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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Kolchozai turės "patys” supla
nuoti, kiek jie parduos valstybei,
ir tik jeigu kas liks tą planą
įvykdžius, jie galės parduoti ir
rinkoje, geresnėmis kainomis.

rėti, kad nesudygusios vietos
būtų iš naujo užsėtos, 3) kad bū
tų laiku ir gerai šienaujama, kad
nebūtų paliktos nenušienautos
pakelės ir pelkės, kad būtų pa
sigaminta žaiginių šienui džio
KODĖL REIKIA TIEK DAUG vinti, kad būtų išnaudotos ne tik
VALDININKŲ
visos mašinos, bet ir visi turimi
Birželio 24-25 dieną Vilniuje dalgiai, 4) kad būtų rūpestingai
susirinkęs LKP Centro Komite surinkti visi šiaudai ir pelai krai
Sovietų kultūros ministerija treti metai tie dvarai organizuo tas priėmė naują nutarimą — kui bei pašarui, 5) kad visi įran
Maskvoje iš Rumunijos grįžtan ja tokias "talkas" derliui nuim pamokymą, kaip reikia ūkinin kiai ir mašinos būtų sutaisytos,
čiam Švedo ansambliui pranešė, ti, į kurias jaunimas turi kėliau kauti. Didžia dalimi tai yra kas 6) kad javai būtų su vežam i tik
kad esąs gautas ansambliui kvie ti po kelis tuksiančius kilomet met kartojami tie patys paragi į didelius kluonus arba į dideles
timas koncertuoti Čekoslovaki ry.
nimai, kuriuose yra būdinga, kad stirtas, o nebūtų išvežiot i į dau
joj, Prancūzijoj ir Italijoj. Dar
Ir Lietuvoje nuo liepos pra visus tuos dalykus, kuriais pri gelį vietų, 7) kad derlius nebū
nenustatytas išvykti laikas, ta džios prasidėjo talkininku regis vatus ūkininkas paprastai pats tų sudegintas, nuganytas arba
čiau jau žinoma, kad rugpiūčio tracija. Komsomolo miestu ir pasirūpina, dabar nurodinėja išgrobstytas, 8) kad mašinos
mėnesį to ansamblio dalis drau rajonų komitetai yra įgalioti
partijos CK ir įpareigoja "par būtų aprūpintos degalais ir at
l'ri jų pasitarimas tautinio darbo organizaciniais reikalais. Iš kairės: J. Paplėnas — Tautinės Są
ge su kitais Sovietijos meno ko- vykdyti tą jaunimo mobilizaci- tines organizacijas, tarybinius sarginėmis dalimis, 9) kad mel
lektyvais koncertuos pasaulinėj ją Lietuvai skiriamas kontin organus ir žemės ūkio ministe žėjos gerai melžtų karves ir jas jungos vicepirmininkas, V. Rastenis — Nepriklausomybės Talkos pirmininkas ir E. Bartkus —
Tautinės Sąjungos pirmininkas.
parodoj Briusely. (Rumunijoje gentas paprastai siekia 2-3 tūks rijos organus" (tai yra, vietinius gerai šertų, 10) kad uždraustų
irgi buvo nevisas ansamblis).
tančius jaunuolių.
partijos komitetus ir skyrius, išbrokuoti bandai didinti tinka
Iš to fakto galima daryti iš
vietinės administracijos įstaigas mas telyčaites, 11) kad privers
VISAM PASAULY
AR PASISEKĖ NURAMINTI
vadą, kad Sovietijos kultūros mi PIRKĖJAS NUSTATĖ KAINAS ir žemės ūkio ministerijos parei tų veršiukus mėsai auginti iki 2
nisterija siųsti] tą ansamblį ir į
Sovietijos vyriausybė nustatė gūnus) prižiūrėti.
metų amžiaus ir 1.1.
PRANCŪZIJOS MAIŠTININKUS?
Ameriką, jeigu Amerikos vy kainas, kuriomis ji pirks iš kol
Tie visi partijos ir adminis Tam pačiam tikslui šalia visų
• JAV prezidento brolis Dr.
riausybė Lietuvos politinio sta chozų jų gaminius (privalomo tracijos pareigūnai turi žiūrėti: tų prižiūrėtojų, šįmet dar įsteig SOUSTELLE — DE GAULLE VYRIAUSYBĖS NARYS Milton Eisenbovver išvyko trijų
tuso atžvilgiu priimtų panašią sios duoklės už labai mažas kai 1) kad būtų laiku ir tinkamai tos specialios kolchozų inspekci
savaičių kelionei po Lotynų Ame
Antrojo De Gaude lankymosi tikrai modernus mokslo riteris, riką JAV santykiams su tais
poziciją, kokia Prancūzijoje ir nas panaikintos). Kainos nusta akėjami, ravimi, tręšiami pasė jos kiekvienam rajone, kurios
Italijoje savo laiku buvo priim tytos tik vidutiniškos, orienta liai (ypač kukurūzai!), 2) tik irgi tikrins pačius kolchozus, o Alžire proga amerikinis žurna kaip jį anuo metu pavaizdavo kraštais sustiprinti. Jis aplan
las "U. S. Nevvs and World Re- Andre Malraux.
ta (ir formaliai pasiliko) Petai- cinės. Pagal jas vietiniai organai rinti, kaip pasėliai dygsta, žiū-Į taip ir jų tikrintojus.
kys Panamą, Hondūrą, Costariport
”
labai
taikliai
pastebėjo:
di

no ir Mussolinio vyriausybių.
Grįžęs
Paryžiun,
jis
drauge
su
respublikose (arba apygardose,
cą, Nikaragvą, EI Salvadorą ir
dysis
jo,
De
Gaude,
rūpestis
da

TIESA išsivertė ir paskelbė kur jos yra) turės nustatyti tiks
tuo pačiu Malraux įsteigia Gvatemalą. Rugpiūčio pradžioje
bar
yra
įtikinti
Alžire
stovinčias
rumunų meno kritiko M. Mari- lias kainas kiekvienam produk
"Union dės Intellectuels contre Braziliją aplankys valst. sekr.
AMERIKOS
LIETUVIŲ
KONGRESAS
prancūzų įgulas ir prancūzų kil le Fascisme et la Guerre", kuri John Foster Dulles.
nescu-Sandu atsiliepimą apie lie tui. Maskvoje nustatytos tokios
tuvių ansamblio koncertą, kur, Lietuvoje gaminamų produktų PROF. B. VITKUS PASAKO TEISYBĘ, O L. ŠIMUTIS NE mės alžiriečius, jog Prancūzijos pradeda kovą prieš nuolaidų po
• Argentinoje bręsta didelė
šalia priminimų, jog tas koncer kainos rubliais centneriui (100 PAJĖGIA JOS PAKELTI. — M. VAIDYLA DEMONSTRUO sostinė yra Paryžius, o ne Aiži litiką, vėliau nuvedusią į Muen- politinė krizė: opozicija kaskart
tas tai "Lietuvos, klestinčios res kilogramų, arba apie 220 svarų): JA PRIEŠ BENDRUOMENĘ. — KAIP DR. P. GRIGAITIS ras. Grįžęs iš kelionės, jis, nepai cheną, ir remia ispanų respubli labiau boikotuoja neseniai išrink
sydamas kieto socialistų pasi konus.
publikos tarybinių respublikų
to prez. Frondizi darbus, kaltin
Grūdai — 74 rb., cukriniai LAIKĖSI, (DEDANT LIETUVOS HIMNĄ. — J. BALKONAS —
priešinimo, atkreipė alžiriečių
šeimoje, sveikinimas", taip rašo: runkeliai — 23.50, linų ar kana
Karas jį Musee de l’Homme dama jį parsidavimu peronisŠVIESI KONGRESO ASMENYBĖ. — POZITYVIOS REZOLIU žvilgsnius į Paryžių: vyriausy"Koncertas truko daugiau kaip pių pluoštas — 2,300, galvijai CIJOS. — NAUJA ALT VADOVYBĖ SU SENAIS, SENAIS
direktoriaus pareigose užklumpa tams. Praeitą savaitgalį, protes
bėn (informacijos ministeriu) Pietų Arųerikoje. 1940 m. jis pri tuodami prieš naujų pareigūnų
dvi valandas. Mes matėme tau (gyvo svorio) — 619, avys —
VADAIS
pasikvietė Jacųues Soustelle.
tinius lietuvių drabužius — to 536, kiaulės mėsai — 786, laši
sijungia prie De Gaulle, o 1943 paskyrimus, atsistatydino 100
kius puošnius, jog kiekviena mer ninės kiaulės — 826, bekoninės
Prancūzų laikraštininkas Jean m. generolas jam paveda svarbų teisėjų, išėjo streikan viešųjų li
tuo įstatymu surišta ALTo veik
II
gina atrodė kaip karalienė. Dra kiaulės — 1,081, vištos ir viš
goninių gydytojai ir uostų dar
Kitą nelemtą nuotykį sukėlė la. L. šimučio Kalba salėje su Dupont neseniai rašė, jog politi žvalgybos šefo postą.
bužių spalvos visada santūrios čiukai — 895, antys ir žąsys — prof. B. Vitkaus, katalikų atsto kėlė labai nesmagias reakcijas ir nė krizė Alžire turėjo daug vei
Iš tų laikų yra kilęs jo palin bininkai.
— geltona, raudona, mėlyna, ža 738, pienas — 115, kiaušiniai vo, kalba. Kalbėtojo žodis buvo tik labai skystus plojimus.
dų, tačiau tik vieną politinį va
• Beirute ambasadorius Mc
kimas į konspiratyvinę veiklą.
lia. Mes klausėmės lietuviškų (už 10) — 6, neplauta vilna konkretus ir konstruktyus. Jis
dą
—
Jacques
Soustelle,.
buvusį
Tada, bandydama padėtį švel
Clintock užtikrino Libanono vy
dainų, keistai skambančių žo (centneris) — nuo 2,370 iki 4,100 pakritikavo prezidiumą, kad kon ninti, bet ir prof. Vitkų ginda artimą De Gaude bendradarbį, 1943 m., šiaur. Afrikoje susida riausybę, jog JAV vis dar tebė
rius provizorinei De Gaulle vy
džių su pasikartojančiais priebal rb.
gresas vedamas netinkamai, kad ma, prabilo p. Keblinskienė iš prieš porą metų atšauktą iš Al- riausybei, ir jis iš Londono per ra pasiryžusi paremti prezidentą
siais ir ištęstais balsiais, prime
Šios kainos maždaug turinčios telkiamasi daugiausia į sveiki Brocktono. šią akimirką L. ši žiro generalgubernatoriaus pos sikelia į Alžirą. Bendradarbiau Chamoun kovoje su sukilėliais.
nančiais ramų alsavimą. Mes ma atlyginti gamintojui produktų nimus, kad apeinamos svarbio mutis prarado pusiausvyrą ir to. Nuo tos dienos kai jo vieton
Washingtonas paskelbė, jog ad
tėme muzikos instrumentus iš savikainą (be pelno). Tačiau kol sios problemos, slopinami kon pirmininkavimą atidavė p. Keb- Alžire buvo paskirtas Lacoste, damas su sąjungininkų karinė
ministraciją esanti pasiruošusi
geltono, kaip medaus, medžio, chozai, kurie nėra tobulai suor greso dalyvių konkretūs pasisa linskienei, o pats pasitraukė iš sako laikraštininkas, Paryžiuje mis žvalgybomis, jis neretai pa pagelbėti Libanonui finansiškai,
kurių ansamblis skamba taip ganizavę gamybos, taigi kurių kymai ir siūlymai, kad ir ta vie prezidiumo.
jis dvejus metus vertėsi pusiau jusdavo, kad špionažo srityje jį šalinant ūkinius nuostolius, ku
poetiškai ir taip ramiai. Choras, savikaina tiems produktams iš nybė, apie kurią tiek daug de
slapta veikla, dirigavo pasiruo laiko mėgėju ir intelektualu, ku riuos padarė sukilimas. Kovos
Objektyviai
kalbant,
toks
L.
kurį sudaro 15 moterų ir 13 vy eina aukštesnė, neišvengiamai klamuojama, iš tikro yra nu
šimus, kurių pasėkoje Alžire ko ris mėgsta nuotykius, tačiau pačiame Libanone praeitą savai
Šimučio pasielgimas parodė, kad
rų, nuostabiai vieningas. Atro turės nuostolių. Tuo būdu kol stumta į užkulisį.
vojanti armija pradėjo maištą. apie špionažo gudrybes mažai iš tę buvo karštesnės, negu anks
tiesios
kritikos
žodžio
jis
visai
mano. Iš tų laikų yra likęs jo
do, kad tik vienas balsas atsako chozai bus verčiami stengtis at
Kas jis — tas Jacques Sou
Prof. B. Vitkui kongreso daly nepriima ir nesupranta, kad as
nedraugiškumas amerikiečiams, čiau, tačiau politiniame fronte
dirigentui Eduardui Pilypaičiui, piginti gamybos savikainą: ar viai sukėlė karščiausias ovaci
stelle,
kuris
Pflimlino
vyriausy

laukiama kompromisų. Prez.
kuris vadovauja chorui puikiai, ba geriau suorganizuoti gamybą, jas, o tas rodė, kad jis kalba meniniu įžeidimu laiko tai, kas bės krizės dienomis per plauką kuris jį daug vėliau, antikomu Chamoun pareiškė, kad nekan
priklauso visai Tarybai ir jos
nistinės revoliucijos Gvatemalo
subtiliai, stebėtinai ramiai.
arba pigiau mokėti dirbantie tiesą, kad jis įspėjo visų grupių sudarytai rutinai. Tokia kon išvengė arešto, pasprukdamas je proga, yra paskatinęs karš didatuosiąs antrajam terminui,
Mes matėme lietuviškus šo siems.
atstovų mintį.
greso pirmininko elgsena buvo Alžiran, kurio De Gaude iš karto tiems pasisakymams prieš Ame Beirute kalbama, kad tarp prezi
kius: lėtąją "Kepurinę" ir vy
dento ir opozicijos vykstančios
Nors privalomosios duoklės
Labai aštriai į prof. Vitkaus tikrai keista ir nerimta, jo pasi nenorėjo įtraukti vyriausybėn, riką.
riškąjį "Džigūną", linksmą ir teorijoje ir panaikinamos, tačiau kalbą reagavo L. Šimutis, Tary
tuo
sukeldamas
Viešojo
Saugu

derybos.
traukimas iš prezidiumo netu
juokingą "Lenciūgėlį" ir rimtą valstybės paruošų įstaigos iš bos ir kongreso pirmininkas. Jis rėjo jokio rimto pagrindo.
mo komitetų nusivylimą ir ne
Svyruojančio charakterio
• Jungt. Amerikos Valstybės
ją "Sadutę
nuotakos šokį. anksto planuoja, kiek iš kurio kalbėtoją išvadino demagogu ir
pasitenkinimą?
Nuo Karolio Markso ir socia griežtoje notoje Sovietų Sąjun
A. Aleksis, perėmęs kongreso
Antroje koncerto dalyje publika rajono, taigi ir kiek iš kurio kol griebėsi tokių nevykusių argulistinių idėjų Soustelle dabar gai pareikalavo nubausti sovie
Meksikos indėnų istorijos
reikalavo pakartoti kiekvieną chozo reiki nupirkti produktų, mentų, kaip I)P įstatymas ir su vadovavimą, tuoj pradėjo kvies
pereina į herojų kultą. Jis yra tinių naikintuvų įgulas, kurios
ti L. Šimutį į sceną. Kai pasi
tyrinėtojas
numerį. Salėje šaukė "bis" po
visiškai atsidavęs generolui De birželio 27 d. numušė neginkluo
traukęs jo neklausė, išėjo kal
linksmos dainos "Pempei, pem
Iki f940 metų jis buvo vienas
Gaulle, tampa informacijos, vė tą amerikiečių transportinį lėk
bėti vysk. V. Brizgys. Didžiai
pei kuodotoji", po šokio "Kregž
iš
tų
pagarsėjusių
kairiųjų
inte

k
liau kolonijų ministeriu. 1948 tuvą, audroje paklydusį ir atsi
gerbdamas savo vyskupus, nesi
dė" (argi merginos neskraidė
lektualų, kurie taip būdingi
m. perima RPE, De Gaulle parti dūrusį virš sovietinės Armėni
ryžtu jo kalbos čia kritikuoti,
scenoje kaip kregždutės?), po
Prancūzijai: kilęs iš ūkininkų
jos, gen. sekretoriaus postą, bet jos. Numušto lėktuvo įgula buvo
tik labai gaila buvo vyskupo, kai
choreografinio paveikslo "Dobi
šeimos, darąs puikią mokslinę
vėliau neįsijungia, kaip daugu paleista praeitą savaitę. Notoje
jis tarė nevykusius ir perdėtus
las", po linksmo "Lietuviško ka
karjerą. Vos 20 metų tesulaukęs
mas jo kolegų, į klasinį dešinių taip pat reikalaujama nedelsiant
palyginimus, kai matėsi, kad
drilio", po "Klumpakojo” (kurį
— jau profesorius (Europoje!). jų bloką.
paleisti 9 JAV karius tebelaiko
stipresnio ir taiklesnio žodžio jis
šokėjai sušoko ne tik choreograSavo draugų nustebimui specia
mus Ryt. Vokietijoje.
nepajėgia surasti, čia buvo pa
fiškai puikiai, bet ir labai ko
lizuojasi žuvusių kultūrų tyri Visoje jo politinėje karjeroje
• šiaur. Korėja pareikalavo iš
demonstruota akivaizdi tiesa,
miškai), po "Gaidžio". Ar tenka
nėjime — tuo metu, kada jam pastebimi nesuprantami svyra Korėjos tuoj pat atitraukti vi
jog nedera lipti į sceną tada, kai
abejoti, kad lietuvių ansamblis
atviri visi keliai į politiką ir li vimai. 1952 m. sausį griuvus
neturi
gerai
paruošto
ir
tinkamo
Pleveno vyriausybei, jis atsisa sas JAV įgulas ir atominius gink
paruošė mums daug siurprizų?
teratūrą.
lus arba prisiimti iš neatitraukižodžio turinio ir formos atžvil
Kiekvienas numeris buvo
Pirmoji mokslinė ekspedicija ko sudaryti vyriausybę, iš prin
mo "kilsiančias pasėkas".
giu.
mums malonus netikėtumas.
jį nuveda į Meksiką, kur jis cipo atmesdamas koaliciją, ta • Alžiro sukilėliai ruošiasi di
Taikliau iš keblios padėties 1932-34 m. ieško seniausių kon čiau tų pačių metų gruodį, po
Santūrūs lietuviai pasirodė esą
stengėsi išlipti Dr. P. Grigaitis, tinento indėnų genčių — otomių Pinay pasitraukimo, jis priima delio masto kautynėms su pran
ne tik talentingi, bet ir labai są
tik be reikalo jis džiaugėsi, kad ir lacandonų — pėdsakų. Drau tą pačią misiją prez. Aurio! ran cūzais, norėdami paneigi i pran
mojingi. Jie įtraukė į savo tur
incidentas liečia vieną Tarybos ge su savo jauna žmona Geor- kų, tik jam nepasiseka jos įvyk cūzų teigimus, jog jie esą demo
tingą repertuarą rumunų liau
ralizuoti ir baigią šaudmenis.
pirmininką L. šimutį. Prof. B. gette jis sukorė 20,000 km. — dyti.
dies dainą "Tegu tave velniai",
Prancūzų karinių pajėgų vir
Vitkaus kalba ir jam sukeltos raitas, pėsčiomis ir kartais, kaip
Užsienio politikoje jis laikosi
harmonizuotą Viktoro Popescu.
ovacijos anaiptol nebuvo taiko jis pats rašo, pilvu šliauždamas. nacionalistinio, konservatyvaus, šininkas ir faktinasis Alžiro val
ir padainavo ją lietuviškai. Bimos vienam pirmininkui, o visai Nepaisydamas liūčių, jis prasi Vakarams kiek nedraugiško kur dytojas gen. R. Salan apdovano
savimui — naujas siurprizas —
Tarybai ir tam maurais apsine veržė į Sierras sritį ir, nepaisy so. Paryžiaus debatuose dėl Eu tas aukščiausių kariniu pasižy
choristai šypsodamiesi padaina
šusiam jų tvenkiniui, kurio ram damas pavojaus gyvybei, ištyrė ropos gynybos bendruomenės jis mėjimo ženklu Medaille Militaire,
vo tą dainą gryniausia rumunų
sčiu yra ir pats Dr. P. Grigaitis. šventąsias grotas, kuriose, pagal pareiškė: "Pirmoje eilėje reikia o parašiutininkų vadas brig. gen.
kailba."
Prie nelemtų kongreso įvykių otomių padavimus, saulė nakti stengtis surasti modus vivendi Massu pakeltas į aukštesnį ka
99
jungtinas dar M. Vaidylos mos mis pailsinti. Jis iškasė vertin su Rytais . . . Sąjunga su Rusi rinį laipsnį. Abu jie vadovavo
VĖL I KELIONŲ, JAUNIME!"
tagavimas ir vėl to paties Dr. P. gų radinių, ir jo darbai apie pri ja yra Prancūzijai geopolitinė gegužės 13 d. maištui prieš
Sovietų Komsomolo centras
vyriausybę.
Grigaičio cigaretė. M. Vaidyla, mityviąsias gentis sukėlė dide būtinybė". Todėl suprantama, Pflimlino
paskelbė atsišaukimą, praside
•
kad jo nusistatymas dėl Vokieti
*
dantį žodžiais: "Vėl į kelionę, Prez. Eisenboweris lankėsi Kanadoje ir su premjeru Diefenbake- kai buvo skaitoma rezoliucija lio mokslininkų susidomėjimo.
jos
ir
Atlanto
pakto,
kurį
jis,
Bendruomenės
reikalu,
berniškai
jaunime, plėšininio derliaus nu riu aptarė eilę abiems valstybėms bendrų problemų, jų tarpe ūki
Lietuvos jaunuolių esą nu
Sportininkas, įdegęs saule,
kaip
ir
pats
De
Gaulle,
laiko
ne

mostagavo
ranka,
tuo
reikšda

imti!" Tai raginimas vykti į Ka nius ir prekybos klausinius. Nuotraukoje abu pasitarimų dalyviai
pats vairuojąs seną, raudonai
siųsta į Rytų Vokietijoje vyks
labai
sėkmingu
"amerikiečių
iš

mas
savo
nepritarimą
Bendruozachstano naujuosius "Chruš su žmonomis ties Kanados parlamento rūmais Ottavvoje, prieš
dažytą lėktuvą, nepavargstąs
tančią komunistinio jaunimo sto
čiovo dvarus" kviečiapiūtei. Jau prez. Eisenhovveriui pasakant kalbą bendroje parlamento sesijoje.
darbe, be to lydimas laimės —
vyklą.
verkei ta i 4 psl.)
(Perkelta į 4 psl.)

Švedo ansamblį siunčia
Vakari) Europon
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SJą savaitę
Balys

Gaidžiūnas

šiniu "Į Laisvę”, dabartinėj Ta
Prieš savaitę Clevelande buvo
susirinkusi Bendruomenės Tary
ba. Susirinkusi pirmojo posėdžio
išsirinkti vadovybę, pasisakyti
rūpimais klausimais ir aptarti
artimiausius darbus. Tik labai
gaila, kad beveik trečdalis iš
rinktų atstovų į posėdžius neat
vyko. Ir jų neatvykimas gali bū
ti pateisinamas tik labai rimto
mis priežastimis, bet negi treč
dalis tokių priežasčių turėjo, ka
da iš anksto žinojo, kada posė
džiai bus ir kas juose svarstoma.
Bendruomenės vadovybė, lygiai
posėdžio dalyvius, lygiai j ją juos
neatvykusius, turėtų skelbti, kad
ateity rinkėjai žinotų, kaip jie
gali būti atstovaujami. Dar la
biau nustebino vieno atstovo
laiškas, kuriame jis priminė, kad
važiuotų, jei jam kas kelionės iš
laidas apmokėtų. Tai jau visiš
kai ALT vadovybės stiliaus vei
kėjas, kuris be kelionpinigių ne
pajėgia pajudėti... nors pats
dirba, algą gauna ir joks varg
šas nėra.
Posėdžiuose, kaip paprastai
tokiais atvejais būna, šalia labai
rimtai paruoštų ir keliamų rei
kalų, buvo ir grynos retorikos,
pasirodymo, nors čia nelabai ir
buvo prieš ką pasirodyti. Susi
rinkusieji tokius mandragalvojimus labai greit atskiria ir sa
vas išvadas padaro. Savas išva
das pasidaro ir tokių kalbų saky
tojai, kaip atsitiko ir su vienu
atstovu šiuose posėdžiuose. Jis
kitus pakritikavo, entuziazmo
papylė, bet po kalbos tuoj pats
prisnūdo. Atseit, jis pats atesta
vo savo kalbos vertę ir tolimes
nes jos pasėkas. Lygiai kaip ir
tas apygardos atstovas, kuris
užsimanė dienraščio, kada dar
didesniam ir dažnesniam biule
teniui lėšų neturima.
Bendruomenės vadovybę rei
kia pagirti, kad visi jos posėdžiai
buvo atviri. Lygiai laikraštinin
kui, lygiai kiekvienam kitam lie
tuviui. Tuo buvo tarsi visiems
pasakyta, kad mes neturim jo
kių paslapčių, kad rūpindamiesi
lietuvybės reikalais, kviečiame
ir visus kitus į tuos rūpesčius
bei darbus įsijungti. Būtų gerai,
kad tokių posėdžių nevengtų ir
kitos panašaus lygio organizaci
jos. Jos gal tada geriau parody
tų, kur yra tikri reikalai, o kur
tik propagandiniais burbuliukais
papuošti pasigyrimai.
Bendruomenės Tarybos posė
džiuose buvo sudaryta nauja va
dovybė. Tiesą pasakius, ne nau
ja. bet naujai jos pagrindiniai
vadovai perrinkti. Tarybos pir
mininku liko J. Šlepetys, o Ben
druomenės pirmininku St. Barz
dukas. Nė vienas iš jų j tą postą
r<‘viv('ržė. Net labai rūpestingai
ieškojo pakaitalų, bet kai rimtai
kandidatuojančių neatsirado, va
dovai liko tie patys. Liko neleng
vam darbui, liko žadėdami, kiek
jėgos leis, Bendruomenės reika
lus pirmyn judinti. Į Tarybos
pirmininkus beveik vienbalsiai
norėta išrinkti Juozą Bačiūną,
bet jis tam darbui siūlė rinkti
tik jaunesnius ir savo kandida
tūra atsiėmė.
Bendruomenės vadovybės rin
kimai parodė, kad atstovai moka
darniai bendradarbiauti. Jei ti
kėti V. Vaitiekūno paskelbtu ra

Kas ir kurt
• Birželio mėnesio Margutis pa E. 156 St., CIeveland 10, Ohio.
švęstas a. a. Antano Olio atmin • Dariaus ir Girėno 25 metų skri
čiai. Ypač daug ir gerų nuotrau dimo sukakties paminėjimo ko
kų iš Antano Olio veiklos, kuri mitetas, Chicagoje, susidedąs -iš
buvo labai turtinga ir patraukli.
įvairių organizacijų atstovų, pir
• Dr. L. Namikas, baigęs karinę mininkaujamas Dr. Stepono Bietarnybą, atidarė akių ligų ir chi žio, š. m. liepos 20 d. Chicagoje,
rurgijos gydymo kabinetus dvie Marųuette Parke, prie žuvusiųjų
jose vietose: 325 Doctors Bldg., lakūnų paminklo, rengia 25 me
Minneapolis 2, Minu., ir Suite tų jubiliejinį jų skridimo į Lietu
802 Southdale Medical Center, vą paminėjimą.

Edina 10, Minn.
• Santaros - šviesos Federacijos
filisterių kolegijos suvažiavimas
įvyksta liepos mėn. 26-27 d. Chippewa Lake Park, Ohio. Suvažia

• JAV LB Centrinės Apylinkės
Valdyba, per p. Steponą Nas vy
tį, LITUANUS žurnalui paremti
paaukojo 20 dol. Už paramą aka
deminis jaunimas nuoširdžiai

vime bus svarstomi organizaci dėkoja.

niai ir veiklos klausimai. Suva • Liet. Meno Sąjungos New Yor
žiavimo dalyviai registruojasi ke. metiniam susirinkime daly
pas Algį Tallat Kelpšą - 225
vavo: oper. sol. Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė, Gražina MatulaiPetras Viščinis,

boję padidėjusių pareigų pasi
traukė.

BATTDONIEJI
VIDURAMŽIAI
TAI YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO

RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA
PARAŠO

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
Dirva yra vienintėlis jos platintojas JAV. Prašom

knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
laiku išsiųsti.

tytė-Rannit, Rožė Mainelytė ir

ryboj atstovų yra: 8 arčiausiai Laisvės Varpo vedėjas, gražiai Aleksas Vasiliauskas; dramos:

tautininkų, 5 frontininkų, 4 liau perdavė senatoriaus Kennedy, Toska Daubaraitė - Skobeikienė,

dininkų, 1 krikščionių demokra- gubernatoriaus Forculo ir ALTo Vanda Bielkaitė-Vasiliauskienė, parke Dariaus-Girėno klubo getjį ir 2 neaiškūs. Nors tokia įvai pareigūnų kalbas, pasakytas Kazys Vasiliauskas ir Vitalis Žu gužinė-piknikas.
kauskas ; lydėto: Alfa Liepinas;

ri sudėtis, bet abu jos vyriausi ALTo kongrese.
vadovai išrinkti iš frontininkų.
Išrinkti be priekaištų, išrinkti
nuoširdžiai ir geriausiais linkė
WASHINGTON
jimais palydėti rytojaus darbui.

BOSTON
įkurdins Vytauto statulą
Rugsėjo 8 dieną Tautinės Są
jungos skyriaus valdyba numa
to Vytauto statulą įkurdinti ati
tinkamai paruoštoje apatinės sa
lės nišoj. Projektą paruošė inž.
R. Galinis su inž. J. Dačiu.
Tų pačių iškilmių metu Tau
tinės Sąjungos salėje bus iška
binti Antano Smetonos ir Anta
no Olio portretai. Jaunimo salė
au dabar yra papuošta dideliu
Tumo-Vaižganto portretu.
Aplankė Joną Kasniauską
ALTo kongresui pasibaigus,
Tautinės S-gos pirm. inž. E.
Bartkus, T. Blinstrubas^ dr. B.
Nemickas ir kt., lydimi vietinio
T. S-gos pirm. Justo Vaičaičio,
aplankė Joną Kasniauską jo re
zidencijoje. čia buvo pasikalbėta
ALTo kongreso ir Tautinės Są
jungos reikalais.
Vėliau svečiai aplankė vasar
vietę Alaušas, kur saulės atokai
toj praleido keletą valandų.

Birželio 19 d. "Dirvos” kores
pondencijoj iš Washingtono tarp
kitko aprašoma, kaip VVashing
tono lietuviškas jaunimas savo
gabumais garsina Lietuvos var
dą. Vieni, esą, gerai mokosi, kiti
laimi kalbėtojų konkursus.
Tai tiesa, bet nepilna tiesa, ir
kaip tik gal svarbiausia jos da
lis nepasakyta. Todėl norėčiau
korespondenciją papildyti, bū
tent tuo, kad dalis to pasireiš
kiančio jaunimo lietuviškai kai
bėti nemoka ar mažai temoka,
dalis su lietuvišku jaunimu be
veik nepalaiko nė santykių. Pa
vyzdžiui, inteligentiškos šeimos
duktė namie su tėvais tegali su
sikalbėti angliškai ar prancūziš
kai. Lietuviškai nė žodžio. To
liau ji žada mokytis kitų dar
kalbų, tik he lietuvių. Arba štai
lietuvių tautinių šokių šokėjų
grupėj dalyvauja amerikietis,
nes lietuviai studentai labai "už
imti” mokslu ir pasirodymais
studentų amerikiečių tarpe.
Jie neranda galimybės priklau
syti bet kuriai lietuvių studentų
organizacijai ar dalyvauti kokia
me lietuvių studentų suvažiavi
me. žinoma, nebendraudami su
lietuviais, ką gi tokie jaunuoliai
įsimylės, jei ne kolegą ar kolegę,
kuriems Lietuva nei šilta, nei
šalta.
Dėl to, žinoma, sunku kaltinti
jaunimą, kadangi daugiausia kal
ti tėvai, nes, anot patarlės, ko
kie tėvai, tokie ir vaikai. O Washingtono tėvai labai mėgsta pa-

muzikų: Algirdas Kačanauskas
ir A. Visminas; pianistų: Sofija
Paleček-Levickienė; ir dailinin
kų : Povilas Osmolskis.
Susirinkimas padėkojo sena
jai S-gos V-bai už sušelpimą sun
kiai sirgusio S-gos nario, Operos
sol. Vlado Ivanausko, kuriam
S-gos pirmininkas A. Vasiliaus
kas ir reikalų vedėjas K. Vasi
liauskas įteikė $400.00
Naujon valdybon išrinkti: pir
mininkas — Algirdas Kačanauskas, vicepirm. — Aleksas Vašiliauskas, reik. ved. — Kazys Va
siliauskas, sekr. — Rožė Maine
lytė ir ižd. — Alfa Liepinas.
t
Visais S-gos reikalais prašo
ma kreiptis į pirmininką Algir
dą Kačanauską šiuo adresu: 211
St. James PI., Apt. 4A, Brooklyn
16, N. Y., arba į reikalų vedėją
Kazį Vasiliauską: 149 Starr St.,
Brooklyn 37, N. Y. Tcefl. GL
6-4591.

DETROIT
• PAGERBKIME ATLANTO

NUGALĖTOJUS

Dariaus-Girėno klubo valdyba
maloniai kviečia visus dalyvau
ti.
V. Perms.
•
Vietos Bendruomenės apylin
kės valdybą sudaro: pirminin
kas — Juozas Orentas, vicepir
mininkas — Kęstutis Keblys, se
kretoriai — Jonas Šoliūnas ir
Kostas Žalnieraitis, narys švie
timo reikalams — V. Lelis, so
cialinių reikalų vedėjas — A.
Plepys, iždininkas — A. Ancevičius, parengimų vadovas — E.
Plečkaitytė, ir narys namų pirkitno reikalams — J. Gilvydis.
Pirmininko adresas: 795 Casgrain street, tel. VI 1-8797.
♦

"Lituanus" žurnalui remti ko
mitetą sudaro: D. Bulgarauskaitė, V. Pajaujytė, D. šeputaitė,
M. Gilvydis, J. Kirvelaitis, J.
Polikaitis ir S. Šimoliūnas. Lituanus reikalu prašoma kreiptis
pas Justiną Kirvelaitį, 9628
Broadstreet Avė., tel. TE 4-1941.

Inž. G. Kazlauskas, aktyvus
Sporto Klubo Kovo veikėjas, per
sikėlė gyventi į Californiją. Kar
tu su juo išvyko atostogauti Californijon K. žalnieraitis.

• Jubiliejiniais lietuviškosios
skautijos metais IV-jai Tautinei
Stovyklai ir vėl sulaukėme spe
cialios dainos __ "Laužai lieps
noja vakaruos ...” žodžius pa
rašė sktn. Vilius Bražėnas, o mu
ziką — vyr. sktn. Stepas Kairys.

• Argentinos lietuviai skautai
birželio 28 d. lietuvių salėje,
Avellanedoje, iškilmingai at
šventė Lietuviškos Skautybės 40
m. sukaktį. Spektaklyje suvai
dinta Ant. Rūko 3 v. pjesė "Bubulis ir Dundulis".
• Gegužės pabaigoje Argenti
nos skautų vyčių "Šarūno” bū
relis buvo išvykęs 2 dienų išky
lai plačiausioje pasaulyje La Pin
tos upės deltoje. Kelionė buvo
nepaprastai nuotykinga ir įdomi.
Plaukta valtimis po du sk. vy
čius kiekvienoje. Kelionei kiek
vienai valčiai buvo duotas užda
vinys. Iškylautojams teko ne tik
plaukti valtimis, bet vietomis pa
tiems tempti savo jėgomis. Nak

tį atliktas vietos žvalgymas, ke
lionė ženklais. Vienas kandida
tas davė sk. vyčio įžodį. Kitą die
ną buvo pravestos mažojo kalib
Liepos 4-6 dienomis Toronte ro šaudymo varžybos.
lankėsi inž. J. Jurkūnas, St. Šve
• Argentinoje veikia Europos
das iš Chicagos ir dr. J. Mauru
Tautoms išlaisvinti k-tas, kurį
kas su ponia iš Clevelando. Jie
sudaro 16 tautų. Paskutiniame
buvo M. ir A. Kiršonių šeimos suvažiavime šis komitetas viso
šventėje, su tam tikru įsiparei to sąjūdžio pirmininku išsirinko
gojimu, garbingi ir brangūs sve sktn. gen. Teodorą Daukantą.
čiai. Pobūvis, kuriame taipgi da
Šiemet Istambule, Turkijoje,
lyvavo gen. konsulas Kanada
bus antikomunistinio išsilaisvi
min. V. Gylys su ponia ir nema nimo tarptautinis kongresas, ku
žas būrys kitų torontiečių, pra riame minėtą k-tą atstovaus
ėjo gana jaukioj nuotaikoj.
sktn. gen. T. Daukantas. Pasta
Džiugu pažymėti, kad tuo pa rajam turkų tauta nėra svetima,
čiu metu šeimininko buvo suda nes ten buvo radęs prieglobstį
ryta maloni proga: atseit, rasti tuoj po bolševikų revoliucijos. Iš
laikas ir vieta su svečiais arti ‘en grįžo į atsikuriančią Lietuvą.
miau išsišnekėti lietuviško gy
Sktn. gen. T. Daukantas eina
venimo temomis. Toks lietuviškų
temų gvildenimas, reikia manyti 74 metus. Jis pilnas jaunatviš
kos energijos. Kovodamas dėl
daug pasitarnaus tautinei min
Lietuvos laisvės, taip pat randa
čiai stiprinti šiame žemyne.
laiko ir skautiškajam darbui su
P. V
lietuviškuoju atžalynu Argenti
noje.

TORONTO

SKAUTAI
• Ne tik Amerikos kontinentu
ruošiamasi Tautinei Stovyklai
bet ir Australijoje mūsų skautų
vadai planuoja pasiruošimus Th

šių metų pabaigoje. Australijon

• Chicagos Baltijos Jūros jūrų
sk. tunto vadija liepos 3 d. po
sėdyje aptarė tunto veiklos ir
Tautinės Stovyklos reikalus. At
sistatydinus tunt. E. Vengianskui, tunto vadija tapo pertvarky
ta. Posėdžio dalyviams pristatyti
— naujasis tuntin. v. v. A. But
kevičius, tuntin. pavaduotojas v.
v. V. Macieža ir ūkio ved. skltn.
G. Bubelis.

Šiemet sukanka 25 metai, kai
rajono TS bus Mt. Marthoje, 41
♦
S. Darius ir S. Girėnas lėktuvu
mylios nuo Melbourno. Austrą
Lituanica perskrido Atlanto van A. Itacka, aktyvus sportinin Ii jos TS rengimo k-jai pirminin
denyną. Savo skridimu jie iš kas, birželio mėn. grįžo iš ka kauja psktn. E. Pankevičius. Va
Inž. E. Bartkaus
garsino Lietuvos vardą. Apie riuomenės ir tęsia studijas dovybę sudarys stov. viršininką?
SUEITAI • GERIAUSIAI • IENC
kalbą Naujosios Anglijos lietu
meilę savo kraštui paliktame tes Wayne universitete.
vyr. sktn. B. Dainutis, pastoviams perdavė Laisvės Varpas
PINIGAIĮ
tamente jis rašo: Tau, jaunoji
vyklių viršininkai, spaudos ir in
liepos 6 d. programoje.
Lietuva, skiriame šį skridimą!
LIETUVĄ
Sktn. VI. Pauža skaučių vado formacijos, reprezentacijos va
Jie atidavė savo gyvybes taip
dovas
v.
s.
A.
Krausas,
vyr.
lauvėms skaitė pašnekesį "Stovyk
Liet. Enciklopedijos leidėjas
. 1# Rublio
1—
mylimai Lietuvai ir kartu mums,
žavedys jūrų psktn. A. Gabas ii
los
pedagoginiai
bruožai
”
.
Suei

Juozas Kapočius grįžo iš Cleve
Mokestis $5— iki $90.00
todėl ir mes nors maža dalelyte
ūkio vadovai vyr. skltn. P. Šile
gai
vadovavo
tuntininkė
J.
Pe

lando, kur dalyvavo Liet. Ben
PILNAI GARANTUOTA
atsilyginkime ir ...
ris ir vyr. skltn. K. Kuzmickas.
čiūrienė.
druomenės Tarybos sesijoje. J.
KVITAS PARŪPINAMAS
prisiminkime juos.
*
•
Naujai
trijų
metų
kadenci

KapoČius sesijoje buvo išrinktas tys linksmintis įvairiuose pobū
EXPRESU PER 2 SAVAITES
25-ių metų Atlanto nugalėji New Yorke įvykusiose sporti jai Australijos Brolijos Rajono
ALB Tarybos sekretoriumi.
viuose, bet pasirūpinti savo vai mo ir tragiško lakūnų žuvimo
GRAMER CY
kų tautiniu auklėjimu "neturi sukakties proga, Dariaus-Girėno ninkų varžybose dalyvavo de- vadeiva paskirtas sktn. V. Nevetroitiečiai: I. Černiauskaitė, B. rauskas. Ligi šiol šias pareigas
744 Rroad Street
laiko". Jeigu jie nesirūpina, kad klubo iniciatyva numatoma:
CHICAGOS
Šimkutė, A. špakauskaitė, G. ėjęs sktn. A. Bakaitis dėl tarnyNewark 2, New Jersey, U.S.A.
vaikai skaitytų lietuviškas kny
1.
Liepos
20
dieną
(sekmadie

Boreišis,
J.
Ruseckas
ir
J.
Taš

GYDYTOJAI
gas ir laikraščius, kad dainuotų
Leista Bankų Dept.
lietuviškas dainas, tai iš kur tie nį), 8:30 vai., per Am. Lietuvių kus.
ir apdrausta.
NORINTIEJI VASAROJ I
Tel. ofiso PRospect 8-1717
vaikai mokės, iš kur jie semsis Balso Klubo radiją, kalbės Da Plaukime B. Šimkutė, A. špaRezidencijos REpublic 7-7868
lietuviškos dvasios? Tėvams be riaus-Girėno klubo pirmininkas kauskaitė ir G. Boreišis laimėjo;savininkų Stasio Lūšio ir BruVytautas Ogilvis;
pirrhąsias vietas. I. Černiauskai tenio L. Veito vasarvietėje, kuri
lieka "džiaugtis", kad su savo
Dr. S. Biežis
vaikais šiaip taip susikalba lie 2. Liepos 20 dieną, 11 valandą, tė ir J. Ruseckas — antrąsias. randasi saulėtam Cape Gode,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuviškai (su kai kuriais jau ga pamaldos už žuvusius lakūnus ir Jauhių lauko teniso antrąją vie kreipiasi sekančiu adresu
3148 VVest 63 St.
Colonial Inn
pritaikytas tam pamokslas šv. tą iškovojo J. Paškus. Nors ir
na sunkiai).
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Beach St.
tolima kelionė jaunuosius vsporPagaliau nėra ko daug stebė Antano bažnyčioje.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
3. Liepos 26 dieną (šeštadie- tininkus išvabgino, bet grįžo naMonument Beach
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
tis, kad vaikų lietuviškumu jie
Cape Cod, Mass.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.
nedaug tesirūpina, nes ir pats nį), 1 v. p. p. Beechnut Grovejmo visi geroje nuotaikoje
lietuviškumas ar Lietuvos rei
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
kalai jiems nedaug terūpi. To ne ■ PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS
Tel. buto GRaceland 2-9203
galima, žinoma, pasakyti apie vi ■
sus, bet paimkime, pavyzdžiui. š
GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Dr. Juozas Bartkus
"Amerikos Balso" tarnautojus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583
Jie algas gauna, galima sakyti, S
Norvest Medical Center
(Licensed by USSR)
Lietuvos dėka (jei nebūtų pa S
2336 West Chicago Avė.
116 East 7th SI.
MŪSŲ SKYRIAI 332 Fillmore Avė.
vergtos Lietuvos, jie ten nesėdė
Chicago 22, III.
Ncw York City
Buffalo 6, N. Y.
tų), bet aukotoju sąrašuose Lie
VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad ,
I
>
Tel.
Y
U
2-0380
tel.
MOhavvk
2674
antrad., ketvird., penktad.
t
tuvos reikalams jų nematyti. Kai
*
*
Tik susitarus trečiadieniais.
900 Literary Rd.
11339 .tos. Campau
r
632 W. Girard Avė.
Vasario 16 proga renkamos au
CIeveland 13, Ohio
Detroit 12, Mich.
Philadelphia 23, Pa.
kos, jie atsisakinėja arba net įsi
Tel. TOtyhsend 9-3080
Tel. TOwer 1-1461
Tel. VVAlnut 5-8878
Skaitydami KARJ būsite ge
žeidžia, jei iš jų drista kas pa
Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020
Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū
rai informuoti apie pasaulinius
Namų VVAlbrook 5-3765 prašyti. Ko tada galima norėti iš
sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
uarinius įvykius, rasite straips
jaunimo?
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
J. Ramunis, M. D.
nių iš karinės ir Lietuvos istori
Vaizdo pilnumo dėliai reikia
statymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiąmas per 48 valandas ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites (oro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jos retais paveikslais iliustruotų
pasakyti, kad esama ir šaunių
paštu per 7-12 dienas).
ir Lietuvos karių atsiminimus iš
iaunimo pavyzdžių, kaip pvz.
Jūs dar spėsite persiųsti maistb produktus vasaros laikui.
2557 W. 691h Street
Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, kaip tai — sviesto, arbatos,
įvairių laikų.
Krivickų dukterys. Ret kiekgi
(Jėjimas iš Rockvvell St.)
kavos, ryžių, kumpių ir t.t., o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
Metinė prenumerata $5.C0; ra
VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. tokiu yra? šitaip reikalai atro
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
i
šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p. do, iš arčiau pažiūrėjus.
šykite: KARYS, 916 VVilloughby
Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.
į
Stebėtojas ^BBflBBBBBBBflBBBBBflBflBBBBflBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBflBBBBBBBB. Avė., Brooklyn 21, N. Y.
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Lietuvos teritorijos plotas

kad Lietuvoje bendro lavinimosi žas skirtumas, tik viena raidė.
ir specialiose vidurinėse mokyk
lose mokosi 424,000 moksleivių,
bet apie 30,000 mokslo metų ei
goje „nubyra” (1957-58 mokslo
metų duomenys), tad lieka apie
394,000. 1939-40 mokslo metais
tokiose pačiose mokyklose buvo
367,000 mokinių, arba 93.1% da
bartinio skaičiaus. Bet teritorija
tada buvo tik 91.6% palyginus
su dabartine. Jeigu gyventojų
tankumas būtų pasilikęs tas
pats, tai tas skaičius rodytų, jog
dabar mokyklų lankymas bent
pusantro nuošimčio sumažėjęs.
Tik jeigu gyventojų tankumas
Lietuvoje būtų sumažėjęs (o
taip, berods, ir yra), tai dabarti
nis moksleivių skaičius sakytų,

Aš čia kalbu, taip sakant, abs
trakčiai, kaip modernus dailinin
kas ... Ir vėl dailininkas, kad tu
kur surūgtum! Na, tegu bus ir
dailininkas, man vistiek. Jis —
tai jau kultūrininkas! Visi tu
rim juo domėtis. Ir paveikslus
pirkti. Tegu visiems ir nebūtina
pirkti, bet negi būsi naminis šer
nas ... Reikia, kad atsirastų
nors puskapis gerbėjų. Tai yra,
pirkėjų. Nepatogu pasirodyti,
kad neišmanai. Išeis, kad kultū
ros neremi. Dainuoja — lėk klau
syt. Vaidina — žiūrėt. Knygą iš
leido — pirkt!
— Tai ko gi tu čia dabar pyksti ? — klausiu fcavęš progos įsi
terpti. — Ar čia kas bloga būti,
taip sakant, kultūros vaisių var

.f

.4

g

DARIAUS-GIRĖNO 25 METU SKRIDIMO

SUKAKTIS

1933 m. liepos 17 d., prieš 25 slaptis iki šios dienos dar nėra
yra prof. S. Kolupailos straips
metus, mūsų lakūnai kpt. Stepo išaiškinta. Jie žuvo, tačiau jų
nis apie įvairiu autorių nurodo
nas Darius ir ltn. Stasys Girėnas dvasia ir po 25 metų yra gyva,
nepaprastai nustebino visą pa ir jų didvyriškas žygis bus mi
mus skaičius, koks buvo Lietu
vos teritorijos plotas ir kaip jis
saulį, drąsiai pakildami menku nimas su aukščiausia pagarba ir
lėktuvu iš New Yorko kelionei padėka, kol lietuvių tauta gyvos.
keitėsi ryšium su politiniais įvy
be sustojimo per Atlantą į Kau Šįmet Dariaus ir Girėno isto
kiais. Autorius atkreipia dėmeną. Nedaugelis buvo įtikėję, kad rinio skridimo į Lietuvą 25 metų
į mūsų geografų (V. Viliamo,
jie tikrai skris, ir dar mažiau sukaktis bus minima liepos 20
K. Pakšto, A. Bendoriaus) var
buvo tikinčių, kad jie pajėgs nu d. 3 vai. p. p.*prie jiem pastatyto
tojamus skaičius, nevienodumus
galėti Atlanto audras mažu, ne paminklo Marųuette parke, Chi
juose, aritmetikos klaidas. Patai
turinčiu pakankamų įrengimų, cagoje. Paradas prasidės 2 vai.
sose irgi yra kai kurių neaišku
lėktuvu.
mų. Pav., taisydamas V. Vilia
69 gatvėj prie Western Ave.
Darius ir Girėnas niekuomet
Gausiame ir spalvingame pa
mo aritmetinę klaidą ir klaidin
nesvyravo. Jie pilnai pasitikėjo rade dalyvaus JAV armijos, lai
gą Klaipėdos krašto ploto nuro
savo žiniomis ir patyrimu bei vyno ir ir marinų vienetai su ka
dymą, autorius pataisų rezultatą
nepalaužiama drąsa. Jie skrido riniais orkestrais ir pirmą kartą
ima ir perkelia visai ne į taiso
tiksliai, be mažiausių nukrypi į jį įsijungs moterų karinis kor
mąjį, o į kitą skaičių, kuriam
kv. km. kv. mylios %% totoju?
mų, kaip liudija žinovai. Jie vie pusas. Taip pat dalyvaus miesto
nei aritmetikos klaida, nei Klai
•— A, aš negi dėl to. Aš tik dėl
Klaipėdos kraštas
2,850
1,100
4.4
1)
nu momentu visam pasauly taip policijos ir ugniagesių koman
pėdos krašto plotas įtakos netu
neteisybės. Tu tik pagalvok: aš,
6,880
Vilniaus
kr.
I
priedas
2,656
10.6
2)
išgarsino lietuvių tautą ir Lie dos. Amerikos legiono lietuvių
rėjo. Arba, nurodęs, kad vo
paprastas nekultūrininkas, pri
2,650
Vilniaus
kr.
II
priedas
4.0
1,023
3)
tuvos valstybę, kaip niekas ki Dariaus-Girėno ir Don Varno
kiečių šaltiniai Klaipėdos kraš
valau, supranti — pri-va-lau vis
55,670
Lietuva
1938
metais
85.4
21,494
4)
tas anksčiau arba vėliau iki šio Postai vadovaus paradui, talki
to plotą duoda 2,859, autorius
kuo domėtis, gėrėtis ir, kaip sa
52,820
Lietuva
1939
m.
vasarą
20,394
81.0
laiko. Jie aiškiai įrodė, kad lie ninkaujant kitiems vietos pos
pasilieka prie mūsų topografų 5)
kai, var-to-ti! Paprastai kalbant,
Lietuva
nuo
1939
pabaigos
59,700
23,050
6)
91.6
tuvių tauta turi drąsių sūnų su tams. Orkestrai gros visą eise
vartoto skaičiaus 2,850, nors V.
pirkt. Jeigu ne, tai aš jau ir nebe
Plotas
nuo
1940
m.
rudens
62,350
24,073
95.6
giliu žinojimu, mokančių ir ga nos laiką. Reikšmingą parado
Viliamui lyg ir bandė įsiūlyti 7)
patriotas,
ir
nebe
lietuvis,
ir
be

65,200
25,174
100.0
8) Plotas dabar
linčių aukotis tautos garbei. Sa dalj sudarys mūsų skautai-tės,
tuos 2,859.
veik menkas net žmogus, o tie
vo drąsa ir pasišventimu Darius šaulių būrys ir taip pat pakvies
Vilniaus krašto dviem atvejais
Praktiška tos lentelės (pro jog mokymasis gal yra šiek tiek siog kultūros dusintojas!*
^■įjungtieji plotai autoriaus ma centinio palyginimo su dabarti suintensyvėjęs. Bet gi nuo 1939
— Betgi niekas tavęs neverčia Pizos miesto tėvai susirūpino vi ir Girėnas iškėlė lietuvių tautą į tos birutietės. Ponios ir panelės,
turinčios lietuviškus kostiumus,
tuoti planimetru iš žemėlapių. niu plotu) nauda neabejotina. metų jau yra praėję 19 metų!
same pasauly garsaus bokšto pačias aukštumas.
būti dusintoju?
Deja, prie pat Lietuvos slenks prašomos dalyvauti, įsijungiant
Bet kai žemėlapių tikslumas yra Pavyzdžiui, dabar skelbiama,
— Taigi, neverčia, žinoma, ne gelbėjimu, nes jo viršus praei čio, nugalėję visus sunkumus,
—VT.
kvestionuojamas, tai abejotina,
verčia būti dusintoju, bet tuo tais metais pasviręs į šalį dar 1 tragiškai žuvo. Jų žuvimo pa- į birutiečių grupę. O nešamų vė
liavų — Amerikos, Lietuvos,
ar galima tuos nedidelius plote
nuolatiniu rėmėju tai galima sa milimetrą. Bokšto pasvirimas
postų, karinių vienetų, skautų ir
lius išmatuoti kvadratinio kilo
siekia apie 14 pėdų.
kyti, kad jau ir verčia, reikalau
metro tikslumu. Tas precizišku
— Na, ne visi... — nusilei kitų organizacijų bus visas miš
ja. Bet kodėl, po šimts pypkių,
mas šiuo atveju nėra taip labai
jie, tie kultūrininkai, patys tai Brolyti, jis gi dažniausia nieko džia kiek aprimęs svečias. — Bet kas. Tai bus nepaprastai įspūdin
ir svarbus, ir neturint visiškai
gali nesidomėti nieku kitu kaip apie tai negirdėjo, kaip pats at kaip mane gyvą čia matai, jeigu ga eisena, kurią kiekvienas pri
tikslių patikrintų duomenų kažin
kas surinktų statistiką, kiek gi valėtų pamatyti.
tik
savim,
ir
jų
niekas
nevadina
Užbėga anądien pas mane toks ambasadorius, tai jau mažiausia
kakliausias nekultūrininkas, kul tie mūsų patentuoti kultūrinin Pi’ie Dariaus-Girėno paminklo
ar ne saugiau būtų pasilikti prie
nei
nelietuviais,
nei
nepatriotais,
bent dešimties kvadratinių kilo geros valios tautietis ir pirman koks nors kultūros "atašė"... nei kultūros dusinto jais! Va kur tūros dusintojas! Jam tas ne kai domisi, — nesakau remia, o 3 vai. bus įdomi, įvairi ir trum
Ir, žinoma, dar priešokom raši
metrų tikslumu suapvalintų skai- žodin:
svarbu ir neįdomu! Arba, paban tik domisi — kitomis kultūros pa programa. Pakviestas vysku
neteisybė,
šaukianti
keršto
aukš

w•
—
Protestuok
im
!
nėji kokius diletantiškus straips
cių.
tybėse! Nagi tu tik pasižiūrėk dyk tu su tokiu kultūrininku pa sritimis šalia savo specialybės, pas V. Brizgys invokacijai pasa
— Kas? Prieš ką?
nelius!
Tiesa,
ne.
Tu
daugiau
Dėl tos pačios priežasties ka
į tokį ti-i-krą kultūrininką, meni sikalbėti apie literatūrą! Juokai! ai-ai-ai, koks būtų skandalėlis... kyti. Lietuvos konsulas Dr. Pet
—
Nagi
mes,
nekultūrininkai,
prie
politikos
...
Ir
gerai.
Tai
Juk jis nėra matęs naujos lietu Tai va, aš ir sakau: Jūs, po šimts ras Daužvardis tars įvadinį žodį.
žin ar yra prasmės "patikslinti”
ninką
kūrėją,
rašytoją
poetą,
prieš
tuos,
atsiprašant,
kultūri

reiškia, tu tikrai nekultūrininir sovietinių šaltinių duodamą
dainininką ar dailininką — man viškos knygos jau keletas ar ke pypkių, mums, nekultūrininkams Pagrindinei kalbai pasakyti iš
ninkus!
kas. Jie politikuojančių tai jau
dabartinio Lietuvos (LTSR) plo
vistiek, aš gi imu abstrakčiai, liolika metų! Pas grafiką tai gal akis badot, kad sumaterialėjom, Washingtono specialiai atvyksta
—
Palauk,
kaip
gi
čia
dabar...
visiškai
nepripažįsta.
dar rasi nors tas, kuriems jis į savo asmeninių reikaliukų dar Juozas Rajeckas, dabar einąs
to skaičių iš apvalaus 65,200 kv.
nors,
jei
nori,
galiu
ir
konkre

— Tu negi jų partijos?
— Haibolą, kavos?
km. skaičiaus į 65,197 (Teko ma
čiai ... Ar jis prenumeruoja bent viršelius piešė, — gavo iš leidė žely užsidarom, nesidomim, nė Lietuvos Respublikos pasiunti
—
Kokios
partijos?
— A, vistiek ... Duok geriau vie-ną laikraštį? Gal kokį vieną, jo. O paveikslų pas jį, manai, rėm iam, kad dėl mūsų apsileidi nio pareigas. Tai bus jo pirmu
tyti sovietiniuose šaltiniuose ir
— Na, ne tų, kultūrininkų?
haibolą.
65,192 kv. km.).
o gal ir ne... Jeigu, sakysim, daug? Savų — žinoma! O kiti mo kultūra dūsta, — o jums pa tinis viešaą pranešimas Chicago
—
Nnnežinau,
kaip
čia
pasa

Po gurkšnio kaimynas jau ima jis dailininkas, ar tu gali su juo dailininkai — kam jie jam rei tiems tai neprivalu snapus iškišt je. Tarptautinės politikos klau
Prof. Kolupaila platokai susto
kius
...
ramiau dėstyti.
ja ties vokiečių okupacijos me
pasikalbėti apie mūsų lietuvių kalingi? Jam neįdomu ... Tu, va, iš siaurų, nors ir labai kultūrin simais įdomią kalbą pasakys JAV
—
Koks
Čia
"nežinau"!
Pa

tais prijungtais (paskui sovietų
— žiūrėk. Kur gi čia teisybė. muzikų, sakysim, kompozitorių, nenori būtio laukinis, savaitės ai- gų kiautų? Ar jums neprivalu kongresmanas Alvin Edward
veikslų
nepieši?
Ne.
Eilių,
ro

vėl atjungtais) plotais, bet tieImkim pavyzdį. Dailininkas. Ar dainininkų, instrumentalistų lai gą ar daugiau vien laikraščiams domėtis visu kultūriniu gyveni O’Konski iš Wisconcin, taipgi
manų
nerašai?
Ne.
Solo
nedai

siogių duomenų apie jų dydį ne
ba gali būti ir dainininkas, ma mėjimus, darbus, rūpesčius? išleidi. O tu rasi laikraštį pas jį? mu nors panašiai, kiek domisi specialiai atvykstąs į šį minėji
nuoji,
fortepijonu
negroji?
Ne?
Gal iškarpų, kur apie jį rašo, ir tie atgailos ožiai nekultūrinin mą. Jiį‘ VTa ugningas kalbėtojas
turi. Tas trumpalaikis prijungi
Bažnyčių
neprojektuoji,
vitražų
tos pačios išsikirptos pas kokį kai? Aš protestuoju prieš tuos ir visą laiką kovojąs prieš komu
mas yra epizodinės reikšmės ir,
nedarai?
Ne.
O
apie
smūtkelius
nekultūrininką kaip tu, kuris pamokslininkus, kurie tik kitus nizmą, gindamas pavergtas tau
atrodo, paliktinas specialesnėms
ką
nors
nusimanai?
Irgi
ne.
Na,
spėja nespėja paskaityti, bet, at moko! Pamanykit tik, girdi, po tas. Jį pristatys trečio distrikto
studijoms, šiaip jau jis tik be
tai
koks
gi
tu
kultūrininkas!
seit, remia spaudą. Tu tik pagal litikavimas, partijos, savimeilė kongresmanas Emmet F. Byrne.
reikalo komplikuoja Lietuvos te
—
Na
taip,
bet
...
vok: anądien vienas toks kultū žudo kultūrą! O įsižiūrėjimas Gi meninę programos dalį ai liks
ritorijos keitimosi vaizdą.
—
Koks
čia
tau
"bet
”
!
Jeigu
rininkas klausia — mane, aiškų vien tik į savo meną —, ar milžiniškas jungtinis choras, su
Dabartiniams praktikos reika
žioplinėji po parodas, kuriose
nekultūrininką, — girdi, ar ne tai ne super-partiškumas, ar tai darytas iš visų Chicagos lietu
nieko nesupranti, eini į koncer
galėtum surašyt jam, kiek ir kur ne savimeilė? žinoma, sakyčiau, vių chorų. Tai pirmas atsitiki
tus, apie kuriuos paskui klausai
yra lietuviškų laikraščių >— jis šimts jų nematai, tesižino, tik mas, kad visi mūsų chorai daly
IŠTIKUS GAISRO si, ką kiti pasakys, tai jau ma
vauja šitokiame minėjime. Tik
kažinką išleido, ar rengia, nori, negaliu pakęst tos neteisybės!
nai, kad čia didelis daiktas? Ar
rai bus ko paklausyti.
kad visi laikraščiai parašytų! Ką
NELAIMEI
ba, va, knygų lentyną prisipir
tu į tai? Ar šitoki kultūrininkai
Dariaus-Girėno 25 metų Skri
Jau trečių haibolų dugnai bu
Kada jūsų namai arba ra kai, laikraščiais apsikasęs sėdi,
pajudina pirštu, ar jie solidarūs vo nebegiliai, o vis dar tebekal- dimo Sukakties Minėjimo Ko
kandai tampa sunaikinti arba paveikslą ant sienos pasikabinai
su visais palaikyti visą kul bėjom apie „juos", apie šiokius miteto vardu, kaip jo pirminin
sugadinti ugnies, kreipkitės
— tai čia tau jau ir kultūrinin
tūrinį gyvenimą, išskyrus tą, ką ir anokius kultūrininkus ... Pa kas, širdingai kviečiu visus lie
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, ko diplomas? Tik įsivaizdavi
jie patys daro? Kodėl jie domisi mažu atradom ir geresnių, be tuvius gausiai dalyvauti liepos
ko visada reikalauja apdraudos mas !
tik savim, o aš turiu branginti veik jau atradom ir kaip tuos 20 d. 3 vai. p. p. iškilmėse. Gau
^^>mpanijos pirm, negu išmoka
— Pala, pala, koks gi čia įsi
ir remti viską! Kodėl man ne tik savim tesidominčius pateisin siu atsilankymu parodysime mū
nuostolius.
Būrelis tautiečių, svečiuose pas p. Ed. Voronecką, nuosavoje jo gana domėtis savo medelių sodi ti — žinai gi: "a, tie meninin sų didvyriams atitinkamą pa
vaizdavimas?
P. J. KERŠIS,
— Paprasčiausias įsivaizdavi viloje prie Bodensee, Vokietijoje. Ponas Ed. Voroneckas (stovi nimu ir karpymu ? Ką, ar tai ne kai ..." Ir prisiminėm pagaliau garbą bei tikrą įsipareigojimą
609 Society for Savings Bldg. mas, kad neva seki kultūrinį gy viduryje) prieš metus išlošė pusę milijono I)M., įsteigė Koelne
kultūra?
išmintingą pasakymą: „Nėr tei šventajam Lietuvos laisvinimo
Telef.: MAin 1-1773
venimą, kad palaikai, kad atlie elektros-radijo reikmenų parduotuvę, įsigijo čia matomą vilą. Džiu Tyla...
sybės ant svieto, — ir nereikia!" reikalui. .
Rezidencija: PENINSULA 252 ki patriotinę pareigą, arba kaip gu, kad mūsų tautietis taip gražiai susitvarkė ir gyvai domisi lie Po poros gurkšnių suabejoju: Protesto pareiškimas liko nepa
Dr. S. Biežis,
dabar sako, esi, jeigu dar ne
tuviškais reikalais, ta proga užsisakydamas Dirvą.
— Argi tikrai taip ir yra?
sirašytas ...
—bkn.
Komiteto Pirmininkas
Neseniai išėjusiame VARPE lams, sau naudoti ir

A

kitiems pa
informuoti, svarbūs šie momen
tai: 1923-38 metų faktiškasis
Lietuvos plotas, Klaipėdos kraš
to plotas, Vilniaus krašto dviem
atvejais prijungtų sričių plotai,
dabartinis plotas ir visų kitų lai
kų ploto santykis su dabartiniu,
išreikštas procentais, skaitant
dabartinį plotą 100. Toki duomesys yra svarbūs, lyginant da
bartiniuc laikuc statistikos duomenis su nepriklausomybės lai
kų duomenimis.
Tie įsidėmėtinieji skaičiai bū
tų šie:

Nakullurinlnkas protestuoja...

PASAKA
BALYS GRAŽULIS

(8)

Kai tą, gegužės mėnesio penkioliktosios
dienos, rytą ponas Goldas atėjo į darbą, Pet
ras jau jo laukė prie lifto.
— Ponas Goldai, ponas Goldai! — prie
pono Goldo bėgdamas, šaukė jaunuolis. — Aš
laimėjau, ponas Goldai!
— Iš tikrųjų? — nuoširdžiai šypsoda^Masis klausė ponas Goldas. — Sveikinu, svei
kinu! — Jis mėgino valdytis, norėjo būti ra
mus ir šaltas, o negalėjo užgniaužti susijau
dinimo. — Eime! Čia ne vieta kalbėti, žioplių
minia mus stebi, — traukdamas Petrą į liftą,
kalbėjo ponas Goldas.
— Mes taip jums dėkingi, ponas Goldai!
— neiškentusi įsikišo Angelė, šį rytą ponas
Goldas jai buvo toks mielas, kad norėjosi jį

Ir kiekvieną kartą, Petrui mėginant prasi
žioti, nukirsdavo: — Ramiai! Ar norit, kad
kas sužinotų?
f
Įsakęs sekretorei netrukdyti, ponas Gol
das užsidarė su Petru savo kabinete.
— Sėsk, nusiramink, prašau, — sodin
damas Petrą, ramino ponas Goldas, o pats
virpėjo nekantrumu.
— Taip. Gerai. Labai džiaugiuosi, kad
pavyko! Na, koks atsakymas? — nenoromis
jam ištrūko. Norėjo palengva, nejučiomis iš
traukti ir neišlaikė.

— Viskas taip, kaip jums sakiau — sar
gai miegojo ir durys buvo neužrakintos, —

karštai pradėjo Petras. — visai taip, kaip
įsivaizdavau! Ir kambarys tas pats — vis
kas, iki smulkmenų! Ponas Goldai, aš ir da
išbučiuoti.
bar dar nesu tikras, ar tai nebuvo sapnas ...
— Gerai, gerai! Nesvarbu... Koks at
— Ponas Goldai! — meiliai akimis gla
monėjo Angelė.
sakymas, sakyk ? — pono Goldo nekantrumas
— Vieni niekai, panele Angele. Aš juk pykčiu prasiveržė.
ne už dyką, žinot, — gynėsi ponas Goldas.
Dabar Petras pakėlė akis į poną Goldą.

žiūrėjo į jį sumišęs ir išsigandęs. Tokio to
no jis nesitikėjo ir tokio pono Goldo jis ne
buvo matęs.
— To aš negaliu pasakyti, — nuleisda
mas galvą sušnabždėjo.
— Negali? Kas per kvailystės! Aš tu
riu žinoti! Sakyk! — niršo ponas Goldas.
— Aš negaliu ... Jūs žinot, kad tai pa
slaptis, ponas Goldai. Aš negaliu jos išduoti,
supraskit! — maldavo jaunuolis.
— Nekalbėk kvailysčių! — suriko ponas
Goldas. Suriko ir staiga tyliai nusikeikė, ži
nojo, kad ne taip pradėjo ir dėl to pyko. Ap
sisuko, perėjo per kambarį, mėgino susival
dyti. Visas valios jėgas įtempęs, tramdė sa
vo įniršį. Ir kai grįžo prie Petro, jau šypsojos

— Aš negaliu, ponas Goldai, tikrai ne
galiu, — vos neverkdamas spyrėsi Petras.
— Na, na, nusiramink. Pagalvok. Sakai,
negali man pasakyti. Jei tu negali, tai kaip aš
galiu duoti pinigus, nežinodamas ar tai tiesa?
— Bet aš žinau! Tiesa, ponas Goldai!
— Gal ir tiesa. Aš tikiu, kad taip. Bet
aš turiu žinoti, turiu pats spręsti. Juk mano
pinigai.
— Suprantu, ponas Goldai, tikėkit, bet
negaliu jums pasakyti. Negalima, negražu
būtų ... Negalima, negalima! — šaukė Pet
ras.
Pono Goldo kantrybė ir vėl nutrūko. Jis
griebė Petrą už pečių, purtė ir šaukė:
— Tu laužai susitarimą! Aš turiu lygią
ponui Goldui įprasta šypsena.
teisę su tavim atsakymą žinoti. Pirmą teisę,
— Atleisk už toną. Neturėjau taip kal nes mano pinigai. Tu tik įrankis, supranti!
bėti. Ir aš susijaudinau. Net gėda, lyg jau — Jis rėkė, draskė Petrą lyg pamišęs, o
nuolis. Abudu jaudinamės, protą pametę. Na, vistiek žodžio iš jo neišgavo. Išgąsdintas Pet
užteks jausmų, kalbėkim apie reikalą ra ras lyg vėžlys savo kiaute užsidarė.
Negalėdamas to kiauto pralaužti, ponas
miai, kaip protingi žmonės. Visai suprantu,
kad tai didžiausia paslaptis ir gerbiu jūsų Goldas griebė telefoną ir į jį suriko:
— Pašaukit panelę Angelę. Skubiai!
norą ją apsaugoti. Taip ir reikia! Tačiau, ta
paslaptis ne tavo vieno. Ji priklauso mums
Po valandėlės atbėgo Angelė. Tik jai
abiems, abudu ją visomis jėgomis saugosim. įžengus, ponas Goldas ją užpuolė:

’j

— Panele Angele, jūsų brolis laužo su
sitarimą. Sutarėm, kad jis sužinos ir pasa
kys man, o aš tada išrašysiu čekį. Dabar jis
atsisako pasakyti! Paveikite jį, išaiškinkit,
kad paslapties neatidengęs pinigų negaus.
— Ponas Goldai, aš negaliu to daryti,
__ virpėdama iš baimės atsakė Angelė.
— O aš negaliu pinigų duoti, — rėžė po
nas Goldas.
— Bet jums nereikia žinoti. Jis žino ir
to užtenka, — atgaudama pusiausvyrą kirto
si Angelė.
— Man to neužtenka. Taip kvailai aš
biznio nęyedu. Jei tikėčiau kiekvieno kvailio
žodžiu, seniai būčiau į ubagus išėjęs. Gerai,
nenorit — nereikia. Iš savo pusės aš su ju
mis baigiau.
— Ponas Goldai! — pašoko Petras.
— Petrai! — sudraudė jį Angelė. Ir at
sisukusi į Goldą: — Reiškia, jūs atsisakot.
Kągi, teks kitur pinigų ieškoti. Ir nemany
kit, kad mes jų nerasim. Eime, Petrai.
• Ji tikėjosi, kad ponas Goldas rėks ir
keiks ir dar derėsis, tačiau ponas Goldas
tik nusišypsojo ir ramiai, bet įsakančiai tarė:
— Palaukit.
t
(Bus daugiau)
Ji
’

f
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IR TAIP

Kalifornietis sugalvojo pride
įvesti naujų ir jaunų veidų.
damus kelnių atlankus. Lyjant
GYVENIME
Amerikos
Lietuvių
Kongresą
patogu ir praktiška juos nusiim
menės idėjai. Galima turėti savo
birželio
28
d.
rytą
surengtais
BŪNA...
ti.
nuomonę, gal galima savo nusi
pusryčiais
ALTo
pirm.
L.
šimu

*
statyme suakmenėti, bet kam
Albany miesto gyventojas iš
reikia nekultūringus mostus ro čio garbei pasveikino Bostono
Viena Texas namų statymo
meras
J.
B.
Hynes.
Pusryčiuose
rado prietaisą, kuris sukelia
dyti kongresui, kuris skaitomą
įmonė
koridariuose
įrengia
van

triukšmą, jei automobilio savi
rezoliuciją priėmė, o tuo pačiu dalyvavo apie 120 kongreso at
dens šaltinius ir elektra operuo
stovų,
tik,
deja,
nepasirodė
pats
ninkas lipa iš mašinos neišjun
mostaguotoją palaikė negudria
jamas langų užuolaidas.
tų
vaišių
šeimininkas.
Pusryčių
gęs rakto.
paklydusia avimi.
*
metu
Massachusetts
valst.
gu

e
Dr. P. Grigaitis įsikando ciga
Viena Kalifornijos įmonė sa Iowa telegramų agentūros
retę į dantis ir vis taikėsi brėžti bernatoriaus F. Furcolo vardu
vo darbo kalendorių taip sutvar siuntinys pristatė dainuojančią
degtuką tada, kai buvo gieda kongresą sveikino jo atstovas.
kė, kad visi darbininkai gauna telegramą, kuri buvo adresuota
mas Tautos Himnas. Visa laimė, Burmistro vardu L. šimučiui do
pilnai apmokamus aštuonius sa šuneliui.
kad degtukas neįsižiebė, bet ne vaną įteikė adv. J. Grigalus.
vaitgalius po tris dienas ir ke
jauku buvo, kad Tarybos sekre Kongresas baigtas birželio 28
turius savaitgalius po keturias
Į Rochesterio policijos įstaigą
torius cigaretės iš dantų neišėmė d. vakare Statlerio iškilmių sa
dienas.
įėjęs vyras prisipažino, kad jis
iki Himno pabaigos. Kas dabai lėje surengtu pobūviu, į kurį at
#
silankė
apie
400
kongreso
daly

pavogęs 114 centų. Policijai už
pasakys, ar Dr. Grigaitis, Himną
Vienas
Oklahomos
bankas
at

vių
ir
Bostono
lietuvių.
Banketo
klausus, kodėl jis prisipažįsta,
giedant, tyčia su cigarete žaidė,
spausdino
čekius
ant
pašto
atvi

programai
vadovavo
adv.
J.
Gri

gautas toks atsakymas: „Kurgi
ar jis tai padarė, nuovargio sle
ručių.
Parašei,
pasirašei
ir
į
paš
galus.
Pobūvyje
trumpą
žodį
ta

aš galiu nuvažiuoti su doleriu ir
giamas.
to dėžutę.
rė šen. John Kennedy. Jis prisi
14 centų ?”
I
Rezoliucijas, kurias kongresas
#
minė, kad 1939 m. lankėsi Lie
visais balsais priėmė, skaitė tuvoj ir linkėjo, kad lietuvių tau-1 Aliaskai tapus 49-ja Jungt. Amerikos valstybe, Havajai taip pat suaktyvino pastangas įstoti
Chicagoje vienas garažas pa Vienoje Kalifornijos šeimoje
prel. J. Balkūnas, tikrai veikli, ta netrukus atgautų laisvę.
JAV šeimą.
skelbė, jog kiekviena mašina, buvo paprotys mergaitei pado
toleranti ir šviesi kongreso as Mass. gub. Foster Furcolo pa
trumpesnė kaip 14 pėdų, moka vanoti po 100 centų kiekvienos
menybė. Visų pirma, jis perskai reiškė, kad amerikiečiai nenu
15% mažiau už pastatymą.
gimimo dienos proga. Sulaukusi
vi Afrikoje, kiti — rancūzijoje.
tė kongreso deklaracijas — žodį rims, kol Lietuva bus išlaisvin
•
15 metų savo visų metų dovanas,
AR PASISEKĖ NURAMINTI
Tačiau visame krašte yra apie
pavergtai Lietuvai, Amerikos
ta. čia pat perskaitytas Bostono
70 parašiutininkų veteranų klu Harvardo universiteto fizikai 1500 centų, ji atidavė labdary
lietuviams, JAV vyriausybei ir arkiv. R. Cushingo sveikinimas
PRANCŪZIJOS MAIŠTININKUS?
bų su maždaug 175,000 narių. pagamino snaigę, kurios skers bei.
ALTui. Kongresas savo valią iš
♦
ir Amerikos Darbo Federacijos.
(AtUeIta js x
reiškė šiomis rezoliucijomis: pirm. G. Meany telegrama Be radimu>>> yra ,abaj santQrug
protestų audromis. Veltui Sou Klubai savo tarpe palaiko kietą muo lygus 4 coliams.
*
Vienas Ohio berniukas pAALTas sudaro komisiją statutui minėtų, pobūvyje dar kalbėjo §ajtas
stelle bandė patenkinti mahome drausmę, stiprius ryšius, jų ka
Pęnnsylvanijos universi t e t o kojo mokyklos statybai 100 do
rininkai parenka kandidatus į
peržiūrėti ir rotaciniam pirmi
tonus ir savo planus pravesti.
vysk. V. Podolskis, L. šimutis
Dar tebebūdamas Lyono atstoaktyvius dalinius. Jaunuolis, no mergaičių miegamosiuose įreng lerių, surinktų po centą, kuriuos
ninkavimui apsvarstyti; ALTas
tarė žodį pavergtiesiems bjO’ vll parlamente, jis pradeda grįž
Naujas posūkis
rėdamas patekti į „herojų dali ta keletas kambarių auksinės buvo sutaupęs nešiodamas laik
reikalauja apyskaitų iš lėšų, jo liams ir seserims o min J. Ka- u prie mokslinio darbo jr yė, ,j.
teikiamų Lietuvos laisvinimo in
1955 m. rugpiūčio 20 d. maho nius”, turi būti ne tik tvirtos spalvos. Juose bus apgyvendin raščius.
jeckas ilgesnėj kalboj aptarė L,e- keliauja Meksikon kurti naujų
*
stitucijoms; kitam kongresui tuvos laisvmimo bylą ir pabrėžė, teorijĮ, apifi flztek piramides metonai prie EI Milia nužudė ke sveikatos, bet ir aiškios politi tos raudonplaukės studentės.
*
Chicagoje iš vienos automatų
ALTo narių pranešimai pateikia
letą prancūzų darbininkų. Sou nės praeities. Pakairijusiu tėvų
kad JAV užsienių politika
Vos tik grįžus, Mendes-Ęrance jį
Ohio gyventojas pritaikė lai bendrovės vagys išnešė 280 sva
vaikai ten niekada nepateks.
mi raštu; raginama dalyvauti
tampa su mūsų siekimais.
įkalba
imt.
bernatoriaus stelle, aplankęs įvykio vietą, grį
Daugumas kandidatų yra iš aris krodžiui apyrankę, kurioje gali rų grobį. Ten buvo 3,350 dolerių
Liet. Bendruomenės pasauliniam
Pobūvio meninę programų su postf) A|žire. Paskyrimas nebuvo žo sukrėstas. Ir kai Alžiro na
po centą.
seime New Yorke; Lituanus žur įsijautimu ir pasisekimu atliko
cionalistai visame krašte grie- tokratiškų šeimų, tebenaudoją ma įdėti užrašų juostelę.
nalas remtinas lėšomis ir raš sol. S. Daugėlienė, buv. Vilniaus labai sėkmingas. Alžiro prancū gėsi ginklo, jisai visų nustebi prie pavardžių' „de”, kaip ir pats
tais; pasirūpinama, kad JAV operos sol. St. Liepas, komp. J. zai įtarė jį turint perdaug libe mui padarė naują posūkį: pa De Gaulie. Patekę į dalinius, jie jama, kad tūkstantis ar pora pa San Francisco miesto teisme
mokyklų
v
C vadovėliuose būtuC tei- Gaidelis, broliai Strolios ir O. ralinių idėjų. Jo reformos pla skelbė, jog tesanti tik viena iš turi pereiti labai kietą apmoky rašiutininkų, pakilusių iš Alžiro, moteris reikalavo skyrybų, nes,
nas, daug toliau ėjęs, negu šie
singai nušviesta Lietuvos istori
Ivaškienės vadovaujama tauti metinė Viešųjų Saugumo komi eitis — ginklų kova iki galo. To mą, išauklėjami be atodairos galėtų per kelias valandas per girdi, vyras kiekvieną savaitę
ja ir geografija.
pakako, kad vakarykšti priešai drąsiais ir beveik fanatiškai pa imti savo valdžion visą Prancū duodąs jai 10 dolerių po centą,
nių šokių grupė.
tetų
programa,
buvo
sutiktas
kad ji taip greit jų neišleistų.
staiga taptų jo šalininkais, o Pa klusniais savo vyresnybei.
Be deklaracijų ir rezoliucijų,
ziją.
Banketas baigtas vysk. y.
ryžius, kuris anksčiau būkštavo
visais balsais priimti sveikini
Drąsiai pasižymėję įvairiuose
Todėl aišku, kad De Gaulie tu
Brizgio invokaciją ir Lietuvos
dėl perdidelio jo liberališkumo, karuose jie yra labai populiarūs rėjo rimtai skaitytis su jų, ar
mai JAV prezidentui D. D. EiHimnu, žymesnės kongreso kal tų lietuvių išradimai, techniki
1956 m. turėjo jį atšaukti dėl visoje Prancūzijoje, o taip pat su už jų stovinčių dešiniųjų eks
senhovveriui, valst. sekretoriui J.
Ar jau
bos buvo įrašytos į Amerikos nių mokslo sričių knygos bei
F. Dulles ir padėkos laiškai vi Balso juosteles ir bus perduotos I straipsniai ii kitos informacinės perdidelio griežtumo.
prancūzų armijoje. Gen. Massu, tremistų reikalavimais. Jis pa
įstojai į
siems senatoriams ir kongres- per radiją į Lietuvą. Tuo darbu ' žinios.
Uostan jo „atsisveikinti” tada kuris pradėjo maištą prieš Pflim- kvietė Jacųues Soustelle į vy
manams, kurie asmeniškai kon
Patiekiama mirusiųjų ik’ žuvu- susirinko visi Alžiro ekstremis lin vyriausybę, yra parašiutinin riausybę, bet ar ilgam juos ap
rūpinosi iš Washingtono atvykę
VILTIES
gresą pasveikino. Bostono arkiv. J. Laučka ir A. Petrutis. Kad |iirehitektų n tai — jiems jis jau buvo totali kų karininkas. Tomis dienomis ramino, tuo tarpu sunku pasaR. Cushingą pasveikino delega kongresas buvo sėkmingas ir ge. technikų nekiologai, 1945 metais nio karo žmogus, valstybės pres Paryžiuje buvo rimtai būkštau-' kyti.
cija, susidedanti iš vysk. V. Poanksto organizuotas — pradedant,
tižo gelbėtojas, prancūziškojo
dolskio, kun. kleb. Pr. Virmaus’- nuopelnai tenka ALTo Bostono
Kai kui ionis veikalo apžval- Alžiro vėliavnešys. Todėl ir jo
kio ir inž. A. Rudžio.
skyriui, kurio valdybą šiuo me- pms ^ar trūksta šių svarbių ži-grįžimą
............ Alžiran šį pavasarį jie
aP^e: Aukštesniąsias šventė, kaip tikrą triumfo žygį
Reikia labai paabejoti, arv vi tu sudaro pirm. A. Matjoška, n^»
sos kongreso priimtos rezoliuci vieepirm. K. Mockus, sekr. J. j technikos mokyklas Vilniuje ir
Schwaebisch Gmuendėje; LietuParašiutininkų grėsmė
jos pataikė į buv. Tarybos pre Sonda ir ižd. J. Arlauskas.
Po 47 Brazis Bros. Clothes
De Gaulie, perėmęs Prancūzi
zidiumo narių širdis. Tačiau kon JAV lietuvių ketvirtojo kon voje veikusias: kultūrtechnikų
ro savo krautuvę Cle
—
matininkų;
technikų
(Kauno
jos vairą šį pavasarį, Soustelle į
gresas visais balsais pasisakė už greso žodis tartas. Jis žinomų
apyskaitas iš ALTo skiriamų lė veikėjų nuopelnų neneigė, bet ATM baigusių) ir studentų tech vyriausybę neįtraukė. Tas žings
velande, 6905 Superior Avė., ir išsikelia į Arizonę.
šų kitoms laisvinimo organizaci buvo drąsus ir ryžtingas pasisa nikų (STD) organizacijas. Rei nis maištininkų tarpe sukėlė kar
joms, už ALTo narių pranešimus kymas už reformas ir Lietuvos kalingas ir Švietimo Valdybos taus nusivylimo: juk Soustelle
raštu kitame JAV lietuvių kon laisvinimo veiklos pagyvinimą. potvarkis, pagal kurį buvo pa buvo faktinis maišto planuoto
grese ir pan. Tos rezoliucijos yra Tai gairės, kurių įsakmiai turėtų vesta ATM Kaune, AKGM Kė jas, Soustelle dėka pats De Gaul
.
VISOS KRAUTUVĖS IŠPARDAVIMAS!
dainiuose
ir
Aukštųjų
Karininkų
ie atsistojo valstybės prieky. Ar
Bostone vykusio liet. kongreso laikytis naujoji Amerikos Lie
kursų technikos specialybes bai tik De Gaulie nebus perdaug
didžiausias laimėjimas. Nesvy tuvių Taryba.
»
B. K. S.
Kostiumai — paruošti dėvėjimui buvo nuo 34.50 iki 69.50
gusiems suteikti inžinieriaus nuosaikus? Ar Prancūzija ir vėl
ruojant pasiryžta eiti reformų
dabar
1 5.88 iki 29.88
vardą. Taip pat būtų gera gauti bus be stiprios vyriausybės?
keliu, tad reikia laukti, kad nau
VDU Technologijos fakulteto,
Stipraus karinio režimo Pran
joji Amerikos Lietuvių Taryba
buvo 4.50 iki 19.50
Kelnės — paruoštos dėvėjimui
ATM
Kaune
ir
AKGM
Kėdai

Lietuviai
inžinieriai
eūzijai
ypač
troško
parašiutinin

pasistengs tas reformas nedels
dabar 2.25 iki 9.25
niuose pilnos mokslo programos. kai — prancūzų kariuomenės eli
dama įgyvendintų
ir architektai
Spausdinimo metu minimalinė tas, pergyvenęs pralaimėjimus
buvo 34.50 iki 69.50
ALTo rinkimai šiame kongre
Paltai'— paruošti dėvėjimui
se dar vyko sena tvarka. Grupės
šiuo pavadinimu redaguoja ir vienkartinė veikalo prenume Indokinijoje, Egipte, Afrikoje ir,
dabar 10.88 iki 29.88
susitarė užkulisy, nominacijų mas didžiulis kultūriniai-istorinis rata iki 1959. L 1 — 3 doleriai, jų nuomone, tik dėlto, kad Pran
cūzija neturėjusi geros valdžios
komisija A. Aleksio lūpomis pa lietuvių inžinierių ir architektų o nuo šios datos 5 doleriai.
Vilnonės medžiagos tik po 12.25 viso kostiumo ilgis
Visus
mielus
inžinierius,
ar

Jie daugiausia ir pradėjo kas
vardes pranešė, o kongresas tik šeimos veikalas jau pradėtas
paplojo. { naująją Amerikos Lie spausdinti Tėvų Pranciškonų vie chitektus ir technikus prašoma kart vis labiau murmėti, kad Dc
tuvių Tarybą deleguojami šie 4 nuolyno spaustuvėje, Brooklyn, paremti veikalo išleidimą, siun Gaulie, iš kurio jie daugiau ti
PARDAVIMAS YRA GALUTINIS
čiant prenumeratą, aukas, aukš kėjęsi, esąs perdaug nuosaikus
grupių atstovai:
N. Y.
Amerikos Lietuvių Tautinės
Veikalas pradedamas liet. inž. čiau minėtas trūkstamas žinias ir einąs senųjų politikų keliais,
Sąjungos — inž. E. Bartkus, Dr. ir architektais kovotojais ir žu ir trumpas biografijas šiuo nau kurie vedę į klaidas.
Mūsų siuvėjų siuvami kostiumai vis dar tebedįdina jūsų sutaupąs.
Parašiutininkus iš savanorių
St. Biežis, T. Blinstrubas, J. Gin- vusiais už Lietuvos ir kitų tau ju adresu:
Mr. K. Krulikas,
x
suorganizavo pats De Gaulie
kus, A. Lapinskas, Dr. B. Ne tų laisvę nuo 1792 metų.
Kostiumai kainavo dabar
93 -11 114 Street,
1942 m. Aktyviojoj tarnyboj jų
mickas ir A. Trečiokas;
Toliau aprašoma inžinierių
Richmond Hill 18, N. Y.,
šiuo metu nėra tiek daug — apie
Liet. Tautinės Sandaros — J. valstybinė ir kūrybinė talka Lie
62.50 47.501
U.
S.
A.
35,000,
iš
kurių
apie
20,000
stoArlauskas, A. Devenienė, St. Ge tuvos Nepriklausomybę atsta
72.50 52.50
(Atkelta iš 1 psl.)

A-

-

*

.
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gužis, J. Pajaujis, K. Jurgeliu- tant,
nas, M. Vaidyla ir J. Verbalis
(nei vieno naujo nario) ;
Liet. Socialdemokratų Sąjun
gos — K. Balkus, S. Bredes, Dr.
P. Grigaitis, B. Kėblaitienė, T.
Matas ir S. Michelsonas (nei vie
nas narys nepakeistas);
Liet. R. K. Federacijos — prel.

administracines įstaigas

organizuojant, krašto apsaugą
stiprinant, pramonės įmones ku

riant, susisiekimo kelių, miestų
ir žemės ūkio statybą vykdant.
Patiekiama technikos mokslų
mokymo eiga bei pažanga Lietu
vos aukštosiose ir aukštesniosio
se mokyklose, Vilniaus Akade

J. Albavičius, A. Aleksis, prel. J. mija (1579) pradedant ir dabar
Balkūnas, E. Pauragienė, inž. veikiančiu Kauno Politechnikos

A. Rudis, Dr. V. Šimaitis, ir Dr. Institutu baigiant, čia duodama
V. Vygantas

(du

paskutinieji ir Vokietijoje veikusių techni

bus nauji Tarybos nariai);

kos mokyklų apžvalga.

Susiv. Lietuvių Amerikoje —
Dar toliau: liet. inžinierių, ar
P. Dalgis, Dr. J. Vinikas, E. Mi- chitektų, technikų, matininkų,

kužiūtė (be pakeitimų);
L. R. Kat. Susivienijimo —
kun. J. Boll (Baltusevičius), V.
Kvetkas ir L. šimutis (be pakei
timų).
Viso į ALTą įeina 34 nariai, iš
kurių 5 yra nauji. Sveikintinos
tos grupės, kurios ryžosi ALTan

kultūrtechnikų ir studentų tech
nikų organizacijų veikla Lietu
voje, o ir organizacijų bei virš
1000 liet. inžinierių ir architek
tų laisvajame pasaulyje visoke
riopa veikla bei jų periodinė
spauda.

Suregistruota inžinierių ir ki-J

82.50 62.50

DIRVA

Kai

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams mietus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

k u rių

kainos

truputį

aukštesnės

Kelnės 11.95 iki 16.95
PASKUTINIAI UŽSAKYMAI BUS PRIIMAMI

Užsakymai priimami ir paštu.

DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio
Tel.; HE 1-6344

. '■.. . »■ "r" - t
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humo.ro-krįtikos žurnalų

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wagacę Avė. S.,
\yęlland, Qnt., Canada.

1958 M. LIEPOS 22 p.

.______

Nuoširdžiai dėkojame už ištikimą mūsų rėmimą per daugelį metų

BRAZIS BROS. CUOTIIES
6905 SUPERIOR AVENUE
Krautuvė atidaryta pirmadienį ir ketvirtadienį 9-8 vai. vak.
antradienį, penktadienį, šeštadienį 9-6 vai. vak.

I
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Sportinės Varžybos Dariaus ir
Lietuvių diena,
jftuskienei, E. Gasparaitienei, R.
Naujausia lietuviška namų
Gitėno 25 metų žuvimo
Degesienei
(net
4
didelius
tortus
pirkimo-pardavimo agentūra
rengta Bendruomenės abiejų
paaukojo,
tikrai
nuoširdus
ačiū),
sukakčiai paminėti
apylinkių, praėjo gražiu pasise
Šią vasarą lietuviškosios orga cijos organą — seimą.
O. čepukaitienei, I. Jonaitienei
East Shore Realty
Ateinantį šeštadienį, liepos 19 kimu. Buvo susirinkę per 700 (suvalkietiškas sūris), S. Rudo
nizacijos rodo didelį gyvumą,
Dabar įvykstantis SLA seimas
Juozas Mikonis — Brokeris
d. Clevelando LSK žaibas ren žmonių. Kalbėjo J. Virbalįs ir P. kienei, J. Ilendienei, G. Modestaštai vasaros pradžioje New Yor Chicagoje yra penkiasdešimtasis.
780 East 185 St.
VAJUS OPEROS
gia tradicines lengvosios atleti J. žiūrys. Buvo priimta rezoliu vičienei, P. Bliumentalienei, B.
ke įvyko tautinių organizacijų Tai gražus skaičius organizaci
Ofiso tel. IV 1-6561
PASTATYMUI
kos varžybas ryšium su Dariaus cija dėl Amerikos Balso siauri- Juodėnienei, O. Karpienei, Mik
kongrestts. Po jo — Amerikos jos gyvenime ir todėl seimas va
Namų — MU 1-2154
šienei, Mrs. Medalis, S. Stasielietuvių kongresas Bostone. Ru dinamas auksiniu. Jame seimo
Nuo pat pirmojo Chicagos Lie ir Girėno tragiško žuvimo 25 me nimo.
nei (ežys), Bajoraitienei (beržo
Eddy Rd. — St. Clair rajone
Meninę programą atliko Čiur šaka). Pinigais aukojo: Mrs. O.
denop bus Pasaulio Lietuvių delegatai svarstys organizaci tuvių Vyrų Choro Rigoletto ope tų sukaktimi.
Kap. S. Darius buvtf vienas iš lionio ansamblis ir Grandinėlės Karnėnas $5.00 ir P. Balčiūnas labai geros vienas šeimos namas.
Bendruomenės Seimas New Yor nius klausimus. Jų tarpe yra ros pastatymo clevelandiečiai
2 šeimų namas Westropp Ave.
$2.00.
ke su plačia menine ir kultūrine konstitucijos papildymai, pakei pradėjo kalbėti apie operos pa svarbiausių Lietuvos sportinio jaunosios šokėjos.
Jaunesniesiems šventės daly Mieloms šeimininkėms, kurtos, pigus.
A-ograma. Liepos 21 dieną Chi timai ir nauji įnešimai, turį tiks kvietimą į Clevelandą. Atrodo, judėjimo kūrėjų ir ugdytojų.
gamyboj, jo priežiūroj ir
2 šeimų namas Thornhill Dr.
cagoje, 111. prasideda didžiausios lą dar daugiau sustiprinti orga betgi, kad buvo labai daug gerų Nepriklausomoje Lietuvoje bu viams buvo suorganizuotos įvai maisto
patarnavime publikai, nešė tos prie pat aikštės.
organizacijos — Susivienijimo nizaciją, pasiekti jos didesnio to norų, o maža ryžto operą kviesti. vo graži tradicija kiekvienais rios sportinės pramogos.
dienos didžiausią naštą, mes lie
5 ir 5 mūrinis, naujos parapi
bulumo ir tuo prisidėti prie na Lietuvių Studentų Santaros metais surengti sporto šventes
Lietuvių Amerikoje seimas.
kam tikrai nuoširdžiai dėkingi.
Minės 35 metus
Labai daug savo darbu prisidėjo jos rajone. Savininkas duoda
Clevelando skyrius, nesulaukęs šių mūsų didvyrių žuvimo sukak
Susivienijimą, kaip žinome, pa rių gerovės.
Seimas skirs didelį dėmesį ir jokių konkrečių rezultatų, nuta čiai paminėti, ši tradicija buvo
Ona ir Kazys Karpiai kviečia prie bendro pasisekimo: p.p. Jus paskolą.
gimdė mūsų pirmieji ateiviai
tinas ir Marija Miščikai, M. Dun
Labai geras 4 šeimų mūrinis
prieš 72 metus. Jau tada buvo lietuvių visuomeniškiems reika rė pats imtis to darbo. Santarie tęsiama vokiečių okupacijos me savo prietelius rengtis dalyvauti duraitė,
O. Jarašiūnienė, Lottie
suprastas gyvas reikalas organi lams. Linkėtina seimui sėkmin čiai tą padarė žinodami Clevelan tais ir dalinai, tremtyje.
jų 35 metų vedybinio gyvenimo Sukis, I. Jonaitienė, Mr. ir Mrs. namas, ir nauji gaso pečiai. Pra
šo tik $30,000.
zuotis lietuviams, kas ryškiai gai apsvarstyti visus reikalus ir do lietuvių pageidavimą bei priClevelando LSK žaibas nuo sukaktuvėse per šv. Oną, liepos John G. Polter, Aldona Bowers,
Turime daug gerų vienos šei
išspręsti numatytus klausimus, tarimą.
matyti iš SLA steigėjų kalbų:
1953 m. kiekvienais metais vyk 26 ir 27 d.d. jų namuose. Jų ves Rūta Mischik, Mary Spūdis, Ona
Čepukaitienė, Carol Audeman, E. mos namų, Naujos parapijos ra
Operos kvietimas neįvyko štai do didesnės ar mažesnės apim tuvių diena liepos 25.
— Čia mūsų yra į 50 tūkstan Lai seimo darbai pasitarnauja
Mikšienė, Teresė Liutkevičienė, jone.
(56)
čių, bet mes išsisklaidę nieko ne- mūsų tautiniams ir kultūriniams ga, iš po nakties. Pasitarimai su ties varžybas, šį kartą virš 30
A. Baltrukonis, Mrs. Medalis, T.
Neringos skaučių tunto
ženklinam, o kad susirinktumėm reikalams, kurie Susivienijimui Chicaga ir vietinių sąlygų tyri- LSK Žaibo lengvatletų pademon
Kershevich, Lazdinienė, Stasienėjimas buvo pradėti jau perei- struos savo sugebėjimus Cleve
paukštytės
krūvon, kad žinotumėm, kur kas visada buvo ir yra arti širdies.
nė, šenbergienė.
J. P. MULL-MULIOLIS
Antanas
Sodaitis|tų
metų
rugsėjo
mėn.
Rezultate
Mes
esam
visiems
dėkingi
už
gyvena ir kiek mūsų yra, tai
lando visuomenei. Kaip žinome dr. N. Juškėnienės ir stud. sk.
Seniausia lietuviška namų
Chicagos Lietuvių Operos viene LSK žaibo lengv. atletikos ko G. Natkevičiūtės pavėžintos, lie jūsų gausų ir nuoširdų prisidė pirkimo-pardavimo agentūra
lengva būtų pastatyti palocius ir
tas atvyksta į Clevelandą rugsė- manda prieš 2 savaites New Yor pos 9 d. turėjo smagią iškylą jimą prie bufeto organizavimo,
moksląines, — buvo pasakyta orClevelande
kuris mums davė apie $300.00
BRANGCS
1 jo mėn. 13 d. su Gounod "Faus- ke įvykusiose š. Amerikos Lietu Headlands valstybiniame parke, pelno. Ačiū visiems.
vanizacijos steigiamajame susi
6606 Superior
CLEVELANDIEČIAI!
to" opera, kuri bus pastatyta Ma- vių Sporto žaidynėse išėjo nuga netoli Painesville, Ohio.
rinkime.
L.T.M. "Čiurlionio” Ansamblio
Eddy Rd. —St. Clair rajone 3
Šiais metais sukaka 40 metų sonic Auditorium didžiojoje sa- lėtojais. Svečiais yra pakviesti
vadovas ir valdyba
Taigi jau tada mūsų ateiviai
šeimų namas, 5, 5 ir 3 kamb.,
čiurlioniečių padėka
Toronto lengvatletai.
parodė didelį sąmoningumą ne nuo Lietuvos skautų organizaci- Įėję
puikus pirkinys investavimui,
Kad operos pastatymas CleveVaržybos vyks visiems pažįs Jungtinis Čiurlionio Ansamb
4^ien dėlto, kad jie sugebėjo stip jos įkūrimo. Ta proga rugpiūčio
Dviejų šeimų namas
$16,800.
lio ir Grandinėlės pasirodymas
riau ir plačiau susiorganizuoti, 15-30 d. Detroito apylinkėse landė yra didelis darbas, niekas tamame Patrick Henry High š.
E. 79 St.
m.
birželio
mėn.
22
d.
Gvvinn
Į šiaurę nuo Superior gerai
bet ir tuo, kad savo organizacijai įvyks Lietuvos Skautų IV Tau- neabejoja. Lieka tik visiems pri School stadione, Arlington Ave. Estate, Bratenahl, Ohio dauge
Netoli St. Clair. Po 5 kamba- prižiūrėtas 6 kamb. namas,
padėjo teisingus ir realius pa tinę stovykla, į kurią suvažiuos aidėti prie sėkmingo šio užsimo- prie E. 123 St. Pradžia 6 vai. vak. liui paliko gražų, darnių pastan
$8,700.
Programa :
Jimo įvykdymo. Operos pastatygų prisiminimą, reprezentuojant rius. Rūsys. Vario vamzdžiai.
grindus. Jei šiandien Susivieniji skautai iš JAV ir Kanados.
Eddy Rd. — St. Clair geras 4
Gaso šildymas. Dvigubas gara
Per paskutinius pora metų mo organizatoriai todėl ir kvieVyrams: 100 m., 200 m., į tolį, lietuvius amerikiečių tarpe.
mas turi tūkstančius nariu, savo
Šiam pasirodymui sąlygas su žas. Gražus sklypas. Kaina mieg. vienos šeimos namas.
kuopas visose lietuvių kolonijose Clevelando skautų gretos žymiai čia operos mėgėjus ir visus lie- trišuolis, rutulys.
darė mūsų kuklūs ir tylūs rėmė
Naujoj Parapijoj 2 šeimų mū
Jauniams: (1940-42 m. gimi jai ponai Vincas ir Milita Apa- $14,700.
Amerikoje ir Kanadoje ir stam padidėjo. Turime sausumos, oro tuviškos kultūros reikšmę įvertirinis po 5 kamb., nedidelis įmo
šaukti: EN 1-2370.
nančius prisidėti prie lietuviško mo). 100 m., 1000 m., į tolį, į niai. Jiems didžiausia mūsų pa
bų kapitalą, tai tas pilnai jau pa ir jūrų skautus.
koj imas.
Gausus, gerai aprūpintas mū- r’Fausto" spektaklio pastatymo aukštį, su kartimi, ietis, rutulys. dėka už rekomendacini tarpinin
teisina organizacijos atsiradimą
4 šeimų mūrinis East Cleve
Jaunučiams: (1943 m. gim. ir kavimą, ko pasėkoje ir turėjome
su skautų vienetas Tautinėje I Clevelande, tampant Operos Meir jos teisingą kryptį.
PARDUODAMAS NAMAS
land po 6 kamb.
jaun.). 60 m., į aukštį, į tolį, šią puikią progą reprezentuoti
Euclid,
Ohio
Susivienijimas yra tartum pir stovykloje gražiai reprezentuo cenatais ar Operos Rėmėjais.
lietuvių liaudies dainas ir šokius
Turime daugiau namų įvairio
OPEROS MECENATAI paau ietis.
moji bendruomeniška lietuvių damas Lietuvos skautybę suteiks
amerikiečių tarpe.
Mūrinis, 3 miegami ir vonia se rytų Clevelando vietovėse.
koja operos pastatymui 100 do
Moterims ir vyr. mergaitėms:
ateivių organizacija, kokios da garbės ir mūsų kolonijai.
Nuoširdus ačiū Grandinėlės antrame aukšte. Didelis gyvena Skubiai reikia 1 ir 2 šeimų namų
lerių.
Pirmieji
dešimt
Operos
60
m.,
į
aukštį,
į
tolį,
rutulys,
dis

vadovui p. L. Sagiui ir v-bos masis kambarys. Valgomasis.
Tautinė stovykla daugeliu at
bar naujai veržiasi gyveniman,
šv. Jurgio parapijoje. Mokame
pirm.
A. Šenbergui už glaudų
kas.
tačiau tokiu skirtumu, kad Susi vejų prisidės prie lietuvybės iš- Mecenatų gauna spektakliui velDidelė virtuvė, šoninė veranda grynais už namus mišriame ra
Jaun. mergaitėms: 50 yd., į b e n d r adarbiavimą paruošiant
vienijimas greta tautinių ir kul- laikymo ir Lietuvos bylos, dėl tui po vieną ložę su 8 vietomis,
programą, ir kartu visiems šokė su tinkleliais. Pilnas rūsys, dujų jone.
kurios
mes
daug
pastangų
dedaVėlesnieji
Operos
Mecenatai,
aukštį,
tolį.
(1943
m.
gim.
ir
4 tūrinių darbų, kaip rodo organi
jams už puikų, daug plojimų iš šildymas. Aptvertas užpakalinis
Bendradarbis
me
ir
sielojamės.
paaukoję
100
dolerių,
gauna
veljaun.).
šaukusį
pasirodymą.
zacijos. konstitucija, yra numa
kiemas su pavėsingais medžiais.
Algimantas Dailidė
Stovyklos pobūdis ir nuotolis tui 8 bilietus bet kurioje salės
Visi kviečiami atsilankyti ir
Mūsų dažnoms talkininkėms
tęs rūpinimąsi narių socialiniais
Patogiai pasiekiama mokykla, UT 1-2345
HE 1-8516
ir ekonominiais reikalais. Tokia yra surištas su didesnėmis išlai- vietoje pagal pageidavimą. Salė- pasigėrėti tikrai dėmesio vertais solistėms Aldonai Stempužienei bažnyčios ir krautuvės. Į pietus
(54)
ir Juzei Krištolaitytei-Daugėliemedžiaginė sritis — yra apdrau domis, negu paprastos metinės .to yra 10 ložių, kurių bilietai at- mūsų sportininkų atsiekimais.
nei širdingas ačiū už praturtini nuo Lake Shore Blvd. Atidary
dos teikimas nariams. Tuo pa atskirų kolonijų vasaros stovyk- skiriems asmenims nepardavinė
mą mūsų programos savo daly ta ketvirtadienį, penktadienį ir
Stp.
Dariaus
jūrų
sk.
laivas
tos.
Pagrindines
išlaidas
sumojami.
vavimu.
grindu Susivienijimas jau yra iš
sekmadienį iki 7 v. vak. šaukti:
THREE WAY
OPEROS RĖMĖJAI paaukoja liepos 4-6 d.d. stovyklavo vals Nuoširdus ačiū radijo klubo
mokėjęs lietuviams apie septy kės patys skautų tėvai. Bet bus
IV 1-6247 — Brazis.
(54)
PAINTING CO.
nis milijonus dolerių, neskaitant daug išlaidų (įsigyjant trūksta- operos pastatymui 25 dolerius, tybiniame parke prie Pymatun vedėjui J. Stempužiui už garso
sistemos sutvarkymą. Ypatinga
24 valandų telefonu
Lietuviška įmonė atlieka įvai
apie $300,000.00 atiduotų mūsų mas palapines, nuvežant ir per- Jie spektakliui gauna veltui 2 ing ežero. Stovyklos viršininkas mūsų padėka priklauso bufeto
patarnavimas,
rius naujų ir senų namų dažymo
tautiniams ir kultūriniams rei vežant inventorių, ruošiant eks- bilietus betkurioje salės vietoje buvo jūrų vyr. sktn. VI. Petu- organizatorėms M. MišČikienei ir
kalams. ši reali nauda bene buvo ponatus parodėlei ir t.t.), kurių pagal pageidavimą. Laiku susi- kauskas, komendantas jūrų M. Dunduraitei.
kada jūs turite adresavimo ar ir dekoravimo darbus iš lauko ir
vieni
tėvai
apmokėti
nepajėgs,
tarę,
keturi
Operos
Rėmėjai
gaDžiaugdamiesi bufeto pasise perrašymo darbus. Paimam ir viduje.
psktn. Pr. Petraitis ir adj. vyr.
ir lieka tuo svarbiuoju faktoriu
vltn. A. Andrašiūnas. Stovykla kimu ir lietuviškų skanėstu po atgal grąžina m.
mi, padėjusiu sutelkti ir išlaiky Tam tikslui Tunto Tėvų k-tas lės gauti vieną ložę.
Lietuviams darome nuolaida.
puliarumu
nuoširdžiai
dėkojame
š.
m.
visą
liepos
mėnesį
skelbia
Tikimasi,
kad
ir
lietuvių
orgavimo instruktorius buvo sktn. B.
ti per daugelį metų tūkstančius
J. ir E. Ignatavičiai
visiems prisidėjusiems prie jo Ruby’s Telephone Answering
aukų
vajų.
Tai
bus
1958
m.
Taunizacijos
įvertins
šį
reikalą;
pri

Rėkus.
Jūrų
skautai
stovyklon
mūsų ateivių vienoje organizaci
organizavimo, patarimais ar au
Service
677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
tinęs skautų stovyklos reikalams sidėdamos savo aukomis,
buvo nusivežę savo burines jotos. komis, o ypač tortų bei kitu ska
joje.
EN 1-0838
(57)
Dėl įvairių informacijų pra- Pymatuningo ež. vandenyse joms numynų kepėjoms: p.p. MacieSvarbu paminėti ir tai, kad Su rinkliava. Daugiau šiemet jokių
sivienijimas, sutelkęs savyje lie rinkliavų skautų reikalams ne- Soma kreiptis pas Santaros fi- netrūko gero vėjo, o stovyklauto
listerius inž. Rytą Babicką, jams noro buriuoti. Stovyklą ap
tuvius be politinių pažiūrų ir re bus.
l I. J. SAMAS JEWELER
Tad Tėvų k-tas ir L. S. B. Pi- 10908 Magnolia Drive, Cleveland lankė Pilėnų tuntin. vyr. sktn.
ligijos skirtumų, sujungė juos
bendram lietuviškam darbui. Ne lėnų tunto tuntininkas prašo 6, Ohio, tel. CEdar 1-4615, arba Pr. Karalius. Keli bebrai davė
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
tenka abejoti, kad organizacijos Clevelando lietuvių organizaci- inž. Albertą Vaitaitį, 1343 E. 68
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
nesrovinis pobūdis taip pat žy jas ir visuomenę paremti auko- Street, Cleveland 3, Ohio, tel.
Pilėnų tunto vytautėnai
miai prisidėjo prie jos išaugini- mis Lietuvos Skautų Brolijos HEnderson 2-2940.
pasirinkimas.
Lietuvių
Studentų
Santaros
pasiryžimą
tinkamai
paminėti
mo ir leido pasiekti didelio pa
birželio 27-29 d. dalyvavo vietos
7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre
Clevelando
Skyriaus
Valdyba
Lietuvos skautų organizacijos ir
jėgumo.
skautų tarybos 5-jo distrikto iš
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
SLA savo vidaus struktūra Lietuvos nepriklausomybės 40
kyloje — ”camporee”. Vytautė
Minėjo sukaktį
bra demokratinė organizacija. metų jubiliejų.
nai tiek savo stovyklavietę įsi
Aukas rinks Tėvu k-to ir tunto
Julė ir Jurgis Salasevičiai, se- rengė, tiek pavestus varžybų už
Jos centrinė vadovybė — Pildo
DAUGYBĖ PO ŽEME
nosios išeivijos darbuotojai, per- davinius atliko pavyzdingai. Už
moji Taryba ir kuopų valdybos įgalioti rinkėjai aukų lapais.
MIEGANČIŲJŲ
yra pačių narių renkamos, at Kam patogiau pasiųsti paštu, eitą sekmadienį minėjo savo ve- tat DLK Vytauto Dr-vė šiemet
P A B US
seit, patys nariai yra organiza- prašom naudotis šiuo adresu: O. dybinio gyvenimo sukaktį. Po- jau antrą kartą iš eilės laimėjo
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
cijos ir jos turtų savininkai bei žygienė, 1332 E. 81 St., Cleve-| būvis įvyko jų dukters ir žento, I-ją vietą ir pereinamąją dova Kaip Adome visi miršta, taip
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
šeimininkai. Jie savo valią pa land 8, Ohio.
Alvinos ir Petro Luizų viloje ne ną. Jei jiems pavyks tą 5-jo dis Kristuje visi bus atgaivinti. —
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
Tunto Tėvų k-tas:
reiškia per aukščiausią organiza
toli Pymatuning ežero, kur da trikto pereinamąją dovaną lai 1 Kor. 15:22.
Per
visą
šventraštį
yra
apra

kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
O. Žygienė,
lyvavo kelios poros jų artimų mėti kitąmet trečią kartą, jie šyta. kad mirtis yra ta vieta, kur
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
A. Rukšėnas,
draugų ir giminių. Pymatuning ją gaus nuosavybėn. Varžybose yra tamsybė, be jokių jausmų.
DĖMESIO1
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
E. Steponavičius. ežero plote gal pirmą kartą buvo vertinama 10 įvairių užsi Pranašas aiškiai tarė: ”Numigarantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
GLOBĖ PARCEL
skambėjo įvairios lietuviškos ėmimų. Jų tarpe buvo vandens rusieji nieko nežino” (Mokit. 9:
Pr. Karalius,
5) ; ir su tuo pareiškimu visas
SERVICE. INC.
L.S.B. Pilėnų Tunto tuntininkas | dainos. Dalyvavo ir jų anūkė dai- užvirinimas, žygiavimas su kom Šventas
Raštas sutinka. Yra
pasu,
virvės
perdeginimas,
vėlia

_
nininkė
Julianna.
klaidinga
manyti, kad mirusieji
Persiunčia Jūsų sudarytu!
Išnuomojami 2 miegami
vos stiebo įtvirtinimas be kastu yra gyvi po jų mirimo. Tas me
naujų daiktų siuntinius
LIETUVIŲ KLUBAS
Išnuomojamas vienos šeimos vo, gairelių signalizacija, palapi las yra iš šėtono.
kambariai
į Lietuvą ir visus Rusijos kraš ir garažas, prie Highland Rd..
namas
nės statymas ir pn. Signalizaci Klausimas kito, kaip Adomas
6835 SUPERIOR AVE.
EX 1-1143
tus, apmokant muitą siuntėjui. Puiki aplinkuma. Pageidaujamas su 3 miegamais. Gaso šildymas. jos varžybose lietuviai skautai, buvo nuodėmingas ar Dievas vi
siškai jau jam nepaliko tą orga
Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
Gavėjas nieko neturi primokėti. blaivus lietuvis, vyras.
Teiraukitės — 1231 Addison Rd. naudodami lėtesnį morzės signa nizmą, kaip pripildyti žemę savo
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
Galima siųsti iki 44 svarų,
lizavimo būdą, sugebėjo lygiomis ainiais? Atsakymas: yra visiš
Teirautis HI 2-8583.
(52) $75.00 mėnesiui.
jeigu persiunčiamieji daiktai tel
ir net geriau atlikti uždavinį už kai ne. Tas buvo toks Dievo tiks
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
pa dėžėje, kurios dydis nustaty
las,
kad
pripildyti
žemę.
Bet
mes
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
kitus, kurie signalizavo semafo
klausėm,
kaip
tas
galės
būti
tas JAV pašto taisyklių.
ųiuzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ro būdu. šioje iškyloje Vytautė- jvykdyta, kad jie yra jau mirę?
Mes
kepame
visokius
pyragus,
lietuvišką
ratas.
Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.
Oro paštu galima siųsti iki
nams vadovavo skautas Alg. Biblija atsako į tą, per prikėlimą
^^2 svarų. Maistą kartu su rū
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
Rukšėnas. Jam talkininkavo vyr. iš numirusiųjų. Kaip aiškus tas,
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.
bais siųsti neleidžiama.
skltn. A. Garlauskas ir psktn. R. ir kaip lengvas supratimas. Abu
išvežiojame į namus.
du — senas — ir Naujasis Tes
Įstaiga yra naujai perorgani
Vizgirdas.
tamentas atkartotinai užtikrina
zuota ir klijentų patogumui nau
tą faktą, čia yra du įvykiai: (1)
ST. CLAIR BAKERY
jose patalpose.
Iš Ezekielis 37:13, 14 ’Tr ištirsi
J.
CIJUNSKAS
te mane esantį Viešpatį Dievą,
Gauta urmo kainomis ge
Sav. O’Bell-Obelenis
kad
aš jūsų kapus būsiu atvėręs
LAIKRODININKAS
rų vilnonių medžiagų ir
FUNERAL HOMES
ir jūs savo žmones, iš jų iškė
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
odos. šios prekės parduoda
Taiso ir parduoda laikrodžiu? lęs .. . ir įstatymus jus į jūsų
mos siuntėjams savikaina.
Antroji mūsų krautuvė yra
apyrankes ir kitas brangenybes žemę". (2) žodžiai Jėzaus yra
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Priėmimo valandos kasdien
tokie: "Ateina valanda, kurioje
1404
E.
66
Street
"
Tel.
EN
1-4551
Sąžiningas ir garantuotas dar visi esantieji kapuose išgirs Die
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
nuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
vo Sūnaus balsą, ir išeis". —
nuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais
bas prieinamomis kainomis.
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
Jono
5:28,
29.
nuo 9 iki 3 vai.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
753 E. 118 St.
produktus.
Skelbia
:
Adresas: 1313 Addison Rd.,
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
Cleveland 8, Ohio
WILLIAM SHIMKUS
Kreipkitės į mus fa būsit patenkinti
kampas Superior ir E. 71st St.
EN 1-1763
KE 1-7770
1077 E. Wallings Rd.
Telef.: LI 1-5466
Tel. UT 1-0806.
Breckswille, Ohio
0
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THE FIELD
Imre Nagy nužudymas Ven

Išlakei jog ir administracijos adresas — DIRVA,

1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderaoi,

1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

(buto telefonas: GL 1-3976).

grijoje buvo tik įžanga į šiuo
metu dar negalimo atspėti mA^sto valymų bangą. Budapešte be
poilsio posėdžiauja slapti teis
mai, kurie "nusprendžia" slap
tai "likviduoti” naujas valymų
aukas. Praeitą savaitę esą pa
smerkta ir nužudyta dvylika as
menų.
Teisiamųjų tarpe yra ir Julia
Rajk, 1949 m. stalinistų pakarto
buv. komunistinės Vengrijos užs.
reik. ministerio Laszlo Rajk naš
lė. Jos nusikaltimas: 1956 m.
spalio 5 d., prieš pat sukilimo
pradžią, ji, Vengrijos komunis
tų vadovybės pareikalauta, iškė
lė viešumon savo vyro nuteisimo
ir pakorimo priežastis ir aplin
kybes. (Ta jos išpažintis su vi
sais užkulisiais labai vaizdžiai
atpasakota J. Girdžiaus-Klausučio knygoje "Raudonieji Vidur
amžiai"). Partijos vadai jos iš
pažintį sutiko karštais plojimais
ir pakartąjį Laszlo Rajk reabili
tavo.

sekretorius Janos Kadar. Dabar m. Vengrijos sukilimo metu, kai rašyti tą atsišaukimą, bet atsi
jis įsakė nuteisti Julią Rajk "už Mikojanas sutiko ir pažadėjo ati
krašto išdavimą".
traukti raudonąją armiją. Nagy,
*
slėpdamasis Jugoslavijos pa
Paskutiniame kompartijos po- siuntinybėje, įkalbėtą’juostą at
litbiuro
posėdyje,
Maskvoje, sigabeno drauge, tačiau išeida
Stalinas vėl paskelbtas pačiu di mas ją paliko pasiuntinybėje. Po
džiuoju marksistu po Lenino, — Nagy nužudymo ji skubiai buvo
žinia, kilusi iš lenkų diplomati nugabenta į Belgradą.
*
nių šaltinių. Cruščiovui pasiū
lius, politbiuras priėmęs rezoliu
Rusų povandeniniai laivai iš
ciją grąžinti Stalino metodus, Albanijos bazių paslapčiomis
stiprinant bolševikų partiją.
žvalgo Adrijos jūrą ir Jugoslavi
1956 metais, dvidešimtajame jos krantus. Tito valdininkai tei
partijos suvažiavime, tas pats gia, jog rusai ruųšią savo agentų
Chruščiovas pradėjo versti Sta invaziją į Jugoslaviją.
*
liną nuo bolševikinių altorių.
Dabar, reabilitavus Staliną, ar
Komunistinė Kinija uždraudė
neteks reabilituotąsias jo aukas užsienio diplomatams išvykti iš
iš naujo pasmerkti ir, dar kartą Peipingo toliau, kaip 12 mylių
atkasinėjant jų palaikus, naikin Tš krašto gilumos ateinančiomis
ti jų dabartinius kapus?
žiniomis, visoje Kinijoje vyks
*
tanti didžiulė "revizionistinio
Vienuolika valandų užsitęsu- elemento" areštų banga. Mao
siame Lenkijos komunistų polit- taip pat pradėjo griežtinti savo
biuro posėdyje Gomulka buvo režimą.
*
priverstas nusilenkti Maskvos
Briuselio parodos sovietiniame
linijai ir paskelbti ištikimybę pavilione milžinišką pasisekimą
Chruščiovui. Priežastis: stalinis- turėjo pirmojo rusų "sputniko "
tai pagrasino jį "demaskuosią”, modelis, kaip skelbta, tiksli ori
paskelbdami titoistu.
ginalo kopija iki pypsėjimo ima
♦
mai. Tačiau patyrinėjus jį su
Tito galįs netrukus paskelbti padidinamuoju stiklu, rastas įra
sensacingą plokštelę: Imre Nagy šas: "Swiss Made" — šveicaru
pasikalbėjimą su Mikojanu 1956 gaminys

sakė. Iš to galima taip pat ką
nors spėlioti. Va, keletas tokių
žymių vardų: kun. Andriekus,
Blekaitis Jurgis, Damušis Ad.,
kun. Gaida, Jonuškaitė Vincė,
Jakubėnas Vladas, Rudokas Jo
nas, Dr. Jonas Paplėnas. Ir dar
daugiau. Iš viso nepasirašė 33.
Julius šakelė
—
•

Sportininkai
garsina Lietuvos
varda

alfabetas arabiškai (t. y., nemo
ka arabiškai nei rašyti, nei skai
tyti), ir kultūriniu požiūriu jau
E. ČEKIENĖ
v
čiasi labiau namie prancūziškoj,
negu islamiškoj atmosferoj”.
Liepos 4-6 d.d. New Yorke
(Vadinasi, suprancūzintas nesu
įvyko 8-sios Šiaurės Amerikos
lyginamai labiau, negu kas nors
Lietuvių Sportinės žaidynės, ku
dabar yra surusintas Lietuvoj).
rias ruošė Liet. Fizinio auklėji
V. RASTENIS________
1942-45 metais kalbamasis B.
mo ir Sporto Komitetas, o vykdė
Krimas tarnavo prancūzų kariuo
Rytų Sporto Apygarda New Yor
Dr. A. Trimakas Bostono kon- rė, bet padarė kaip tik ne užsie- menėj, ir kaip tik jam esant ta
ke.
grese raginosi bei ragino tvirtai niečiai veikėjai, o pačios pri me prancūziškame tautinio "ly
Vykdomąjį komitetą sudarė
stovėti Lietuvos bylos ir jos rei spaustos ir nutildytos ("nieko dymo katile” subrendo jo (kaip
A. Vakselis — pirm., J. Vilpipajėgos namie. ir daugelio kitų) tautinis susi
kalų gynyboje. "Jei to nedarytu negalinčios”)
šauskas — vicepirm., J. Kepe
pratimas bei pasiryžimas kovoti
me, — sakė, — niekas kitas to Mes . .. ilgai tylėjom apie sep
nis — sekr., A. Birutis, K. Bra
dėl išsilaisvinimo. Kariuomenėj
neatliktų, o pavergtoji tauta, tynerius metus Lietuvoje vykuzauskas, A. Ruzgas, E. Staknys,
B. Krimas susidūrė, kaip jis pats
būdama sovietų prispausta, yra šia ginkluota kovų, paskui ėmėm
J. Lapurka ir J. Klevečka.
melodra- sako- au daugeliu neteisybių,
nutildyta ir pati nieko negali garsinti ją lyg kokiąa melodra-1
žaidynes atidarė ir priėmė
odnrn i«n»mą, kuri maža kam bedarė
įspū ! Vienas iš akstinų tam apsisprendaryti”. (M. pabr. V. R.).
sportininkų paradą gen. konsu
dimui buvo daug paprastesnis ir
džio.
Ir
štai,
dar
ir
dabar,
vy
Sunku pasverti, ką toks teigi
las J. Budrys, invokaciją paskai
kasdieniškesnis, negu, pav., V.
mas labiau skatina: pasiryžimą, riausiu Lietuvos laisvės kovos
tė tėvas P. Gedgaudas, O.F.M.
Kudirkai buvo pirmasis "Auš
Vienas iš tuomet karštai plo
organu
besivadinančio
komiteto
ar neviltį? Jeigu visa tauta nu
Visą sporto šventę ir žaidynių
ros" numeris. Būtent, B. Krimas jusių buvo dabartinis partijos
pirmininkas
oficialiame
savė
rašytina į nuostolius (nes "nie
eigą stebėjo ir labai plačiai ap
prancūzų kariuomenėje buvo raš
ko negali daryti”), o išeivijoj pranešime lietuvių kongresui terašė amerikiečių spauda. Pažy
tininkas ir turėjo vesti naujokų
beskelbia
tą
klaidingą
ir
žalingą
kaip
tik
reikia
kelti
aikštėn,
ją
•
Bačiūnas
Juozas
pasakojo
esanti lietuvių tauta nenurims”
dijavo speciali komisija, tai pa mėtini: New York Times, Jour
kartoteką. Viskas buvo gerai, tik pabrėžti, vietoj skelbus, kad
mitą,
kad
tauta
nieko
negalinti.
tautinių pažiūrų pagrindą.
(o tai nėra daug), tai netruks
sirodė, kad tokie rūmai grynai nal American, Daily News, ir
arabus reikėjo įrašyti į korteles
"tauta nieko negali", kad vienin
— Kodėl jūs pasidarėte tokia komerciniu pagrindu (be aukų) ypatingai daug dėmesio skyrė
pasisiūlyti išvada, kad maža
Kokios gi tada reikšmės gali
raudonu rašalu, o prancūzus mė
prasmės taip apytuščiai "budėti, turėti "veiksmai-šauksmai" bei lynu. "Atrodo nesvarbu? — sa telė viltis belikusi — tai tik ... kieta tautiškų pažiūrų asmeny išsilaikyti negalėtų, todėl ir su Long Island Press ir vokiečių
mes, vyriausieji komitetai.
be?
veikti ir šaukti”, ypač, kai tas raštai vyriausymėms, jei tų raš
manymas buvo atidėtas. Šimkus laikraštis Staatszeitung und Heko B. Krimas. — Man tai buvo
Viltis
ir
jėga,
pasirodo,
bepats kalbėtojas toje pačioje kal tų autoriai patys nurašo į nuo
— Dar savotiškesnis klausi reiškė kitokią, labiau optimistiš rold.
svarbu”.
glūdinti daugiausia jaunojoj mas ... Jį vis dažniau išgirstu, ką pažiūrą. Ir dar pridėjo, kad iš
boje pabrėžia, jog (nepaisant ke stolius tautą, už kurią dar kaž
Pažymėtina, kad tuo pačiu lai
Yra Vakaruose populiarus mi Lietuvos kartoj, kurią taip sku
liolikos metų "budėjimo, veikimo kodėl kalba? Gal daugelis su
ir man jis pradeda įgristi, net ten susirinkusiųjų kultūrininkų ku New Yorke vyko latvių tauti
tas,
kad
kai
tik
komunistams
ba nurašyti "perauklėjimo” mi daros nesuprantamas. Esu gry pinigų tam reikalui jis nemano nė dainų šventė su įvairiais kon
ir šaukimo”) "Laisvieji kraš pras, kad tai turbūt tik "liežu
tai ... rodo tendenciją paverg vio paslydimas", kad ne tas no pasiseks perleisti per savo mo to skleidėjai. Lietuvoj, berods, nas lietuvis, tad kokios mano prašyti. Finansiniams klausi certais, į kurią buvo suvažiavę
tųjų reikalus atidėti į tolimesnę rėta pasakyti, bet daug kam to kyklas užimtų kraštų jaunąją nevartoja spalvotų rašalų lietu pažiūros turėtų būti, jeigu ne mams būsiąs kitas susirinkimas. per 10,000 žmonių ir tuose pat
ateitį ir bent laikinai atsiriboti kia tautos visiško sugniuždymo kartą, tai jau baigta, tada tos viams nuo rusų, lojaliems nuo lietuviuos ir tautiškos? Man Ten dalyvavo ir kalbėjo Lietu amerikiečių laikraščiuose, tam
nuo jų".
tezė gali būti kaip tik labai pa tautos jau nebenorės iš tos sis abejotinų skirti. Tam yra sudė tautybė niekad nebuvo profesija, vos konsulas Daužvardis. Buvo pačiam puslapy jiems buvo skir
Ne iš kokios nors veikėjų opo togi suprasti taip, kaip ji pasa temos "grįžti atgal". Ir mūsų tingesnės ir labiau išstudijuotos kurią galima pritaikyti pagal rei išrinkta ir komisija iš žurnalis tas tik mažas kampelis šalia mū
zicijos, o iš torontiškių "Tėviš kyta, ir gali būti patogu pada ne vienas tam mitui palaikyti pa priemonės, bet jas žmonės (ir kalą ir kainą. Tokio klausimo tų. Tik nevisai išaiškintos jos sų sportininkų, kurių buvo tik
kės žiburių" po Bostono kongre ryti išvadą: "Jūsų tauta nieko rūpinant medžiagos. Graudžiais jaunimas) vistiek junta, ir jos kartojimas parodo, kad pas mus funkcijos, ir apie jos darbus nie 215.
Ta proga į New Yorką suva
so (liepos 3 d.) pasigirdo balsas daryti nebegali, — o ką jūs ga žodžiais šaukiama apie indoktri- veikia ne menkiau, kaip tam al- tebėra labai daug tautinio minkš- ko iki šiol negirdėti.
žyriečiui
raudonas
ir
mėlynas
ra

• žemės ir Vėjo ("Pažadėto žiavusiam jaunimui organizaci
takauliškumo. Lietuviai vieni ki
(V. Kvmskos) apie vadinamųjų lit, tai mes labai gerai žinom, — naciją, rusifikaciją, apie tautų
šalas
kartotekoj.
tus klausinėja, kodėl jie lietuviai, sios žemės" ir "Vėjas Gluosniuo nis komitetas, vadovaujamas J.
politinių veiksnių "veikimo ir todėl, deja, nebelieka nieko, iš naikinimą, kolonizaciją ir t.t. Vi
Rezultatas? — Senas sovieti ir kartais stebisi, kodėl lietuvis se") aktoriai buvo susirinkę Ci Kepenio, surengė liepos 4 d. šo
skyrus
nuoširdžiausios
jums sos tos bėdos tikrai yra, ir ne
šaukimo" reikšmę:
"Negalėdami paveikti valsty užuojautos ir gilaus apgailesta- galima apie jas nekalbėti. Bet nis ministeris, buvęs pogrindžio dar yra lietuviu, kodėl jis dar cero (Budriko salėje) ir, poniai kių bei susipažinimo vakarą-poesm-1 v,rno pareiškimą . . ."
tai nereiškia, kad juo daugiau komunistų veikėjas, viešai, per nėra -kuo kitu pasidaręs?.. Sofijai Adomaitienei pirminin būvį, Show Boat salėse, kuriame
bių užsienio politikos, veiksniu‘s:-!
O iš tikrųjų, niekad nėra to- bus memorandumuose tautos iš jaunimui indoktrinuoti skirtą Kuo turiu būti: žydu, čigonu, kaujant, tarėsi, kaip suderinti žodį tarė dr. A. Trimakas ir Ry
ninkai yra priversti išpūs i atsi

žurnalą piktinasi ir stebisi, kaip graiku, vokiečiu ar anglu? . . .
savo darbus. Chicagoje jaučia tų Sporto Apyg. pirm. A. Vak
tiktinius ir mažus dalyku/, pvz 'ios padėties, kurioje nelaisvė naikinta”, juo daugiau "indoktai
gali
būti,
kad
jauni
studen

kaip pasikalbėjimą su kaikuriuo. nebrandintų tautoje laisvės ko trinuota” bei "surusinta”, tai
Nuo ankstyviausios vaikystės ma, kad tarp "žemės” ir "Vėjo" selis, primindamas 20 m. sukak
tai, vos spėję iš lopšio išlipt'
kongresmanų arba Valstybės De-1 vos ir neugdy'. i tai kovai .jėgų. greičiau ateis kokia pagalba.
•t'ugau Amerikoje. Tada gyveno vaidintojų atsirado nesklandu tį nuo Pirmosios Lietuvių Tau
Neseniai teko skaijtyti apie Priešingai, toks įtikinėjimas tik "buržuaziniais laikais”, dabar me airių ir lenkų aplinkoj. Jie mų, švelniai tariant, "žemės" kinės Olimpiados.
partamento valdininku. Jie, lai-!
kydami dėmesį ties ta sritim, vieną iš dai rtinio alžyriečių I padeda įsigalėti tezei, anot ku- viešoj vietoj, autobuse, visiems man įspūdžio nedarė, lietuviai pusėje yra tėvas Kubilius, S. J.,
Liepos 5 d. Apreiškimo par.
(ir
jam,
ministeriu!!)
girdint
kuri nepasiduoda lietuviams pa- Tautinio Išsi1'/švininio Fronto rios "gaila, bet jau pervėlu”. C
kaip žmonės buvo pavyzdingesni kuris dalyvavo ir toje konferen salėje įvyko užbaigtu vių vakazieno
už
kitą
labiau
giria
anuos
veikiama, atitraukia jų dėmes' pradininku
(Bolkacem Krim, tai nėra tikroji tiesa. Nei kitos
ir nuoširdesni. Kai paūgėjau, cijoje?. Svarbų vaidmenį vaidino ras-šokiai ir iškilmingas aktas
nuo lietuviško kūrybinio darbo Portrait of an Algerian, TIME, tautos, nei lietuvių tauta dar nė laikus ir viens kitam įrodinėja '•mė man daryti įtakos vyresnie taip pat Elena Petrokaitė-Rukui- )ei dovanų įteikimas žaidynių
kad tada buvę geriau!
ir ruošia toms masėms karčius, Julv 7, 1958). Sako: "Kaip di- ra galutinai suklupusi po visų tu
ji tautiečiai. Ta įtaka ėjo ne iš žienė, buvusi Lietuvos valstybi aimėtojams. šiemet pirmą kart
Šių metų partijos suvažiavime
apsivylimus".
džiulė dauguma vyriausių suki indoktrinacijų, rusifikacijų bei
vieno žmogaus ir ne iš vienos nio teatro artistė. Konferencija )uvo pirmųjų vietų nugalėtojai
visas
svoris
buvo
nukreiptas
nrnkt iškn i vra an- kolonizaci i u snaudimu. Šia tiesa
ideologijos pranašų. Man visada buvusi kūrybinga, nuotaikinga, ipdovanoti specialiai tai progai
_ Žinoma, V. Kvieska nebe pir !irr vn*
prieš "revizionistus” ir pasida
oagafnintais sporto medaliais.
imponavo Antano Olio tėvas a. ir rezultatai geri.
mas tą pastebėjo. Apie tai kalba
vėlius "nacionalistiniams prieta
• Kas su kuo dabar susipyko? Medaliams įsigyti aukojo: Gen.
a. Olševskis, J. Laukis, Dr. Jo
ma jau keleri metai ir tas daly
rams". Kas gi kaltininkai? Ir vėl
nas Šliupas, Antanas Lalis, Ka 60-ties kultūrininkų pasirašytas konsulatas New Yorke, SLA,
kas — kadai pavadintas gražby— ne buvusieji senosios kartos
zys Gugis, Bronius Balutis, Dr. viešas atsišaukimas į lietuvišką Amerikos Liet. Tautinis klubądb
lišku miglų pūtimu į akis sau ir
zeikėjai, kurie, kiek jų dar gyvų
Kasputis, Dr. Zimontas, dėdė visuomenę ir dėlto kilęs triukš Amer. Liet. Inž. ir Arch. Skyrius
kitiems — yra tos vadinamosios
liko bei kiek jų dar parnešė kau
New Yorke, Liet. čiliečių klu
Adomaitis-Šernas, dėdė Jokuby- mas lietuviškoje spaudoje labai
"nevienybės” viena iš pagrindi
lūs iš Vorkutos ar Sibiro, tyli
nas, kun. F. Kemėšis, kun. Kau paįvairino gyvenimą. Prasidėjo bas, Atletų klubas, Cypress Hills
nių priežasčių.
kaip pelės po šluota ar kukliai
pas, Antanas Vanagaitis ir dau kaip ir karas tarp kultūros spe Liet. Bendruomenės apylinkė,
Teigimas, kad, jei ne mes (ži
bendradarbiauja režimo institu
gybė kitų, tarp kurių gyvenau. cialistų ir tos pačios kultūros di- Brooklyno vaidintojų trupė, V.
noma, vienintelio vyriausiojo ko
cijose, jei įsileidžia. Maištaujan
letantų. Atrodo, kad "pralaimė Beleckas, K. Merkys, Skautų Vy
miteto vadovaujami), tai "niekas
•
Jonas
Mulokas,
inžinierius
tieji "revizionistai" ir "naciona
jimas" gresia profesionalams. čių oktetas ir taurę moterų esta
kitas" Lietuvai nieko nebepa
listai” — vis jauni, vis tie jau ir architektas, atkakliai kovoja Kai kuriems iš jų, gali būti, jei fetei aukojo New Yorko ALB
dės, yra atkritys į senai jau pa
"perauklėti", jau "indoktrinuo už lietuvišką stilių Amerikoje, ne finansinių, tai populiarumo apygarda.
žįstamą ligą — į perdėtą savęs
ti"! Tai jauni rašytojai, jauni ypač lietuvių pastatuose ir baž srities nuostolių (praras balsuo
iškėlimą ir į visos tautos gajumo
kompozitoriai, jauni dailininkai, nyčiose. Pagal jo planą jau pa tojus ar gėrbėjus-diletantus).
nevertinimą.
jauni literatūros dėstytojai, na, statyta lietuviška Romos Kata Daugumas skaitytojų tačiau Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
Užsieninės veiklos baras, be
ir studentai ar net moksleiviai! likų bažnyčia Chicagoje, Illinois. stato visai kitą klausimą: kas
abejo, yra svarbus, bet visą tau
Jauni inžinieriai bei ekonomistai Dėl to buvo daug gan aštrių gin čia su kuo vėl susipyko, kad pri kaip gyvena viso pasaulio lietu
tą lengva ranka nurašyti į nuo
irgi, pasirodo, beturį savo tarpe čų. Mūlokas laimėjo. Neseniai sireikė tokių viešų diskusijų. Do
stolius yra ir klaida ir netaktas.
"teisybės ieškotojų”, "savos res inž. arch. Molokas išlaikė reikia mimasi, kas buvo prašytas pasiviai.
publikos patriotų", kuriems ten mus egzaminus ir gavo regis
Mūsų tauta nebe pirmą gi kar
ka geruoju ir net piktuoju pri- truoto architekto teises Monta
tą prispausta ir nutildyta, ir ne
fninti, jog "visasąjunginiai inte nos valstybėje, šiuo metu Mulopirmą kartą jos priespaudos
Gerbiamam
resai yra svarbesni už vietinius", kas dirba nemaža projektų ir ne
varžtai stiprūs. Bet varžtams
ir "kas nori atskirti Lietuvą nuo lietuviams. Nesenai jis skaitė
anuomet vos kiek atsipalaidavus,
PIJUI ŽICRIUI ir jo šeimai,
didžiosios rusų tautos, tas veda paskaitą Chieagos lietuvių meni
pagrindinės išsilaisvinimo jėgos
į pražūtį". Net partijoj atsiran ninkų klube apie lietuvišką archi
atsirado namie. Užsieniuose bu
dėl brolio FELIKSO mirties gilią užuojautą reiškia
tektūrą.
Diskusijos
užsitęsė
net
da
tokių
"nesusipratėlių".
vusios jėgos suvaidino, nors ir
Taigi tauta ne tik ne "nieko 5 valandas.
didelį, bet vistiek tik pagalbinį
Juozas ir Aldona Augustinavičiai
•
Valerijonas
Šimkus
(konnegali
daryti",
bet
net
ir
daro.
vaidmenį. Ir dabar nėra pagrin
Steponas ir Juzė Nasvyčiai,
Daro be vyriausių vadovybių in traktorius) ir Adolfas Baliūnas
do svaigintis pasididžiavimu,
strukcijų iš užsienio, daro ir be (Lietuvių Prekybos Rūmų Chi
esą, tik mes iš svetur, jei ką da
savų regimų "štabų", daro taip. cagoje sekretorius) buvo prieš
rysime, tai dar padarysime, o
kaip kiekviena tauta daro tokio keletą mėnesių sukvietę kultūri
"niekas kitas to neatliks", nes
je padėtyje, vadovaudamasi pa ninkų konferenciją Jaunimo na
"tauta ... nieko negali".
A. A.
siilgimu laisvės ir teisingumo. muose, Chicagoje. Šimkus aiški
Mitas, kad pavergta tauta ga
Tas darymas rašytinas ne į nuo no, kad Chicagoje ar netoli jos
linti būti "perauklėta" ir galinti
FELIKSUI ŽIŪRIUI mirus,
stolius, o į pačią pirmą vietą '’eikėtų įsteigti grynai lietuviš
"priprasti" prie nelaisvės yra
jo broliui inž. P. ŽIŪRIUI, šeimai ir visiems artimiesiems
ką koloniją ir didelius rūmus, ku
laisvės kovos aktyvų sąraše.
nepaprastai parankus visiems
Tokie aktyvai kaip tik ir tu riuose veltui galėtų tilpti svar
tiems politikams, kurie ieško iš
reiškiame gilią užuojautą
eities, kaip nusikratyti įsiparei
rėtų būti pagrindinė rodyklė, dėl besniosios lietuviškos kultūros
L. V. S. Ramovės
gojimo pavergtoms^ tautoms pa Cape Canaveral poligone buvo atliktas mokslinis bandymas: Van- ko budėti, ką veikti ir apie ką ištaigos. Baliūnas pasakė, kad
Clevelando Skyrius
dėti. Ar ne mūsų pareiga su guardo ir Thor raketų kombinacijos nosyje buvo patalpinta gyva šaukti, ar gal geriau nei nešauk tam reikalui Lietuvių prekybos
griauti tą mitą? Lenkai ir ven pelė, kurią raketa turėjo iškelti 600 mylių virš žemės ir vėliau, po ti, o tik faktais griauti žalingą rūmai turi sutaupę ir šiek tiek
6,C00 mylių kelionės, nuleisti žemėn.
mitą apie tautos bejėgiškumą. pinigų, tačiau, kai reikalą išstu
grai tą žymia dalimi jau pada-

Argi tauta nurašytina
j nuostolius?
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