovės, o blogiausias toks paratai, naudojami nuo skaus
cijoj daliniai, nes katalikų akci-. teritorijoje rado mases lietuviš-. ši akcija negali būti vedama karas. Bet ar tas karas būtų
tai tartum jieškotis ligos.
maistas, kuris gaminimo ‘ eigoje mų, negalavimų bei nuo didesnio
' ja nėra vien maldos bažnytinė. kų pagonių, stabmeldžių ir kito. bažnyčios ar parapijos ribose, naudingas bendram lietuviškam
7. Pašalinti visokius sutriki ilgai verdamas ar šutinamas, karščio, — 2 tabletės (10
kių paklydėlių^ kuriuos anais; nes tai pačiai bažnyčiai ar pa- reikalui ir Lietuvai?
mus, kurie nors ir nėra tiesiogi .kepamas ir dėl to neturi visai grains) 3-4 kartus dienoje ar
laikais šventoji Inkvizicija būtų1 rapijai priklauso ne tik kataJ. Urbutis
ne ligos priežastim, bet gali at• jokių vitaminų. Reikalui esant, rėčiau, pagal reikalą.
likacijų.'bei apsirikimų — gy• mielai sukrovusi ant laužo. Vi-. likiškų organizacijų žmonės, bet
kelti vartus infekcijai. Tokie su vitaminai gali būti imami ir
10. Svarbiausia — laiku kreip- dant'kaip "eilinę slogą”, p tik■ saį. nę.^Jo. rgpaęanizuot.os teri-. ir dauguma tautininkų, liaudi- Jei myli tėvynę Lietuvą —
trikimai gali būti: labai padidė• vaistų — kapsulių ar tablečių.. tis į ‘ kompetentingą gydytoją, renybėj visai kitą, nors., pana■ tofiįps. sąvoka^,kurkas gilesnė ir• ninku ir-.net -socialdemokratų. 1
padėk tremtyje vargstantiems
ję tonsilos, vidurinės nosies sie-■ formoje.
kad būtų išvengta įvairių komp- šiai ^besireiškiančią ligą,platesnė. Į šią iteritoriją prof.
Tokia tai yra Katalikų Akėf- jos vaikams!
- .i'.. , ,
t
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Žinia, pesimistai į viską juodai žiūri,
Bet, ar jie atspėja, ar ne — kitas klausimas. Sakysim, bėgant mums iš Lietuvos,
optimistai tikino: tai neilgam, palaukit, ame
rikiečiai ateis, viską sutvarkys, netrukus
vėl grįšime į namus, tik su tais vokiečiais
bei rusais duokit jiems apsidirbti... Pesi
mistai gi porino: vokiečius išgrūs, rusai jų
vieton ateis, tų greit neišmes, dar ilgokai
svetur pasitrankysime, dar pakentėsime ...
Arba, sakysim, vėl dėl tos Korėjos. Op
timistai sakė: Amerika — tai galybė, jei tik
ji jau apsiėmė, bematant sutvarkys tuos ki
nų bei šiaurės korėjiečių komunistus... O
pesimistai: ne! nieko ji nesutvarkys, maty
sit kad ne! Nesutvarkys ir tiek!...
Ak, bet. aš čia ne apie politiką... Aš
čia apie Linkaus Jurgio atvejį. Gal pažįstat
Linkų Jurgį?,.. Bent, tikriausia, esat apie“
jį girdėję. Jis komiteto pirmininkas mūsų
Schweinlusto stovykloje, Vokietijoje, buvo.
Išsilavinęs, pasakyčiau, žmogus ir patriotas,
ar tėvynainis, kaip kalbininkai mane patai
sytų ... O dabar — mūsų miesto didžiausia-.
me fabrike- atsakingas šlaviko pareigas ei
na. Kartu su kitais penkiais tokiais pat, ai. riais ar jankiais, kas juos ten žino
Visas reikalas sukasi apie tai, kad sa
kytas Linkus Jurgis gavo Jungtinių Vals
tybių pilietybę. Pilnateisis, atseit, žmogus
tapo. Egzaminą ten kažkokį vykusiai išlaikė.
Tad šitas pilnateisis žmogus ir vadina mane
su mano žmona palaistyti, taip sakyti, tąjį
popieriuką reikšmingą, kurį jis gavo. Bi
čiuliai esam buvę, sykiu stovykloje vargom, .
čia, tik kiek išsiskyrėm. Bet toks svarbus
gyvenimo įvykis —..reikia draugą pasveikin• <- ti. Na,, ir drožiam su žmona pas jį. Pirmą
kartą Amerikoje. Dar nesam buvę. Pagal
adresą. Randam gatvę. Numerį. O ant durų
iškabėlėje pasašyta: "GEORGE L1NCOLN”,

— Ne čia pakliuvome, — sakau.
O žmona:
— Toks Amerikos prezidentas yra bu
vęs. Gal jo čia gyvenama?
— Ach, ne! — sakau,— tas Lincolnas,
prezidentas yra Abraham, o be to, jis jau
seniai miręs, o George — tai buvo Washingtonaš, bet ir tas miręs ...
— Palauk, — sako žmona, — panašu
Linkų,
gal jis čia vardą pakeitė?...
i
— Tikrai! — sakau balądodamasis. .
Na gi, tikrasis Linkus Jurgis mums
duris ir atidaro.
— Kaip čia su tuo Lincolnu ? — klausiu
sveikindamasis.
— O! Tai pilietybės popierių proga. Pa
keičiau į amerikonišką. O negi tu vis dar
vadiniesi Vyčius? čia, brolyti, reikia taiky
tis. Pakeistum savo pavardę į kokį, sakysim,
V? .. W ... Wich ... na, į Więhestoną . . ar
kaip... — kalbėjo jis vesdamas mane už
parankės į kambarius.
Už stalo jau randame visą kompaniją
susėdusią. Visi penki jo bendradarbiai su
poniom, jų bosas ir dar didysis bosas gar
bingoj vietoj stalo gale“ žvilgt
ant stalo
putoja, kalakutėlis kviečia" prie savęs, kon- ■
jakelis — šelmis kaip gintaras iš buteliuko
tau mirksi... Nespėjome dar su žmona at
sisėsti — parašą ant sienos išvydome didėlį:
"Lietuviškai kalbėti -draudžiama" -f- buvo
parašyta.
— Tai kaip gi čia?! — klausiam abu, —
tai jau ir lietuviškai nebegalima kalbėti, visai, — sakome, - užrašas, kokį caro laikais
maskoliai mūšų krašto mokyklose iškabinda
vo... ■
'
.
— Oi he, — šypteli šeimininkas, —
galit kalbėti kaip tik norit, kaip tik mokat,
kad ir žemaitiškai. Čia užrašas ne dėl jūsų,
ęia dėl mano žmonos. Mat, kol šito užrašo

visuose kambariuose nepakabinau, ji vis ne Didesnysis, išspjovęs kramtomąją gumą, už
— Kur gi jie nakčiai? — susirūpino
galėjo atsikratyti to nelemto papročio su vai dainavo dainą! "Kiss me, my darling...” mano žmona. ’
kais kalbėtis lietuviškai...
broliui akompanuojant....
— Išeina pasižmonėti. Negi galima vai
— Tai: kaip gi su savo vaikais, jei ne
žiūrėk tu! Visos programos būta paruoš kus namie prirakintus laikyti, šiandien juk
gimtoj kalboj? — nustebome su žmona.
ta. Tėvas šluostėsi prakaitą ir patenkintas šeštadienis. Jie visad šeštadieniais išeina,
— Mat, nenoriu vaikams •akcento gryno linkčiojo galva. Motina spindinčiom akim štai, Roger (vyresnysis, keturiolikametis,
angliško gadinti, tai mes papratome namie sekė kiekvieną vaikų judėsi. Pasisiekimas seniau —'Vytautas...) eina j klubą, ten
angliškai... na, ir mums patiems tai nau buvo nepaprastas. Nebe 'mudu su žmona, o šakiai šiandieną. Shirley eina į kiną, geras
dinga ...
jau vaikai buvo dėmesio centre. Paskui vėl filmas: ”Kiss in the dark”, žinai, su ta, kaip
Visi susirinkę, ir šeimininkė, pamatę mergaitė, užsivilkusi ružavą / permatomą • ją .. na, su ta pikąntiška blondine ..., o
užsilaikymą ir kalbas, ėmė nekantraudami suknę, pro kurią ryškėjo jos dar neišsivys- mažylis, Bill (dešimties metų, seniau — Al
raginti sėstis prie stalo. Taip ir liko neiš čiusios formos, pašoko porą šokių, taškalo- gis ...) eina bowlingo pasižiūrėti. Ot, žinai,
aiškintas tas svarbus reikalas. Kaip pavėla dama kojom per grindis. O ant padų jai buvo sporto mėgėjas! Kitą kartą iki vidurnakčio
vę, turėjome dvigubai išgerti, čia jau ir ka- pritvirtintos tam tikros plokštelės, kojas ten prasėdi. Bus sportininkas! Tegu tas kelakutėlis su visokiais žirneliais, Saločiais bei valdė ji gana *vikriai ir, švaistydamas!, kaip lias valandas žaidimų pasižiūri, jei jam įdoraudonais želafinaiš ant lėkštės prieš tavo vijurkas, ištuksendavo tomis plokštelėmis mu ... O mes čia tuo tarpu ... išgersim ...
nosį gulo., Čia alutis putom tavo rankoj • šokio ritmą.
na, išgerkim, broliuk, už jaunimą, už jo švie
ėmė žaisti
Sveikino mus iš visų pusių
Ovacijoms nebuvo galo. Paskui vėl abu sią amerikonišką, ateitį! — pylė jis mums
,
angliškai,j gerti ragino, dėmesio centre mes berniukai persirengę negrais dainavo negriš stikliukus.
atsidūrėme...
kas dainas. Ir pabaigai, atitinkamai apsiren
Ak, vėl alutis putom žaidė ,.. Vėl šel— žiūrėk, — sakau žmonai, — tiek gę, užsigrimavę ir užsidėję juodas kaukes, mis-konjakėlis prašėsi išgeriamas. Išmetęs
žmonių, o nei vieno lietuvio be mudviejų ne berniukai labai gyvai atvaizdavo banditų už vieną šitokį — stipresnį, nesusilaikiau ne
pakvietė ...
puolimą ir mergaitės pagrobimą bei nužu paklausęs:
Kol kalakutei; sudorojom ir kokį ket dymą ... Mes visi lengvai atsidūsome, kai
— Tai taip ir atitraukei savo vaikus
vertą alaus išlenkėm nebuvo kada nė šnekėti. jų sesutė nepagrobta ir gyva, šypsodamasi nuo visų lietuviškų reikalų? Tai taip ir skan
•— O kur gi vaikai ? — klausiu.
sykiu su broliais pasirodė, linkčiodama gal dinsi juos amerikinėj jūroj? Tai gal ir kal
— Palauk. Bus ir vaikai, — lyg staig vute į plojimų audrą...
bėti lietuviškai jie nebemoka?
meną kokią ruošdamas, šeimininkas mirk
— Ar negalėtų jie pašokti porą lietu
— Nešauk, velnias tu, taip garsiai! —
telėjo šeimininkei. Ir tikrai. Už valandėlės viškų šokių bei padainuoti kokią mūsų dai prisikišęs burną man prie pat ausies, ta^^
įskrido j kambarį mergytė, kaip peteliškė. nelę. Tai būtų įdomu! Tai žmonėms patiktų! damasis seilėmis, šnibždėjo jis, — aš gi tau
Net nepažinau. Kūdikis, galima sakyti, sto- Juk tautinius drabužius turi,. — margos lietuviškai nedraudžiu kalbėti, bet kam gi
vykioje buvo, menkutė. .0 • čia visa pana, programos sujaudintas-pasiūliau aš, — kad ' šaukti! Kalbėk lietuviškai patylom, matai,
žandai raudoni; . Lūpos malevotos. Suknė jr suktinį ar ką?
visi sužiuro į tave, velnias tu!.;.
ilga, kaip balinė, ir krūtinė apnuoginta.
— Ką tu! Ką tu! — sušuko abu tėvai
— Aš negalių! Tu man išaiškink. Vieną
— Kiek gi dabar jai? — paklausiau.
sykiu, — ar tau galvoj negerai? Koks čia kartą išaiškink...
— O, jau dvylika. Mūsų Shirley jau į - gali būti suktinis?! 'Ar tu mus ant juoko
— Še, išgerk alaus, — pakišo jis man
High School pradėjo eiti!—išsišiepė, tėvas, nori pakelti? Vaikai paruošė tokią puikią prie lūpų pūtuojančią stiklinę, — o aš išaiš— Ar ne per ariksti ji dažosi?... Shir- amerikonišką programą..., o jis "Sukti- kinsiu ... Pirmiausia, ar mano Roger nenuiey .... gi ji rodės Nijolė vadinasi? ... — įsi nį”... — užpylė jie šalto vandens ant mano ėjo į lietuvišką klubą, ar ten negroja lietuterpė mano, žmona.
/
karšto pasiūlymo. Pamatę mano sumišimą, viskas džazas... aha, matai... jie kartais
— O ne! Juk heghli nuo kitų .mergaičių dar pridūrė:
ų
'
pagroja ir lietuviškus Argentinos' tango ir
atsilikti..,. Mes ją
O be. to ir tautinių drabužių nebetu- lietuviškus anglų valsus.... O, antrą, n|^
kokia gali "būti Nijolė Amerikoje... .........buvo. Likvidavom. Kam jie Ame- rėk, kad tau kinuose rodytų lietuviškus
rim. Pasenę
Jis greit nutilo, nes mergaitė- gryna rikoje reikalingi, ęia ne Vokietijos stovyk- mus, nes tokių nėra . i. Bet mano Shirley
anglų kalba ėmė deklamuoti eiliuotą pasvei- la .
boyfriendas su kuriuo ji eina į kiną yra lie
kinimą svečiams. Paskui išėjo abu bęrniuVaikai rankučių mostelėjimu atsisvei- tuvis — Bob Wood... matai...
kai. Mažesnysis didžiuliu akordeonu nešinąs.' kino svečius ir kažkur rengėsi išeiti.
(B. d.)
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bilda geriau pajėgia nustatyti
TORONTO
Šią širdies ligų. Atrodo, kad
LIETUVIAMS
naudinga ir kenksminga vadinti
daiktus Jų tikrais vardais.
palai Šiandien ’gyvenajme tokiame Gyvename svetur. Vieni tė
Galbūt, Jūs f
vynę apleidome anksčiau, kiti gi
kyti kraujotakos normalų spaū- amžiuje,
i
pochondrikų i
kad visur varomų pla jos oru paskutinį kartų skubom
v.
djmą)
ir
energijos
„kovoti
tar
i
taikos žmogų)/ vienų rytų įbė^
ti propoganda prieš ligas. Eili kvėptelėjom prieš- devynetų me
gūsį į savo draugė kambarj, kai Wti/■ .
' 1nio amerikiečio sveikatos sąmo tų. Kas ten šiuo metu vyksta,
i - Normaliai, pavpjui praėjus, nę šiek tiek perdaug šiurkščiai.
tas ruošėsi eiti' į dirbą. ■
visi juk. žinome. Iškyla tik pri
— Kaip jaučiatės I-^kląūsią baimė mus apleidžia. Bet, jei ■paliečiama įspėjimais apie jam
mūsų baimė pąstovi ir susikau- įgresiantį pavojų. Taip mūsų siminimas Kūčių stalo ir kalėdi
draugas.
pia
rūpesčių .būklėje, mūsų pro sveikatos kryžeiviai priverčia nės giesmės, girdėtos, rodos, dar
—
Be
galo
sūBltūpih
*4
bai

STUDENTAI
taip neseniai. Daugeliui šiemet
tas gali pradėti krėsti mums mus tikėti; galbūt, nepastebė
liai atsakė hi
Paskutiniais nepriklausomo — Kodėl, ko Jūmš trūksta? — šposus. Turint baimės įprotį, vi dami psichiatro pastabos, kad sukanka dešimt metų, kai pas
gyvenimo metais visi džiaugia klausia draugai,
sa rūpdbčių eiga gali savaime ;rūpestis taip pat yra blogos svei kutines šv.- Kalėdas atšventė sa
vame krašte — tiesa, karo ir ne
mės, kad mūsų jaunimas labai — Kad gi aš žinočiau kis kan pąsikąrtoti mūsų prote be jokio katos pažymys.
tikrumo ženkle, bet vis dėlto
stropiai siekia mokslo. Jaunimo kina mane — atiak'ė,
tikro, pagrindo.
Keletas gydytojų daug kartų namie ir tarp savųjų. Nedauge
Ispanijos falagistai šventė 29 metų veiklos sukaktį. Gen. Fr. Fran
skaičius augštesniosiose ir augš- Visi pažįsta lituok tipus. Jie Baimės pasiskolinimas gali viešai pasisakė prieš mūsų ligos
tosiose mokyklose pastoviai di visad atrodo turį kokius tiors rū būti įvairus. Hipochondrikas įsi ir mirties baimės išnaudojimų. lis iš mūsų šias šventes galės co kalbėjo 100,000 ispanų miniai. Ispanijoj, sudarius karinę su
švęsti kaip anųsias tėvynėje.tarti su JAV, nuotaikos žymiai pakilusios.
dėjo. Dažnas, prisiminęs mūfeų pesčius —
akys, gyja nęurotinį susižavėjimą blo Dr. Blain pažymi kai kurių as Daugelis gi esame palikę arti
— skilvis, inkstai, hkys,
jaunimo veržlumų į mokslų, sa sąnariai, nervai/ kepenys ar. gal gą sveikata. Asmuo, sergąs sie menų, jau; .sirgusių, savižudiš
kydavo, kad. tai tvirta garanti va. Jie nuolat
i " skundžiasi
1-‘ - Hgo- nų fobija — vidujinė baimė būti kus atovaikius (reakcijas). 53 muosius arba visai jų netekę.
O šventės tai dar jautriau pri
ja, jog bus kam ne tik pakeisti mis. Jie renka
litas ir kaitalioja sandarioje, ankštoj patalpoje — metų moteris, kuriai buvo pa mena.
1
vyresniuosius, bet ir užimti pla gydytojus. -f „
gali bijoti keltis liftu, eiti tune daryta Sunki žarnų vėžio opera
Esame įpratę švenčių metu
tesnius ir gilesnius ateities dar
Labai daug išoriniai stiprių, liu; ar gyventi augštosė vietose. cija, ir kuri jau buvo bebandan- siųsti sveikinimus. Gražu, ir tė
bo barus.
linksmų Žmūnių, gyverth nuolat $aiigellš. tūri šit) palinkimų ti sugrįžti j‘ savarankiškų gyve
vynėje tai praktikavome, nors
/
Ne iš mūsų kaltės mus užklu bijodami vienos ūr kitos ligos.
pėdsąkds, ir tai būti) daugiau nimų, sako, kad ji ”į kiekvienų tai ne vienintelis pasveikinimo
pusios nelaimės mus pastatė į
Kartų, restorans-vngone atsi ne&u tik pėdsakai, jei jlems pa- radijo gąsdinimų apie vėžį, rea būdas. Kur kas skaudžiau, kad
visiškai naujas sąlygas. Daugel sėdau greta vyro, kuris atrodė šidubtūmėme, nės -liguista bai- guoja vos suvaldomu noru šokti mūsų tarpe, jau smarkiai įsivy
Coca-Cola gyvumas ir šviesumas
to gražaus atžalyno buvo sunai kaip futbolo žaidėjai
padaro mažų minutę dideliu
hiė yra įgrėsyvi (puplatiti), mo- į Mississippio upę ir tuo viskų rauja komerciniais išskaičiavi
kinta, daugelis turėjo palikti ninkas. Tačiau, Jū bfi
pabaigti”.
libpbilr^Įr rfisiės pabaisa.
mais paremti šio krašto papro
poilsiu. Nepalyginamas skonis
namus, daugelis turėjo lenktis Netrūkūs jis papaSa
BeVmifihk žinoini ir šie pa- Laimei, Amerikos Vėžio Drau čiai, koks yra dovanų pirkimas.
yra kiekvienam .įšalusiam
prispaudėjo batui ir laukti nau jis naktį pabunda įtefnptiiš. hėr- prąstj. fisickdloginląi ifnechaniz- gija supranta septynių asmenų, Tai nėra lietuviškas paprotys,
butelyj.
Jūs jį pamėgsit.
vais, suprakaitafęij Jijdžjai mai. Vienasjų, daugiausia įpras Iš aštuoriių, rūpesčius, kurie ne
jos vilties.
yra priešingas mūsų tautiniams
smarkiai
plakAhf.
Jlįj?
h*'
*
‘
fc&tuLaisvėje atsidūręs mūsų jau
tas yjrą idęĮ)tiflka<į|ja (tapaty mirs vėžiu. Neseniai paskelbtuo papročiams. Tai mus skurdina
— bės rįuštatyĮftaS; sutūpdinimas). se savo šūkiuose prašo Saugoti dvasiniai ir materialiai, juo la
nimas rankų nesudėjo. Mes ge rįs šidries ligą, .bet/jo
rai atsimename, kad ne keli šim jas jokios širdies ligos nesu Augdami," pahn^gdžibjame tuos mūsų mylimus asmenis ir nebū biau, kad tai surišta su nema
tai, bet netoli dviejų tūkstančių rado.
asmenis, kųriuoB (mylime ir ku ti nusiminusiais. Viename savo žomis išlaidomis. Praktiškai šis
mūsų jaunuolių, kad ir skur Kada Jūs, po dienos darbo, riais žavimės; prijungdami mus vėliausių pranešimų ši draugija, dovanų tėikimas praranda savo
džiose sųlygose gyvendami, pra- patyręs šiek tiek nepasisekimų pučiąs 'prie -jiį, -kaip mūsų stip- pavyzdžiui, ima tipiškų 5000 tikrjyą/prasmę, nes kai jau duo
silaužė'duris į vokiškuosius uni ir netikras savo ateitimi, su 'rųinuš, ?įaip ir ’mŪBų silpnumus, amerikiečių bendruomenę ir pa- dama, paprastai ir laukiama.
grįžtate namo, lova nebus jums
versitetus ir savo tikslo siekė.
jei motina sirgo cukrine, tiekia vėžio rizikų tikroje per- Todėl šalpos Fondo Komitetas
Skirstantis iš Vokietijos j vi tiek maloni. kaip ta viėPM^ivie- lif^ <dfabetėė), arba jei tėvas, spektyvojė:
Toronte nutarė kreiptis į visus
.1
"Per metus 2500 asmenų sirgs
sus kraštus, kur imigracijos ta.'kur Jūs paątatėiėJjavo'sąr- mirė paralyžiii,- 'sprendžiairte,
Toronto lietuvius ir prašyti, kad
gybiniuą.
E^s|mfeml-drąųg0
’
at>.|
lčjd anksčiau ar yėliau patirsime, įvairiomis ligomis ... 250 turės besiartinančios Kalėdų šventės
varžtai praleido, dažnas galvo
jom, kad vėl turės praeiti Jčeli sakingo pareigŪnb’ it
. t)-iĮkimą< Račiau, mokslininkaiį vėžio ligos pavojingą sighalų ... būtų solidariai ir mums, neteku
jis
prieš
kėĖup
inė^
' aŠjeptę lipus metus studijuotiį 20 asmenų sirgs vėžiu .' j.’ pasi siems savo tėvynės, pritinkanmetai, kol mūsų jaunimas, per
; ęįę’tfk^ (pąveMėjįmo mokslą), rodys 12 naujų susirgimų vė-, čiai praleistos. Mes prašome vi
pratęs naujas sųlygas ir pramo baimę: būk vįįną lįi
smaugs
mažas
gerkįė
kęs kalbos, galės vėl pradėti mo
žtįkrįljs, kąęl jpąVęldėjimo dės-.. žiu... 59 asmenj mirs... 7 su nuoširdumu ir rimtumu, kad
Įįįąį nėra toiiįe griežti, kaip tie mira vėžiu 3 .
kytis. Pasiryžėlių labai greit at mąs. Kartą, ūidiirahl
būtų atsisakyta nebūtino atvi
sirado, bet dėl studentų skai lęs, jįs pajašė li
rtpesčiąiį' ataipdę dėl klaidin Tokiu biįdu matome, kad ne ručių siuntimo ir ypač dovanų
daug tėra' pagrindo bendram
ai Nuprasto 'ąutapdjnimo.
čiaus dažnas sielojosi: jis buvo Tačiau, ji|; ir l]hndle
pirkimo, o taip sutaupyti centai
;Tąi^ pat gerai žįnoina sugesti aliarmui.
mažas ir tik labai palengva te bėra iš rįiano
paaukoti daug kilnesniam ir
jos ..(įstaigoj) galią. Dr^Daniel Protiiįgaį patiektas žinojimas svarbesniarmtikslui — Europoje
didėjo. Bet jau šiais metais iš gyviausią ir
•
Ęlafri,’jimerikpė psichiatrų Šą- gali parodyti, mums, kaip svar , likusiems musų broliams sušelpįvairių vietų ateina ĮĮaug lįnkB- nų.
1
1
..............
'
junfifpk ’i Tąėdlęlnosr direktorius, bu saugoti'mūsų1 sveikatų; o' ka-> ..■..'VUIIKM
mesnės žinios, kad daug dau NuOstahląi
ti. Ne pro šalį būtų ir perkamo
giau jaunimo jau nuėjo į augš- iisaiko "skristi lė>
iąkoį>kad (jaunų gydytojų tarpe da reikalinga, jieškoti medicinos "linksmumo” išlaidas sumažinti.
tųsias mokyklas. Ir jei kokie kie kai' neūžauga ąrb* fij
dąžnaLpa8|tąiko, kąęĮ jie, skalty- patarimo.
Tuo žygiu parodysime savo tau
savo
žmonoms
Daugelis,
sulaukę
vidutinio
dąihi ąni^Iigaį, įsivaizduoja tutesni ekonominiai vėjai nepa- 1
tinį susipratimų bei susiklausy
skrfsti.
Kai.
kurfe
jų-.prisipažįs

r($ių ligų pąžyjfiiuB. Medicinos amžiaus, įsitikina tikrai biją mų, atjausime kenčiančius Sibi
spaus, reikia tikrai tikėti, kąd '
<
antrais ąr trėčiaįs me- mirties. Jėi/nenorime tapti aliarmūsų jaunimo skaičius augšto- ta, kad skridimas'juos'.varginąs, 'studijų
BOTTLED UNDER AUTHORY OF THE COCA-COLA COMPANY BY
; kokie geri bĄtiį 'da ais’ bėveik'kįekyiėnaš studentas mistų, silpnaširdžių ir hipochon- ro ištrėmime ir vargstančius pa
siose mokyklose didės ir didės. nepaisant
;
vergtoje tėvynėje, kurie tikrai
CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY
bartiniai
skiedimo
,
pėtogutnai.
drikų
tauta,
privalome
išmokti
jufį laiką galėja sergąs fa li
Kiekvienais metais vis daugiau
”Coke” ia a registcred trade-mark.
° 1953, .THE COCA-COLA COMPANY
ne
tik
negali
vieni
kitų
pasvei

protingai tvarkyti šią baimę ir
mūsų jaunuolių baigs vidurinįjį Betgi, sunkiai-• Al Surasime asbienį, ga, kurią studijūoja.
kinti,
bet
ir
krikščioniškai
šv.
kuris
nesutiktų
važiuoti
'
auto

mokslų ir jam daug lengviau
Net dėmesio sukaupimas ko virš josios pakilti.
Kalėdų atšvęsti.
prasivers augštosios mokyklos mobiliu 60 my)ių (ffdįčį kari,) ar kiam nors kūno organui yra pa Mirtis — kada nors privalo
80 mylių (128JŽ km.) greičiu
Here’s your chance fo
Aukos bus priimamos sekma
durys.
per valandą, kitą , sūriję Sti. di vojingas dalykas. Tūlam pakan ateiti. Bet gi ne taip svarbu, dieniais po pamaldų ir skelbia
Bet tie einantieji metai, kada desne rizika, kėjp: skridimas ke ka šiek tiek daugiau galvoti apie kaip, kada. Sėkmingai tęsiant
protines ligas, kad jis galėtų įsi kovų su sunkiomis ir užkrečia mos spaudoje. Aukas bus gali
mūsų jaunimo skaičius didės
leiviniu lėktuvu. “
f, tikinti prarandąs protą. Taip pat momis ligomis, vis daugiau ir ma skirti pagal pageidavimų:
augštosiose mokyklose, taip pat Kokiu būdu išauga šios .vie
• į tas mokyklas nuves jr jau nokios ar kitoHoS neprotingos širdis —■ mėgiamas baimės tai daugiau mūsiškių sulauks 60, ligoniams, seneliams, nedarbin
giems, besimokančiam jaunimui,
kinys. Todėl gydytojai prakti- 70 ir 80 metų.
kiek mažiau tautiniai susipra
baimės? žinoma, turime/teisę
Tiesa, širdies liga yra žmog vaikų eglutei ir pan.
tusius, jau dažnu atveju sveti bijoti ko nors, ko mes noriirte... kantai ir širdies ligų gydytojai
mybių pažeistus, o kai kuriais ’ Paprastai, užsiginamą tūrint pagrįstai bijo, kad asmens dė- žudys Nr. 1, bet retai pastebi Šalpos Komitetas tikisi, kad
inesio sukoncentravimas kokiam me, kad širdies ligos auka turi didelė Toronto lietuviškoji ko
atvejais ir sužalotus. Tat reikia
baimę. Atrodo, neturint baimės
jau dabar susirūpinti, kad tas lyg ir garbingiau, taČiab. nė nors šio organo mažam netai truputį geresnę galimybę ilgiau lonija šį sumanymą pilnai su
j Special limited offer...you get.
syklingam plakimui ar murmė gyventi, kaip normaliai, širdies pras ir veiksmingai parems. Ko
mūsų pasididžiavimo vertas jau
daug mums pąkęnkš, O dalig ge
this complete sęt of cleaning
nimas išliktų toks pat stiprus, ra pasidarys, jėi prisipažiiišime, jimui sukels jame širdies neu liga sergančių amžiaus vidurkis miteto noras, kad kuo' daugiau
tautiečių
vieningai
ir
giliai
įsi-,
— 68 metai/ Vėžys? Na, gerai,
roze. ,
■
| tools
of extra charge!
koks stiprus yra dabartinis, ku-.
kad baimę turime;
•;
Tautinio Vėžio Instituto studija sųmonintų šio žygio prasmę ir
ris dar tebeprisimena tėvynėje
Asmens,
turį
.augštą
kraujo
Baimė yra normdlus fiziologi
parodė, kad panaikinus šį žmog tikslų, ir jam pasisekus šv. Ka
pradėtas mokslo dienas ir kuris
nis atsakymas į pavojų,- tai sa spaudimą, vien tiktai galvodami žudį Nr. 2, kaip mirties priežas lėdų dieną buvo galima pasvei
savyje dar tebesinešioja tėviš
visaugos mechanizmas, suteikiąs apie tai, gali įgyti augštesnį tį, mūsų amžiaus vidurkis padi kinti likusiuosius tėvynėje pej
kės laukų šventų vardų.
mums adrenalino (hormonas — kraujo spaudimą. Todėl :patartK dėtų tiktai nuo 66 iki 68 metų. "Amerikos Balsų" visos Toronto
Kad mūsų patriotiškoji visuo
na . atkreipti djėinesį j neseniai
lietuviškos kolonijos vardu.
menė galėtų į tų mūsų jaunimų
įvykusio Amerikos Medikų S-gos Visiems reikalinga daugiau
daryti sveikos įtakos, reikia bu Reikia ir mokčlo Suolą keliom susirinkimą aprašymo antraštę: būdo stiprumo, kurį parodė dr.
KLB šalpos Fondo
jais nuolatos palaikyti ryšius, dienom apleisti ir Vėliau tą pra "Gydytojai laiko daugely atve Hertzler’io knygoje "The CounToronto Apyl. Komitetais
kada jie būtinai reikalingi tal leistą laiką išlyginti stropesniu jų ąugŠto kraujo spaudimo rū. try Doctor”1 vaizduojamas sena
sis šerifas.
kos—■ jų prašymus išgirsti, ka darbu.
pesčius nepagrįstais”.
when you buy
da jie prašo patarimo — di čia ir norisi kelius žodžius pa-' i)r. Arthur M. Master, pasi■ _ Kada jam tiesiai pasakė, kad endocartitis (širdies senelės vi
Ihis new Model 115
dujinio
sluogsnio
uždegimas).
džiausiu nuoširdumu jį duoti.
sakyti tiems, kūriė dar tiems remdamas 79,000 sveikų darbi• jis serga skilvio vėžiu, šerifas
Studentai, palyginti, yra ge reikalams tebėra jaūtffis, kad ninkų kraujo spaudimo apžval• taręs: "Tai .ir viskas, kų norė Per porų savaičių jis pasveiko.
Low Ddwn Paymenl
rai susiorganizavę. Jie turi savo gal gi ir mes, kūriė didžiūpją'hiės gą, siūlo gydytojams pakeisti jau sužinoti”, ir padėjęs 10 do Po penkerių metų jis susirgo
Easy Monthly Termi
storosios
žarnos
vėžiu.
Jo
atve

sąjungą ir tos sųjungos vado savu jaunimu ir jį skatiname nustatytas augšto kraujo spau lerių banknotų ant stalo, paten
ju
buvo
pagrįstos
vilties
pa

vybė dažnai rengia įvairius stu veržtis pirmyn, galime jų dar- dinio normas ir 30 metų amžiaus kintas, išdidžiai išėjo.
sveikti, bet, chirurgas, daręs
TRIPLE-ACTION
dentų sųskrydžius, juose nagri buosę patalkinti; Ir aišku, kad asmeniui skaityti taip normalų
Dr. Jąmfes R.. Bloss išveda
nėja savus, studentiškus reika galime. Vieni galimą, studentus spaudimą 145, 'o 50 metų 'asme griežtų priėšįngųmą tarp liguis operacijų, pareiškė nuomonę,
lus. štai lapkričio mėn. 27-28 ipnakvidinti .Cląyėląndan fsusi- niui iki 160, o gal ir augščiąu. tai bailiųjų, t "gyvenančių kitų kad vėžys pertoli išsiplėtęs, kad
About thc Cleaning Tools
About Model 115 Iloovcr ‘
studentai vėl renkasi Clevelari- rinkuBiūs ir jtios pavaišinti, kiti Pabrėžiant, kad tokie spaudimai asmenų protiniu ir moraliniu būtų galima jį visų pasiekti.
Fo? all ahove-thc-floor cjeaning.
Thc idcal clcancr for thc niodcrn
Kada
jis
jau
sveiko
ir
.
vėl
galime
gal
kėliais'
dūleriais
jų
de. Jie čia daugiau nagrinės sa
yra hugšti vien tiktai santyky stiprumu”/ ir tų asmenų, kurie
IIcIp cut your cleaning timo m
hpusewife. Lightwcight/compact,
pradėjo
dirbti
savo
srityje,
šį
half. Sėt includes—
easiest to ūse and to store būt cvcry
vo pareigas savajai tautai. Tai ėrganizacihį darbų paremti, .tre7 su žemu; spaudimu, pagelbės nu- be baimės sutinka visas gyveni
inch
a
Iloovcr.
Has'Hoovęr
’
s
•
1 Converter for quiclc, easy at«
labai kilnus užsimojimas.. Jis ti gal kitą kokį malonumą jiems rąniintji, r*
‘..ų .
mo problemas, . Pastarieji iš gydytojų-ligonį apniko baimėj
famous’TriploAction cleaning
tachment of hose and tools.
t
principle—it beals, as it sivecps, (U
dar kartų paliudija, kad mūsų sudaryti. Ir reikia tą bfliiiiąi į»ą- ?JPągal Intą gydytoją, vienirn sprendžia visus' gyvenimo, sun kad vėžys vėl pasikartos ir jį
2
Longlightweight,/exi6fe hose. .
it cleans. Gota- tho decp down grit
nužudys.
Dar
praslinko
penkeri
3 Extęnsion tuhc.
tubc.
daryti, reikia jų džiaugsmu ir telė prięžastis, būk žmonės da- kumus, ar jiė būtų dideli ar ma
jaunimas geram' kely.
that other-clcancrs leavo inibcddcd
4 Brušh for cleaning and dust- .
in thc pilė. Its gentlo vibra-cleanTos jų studijų dienos iš pačių pareigom pagyvėriti, reikia jų bar daugiau sėrga širdies ligo ži. Jie prisitaiko . sutiktam liū metai, kol jį ištiko širdies prie
ing
upholstery,
drapes,
ing
gives
greater
life
to
your
floor
bare floora; .
coyerings, kccp9 coląrs fresh arid
studentų par,eikalauja nemažos veržlumą skatinti, teikia tą ben mis
"cbrimirlės”, nęgū ('jų desiui ir džiaugsmui, ’ nusivyli puolis. ir jis mirė sulaukęs 60
metų..
_•
"
new lopking niucl\ longeri Clcantool for funutureį
t_
____
1,5 Crevicc
aukos — reikia nugalėti didelius drą džiaugsmą iš|ą!i$ti.'
tėviį. laikais, yra ta; kad Įnediči- mai, pasisekimui, ligos škaus7
ing* tools easily allachco.
. diatora, ctc»
Kūno skrodimas parodė, kad
kelionių atsttimbs, iš labai'lie Clevrisndan*
hė’s • mokslas kūfadd ėlšktilokąr- mui jr rūpesčiui, skurdui ir tur
endocarditis, kuriuo jis .visiškai
sos kišenės išmesti kelias de ti studentai sąvė darbų, prūgtaii 'dioti^fą - įrihkj ■rėgistt'ubti šir- tui/
nesiskundė, sužalojo jo širdies
.
mą
artiniiąŪBiū
.
laikū
paskelbs.
šimtis dolerių, o gal teisingiau
alės^ūakimo elekfrinio potęn- . Tai gyvenimo ironija, kad kp
vožtuvus. Antra vertus, nebuvo
pasakius dėl to vėliau ciaūg sa■ ^eJkvieS'.'mū^ Įvisdsį^oįriėtiS jų'
mes dąūgiąilsiai bijome, tai daž
jokių“ vėžio pėdsakų.
'..„
'iiusihtafit
širdies
veik

jiems būnu
būkime jautvaičių liesiau
au valgyti
vaigyu ar atsisa
atsisa- darbais. Ir jfęmB
nai neįvyksta. Pav., Michigan’o atrasta
6921 Wade Park Avė.
EX 1-0911
•■
rėikalaš. lūs -nŽtalšyliliriįumūs 'ir ; tokių gydytojas susirgo bakteriniu
kyti nuo 1kitų būtinų išlaidų.Įrdš, nes tai mfilį
Iš "S. D.” vertė J. S.
■ 1
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1

yra keliolika atstovų Eu
STUDIJŲ DIENOS pav.,
ropoje gimusių lenkų, vokiečių,
CLEVELANDE
italų, ir kt.
Jungtinis koncertas
Celebrezze laimėjimas, taip
Lietuvių Studentų Sąjunga sakant, sutriuškino CIeVelando
Spalio 1 8d. Tarptautinio In lapkričio 27-29 dd. (Padėkos
JL S. KARPIUS
stituto patalpose įvyko Jungti šventės' atostogos) Clevelande demokratų ir respublikonų par
tytų asmenų patvirtinimui, kam, nis Pabaltiečių Koncertas. Lie rengia studijų dienas svarstyti tijos mašinas. Jų nė vienos nei
ALT SUVAŽIAVIMUI
rodos, nei važinėti nereikėjo.' tuvių programą atliko ' solistė temai "Studentas tremties kryž antros siūlyti kandidatai-' ne
ARTĖJANT
ALT vadų tarpe vienas žy Z. Adomaitienė ir baleto studi kelėse”. Studijų dienas rengia laimėjo.
Kai buvo įkurta Amerikos
Jis yra pirmutinis ateivis, iš
mesnių darbų buvo kovojimas jos mokinės sesutės Memėnai- Centro Valdyba, o praktinius
Lietuvių Taryba, rugp. 10, 1940
rinktas
Clevelando majoru. Ki
tės.
prieš Lietuvos kontinuiteto iš
parengimus atlieka Clevelando ti visi buvo ateivių vaikai, arba
metais, jos iniciatorįąi, mūsų ka
laikymų. Tuo klausimu ginčija Įžanginį žodį pasakė med. dr. skyrius.
talikiška srovė, tikėju, kad Lie
antros ir trečios kartos čiagiE. Gurskytė-Paužienė, Lietuvių
masi ir po šiai dienai.
Į studentų dienas Clevelande miai.
tuva bus atstatyta 1941 metais,
Kultūros Klubo pirmininkė.
(lapkr. 27-29 dd.) iš rytinių pa
ar bent po karo, kuris, tikėta,
Gaila, kad Clevelandei šiais
kraščių vykstantieji registruo majoro rinkimais neprasiveržė
nebus toks ilgas, tat ir viskas Kas darytina
Pagerbė Gubernatorių
jasi pas Stud. S-gos CV sekre priešakin joks lietuvis remtį Ce
buvo daroma laikinai. Katalikų
Eidama kaip iki šiol, AL Ta
torių R. Mieželį, Harvard Uni- lebrezze kandidatūros. Papras
Vietos
jungtinis
lietuvių
ko

Federacijos vadai nesutiko nei ryba, su tais pačiais vadais, ka
ALT iždą įsteigti, tikrindami, žin ar kur toli nueis. Gal tik kar mitetas spalio 31 d. pagerbė Mi- versity, Grad.-gchool of Business tai, kada tokie nepriklausomi
chigano Gubernatorių G. Men- Admn., Morrjs Hali B-42, Bos- nuo partijų kandidatai laimi, yra
kad bus geriau, jeigu kiekviena tosis "Kelionė aplink stalą”.
ton 63, Mass. Numatoma pa galimybė gauti valdiškas vietas
nen Williams.
mūsų srovė, įeinanti į ALT, iš
samdyti autobusą. Iki šiol (lap už jų rėmimą rinkimuose. Kada
savo politinių kasų patieks rei Lietuvos laisvinimas turėtų
Pavykusi
rinkliava
kričio
2 d.) yra užsiregistravę laimi partijų kandidatai, visas
būti
paimtas
į
visų
lietuvių
ran

kalingas sumas Tarybos veiklai.
kas, išimtas iš Amerikos Lietu Vietos viešoje BALFo rink- apie trečdalis autobusui reika vietas gauna tik. partijos maši
Katalikai taip elgėsi pasiti- vių Tarybos trijukės, kuri, tei
lingų žmonių, daugiausia iš Bos
' ėdami savo • srovės dideliu pa sindamasi, kad "ALT vadai turi’ liavoje, kuri įvyko spalio 3 d. tono. Drauge vykti kviečiamas nos žmonės, jokių pašalinių heįsileidžia.
' '
jėgumu — Temdamįesį praeiti būti Amerikos piliečiai”, patys1 Detroite ir 10 d. Hamtramok ir nestudentiškas jaunimas.
Celebrezze buvo demokratų
1 surinkta kartu $4575.81.
mi, pirmo pasaulinio karo lai save tepripažįsta piliečiais.
Ant. Sužiedėlis studentų stu-• partijos veikėjas ir jų parama
kais, kada ji? Tautos Fondui su
dijų
dienose Clevelande skaitys išrinktas į Ohio legislatūrą. Bet
"ALKA” viešnagėje
Tremtiniai, gyvendami dar
aukota virš $500,000, kai kitos
paskaitą apie psichologinę trem dabar jis nesiskaityš su pačiu
srovės savo fondams nesukėlė Europoje, pradėjo Pasaulio Lie
"ALKOS” dramos sambūris ties studentų būklę.
partijos centru už nerėmimą jo
nei po $100,000. Mūsų katalikų tuvių Bendruomenės sąjūdį. Di spalio 17 d. Clevelande suvai
Ar studentai parodo politinio kandidatūros nominacijose,, ta
•••'dai tikėjosi: turėdami vėl mil- deliu nenoru ALT vadai sutiko dino Charles Merre trijų veiks susipratimo. Studentų Sąjungos
čiau jis skaitysis su įtakingais
sumas, kad viską val- tą sąjūdį pripažinti ir Ameriko mų dramą "Nugalėtojai.” Reži studijų, dienose, kurios įvyks
demokratais, kuriuos kvies tal
je.
'
■ priklausomybę atstatant.
savo — J. Pusdešris, dekoraci Clevelande lapkričio 27-29 dd., kininkais miesto, administracijai
keturi studentai Oksfordo dis sudaryti.
'/iena ką katalikų vadai šį Kuriantis Amerikos Lietuvių jos — V. Ogilvio.
kusijų pavidalu diskutuos klau
" nedarė, tai nesigriebė pir- Bendruomenei, kai kuriose ko
Naujo majoro brolis, taip pat
Nauja Studentų Valdyba
simą: "Ar šiandienis studentas, juristas, kelis metus buvo tei
•'"'nlinio karo metu prak- lonijose įsisteigė ir gana stip' ik tikos: "mes atsto- rūs skyriai. Yra tik laikinė centSpalio 27 d. susirinkime iš žinant jo brendimo sąlygas, pa- sėju Clevelande, bet šią vasarą
lietuvių tautai, -o vadovybė. Dabar reikia rinkta nauja valdyba: pirminin -odo pakankamai politinio susi mirė.
s'-i". šį kąrtą skyrių suvažiavimo, arba tikro kas — A. Melnikas, vicepirmi pratimo ?” Bus bandoma panaItalų kolonija Clevelande yra
? \Li programą vi- visų Lietuvių kongreso, pada- ninkai — D. Racevičiūtė, S. ši- m-inėti, ar dalyvautina studen didelė, bet Celebrezze rėmė vi
lygiam dalyvavimui, ryti Bendruomenę pilnateise or moliūnas, sekretorius — L. Griš- tams mūsų, ir amerikietiškoje sos tautinės grupės, ką parodo
to veto teisę; jei kukiu ganizacija. Dabar, eilėje koloni- kaitė ir iždininkas — A. šimo- politikoje.- Diskusijose dalyvaus jo tautinių grupių gyvenamų
A. Banevičius iš Bostono, A. distriktų balsavimų daviniai.
mu kitos srovės nesutiks, jų ALT skyriai ir Bendruomenės liūnas.
Barzdukas iš Clevelando, K.
o klausimo nebandyti varu pra- skyriai sudaro savo rūšies kon.. Todėl
m ... AUT vadovybėje
.—|.._ kurenciją. ALT veikėjai nenori
Keblinskas iš Brocktono ir dar
varyti.
Atsikūrė choras
vienas. Moderuos V. Adamkaiki Šiol ir matosi, palyginti, su Bendruomenei užsileisti, pripa
Neseniai atsikūrė vietos lie vičius.
žindami tik ALT autoritetą.
tartinas veikimas.
Vyt. Kavolis Liet: Studentų
Tarybą pradžioje sudarė tik Toks grupinis varžymasis ne tuvių choras, kuriam vadovauja
ČIUKĖSE
katalikai, tautininkai ir Banda- naudingas, kada eina klausimas J. Kvedaras. Ruošiamasi Vasa S-gos studijų..,{lien.ose Clevelan
rio 16-sios pagerbimui.
de skaitys paskaitą apie Stu
riečiai. Socialistų menkutė sro apie mūsų tautos išlikimą.
dentą tremties kryžkelėse, ap
vė rado reikalo j tąrybą įstoti
Vaidinimas ir šokiai
žvelgdamas jo santykį su lietu
tik pora mėnesių vėliau.
Bendruomenės turėtu
Vietos Lietuvių Organizacijos vių ir amerikiečių visuomene,
būti galva
Centras lapkričio 7 d. Hispąnų jo silpnybes ir_stiprybes socio
,
Amerikos Lietuvių Bendruo- — Unidos SVetainėje rengia J. loginiu požiūriu.
LIETUVIŲ INAMAI IR i
A. L. Taryboje tautininkams menė privalėtų padėti pastangų Grušo "Tėvas” vaidinimą. Re B. Maęiuika ir K- Ostrauskas
'SODYBA
dalyvaujant, patyrus, kad at reikiamai susiorganizuoti; ją su žisuoja Arlauskaitė-Mikšienė. Po Clevelando studijų dienose de
batuos šiųdienių studentų pa Lapkričio 8 d. įvykusiame su
vyksta į Ameriką Lietuvos pre darytų ir senieji Amerikos lie vaidinimo šokiai.
zidentas Ą. Smetona, 1940 me tuviai ir naujieji. Ji turėtų ap Pelnas skiriamas Lietuvos dėtį kultūrinių vertybių atžvil sirinkime Lietuvių Namų ir Ben
tų lapkričio mėn. posėdyje ne imti visą lietuvių tautos gelbėji Vadavimui. Biletai gaunami giu. B. Mačiuik&.ji'uošia tarptau druomenės Vasarinės sodybos
tiesioginiu būdu pĮrmiųinkas L. mo akciją, ir kaip BALF’as taip "Neringoje”, Končiaus ir Pata- tinių santykių.disertaciją Chica- reikalams aptarti, po tų reika
gos universitete, o K. Ostraus lu padarytų pranešimų ir dis
šjmutįs, galbūt su sąndariečių ir ALT’as privalėtų būti tik lausko parduotuvėje ir kitur.
kus ruošia lituanistikos daktora- kusijų nutarta:
Bendruomenės,
visų
Amerikos
ir socialistų sutikimu, norėjo
tą Philadelphijos universitete.
Paaukojo
v
pravesti tarimą daryti spaudi lietuvių, bendrai išlaikomos sek
1) aktyviai remti namų re
A. Augųstinąvičiehė Clevelan
mą į Europoje esančius Lietu cijos savo specifinei veiklai
"NERINGOS” savininkas v. do studijų dierfose, rengiamose monto mintį ir kreiptis į dabar
vos atstovus, kad Ą. Smetona į vęsti. Ir ALT ir BALF sekcijų
Pauža šeštadieninei mokyklai Liet. Studentų Sąjungos, skai tinių namų direktorius, kad iš
Ameriką neatvažiuotų, jis čia valdybos galėtų būti bendru sro paaukojo $10.00.
leistų reikiamai sumai papildy
tys paskaitą apie studento san ti naujų akcijų (šėrų). Taip pat
turįs "prastą vardą". Tautinin vių susitarimu skiriamos ir tvir
tykius, su tauta.
kams atstovams tąi vetavus, tinamos Bendruomenės meti
nutarta tam tikslui jieškoti ir
BALFo vakaras
klausimas ir liko nekeliamas Ta niuose ar dvimetiniuosė suva
kitų pajamų šaltinių, kaip tai —
ryboje, tačiau sroviniuose orga žiavimuose.
• "ALKOS” dramos sambūris
aukų, dovanų, pelno iš tam tiks
nuose atsivėrė tikras pragaras Jeigu ir vėl ginčys, kad veik lapkričio 21 d. vietos BALFo
lui
skirtų parengimų ir t.t.
priėš A; Smetoną, kai jo atvyki lai Amerikoje reikia Amerikos skyriaus pakviestas suvaidins CLEVELANDO POLITIKA
Vasarinės sodybos reikalu
mas čia buvo jau tikras, ir kai piliečių, tai ten, kur reikia, be A. Škėmos pjesę "Vieną vakarą”
Italijoje gimęs, čia išaugęs ir Bendruomenės Ekonominės. Ta
jis atvyko.
ir komediją "Gera širdis”. Reži politikoje prasimušęs advokatas rybos Prezidiumui pavesta pa
jokio vargo ir bus randami.
Tautininkai iš ĄLT turėjo išsuoja — J. Pusdešris. Apipavi Anthony Celebrezzę laimėjo Cle- ruošti detalizuotą tos
-H 1941 metų balandžio mė- Tuo būdu visuomenėje pakil dalinimas — V. Ogilvio.
velando majoro rinkimus. Tas įsigijimo projektą.
ks:, kai Prezidentas A. Smeto tų didesnis entuziazmas, kartu
rodo, kad Amęrikoje kitatau
na .buvo atvykęs Ir kai ALT ir pasitikėjimas, remti bendrą
Paskaita
čiams yra lygtos progos kartu
KAN. J. TUMO-VAIŽGANTO
kitų srovių vadai, OėVO epudoje Bendruomenės iždą, iš kurio rei
su čiagimiais iškilti. Kongrese,
Vladas
Pauža
Detroito
Lietu

MINĖJIMAS
kalingas
sumas
gautų
ir
BALF
kenksmingai puolė Lietuvos Pre
vių Kultūros Klubo mėnesinia
(
zidentą, kurio atvykimas reiškė ir ALT savo veiklai.
Kan. Juozo Tumotik didesnį svorį Lietuvos vada Srovinės ambicijos turėtų bū me susirinkime Tarptautinio In kitaip gali laiku negauti Enci minėjimas ruošiamas
klopedijos. Norintieji gali Enstituto
patalpose
lapkričio
8
d.
vimo pastangose, kas tikrumoje ti padėtos į šalį.
6 d. 6 vai. Lietuvių salėje.
skaitė paskaitą — Lietuvių kal ciklopAlija dar užsisakyti.
ir pasirodė, bet ųjltfti tąs opo
Programoje — 1) Biografi
V.
V.
P.
zicijos srovėms dar labiau ne Lietuva, neatstatyta nepri bos kilmė.
niai
atsiminimai — pranešėjas
klausoma valstybe 1941 metais,
patiko.
p.
K.
Žukas. 2) Vaižgantas kū
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Skautai ir skautės ruošiasi
Pagaliau, tautininkams įstei atsidūrė tragiškoje padėtyje.
rėjas — skaito p. V. Kavaliaus
DETROITE
giant Lietuvai Vaduoti 8ąjungą Tauta žudoma pačioje Lietuvo Gruodžio 12 d. Ukrainų salė
kas. 3) Vaižganto- kūrybos re
su savo iždu, | kurį pinigai pra je, privalo būti bendromis pa je įvyks vietos skaučių ir skau
šeštadienį, lapkričio 14 d., čitalis — aktorius H. Kačinskas
dėjo plaukti, ALT vadams rei- stangomis gelbstima ir stiprina tų ruošiamas vaidinimas K. In- šaukiamas Liet. Stud. S-gos
Bendruomenės švietimo h
’ ėjo rūpintis savo fondo įstei- ma laisvojo pasaulio kraštuose. čiūros "Vincas Kudirka”. Reži Detroito skyriaus susirinkimas. Kultūros Taryba, ruošdama mi
'nu ir bendromis pastangomis' Darbas Prival°. eiti ne Pasliirū suoja Arlauskaitė-Mikšienė. De Programa žada būti labai įdomi.
nėjimą, tikisi mūsų jaunime
. i •
i it omViinnno
ilrvmn nn_
grupelių
arpbicijos iXlo
išlaikymo
pa koracijos dailininko A. Melniko.
vy ai ąukąą.
Pranas Zaranka skaitys refe- ypatingo dėmesio šiai retai prot
: _ n i. i
n_
.
.....
_____ .
grindu,'bet visos, po pasaulį iš
ratą: "Lietuvio
Studento Gairės
i gai susipažinti su tautos didžiai
blaškytos, lietuvių išeivijos tel
Išvyko
Amerikoje”. Po to seks diskusi siais kūrėjais, jos atgimimo šu
■'tinimai
kimu po bendro susipratimo vė
jos. Susirinkimui pasibaigus, lais."
Jurgis
Gliaudą
paliko
Detroi

,
.•
• •~..n..,e.1g pajuto, kad liava.
atyykusieji
turės progos links
tą ir išvyko gyventi į Los An
,
- . • ovių galvos,
Maža tauta esame, greitai su
mai
pasišokti
ir praleisti keletą
VAJUS
ane ių ir socialis- nyksime svetimose bangose, jei geles. Jis' gyvendamas Detroite nuotaikingų valandų draugų tar
redagavo "Lietuvos Teisinin
Jarė savo rūšies amžini gu nesiimsime rimčiau savo jė
Solidarumo mokesčio išrinki
pe.
<■
i. visuomenįję pasireiškė gas derinti. Laikąs pagimdė kas”, nemaža rašė ir kukliai
Susirinkimas įvyks YMCA mo vajus jau yra įpusėjęs. Se
'asitenkinimai. Daryti suva- naujas sąlygas, reikia joms ir reiškėsi lietuvių ■ kultūriniame patalpose prie ęiark parko. Pra niūnai jau pradėjo, lankytis
iž’mai. arba "įfoųgręaąi” buvo prisitaikyti. Ir parodykime“, kad darbe.
džia' 6 vai. vakaro, tačiau na namus, jau didėlė dalis Ęend
•f pakartotini
ppčių vadų suprantam padėtį ir visomis iš
riai renkasi 5-vai. 30 min., nes ruomenės narių bus susilaukę i
Daugiau 100-to
■'virtinimai.
galėmis išeinam Lietuvai padė
valdyba turi padaryti keletą laiškų.
Generalinio Įgaliotinio "Ne pranešimų. . Maloniai prašome . Kartojame, kad, jei kam
-‘v
Daugelis ALT
i Wa- ti. ;
shingtoną buvo f|k pamėgdžio
ringos"
savininko
pareiški studijuojančiuosius ir stiidija- patogiau, galite patys mol
T
jimas to, ką dąrį Ljętuvai Va
mu Detroite . surinkta daų-l vusius atsilankyti. Kad susirįn- užsimokėti atsilankant kas
.
KAS
giau 100 Lietuviškos Ėnciklo-| kimą galėtumėm pradėti laiku, radienio ar penktadienio' va
duoti Sąjunga įpfcgčiąu, kada
UŽSISAKĖ
tas dar turėjo reikėmės- Meti
pedijos prenumeratorių. Pakei-J kiekvienas pajuskime pareigą nuo .7-9 vąl. Dirvos
DIRVĄ
niai suvažiavimai įjuyo dažniau
tusieji adresus- maloniai prašo- nesivėluoti.
(įėjimas iš kiemo).
sia maži, ir tik ij ąpksto numaSekretorė
mi pranešti G., Įgaliotiniui, nes
TAS NESIGAILĖJO!

■

v ? ž; ;

VAKARE
PROGRAMĄ IŠPILDO:

Clevelando studenčių trio:
REGINA MALCANAITĖ — I sopranas,
NIJOLĖ BARTUŠKAITĖ — II sopranas,
IRENA ŽILINSKAITĖ, — altas
vadovauja ALG. BIELSKUS
Akomponuoja REGINA BRAZAIT1ENĖ

DRAMOS AKTORIUS

VITALIS ŽUKAUSKAS“
PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE
• •

,

BILETAI JAU PARDUODAMI DIRVOS REDAKCIJOJE

Po programos šokiai ir turtingas bufetas .
J

J

Vakaras Lietuvių saleje

'
*
PRADŽIA 5 VAL.
'

.

. ’■

'

'

•

' J v

•
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PIX BEVERACE
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

Mielus čiurlioniecius

ANICETĄ IR VYTAUTĄ GIEDRAIČIUS,
DIRVOS VAKARAS SI
SEKMADIENI

SVARSTĖ LIETUVIŲ SALĖS
REIKALUS

Dirvos metinis vakaras įvyk
sta jau šį sekmadienį. Visi cleveląndiečiai mielai kviečiami į
vakarą atsilankyti ir tuo parem
ti Dirvą. Vakkro programa'bus
originali ir nuotaikinga. Vakaro
pradžia 5 vai., todėl visų svečių
prašome nevėluoti.
Biletai parduodami Dirvos re
dakcijoje ir sekmadienį nuo 4
vai. prie įėjimo. Visos vietos nu
meruotos, todėl kviečiame biletus iš anksto nusipirkti. Biletų
kainos po $2, $1.50 ir $1.00.

Sekmadienį, lapkričio 8 d.,
Bendruomenės iniciatyva kvies
tam susirinkime buvo svarstytą
lietuvių salės praplėtimo ir atremontavinio reikalai. Nutarta
artimiausiu' laiku išsiuntinėti
paraginimus, kuriuose bus kvie
čiama pasisakyti, už kokią sumą
raginamasis galės pirkti lietuvių
salės šėrų. Iš viso reikia sukelti
apie $40.000, kad įvykdytų nu
matytus planus.

dukrelei Eglei-Anicetąj gimus, nuoširdžiai sveikina

Čiurlionio Ansamblis
BAGDONIENĖS-JĄK6TAITĖS
MIRTIES METINĖS

NAUJA LIETUVIŠKA
BENDROVĖ CLEVELANDE

East 80 gatvėj, netoli Superior, antram augšte, šiltas, švie
sus. Kreiptis telefonu:'

SW 1-5308
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
moteriai arba vedusiųjų porai.
Kreiptis: 9316 Wright Ct., arba
telefonu: KE 1-0201.

NAUJĄ REAL
ESTATE ĮSTAIGA

45 rūšių alaus •— visokį gaivi- • .

• ,■

nantieji gėrimai,
vynas ir šampanas
■ (prancūziškas) ,

. .MA

Turime Baltos Meškos alų. UIA
Parengiama vestuvėms, baliams,^
pobūviams; Nemokamas prista-^.j«
tymas dieną ir naktį. Atdara ir
trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė.

EX 1-3311

t

Sukako vieneri metai, kai ne Šių metų spalio mėn. 3 d. įsi
gailestinga mirtis atskyrė iš mū registravo į teismo registrus ir Seniausias ir gražiausiai ilius
sų tarpo mylimą žmoną ir mo pradėjo veikti Clevelande
truotas lietuviškos minties žur
tiną.
BALTIC SUPPLY COMPANY.
natas.
Velionė gimė Lietuvoje, Va- Bendrovėje šiuo metu organi
Kiekvienas gaus greitą ir tei
balninkuose, Biržų apskrityje. zuojami šie skyriai:
MARGUTIS
singą patarnavimą. Todėl turin
Sulaukusi 65 metų pasimirė lap
1. Importo-Exporto,
tieji ką parduoti ar mainyti, no
kričio 19 d. 1952 m. Clevelande.
Įsteigė kompozitorius
rintieji namus ar ūkius pirkti,
Išgyvenusi šitame krašte vos
2. Detalinės ir urmo preky
A. VANAGAITIS
kreipkitės:
"VAIDILOS” TEATRO NARIŲ 11 mėn.
bos,
ON YOUR
Kaina metams $3.00
Mes tebeliūdėdami Jos, My
WADE PARK REALTY
SUSIRINKIMAS
Susipažinti
siunčiamas
3.
Savitarpinio
tiekimo.
SAVINGS
KVIEČIAME Į DIRVOS
limos Mamytės ir žmonos, už
7032 Wade Pąrk Avė.
dovanai.
Clevelando Lietuvių "VAIDI
Ateityje numatoma organi
VAKARĄ
prašėme trejas gedulingas mi
Tel. HE 2-2922
6755 So. Western Avė
zuoti gamybos ir kitus skyrius.
LOS” Teatras šaukia visuotinį
šias lapkričio (Nov.) 19 d. 1953
Namų telefonas: EV 1-1952 š
Chicago 36. UI.
DIRVA per visus metus tar narių susisĮnkimą.
Daugeliui bus naujanybė —
m.
Savininkas A. Kazakevičius
nauja Jūsų interesams, praneša
Susirinkimo dienotvarkėje:
tai
savitarpinio
tiekimo
skyrius.
Šv.
Jurgio
lietuvių
parapijos
(3, 1954)
linksmas ir liūdnas žinias, pil laik. administracijos praneši
Per šį skyrių pirkėjai gaus pre
nai ir teisingai informuoja apie mas, administracijos ir kontro bažnyčioje 8 vai. ryto.
Nepaliaujamos Pagalbos šv. kes nedaug augštesnėmis kaino
visus pasaulio įvykius.
lės komisijos rinkimai, einamie
ĮSTOK Į
Panelės lietuvių parapijos baž mis už urmo kainas. Bendrovė IŠTIKUS GAISRO
Dirva — savaitinis Jūsų sve ji reikalai ir kt.
WE WELCOMEYOURSAVINGS
VILTIES
tikisi, kad visi lietuviai šiuo pa
nyčioje 7,45 vai.
NELAIMEI
čias. Bet pabūk vieną kartą me
Susirinkimas įvyks š. m. lap
tarnavimu
pasinaudos.
Šv. Thomo Agvinus parapijos
DRAUGIJA
tuose ir DIRVOS svečiu. Lap
Kada jūsų namai arba ra
kričio mėn. 15 d. 11:30 vai. Lie bažnyčioje 8 vai.
Minėtas skyrius jau veikią ir kandai tampa sunaikinti arba
kričio mėn. 15 d., Lietuvių sa
tuvių apatinėje salėje, bet ku Kviečiame visus gimines, galima gauti įvairiausių prekių:
lėje, Dirva rengia savo metinį
sugadinti ugnies, kreipkitės |
riam narių skaičiui dalyvaujant. draugus ir pažįstamus dalyvauti baldų, šaldytuvų ir kitų namų
vakarą. Dalyvauk jame su savo
P. J. KERŠIS, dėl apkainaviAtskiri kvietimai nebus siunčia šiose pamaldose ir kartu su mu ūkio bei virtuvės reikmenų, laik
artimaisiais ir kitais DIRVOS
mo, ko visada reikalauja apĮ GERESNĘ ATEITĮ
mi.
mis pasimelsti už a. a. Onos Bag rodžių, papuošalų, žaislų ir t.t. draudos kompanijos pirm, ne
skaitytojais. Savo dalyvavimu
'• L. Administracija donienės sielą.
Bendrovei vadovauja Bronius gu išmoka už nuostolius.
Taupymas yra užsitikrinimas geresnės ateities.
padėk Dirvai geriau atlikti pa
Nuliūdęs vyras ir duktė Snarskis, gyv. 71 East 207 St.,
siimtas nelengvas pareigas. At
P. J. KERŠIS
Euclid 23, Ohio. Tel. KE 1-0210,
Lietuvių Bankoj taupymas yra saugus, kiekviena kny
SKAUTŲ TĖVŲ-RĖMĖJŲ
silankęs nesigailėsi — progra
609 Society for Saving BId.
PASITIKRINKITE
kur
gaunamos
ir
visos
informa

SUSIRINKIMAS
ma bus nuotaikinga, o įvairumų
gutė Federal Insuranee Corp. yra apdrausta $10.000.
Telef.: MAin 1-1773.
cijos.
bus daug ir malonių.
Kadangi apie du milionai žmo
Lapkričio mėn. 22 d. 11 vai.
Rezidencija:
PENINSULA
2521
Jei dėl kurių nors ypatingai
Už indėlius mokama 2'/i%
30 min. Lietuvių salėje šaukia nių Amerikoj ir dešimt tūkstan
,
........ . ..... .---svarbių priežasčių negalėtum
mas metinis Skautų Tėvų ir Rė čių Clevelande turi diabetes, tat IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Dirvos vakare dalyvauti, pasiųsk
Darbo laikas labai patogus.
mėjų Komiteto susirinkimas. lapkričio 15 d. savaitėj visose
TALIS STUDIO
rengimo komisijai (1272 East
Bus renkami nauji vykdomieji vaistų krautuvėse bus nemoka vienam ar dviem asmenims ar
Jūs galit kreiptis ir penktadieniais nuo 4:30 iki 6 vai.
71 St.) savo asmeninę auką. Ji
organai ir aptariama' kiti svar mai išduodama "Draypak”, ku ba vedusių porai be vaikų išnodabar jūsų kaimynistėj
bus įskaityta į bendras vakaro
vakaro, o šeštadieniais iki 12 vai.
būs klausimai, iškilę paskutinių rio pagalba galima pasitikrinti muojami 2 kambariai. Bendra
7106 Superior Avė.
pajamas.
virtuvė.
metų laikotarpyje. Visi skautų ar tų ligą turi.
Tel. HE 2-0144
Vakarui rengti Komisija
Kreiptis: 1378 Rus'sell Rd.
tėvai ir rėmėjai prašomi šiame
Kazys Karpius, J. J. SalaBet kuriuo laiku, bet kokios
THE SUPERIOR .SAVINGS
stisirinkime dalyvauti.
DIDELIS
sevičiai, K. Cicėnas, St. Ma
rūšies foto patarvimas Jums.
NAMŲ
REMONTAS,
DAŽYMO
Skautų Tėvų ir Rėmėjų
AND LOAN ASS’N. 5
čys.
Mofiernūi portretai, vestuvių,
PASIRINKIMAS
BEI DEKORAVIMO DARBAI 'Jkllmlų, vaikų ir kitos nuo*
. Valdyba
6712
Superior
Avė.
HE 1-2498
naujų — vartotų
atliekami sąžiningai, greitai ir traukos.
TAUTINĖS SĄJUNGOS
Cleveland, Ohio
pigiai. Kreiptis: V, Riekus, tel.
televizijos aparatų
FOTOGRAFUOS MEISTERIS
METINIS SUSIRINKIMAS
VESTUVĖS
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki
už $35.00 galite gauti gražų
Europinių žurnalų ir filmų
Tautinės Sąjungos Clevelando
Praėjusią savaitę, lapkričio 7 vartotą televizijos aparatą su 11 vai.) arba — 1505 Addison
žvaigždžių fotografai, dabar
skyriaus metinis narių susirin- d. šv. Jurgio bažnyčioje susituo
Rd.
CLEVELANDE.
GERESNES statybos kontraktoriai
’kimas šaukiamas gruodžio mėn. kė Izabelė Ivanauskaitė su J. garantijomis.
Nereikalaujame
jokio
{mokė

12 d. Lietuvių salėje. Bus ap Juodišium.
į ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ
jimo. Ateikite ir patys nusta
tariama skyriaus tolimesnė veik
tykite
kiek
galite
į
mėnesį
mums
• ŠALDO vasarą
• ŠILDO žiemą
LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
la, padarytas metinis praneši Lapkričio mėn. 14 d. susituo
mas ir renkama naują skyriaus kia šv. Jurgio parapijos bažny 'mokėti. Taip pat pas muš galite
THE HENRY FUR.NACE CO. MEDINA O
IR SALĖ
valdyba. Po susirinkimo įvyks čioje Dora Antulytė su Jonu gauti visokių rūšių • baldų, šal
dytuvų,
virtuvių,
skalbiamų
ma

Gudėnu.
6835 SUPERIOR AVĖ.
bendros skyriaus narių vaišės.
šinų ir t.t.
Visi nariai iš anksto kviečiami
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando
Duodame dideles nuolaidas!
tą dieną susirinkimui rezervuolietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
DAIL. J. RAC1LA
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
Ateikite į naują lituvišką krau
tis. Susirinkimo pradžia 6 vai J
nėje. Penktadieniais, specialūs parengimai.
tuvę
6113
St.
Clair
gatvė
ir
įsi

su šeima persikėlė į nuosavus
OFISO
TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
30 min. vakaro.
Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
tikinkite.
namus: 3778 Salisbury,
Norėdami
pigiai pirkti namus mieBte arba priemiesėiuoee, kreip
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.
C. & F. INTERNATIONAL
So. Euclid, Ohio.
kitės i mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Rai
RADIJO KLUBO NARIŲ
STORES
nuose .apdraudos-insurance reikaluose.
SUSIRINKIMAS
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą,
Tel. HE 1-8602
garantuojama. Kreipkitės i .mane telefonu arba asmeniškai.
Radijo Klubo narių metinis PIGIAI PARDUODAMI NAMAI
susirinkimas įvyksta šį ketvir
East 94 St., netoli Superior,
tadienį, lapkričio mėn. 12 d. 7:30
Pilnai padengta apdrauda
UTah 1-4515
vai. vakaro lietuvių salėje. Bus vienos šeimos, gaso šildymas.
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys
Tuoj
gali
būti
laisvas.
padaryta metinė apyskaita, ap
WM DEBBŠ PAINTING CO
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
•
tariama tolimesnė veikla ir ren
WM. DEBESIS
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
kamą nauja Radijo Klubo val Tarp St. Clair ir Superior, la
Namų
Pagražinimas
iš Vidaus ir iš Lauko
dyba.
bai gražus 5 kambariai ir vonia
6921 Wade Park
EX 1-0911
7526
Star
Avenue
Cleveland 3, Ohio
žemai, 3 kambariai ir vonia
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
NEOLITUANIJOS ŠVENTĖ augštai, gaso šildymas.
lietuviškoje krautuvėje
Ray Nausneris
Neolithuąnijos metinė šventė
Gražiausios gėlės įvai
buvo atšvęsta Colonial Gardėns UL 1-3919
LI 1-9216
riems reikalams. Saldainiai,
į
L J. S AMAS, JEWELER
|
salėje. Kalbėjo Neolituanų pir
11809 St. Clair
papuošalai dovanoms. Lie
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
mininkas inž. P. Drąsutis. Buvo
tuviškos kalėdinės atviru
Aldona Wilkelis - Wirby
J
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
g
eilė sveikinimų iš vietinių orga
tės.
nizacijų ir neolituanų bičiulių iš
PARDUODAMI NAMAI
J
Laikrodžių
taisymas.
Brangenybės.
Įvairus
dovanų
Pilnas
laidotuvių patarnavimas
Vestuvės ir laidotuvės —
toliau.
t
pasirinkimas.
S
—
HAMMONP
VARGONAI PER ŠERMENIS—
Mūrinis, dviejų šeimų ir me
mūsų, specialybė.
Po iškilmingo susirinkimo įvy
I
7007
Superior
Avė.
Greta
Ezella
Theatre
|
dinis dviejų šeimų. Prie abejų
Atidaryta nuo 10 ryto iki
ko vaišės. Dalyvavo apie 200
6202 SUPERIOR AVĖ.
HEnderson 1-9292
namų yra garažai .dviem maši
8 v, vak.
<
’ Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
svečių.
nom.
BSBSSSSBSBSBSKSSMSSSBa?
6901 SUPERIOR AVĖ.
Prieinama kaina. Lietuvių , ap
JAUNŲJŲ PASIRODYMAS
■"T
Telef.:
HE
1-6339
NUKELIAMAS Į GRUODŽIO gyventam rajone.
P. J. Kerais — tel.: MA 1-177?
MĖN.
------------------------------ ------------LEIMON’SCAFE
Susitarus su religinės muzi
Kas norit pirkti gerų medžiagų, bet nenorit už jus
kos koncerto naujosios parapi
FUNERAL HOME
brangiai mokėti, kas norit pasirinkti modernias ir euro
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
jos bažnyčioje rengėjais, L. Kul
pietiško stiliaus,
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
tūros Fondo rengiamas CleveAlus, Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
DAR
ŠIANDIEN
ATEIK
Į
MOŠŲ
KRAUTUVĘ
. lando" jaunųjų, busimųjų meni
** t »■
Della E. Jakubs & IVilliam J. Jakubs
ninkų pasirodymas iš š. m. lapĮvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
WOLFS
FABRICS
Licensijuotį
laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
. kričio 22 d. nukeliamas į gruo-(
geram orkestrui
. džio mėn. pradžią. Rengėjai pra 7012 Superior Avė.
EN 1*3764
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
šo pranešti, jog lapkričio 22 d.
MES
DUODAME
EAGLE
STAMPS
IR
IšKEIčIAME
kvietimai galioja ir naujajai
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-17M
. KNYGUTES.
gruodžio mėn. datai,

P J KERSIS

Friendly

SUOPIS FURNITURE

FLOVVER

Shoppe

VVšIkelis Funera! Kome

JAKUBS & SON

f
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DIRVA

Pirma dienaįVokietijoje

'• -

;

.

.1.

Sukaktuvine kelione

pat pyragaitį, pasiimsi keletą »Skaučių Seserijos tautinio auklėjimo vadovės žodis
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
'•
•
lado plyteles, bent 10 rūšių ei- :iliustruotų laikraščių ir laikas
Kada gimsta žmogus, tada jingus ledynus. Jums nerūpi,
garečių pakelius, gali įsigyti islinks įprastu kavinės ritmu,
apsaugoti nuo šalčio ran
1
žinoma, negalima Hamburgo tuose namuose, tartum didelis kaip
kiekvieną dienos ar nakties' Va
kas
ir
veidą. Jums nereikės ko
platus
langas
atsiveria,
pro
ku1
landą. Belieka tik įmėžti pusės matuoti tik Jungfernstieg gat
voti su šimtais jūrų liūtų, kurie
ar visos markės monetą. Reika vės mastu. Dar. daug rasime ir rį veržte veržiasi visokie planai, ■
sumanymai, svajonės ir sapnai. 1mėgsta plėšikauti. Nebebus bai
'"■c?; lingas kvepalų buteliukas ar ki nepasiturinčiųjų ir vargstančių Augdamas žmogus šios besiver- sios
ir ilgos sniego pūgos. Mes
i
ir
su
panieka
žvelgiančių
į
ka

ta kokia priemonė. Visuomet tau
Ramiai
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson patarnaus automatas šalia vais vinių didžiulius langus, kur žmo žiančios gausybės dalimi pasi- isaugios savo laive.
1-6344. Redaktorius Ralys GAIDŽIŪNAS .(buto telefonas: GArfield 1-7406).
plauksime
ir
gėrėsimės,
nepa
naudoja
ir
jok
įtakoje
kuria
sa

tinės. Gal tai tik didmiesčių pa nės už .2 markes geria kavą,
prastais vaizdais. Tolumoje ma
togumai? Visai ne-automatais plepa ir betiksliai varto Illust- vo ateities dienas, šitos dienos
būna eilinės darbo dienos arba tysime ledynus. Jie panašūs j
nusėtos net mažų miestelių gat rier’te.
ypatingos, , nepaprastos, mūsų baltas šmėklas pusiau pasislė
vės, net ir kaimai.
’ — Manai tamsta — pasakoja
Lietuviškos priedermes
pusias rūke. Arti laivo bus daug/ ’
— Gerkite Coęa Cola, tik šal darbininkas — kad man lengva gyvenimo šventės. Mes jas iš saulės spindulių ir ryškiai mė-^L
skiriame
kuo
nors:
pagerbimu,
tą — ir tai jus persekios per pragyventi <už tuos 230 markių
lynas dangus, žalias vanduo, ku-^p
ištisą Vokietiją, net ir mažiau- per mėn.? Keturios burnos mai dovana, iškilmėmis. Mes nori
riame plaukioja daugybė van
me,
kad
šitos
dienos
paliktų
taip
siame kaimely. Prisimenu, 1949 tinti, butas priemiesty kaštuoja
dens paukščių. Galime aplanky
svarbų
mūsų
gyvenimui
gražų
m. vokiečiai su pavydu stebėda 50 markių, sviesto plytelė (pu
ti šio krašto išminčius — filoso
vo stotyse tą gėrimą gerian sė svaro) 1,65 DM., mėsos sva atsiminimų, šiandieną mes susi
Per savo jau ne visai trum J. J. BAČICNAS, Tabor Farm voja ir savo tautos labui gauna čius amerikiečių karius, o da ras — 2-4 DM., nepigūs ir rū rinkome mūsų sąjungos 5-tąjį fus pingvinus. Vakare gėrėsimėa
pošvaistės spindulių žaidimu.
putį gyvenimą patyriau, kad
paskatinimo darbuotis,
bar? Dabar, visas kraštas pasi bai, kai už geresnę eilutę reikia gimtadienį švęsti, šią proga
žmonės, bendrai paėmus, ne
Tie, kurie lietuviškus laikraš- nėręs to "stebuklingojo” skysti mokėti ligi 200 DM. ir daugiau. skautės nori savo organizacijai Arba jeigu jums būtų įdomu, tai
mėgsta pamokslų. Yra daug dėjo organizuotai veikti. Taip čius Amerikoje steigė ir išlaikė, mo jūroje ir nėra čia reikalo Dar nė taip seniai kavos kilo padaryti dovaną, būtent, "iške Afrikoje žvėrių karalius jums
mėgstančių kitiems pamoksli- buvo Lietuvos Nepriklausomybės ir tie, kurie juos dabar leidžia spėlioti, kokios pinigo marios iš gramas kaštavo apie 30 DM., liauti į Lietuvą” ir iš ten par mielai suteiks audienciją ir su
ninkauti, bet kibai mažai tokių atstatymo laikmečiu. Taip yra ir bei išlaiko, ’jtios prirašo, žino plaukia kiton Atlanto pusėn’... bet dabar jau jf, sumažinus mo nešti tos "kelionės” dienoraštį. pažindins jus su savo kraštu.
Mes vyresnieji skaučių tėvai, Jeigu susidomėtumet augštų
dabar.
pamokslų klausyti.
kime, kad tie žmonės dirba ne
— Žinai, tamsta — pasakoja kesčius, kiek atpigusi: 100 jos
*
. *
♦
Vaduodamasis tuo supratimu,
tik už save vieną ir ne už du. vokietis — toji Coca Cola man gramų gausi už 2 markes, o už vadovai ir draugai turėtume tą kalnų viršūnėmis, šūktelkit aruiLietuviška dvasia ir mūsų Jie dirba už šimtus ir už tūks labai primena savo skoniu te geresnę rūšį mokėsi ir daugiau. jų sumanymą "finansuoti” lie ir jis savo galingais sparnais jus
pagal išgales vengdavau būti
tuviškuoju žodžiu, nes susisie tuoj nuskraidins iki pat debesų,
tautinis
svoris Amerikoje ne tančius.
garsakalbiu — pamokslininku.
palą batams... Tačiau už va Atpigo ir cigaretės.
kimo priemonės bus lietuviška šitokios knygos pagalba jūs
Saugodavaus ir tebesisaugau mažės, jei ir šiandien gyvensi Dar niekas iš Amerikos lie landos kitos šis vokietis ar kokia
Tačiau nepalyginsi gyvenimo
skambinti varpais: tiktai klau me pagal tą patį dėsnį. Ir tuo tuviško laikraščio nepraturtėjo. Annemarie padavėjo paprašys su tuo, ką teko pergyventi tuoj sis žodis, lietuviškoji^ knyga. šiandieną pradedate savo "Ke
sykite, ką pasakysiu, bet už gyvensime visur, ne tik didžiuo Retas kas iš jo sau labai kuklų Coca ir su pasigardžiavimu, už po karo. Ir minėtas darbinin Mes, kurie jautėme gimtąją že lionę per Lietuvą”. Iš savo vie
merkite akis, ką pats padary siuose, bet ir mažuosiuose da gyvenimą tepasidarė. Bet daž 30 pf., išgers vieną ar du bu- kas Meyer tada su žmona ir mę po savo kojomis, mes, kurie tovių mes išplaukiame laivais
lykuose.
nas įlindo į nuostolius ir net ■teliukus — vyno stikluose ... 'vienu vaiku tūnojo landynėje po dar ir šiandieną suaugę su ja, Klaipėdos link. Aš kartu su Ju
siu ...
Man vis atrodydavo, kad ge Pavyzdžiui, mes visi gerai ži skaudžiai nukentėjo.
Vokietis mėgsta pamėgdžioji žeme, šiandien jau turi kuklų' mes "keliaujančioms” atkurki- mis keliausiu. Plauksiu laivu,
1 me gimtojo krašto vaizdą sa vardu "Gulbė”. Jo burės bus si-.
•
*
»
riausias pamokslas savo tautie nome, kokį svarbų pirmaeilį
mo meną. Tas iš dalies buvo pa 3 kambarių butelį.
vais išgyvenimais ir atsimini- dabrinės, papuoštos trispalve ir
Neužilgo sueis jau 49 metų, stebima dar anksčiau. Anot vie
čiams ir bičiuliams yra darbas. vaidmenį Amerikos lietuvių gy
Atliekamas savo noru, savo lai venime suvaidino mūsų spauda, kai Amerikoje ariama mūsų no vokiečio — hanoveriečio, ben Hamburgas karo metu nuken’ mais, dainomis, pasakomis, pa- skautiška vėliavėle, šonai nuda
tėjo žiauriai. Buvo sunaikinta1 pildydami tuo knygų žinias.
žyti žalia spalva, o priekis paku, savo jėgomis ir pinigais. Jei laikraščiai ir knygos. Sunkiai DIRVA. Tai ne trumpas laikas. drakeleivio vagone, dabar vo
Tūlas paklaus: "O kam jomsi puoštas gintarine gulbės galva,
gu ką pats darai ir padarai, tada jie visi pradėjo darbą, visad sun Per tą laiką daug mūsų spaudos kietis jau yra išvirtęs j beždžio 295,000 butų ir tai sudarė 53%
visų butų skaičiaus. O dabar? padėti? Keliaujančios mergaitėsi Į savo laivą priimsiu kiekvieną
lengviau ir draugui pasakyti, kiai laikės, bet tie lietuviškos kūdikių gimė, pasirgo ir mirė. nę. Prie šio klausimo dar teks
Pastatyta jau 130,000 naujų pakankamai savarankios, mokai sesę, čia būdamos turėsime at>
kad būk mielas ir pasek tuo pa dvasios žydinėliai visą laiką, Bet DIRVA gimė, augo ir su grįžti, tačiau kaip išaiškinti tobutų ir tai lygiai tas pats, kas skaityti ir rašyti, ko daugiaui likti gan sunkų uždavinį, būtent,
vyzdžiu. Pavyzdys tėra tik dar daugiau ar mažiau, šviesiai ru brendo. Dabar, artėjant prie 40' kį minėto skystimėlio įsigalėji
pastatyti naują Bremeno mies reikia?”
užmegsti ryšius Su vėju. Turė
seno.
•metų sukakties, ji, kaip žmonių mą?
bas, labai retai juo tegali būti
tą. Statomi butai, mokyklos,
sime jį išmokyti lietuviškai kal
Pagrįsti
būtų
tie
»
užmetimai,
Laikraštis, kuris ateina į mū sakoma, turėtų būti "pačiame!
nuogas žodis.
Hamburgo tiltais zvimbia S’ viešbučiai, o griuvėsių jau ne
bėti. Manau pradėsime daina.
jeigu
gyventume
savame
krašte.
traukiniai, o iš tunelių išneria bėra. šalia Stuttgarto ir Kiel’io,
Todėl man čia buvo nejauku sų namus, rodos, yra tik mažas stiprume”.
Bet mes žinome, kad vėjas tai
Nepamirškime,
kad
gimtosios
dalykėlis,
kelis
centus
ar
dešim

Ar
ji
.
tokia
iš
tikrųjų
yra?
požeminiai. Ties Alsterio kran- Hamburgas įeina į tų miestų
imtis žodžio ir pradėti kalbėti
tikras vėjavaikis. įsismaginęs
apie lietuviškas priedermes. tuką tekaštuojantis. Bet lašas Kažin?... O turėtume ir galė■ tais matysi daug gerai pasirė trijulę, kurie gali pasigirti vi kalbos išlaikymui emigracijoje
kokia
lietuviška žygio daina,
sąlygos
labai
nepalankios.
Kas
prie
lašo
sudaro
upes,
ežerus
ir
tume
ją
tokią
padaryti.
Ir
čia
džiusių hamburgiečių, kavinėse sišku griuvėsių išvalymu. Jei po
Priedermes, arba kaip dabar
virs audra ir, ko gero, apvers
gi
ugdo
ir
puoselėja
gimtąją
marias.
Tas
grūdas
prie
grūdo
tereikia
Dabai
nedaug,
—
jei
vie

vėl įprastas vaizdas — ušp 60 karo šis didmiestis nuvalė 30
dažniau sakoma — pareigas, bet
mūsų laivą. Taigi, būtinai turi
tos pareigos jau kažkas, kas ri sudaro aruodus, iš kurių tau nas padarysime bent už du ... pf. gausi-geros kavos ir už tiek milionų kub. metrų griuvėsių, kalbą? Pagrindą duoda šeima,
me mokėti lopšinę, kad ir visai
vėliau
mokykla
ir
pagaliau
visa
tiečiai
lietuviškai
maitinasi,
galjos
naudai.
šusi su pamokslais, su nurodinė
>
ką gi tatai reiškia? Ne ką kitą, visuomenė. Lęiskime, kad šeima, paprastą, kaip:
jimais arba net su į'šh'kinėjikaip nepaprastą krašto žmonių net už gimtojo krašto ribų, pa
kapo atsisveikinimo žodžius ta
Užmik, užmik mažulėli,
mais, kas reikia ir būtina ki
darbštumą, ko nepasakytume jėgtų duoti pagrindą, bet kaip
rė prof. Oželis Vytauto Didžiojo
Tupi kampe baubas.
tiems daryti.
PROF. JUOZĄ ZUBKŲ PALAIDOJUS Universiteto ir kolegų profeso pav. apie tokius prancūzus.
su mokykla, kuriai darbo gai
Kai užmigsi, tai neras,
Dabar, kada likvidavau savo
Elektriniu S traukiniu .pasie res nusagsto krašto praeitis ir
rių
vardu,
Kazys
Kasakaitis
Kai pabusi, tai išneš,
privatiškus biznius, išsitraukiau
Spalio 31 d. Chicagos lietuvių garbės sargyba, pagerbdama sakiu Altona priemiestį ir susiran
čiūčia, liūlia, čiūčia, liūlia.
iš amerikonų tarpo’visuomeniš- Šv. Kazimiero kapinės priglaudė vo žymųjį narį.
( Korp! Neo-Lithuania, Dr. Ma- du kun. V. šarką. Vilnietis, dide esamosios visuomenės bruožai.
kų darbų, atsirado daugiau lai dar vieną Lietuvos sūnų a. a.
Gedulingos pamaldos įvyko čiukienė lietuvių dantų gydyto lės energijos, lietuviškos ir re Centrinę vietą šitame darbe už Po šitos dainos vėjas tikrai
ko, tą laiką ir noriu daugiau Prof. Dr. Juozą Zubkų.
Gimimo šv. Panelės Marijos pa jų ir Dr. Starkus ateitininkų liginės dvasios gaivintojas viso ima gimtoji kalba, nes ”ne že nurims ir mes laimingai pasiek
mės gausumu, ne drabužių įvai- .
skirti lietuviškiems visuomenišDr. Juozas Zubkus po negai rapijos pilnutėlėje bažnyčioje. gydytojų Korp. Gojų vardu.
je šiaurės Vokietijoje. Kas ne rumu, ne krašto turtingumu, ne sime Klaipėdą. 1954 m. birž. 1
kiems darbams.
lestingo širdies smūgio užmer Pamaldas laikė klebonas kan.
d. visos susitiksime Palangoje.
Prof. Dr. Juozo Zųbkaus as prisimena jo pasišventimo, pa
• ♦ •
kė akis spalio 26 d. Chicagoje Jurgis Paškauskas, asistuojant menyje netekome taurios asme slaugumo buv. Grohno stovyk miestų ir pilių tvirtumu laikosi Rasime čia , daug pažįstamų se
tautos, bet labiau išlaikymu ir
Bet mes, dabar vadinami ”se- savo šeimoje. Velionis paliko gi kan. Petraičiui ir kan. Zakaraus nybės, gilaus mokslo vyro, pajė loje?
sių ir susipažinsime su naujo
vartojimu savo kalbos, kuri di
nieji Amerikos lietuviai’’, per liame skausme žmoną Kazę Dai- kui ir dalyvaujant vyskupui gaus lietuvių tautos reprezen
Su savo mažu, jam priskirtu dina ir išlaiko visuomenėj'san- mis. Bus sesių iš Pietų Ameri
daugelį dešimčių pietų
n:
j prieder- lidaitę, sūnų Sigitą — Illinojaus Brizgiui, prelatui Urbai ir kt. tanto. Dar skaudžiau, kad jis
NCWC
organizacijos automobi tarmę ir brolišką meilę.” (M. kos ir iš Kanados, iš Jungtinių
mės žodį buvomė įpratę kitaip Universiteto studentą, dukrą dvasiškiams. Kan. Zakarauskas buvo . išplėštas iš mūsų tarpo
Amerikos Valstybių ir iš Euro
žiūrėti. Jis mūsų negazejino, mes Vitą —Maria High School abi savo turiningame pamoksle pa pačiame savo protinių ir dvasi- liuku jis aptarnauja lietuvius Daukša).
pos..
net ligi Flensburgo. Pačiam Vaikas atėjęs iš siauros namų
jį retai ir tepavartodavome.
turientę ir visą lietuviškąją vi brėžė tragišką velionies šeimos nių-jpgų žydėjime.
Kada būsime Kaune, aplanky
Hamburge
dabar
jų
nedaug
ir
aplinkos
į
mokyklą,
praplečia
Mums buvo aišku, kad šiame suomenę.
likimą. Vienas velionies brolis,
sime
Čiurlionio galeriją. Ilgiau
Skaudžiame liūdesyje lenkia nelengvai jie verčiasi. Dedamos savo akiratį ir yra ruošiamas sustosime ties Čiurlionio 'pakrašte niekas mums lietuviškų
Velionis buvo pašarvuotas lai inžinierius, tragiškai žuvo nuo
visos
pastangos
pagerinti
jų
pa

plačiai visuomenei. Mūsų jauni
priedermių nenurodys ir lietu dotuvių direktoriaus Petkaus bolševiko rankos, antrasis Sibi me galvas prie naujai supilto
i veikslu "Karalių Pasaka.” Gū
viškų įsakymų neduos, jei to koplyčioje, kur paskutinę pagar re, pagaliau ir Juozo širdis ne Dr. Juozo Zubkaus kapo ir reiš dėtį ir stiprinti dvasią. Nustem mas emigracijoje taip pat ruo-‘ daus miško tamsoje du karaliū
mes patys nedarysime patys, sa bą jam atidavė gausūs gerbėjai, atlaikė, neįstengusi prigyti, kad kiame giliausios užuojautos ve- bu, kai šarka šakosi žadąs vykti Siamas visuomenei, tik deja, ne nai laiko delne blizgantį daiktą.
lietuviškai,
vo noru ir supratimu. Mes jau bičiuliai, pacientai, mokiniai, ir svetingame šiame laisvės lionies šeimai ir visiems arti misionierium į Afriką.
Jiedu palinkę ir susižavėję žiūri
miesiems.
— O kodėl gi ne? — atšauna.
tėme, ką turime lietuviškoje dir kolegos. Paskutiniąją žemiškos krašte.
”Nėra minčių be žodžių” (Max į tą nuostabą radinį, šis nykioje
Balfo žmonės man buvo pasiūlę Muller). Jeigu nebus lietuviško miško tankmėje, lyg brangus
voje dirbti be įsakymų iš šalies. kelionės dieną prie jo karsto' Ilga eisena palydėjo velionį
Tebūnie Tau lengva svetimoji
kraustytis į Bismarcką, visai ne žodžio, nebus ir lietuviškos min krištolas šviečiąs radinys, tai
Kurie to nejautė, tie jau seniai stovėjo Korp! Neo-Lithuania j šv. Kazimiero kapines. Prie ' žemė.
P. G.
lietuvišką parapiją Amerikoje. ties. Tada nutruks ryšys tarp draugystės ir ištikimybės ženk
dingo iš lietuviško dirvono, perJau geriau pasirinkti’ mieluosius mūsų. Be gimtosios kalbos iš las.
sisodino j kitas žemes, o dauge
juodukus, kaip airišius ...
lis tik šiaip supuvo, be naudos
nyks ir tėvynės meilė, o' su ja
Sesės, aš linkiu, kad jūs ke
Tą pačią dieną tenka aplan kartu ir kovos dvasia. Pamirši- liaudamos mūsų gimtąją žeme,
savo genčiai ir gal be didelės
kyti vietos lietuvį Stoncelį, jau me tada, jog privalome būti mū pajustumėt tos žemės
naudos juos priglaudusiam kraš
’i širdies
bene 10 metų begyvenantį vie sų tautos.gyvoji ir kovojančioji plakimą, tos širdies, kuri palai
tui.
noje Hildebrandtų šeimoje.' Su dalis.
Todėl tie, kurie iš lietuviško
ko mūsų visų gyvybę. Aš linkiu,
pasididžiavimu vokietė šeimi
dirvono nepanorėjome išsirau
O dabar mes išlydėsime seses kad keliaudamos atrastumėt,
ninkė mus pavaišina kava, bet į jų tolimą kelionę.
ti, jau seniai, labai seniai turė
kaip anie Čiurlionio karaliūnai,
laikas jau išvykti, nes visi ren
jome priprasti dar prie vieno
Mielos sesės, aš manau, kad tokį pat ištikimybės ir draugys
giasi eiti žiūrėti kabareto spek jūs jai jau pasiruošėte, tai yra tės ženklą ir atradę jį ugdytu-1
dalyko. Matėme ir įsitikinome,
taklio. Su šarka skubame lan surinkote visas jums reikiamas mėtė savyje ištikimybę Lietu
kad lietuviškame dirvone triūsti
kyti kito Hildebrandto — savo kelionės priemones. Gal viena, vos Motinos žemei, o jos vai
negali tik vienas žmogus, pats
metu ilgąi gyvenusio Lietuvoje kita sesė ir norėjo* keliauti, bet kams'1 gilią draugystę. Linkiu;
už save. Tiii būtų maža, tai iš
žurnalisto, žmogus, susigyvenęs pabūgo dėl pavojų. Aš manau kad grįžusios nuoširdžiai pasa
karto perdaug sumažintų ir su
su, lietuviais ir galįs daug pa visai be reikalo,, nes knyga dau kytumėt Vaižganto • žodžiais:
silpnintų mūsų pajėgas.
dėti ypač propagandos srity.
Mums buvo aišku)* ir tą pat
gelių atvejų tai lyg didžiulis "Šveicarijoje, Norvegijoje ir dar
Jau temsta, miestas paskęsta audrų nebijąs laivas. Tokiu lai kitur augšti, pliki, uoliniai kal
šiandien visi matome, kai kiek
šviesų reklamose ir nebežinai, vu gali plaukti kur nori ir kada nai savo viršūnėmis debesis sie
vienas gyvesnis Amerikos lie
ar čia Vokietija ar ... Clevelan- nori, Tai yra pats patogiausias kia, Augštyn žiūrint galva, su
tuvis turi mažiausia padaryti už
das. Birzgia motociklai; žiba ir saugiausias, pigiausias ir kas: jų suvirtimas ežerų ar jū
du. Ką sakau, už du? . Ne tik
krautuvių’ vitrinos, šviečia ka greičiausias keliavimo būdas. rų pakrantėmis perima žmogų
už du, bet ir už dešimtį, ir už
vinės ir nebėra įprastinių JAV Pradėsite keliauti ir pačios įsi baime, nužemina, smelkia. Pui• šimtą, o kaikada gal ir už tūks
karčiamų vaizdo, štai jau ir at tikinsite, kad taip yra. Tokiai .ku ten, iškilminga, bukštu. Tik
tantį. Tai buvo ir, deja, tebėra
sitiktinai rastas "Baltię” viešbu kelionei nereikia jokių ■ .vizų ar vienoje Lietuvoje tėra ramu, čia
mūsų tautinio darbo nerašytas
tėlis ir pirmoji diena Europo; kitokių leidimų. Visi keliai lais pasižiūrėti, Lietuvoje gyventi”.
■įstatymas, čia ir yra ta viena
jau slenka į pabaigą., .
iš pačių pirmųjų lietuviškų prie
vi ir prieinami. Pav. sugalvotu .Tad gero vėjo sesės ir iki grei
dermių, kuriomis be įsakinėjimo
mėte plaukti į šiaurės Ašigalį, to pasimatymo
vadovavomės:
Aukok Vokietijoj esantiems į "Pasaulio galą.” Nereikia spe
Budėkime
Taip -buvo, kada prieš 60-70 Anglijos karalienė Elzbieta II aplankė Londono televizijos stoti’. Ji sveikina Londono televizijos tremtiniams •»— jie viską prara cialių ledlaužių arba instrumen
Jūsų
metų Amerikoje lietuviai pra
žvaigždę Sally Barnes.
■.
,
- Marija Žilinskienė
do ir nieko' neturi.
tų įspėjančių artėjančius pavo-

Vienas padaro už du...

