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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

nusausinta tik taip, kad nusau
1956 m. vasario mėnesį įvyku
sinimo griovius vėl reikia taisyti. siame
partijos
suvažiavime
Lietuvos didesniuose miestuo Chruščiovas pradėjo destalinizase __ Vilniuje, Kaune ir Šiau cijos akciją. Ji dar tais pačiais
liuose, šią savaitę lankosi Latvi metais ataidėjo Lenkijos nera
jos ir Estijos architektai.
mumais ir Vengrijos sukilimu.
♦
Satelitai buvo numalšinti. Pačio
Balandžio mėnesį Vilniuje su
NAUJI NAMAI
Šiaulių mieste, komjaunuolių je Rusijoje į truputį atleistus
sirinkę žemės ūkio pirmūnai iš
KOLCHOZUOSE
reikalams, statomi "Kultūros varžtus intelektualai atsakė eile
kilmingai pasižadėjo pagaminti
Prieš penkerius metus kaikuveikalų, kurie sukrėtė sovietinės
Lietuvos kolchozuose per šiuos riuose Kalvarijos (ties Marijam Rūmai.” Esą, jie bus baigti sta
metus po 14 tonų pieno iš kiek pole) rajone kolchozuose buvo tyti 1960 metais ir tada Šiauliuo biurokratijos pagrindus. Jų lais
vieno 100 hektarų naudmenų pradėtos statyti centrinės gy- se komjaunimo veikla labai su- vė vėl buvo suvaržyta.
Tačiau tikrosios normalizaci
(t. y ariamos žemės, pievų ir venvietės. Dabar tuose namuose stiprėsianti.
*
jos kliūtys ir stalinizmo šaknys
ganyklų). Pasižadėjo padidinti apgyvendinti žmonės bėga, arba
Joniškėlio žemės ūkio techni glūdėjo partiniame aparate. Jų,
237 karvių skaičių kolchozuose "gyvena sukrypusiuose butuose,
kume dabar mokosi 320 mokslei nepaisant kai kurių figūrų perir pakelti jų pieningumą iki 2200 0 į naujus namus neina; neįrengstatinėjimo, įskaitant Molotovo
kilogramų per metus vidutiniš- ti, nesutvarkyti, o mokėti už juos vių. Liepos mėnesyje bus išleis
ta dešimtoji jaunųjų agronomų išstūmimą, išrauti Chruščiovas
kai iš kiekvienos karvės.
reikia ir nepigiai”.
laida, kurią baigs 62 jaunuoliai. nepajėgė. Nes čia reikėjo susi
Ligi birželio 1 dienos, tai yra
Namų netinkamumo' priežasKaip žinia, Joniškėlio žemės ūkio durti ne vien tik atskirų vado
per penkis mėnesius, kolchozai pjs, kad statytojai į namų sienas
mokykla veikė visą Lietuvos ne vaujančių asmenų nuomonėmis,
pagamino dar tik po 3.01 tonas dėję tik molio ir smėlio skiedinį,
Tautiniam Kongrese Juozo Bačiūno pasakyta sveikinimo kalba, kurioje jis kėlė, kad organiza
bet ir su viso partinio kadro,
pieno iš 100 ha. Trūksta dar be- 0 kalkės ir alebastras "išdulkė- priklausomybės metą, tik dabai
tūkstančių "aparačikų", tris de
ciniam darbe būtų įgyvendintos modernios veikimo priemonės, susilaukė gyvo atgarsio ir prita
veik po 11 tonų (78.5(/<), o liko jęg”t Re
grindų lentos pa pakeistas tos mokyklos vardas.
*
rimo. Greta sėdi Tautinės Sąjungos pirmininkas E. Bartkus ir Tautinio Sąjūdžio pirmininkas
šimtmečius Stalino dresiruotų,
tik septyni mėnesiai, iš kurių tik virto statytojų mot(
sus
B. Nemickas.
Marijampolėj (dabar Kapsu mentalitetu. Todėl aišku, kad ir
keturi pieningi.
_______
ke) statoma naujų namų, taigi viršūnėse tebeūkę stalinistai,
Iš kiekvienos karvės vidutiniš-1
K. Vairas-Račkauskas, dabar su daržais tiems, kurie juos gali turėdami tokį užnugarį, vis tekai kolchozuose per penkis mt
JIE ĮSIJUNGĖ Į
nesiūs primelžta po 524 kg. Lietuvoje rašąs dvi knygas. Vie gauti, sunkiau; jiems sklypus besijautė drąsiai, kol vieną dieną
Trūksta dar 1776 kg. arba 78 r/<. na liečianti kun. V. Demskį, pa duoda toliau, kaime. Kitiems že Maocetungas atėjo jų paremti.
Gegužės pirmojoje pusėje PeLibanone artimiausiomis die tesanti priedanga vėliau numa
Užsimojimas galėtų būti įvykdy vadinta "Kunigas Maištininkas”. mė skiriama taip toli nuo mies
kingo
"Liaudies
laikraštis"
pa

Į vykdomą $20,000 talką įsi
nomis reikia laukti naujų sunkių tomai karinei invervencijai. Mas
tas, jei per keturis vasaros mė Antroji knyga esanti "Atsimini to, kad jie negali jos imti, dėl
>a
tolumo negali žemės prižiūrėti. skelbė smarkią ataką prieš Ju kovų.
kva įspėjo, kad "taiką mylinčių jungė du nauji šimtininkai. Jais
nesius visos kolchozinės karvės mai apie s
goslaviją ir Titą. Straipsnyje
JT gen. sekr. Haitunarskjold tautų" uždavinys bus tokį žings yra :
ištesėtų duoti kasdien po ne ma
93. Tautinės Sąjungos WorcesLietuvoje labai daug kalbama
Rygiškių Jono vid. mokyklai faktiškai buvo pakartoti svar- grįžo jg Kairo į Beirutą, tačiau nį sustabdyti.
žiau kaip 12 kilogramų pieno.
Pernai vasaros mėnesių vidurkis apie pelkių nusausinimą. Tokių pristatytas visas trečias aukš biausi Stalino redaguotos 1948 atsisakė komentuoti apie pasita
Maskvos planai Libanono at terio skyrius, anksčiau įneštą
sausintinų žemių yra apie 5 mi tas, mokykla padidinta. Kai ku rezoliucijos priekaištai, kuriuos rimus su Nasserio pareigūnais. žvilgiu yra labai aiškūs. Per $50, papildęs naujais ....... $50.00
buvęs apie 8.3 kg. per dieną.
94. Antanas Vagelis, WorcesRusai apkaltino Vakarus, kad Egiptą ir Siriją ji tiekia ginklus,
Karvių skaičius tuo tarpu pa lijonai akrų, bet 1957 m. buvo rios gatvės pavadintos žinomų Chruščiovas 1955 m. Belgrado
aerodrome buvo iškilmingai at Jungt. Tautų nutarimas pasiųsti komunistinius agentus, pinigus, terio Tautinės Sąjungos skyriaus
didintas nepilnais 67, vietoj ža nusausinta apie 51,000 akrų. Ir lietuviu bolševiku vardais.
šaukęs.
stebėtojų komandas į Libanoną kad karas Libanone nesustotų. Ji pirmininkas,, ankstesnį $50.00
dėtų 23%. Visi Lietuvos kolcho
Bet įdomiausia buvo tai, kad
zai jaunų karvių prisiaugino apie
kelia Nasserio prestižą, žlugdo įnašą papildęs naujais ....$50.00
Taip pat į vajų naujais įnašais
tas straipsnis buvo paskelbtas
12,600. Iš privačių augintojų
Vakarų įtaką. Ji siekia sulaikyti
Reikia
atminti,
kad
jis
save
KINIJOS VAIDMUO MASKVOS
tuo metu, kada Chruščiovo ne
prisipirko 6,380. Tuo pačiu metu
JAV nuo tiesioginio ar netiesio įsijungė šie worcesteriečiai:
laikė
antrąja
po
Stalino
figūra
J. Kavaliauskas ...... $20.00
buvo Maskvoje — jis tuo metu
papiovė ar pardavė mėsai 8,700
ginio (per Jungt. Tautas) įsiki
POLITIKOS VINGIUOSE
komunistiniame
pasaulyje.
Tais,
K. Jakimaitis .......... $15.00
lankėsi Vengrijoje. Stalinistinė
karvių. Taigi prieauglio susida
šimo, kol garbės ir valdžios trok
geraisiais Stalino laikais visi
Alek.< Lileikis.......... $10.00
rė 10,300 karvių, o pažadui įvyk
Staigiam Maskvos politinio j ima i arba, talinistų žodžiais, doktrinos šalininkai, su Suslovu frontai jam buvo labai aiškūs ir štąs Nasseris galės Libanoną pri
Bronius Mudėnas .... $10.00
ir Pospelovu prieky, tą straipsnį
dyti reikia mažiausia 40,000.
sijungti. Tada, anksčiau ar vė
kurso pasikeitimui, stebėtojų klaidos.
visos
problemos
tokios
papras

Juozas Šteinys.......... $10.00
nuomone, akstiną davė MaoceTrejus
metus
Chruščiovas pakartojo Pravdoje ir pradėjo tos. Dabar gi rusai Chruščiovo liau, ji "prisijungs" Nasserį ir
APIE 400,000 HA DIRVONŲ? tungo intervencija. Maocetungui
Adolfas Venclauskas
$10.00
kurstyti konfliktą. Chruščiovas,
stengėsi:
asmenyje grasino perimti pasau su juo — nafta turtingus Vid.
S. S............................. $ 5.00
B. šarkovas, kompartijos ant spaudžiant, pradėję iš naujo aš• sugriauti Vakarų santarvę, grįžęs iš Vengrijos, jau nebega linio komunizmo vadovybę, jį, Rytus.
Vydoman vajun iš E. Chicago,
rasis sekretorius Lietuvoje, tei trėti Maskvos ir Belgrado santy
Sukilėliai po šešių savaičių
parodant Rusiją neagresin- lėjo sustabdyti polemikos, užves Maocetungą, nustumdami į šalį.
gia, kad šiais metais daugiame kiai, Maocetungui spaudžiant,
ga ir negrėsminga valsty tos partijos teoretikų laikrašty O svarbiausia, dėl ko Maocetun kautynių yra sustiprėję - dėl iai.iun£ė Dirvos bičiulis
Stasys Kalvaitis ........... $25.00
čių žolių ir pašarinių šakniavai Chruščiovas, gelbėdamas savo
"Komuniste", ir jam beliko tik
be ;
gas ryžosi paremti Chruščiovo kasdien per sieną plaukiančių Gi iš Milwaukee, Wisc. į talką
sių plotas Lietuvoj siekia 728,000 pozicijas, ar, tiksliau sakant, sa• susigrąžinti Jugoslaviją į viena išeitis: boikotuoti Jugosla opoziciją ir sumaišyti jo kortas, papildymų žmonėmis, pinigais ir
įsijungė Dirvos bičiuliai
vijos komunistų kongresą.
ha,. arba 35 7< įdirbtos žemės. Pa-1 v0 kailį, turėjęs paklusti stalikomunistinį bloką;
tai santykių su Vakarais klausi ginklais. >50 mylių ilgio sieną,
Leonardas ir Kristina
brėžia, jog tai daugiau kaip prieš njstinio sparno partijos politbiuTačiau jis ruošėsi priešpuoliui.
besitęsiančią neapgyventų kalnų
• laimėti sovietų blokui neu
mas.
Dargiai.......................$20.00
karą.
rė: atnaujinti teroro priemones
tralias valstybes, kaip pvz. Netrukus šaukiamo partijos po
Vakaruose gal nebuvo atkreip grandine, vyriausybė nėra pajė
Su šiandien skelbiamais iš vi
1940 metais pašariniai pašė satelitams sudrausminti ir pa
litbiuro posėdžio darbotvarkėn
Indiją;
ta pakankamo dėmesio į tai, kad gi kontroliuoti. Iš 12 lėktuvų su so gauta ....................... $17,735.00
dai Lietuvoj užėmė 530,000 ha,|daryti staigių posūkių užsienio
• sukurti Sov. S-gos viduje buvo įtrauktas punktas "užsienių sovietinės propagandos riksme sidedanti Libanono aviacija te
Dar būtinai reikia $ 2,265.00
žinoma, neskaitant pašarui var politikoje.
normalią atmosferą, nepai politika", čia Chruščiovas norė paskutiniais mėnesiais buvo pri pajėgia tik laikinai ir vietomis
tojamų bulvių. Tas plotas suda
Tiesa, iš praeitą savaitę įvyku
sant tris dekadas trukusio jo pasiūlyti, kad Suslovas būtų mirštas komunistinės Kinijos į sustabdyti mulų vilkstines, ga
rė
/O viso pasėlių ploto (2,- sio politbiuro nepaprastojo posė
Stalino režimo sukurtos pašalintas iš politbiuro. Bet jis Jungtines Tautas priėmimo klau benančias ginklus ir šaudmenis.
DIRVOS ATOSTOGOS
442,300 ha).
nebuvo pakankamai pajėgus sa simas. Chruščiovas buvo perdaug Didelė dalis per sieną ateinan-|
džio komunikato galima būtų
įtampos.
Jei dabar nurodomas pašarinių spręsti, kad Chruščiovas laimė
Bet Vakarų valstybės, užuot vo planui įvykdyti. Posėdis bu susirūpinęs viršūnių konferenci čių sukilėlių yra iš anksto pa-j Kiekvienus metus Dirva atos
pasėlių plotas sudaro net 357 jęs: pritarta jo agrariniams pla suskilusios, susitarė steigti savo vo atidėtas, ir kai po kelių dienų
ruošti partizaniniam karui spe togauja vieną savaitę. Atosto
jos
sušaukimo
idėja,
ir
Kini

visos įdirbtos žemės, tai tos že nams ir priimta politbiuro antri teritorijose raketų bazes. Jugo jis buvo iš naujo sušauktas, dar
cialiose stovyklose. Dalis tų su gauja ne todėl, kad tų atostogų
jos
klausimo
kėlimas
būtų
ją
mės yra tiktai 2,080,000 ha, ar; ninkais pora jo šalininkų. Tačiau slavija praeitą lapkritį atsisakė botvarkėje tebuvo vienas klausi
kilėlių yra arabai iš Palestinos labai norėtų, bet todėl, kad
tiktai
trukdęs.
Tačiau
faktas,
spaustuvė, kurioje dabar mūsų
ba 362,000 ha mažiau, negu 1940 iš tuoj pat sekusių Kremliaus jungtis sovietų blokan, nors ir mas: "cheminės pramonės plė
pabėgėlių tarpo.
jog
Maskva
tuo
klausimu
nutilo,
paruošti puslapiai rotacine ma
metais buvo įdirbt os ir apsėtos ėjimų matyti, kad nepaprastaja buvo siūlomos koncesijos, kurių timas".
Apmokytieji sukilėliai gauna
turėjo
pažadinti
Maocetungo
įta
žemės mažesnėse Lietuvos ribose me posėdy buvo nagrinėti ir toki Lenkijai pakako.
Neutralieji
Kodėl Maocetungas įsikišo, pa rimą, kad Chruščiovas bando su pastovius atlyginimus, kaip re šina atspaudžiami, visus savo
darbininkus vieną savaitę palei
negu dabar (nes be Klaipėdos|dalykai, apie kuriuos komunikate kraštai pradėjo iš pirmojo svai remdamas stalinistus ir susilp
sitarti su Amerika, neatsižvelg guliari kariuomenė. Kai kurk džia atostogų ir spaustuvę už
krašto ir be Švenčionių bei,kitų nekalbama — tai santykiai su gulio atsigauti ir pagaliau, ypač nindamas Chruščiovo pozicijas,
damas į Kinijos interesus arba vietiniai finansiškai remia suki daro. Tokios atostogos visad bū
tik 1940 metų gale prijungtų ra- Vakarų pasauliu bei savais sate- po paskutiniųjų įvykių, pasidarė gal net siekdamas Chruščiovą
lėlius, tačiau, kaip apskaičiuo
net ir jųjų sąskaiton.
na liepos mėn. 4 d. savaitėje.
jonų).
litais ir ... Chruščiovo pralaimė-'pakankamai apdairūs. O viduje? nuversti?
jama,
per
šešias
savaites
algoms,
Įtraukęs Kiniją į Korėjos ka
Taigi Dirva, birželio mėn. 30 —
propagandai,
ginklams
ir
1.1,
su

rą, Stalinas žinojo, kad Dėkingo
SUPRAMONINTAS MENAS
liepos 5 d. savaitėje negali išeiti
kilėliai
jau
yra
išleidę
milijonus
susitarimas su Washingtonu ne
ir atostogaus, bet redakcija
Tautiniams drabužiams mc
dolerių
—
tad
tokios
sumos
kraš

bus įmanomas ištisais metais ar
kiekvieną dieną, nuo 9 vai. iki
džiagos audžiamos
dviejuose
to
viduje
negalėjo
būti
surinktos.
ba net ir dešimtmečiais. Ir Kini
12 vai. bus atidaryta.
tekstilės fabrikuose, bet gauna
Libanono kariuomenė, vengda
ja
po
to
bandė
tokio
susitarimo
Šis Dirvos numeris, prieš atos
mos tik pagal užsakymus, visi
ma
perdidelio
kraujo
praliejimo,
ieškoti, tačiau netrukus pamatė,
togas, yra paskutinis. Kitas Dir
pirma "saviveiklininkams”, tai
kariauja tik tais atvejais, kai su
jog
tai
beviltiškas
reikalas.
vos numeris išeis liepos mėn. 7
yra chorų ir šokių ratelių daly
kilėliai juęs užpuola. Todėl mies
d.
viams. Spalvos paryškintos, raš
Tokioje būklėje atsidūręs, Dė
tuose, ypač Beirute, sukilėliai
tai dekoratyvūs iki tokio laips
kingas buvo labai užinteresuotas laisvai gali šaudyti pro langus
tariamai atsilyginant už inciden
nio, kad lietuviškų audinių žino
sukliudyti Rusijos susitarimą su
į gatvę, visai nesibijodami, kad
tus, įvykusius ties sovietų pa
vai nebeatpažįsta juose tradici
Amerika. Nes Maskva tik tol
kariuomenė likviduos jų lizdus.
siuntinybėmis Bonnoje ir Kopen
nio lietuviško pobūdžio.
bus priversta savo milžiniška
Jungtinių Tautų atsiųstoji
hagoje. Vokietijos pasiuntinybę
Ir gintaro apdailos srity nusi
ūkine pagalba išlaikyti Kinijos
stebėtojų komanda yra taip pat
skundžiama, kad į madą įėjęs
draugiškumą, kol tarp JAV ir permaža, kad galėtų pasiekti po buvo užpuolusi 1,500 maskviečių
minia, kuri daužė, kas pakliuvo,
vaizdų įgraviravimas į skaidrius
Rusijos nebus santaikos. O tos
zityvių rezultatų. Todėl jaučia
sluoksnėtus gintaro gabalėlius
pagalbos Kinijai labai reikia. Jos ma, kad, padėčiai tebesitęsiant, kol už valandos atvykę 4 rusų
policininkai juos išsklaidė.
keičia tradicinį gintaro papuoša
gyventojų skaičius kasmet pa
sukilėliai galį sunaikinti vyriau
• Lenkijos komunistai ligi šiol
lų pobūdį, nes neišstudijavę tai
didėja maždaug dvylika milijo sybę ir Libanoną paversti Nas
nieko oficialiai nepasisakė dėl
medžiagai deramų galimumu
nų. Dabartiniam, žemam pragy
serio satelitu. Tačiau vaizdas
drožinėtojai--šlifuotojai sugadi
venimo standartui išlaikyti, rei greit pasikeistų vyriausybės nau Nagy nužudymo. Tuo reikalu jie
na natūralų gintaro grožį.
kia produkciją kasmet didinti dai, jei ateitų pagalbon Vakarai. turėję eilę slaptų posėdžių. Sa
koma, kad tik 10 dienų prieš
Dėl liaudies meno elementų
bent dviem nuošimčiais.
Nagy nužudymo paskelbimą ru
naudojimą taikomojoj dailėj stu
Kol tebeviešpatauja įtampa
• Maskvoje JAV pasiuntinybė sai užtikrinę lenkus, jog veng
dijavusių menininkių bei reikia
tarp Sovietu Sąjungos ir Vakarų,
mų priemonių ir medžiagų sto
Kinija gali iš Maskvos pagalbą evakuavo savo pastatų pirmąjį rams nieko neatsitiksią.
• Ceilone padėtis taip pat blo
laukdama
sovietinių
kos, dailės dirbinių su lietuviš
išspausti. Įtampai '^atslūgus, ru aukštą,
kais liaudies meno elementais
sai už pagalbą gali pareikalauti "keršto demonstracijų". Tokios gėja. Per paskutines tris savai
atitinkamų atlyginimų. Ir tada demonstracijos, tiksliau sakant, tes prieš Hindu Tamil mažumą
pagaminama nedaug ir jų este
Kinija prarastų dabartinį sąjun langų daužymai, buvo pora dienų ir užsieniečius komunistų su
tinis lygis smunka. O paklausa
gininko statusą ir liktų tikru anksčiau įvykdyti prieš Vokie kurstyta minia nužudė tarp 300
tokiems dailės dirbiniams labai
Juozą Ginkų, pasveikusį po ligos, sveikina p. J. Tūbelienė. Greta V. Žilinskas ir A. Latvėnas. Maskvos satelitu.
tijos ir Danijos pasiuntinybes,ir 500 asmenų.
auga.

Pažadai sau, o gyvenimas sau

Sovietai grasina Vakarams

DIRVOS TALKĄ

♦DIRVA* Nr. 50

DIRVA

■★★★—

VARDAI IR DARBAI

THE FIELD

JUOZAS ŽILVINAS

DETROIT
Detroito skautės ir skautai

ruošia Jonines birželio 28 d. K.
Darbai. — Atleis man Graži miškuose, grįžta į Lietuvą. Ka K. Kodaičių vasarvietėje "Nida”,
Publtshed twice>weekly by Ame
Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
rican Lithuanian Press
A Radio TIES, Amerikos Lietuvių Spaudos ir na Marijošiūtė, žinomo muziko dangi savo prietelių Amerikoje prie Linden. Visus maloniai kvie
A»’n. VILTIS, Inc. (Non-proflt), Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), duktė, kad aš paskelbsiu porą ei paprašė parūpinti elektrinę plau čia dalyvauti.
1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. 1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio.
lučių iš jos laiško, rašyto mano kų kirpimo mašinėlę, spėjama,
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Telephone: HEnderson 1-6344.
Tautinių šokių grupė "šilainė"
Išeina Clevelande pirmadieniais ir dukrai. Kaip dabar mėgsta mū kad grįžęs bandys verstis kirpė
Issued in Cleveland every Monday
ketvirtadieniais.
šoks liepos 17 d. 7:30 vai. Hamand Thursday.
sų jaunimas, laiškas parašytas jo matu.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
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tramicko stadijone ruošiamoje
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Antros klasės siuntos privilegija dviem kalbom iš karto. Just for
Second Class Mali Privileges Ausuteikta Clevelande, Ohio.
thorized at Cleveland, Ohio.
fun, kaip jie sako. Gražina, ką
Krislai. — Skelbimas New Parks and Recreation šventėje.
Prenumerata metams, ii anksto
Sabscription per year in advance:
Mūsiškiai jau eilė metų šoka
mokant $8.00. įsteigtas 1916 metais. tik baigusi amerikinę aukštes Yorko ateitininkams jų koncer
18.00. Established in 1916.
Atsk Nr. kaina 10 centų.
Single copy — 10 centą.
niąją mokyklą, už pavyzdingą to programoje: ”Jei per Pater- kitataučių ruošiamose šventėse
mokslą, elgesį ir aktyvumą mo son keliausit, mus atlankę atsi- su dideliu pasisekimu. Nekartą
REDAKCINĖ KOLEGIJA:
V. Bakūnas (Los Angeles), P. Bastys (Toronto), E. Čekienė (Woodhaven). kyklos bendruomenėje, gavo tris gausit — stiklas vyno ar alaus kitataučių buvo įvertinta kaip
A. Musteikis (Detroit), R. Mieželis (Chicago), J. P. Palukaitis (Cleveland), atžymėjimus (awards). Rašo ji jums burnelę praskalaus. Nuo geriausia grupė. Tikime, kad ir
J. Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir SL Santvaras (So. Boston).
laiške: ”But the thing I liked stikliukų stipresnės jūs širdelė pastarojoj šventėj savo prana
šumu išsiskirs iš kitų.
best was that lietuvaitė pralenkė pralinksmės ..."
amerikoniukus — niekas kitas
.. .”Menas yra galingas ir ne
V. V. Sporto Apygardos įvy
negavo 3 awards. l’am glad kad reikalingas”, pareiškė dailinin
kusiose lauko teniso pirmenybėse
esu lietuvaitė”.
kas V. K. Jonynas "Drauge”.
vyrų vieneto pirmą vietą laimė
Štai šis pareiškimas mus ir
...Antraštė "Drauge”: "Ku
džiugina. O taip pat ir atžymėji gelis žydinčiuose soduose." Ir to jo L. Andriejauskas (Čikagos
Neris), antrą — V. Šeputa ir
Balys Gaidžiūnas
mas. Ir dar tai, kad tokių kaip liau : "... kas be ko, už kugelį
trečią Pr. Misiūnas (Detroito koGražina turime ir daugiau.
ir rūgusį pieną liks skatikų". . .
viečiai). Vyrų dvejeto L. An
«
ko ši tautinė mūsų ambasadorysdriejauskas — Mieliauskas leng
Vardai. — Keturmotorinis Sa
tė amerikiečių diduomenėj, su
Nuomonės (amerikietiškos).—
vai nugalėjo A. Banį — J. Geru
Virš 1500 amerikiečiy susipa
bena lėktuvas, kuriuo iš Interna Kodėl eilinė mergina turėtų im
mumis
išvien
dirbo
ir
gamta.
žino su lietuvių tautiniu menu —
laitį, iškovodami pirmą vietą.
Nepaprastai gražus, vėsokas tional Airport New Yorke pakilo ponuoti daugiau savo grožiu, ne
dainom ir šokiais. Ir tai rinkti
Moterų vieneto pirmoji vieta
oras, tarp tūkstančių, iš įvairių kelionei į Europą žurnalistė Sa gu išsilavinimu? — Todėl, kad atiteko K. Kuraitytei (Čikagos
nių amerikiečių, iš paties Cleve
pasaulio kampų suvežtos augme lomėja Narkėliūnaitė, virš Mas- eilinis vyras daugiau sugeba maLSK Neris), antroji J. šeputailando ir jo apylinkių. Jų tarpe
nijos pavyzdžių, nepaprastai gra sachusetts valstybės pametč ’yti, negu galvoti... Ar ameri
tei ir trečioji R. Lisauskaitei
buvo nemažai pramonininkų,
žioje aikštėje, esančioje Erie vieną motorą ir buvo priverstas kiečiams trūksta mandagumo?
(abi Detroito kovietės).
prekybininkų, mokslo ir meno
ežero pakrantėje, skambėjo lie grįžti atgal.
— Pagal telegrafo bendrovių
žmonių, daugumoje pasiturin
Reikia pastebėti, kad visos
Salomėja Briuselyje atsirado pranešimą — ne: tvirtinama,
tuviška daina. Jos aidas lūžo
čių, kurie susiorganizavę gal ne
žaidynės nepakopė aukščiau vi
ežero bangose, atsiliepė medžių devynias valandas pavėlavusi. kad amerikiečiai per metus su
tiek i profesinę, kiek j pramoginę
dutinio lygio, kas rodo, jog dar
viršūnėse ir mumyse kėlė pasi Kai skaitysite šitai, Salomėja moka per 10 milijonų dolerių
draugiją __ Garden Center of
daug reikia visiems padirbėti,
didžiavimą, kad atlikom viską, bus jau Varšuvoje ir pas Punsko vien tik už žodį "please" siun
siekiant geresnių rezultatų.
Greater Cleveland.
lietuvius, kuriems ji nuvežė new- čiamose telegramose.
ką tik galėjom.
Čiurlionio Ansamblis ir Gran
Laimėtojų taurių mecenatai:
«
yorkiečių dovanotą rašomąją ma
dinėlė buvo tie mūsų ambasado
yra LSK Kovas,
Barneys
šinėlę lietuvišku raidynu.
Margaryč
’
os.
—
Satelitinės
Clothes, Geležinio Vilko skautų
riai, kurie mus atstovavo tauti Su šiuo Dirvos numeriu mes
... Geografas dr. Vladas Vilia valstybės "premjeras" muša te
nėm dainom ir tautiniais šokiais. pradedam naują Dirvos adresa mas nuo liepos mėn. pradžios
vyčių būrelis, VI. Pauža ir P.
legramą
į
Maskvą,
prašydamas
Jiems talkino ir mūsų šeiminin vimą visiems savo skaitytojams. pradeda darbuotis Library of
Stanaitis.
JK
skubiai
atsiųsti
maisto
—
pilie

kės, kurios turėjo pagaminti gau
Adresavimą naujai pirkta maši Congress Washington, D. C.
čiams gresia badas.
Balfo 76 sk. š. m. birželio 8 d.
sybę skanėstų, kad galėtų tokią
.. ."Lithuanian Folk Talės”,
na, kuri ir pakeičia per eilę me
— Suveržkite diržus, — grįž suruoštoji gegužinė pavyko. Prie
didelę žmonių minią pavaišinti.
tų buvusį adresavimą. Dabar kurias paruošė Stepas Zobars- ta atsakymas iŠ Maskvos.
jos sėkmingumo prisidėjo gau
Tiesa, ne už dyką, bet ir už ne
jau niekas mums negalės prikiš kas, išeina iš spaudos vidurvasa
Premjeras atgal:
siomis ir vertingomis dovano
didelį atlyginimą.
ti, kad adresas priklijuotas ar rį. Zobarskas dirba prie antros
— Atsiųskite diržų.
mis "Alytaus" baro sav. P. PaPrie lietuviškų skanėstų buvo
knygos
amerikiečiams
—
lietu

ant nuotraukos ar net ant straip
dolskis, "Epworth" baro sav. p.
tokios, mylio ilgumo eilės, kad
snio kampo. Taip pat dabar jau vių rašytojų prozos antologijos.
p. Baužai, "Gaivos” parduotuvės
reikėjo tik sovietinio fotografo.
nebus ir tokio atsitikimo, kad Aktyvus talkininkas šiame dar • L. A. Menininkų Klubo vado sav. A. Patalauskas ir J. PetruJis būtų galėjęs pasiųsti j Mask
be yra rašytojo duktė Nijolė.
vybė ir Lietuvių Veteranų Są lionis, "John’s Bar” sav. J. Acus,
vą pranešimą, "kaip išalkę ame adresas nukristų.
... Maine valstybės miškuose jungos "RAMOVĖ" Centro Val "John’s Bar” sav. J. žirnius,
Kad šią adresavimo mašiną,
rikiečiai eilėse stovi prie mais
kuri kaštuoja beveik $1000, ga visai vasarai, apsiginklavęs tep dyba susitarė bendromis jėgo "Neringos” knygyno sav. VI.
to”. ..
lėjome įsigyti, mes dėkojame tuku ir meškere, pražuvo daili mis organizuoti prie Čiurlionio Pauža, "Victor’s Bar" sav. p.p.
Koncertas ir bendra^ lietuvių
tiems talkininkams ir rėmėjams, ninkas Pranas Lapė.
Galerijos Chicagoje Lietuvos Brundzai ir "Vito Jeweler" sav.
reprezentacija buvo be priekaiš
...
Dr.
Jonas
Remeika
Vokie

kurie remia mūsų vajų. Tos ma
Laisvės Kovų muziejaus skyrių, V. II. Zubrickas, savo nuoširdžiu
to. Daugelis paklausimų, kurių
tijoje turi paruošęs Mažosios šis ir kiti skyriai (kaip liaudies darbu bufeto šeimininkės p.p.
vėliau turėjo išklausyti pavieniai šinos pirkimas, įėjo į mūsų ben
Lietuvos tautosakos
rinkinį meno, literatūros, spaudos ir kt.) Dryžienė, Grigaitienė, Kašelienė,
programos dalyviai, lygiai taip drą persitvarkymo planą, ir jį
"Žmonių išmintis”.
sudarytų bendrą mūsų muziejų Pranienė ir šulcienė, alaus baro
pat teiravimasis, kad gautų tos su šiuo numeriu jau įgyvendina
. .. Buvęs "Sakalo" leidyklos Amerikoje, šiam skyriui vado tvarkytojai p.p. Burnys, Kartalietuviškos kepyklos adresą, ku me.
Dabar ateina eilė kitiems dar navininkas Nepriklausomoje Lie vauti L. V. S. "RAMOVĖ" Cent nas, Skrebutėnas ir Sragauskas,
ri taip skaniai kepa skanėstus,
bams, ir mes tikime, kad jūsų tuvoje Antanas Kniukšta, tryli ro Valdyba yra paskyrusi P. bufeto bilietų pardavinėtojos p.
buvo tikras paliudijimas, kad dė
ka metu "atostogavęs" Sibiro Šeštakauską.
p. Keblaitienė ir Molienė, dova
mesys atkreiptas ir nauji drau remiami, galėsime įgyvendinti.
gai surasti.
• Dr. Juozo Prunskio redaguota nų bilietų platintoja I. Laurina
į paklausimus, kurie lietė lie
"Mano pasaulėžiūra", 72 redak vičienė ir puikia plokštelių muzi
tuvių liaudies dainas, tautinius
toriaus nuožiūra pakviestų kul ka ir pagalba dovanų skirstyjne
rūbus, lietuvių tautinius šbkius,
tūrininkų pasisakymų rinkinys, — A. Pesys. Visiems jiems Bal
HOLIDAY GREETINGS
jie atsakymus gavo. Gaila, kad
jau išėjo iš spaudos. Išleido Lie fo 76 sk. valdyba nuoširdžiai dė
tokios lietuviškos kepyklos, ku
To Our Friends and Patrons
tuviškosios Knygos Klubas Chi koja.
Nuoširdi valdybos padėka pri
ri tuos skanėstus iškepė, nega
cagoje, 352 psl., pardavinėjama
klauso taip pat Detroito liet. pa
lėjo nurodyti, nes tai buvo lietu
po 3.50 dol.
rapijų klebonams, "Amerikos
vių šeimininkių kolektyvinė tal
•
ALRKF
Jaunimo
stovykla,
Lietuvių Balso", "Baitic Meloka. Ir talka, kuri lietuvėms mo
esanti Michigano valstybėje, pra dies" ir "Lithuanian Melodies"
terims darė garbę.
deda antruosius stovyklavimo radijo programų vedėjams, "Dir
Tas didingas lietuvių pasiro
metus. Liepos mėn. 26-27 dieno vai", "Draugui" ir "Naujie
dymas amerikiečiams vyko Cle
SERV INC THE FINEST FOODS
mis į stovyklą kviečiami atvyk noms" bei A. Nakui už geguži
velande labai aukštai vert inamo j
ti lietuviškųjų laikraščių redak nės garsinimą ir P. Moliui už
Gwinn sodyboje, kurios vertė
A Modern Cocktail Lounge
toriai, kad galėtų susipažinti su nemokamą leidimų parūpinimą
kainuojama ne dešimtimis tūks
stovyklos gyvenimu ir po to pa
tančių, bet šimtais. Gi ten esan
informuotų skaitytojus.
A World of Fun Aboarri:
. /
tieji meno turtai, greičiausia, jau
milijonais.
Wines - Beer - Liquor
Tos turtingos sodybos savinin
kė — Mrs. W. G. Mather mirt
TORONTO
prieš metus laiko. Jau ji lietu
222NI) AND LAKE SHORE BLVD.
viams rodė simpatijas, kada per
Ūfif: Day Vacatioil Crui:??.
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THE YODER
COMPANY

S/a sava/fę..

SMETH'S RESTAURANT

CLEVELAND, OHIO

BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

JIM CONNELL
CHEVROLET, INC.
,

SEE THE NEW 1958 CHEVROLET
THE FINEST EVER

B UILT

14481 Euclid Ave.

UL 1-3300
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For a Pleasant Holiday
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CANADA DRY

GINGER ALE

EX 1-8800
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savo diplomuotą sodininką V.
Apanių su būriu lietuvių jau bu

vo susipažinusi. Po jos mirties,
sodybą palikus tos draugijos
tikslams, jos administratorium
yra mirusiosios sūnus Jame D.
Ireland, kuris lyg vykdydamas ir
plėsdamas motinos pradėtą drau
gystę su lietuviais, ir sudarė są
lygas pasirodyti geriausiams lie
tuvių tautinio meno reprezentan
tams.
Mr. James D. Ireland labai šil
tas ir jautrus lietuvių menininkų
pristatymas, taip pat jo išreikš
tos padėkos, lietuvius vadinant
mielais ir tauriais žmonėmis, ir
sudarė tas sąlygas, kada ambasadorystė pasiseka. Dabar rei
kėtų tik stengtis, kad tas suda
rytas naujas pažintis ir lietu
viams skirtą dėmesį mes pajėg
tume ne tik išlaikyti, bet ir jį
auginti. Tai mūsų pareiga, kurią!
gerai atlikus, bus atlikti ir mūsų
tautiniai įsipareigojimai.
Praėjusį sekmadienį, kada vy- <

Birželio 15 d. įvyko LTS vie
tos skyr. narių visuotinis susi

RE 2-9900

rinkimas. Susirinkimą pradėjo
skyriaus pirm. P. Kvedaras.
Pranešimą iš Tautinio Kongrese

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

M. WINOGRAD & COMPANY
MAURICE W1NOGRAD, Mgr.

2536 Euclid Avenue

CHerry 1-3637

For a Pleasant Holiday
GREETINGS and BEST WlSHES

CLEVELAND STATIONERY SUPPLY
COMPANY
1260 WEST 4th STREET
Wr’

SUperior 1-8460

New Yorke padarė P. Bastys.

Pranešėjas, vengdamas kartot:
tai kas buvo jau spaudoje ra
šyta, nupasakojo savo įspūdžius
reikšdamas viltį, kad šis kongre
sas labiau suartindamas tauti
nes grupes, kartu sustiprins tautinę veiklą. Narių susidomėjimas
pranešimu buvo gyvas, nes tuo
jau pasipylė eilė klausimų, ku
rie nuoširdžioje dvasioje buvę
gyvai diskutuojami.
Susirinkimas vienbalsiai apro
bavo valdybos nutarimą įsijung
ti šimtininku į skelbiamą $20,00C
vaiu.
Nutarta artimiausiu laiku su
ruošti išvyką ir tuo reikalu rū
pintis pavesta skyriaus valdybai.
Vasaros metu tokias išvykas į
gamtą, vietos skyrius jau kele
tas metų kai praktikuoja. V. J.

Štai puiki vandenyno kelionės
romantika! Saulės deniai, šokiai,
žaidimai — puikus maistas ir
gėrimai. Turistai, pasiimkite sa
vo automobilius ir sutaupykite
180 myliu vai-a vimo.

GREETINGS and BEST W1SHES

For a Pleasant Holiday

SAILINOSi

Every Sun., Mon., Tues., Wed.
Lv. CLEVELAND 9:30 a.m.
Ar. Detroit , . . 2:60 p.m.
Lv. Detroit ... 3:20 p.m.
Ar. CLEVELAND 10:30 p.m.
Other days leave Cleveland 6:10
p.m., arrive Detroit 10:80 p.m.
(C/rr TIMES SHOWN)
KAINOS (mokesčius iškaitant)
tik $5.75 j viena pusę, $8.95 j abu
galu, specialios kainos vaikams

ir grupėms.

THE LINDSEY
SANITATION CO
SANTTATION SERVICE
MAINTENANCE SUPPLIES

JANITORIAL EQIJIPMENT

S. S. AQUARAMA
Perrjr-Payne Building

”FOR COMPLETE DEPENDABLE SANITATION”

Cleveland 13, Ohio

SUperior 1-1666

DOCKt Foot of We«t Third Street

Kitos bilietu ištaigos:

Cleveland, dovvntovvn; Gun A
Tuckle Shops at Westgate and Shaker
Square,
Hotel

393 East 131»t Street

MU. 1-8000

* D I R V A * Nr. 30«a?!

Sukilimas prieš smilkalus

rų požiūriu, ši koalicija, tačiau,
nerodo noro (kaip koalicijai de
rėtų) "imti valdžią į rankas". Ji
pasirinko opozicijos vaidmenį.
V. RASTENIS
Šiuo atveju — opozicijos prieš
periodinę spaudą, prieš laikraš
šešios dešimtys menininkų,
Intencija teigiamai atsiliepti čių bei žurnalų redaktorius. Re
visuomenininkų ir rašto žinovų apie nepriklausomąjį Lietuvos daktorius jie laiko lyg kokia už
ragina pasipriešinti kultūrinio gyvenimą yra graži ir girtina. viską atsakinga ir viską sutvar
luosmūkio pavojui.
Bet sukilėliai prieš smilkalus, re kyti privalančia "valdžia”, kuriai
gis, bus pačioj savo pareiškimo opozicija priekaištaus ir iš ku
Nurodo, kad mūsuose
pradžioj kiek nuslydę nuo ten
"veržlūs diletantai, uoliai pilt skelbiamo dėsnio, anot ku rios reikalaus imtis priemonių
kultūriniam lygiui gelbėti.
reikšdamiesi jiems be ato
Redaktoriai turi žiūrėti, kad
dairos suteikiamose spau rio dalykai neturi būti ne tik be
dos skiltyse, visuomenės pagrindo peikiami, bet nei be kiekvienas mūsų kultūrinis lai
akyse darosi autoritetai,”
pagrindo giriami. Jie be rezervų mėjimas susilauktų dėmesio ir
teigia, kad laisvoje tėvynėje deramo įvertinimo visuose laik
ir kad
”dėl to visuomenėje vyks įvairiose kūrybos srityse jau bu raščiuose, ir kad joks kultūrinis
ta dezorientacija, kuria nau vę pasiekta rimto lygio, ir kad laimėjimas neliktų nutylėtas bei
dojasi grafomanai ir teplo- tik dabar gresiąs pavojus sntuk- paniekintas partiniais sumeti
manai, sumaišydami visa ti į primityvų mėgėjiškumą.
mais. Redaktoriai, tačiau, turi
vienan katilan, sudarydami
Bet argi "nedulkėdavo kud- atskirti grūdus nuo pelų ir ne
gyvo kultūrinio gyvenimo
iliuzijų, kai iš tiesų turime los” ir Lietuvoje po kiekvienos leisti spaudoje smilkyti pagyro
reikalo ne su tikra gyvybe, dailės parodos? Argi nekildavo mis pelus lygiai su grūdais, ar
o tik su reklamine muge.99’
audrų po premjerų teatre, jei kas net labiau už grūdus. Redakto
išdrįsdavo įvertinime nutolti nuę riai turi skelbti tik kompeten
Pabrėžia, kad
"atsiranda sąlygų veržtis diplomatiškai mandagių ir sti tingai parašytas kūrybos anali
nebe savo kūrybiniu pajėgu listiškai puošnių komplimentų zes, o ne kokius įspūdžių pasako
mu, o reklama, kūrybinį padalinimo? Ar literatūros ver jimus. Redaktoriai turi mokėti
i m p o t e n t i škumą imant tinime jau buvo išnykę nuo pat atskirti kompetentingus žinovus
dangstyti apeliavimu į pa tautinio atgimimo laikų įsivyra nuo ignorantų ir diletantų. O jei
triotinius jausmus,”
vę du pagrindiniai vertinimo me gu jie to nemoka, tai, esą, tegu
ir pareiškia, kad
todai — vaižgantiškai šlovinti apie kūrybos dalykus verčiau ty
"nėra t patriotinės parei visus gerus norus, arba tik man li.
gos imtis kūrybinių uždavi dagiai atpasakoti turinį? Argi
Reikalavimai, žinoma, visu
nių, kuriame neturima jė
gų ... Kultūrinė kūryba yra išdrįstantieji atviriau pasisaky šimtu nuošimčių teisingi ir pa
sritis, kur mėgėjiškumui ti nepasi j lįsdavo "vieniši vilkai” grįsti. Tačiau ... Kaip atrodytų,
viešumoje nėra vietos.”
menininkų - kultūrininkų sluoks jei redaktoriai, sąžiningai ap
niuose? Argi jau nebuvo kriti svarstę savo nusimanymą, pri
\ •
*
•
kos "šališkumo”, "partiškumo”, eitų prie pastarosios sukilėlių
Nenumatytu sutapimu, gegu "asmeniškumo" problemos? Ar siūlomos išvados — apie kūrybą
žės 31 dieną, New Yorke, vieša buvo bent vienam kūrybos kriti spaudoje tylėti? Ne veltui gi ro
me susirinkime pasitaikė man kui visuotinai pripažintas auto mėnai sakydavę "Si tac.uisses,
išsitarti:
ritetas ir neginčijama kompe philosophos mansisses" (Jei ty
"Lįsti i akis kam nors su tencija? Ar,ir kiek buvo kūry lėsi, kiti manys, kad esi išmin
menkybėmis ir girti, kad tai bos kritikų, turėjusių pakanka čius) ...
šedevrai, arba net ir vertin mai pagrindo pretenduoti į tokį
Galbūt, vis dėlto, reikia "vers
gus dalykus skurdeiviškai pripažinimą ?
ti valdžią"? Redaktoriams, ku
patiekti būtų greičiau žala,
Atrodo, jog būtų teisinga pri rie patys nesijaučia esą kompenegu nauda... Pirkti menką
knygą, žiūrėti klojiminio ly pažinti, kad net ir valstybės bei tentingesni už kompetentingus
gio vaidinimo, klausyti men akademinių institucijų paunks- kritikus, gal reiktų pasiūlyti at
kų koncerto nėra patriotinė
mėje diletantizmas, ignorancija sistatydinti ir užleisti vietą kompareiga, kaip tai dar dauge
lio bandoma įtikinėti”, (žr. ir kiti gajūs jo bendrakeleiviai petentingesniems? Bet kas jie ir
tebesisunkė viešumon pro dau kur jie? Sukilėlių koalicija nei
"Dirvos” 45 nr., 3 psl.).
gelį plyšių, ir painiavos bei de siūlo, nei siūlosi...
Tiems žodžiams buvo paplota
zorientacijos kūrinių vertinimuo
• ♦ •
delnais. Taigi, sukilėliai prieš
smilkymus bet kam, kas tik pre se ir tada tebebuvo apstu. Todėl
Priėjus prie tokios kryžkelės,
vargu
ar
dabartinių
netobulybių
tenduoja į kultūrinės kūrybos ar
tebūnie man leista iškelti štai
pirminė
priežastis
glūdi
tik
savos
veiklos vardą, turėjo pritarėjų,
kokį klausimą. Jeigu pačiai su
valstybės
bei
savų
akademinių
net nežinojusių apie rengia
kilėlių koalicijai, visai kapai pa
institucijų
paunksmės
nebuvi

mą skelbti atsišaukimą. (Atsi
sirašiusių atsišaukimą, reiktų
me. Tikroji trūkumų priežastis
šaukimas datuotas Bostone, bir
štai dabar čia pat išspręsti nors
ar tik nebus aukštesniam kultū
želio 1 d.).
porą trejetą klausimų, tokių, ko
ros lygiui reikalingų asmenybių
Prie to galima tik pridurti, kad stoka. Arba tokių asmenybių ty kius redaktoriams tenka spręsti
kone kasdien, ar pačioj koalici
diletantiškumas, jo smilkymas ir lėjimas, jei jų yra.
joj neatsirastų dezorientacijos?
iš to kylanti dezorientacija yra
•
•
»
Ar visų nuomonės būtų vieno
įsikraustę ne vien kultūrinėn
Sukilėliai sudarė koaliciją, dos apie konkrečius kultūrinės
sritin. Neaplenkia tie svečiai ir
kito visuomeninio veikimo, ypač margą ne tik atstovaujamų kul kūrybos vaisius, arba apie jų
tūrinio reiškimosi sričių, bet ir konkrečius vertinimus ?
politinio.
savo simpatizuojamų pasaulėžiųJeigu jaučiatės, kad turite sa
\\\\\\\\A\v . v.vv\.

PASAKA
BALYS GRAŽULIS
— Bet tu dar jaunas, o aš jau ne ta, kur
Po jo spėjo praplikęs italų grafas. Ką buvau.
jis sakė, nebuvo galima išgirsti, nes minia
Džiaugsmo šūkiai pakirdo po aikštę, kad
ūžė lyg viesulas. Dabar, kada mįslė buvo ži gražioji Rita arabui neteko, kad viltis dar
noma, visi garsiai spėliojo, šaukė iš tolo, pa gyva.
tarinėjo. Tačiau ir atsakymo neišgirdus, ma
— Rita! Rita! — rėkė minia.
tėsi, jog grafas neįspėjo. Dailiai nusilenkęs
Po to ir vėl eilė juokdarių praėjo. Ir taip
karalaitei, teisėjams, šypsodamasis pasitrau iki galo. Kiekvieną kvietė trimitai, o išlydė
kė.
davo juokas.
— Ką jis atsakė? Ką atsakė! — šaukė
Televizijos programai baigiantis, kada
žmonės.
trimitų ir minios šauksmų lydima Rita Maru
— Grafo Rinaldi atsakymas buvo — išvažiavo namo, Petras prabilo. Pravėrė lū
sapnas! — suriko į garsiakalbį pranešėjas.
pas pirmą kartą.
— Sapnas! Sapnas! — nudundėjo per
— Niekas jau nemoka skaityti pasakos.
minią.
— Tu vis manai, kad karalaitės palovė
— Pirmoji meilė, — spėjo vienas. — vienintelis atsakymas? — šyptelėjo Jonas.
Motinos meilė, — mėgino kitas. Ir vis — ne!
— Nieko kito! — suriko Petras.
keisčiausių, nepanašiausių spėjimų girdėjo
— Gerai, gerai, — sutiko Jonas, — o
si. Atrodė, kad kiti net nesistengia spėti — kaip jis į pilį pateko?
atėjo tik kad pasirodytų, kad jų vardas būtų
— AŠ nežinau. Bet turi būti kelias, —
paminėtas. Tik vienas spėjikų visiems kvapą išspaudė Petras.
užgniaužė. Dailus, turbanuotas arabų šeiko
— Tai aš pasakysiu__ papirko sargus.
sūnus plačiai išskėtė rankas ir aistringai Ar tu turi pinigų jiems papirkti?
šaukė:
— Jeigu mano nuomonė bent kiek reiš
— Tai tu, Rita, tai tu, grakščioji tyrų
kia, — įsikišo Angelė, — tai aš manau, jog
gazele! Tave aš nešioju širdyje, tave aš sap
papirkti nereikėjo. Pasaka to nemini. Esu
nuoju, mano lūpose tu gyveni!
tikra, kad durys buvo neužrakintos ir sargai
Jo spėjimas minią apstulbino. Tikrai! miegojo.
Tai ji! Taip aišku! Pavydžiai visi žiūrėjo į
— Ačiū, Angele, tu supratai geriau už
šaunųjį arabą, tikri jo pasisekimu.
mane, — susijaudinęs ištarė Petras.
— Norėčiau būti aš, drąsusis tyrų liūte,
—- Lyg užburtoje pilyje. Ar ne? Visi
— arabišku iškalbingumu atsakė Rita Maru. miegojo! — kvatojo Jonąs.
(5)

į

vo dispozicijoj nuostabųjį išmin
ties akmenį — objektyvų ir tin
kamo lygio mastą, tai mano pa
siūlymas būtų: imkite valdžią!
Būtent, imkite į savo rankas
kultūrinės kūrybos kritiką! Ti
kiu, kad redaktoriai tokią talką
sutiktų

išskėstomis

rankomis.

Jei kurių ambicija to neleistų —
tuščia jų! Juk jie negi atsilai
kys, atsistoję diletantiškumo ir
ignorancijos pusėje prieš aukštą
lygį ir nusimanymą.
Ir nebijokite atsitiktinai atsi

durti greta diletanto ar net ignoranto, kurį redaktorius, nebūda
mas visų sričių specialistas, be
blogos valios kada įsileis į tas pa
čias skiltis šalia kompetentingų
jų. Atleiskite, ir aš jaučiuos nu
sidėjėlis: neseniai parašiau tik...
įspūdžius apie M. Katiliškio kū-

S

rinį, ir "Dirvos" redaktorius juos
išspausdino. Bet gi, jei šalia tų
įspūdžių (įspūdžiais ir pavadin
BEST WISHES
tų, nepretenduojančių būti lite
For a Pleasant Holiday
ratūros kritika) išsitiestų aukš
tos literatūrinės erudicijos žino
vo parašyta kūrinio analizė —
VIC’S GULF SERVICE STATION
argi jai būtų pavojinga diletan
tiškų įspūdžių kaimynystė? Argi
THE FINEST SERVICE IN TOWN
skaitytojai nematytų, iš ko gali
VICTORAS SUMAS Mgr. WE GIVE GREEN STAMPS
ma pasimokyti ir katra nuomo
ne pasikliauti?
SUPERIOR AVĖ. (CORNER EAST 66th ST.)
♦
*
*
EN 1-9713
Grįžkime prie susirūpinimą
keliančių netobulybių priežas
ties. Ne valstybės, ne akademi
nių institucijų ir ne redakcijų ir tik stiprių asmenybių aktyvus Stipri asmenybė nereikalinga
"valdžia" tas netobulybes suke išėjimas į kultūrinio gyvenimo jury komisijų pripažinimų, ir vi
lia, ir ne ta "valdžia" gali jas areną gali pakelti jo lygį. Nei re suomet nereikia, kad būtinai kas
išnaikinti. Stiprių asmenybių daktorių nei kieno kito "valdžia" nors pirštu parodytų — gerbki
stoka (arba jų šalinimasis) yra stiprių asmenybių negimdo. Bet te ir sekite jį, nes tai stipri as
pagrindinė trūkumų priežastis, ir nekliudo joms pasireikšti. menybė. Stipri asmenybė išeina
į gyvenimą pati ir savo talentu
bei intelektu užvaldo protus ir
širdis. Prieš stiprių asmenybių
reiškimąsi ignorancija ir diletan
tiškumas traukiasi į užkampį ir
užsidaro tenai, kur net ir suki
lėliai leidžia jiems reikštis.

Tikras atsigaivinimas
tno...
Amerikoj tiktai
ugnim verdamo alum!

Deja, tokiais "švietalais" tuo
tarpu nesame labai turtingi. Ar
gal jie iš kuklumo nesirodo. To
dėl, anot a. a. A. Olio, "lipdome
puodus iš tokio molio, kokį turi
me". ..
*
*
*
Sukilimo prieš esamą padėtį
paskelbimas greičiausia turės
teigiamų pasėkų. Jis bus pusėti
nai sėkmingai atkreipęs dėmesį
į nepamatuotų smilkinimų žalin
gą reikšmę ir gal daugelį paska
tins rimtai pagalvoti ir apsi
spręsti, kad "jei likimas lėmė
man kaikuriose srityse likti ignorantu, stengsiuos bent nebūti
arogantu". Be reikalo ir be pa
mato kai kurie redaktoriai ir
net menininkai šokosi įsižeidę

Už VIETINES KAINAS!

protestuoti

prieš

neabejotinai

geras "sukilėlių" intencijas.
Kada ateina laikas atsigaivinti,
būtinai turėkite daug ugnim vir
to Stroh’s alaus. Stroh’s Ameri
koj yra vienintelis, kuris verda
man prie 2000 laipsn., duoda geriausį skonį iš visų galimų sko
nių. Pabandykite Stroh’s šian
dien!

The
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JUMS PATIKS

YRA ŠVIESESNIS!

— Klausyk, Jonai, čia nieko juokingo,
tik pasaka, — pyktelėjusi prikišo Angelė.
— Taigi, pasaka, o jūs kalbat...
— Kiekviena pasaka remiasi tikrove.
Pasakos, kurios neturi tikrovės pagrindo,
niekeno neskaitomos, — nutraukė jį Petras.
— Pasaką tik reikia suprasti...
— Na, gerai, — pasisuko į jį Angelė, —
kai tu taip supranti, pasakyk, nejaugi tu
tiki, kad karalaitė galėjo per miegus kalbėti?
Pagalvok, karalaitė! Kvaileli tu, tai senų bo
bų amatas__ karalaitės nei kalba, nei knar
kia. Juo labiau šių laikų modernios karalai
tės. Dabar net tarnaitės nuo to išsigydo.
— Bravo, Angele! — sušuko Jonas ir
pratrūko juoku. — Knarkianti karalaitė!
Sumišęs Petras pažvelgė į Angelę. Jo
akys maldavo.
— O pasaka sako ...
— Pasaką reikia mokėt suprasti, — atrė
žė ji.
— Angele?__ maldavo Petras.
— Kvailiuk, ar jau vaizduotę praradai?
Atmink, tik mylinti širdis atsakymą suras,
— švelniai kalbėjo broliui Angelė. — Ak, tie
vyrai, kol jų už rankos paėmusi nenuvesi, tol
jie į širdį neįeis. — Ir ji priglaudė petį prie
Jono.
Jonas paėmė jos ranką ir bučiuodamas
murmėjo:
— Džiaugiuosi vedamas ...
Petras žiūrėjo į juodu ilgai ir įtemptai.
Staiga jis atsilošė ir užsikvatojo. Juokėsi
gardžiu, džiugiu juoku.
—
Na, matai! — padrąsino Angelė ir
pati susijuokė. Abudu juokėsi iki ašarų.
Juokėsi ir Jonas, tik nežinojo ko.
t

Bet vien opozicijos pareiškimu
nebus galima pašalinti esamų
trūkumų ar neigiamybių. Vienin
telis viltingas būdas dalykus pa
sukti teigiama linkme yra ta
linkmėj, veikti. Spaudoje
kultūrinių apraiškų vertinimai
nepilni, klaidingi, diletantiški?
Duokite objektyvių, kom
petentingų, aukšto lygio anali
zių, parodykite, kas yra deiman
tai, kas grūdai ir kas tik šiukš
lės, ir kultūrinių apraiškų bei jų
vertinimo lygis neišvengiamai
pakils arti to lygio, iki kokio ...
patys faktiškai esate pakilę. Ne
matau kito šios problemos spren
dimo.

įleido. Sakė, kad ponas Goldas esąs užimtas, ,
Sekančią, gegužės keturioliktąją, dieną liepęs palaukti. Sėdėdamas sekretorės kam
Petras Baleika išėjo į darbą. Ėjo vienas, nes baryje, Petras negalėjo minčių sukaupti. Te
Angelė pradėdavo darbą septintą valandą ry lefonas be paliovos skambėjo, kažkokie žmo
to, o jam Benjaminas liepė ateiti dešimtą. nės atbėgdavo, išbėgdavo ... Taip visą pus
Nors pereitą naktį jis nebuvo akių sudėjęs, o valandį. Pagaliau prasivėrė kabineto durys
nebuvo nei pavargęs, nei apsisnaudęs. Visi ir ponas Goldas išleido savo advokatą su jo
nervai buvo lyg stygos ir pečius krėtė leng padėjėju Jonu Danovan. Jonas su Petru net
vas drebulys. Galvoti ir net svajoti nesisekė. nepasisveikino — kaip ėjo, taip nuėjo.
Kažkoks nerimas, lyg svaigulys daužė krūti
— Labas rytas! Prašau užeiti, — malo
nę ir silpnino kojas.
niai šypsodamasis pakvietė Petrą ponas Gol
Angelę rado nerimaujančią, atrodė lyg
das.
išsigandusi, pablyškusi.
Atsisėdęs'} fotelį Petras apsižvalgė. Ir
— Kur buvai? Maniau, kad neateisi. Jau
po dešimtos! — tuojau jį užpuolė. Ir dar jam tik tada pamatė prie lango stovinčią Etelę.
nei prasižioti nespėjus, nutvėrė už rankos ir Vos ją atpažino. Vakar matė linksmą, pa
trauklią merginą, o šiandien prie lango sto
įtempė į liftą.
— Kažkas atsitiko, kažkas nepaprasto... vėjo apydrūtė, storakojė moteris; mėsingo
Ponas Goldas atėjo su Etele aštuntą valandą! mis lūpomis, kumpa nosimi ir aštriomis aki
Tuoj po jų atbėgo uždusęs Jonas su savo mis. Pamatęs Etelę Petras buvo bepakyląs
bosu. Manęs tarsi nematė, o Etelė taip į ma atsiprašyti, kai jinai jį užpuolė.
ne pažiūrėjo, jog net šiurpas nukrėtė. O da
— Išeik, išeik! Negaliu į tave žiūrėti.
bar darbininkai firmos paVadinimą keičia. Idijotas, idijotas! Išmesk jį, tėve, arba aš
Ar nematei? Liko tik Gold, Martin jau ne jam akis išlupsiu!
bėra. Ir paties Benjamino nemačiau. Mer
Suglumęs Petras žnegtelėjo atgal į fo
gaitės kalba, kad pereitą naktį jį banditai
telį, o Goldas prišoko prie Etelės.
užpuolė. Sako, kad ligoninėj guli.
— Nusiramink, prašau nusiramink! Ete
Nei Angelės susijaudinimas, nei tos
le! — jau kietai suriko jis. — Eik namo, pa
svarbios naujienos Petro nepaveikė. Nuo to
silsėk, prašau, __ vėl maldavo.
jam tarsi lengviau paliko. Jis tik palingavo
— Negaliu, negaliu! — staiga pravirko
galvą ir šyptelėjęs tarė:
ji. — Numirsiu iš gėdos ...
— Taip mano darbas ir išgaravo. Gal ir
— Etele, Etele ... — ramino ją už pečių
gerai...
laikydamas Goldas.
— Aš nežinau. Nežinau, ką manyti...
Staiga ji pasipurtė, išsiveržė iš tėvo
Etelė taip į mane pažiūrėjo... O ponas Gol
glėbio ir verkdama išbėgo.
das liepė tave pas jį atsiųsti, kai tik ateisi.
(Bus daugiau)
Pono Goldo sekretorė pas Goldą jo ne
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va, leidžiama dukart į savaitę,
stipriai finansiniai atsistotų ant
kojų, ir po to galvotų — ar eiti
tris kart į savaitę, ar virsti dien
raščiu.
Mano pageidavimas, kad kny
gų pardavimo skyrius ir mažas
tų knygų katalogas vėl būtų
skelbiamas Dirvoje. Vis centas
Dirvos kišenėn kristų.
*

Juozas Suplyš, iš Hazel Park, nebeturėtų, nes tokių vis dėlto
Mich. rašo: „Kitų lietuviškų lai atsirastų neperdaugiausia.”
♦
kraščių puslapių skaičius mažė
ja, gi Dirva savo skaitytojus jau
A. Impulevičius, iš Philadel
lanko du kartus per savaitę. Lin phijos, rašo:
kiu Dirvai nuolat tvirtėti ir pa „Dirvą skaitau nuo pat atva
laipsniui virsti dienraščiu”.
žiavimo dienos į Ameriką. Buvo
*i
Dirvos ir smukimo ir pakilimo
P. Polgrimas, iš St. Catha turinio atžvilgiu. Dabar Dirva
V. Rutkauskas, iš Clevelando,
rines, Kanados, rašo: „Man pa aš patenkintas. Turininga, bet rašo:
tinka, kad Dirva pradėjo eiti ir suradus daugiau bendradarbių mDirvą gaurai tvarkingai. Ačiū.
lankyti mūsų namus du kartus — reikėtų turinio lygį kelti. Ge Pageidaujama daugiau vietos
per savaitę. Tai pagyrimas vi rai Dirva daro, kad nerašo viso žinių ir mažiau pagyrimų nenu
sam štabui. Iš kitos pusės, esu kių kriminalinių nuotykių, kaip, sipelniusiems”.
nepatenkintas, kad Dirva neat kad Draugas rašo savo dienraš
spausdino straipsnio iš SLA 278 čio paskutiniame puslapyje. Tas Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
kuopos veiklos”.
laikraščio vertės nekelia.
kaip gyvena viso pasaulio lietu
♦
Mano pageidavimas, kad Dir
viai.
J. Gilvydis, iš Argentinos, rav
so:

PJT ŽYGIAI DĖU VENGRIJOS ĮVYKIŲ

BEFORE YOU BORROW
TO BUY A HOME

Ryšium, su 1956 metais vado atsišaukė į laisvojo pasaulio vy
vavusių Vengrijos tautinei revo riausybių galvas ir delegacijas
GET OUR LOW RATES
liucijai prieš sovietus asmenų: Jungtinėse Tautose, į Europos
AND HELPFUL TERMS
Che
buv. min. pirm. Imre Nagy, ap Patariamojo Seimo pirmininką
OUR ESCROW SERVICE
saugos min. gen. P. Maleter ir ir įžymiuosius politikus, kad da
Cleveland
PROTECTS YOU WHEN
kelių kitų vadų sovietinėmis žu rytų įtakos sukviesti JT nepa
Crust Company
BUYING OR SELLING
dynėmis slapto sovietinio „teis prastą sesiją ir Sov. Sąjungą bei
REAL ESTATE
mo” sprendimu, Pavergtosios jos satelitus pašalintų iš JT, ku
Jungtinės Tautos griebėsi ener rių Chartą jie taip brutaliai lau
gingų žygių Jungtinių Tautų ir žo. Specialia telegrama Britani tuose kraštuose.
PJT žygiai padaryti dėl Vengri
laisvojo pasaulio vyriausybių są jos, JAV ir Prancūzijos vyriau Birželio 18 d. Nevv Yorke PJT jos. Vengrijos delegacijos nariai,
žinei paveikti, kad, pagaliau, pa sybių galvoms PJT kviečia jas patalpose įvyko PJT Bendrųjų buv. 1956 m. Vengrijos revoliftjustų savo atsakomybę ir pavar atsiriboti nuo bet kurių derybų Reikalų Komisijos posėdis, da cijos dalyviai ir vadai, pateikė
totų realias priemones sovieti su Maskva dėl vadinamos „vir lyvaujant daugeliui tautinių de- dabar sovietų nužudytųjų Vennėms žudynėms ir patyčioms iš šūnių” konferencijos. Kita spe
legacijų narių ir amerikiečių; #rij°s patriotų padėtį revoliucitarptautinių sutarfčių ir pačių cialia telegrama popiežius PJT
prašomas pakelti savo balsą spaudos atstovams. PJT pirmi- J08nie^u *r sovietinę klastą, juos
Jungtinių Tautų sustabdyti.
PJT pirmininkas telegramomis prieš sovietų žudynes paverg- ninkas nušvietė, kokie ligšiol arcstu°jant- Kitų tautinių delegacijų atstovai pabrėžė visų pa

vergtųjų solidarumo ir sovietinių
klastos, smurto ir žudynių meto

„Man tenka maloni proga Dir

vų skaityti jau daugelį metų,
Dirvą, kuri nesvyruodama nė į
dešinę, nė į kairę, eina tiesiu lie
tuvių keliu. Kiekvienam patrio
tui lietuviui ji yra įdomi, artimi
ir miela. Džiaugiamės, kad Dir
va padažnėjo ir jos straipsnių
gausumas duoda daug naudos
gyvenimo problemoms spręsti
Tik mes apgailestaujam, kad la

dų pastovumą.
Politinės komisijos pirminin
kas V. Sidzikauskas pasiūlė re
zoliuciją, kurios išvadoje JT se
sijos pirmininkas ir JT gen. se
kretorius reikalaujami sukviesti
nepaprastą JT sesiją, kad išmes
tų Sovietų Sąjungą ir jos salo
tą Vengrijoje iš JT ir nustat™
kolektyvias sankcijas už nevyk

Klausimas, kuris dažnai mums kartojamas

dymą JT nutarimų dėl Vengri

bai mažai, ir beveik nieko, nera
šot apie Pietų Amerikos lietuvių
gyvenimą.

jos, o Britanija, JAV ir Prancū
zija, be to, dar raginamos ne
sėsti prie derybų stalo su nekal
tu krauju susitepusia Sovietų
Sąjungos vyriausybe, jei bent ji
parodytų, norą diskutuoti prie
mones sovietinei okupacijai iš
Centro ir Rytų Europos pašalin
ti ir tas tautas įgalinti pasirink
ti vyriausybes pagal savo nusi
statymą.
PJT delegatai lanko laisvojo
pasaulio valstybių vadovaujan
čius delegatus Jungtinėse Tau
tose.

Būtų malonu, kad Dirvoje ne

tik apie Pjetų Amerikos lietu
vius, bet ir apie visam pasauly
išsiblaškiusius lietuvius būtų
daug žinių, paminėtas jų veiki
mas. Tas informuotų, artintų
prie didesnio broliškumo ir stip
rintų kovą dėl Lietuvos laisvės
Linkime, kad Dirva taptų viso
pasaulio lietuvius jungiančiu
laikraščiu.”

JEI Aš pakeičiu darba

Stasys Vilinskas, iš \Vindsor,
Conn., rašo:
„Džiaugiuos, kad daromos

Blue Cross

rimtos pastangos Dirvą dar padažninti. Tačiau kažkaip nejau

ku, kad tos rimtos pastangos iki
šiol susilaukė per silpną atgarsį
ir tam reikalui vykdomas pini
gų sukėlimo vajus per ilgai užsi

ŽEMAITĖS RAŠTAI

C
Iš Lietuvos atsiųsti šeši tomai

tęsė, nežiūrint Jūsų ryžtingų ir
pakartotinų raginimų.~ Manau,

žinomos rašytojos žemaitės raš

draudimą?

kad reiktų pagalvoti ir rasti kitą
būdą vajų pagreitinti ir sėkmin

gai užbaigti, nes toks lėtas va
jaus vyksmas gali kai kam vėl
sudaryti gerą progą "įrodyti”,

tų. Tomai po arti 600 puslapių,
įrišti, su iliustracijomis. Redak
cinė komisija knygose pažymė
ta: K. Korsakas, pirm., A. Venc
lova ir Žiugžda. Redaktorius A.

Žirgulys. Iliustracijos L. Barisaitės, inicialai V. Valiaus. Ti

kad tautinės minties veikėjai ne
daug turi stiprių ir rėmėjų ir

ražas,

pasekėjų ... Dėl to aš vėl neiš
kenčiu susilaikęs nuo patarimų...
ir Jums brangaus laiko gaišini

mo.
Iš asmeniško patyrimo žinau,

kad, norint kuriam reikalui lė
šas sukelti, geriausias būdas yra
asmeninis kontaktas, ypač atsi
lankant į namus. Tada susidaro
geriausios sąlygos ir turima pa
kankamai laiko išsiaiškinti. ..
Tada geriausia proga atsikalbinėtojams priminti, kad čia yra
mūsų garbės reikalas ir viena iš
tautinio susipratimo išraiškų.
Todėl, mano supratimu, nedel
siant reikėtų paraginti tautinių
grupių vadovus, kad jie parinktų
vietose apsukresnius ir tam dar
bui tinkamus žmones, kurie ir
turėtų aplankyti visus Dirvos
skaitytojus bei tautinių grupių
narius bei prijaučiančius. Yra
aišku, kad kai kuriems tik po
stipresnio paraginimo yra leng
viau skirtis su žaliuku ...
Taigi, tuo būdu baigiant vyk
dyti vajų, tikrai greičiau būtų
vajus baigtas ir, galimas daly
kas, užsibrėžta suma net viršy
ta. Be to, tai būtų kartu gera
proga jau dabar pagausinti Dir
vos prenumeratorių šeimą.
Laikinis darbų sumažėjimas
niekam negali sudaryti pagrindo
atsikalbinėjimas, nes ne nuo
šiandieną gyvenom ir uždarbiavom. Be to, tuo pačiu „bedarbės”
metu dažnai sugebam mažesnės

Jei aš keičiu darbą, ar aš galiu išlaikyti Blue Cross
draudimą?

1.

Jei Jūs keičiate darbą šiame rajone,
Jūsų Blue Cross sutartis gali būti pervesta
iš dabartinės draudimo grupės į naują.

didelės reikšmės planų vykdyme

4. Našliai ar persiskyrusieji gali tęsti Blue

Cross apdraudą atskirai.
Blue Cross sutartis turi daug gerų ypaty
bių. Ji suteikia didelės vertės apsaugą ne
laukto susirgimo atveju. Laikyk Blue
Jei jūs keliatės iš šio rajono į kitą kraš Cross draudimą galiojantį visą laiką, sku
to dalį, kuris turi Blue Cross planą, Jūs biai pranešdamas mums apie kiekvieną
galite pervesti savo Blue Cross draudimą Jūsų šeimos ir asmeninės situacijos pasi
keitimą.
ir į tą rajoną.

2.

3. Vaikai, kurie yra Blue Cross draudimą

ON REOUEST:
"Are you buying something you don’t want, today?”
This is the title of a new pamphlet on home accident prevention. Fili in name and address, mail to
Blue Cross of Northeast Ohio, 2042 East 9th Street,
Cleveland 15, Ohio.

Visada nešiok su savim Blue Cross kortelę
*

Ji atidarys Jums duris reikalingam ligo
turinčios šeimos nariai, sulaukę 19 metų ninės patarnavimui, kur Jūs bebūtumėte
amžiaus, gali tapti individualiniais Blue — namie, Jungtinėse Amerikos Valstybė
Cross nariais.
se, Kanadoje ar užsienio kraštuose.

kaip

pažymima,

10,000

egz.
žemaitė, kaip liaudies rašyto
ja, komunistams tinkamiausia
panaudoti savo tikslams, todėl
jie jos raštus populiarina.
Žemaitė, socialistų kviečiama,
buvo atvykusi Amerikon su ad
vokatu A. Bulota I Pasaulinio
karo metu aukoms rinkti. Jitjki
atvyko 1916 m. kovo 5 d. SocWlistai ją panaudojo savo tiks
lams, jos vardu publiką traukė
į susirinkimus, o juose visaip
neigė ir šmeižė visus kitus, ku
rie rūpinosi nuo karo nukentėju
sių žmdnių šelpimu. Komp. Sta
sys Šimkus, anksčiau už juos at
vykęs aukų rinkti, nepakęsdamas
socialistų šmeižtų, iššaukė Bu
lotą į viešus debatus Waterbury,
Conn., 1916 m. liepos 18 d. Da
lyvavusi visuomenė pripažino
teisę Šimkaus atstovaujamam
komitetui. Debatuose Bulota iš
vadino Šimkų „snarglium”, „vei*
kėzu”, „paršu”, ir socialistai jj
savo spaudoje taip pat dergė,
kiek įmanydami, kad pakenktų
jo vedamai rinkliavai, žemaitė ir
Bulota išvyko atgal 1917 m. ba
landžio mėn.
K. S. K.

Name.
Street__

DĖKOJAME

City_

DIRVOS

Ofoto

reikšmės, ar net visai menkaver
čiams reikalams išleisti dar di
desnes sumas. Bet iš tokių, ku

riems šiuo metu tikrai neparan
ku aukoti ar prenumeruoti Dir
vą, galima būtų paimti pasižadė
jimus prenumeratos pinigus ir
aukas iš karto ar dalimis sumo
kėti vėliau. \Jei kuris ir neištęsė
tų savo pasižadėjimo, tai tas jau

* SPAUDA *

‘r?* '

■

trS’

IN CLEVELAND

Boofh Mamona/

Polydi nic
St. Alexis

SPONSORED BY THESE

NON-PROFIT HOSP1TALS:

IN CLEVELAND
SUBURBS

|N AKRON

IN NORTHEAST OHIO

Akron City

Amherst — Amherst

Loudonville — Kcttering
Medina — Community

Akron General

Ashland — Samaritan

Oberlin — AHen Memorial

Children':

Ashtabula — General

Orrville — Community Osteopathic

Cleveland Cllnlc
Cuyahoga County—City

Saint Ann
St. John's

Bay View Hospital

Florence Crlttenton Home

St. Luke's

Berea Community

Ėvangelical Deaconess
Fairview Park

St. Vincent Charity
Mary B. Talbe)t

Brentvrood

Forest City
Forest Hill
Grace

University (Babies and
Childrens, Hanna House,
Hanna Pavilion, Lakesido,

Jewish Convalesceni
Lutheran
Mt. Sinai

MgcDonald House,
Benjamin Rose)
\Moman's

Bedford Municipal

DoctorS
Euclid-Glenville
Garfield Heights
Huron Road
Lakevrood

Marymount
Rainbovr
Suburban Community

St. Thomas

Madison
Mansfield General

Dirvai paremti .skaitytojai at
siuntė šias aukas:

Misevičius J., Baltimore $1.00
Kašuba A., Chicago........... 2.00

Barberton — Citizens

Orrville — Dunlap Memorial

Chardon — Corey

Abraitis V., Richmond Hill 2.00

Painesvjlle — Lake County Memorial

Conneaut — Brovrn Momorial
Cuyahoga Falls — Green Cross

Ravonna — Robinson Memorial

Užemis Br., Rochester....... 2.00
Braziulis VI., Cleveland .... 2.00
Dirmantas St., Chicago .... 1.00

Elyria — Memorial

IN MANSFIELD

RĖMĖJAMS

Gencva — Memorial of,

Shelby — Memorial
V/adsworth — Municipal

Lodi — Lodi Community

V/ilIard — Municipal

Lorain — St. Joseph

V/ooster — Community

Aukotojams tariame nuoširdų
ačiū.
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p/LIMKĖSE

JAV LB Tarybos nariu pagerbi
mo pobūvy dalyvauti, prašomi
užsirašyti pas abieju apylinkių
valdybų pirmininkus arba jų
Į įgaliotus asmenis.

Ateinančių savaitę, dėbatostogų.

Dirva neišeis

SLA 14 kuopos vasaros pobūvis,

Redakcija kiekvieną dieną bus
atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 12
gl, pietų. Reikalui esant po piešaukite redaktoriaus namų
telefonu — GL 1-3976.
Kitas Dirvos numeris išeis liepos mėn. 7 d.

skiriamas kuopos atstovų, vykstančių į SLA Sidabrinį Seimą
Chicagoje liepos 21-24 d., išleistuvėms, įvyksta šį sekmadienį,
birželio 29 d., gražioje kuopos
narių Juozo ir Onos Blaškevičių
sodyboje. Į pobūvio vietą važiuo
ti Euclid Avenue iki Chardon
Lituanistinės mokyklos
Road (6 kelias) ir tuo keliu iki
rengiama
Chardon Rd. — Chillicothe Road
jaunimo radijo valandėlė bus (306 kelias) kryžkelės. blašketransliuojama pirmadienį, birže- vičių sodyba randasi tuojau už
lio $0 d.
minėtos kryžkelės Chardon Road

dešinėje pusėje. Prie sodybos
Bendruomenės žinios

bus iškabintas ženklas. Nariai,
Birželio, 21 vakare pas Cleve- kurie neturi savo susisiekimo
lando Bendruomenės Apylinkės priemonių, prašomi susirinkti
pirmininkę Jonę Virbalį įvyko sekmadienį 11:30 vai., prie lieapylinkės valdybos posėdis ap-Uuv^ salės, ten lauks kelios matarti metinę Lietuvių Dieną, ku šiuos, kurios svečius nugabens į
ri rengiama sekmadienį, liepos pobūvio vietą. į pobūvį kviečiami
13 d., Diamond Lake, prie U. S. visų Clevelande veikiančių SLA
kelio 322 į rytus nuo Clevelando. kuopų nariai su šeimomis bei
idangi Lietuvių Dieną rengia bičiuliais. Pobūvy be įprastinių
i apylinkės bendrai, posėdyje vaišių bus linksmo pobūdžio pro
dalyvavo ir naujosios apylinkės grama, kurią praves Zigmas
valdybos pirmininkas Povilas Peckus.

«

Mikšis.
Dalyvavo ir Bendruomenės Jaunųjų menininkų koncertas
Rugsėjo mėnesio 7 d. Seve
centro valdybos pirmininkas St.
Barzdukas, nes liepos 4-5-6 die rance Chamber Music Hali įvyk
nomis, Čiurlionio ansamblio pa sta Jinos Varytės ir Antano
talpose, įvyks centro valdybos ir Smetonos koncertas. Koncertą
L. B. Tarybos suvažiavimas, ku rengia Korp. ”Neo-Lithuania”.
Jina Varytė dabartiniu metu
rį I Apylinkė paprašyta globoti.
Nutarta surengti svečiams kar studijuoja Curtis Institute of
tu su Clevelando visuomenės Music Philadelprijoje, o Antanas
darbuotojais pobūvis tose pat Smetona Mannes College of Mupatalpose, šeštadienio vakare,[sic New Yorke.
liepos 5. Norintieji dalyvauti
prašomi registruotis tuojau.
Tradicinė L. V. S. Ramovės

gamtos prieglobstyje, gerai pra
leisime laiką, jaunimas paspor
tuos ir linksmai pasišoks, o visi
kartu paremsime žurnalą Karį.
Važiuoti W. 42 keliu iki 303
kelio (Brunswick, ten sukti į de
šinę ir važiuoti iki 38 kelio, čia
vėl sukti į dešinę, pavažiavus
juo, ketvirtas Niaurų ūkis. Mi
nėtose kryžkelėse bus užrašas
”Ramo>vė” ir rodyklės.

Susirgo Antanas Praškevičius
SLA 14 kuopos valdybos pir
mininkas Antanas Praškevičius
praėjusią savaitę staiga susir
go ir buvo nugabentas į Carnegie polikliniką. Ligoninėj pama
žu sveiksta.
Antanui Praškevičiui linkime
greitos sveikatos.

Išvažiavo Kalifornijon
Dr. Jonas T. Vitkus su žmona
buvo parvykę į Clevelandą iš
Floridos apžiūrėti savo namų
paviešėjo pas savo giminės Gasparaičius, išvažiavo į Chicagą
pasimatyti su pažįstamais, o iŠ
ten patraukė Californijon daly
vauti gydytojų suvažiavime. Dr.
Vitkus gydytojo mokslą baigt
Chicagoje, iš ten atsikėlė į Cleve
landą prieš 34 metų ir buvo pir
mutinis lietuvis gydytojas šioje
senoje kolonijoje.
Iš Californijos žadėjo dar su
grįžti į Clevelandą, ir paskiau

premijomis, bus laimėjimai Ka

5 KAMBARIAI IR VONIA

Lit. Vysk. M. Valančiaus mo vieno aukšto, ranch stiliaus na
kykla, užbaigdama mokslo me me. Didelis sklypas 80x263. Prie
tus, birželio mėn. 28 d., 6:30 vai., Stevenson Blvd., Eastlake, Ohio.
šeštadienį, šv. Jurgio parapijos Norint pamatyti — skambinti
salėje, rengia šokius mokykli savininkui WH 3-6581.
(52)
niam jaunimui.
Ar Įstojai į
Į šokius kviečiamas taip pati
jaunimas, kuris mokyklą jau'
VILTIES
baigęs. Įėjimas laisvas.

To Our Friends and Patrons

draugiją?

|

dar pora savaičių prabus Cleve
lande, atlikti užsakytus dailės
darbus. Sustojęs pas V. Braziulį
— 7115 Dulath, telef. HE 2-2129.

HOLIDAY GREETINGS

JUDGE ALBERT A. WOLDMAN

Rūpiniesi, kad iš darbo neat
leistų? Pirk ūkį — turėsi pasto
vų darbą ir pajamas. Parsiduo
da, 2 ūkiai 176 ir 100 akrų. Tei
raukis dėl daugiau informacijų.
E. 127 į šiaurę nuo St. Clair
gražus 3 šeimų namas, 2 butai
po 5 kamb., vienas — 3 kamb.,
rami vietovė, arti visų patogu
mų,
geros
pajamos,
tiktai
$16,800.
Mūrinis 8 kamb. namas už
miestyje, pilnas rūsys, pristaty
tas garažas, 1 akro gražus skly
pas, vaismedžiai, netoli mokyk
lų ir krautuvių, bankas įkainavo
$26,500, prašo tik $24,900, nes
išvyksta į kitą miestą.
E. 74 į šiaurę nuo Superior 2

GRABLER MFG. COMPANY

JUVENILE COURT

J. P. MULL-MULIOLIS
6606 Superior

6565 Broadway

VVILLIAM A. RUSSELL

BA1LIFF
Michigan 1-9260

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

MILLER JEWELERS

HOLIDAY GREETINGS

DIAMOND — WATCHES

To Our Many Friends

WATCH REPAIRING ALL TYPES RELIGIOUS GOODS
ROSARIES PRAYEK BOOKS CRUCIFIXES.

768 East 185th St.

KE 1-0225

NORWOOD DRUG. INC.
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA
MŪSŲ PAREIGA.

šeimų, 6 ir 5. Gerame stovyje.
Aberdeen Avė. gražus 3 mieg.
namas, moderni virtuvė, gerai
prižiūrėtas.
4 šeimų mūrinis apartamentas
East Cleveland, labai geroje vie
toje.
Turime daugiau namų įvairio
se rytų Clevelando vietovėse.
Skubiai reikia 1 ir 2 šeimų namų

patarnavimas,

RECEPTŲ SPECIALISTAS

GREETINGS and BEST W1SHES

A. PAUL TINCHER

HOLIDAY GREETINGS

HANDVVRITING EXPERT

To Our Friends and Patrons

Expert on all Questions on Forgeries. — Age of Ink
Paper, Typevvriting, Court Photographs
NATIONAL CITY BANK BLDG.

Evenings—WY 1 -3666

CH 1-2344—MA 1-7696

3802 WEST 25th STREET

• ŠALDO vasarą
E N K Y

• ŠILDO žiemą

FURNACE

C O

M Į D I N A

BU DD

CLEAN ERS

FOR THE BEST CLEANING IN T0WN

Call — GL 1-7417

12702 Shaw Avenue

I. J. SAM A S JEWELER
ON THE HEIGHTS—CEDAR CENTER

Pakartojamas išpardavimas!

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
I^aikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Avc.

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

9x12 pėdų (Neparodo1 purvo pšdsakų)

P. J. KERSIS

Tweed Kilimas

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Reguliarios

39.95

vertės

važiuos vėl j Floridą.

LIETUVIŲ

Kazys štaupas su žmona, pra
leidę kelias savaites Clevelande.
išvažiavo atgal Į Gulfport, Flori
doje.

šie gražus, aukštos rūšies 9x12
tweed rašto kilimai puikiai pa
gražins bet kurį kambarį jūsų
namuose. Dėl praktiško tweed
rašto jie bus labai lengvai išlai
komi švarūs. Neslystami specia
liam saugumui.

JAV LB Tarybai pagerbti
pobūvis
JAV Lietu viii Bendruomenės
Tarybos antrasis suvažiavimas
įvyksta liepos 4-6 dienomis Čiur
lionio ansamblio ramuese, 109" 8
Magnolia Drive, kurį globos LB
('levelando abie’u apylinkių val
dybos. Naujai išrinktos JAV LB
Tarybos narių garbei LB Cleve
lando pirmosios ir antrosios apy
linkių valdybos bendromis jėgo
mis liepos 5 d., šeštadienio vaka
re ruošia Tarybos nariu su Cle
velando bendruomenininkais su
sipažinimo pobūvį — vaišes. Vai
šių metu bus ir meninė progra
ma.
Asmenys, norintieji minėtame

SH 1-5511

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

O

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

DOWNTOWN-PUBLIC SQUARE

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

GERESNES statybos kontraktoriai

Ruby’s Telephone Anstvering
Service
EN 1-0838
(57)

MAY"1

HE 1-1035

6411 Superior Avė.

For a Pleasant Holiday

rio prenumeratų, gros geras or kada jūs turite adresavimo ar
kestras, šeimininkės paruoš ska perrašymo darbus. Paimam ir ĮSTATO MONCRIEF ORO ventiliacija
nių užkandžių, netruks ir gaivi atgal grąžinant

nančių gėrimų.
Visi maloniai kviečiami į ge
gužinę atsilankyti, ten tikrai,

HOLIDAY GREETINGS

Dail. A. Rūkštelė,

Po posėdžio, artisto Igno Gagegužine
taučio namuose, kur p. Virbalis
Birželio 29 d. 1 vaL Niaurų Šv. Jurgio parapijoje.
gyvena, įvyko ir Joninių pami- ūkyje L. V. S. Ramovės ( leve‘
Bendradarbis:
nėjimas; I Apylinkės pirminiu- (lando skyrius rengia tradicinę
Algimantas Dailidė
gegužinę,
kurios
gautą
pelną
kas kitų valdybos narių apdova
UT 1-2345
HE 1-8516
notas ir pagerbtas už jo uolią skiria "Kario” žurnalui paremti.
Gegužinės metu bus pravestas
darbuotę. Dalyviai savo pasikal
24 valandų4, telefonu
bėjimuose prisiminė ir Lietuvą linksmos jaunųjų varžybos su*

prezidento Smetonos laikais ir
pastarą sovietų barbarizmą Ven
grijoje, nužudymą buvusio prem
jero Nagy ir generolo Maleter.
Neužmiršti ir Sherman Adams
Baltuosiuose Rūmuose ir komu
nistų sumulkintas Clevelando
milijonierius Eaton.

Mokyklinio jaunimo šokiai

KLUBAS

6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

6 spalvų kombinacijos
• Ruda-beige
• Nutria-pilka
• Ruda-žalia

JAKUBS A SON

• Juoda-pilka

FUNERAL HOMES

• Ruda-auksinė

Galima gauti patogų
išsimokėjimą
JOKIO ĮMOKŪJIMO

The May Co.’s Basement Rug Departement, Downtown and On the Heights

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763

KE 1-7770
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RUSAI GAMINASI VANDENYNO
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THE FIELD

DIRVA

ftedakcijoit ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderaoi
1-6344, Redaktorius Balys GAID2I0NAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Audrai stulpą išvertus III

Jei audra ištikus verstų

Ne, — ne Antano Olio dvasią .jausmams, kuriais norėčiau pa
ir asmenybę palaidojome, o tik guosti ir užjausti savo brangiau

sio bičiulio našlę Veroniką Olienę — gerą Antano gyvenimo
draugę, nuoširdžią lietuvaitę, il
gametę visų jo darbų palydovę
ir rėmėją. Mes nei vienas nesura
sime kitokios paguodos ir pras
mės, kaip tik tęsdami jo dar
bus, gyvendami Antano dvasia,
atsimindami jo idealus ir juos
toliau vykdydami.
Šimtmetinių Vinco Kudirkos
sukaktuvių metais, ieškodamas
paguodos dvasiai, atsiverčiau jo
Daug daug tūkstančių lietuvių raštus ir skaitau:
gimė ir augo Amerikoje, ir jie
seniai nutrupėjo mūsų tautai ir
jos reikalams. Antanas Olis buvo

rėjęs progos nė karto aplankyti
savo tėvo gimtinę, išaugo grynu
lietuviu ir skirdavo savo geriau
sias valandas lietuvybei ir Lie
tuvos reikalams. Jis išmoko gra
žiai lietuviškai kalbėti, jis rėmė
ir domėjosi lietuviška muzika,
daina, menu, buvo vienas iš Mar
gučio žurnalo nuolatinių talki
ninkų, aktyviai veikė didžiosiose
Amerikos lietuvių organizacijo
se, per dešimtmetį atstovavo
tautinę srovę Amerikos Lietuvių
Taryboje, palaikė tautinę,.spau
dą, dalyvavo šimtuose kitų tautinio gyvenimo reikalų. Lietuvai
netekus laisvės, iis tampa Ame
rikos Liet. Misijos stt idėjas ir
lyderis, vyksta ginti Lietu- 's by
los į Jungt. T. steigiamąją B »•
Francisco konferenciją, nuola
lankosi Washingtone, D. C., kur
veikia savo pažįstamų didžiųjų
Amerikos politikų tarpe.

pačią dieną
Tuoj kitą statykit!
Mums, Amerikos lietuviams,
štai gyvenimo audra nelauktai
išvertė vieną mūsų stulpą, ne ei
linį, bet patį stipriausią ir di
džiausią. Dar neturime tokio pa
ties jam pakeisti. Bet tęskime
ano darbus visi kiti likusieji,
mūsų namas negrius, išlaikysi
me Gyvenkime Antano Olio dva
sia ir idealais. Mirė tik jo kū
nas. Bet tikrasis Olis mums pa
siliks, vis didės ir išlaikys, kaip
didysis Amerikos lietuvybės
stulpas.

AMERIKOS LB II TARYBAI

SUSIRENKANT
Liepos 4-6 dienomis Clevelan
de, Čiurlionio ansamblio namuo
se, įvyksta naujai išrinktos JAV
LB Tarybos pirmoji sesija.
Renkasi vyriausiasis organas,
kuriam per sekančiuosius trejus
metus atiduodamas JAV Lietu
vių Bendruomenės vadovavimas.
Kokiomis nuotaikomis JAV
Lietuvių Bendruomenės Tarybą
pasitinkame?
Pasitinkame su viltimi, kad
LB Taryba savo darbo imsis su
iniciatyva, ryžtingumu ir dide
lės atsakomybės pajautimu.
Teks gi jai susidurti su vis la
biau besiplečiančia lietuvių apaija tautiniams lietuviškiems sa
vo reikalams. Mūsų parengimai
vis mažiau belankomi. Mūsų

planus, kad karo atveju galėtų
nepastebėti pasiekti iš anksto
numatytas "akcijos stotis” JAV
pakrantėse, iš kurių, vis dar pa
sinėrę. po vandeniu ir nesurasti,
galėtų paleisti raketas su atomi
niais užtaisais į bet kurį taikinį
JAV teritorijoje.

Po ilgų ir išsamių tyrinėjimų,

Tokiai operacijai reikalingi
itin tikslūs povandeniniai žemė
lapiai. Normaliai povandeninis
laivas nežinomuose vandenyse
turi laikas nuo laiko išnerti į pa

pagaliau Vakarų valstybių kari
nėms žvalgyboms pasisekė nu
statyti jų veiklos tikslą: rusai
gaminasi į Amerikos kontinentą

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad
š. m. birželio’23 d. Chicagoje, nuo širdies sjnūgio

mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

kurie spaudžiami socialinių ligų:
gyvenimo valios netekimo, gir
tavimo ir pn. Jie darosi našta sa
viesiems, jų vaikai nyksta ir
kaip žmonės ir kaip lietuviai.'Nu
moti į juos ranka reikštų iš anks
to sutikti su tautiniu nuostoliu,
o Bendruomenei turi rūpėti kiek
viena lietuviška galva ir širdis.
Jei vargstančiam savo broliui
turime duoti, tai iš ekonominės
gerovės pasiekusiojo privalome
daugiau gauti. Negali gi toliau
taip būti, kad prasigyvenę lietu
viai, keldamiesi į tolimesnius bei
geresnius rajonus, kartu dingtų
ir pačiam lietuviškam gyveni
mui. Bendruomenė juos turi tu
rėti suregistruotus ir jiems jų
tautinę pareigą bei uždavinį

mis, o imtasi paties konkretaus, jos faktorius, juo labiau, kad,

intensyvaus bei planingo ben norint raketą iššauti į taikinį už
1500 mylių, jau reikalingas labai

druomeninio darbo, kuris ir pa
čią Bendruomenę iškels į reikia
mą vietą.
Šios kelios palaidos laikrašti
nės mintys tebūna balsu tų, ku
rie tiki Bendruomenės idėja, ku
rie nori šią idėją versti gyveni
mu; kurie Bendruomenėje sude
da tautinio mūsų išlikimo troš
kimus bei viltis.
Sveikindami susirenkančią LB
Tarybą, linkime jai ko geriausios
sėkmės ir ko našiausių darbo
vaisių!

Blue Cross
praneša, kad laikinai netekusie
ji darbo ir pereinantieji į kitas
darbovietes, gali išlaikyti nenu
trauktą draudimą ligos atvejui,
tiesioginiai mokėdami priklau
sančius mokesčius arba atitinka
mai painformuodami naujosios
darbovietės vadovybę apie turi

mą draudimą.

didelis laivo lokacijos tikslumas.

buvęs Lietuvos Vidaus Reikalų Ministerijos admi
nistracijos departamento direktorius.

Nuliūdus žmona ir dukterys

Ištikti skaudžios žinios apie lietuviškam pa

sauliui brangaus Patrioto

sovietų povandeniniams ir jiems
A. A. ANTANO OLIO mirtį,
talkininkaujantiems "žvejų lai
vams” reikėsią nuo 5 iki 10 metų
mūsų giliame liūdesyje siunčiame širdingiausią
tokiems Amerikos pakrančių že
mėlapiams pasigaminti.
užuojautą velionies šeimai ir jo giminėms, jų gi
Rusija, kaip ir JAV, pradėjo
statydintis atomine energija va
liausio skausmo valandoje
romus povandeninius laivus ir
tolimųjų distancijų balistines
Genovaitė ir Antanas
raketas, kurios gali būti paleis
tos iš laivų, pasislėpusių vandens
D I R ž I A I,
gelmėse. Toki povandeniniai lai
Venezueloje
vai, kaip specialistai pastebi, gali
ištisus menesius ištūnoti po po
liarinio ‘ ledo danga, laukdami
signalo puolimui, ir vėliau, atnė- gija varomų laivų skaičiumi.
Aųuarama,
rę į nurodytas "akcijos si olis”,
Esamą įrodymų, kad rusai yra liuksusinis Didžiųjų Ežerų lai
netikėtai pulti, gynybos radarui
bandę iš po vandens paviršiaus vas, birželio 19 d. pradėjo antrą
nespėjus jų pastebėti.
iššaunamas raketas jau 1959 mt plaukiojimo sezoną tarp Cleve
Vakarų žvalgybos specialistai lais. Dabar jie išvystę 79 pėdų lando ir Detroito. Iki rugsėjo 7
sako, kad rusai intensyviai ruo ilgio, 59 tonų sveriančią povan
d. šis milžiniškas laivas kas rytą
šią raketomis ginkluotą povan deninę balistinę raketą, galinčią
išplauks iš Clevelando sekmadie
deninį laivyną. Keletas atomine skristi 1999 mylių.
niais, pirmadieniais, antradie
energija varomų povandeninių,
Amerikiečiai
povandeniniuose
niais ir trečiadieniais, iš Detroi
galinčių nerti tūkstančius mylių,
laivuose
naudosią
Polarį
—
1,51
0
neiškylant paviršiun, pradėta
to — ketvirtadieniais, penktadie
mylių
radiuso
balistinę
raketą,
statyti dar praeitais metais.
niais ir šeštadieniais. Laivas nor
1961 m. rusai turėsią nemažiau tačiau ji nebūsianti pradėta se
maliai paima per 2,99 keleivių ir
790 povandeninių laivų, ir dau rijomis gaminti dar mažiausiai
169 automobilių.
(Sk.)
gumas jų bus modernaus tipo, su dvejus metus.

Kitoje šio laikraščio vietoje
yra atitinkamas Blue Cross skel
bimas su kuponu, kurį reikia pa
siųsti dėl smulkesnių informaci
jų šiuo adresu: Blue Cross of
Northeast Ohio, 2042 E. 9 St.,
Cleveland 15, Ohio.
(Sk.) kasmet augančiu atomine ener-

PARDUODU

TABOR IAILM
VA SARVIETĘ

Ir visą Amerikos lietuviu vi- mo masė, nešama gyvenimo sro menės reikalams duok.
LB Tarybai svarbus uždavinys
suomeninį judėjimą jis pakreipia vės, atitrūksta ne tik nuo lietu
ir vykdomuosius

/

Žvalgybos ekspertų nuomone,

knygos ir žurnalo kelias į skai nuolat priminti: brolau, daugiau
tytoją vis siaurėja. Mūsų jauni gavai — daugiau savo bendruo

nauja, modernių laikų vaga. Jo viško kamieno, bet ir nuo tėvų atiteks

Jr

ALEKSAS SURVILA,

saulę ar žvaigždes. To negalima
namo sieną,
atlikti, neriant po vandeniu iš
Namas negrius — iš baimės pareigos prisiėmimo ir jos dera
tisus tūkstančius mylių. Ir todėl
jūs neišlakstykit, mo atlikimo.
Apskritai turėtų būti jau vandenyno dugno planai yra
Tik vieton ano stulpo tąją
baigta su organizavimosi kalbo svarbus povandeninės navigaci

JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

vienas iš nedaugelio, kuris, netu

Vakarų, o ypač amerikiečių,
karinė žvalgyba ilgai: sprendė
JAV pakrantėse dažnai pasiro
dančių svetimų nežinomų povan
deninių laivų mįslę. Ilgainiui iš
ryškėjo, kad tie povandeniniai
laivai yra rusų, tačiau vis dar
nebebuvo aišku, ko jie ten ieško.

stulpą vieną
atsiremiančių vandenynų dugno viršių ir "susiorientuoti” pagal
Iš tų, kurie prilaiko jūsų

Palaidojom Antaną Olį • . •

jo kūną.
Sunku man apie tai rašyti ir
dar sunku įsivaizduoti Amerikos
lietuvių gyvenimą be Olio. Per
beveik 50 metu buvau su juo su
augęs. Su juo ir su jo tėvu, kurie
buvo mano asmeniniai draugai,
bičiuliai, patarėjai. Senasis Ol
šauskas išugdė ne tik lietuvišką
Chicagą, bet išaugino lietuviams
sūnų Antaną Olį, kuris savo gy
venimą pašventė Amerikos lie
tuviams ir lietuvių tautos labui.

DUGNO PLANUS

Kiekvienam ateina laikas eiti į pensiją. Ateina laikas pasakyti
sau pačiam, kad jau:gana. Labai geras biznis ir vedamas be sun

Ben

sudarant.

kumų, liet kai žmogui priartėja tam tikras anržius, reikia atsisvei
kinti nors ir su geriausiais dalykais.

ganizuoti du dideli Amerikos lie ta nuolat sunkėja ir retėja ne tik Reikia pajėgios ir darbingos
tuvių tautininkų sąskrydžiai Wa- mokinių, bet ir mokytoji) eilės. Centro Valdybos, reikia pajė

Jeigu atsirastų galinčių ir norinčių pirkti Tabor Farm vasar

iniciatyva ir pastangomis suor kalbos. Lietuviško švietimo naš druomenės

organus

shingtone yra gražiai parodę, Čia reikės LB Tarybai tarti ir gaus, judraus ir kūrybingo Kul
apie kokio masto kultūrinius ir stiprų žodį, ir naujų lietuviškų tūros Fondo, reikia paslankios ir
propagandinius žygius Lietuvos impulsų surasti. Reikia lietuviš gyvenimiškos švietimo vadovy
reikalams populiarizuoti jis sva kos srovės, verčiančios užtvan bės. Lengva pasakyti, kad Ben
jodavo, — ne tik svajodavo, bet kas ir plaunančios maurais apau druomenė pvz. yra ant seklumos

ir įvykdydavo.
Mes, Amerikos lietuviai, nete
kome vieno iš didžiausių lietu
vybės apaštalų ir didelio masto
veikėjo Amerikoje. Netekome lie
tuvio, kuris buvo pasiekęs ligšiol
aukščiausių postų ir didžiausios
įtakos bendrajame amerikiečių
pasauly.
Antano Olio pažįstamais ir ar
timais draugais buvo visa eilė
didžiųjų Amerikos politikų, vi
suomenininkų ir kultūrininkų,
pirmiausia iš Illinois valstybės ir
iš daugelio kitą vietų. Jis buvo
pasiekęs aukšto rango respubli
konių partijos centriniuose orga
nuose. Jis buvo išrinktas į Chi
cagos Sanitarinio Distiukto va
dovybę ir per 8 metus puvo jo
prezidentu. Dar neseno amžiaus,
jis turėjo galimybės kilti vis
aukščiau.
Ne tik lietuviai, bet visa Chi
caga gailėjosi, netekus tokio vei
kėjo. Visa Chicagos amerikinė
spauda paskyrė vedamuosius
Oliui paminėti. Jo laidotuvėse
dalyvavo Illinois gubernatorius,
Chicagos miesto burmistras,
daugybė aukštų valdininkų, res
publikonų ir demokratų partijų
veikėjų. Velionies našlei atsiuntė
užuojautą JAV viceprezidentas
Nixonas. štai, kokio vyro mes
netekome ne tik lietuvišku, bet
ir amerikiniu mastu!

Aš veltui ieškočiau tinkamų
žodžių išreikšti savo mintims ir

gančias sąžines.
Be kultūrinės lietuvybės vado
vaujamo darbo, LB Tarybai teks
turbūt ieškoti kelio į socialinių
lietuvių reikalų .sprendimą. Ma
ža, kad turime vargstančių savo
brolių, kuriems reikia krikščio
niškos artimo meilės ir materia
linės paramos. Daugiau tokių,
i

užplaukęs laivas, neatsakinga
R“
patarti, kas ir ką turėtų pada
ryti, bet vyriška būtų, jei vyriš
kai ir darbo imtumėmės. LB Ta Britų seržantas tikrina spygliuotų vielų užtvaras, skiriančias grai
rybos narys, kuris pasitenkintų kų ir turkų kvartalus Nikozijoje, Kipro sostinėje, kur graikai ir
tik išrinkimo garbe, turėtų la
turkai kovoja tarp savęs ir abeji prieš britus.
bai kreivą bendruomeninio dar
bo supratimą. Todėl iš LB Ta
rybos narių laukiama taip pal

vietę, labai norėčiau ją perleisti pirmoje vietoje lietuviams. Tad
jiems pirmiausia ir skiriu šį pranešimą.
— o —
Tabor Farm, Sodus, Mich., vasarvietė yra 100 mylių nuo Chi
cago, III., ir 10 mylių nuo Benton Harbor, Mich.
25 atskiri svečių namai, šildomi
gazuir elektra, su visais moder
niausiais įrengimais.
Atskiras didelis namas su 10
rABORF4R'M
miegamųjų
kambarių ir 9 salonais,
I
SODUS. MICHIGAN
BACHUNAS
2 ofisais, 3 sandėliniais kambariais
rūsyje; visas namas garu šildomas.
Du dideli namai, iš katrų vie
name šokių salė, sandėliai ir t. t.
Du gyvenami namai visam me
ti) laikui.
Du namai tarnautojams gyventi
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vasarai.
menys.
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GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

CARL NEWMAN
BEST W1SHES

For a Pleasant Holiday

MASON CONTRACTOR
450 Lioyd Road

RE 1-2705

Euclid, ORio

Tarnautojų

49—45 as

Labai didelė virtuvė — su vi
sais moderniausiais įrengimais.
Valgyklos-restorano salėje telpa
per 200 svečių. Garu apšildoma.
Maudymosi baseinas 40x75 pėdų. Tvarkingai veikia filtravimo
sistema. Visur įvestas vanduo.

Teniso aikštė ir įrengimai.
Golfo aikštė su aplaistymo sistema (9 skylės).
Vaikų žaidimų aikštė su įrankiais, žaislais ir kitais įtaisymais.
Viskas ant šv. Juozapo upes kranto. Farmoje yra ir atskiras didelis
tvenkinys.
Apie 150 akrų žemės, tame tarpe:
Su viršum 20 akrų vynuogynų, vyšnių sodai, obuolių sodai ir kiti
vaismedžiai, 5 akrai asparagų daržo.„

— o—

FRANCES P. BOLTON
Best Wishes to Our Friends and Patrons
CONGRESSMAN

22nd District

For a Pleasant Holiday

SURPLUS VALUE CENTER

Šios vasarvietės biznis yra išpopuliarintas ir rūpestingai išdirbtas
per su viršum 40 metų... Suprantama, kad kaikurie svečiai nueina
amžinybėn, bet kasmet pritraukiami nauji, o didžiausioji klijentūros
dalis yra pastovi. Tvarkingai vedamos svečių vardų kartotekos,
adresografo plokštelės, kurių dabar yra per 30,000.
Daugiau negu milijonas svečių aptarnauta per 40 Tabor Fanmos
gyvavimo metų...
Visa tai dabar parduodu su visais įrengimais, baldais, baltiniais,
3 traktoriais, 2 sunkvežimiais, automobiliu, 1—12 keleivių busu,
Cadillacu, įvairiais ūkio įrankiais ir t. t. ir t. t.
Pagrindiniam įmokėjimui reikia įnešti $125,000.00. Likusiai sumai

labai lengvos išmokėjimo sąlygos.

13107 ST. CLAIR AVE.

UL. 1-5116

Susidomėjusiems prisiųsiu
literatūrą.

visas reikalingas

informacijas ir

Juozas J. Bachunas, savininkas
SODttS.
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