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MIESTIEČIAI EKONOMIŠKAI grėsė jūs esat nusistatę pirmoj
eilėj svarstyti Azijos ir Afrikos
PAJĖGESNI
Telšių rajone kolchozams iš tautų taikos problemas ir lais
valdžios miškų'trobesiams staty vės siekimus. Bet kodėlgi jūs vi
ti pernai paskirta 14,000 kubinių sados ir nuolat pamirštat nema
metrų miško medžiagos. Kiek tos žiau svarbų ir dar daugiau de
medžiagos kolchozai pasigamino gantį Europos tautų taikos ir
Liepos 17 d. per Maskvos ra moję atnaujinti lakūnų pamink iš jiems priklausančių miškelių, laisvės reikalą? Juk čia pat, ana
diją perduodamoj Vilniaus radi lą Soldino miškelyje, jų žuvimo duomenų nėra. Bet yra duome pus Baltijos jūros ir Europos vi
jo programos užsienių lietuviams vietoje, ir 20 metų nuo jų žygio nys, kad visame rajone kolchozai duryje, yra dešimtis gyvento
didesnioji laiko dalis buvo pa sukakties proga surengti iškil per tą laiką pasistatydino tik 5 jais skaitlingų tautų, kurioms I Bendruomenės Tarybos suvažiavime, vykusiam Clevelande, dalis posėdžių dalyvių. Iš kairės: V.
skirta Dariui ir Girėnui pami mes, bet Lenkijos valdžia nelei karvide^, penkias kiaulides, porą atviru sutarčių laužymu ir smur-j Mačys, rašyt. M. Katiliškis, gen. K. Musteikis, inž. V. Dilis, J. Jasaitis, kun. Juška. Dirvos nuotr.
nėti. Pasakojo daugiausia straip do, girdi, tai Amerikos piliečių arklidžių ir porą vištidžių. Bet tu buvo paveržta nepriklausomy
snius iš tos dienos TIESOS.
pagerbimas . .. Dabartiniai Lie tie trobesiai ne mediniai. Jiems bė, ir kurios šiandien istorijos
į Londone prasidedančią Bagda
Pernai pirmą kartą po trylikos tuvos valdovai, kaltindami anų miško medžiaga naudota tik vi žiauriausios priespaudos eksplo
do pakto narių konferenciją, kaip
metų tylos buvo paskelbtas J. laikų Lietuvos valdžią už nepri- daus įrengimams. Bet medžiagos atuojamos ir niokojamos. O gal
sakoma, gelbėti paties pakto, t.
jūs, panašiai kaip Kremliaus ne
Dovydaičio straipsnis apie laku sidėjimą prie skridimo rengimo, kolchozuose nebėra.
Grubia ir neišlaikančia diplo sis pasiuntinys R. Murphy tarėsi y. išlaikyti draugėje Turkiją,
regėtai plėšrūs ir kolonijų išba
nūs didvyrius. Jo ištraukos buvo nerado reikalo padėti Lenkijos
Tuo pačiu metu Telšiuose vyk
matijoje įprastinių formų nota, su vyriausybės ir sukilėlių va Pakistaną ir Iraną, nepaisant
įskaitytos ir per radiją, šįmet jau lietuviams pagerbti dabar taip
dėję valdovai, manot kad lietu
sta privačių medinių namų sta
gąsdindamas, jog jis taip pat tnapsispręsta plačiai paminėti. Iš "įvertintus" lakūnus).
— vr. tyba, nors miestui miško me viai, latviai ir estai, lenkai,. rytų - rįs atominių bombų, raketų ir dais, ieškodamas kelių konflik Irako iškritimo.
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tui išspręsti. JAV aviacija Libaskaitytų straipsnių turinio pa
džiagos nebuvo skirta. Pokario
...
. . ’
kitų modernių ginklų, Chruščio- none išbarstė milijonus prokla
Chruščiovas nelauktai pakvie
aiškėja ir kodėl: yra atrasta
grai, rumunai, bulgarai ir alba
metais Telšiuose jau pastatyta
vas praeitą savaitgalį pareikala macijų, aiškindama, jog ameri tė Irano šachą Pahlevi atvykti
linija, kaip minėti ir kaip
nai jau naudojasi taikos ir lais
ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ
apie 400 privačių medinių namų.
vo per tris dienas Ženevoje pra kiečių įgulos išsikėlusios padėti Maskvon. Pakvietimas buvęs la
tą minėjimą panaudoti didesne
vės palaima, kadangi jie buvo
LIETUVOJ
šįmet miesto komitetas jau nu
dėti viršūnių konferenciją Vid. išlaikyti Libanono nepriklauso bai draugiškos formos. Teherane
visagalės partijos garbei ir šlo
pavergti
komunistinės
diktatū

Liepos 8 naktį apie vidurnak tarė uždrausti statyti Telšiuose ros geležinio jungo? Nejau jūs Rytų krizės klausimais (Ženevos mybę ir sukliudyti pastangas tų, svarstoma, ar siūlomas vizitas
vei.
medinius namus, bet 160 metų
viešbučių savininkai pareiškė, kurie nori tą nepriklausomybę būtų naudingas pačiam Iranui.
Iš tikrųjų, minėti ne tiek did tį Maskvos laiku (arba apie 10
siekiat
tokios
taikos
ir
laisvės,
statyba tebevyksta ir dar išduo
kad konferencija negalėsianti sugriauti.
O gal sovietai ruošiasi pade
vyriai lakiniai, kiek Lietuvos valandą vakaro Lietuvoje seniau ti 44 leidimai mediniams na kur žmogui atimtos visos pagrin*
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JAV valst. sekr. John Foster 1939 metais Pabaltijo valstykos lietuvių "buržuaziniai sluoks Lietuvoje buvo matoma reto ryš
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Statytojai klausiami iš kur jie tybės vergu? Nejau dėl tokios Konferencijoje turį dalyvauti šie Dulles savaitės pabaigoje skris ’bėms?
niai”, kuriems stengiamasi su kumo ir masto šiaurės pašvaistė.
garsūs vardai: jis pats, prez. Eiversti visa atsakomybė už lakū Violetinės spalvos lankas apjuo gauna miško medžiagos, sakosi pat dvasinės ir materialės kapi senhoweris, Macmillanas, De
sė dangų net į pietus nuo zenito, pirkę tai šen tai ten kolchozuose. nių tylas ir taikos jūs kovojat
nų žuvimą.
CKINIO GYVENIMO ŽINIOS
Gaulle, Nehru ir Hammarskjold.
Lietuvos valdžia kalta, kad ne o į vakarus, šiaurę ir rytus visas O kolchozuose nei kolektyvinės Azijoj ir Afrikoj? Tokios "tai
Kiek neįprasto: kviečiamųjų są
nupirko lakūnams geresnio lėk dangus iki horizonto buvo pilnas nei privačios statybos beveik ne kos” ir "laisvės”, kuri slegia ir raše nebuvo dviejų jo favorizuotuvo (ąu pasipiktinimu cituoja įvairaspalvių šviesos spindulių. matyti, ir ten skundžiamasi, kad kausto Sovietų Sąjungos ir Ki
PRAŠO PIRKTI DABAR, O
jamų pavardžių: Mao ir Nassepareiškimą, esą, Lietuvos val Ryški pašvaistė truko kelias nėra iš ko statyti. Aiškėja, kad nijos plotus ir jų pagrobtas sri rio.
džia neturėjusi biudžete tokiems minutes, vėliau silpnėjo, bet spal kolchozuose, net ir gavę miško tis.
Prez. Eisenhoweris ir Macmil- DARBININKĄ SAMDYTI SUSILAIKO...
voti atspindžiai dangaus skliau medžiagos, žmonės nepajėgūs
reikalams lėšų ir, be to, nenorė
"Drauge su daugeliu kitų mes
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tikimės, kad jums prasivers Pė, jog jie pritarią tokiai konfe- ŪKINI PAGERĖJIMĄ SUTINKA LABAI ATSARGIAI. — KUR
jusi mažinti Amerikos lietuvių
legaliai parduoda miško medžia akys, ir kad jūs smarkiai pakelDABAR INVESTUOTI TURIMUS LAISVUS PINIGUS?
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garbės, kurie buvo užsimoję tą ryto.
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kia pradėti, anapus Baltijos ju- boje. De Gaulle pasisakė, kad
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ir
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į lakūnų pasiryžimą, iš jų net
ros ir Europos širdyje. Jei jūs Saugumo Taryba nebūtų tinka
tyčiojusis. Tam įrodyti minimos sidėjo karu pakvipę įvykiai ara keliu miško medžiagos nusipirk tai padarysit, ateis jūsų talkon
J. KAZLAUSKAS
ma vieta tokiai konferencijai,
bu
kraštuose
...
ti
ir
namelius
statydintis.
ištraukos iŠ kaikurių Amerikos
viso pasaidio apšviesta opinija, o nes ten stigtų "objektyvumo at
Ekonominė JAV krizė jau pa ūkiniam gyvenimui po 1949 ir
lietuvių laikraščių, kuriuose bu
ne tik kaip dabar — sovietinio mosferos".
žabota. Slinkimas žemyn susto 1953 m. krizių, šiandien šios jė
vo nepalankiai apie sumanymą
imperializmo apakinti komunis
Antradienio vakare Chruščio jo. Ūkinis atsigavimas užima jo
gos yra silpnesnės. Federalinės
pasisakyta. (Tiesa, tie atsiliepi
tai ir jų apgauti pritarėjai.
KAI EUROPOS TAUTU LAISVĖS
vas sutiko su amerikiečių ir bri vietą. Pagerėjimas ateities fak
valdžios išlaidos auga, bet jų
mai jų autoriams didelės garbės,
"Stockholmas, 1958 m. liepos tų pasiūlymais, nors trečiadienio
žinoma, nei nedaro), Cituojamos
REIKALUS UŽMIRŠTA
15 d. August Rei, Estija; Janis rytą išėjusi "Izvestija" smarkiai tas, kuri realizuosis pamažu. efektas ekonomijai yra žymiai
pašaipos iš SANDAROS (kuri
Preikšs, Latvija; Ignas J. šei tuos pasiūlymus kritikavo. Va Greito nedirbančiųjų skaičiaus lėtesnis, nebent Vid. Rytų įvy
” Pasaulines taikos kongresas” Stockholme ir
pristatoma, kaip Amerikos lietu
nius, Lietuva; Wieslaw Patek, karų sostinėse tą rytą iškilo sumažėjimo netenka laukti, var kiai paspartins.
5. Amerikos eksportas yra su
vių tautininkų laikraštis), pikti
Lenkija; Belą Fabian, Vengri klausimas: ar "Izvestijos", kuri totojai kurį laiką bus atsargūs
pavergtųjų tautų protesto mitingas
pasisakymai iš KELEIVIO (ku
ja; Julius Datelinka, Slovakija; išreiškia oficialią sovietų nuomo pirkėjai, biznieriai neskubės su mažėjęs. Lyginant praeitų metų
investavimu kapitalo į gamybos pirmąją pusę su šių metų, —
ris vadinamas buržuaziniu laik
Georg Serdici, Rumunija”.
(Mūsų Švedijos bendradarbio)
nę, straipsnis buvo nespėtas pa priemones, jei tarptautinė padė
17% mažiau.
raščiu), ir ypač plačiai minima
Tą pat dien vakare liepos 16-tą keisti pagal Chruščiovo pareiš
Tai yra natūralu. Dalis impor
NAUJIENŲ bei jų redaktoriaus
Daugiau nei aiškiai prokomu- spaudoje (IJš-s paruoštas) šis Baltijos Komitetas ir išeivinės kimo dvasią, ar Chruščiovas pats tis nepakeis jų nusistatymo.
P. Grigaičio priešiška laikysena nistinė, Vienoje reziduojanti Atviras laiškas Pasaulinės taikos organizacijos surengė Medbor- pakeitęs savo nuomonę.
Pokarinės 1949 ir 1953 m. kri tuojančių šalių padidino savo ga
kuri pasikeitusi tik lakūnams 'Pasaulinės Taikos Taryba’’ su kongresui:
zės buvo greit pamirštos, nes mybos lygį, tuo būdu sumažingarhuset (Piliečių rūmuose) di
Apie
naują
konferencijos
datą
žuvus (NAUJIENOS ir P. Gri šaukė Stockholme, pradedant lie
tuojau sekė ekonominis gerbūvis. damos importo kiekį, kita dalis
"Pasaulinės Taikos Tarybos delėje salėje viešą mitingą. Ne tuo tarpu dar žinių neturima.
gaitis pristatomi kaip socialde- jos 16-tą, vienos savaitės "Pa sukviesti susirenkat jūs, vyrai ir žiūrint vasaros karščio ir dar
Pereinamasis periodas buvo mielu noru pirktų prekesViš JAV,
*
Qhokratai).
kulinės taikos kongresą." Buvo moterys iš įvairių pasaulio da karštesnių pasaulinių įvykių, su JT Saugumo Taryboje buvo trumpas. Dabartinis atvejis yr« bet stokoja atsilyginimo priemo
nių — dolerių.
skirtingas.
Paskui plač iai sustota prie Lie norėta sukviesti tą kongresą Os- lių, naujam taikos kongresui sirinkę netilpo salėje. Reikėjo
svarstomas
japonų
pasiūlymas
tuvos valdžios ir visuomenės lai o, tik norvegų valdžia nedavė Stockholme, pasiruošę stumterti užimti ir antroji mažesnė salė,
1. šiandieninė krizė yra stip
Ūkiniam gyvenimui sukant į
sustiprinti
Vid.
Rytuose
Jungt.
kysenoj7 lakūnams žuvus, kuri eidimo. Neutrali Švedija nesi taikos reikalą.
resnė,
negu
praėjusios
dvi.
Var

kur žmonės galėjo sekti mitingą Tautų policinius dalinius, kurie
teigiamąją pusę, kokios galimy
buvusi veidmaininga. Esą, žuvu priešino, leido.
totojas
ir
korporacijos
yra
stip

bės yra išnaudoti dabartinę pa
"Nežiūrint jūsų daugelio ne tik per radijo garsiakalbius. pakeistų amerikiečių ir britų
sių lakūnų šeimoms buvę nepa
Baltijos Komitetas, drauge su abejingai gerų pastangų, nega Kalbėjo A. Rei apie Pabaltijo įgulas. Sovietai japonų pasiūly riau psichologiškai paveiktos dėtį: pirkti akcijas, automobilį
dėta, jos buvusios ignoruojamos. <itomis išeivių organizacijomis lim mes, deja, atsikratyti rimtų valstybėse labai sunkią padėtį,
prireiks daugiau laiko eliminuo ar namą, esant laisvesniems kre
mą
vetavo.
Taryba
nutraukė
de

Dariaus duktė, dabar gydytoja, Stockholme ėmėsi kontrakcijos. abejonių. Ir jos tik didėja su kuri vis dėlto jų tautoms neati
ti netikrumą.
ditams ir mažesnėms palūka
batus,
laukdama,
kaip
baigsis
įtrau kta į tą minėjimą, ir jos pa 'Kongreso” atidarymo dieną, lie kiekvienu jūsų kongresu.
2. Šiandienis vartotojas rodo noms?
ma išsilaisvinimo vilties. Nepa tarpvyriausybiniai pasitari m a i
sakojimai skirti išimtinai tik jos 16-tą, buvo paskelbtas švedų
Akcijų kainų šiuo metu yra
"Dabar prasidedančiam kon- prastai geras oratorius, iš New viršūnių konferencijos klausimu. noro sumažinti savo skolas ir
Lietuvos valdžiai kaltinti ir da
sunkią
nuošimčių
naštą.
Jis
ro
Yorko specialiai atskridęs veng JT gen. sekr. Hammarskjold pa
aukštos. Perkant su intencija
bartinei valdžiai ir partijai girti.
ras politikas Belą Fabian drama skelbė, kad JT stebėtojų grupės do tendencijos didesniam prekių uždirbti, parduodant artimoje
Ji pasakoja, esą viena "poniutė"
pasirinkimui bei kokybei ir at ateityje, yra rizikinga politika,
tiškai pavaizdavo komunizmo vis dėlto bus stiprinamos.
kalbinusi ją bėgti nuo komunis
sargumą bridimui į dideles sko nes tiek pat davinių yra pelnui,
metodus, pabėręs naujų ryškių
Posėdžiuose
nedalyvavo
seno
tų, bet ji pasilikusi ir dabar pati
las. Didelis pirkimas automobi kiek ir nuostoliui. Investavimas
pavyzdžių. Jis įrodė, kad Nagy,
sios
Irako
vyriausybės
atstovas
esanti komunistė ...
lių, nežiūrint jų ekonomiškumo, ilgesniam laikui (10-15 m.) į ak
Maletar ir kiti du vengrai be teis
Dr.
Koto.
Irakas
tebėra
nenuola

Visuomenė kaltinama už veidtelevizijų ir namų mokant G7< cijas yra patartinas, jei pasiren
mo, "troikos sprendimu" Chruš
tinis
JT
Saugumo
Tarybos
na

mainingumą. Susidaręs komite
už paskolą, yra praeitis. Varto kama pastoviai augančios ben
čiovui įsakant buvo pakarti Mas
rys.
Dr.
Koto
pranešė
Saug.
Ta

tas paminklui pastatyti, bet vie
tojas juos pirks, bet su mažesniu drovės.
kvoje ir kad Vengrijoj esama
rybai,
jog
jam
grasinta
nužudy

toj paminklo pradėję Kaune dyg-1
entuziazmu ir žiūrėdamas iš eko
( Perkelta į 6-t$ pusi. )
specialių koncentracijos stovyk
mu,
jei
jis
posėdžiuose
dalyvau

ti komiteto narių namai...
nominio taško. Pasididžiavimas
lų, kurios pilnos nubaustų pačių
siąs.
(Paskutinį
kartą
tuščia
kė

"Tik dabar didvyrių žygis esąs
ir konkurencija paliks antroji
rusų karininkų ir kareivių. Jis
dė
Saug.
Taryboje
buvo
1950
m.,
tinkamai įvertinamas. Tačiau nėvietoje.
kvietė Paul Sartre ir kitus iš
rusams
nedalyvaujant
posėdžiuo

JIE ĮSIJUNGĖ Į
^a paaiškinimo, kodėl būtent tik
3. Korporacijos, investavusios
"Pasaulinio taikos kongreso" at
Via bar, tai yra, 1957-58 metais
$280 bilijonų per paskutinius 10
vykti čia ir išgirsti tiesos. Pro se dėl oKrėjos).♦
DIRVOS TALKĄ
tas dalykas prisimintas. Pavyz
metų į gamybos priemones (fab
fesorius Birger Nerman, taip pat
Rinkimai Libanone atidėti ne rikus ir jų įrengimus), tiek pa Newarko Tautinės Sąjungos
džiui, ypač vaikų spaudoj, dažnai
nepaprastas oratorius, gėdino
minimas didžiausias Lietuvos
Švedijos vyriausybę, leidusią ko ribotam laikui. JAV nepaprasta- kėlė gamybos pajėgumą, kad jis skyriaus pirmininkas A. S. Tre
akmuo Puntukas (Tiesa, dabar
netik patenkina rinkos reikalavi čiokas atsiuntė $111.30, kuriuos
munistiniam maskaradui rinktis
Žemaitijoj atrastas kitas akmuo,
rimo darbą. Profesinių sąjungų mus, bet kai kuriais atvejais nei surinko to skyriaus nariai.
Stockholme.
Vajui aukojo:
giliai įsmigęs žemėje, kuris, ma
Mitingas priėmė rezoliuciją, organas Stockholms - Tidningen viršija. Investavimą nustato
noma, gal esąs net didesnis už
kuri drauge su paskelbtu atviru savo vedamojo komentaruose ne ateities numatomos perspekty A. S. Trečiokas ........... $12.00
Bronė Macijauskienė ....$11.00
Puntuką). Apie Puntuką kal
laišku buvo tą pat vakarą pa tiki, kad "Pasaulinis taikos kon vos — laukiamas pelnas. Menkas
Kazys ir G. Trečiokai ... $11.00
bant, niekad neminimą, kad ja
siųsta posėdžiaujančiam "taikos gresas" ką atsakys į atvirą laiš biznierius, kuris išmes kelius
ką ir mitingo reikalavimą paša šimtus tūkstančių dolerių nau Vladas Mačiulaitis ....... $11.00
me yra iškaltas Dariaus-Girėno
kongresui”.
Petras Mačiulaitis ....... $10.00
reljefas ir jų žygio testamentas
Spaudoje tilpo mitingo platūs linti sovietinę imperialistinę ka jam fabrikui 'ar mašinoms, jei
(ar dar yra?). Taip pat radijo
aprašymai. Pasauliniai įvykiai jo riuomenę iš Europos okupuotų turimos gamybos priemonės pil Antanas Beržinskas ....$10,00
Kiti, aukodami mažesnėmis
paminėjime nieko neužsiminta
nenukonkuravo, matomai tik su valstybių. Labai teigiamai mitin nai patenkina paklausą.
4. Maršalio planas, Korėjos sumomis, sudėjo ............... $46.30
nei apie neseniai atrastus lakūnų
aktualino. "Dagens Nyheter” ve gą komentuoja ir provincijos
palaikus, nei apie žadėtąsias iš
damajam šiandien dėkoja profe spauda. Gi apie "Pasaulinį taikos konfliktas ir po jo sekusi ginkla Su šiandien skelbiamomis au
vimosi programa buvo milžiniš komis iš viso gauta $18,841.30
kilmingas laidotuves.
soriui B. Nerman ir Baltijos Ko kongresą" pasidarė tylu.
Dar būtinai reikia $ 1,158.70
^Tadas Brasta ka jėga, padėjusi greit atsigauti
(Lenkijoje lietuviai buvo užsi Princesė Margareta, lankanti Kanadą, stebi paradą Victorijoj. mitetui už naudingą akių atve-
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Veiklusis ALTS pirmininkas
INŽINIERIUI EUGENIJUI BARTKUI ĮĖJUS Į ALT VYKDO
MĄJĮ KOMITETĄ A. A. ANTANO A. OLIO VIETON
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
Nuo to laiko, kai Amerikos darė vieną plačią tautinę srovę.
Jau Kongresą sveikindamas,
Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
mininku buvo išrinktas jaunas ir aš maniau reikalinga pabrėžti,
energingas naujakurys Eugeni kad Amerikos lietuviai nei sau,
jus Bartkus, dar ne tiek seniai nei Lietuvai neatneša tikros nau
Amerikoje užbaigęs tremtyje dos, save rišdami su Lietuvos
pradėtus inžinerijos mokslus, (šiandien, pasakyčiau, jau tik
skaitytojai, be abejo, bus paste buvusiomis) partijomis. Jie tik
bėję didelį veiklos/ pagyvėjimą tuščiai įsipolitikuoja ir eikvoja
jėgas ginčams bei "kovoms”. Tu
Amerikos tautininkų tarpe.
Praėjusį pavasarį kone kas sa rėtume kartą įsisąmoninti, kad
vaitę skaitėme pranešimus apie gyvendami Amerikoje, mes Lie
jaunojo ALTS pirmininko inž. tuvos nevaldome, nekuriame par
E. Bartkaus keliones po plačiąją tijų, dėl jų interesų nekovojame,

Ameriką, nuo Atlanto ligi Paci ir nėra rimtos prasmės čia išlai
fiko, kada jis lankė įvairius Ame kyti Lietuvos partijų paveikslus
rikos miestus ir dienai kitai su ar šešėlius. Mūsų tikslas turėti
stodavo ten, kur esama didesniu likti — talkininkauti Lietuvai ii
lietuvišku kolonijų ir — ne atsi- jos laisvės bylai, puoselėti, sklei
tiktinai — kur esama Amerikos sti ir kitiems parodyti aukštą lie
Liet. Taut. Sąjungos skyrių. Aš tuvių tautos kultūrą, prisidėti
nežinau, ar tas visas tolimas ke lėšomis prie kitų rimtų tautinės
liones inž. E. Bartkus derindavo rezistencijos darbų, kurie be mū
ir su biznio firmos interesais, sų paramos sunkiai tegali būti
kurioje jis Chicagoje dirba, ar atliekami.
greičiau nesykį darydavo jas
Žinau, kad ne visi toms mano
vien tik savo iniciatyva. Ne pa mintims pilnai pritaria, ir kad
slaptis, kad inž. E. Bartkus yra tautinėje srovėje tebėra žmonių,
vienas iš jaunųjų lietuvių inži kuriems sunku tokį galvojimą
nierių, per trumpą laiką gal susidaryti, atsiplėšti nuo praei
aukščiausiai pakilęs savo profe ties tradicijų, kai jie gyveno sa
sinėje tarnyboje ir pasiekęs auk vo krašte ir ten partinis veiki
što egzekutyvo pareigų Arderi- mas turėjo aiškią prasmę. Bet
kos industrinėje firmoje (John manau, kad ir su jais mes gali
E. Meissncr Engineers, Ine., Chi me gražiuoju susikalbėti. O gy
cago, III.), ir todėl turįs galimy venimas vėliau įtikins, kaip jis
bių laisviau pasireikšti ir paju jau daugelį naujakurių įtikino
dėt i.
per šį vieną dešimtmetį nuo jų
Lankydamas ALTS skyrius, atvykimo Amerikon.
•
*
*
jis visur skaitydavo pranešimus,
Inž. E. Bartkus gerai žino tas
skatindamas mūsų tautines or
ganizacijas platesnio masto dar visas mūsų tautinių grupių pa
bams, aiškindamas juos ir pa kraipas, jų užsimojimus ir kai
brėždamas, kad visais būdais rei kuriuos prietarus. Jis parodė
kia eiti prie glaudaus visų tau daug takto, kantrybės ir išmihtinių organizacijų bendradarbia ties, visai tai suderindamas ir
vimo ir jų darbų derinimo. Smul- narpliodamas naujam platesniam
kindamiesi, mes nieko žymesnio tikslui ir uždaviniui, — pasiekti
nepasiektume, o vienydamiesi tautinių sąjūdžių vienybės ir
augsime ir savo darbais darysi sveikos, gerai išbalansuotos de
mokratinės praktikos mūsų vi
mos reikšmingesni.
Man rodos, kad tautinė spau diniame gyvenime, kuri kaikas
da liko dar labai skolinga inž. E.
Bartkui, kas liečia ir Tautini
CHICAGOS
Kongresą Nevv Yorke. Kongre
GYDYTOJAI
sas gerai pavyko, buvo gausus ir
naudingas, nors ne viską suspėjo
Tel. ofiso PRospect 8-1717
aptarti ir reikiamus sprendimus
Rezidencijos REpublic 7-7868
padaryti. Bet bent pradžią pada
rė pasigėrėtinai gražią. Kažin, ar
Dr. S. Biežis
toks Kongresas būtų iš viso įvy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kęs ir taip pasisekęs, jei ne inž.
3148 VVest 63 St.
E. Bartkaus didelė iniciatyva ir
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad.
ir sekmad. ofisas uždarytas.
aktyvus pasidarbavimas asme
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
niškai po visas žymesnes Ame
Rezid. 3211 W. 66th PLACE.
rikos lietuvių kolonijas. Man ro
dos, kad mūsų spauda tai nepa
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
kankamai pabrėžė. Jauno ir ener
Tel. buto GRaceland 2-9203
gingo pirmininko veiklumas čia
buvo gal lemiantis.
Dr. Juozas Bartkus
Tautiniame Kongrese, kaip ži
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
noma, dalyvavo kelios organiza
Norvest Medical Center
cijos — visos tautinės, bet kaip
2336 VVest Chicago Avė.
dabar pasakoma, ne visos tautiChicago 22, III.
ninkiškos. Tai suprantama, jie- VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad
antrad., ketvird., penktad.
visos organizacijos turėjo savo
Tik
susitarus trečiadieniais.
atskiras istorijas, savo skirtin
gus pobūdžius, tradicijas ar už
simojimus. To nereikia ir nai Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020
kinti, bet labai svarbu kooperuo
Namų VVAlbrook 5-3765
ti. suderinti darbus ir vieni ki
J. Ramunis, M. D.
tiems talkininkauti. Tai tautinė
srovė, kuri vis daugiau pasireiš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kia ir, tikiu, dar pasireikš. Ji ga
2557 VV. 69th Street
li turėti įvairių atspalvių ir būdėjimas iš Rockvvell St.)
dingumų, kaip ir praeityje Ame VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
rikos lietuviai tautiečiai yra bu šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.
vę visokio pobūdžio, bet jie su

X

pavadins "vidaus politika’’.
Neo Lithuania
Tautinė srovė nesiekia viską
užgrobti ar tik pati viena veikti
Korporacijos Neo-Lithuania
"lietuvių tautos vardu’’. Jai yra
vasaros stovykla,
priimtina, kad ir toliau lietuvių
veikimas Amerikoje reikštųsi kurią šiemet ruošia Centro Valįvairiomis srovėmis, jei tik jos dyba Nevv Yorke, įvyks nuo rugturi mūsų gyvenime pagrindo. Ir^piūčio 23 d. iki rugsėjo 1 d. Sto
tos srovės gali ir privalo ben- vykios tikslus adresas:
Audronė,
drabarbiauti bendrųjų tautinių
siekimų pagrindu.
87 East Bay Road,
Osterville, Cape Cod,
Mums visiems bus aiškiau ir
Massachusetts.
geriau, jei išsiryškins ir visuo
Centro Valdyba jau yra atli
menei prisistatys, konkrečiai sa
vo programas apibrėžę idėjiniai pusi veik visus stovyklos orga
sąjūdžiai — tautiški, liberališki, nizacinius darbus. Stovyklos vasocialistiški ir katalikiški. Tokie lovu paskirtas Dr. Br. Nemicsąjūdžiai sulauks pritarimo iš kas, gi jo pavaduotoju Donatas
ų, kuriems rūpi, kad mūsų po- Biliūnas (Chicaga). Iškilmingas
itinio veikimo praktikoje įsiga- pirmosios išeivijoje Korporaci
ėtų nedaug, bet aiškių sąjūdžių, jos stovyklos atidarymas įvyks
kurie parodytų mūsų visuomeni- rugpiūčio 24 d. 4 vai. p. p.
hį ir politinį subrendimą. Toks
Pagal prisiųstą programą, sto
subrendimas ir, pasakyčiau, išvyklavimas žada būti ne tik įvai
nokimas padaro negalima atsi
rus atostoginėm pramogom, ku
rasti "diktatūroms" ar viso
rias teikia puiki vietovė, bet ir
kiems, kartais grynų m.anijakų
apstus ideologinėmis bei kultūri
suorganizuotiems "sąjūdžiams",
nėmis diskusijomis, kuriomis bus
kurių laikas nuo laiko atsiranda
«peržvelgiami ne tik Korporaciją
visose srovėse ir kurių pasitaiko
liečią klausimai, bet ir kitos lie
tautinėje srovėje.
tuvišką akademinį jaunimą do
I d ė j i n i ų srovių iš r y šk ė j imas
mi nčios problemos.
apdraustų mus nuo nudžiūvusių
ar naujai steigiamų partijų gau
Paskaitininkų sąraše jau figū
sumo — tos vadinamos daugpar- ruoja šie visuomeninio bei kul
tinės sistemos nelaimės, kuri tūrinio gyvenimo asmenys:
kankina ir žlugdo, net pačius de
Prof. J. Puzinas, prof. J. Ven
mokratijos lopšius, kaip, pvz.,
gris, I)r. Br. Kalvaitis, rašytojas
Prancūziją.
St. Santvaras, inž. J. Jurkūnas,
Man atrodo, kad ir lietuvių po
St. Mackevičius, A. Augustinavilitinis gyvenimas Amerikoje po
Čienė.
truputį daugiau bręsta sveikesf

niais keliais. Man atrodo, kad ir
inž. E. Bartkaus pastangos sujyvinti ALTS skyrių darbą,
steigti naujus skyrius, šaukti di
desnio masto kongresus, pratin
ti tautinius sąjūdžius prie glau
desnio bendradarbiavimo tikrai
neliks bė pėdsakų. O dabar jam
atsivėrė dar platesnės perspek
tyvos.
Po ALT Kongreso Bostone,
inž. E. Bartkus buvo nominuotas
užimti ALTe tą vietą, kurią apie
dešimtmetį ten turėjo, a. a. Olis.
Nenorėčiau čia lyginti ar vesti
paralelę tarp šių dviejų labai
skirtingai augusių ir veikusių
mūsų tautinės srovės veikėjų.
A. Olio reikšmės greit nepa
keisime.
Bet Amerikos lietuvių tautinė
srovė gali būti laiminga, kad ji
jau turėjo kitą įpėdinį — Lietu
voje gimusį, Amerikoje baigusį

R A U n O NI E J I
VIDURAMŽIAI
tai

Yra

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO
RAGANŲ MEDŽIONĖS

sutraukė .nedaug lietuviškos pub
f/
IV likos, nws šventės programa pa
reikalavo didelio pasiruošimo,
I' įdedant daug laiko, darbo ir net
į pinigo. Daug dėlto netektų ste
bėtis: neegzistuojančios Ben
druomenės Apygardos
egzistuojantis pirmininkas A.
Dabšys tą pačią dieną pas save
buvo surengęs savo šeimyninio
jubiliejaus pobūvį, kuriame da
lyvavę apie 100 žmonių . . .
»

KRONIKA
paraše

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

Ilgametis "Dirvos" skaityto
jas J. Miliūnas nesenai grįžo iš
ilgesnių atostogų, kurių metu
aplankė New Yorką, Detroitą,
Chicagą ir kitus miestus. J Ryus skrido lėktuvu, atgal grįžo
traukiniu.

Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja

po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.

Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom

knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu

laiku išsiųsti.

Kiek kandidačių i kino filmuCartistes? Nesenai vienai Holly£■

l.

woodo kino filmų studijai prirei
kėjo jaunos merginos vaidinti
naujai ruošiamoje filmoje. Ji, 17
metų amžiaus, buvo atrinkta iš
10,244 kandidačių, kurių tarpe
buvo 3 lietuvaitės.

mas: energingai plečiamas tau
tinių namų įsigijimų piniginis
DIDĖJA
vajus, sukelia stambi s u n u
SUSIDOMĖJIMAS
Prieš daugiau kaip dešimtmetį, "Dirvos" reikalams, įsteigta pi
vieni iš gausiausiai lankomų ir niginė loterija, pradėtas leist, LITUANUS ŽURNALU
geriausiai tvarkomų piknikų bū informacinis biuletenis "Kaiiioi
Lietuviško akademinio jauni
davo tie, kuriuos rengdavo Ame nijos Aidai", aktyviai pasireiks
mo leidžiamas anglų kalba infor
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun ta ALTe ir Lietuvių Bendruome
macinis leidinys LITUANUS
gos vietinis, Los Angeles, sky nėje, išsirinktas naujas skyriau.,
pradeda susilaukti vis platesnio
rius. Bet paskui, kažkodėl, šis pirmininkas — All. Latvėnas,
susidomėjimo, štai University of
skyrius "rezignavo” ir per visą kuris nežiūrėdamas apie 500 do
Chicago Press atsiuntė redakci
eilę metų, terengdavo tik užda lerių asmeniškų išlaidų skyrių
jai kpygų sąrašą su prašymu pa
Ne be to, kad žodžio ir kalbos rus, šeimyninius parengimus, atstovavo Tautiniame Kongrese sirinkti tas, kurias norėtų re
lenktynėse nesireikštų ir jauno kurie, tiesa, taip pat buvo gau Nevv Yorke, ir galiausiai skyrius, cenzuoti. Pats faktas, kad LIsios Korporacijos kartos atstovai siai lankomi netik skyriaus na su dideliu pasisekimu, vėl grįžo
TUANUS žurnalo redakcijai siū
savo referatais ir sugestijomis. rių su šeimomis, bet ir jo veiklai viešų, atvirų, visą lietuviškąją lomi moksliniai veikalai ir pagel
Chicagai yra paskirta paruošti pritariančiųjų. Skyrius visą ei visuomenę dalyvauti kviečiančią iau jamas tų kūrinių vertinimas
lę metų veikė labai patylomis, piknikų rengėjų eiles.
4 referatai, Clevelandui — 2.
šiame žurnale, jau rodo kiek jis
apie jo veiklą tebuvo girdima tik
Šitas puikus, po daugiau kaii priimtinas amerikiečiams.
Kiek žinoma, iš clevelandiečių
labai mažai, arba ilgus laikotar dešimtmečio, Tautinės Sąjungom
*
toms pareigoms jau ruošiasi ju
pius ir visai nieko.
vardu ir pastangomis parengi
LITUANUS žurnale pasirodą
morai Kęstutis Gaidžiūnas ir Al
Bet štai, beveik netikėtai, nuo mas įvyko viename iš Los An straipsniai yra oficialiai pripa
gis Modestavičius.
n
praeitų metų įfudens skyriaus gėlės miesto parkų — lArroyi žinti ir įtraukti į "Publications
veikloje pasirodė visai naujų Seco — čia populiaraus vard )f the Modern Language Asso
mokslintis, dvigubai jaunesnį ir prošaisčių, kurias įžiebė čia at "pikniko” rėmuose, praeitą sek
ciation’’. Kas metai ši sąjunga
labai energingą, giliai idealistiš silankęs Tautiųfcs Sąjungos Cen madienį, liepos 20 dieną.
šleidžia specialią knygą, kurioje
ką ir kultūringą vyrą inž. E. tro vicepirminkas inž Jonas Jur
Piknikas sutraukė labai gau švardinami pagrindiniai pasko
Bartkų. Dabar ALT plotmėje kūnas ir vėliau Tautinės Sąjun sų būrį svečių, kurių tarpe ma
lą, darbai: knygos ir straipsniai
jam teks siekti įgyvendinti tuos gos pirmininkas inž. Eug. Bart tesi ne tik skyriaus nariai ir ji iteratūros, kalbos ir folkloro
tikslus, kuriuos dėl ALT veiklos kus. Esu beveik tikras, kad jų šeimos, bet ir labai daug kiti Gausimais, šiais metais Ryt. Euaptarė l'autinis Kongresas. Jei pasirodymas šio skyriaus padan lietuviškų draugijų narių. Pik ’opos skyriuje sužymėta daug
jis kitose srovėse atras gilaus gėje ir nulėmė jo "atgimimą".
nikan atsilankė ir Lietuvos Gai
itraipsnių iš LITUANUS žurnasupratimo ir bendradarbiavimo
Iš šalies stebint — nuo praei bės konsulas dr. J. Bielskis si 'o.
dvasią, galiųja tikėtis, kad jam ti) rudens (kada lankėsi inž. J. ponia, matėsi Lietuvių Bendruo
*
ūepritruks energijos daug pa Jurkūnas), matomas nepapras- menės apylinkės pirmininkas 1\
"Historical Abstracts”, leidi
siekti.
»tas skyriaus veiklos suaktyvini Liaudanskas, šv. Kazimiero pa nys, kuriame pateikiamos istorirapijos choro dirigentas muzi įių straipsnių santraukos, Įtrau
kas Br. Budriūnas, studentu sa kė LITUANUS žurnalą į leidinių
jungos vietinio skyriaus pirmi sąrašą, kurie sekami ir iš kurių
ninkas V. Gilys su gausiu būru ?mama medžiaga santraukoms,
akademinio jaunimo, pramogi
domu pastebėti, kad iki šiol te
nės žvejybos "menininkas” Ch buvo naudotasi Lietuvos TSR
Lukšys (kol kas dar nepadavę Mokslų Akademijos Darbuose
prašymo į Dailiųjų. Menų Klu
>aduota medžiaga. Paskutinia
bą ...), žurnalistas Br. Raila si me biuletenyje tačiau šalia tos
visa šeima, nuo kalnų nusileidę Sovietinės įstaigos leidinio išvar
(anksčiau buvęs labai paslaugu, lintas ir LITUANUS žurnalas.
*
bet kokiam lietuviškam reikalui
dabar "sulindęs" į vilų biznį kai
LITUANUS pradeda susilauknuošė) Fel. Masaitis, inž. V
i vis didesnio susidomėjimo ir
Varnas, ir daug kitų tituluotų i
iž JAV ribų. štai šiandieną I I
"eilinių" lietuvių.
’UANUS jau skaitomas BiblioPiknikas savo tvarkingumu b
eca Universidad de Costa Rici,
siskyrė iš daugelio kitų piknik
',an Jose, Costa Ricoje: Natioūnl
ir visiems jc. lankytojams palik
ibrary of Scotland, Škotijoje;
labai gero įspūdžio. Tai galim
‘Deutsche Rundschau" Stūttbuvo spręsti iš atsiliepimų tie
arte, Vokietijoje ir Osteuropa
iš senesniųjų, tiek ir iš jaunei
libliothek, Berne, Šveicarijoje.
♦
dųjų tatpo.
Svitrbiūūsia "atrakcija", b
The World BoOk Encycloped ;i
Ūbejo, buvo puikūs, labai švari;,
šreiškė savo pageidavimą būti

LOS ANGEI.es

ir skoningai pagaminti pietūs
kttfių gamybos naštą buvo pasi
čmttsl skyriaus narė ponia Z

'iVftitek, atlikusi savo pareigas
ikrai rūpestingai ir pavyzdin
gai, malonių talkininkių poni
Pulkauninkienės,
Valavieienė
Latvėnienės, Raibienės, Jurki
liėnės ir kt. padėdama.

t a i ugnim virtas

STROH'S ALUS!
Atsigaivinimo žodis tinka Stroh’s alui.
Atsigaivinimas tikrai šviesiu, duodan
čiu gerą skoni, kokį gaunam saulėtoj
nuotaikoj... prie baseino... kur tik rei
kia atsigaivinti, šaukis Stroh’s. Tai vie
nintelis ugnim virtas — virtas prie 2000
laipsnių geriausiam skoniui.

Jums patiks

♦

j STROH?

STROHS
u Ptrn '

Vienas iš Los Angeles Tauti
nės S-gos skyriaus steigėjų ir j<
kaip ir daugelio kitų lictuvišk
ohgahlzacijų veiklus narys i
vėikėjas I’ėtras Žilinskas sur
kiai sūsirgęs atsidūrė ligonitiėji
Ligonis sveiksta ir tikima, ka
neužilgo galės vėl grįžti akty
vion veikloū, ko jam linki visi j<

prieteliai ir pažįstami.
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The Stroh Bfetvery Company
Detroit Ž0, Michigan

Dabar už vietines kainas!

luolatine LITUANUS žtirna’o
tavėja, nes LITUANUS talpinana medžiaga yra nepaprastai
srtinga šios enciklopedijos mokliniam darbe.

♦

LITUANUS žurnalo rudakei a
ėkmingai tarpininkauja svetimaučiams,
norintiems
Įsigvti
nygų apie Lietuvą anglu kalba.
*
LITUANUS žurnalui Remti
omitetas baigia paruošti mcciškus padėkos lapus — diplo
mus, kuriuos gaus kiekvienas au’otojas, paaukojęs virš 5 dol.
Aukojusieji iki 5 dol. taps. LlrUANUS aukotojais, nuo 5 i1 i
70 dol. — rėmėjais, nuo 20 iki
00 — garbės rėmėjais, virš 103
’ol. __ garbės leidėjais.
*

Rai kurie bendruomenininka
K. Karpius 5 dol. auka parėmė
apgailestauja, kad apylinkės su JTUANUS žurnalo leidimą. Už
rengtoji kultūrinė šventė Tarp I paramą akademinis jaunimas
tautinio instituto patalpose te I nuoširdžiai dėkoja.
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Kazimieriniai metai (1)

vyko sklandžiai. Ryšium su Lie
tuvos krikštu ir Maskvos puoli
mais paaštrėjo stačiatikiškos
bažnyčios klausimas. Visa tai ne
bus praėję be įtakos mūsų šven
tajam. Jo šventumui ir kultui
šios sąlygos bus turėjusios reik
šmės. Tad jos pravartu nušvies

esą, mažas kelmas didelį vežimą ja. Laikraštis pastorėjo iki 40
verčia. O išleistas lietuviškas puslapių.

laikraštėlis —- tai didelio vežimo
pasirodymas.
ŠV. KAZIMIERO LAIKAI
Laikraštis savo pirmame nu
meryje pasisakė sieksiąs šių tiks
J. JAKŠTAS
lų:
a) budėti, kad nepamirštume
Kaip asmens gyvenime praei fiją gausiomis šaltinių ištrauko
gimtojo žodžio, b) supažindinti
tis neatskiriama nuo jo dabarti mis ar net duotų priedėliu išti ti.
Lietuvos būklei XV a. pavaiz skaitytojus su nauju kraštu —
nė^ būklės, taip ir visuomenės sus svarbesnius dokumentus. duoti
tenka paliesti šie dalykai: Australija, c) duoti žinių apie
genime praeities įvykiai, bū Turint maža žinių apie patį
valstybinis gyvenimas, santykiai lietuvių gyvenimą mūsų palik
senos ir asmens kreipia josios šv. Kazimierą, pravartu būtų ap
su Maskva ir Krymo totoriais, toje tėvynėje ir visame pasau
polinkius ir dvasinius nusiteiki žvelgti jo gyventus laikus ir tuo
jogailaičiai Dunojaus plotuose ir lyje, d) duoti žinių iš plataus

Tačiau, baigiant 1949 metus,
nusiskundžiama, kad mažas pre
numeratorių skaičius neįgalina
finansiniai leisti laikraštį. Ta
čiau pasižadama dirbti ir toliau,
kol tai bus reikalinga ir pras
minga. Tuo pat metu laikraštis
žymiai surimtėja. Daugiau ilges
nių ir rimtesnių rašinių, litera
tūrinės kūrybos ištraukų. Ir tik

liūdnos žinios iš tėvynės.
Pagaliau tik 1951 metų pra

mus. Iš kitos pusės, pačių pra būdu jį įstatyti į visuomeninę
katalikiškos Europos visuomenės pasaulio įvykių ir e) duoti skai džioje "Australijos Lietuvis" 61

eities Įvykių ar asmenų "atran aplinką. Juk šv. Kazimiero Lie
buitis. O jau apžvelgus čia iškel tytojui grožinės literatūros kū Nr. jau išeina spausdintas spaus Pirmoji penkių dalių raketa sėkmingai išbandyta bepilotinės avia
ka” iš neaprėpiamo istorijos la tuva, naujai įsijungusi per Len
tus dalykus galima bus ryškinti rinių. Be to, pasižadėjo visuo tuvėje, nedidelio formato 16 psl. cijos tyrimų stotyje. Ji padės rinkti informaciją, reikalingą balis
birinto vyksta pagal dabartinius kiją į Vakarų bendruomenę, per
met būti skaitytojų draugu — Laikraštis iliustruotas, skyriai

tinių sviedinių ir žemės satelitų konstrukcijai; skrenda 11,000
visuomeninius polinkius, puose gyveno tada kritiškus laikus. Jai kai kuriuos šv. Kazimiero gyve jų daugsmo ir liūdesio valando papuošti gražiomis vinjetėmis,
mylių per valandą, pasiekia 200 mylių aukščio.
nimo momentus ir nurodyti jų
lėjamas vertybes ir joj vyraujan
grėsė Maskva, totoriai ir drauge
čias ideologijas, čia praeitis ir su visa Europa jautė turkų bai ryšį su gyventa aplinka.

mis. Esą laikraštis, vilties ir pa
siryžimo kupinas, nori gyventi ir
augti visų skaitytojų labui. Ta
pat proga laikraštis prašė ben
dradarbių talkos ir skaitytojų
piniginės paramos.

specialūs skautų ir jaunimo sky

riai. Ilgainiui laikraščio forma
dabartis, pasirodo, esančios su mę. O ir vidaus gyvenimas ne
(Bus daugiau)
tas didėja, turinys gilėja, įvairė
PRISIMINIMAI Iš KAUNO
sijusios į neatskiriamą vienovę
ja, nors yra du puslapiai anglų
ir sudaro vieną nenutrūkstamą
kalba, kuria, vienok, teikiama
(M. Dobužinskio kūrinių paroda)
grandinę.
tik naudingų informacijų lietu
Mums šiais metais pasitaikiu LIETUVIŲ SPAUDA AUSTRALIJOJE
vių reikalais. Laikraščiui padidė „Septynių menų Rūmuose”.lankytojams pažįstama garsioji
Jau
nuo
pat
pirmojo
laikraštė

si proga minėti šv. Kazimiero
lio numerio gausu informacijų iš jus, žymiai pagausėja informa New Yorke (120 Madison Avė.) baleto „trijulė” (Niemčinova,
KAZYS KEMEŽYS
500 metų gimimo jubiliejų rodo
pavergtos Lietuvos gyvenimo, cijų, labai daug aktualijų, kul nuo birželio 25 iki liepos 15 bu Obuchovas, Zvierevas).
mūsų bent tremtiniškos visuome
tūrinės informacijos, sporto ži vo surengta pomirtinė Mstislavo
Nekalbant apie tai, kad tai di
štai
jau
ir
atsišaukimas
organi

nės pomėgius praeities atžvilgiu.
Pirmiausia tektų pažymėti, dėjų — redaktorių ištverme — zaciniais skautų reikalais. Ir nios.
V. Dobužinskio kūrinių paroda. delio talento menininko kūrinių
Pastebimas mūsuose esąs polin- kad lietuvių spaudos istorijoje iš ryžtingumu bei visų tautiečių
1953 metų pabaigoje laikraš
susirišti su tauria, antžemiš- viso pirmą kartą tik po II Pa- parama, pradinės leidimo kliū sporto informacijos. Spaudos lei tis dar pagerinamas. Įvedami Tai iš dalies buvo ir prisimini paroda, lietuviui ši paroda buvo
tikslų siekusia asmenybe 11 saulinio karo pasirodo lietuviški tys buvo nugalėtos, ir lietuviai dinių recenzijos. Lietuvių kultū specialūs vinjetėmis papuošti mai iš Kauno. Informacinėje žymia dalimi dar ir sava, artima,
pagyventi josios, gali sakyti, nu spaudos leidiniai šiame tolima susilaukė Australijoje eilės savų rinės aktualijos, organizaciniai skyriai: „Literatūra — moks knygutėje parašyta: "Gimęs Ru ypač, kad parodos šeimininkai
sijoje, kur praslinko pirmieji 22 lietuvius svečius priėmė lietuviš
reikalai. 1948 metų pabaigoje
skaidrintu vaizdu. Mūsų — deja, me penktame pasaulio kontinen spaudos leidinių.
las — menas”, „Pavergtoje tėvy
beveik vienos linkmės — spaudoj te — Australijoje. To priežasti Lietuvių spaudą Australijoje laikraštėlis jau pasirodo su nėje”, „Moterims” ir nuolatinis metai jo meninės veiklos, pas kai ir kalbėdami (Dailininko sū
kui jis gyveno 15 metų Lietuvo nus inž. Dobužinskis gerai kalba
gausūs straipsniai apie šventąjį mi buvo lietuvių tremtinių at galima būtų suskirstyti į tris spaustuvėje spausdintu viršeliu. juokų skyrelis.
je, savo protėvių krašte, o vė lietuviškai, o jo žmona lietuvai
yra daugiau hagiografiško pobū vykimas į šį kraštą 1948-49 me grupes: informaciniai-^politiniai
Bendrai paėmus, pirmieji nu Ir taip dvisavaitinis lietuvių liau, likimui taip lėmus, baigė tė, buv. operos dainininkė Naidžio, atseit, primenantieji vidur tais. Nors lietuvių skaičius Aus savaitraščiai, ar dvisavaitraščiai, meriai sukelia labai gyvo laik
amžių šventųjų gyvenimų vaiz tralijoje nesiekia pilnų 10 tūks periodiniai kultūros leidiniai ir raštėlio įspūdį, žinutės trumpos, laikraštis „Australijos Lietuvis”, savo gyvenimą New Yorke, kaip nytė). Teko apgailestauti tik,
kad kažkokio nesusipratimo dė
davimus. Juose pasigendama tančių, vienok nepaprastas jų specalūs neperodiniai, ar pripuo aktualios. Bet gi, tai vis dėka to, Adelaidėje, eina be pertraukos Amerikos pilietis”.
veik 8 metus. Pagaliau 1956 me Į New Yorką M. Dobužinskis ka vietos lietuviški laikraščiai
daugiau žmogiško šv. Kazimiero tautinis aktyvumas, aukštas kul lami leidiniai.
kad tuo metu laikraštėlio žymi tų gegužės 14 d. išleistas pasku
atvyko 1939, M. Čechovo teatro nebuvo laiku painformuoti ir ma
vaizdo, atseit, savo laiko visuo tūrinis lygis ir pasiaukojimas
dalis bendradarbių buvo iš Vo tinis to laikraščio (199) nume
kviečiamas. Kaip toliau toje pa ža kas iš lietuvių težinojo, kad
»♦
menės nario. Juk šv. Kazimieras pat pradžioje sudarė palankias
Australijos Lietuvis’
kietijos.
ris, ir jis sustoja.
čioje knygutėje sakoma, "karas yra tokia proga prisiminti Kau
buvo XV a. vakarietiškos visuo sąlygas gimti ir vystytis įvairaus
Tai buvo pats pirmas lietuviš Anglies kasyklų palapinės re
menės išdava ir todėl jo asmuo, pobūdžio spaudiniams lietuvių kas laikraštis Australijoje. Jo dakcijos nariai buvo A. BajoriPaskutiniame numeryje leidė jam sukliudė grįžti namo į Lie no teatro atmosferą.
tuvą ... čia jis dalyvavo keliose
šventumo genėzė pagal tą visuo kalba.
pirmas numeris pasirodė 1948 nas ir mums gerai žinomas hu jas nurodo tokias laikraščio su grupinėse Amerikos lietuvių ir
Ar įstoja! į
menę turi būti išaiškinta.
stojimo
priežastis.
Esą,
iš
esa

manitaras
V.
Doniela.
Kiti
laik

Esant ribotam lietuvių skai metų rugsėjo 12 d. 10 puslapių,
VILTIE S
Apie šv. Kazimierą, tiesa, ne čiui, plačiai išsimėčiusiam po tą spausdintas rotatoriumi, mažo raščio leidimo talkininkai — mo Australijoje 10 tūkstančių rusų dailininkų parodose, suren
draugiją?
lengva kalbėti, nes trūksta au didį kraštą, savaime susidarė formato, net be viršelio. Reda Luprikša, Norkūnas, Lauginčius, lietuvių skaičiaus laikraščius pre gė trylika vien savo kūrinių pa
tentiškos medžiagos, čia mums ypatingos lietuviškų leidinių lei gavo redakcinis kolektyvas. Lei Dunda, Karmazinas, broliai Na numeruoja apie tūkstantis asme rodų”. M. Dobužinskis mirė New
nų. Bet dabar eina jau du lietu Yorke 1957 metais, būdamas 83
beveik pirmuosius kelius bus dimo sąlygos. Be kitų sunkumų, dėjas Jurgis Glušauskas. Ėjo kas vikai ir Pundžius.
A World of Fun Aboard!
m.
amžiaus.
Prieš
mirtį
kuri
lai

vių
savaitraščiai
ir
vienas
dvi

skynęs prof. Z. Ivinskis, panau negausūs puslapiais lietuviški dvi savaitės.
1949 metų gegužės mėn. laik
ką dar gyveno ir dirbo Londone.
dojęs savo monografijoj apie spausdinėliai pradžioje dar buvo
Pažymėtina, kad laikraštėlis raštis iš anglies kasyklų palapi savaitinis : „Mūsų Pastogė”,
Šventąjį spausdintus ir nespaus apsunkinti taip vadintais priva buvo išleistas nepaprastomis są nės persikėlė į Pietų Australijos naujai pasirodę Melbourne „Tė Tarp iliustracijų, įdėtų jo me
ninės veiklos aprašyme, yra ir
dintus šaltinius ir apžvelgęs ank lomais anglų kalbos puslapiais, lygomis
Pietų
Australijoje, sostinę, Adelaidę. Čia laikraščiui viškės Aidai” ir „Australijos dvi scenos iš Kauno operų (An
*
t’
styvesnę literatūrą. Nepaprasto kas dar labiau mažindavo lietu Leigh Creek anglies kasyklų pa įsikurti padėjo smulk. Matiukas, Lietuvis”. Ir tas tūkstantis pre
One-Day
Vacation
Cruises
kruopštumo autorius, koks prof. viškos informacijos talpumą lai lapinėje. Ta proga leidėjas prisi Vizbaras ir žurauskas. Suorga numeratorių tenka trims laik drė Chenier ir Pikų Dama).
Parodoje buvo iš viso 107 kū
raščiams. Tuo būdu nei vienas
Z. Ivinskis yra, vis dėlto turėjo
Štai puiki vandenyno keliones
kraščiuose. Vienok laikraščiu lei minė seną lietuvišką patarlę: nizuota nauja redakcinė kolegi
laikraštis negali turėti pakanka riniai. žymi jų dalis operų ir ba
pripažinti, jog. šv. Kazimieras
romantika! Saulės deniai, šokiai,
žaidimai
— puikus maistas ir
letų
dekoracijų
eskizai,
jų
tarpe
mai skaitytojų.
buvo „garsus, o žinių mažai pa
gėrimai. Turistai, pasiimkite sa
likęs”. (19). Dėl žinių, tur būti,
vo automobilius ir sutaupykite
”A. L.” skundžiasi jau ir pra septynios scenos iš Lietuvos
operų
ir
baletų.
Tarp
paveikslų
180
myliu vairavimo.
Kviečiu jus įrodyti, ką jūs patys galite .. •
trūkumo autorius ir bus pačiam
eities vegetacija. Dėl lėšų stokos
SAILlNOSt
Šventojo gyvenimui, palyginti,
negali gauti apmokamų bendra buvo 1913 metais pieštas vaiz
Every Sun:, Mon., Tues., Wed»
didelėj, 200 psl. monografijoj,
darbių. Dėl to laikraščio turinys delis iš Vilniaus („Lietuvių se
Lv. CDEVELAND 9:30 a.m.
vos 20 psl. tepaskyręs. Daugiau
darosi perdaug šabloniškas. Be minarija”), 1930 — „Cirkas Ma
Ar. Detroit « « « 2:50 p. m.
Lv, Detroit « , » 3:20 p. m.
vietos skiriama šv. Kazimiero
lieka tik biuleteniai. Esą, susto rijampolėj” ir 1934 — Jurbarko
Ar. CLEVELAND 10:30 p.m.
sinagoga.
Tarp
portretų
—
A.
kanonizacijai ir jo kulto išpliti
jus eiti „Austr. Lietuviui”, kitų
Other day s leave Cleveland 5:10
kaip
niekad
su
mui tiek Lietuvoj, tiek svetur.
laikraščių padėtis pagerės. Laik Kučingis Varlaamo rolėj Godup.m., arriye Detroit 10:30 p.m,
Tačiau profesoriaus straipsnis
(CITY TIMES SHOWN)
raščio leidimo metu surinkta nove ir H. Kačinskas Dickenso
„Varpuose
”
.
Be
to,
Kauno
baleto
apie šv. Kazimierą Liet. Encikl.
įvairiems tikslams daug aukų.
KAINOS (mokesčius iškaitant)
jau gausingesnis biografinėmis
Išleista eilė lietuviškų knygų,
tik $5.75 j viena pusę, $8.95 i abu

»
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AOUARAMA

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO
PRIETAISAS
HEARINO

žiniomis ir išvadomis. Matyt, au
torius, išleidęs monografiją, ne
Galite girdėti su ABIEM ausim.
Jokio guziko ausyje. Jokio iniūro.
Jokių specialių prijungimų už ausies.

paleido šventojo iš akių ir to
liau apie jį renka medžiagą,

•žluginantis Lietuvos praei

Duoda high fidelity girdėjimą.
Stipri hearing aid paslėpta akiniuose.l
Beveik nematoma triūbele nuneia garsą1
i ausj.
Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.

ties mylėtojui turi būti prof. Z.
Ivinskio prisipažinimas jo pus

amžio proga, jog jis esąs pririn
kęs naujos medžiagos apie šv.
Kazimierą ir jaučiąs reikalą leis
ti jo monografijos naują leidi

MAin 1-5252

šaukite Mr. NORBUTAS

406 Citizens Bldg.

850 Euclid Avenue

Namų telefonas TU 6-1149

Adresas:

SAKA
BALYS GRAŽULIS

(11)
Panele Rita! — pašaukė vienas tei-

sėjų.
Tik tada ji pravėrė lūp-as, bet vis dar į
taką žvelgdama sausu ir šaltu kaip ledas bal
su užklausė:
Nešiojai mane širdyje ir regėjai.
Vėliau tu mane užmiršai.
Jau tu pasenai, o aš vis ta pati —
Tavo lūpomis aš gyvenu.
Ponas Goldas nusiėmė skrybėlę, atideng
damas švytinčią plikę, nusilenkė ir ramiu,
tvirtu balsu atsakė:
— Tai pasaka, gražioji Rita Maru. Mūsų
lūpose ji gyva.
Jo atsakymas išsunkė paskutinį kraujo
lašą iš Ritos Maru skruostų. Sėdėjo nebyli,

riedėję stambios ašaros lyg deimantai žėrėjo
prožektorių šviesoje. Nulipo, priėjo prie pono
Goldo ir žodžio netarusi viena ranka apka
bino jo kaklą. Dar kartą žvilgterėjo per jo pe
tį į tolį ir tada pabučiavo.
Miniai klykiant, trimitams gaudžiant
prasidėjo jungtuvių apeigos.

Pamatęs poną Goldą artėjant prie tri
būnos Jonas netpašoko.
— Goldas! Ar matai, Angele? Goldas!
Prakeiktas sukčius! — šaukė jis.
Tačiau Angelė neatsakė. Ji net jo negir
dėjo. Nujautimas, kankinęs ją visą dieną ir
augęs iki paskutinės minutės, sprogo dabar
lyg bomba. Pritrenkta, apsvaiginta žiūrėjo
ji į televiziją, negalėdama nei pasijudinti,
apmirusi. Su ja kartu apmirė visa minia. nei akių nuo jos nusukti, tarsi laukdama ste
Praėjo minutė — ji tebežiūrėjo tolyn į taką, buklo, . ar netikėdama tuo, ką mato. Jonas
lyg ko laukdama. Paskui pakilo iš sosto ir jaudinosi, keikė Goldą, ją kalbino, o ji vis
palengva lipo žemyn. Ant jos skruostų nu sėdėjo pastirusi, be žado. Tik jungtuvių apei

galu, specialios kainos vaikams
ir grupėms.

gavęs iki šiol aukščiausią premi liko vertingą ir labai didelį kul
ją

tūros darbą lietuvių spaudos is

Iš viso, kaip atrodo, laikraštis torijoje bendrai ir ypatingai
sustojo ne dėl medžiaginių sun Australijos lietuvių visuomeni
kumų, bet grynai tikslingumo niame - kultūriniame

sumetimais.
Reikia pripažinti, kad "Aus
tralijos Lietuvis” 8 metus be
pertraukos žadino lietuvių tau

gyvenime.

Laikraščio leidėjui Jurgiui Glušauskui ir artimiems jo talkinin-'
kams tenka didelis nuopelnas ir
gili padėka visų Australijoje

tinę sąmonę ir, tuo pačiu, kiek esančių mūsų tautiečių vardu.

galima nustelbdamas gresiantį

kad autorius pagrįstų monogra

/i

supa

Atsiųskite man nemokamai knygelę apie
Bbltone Hearing Glaases.
Pavardė

mą. šia proga tektų pageidauti,

P

Duodama KNYGA NEMOKAMAI

žindina ku visais stebuklingais naujais
patogumais geresniam girdėjimui ir to
upuro paslėpimo, neįmanomo iki dubnr,
užeikite, pajaukite, ar rąžykite Šiandien.

žymiausias leidinys tai Pulgio mūsų nutautėjimo pavojų šiame
Andriušio „Sudiev, Kvietkeli” tolimam pasaulio krašte. Jis at

S.S. AOUARAMA
Perry-Payne Building Cleveland 13, Ohio
SUperior 1-1655

DOCKi

Foot ot West Thlrd Street

Kitos bilietu įstaigos:
Hotel

Cleveland,

downtown;

Gun

&

Tackle Shops at Westgate and Shaker
Sųuare.

(Bus daugiau)

goms prasidėjus, paskutinei vilčiai pradin pačiu metu Jonas nutvėrė ją už pečių.
— Štai kas! — švokštė jis pro sukąstus
gus, ji staiga pravirko. Ir ašaros ištirpdė ją
dantis Angelę purtydamas. — štai, kaip suk
sukausčiusį ledą.
— Ką jis padarė Petrui? Kur Petras? čius gavo Ritą Maru. Petras vis dėlto nuėjo
ir sužinojo. Sužinojo, sakyk?
— sušuko ji, lyg beprotė.
— Kame reikalas ? Kas atsitiko, — klau
— Taip, — atsakė Angelė.
sė Jonas.
— Tr paslaptį sukčiui pasakė ?
— Taip.
— Sukčius! —■ šaukė Angelė. — Jis pa
vogė Petrui jo meilę. Užmušė jį! Užmušė ją.
— Ir tu žinojai?
—Taip.
žmugžudys, žmogžudys!
— Kiek gavot? Už kiek pardavėt Ritą
Pribėgusi prie telefono pakėlė ragelį,
žarstė abonentų knygos lapus, suko nume Maru?
— Paleisk. Jonai, tu mane skaudini, —
rius ir vis dar nematė sumišusio Jono.
— Kur jūs padėjot Petrą? — šaukė į ra dejavo skaudžiama ir naujo netikėtumo už
griūta Angelė.
gelį. — Ką jūs jam padarėt!
Jonas ją piktai atstūmė.
— Mes padarėm? Kaip jūs drįstat! —
— O aš maniau, kad ji mane myli. ^ukkitame gale rėkė Etelė. — Prisilakė, kaip
čiui pardavė. Senam pilvotam sukčiui...
kiaulė, prisigėrė, visą mūsų salioną užteršė.
Angelė nuleido galvą.
Miega dabar, kriokia...
— Ir aš dar netikėjau ponui Goldui...
— Netiesa, melas! Petras negeria. Jūs
— sušnabždėjo ji pati sau.__ Tikėjau meile,
jį nunuodijot! — šaukė Angelė.
*
— Ateik ir pamatysi. O, ne! Užtenka žodžiais...
— Tu pardavei mūsų meilę, ne aS, — at
man čia vienos kiaulės. Liepsiu išmesti. Taip
išmesti! — išrėkė Etelė ir pakabino ragelį. kirto Jonas.
Angelė tik graudžiai į jį pažiūrėjo ir
Angelė išleido ragelį iš rankų. Ir tuo

nieko nesakiusi lėtai išėjo pro duris.
— Eik, bėk užmokesčio pasiimti, — su
riko Jonas jai iš paskos.
Pagavusi taksi gatvėje Angelė išvažia
vo Petro ieškoti. Užtiko jį gatvėje netoli Gol
dų rezidencijos. Ėjo šlitiniuodamas, stulpus
ramstydamas, kaip eina visi girtuokliai. Ir
ne akimis, o vien nuojauta jį atpažino. Fra
kuotas, apsmukusiomis kelnėmis, su giliai
ant akių užmautu cilinderiu atrodė jis lyg
žvirbliams baidyti baidyklė. Jis vis dar buvo
apsvaigęs ir atpažino Angelę tik iš jos klyks
mo. Stovėjo dabar abudu apsikabinę, be žo
džių vienas kitą guosdami. Du nelaimingi
žmonės, praradę meilę ir viltį.
— Jie nužudė pasaką.. — po kurio lai
ko tarė Petras.
Gegužės šešioliktąją dieną sprogo antro
ji bomba. Tačiau jos sprogimas vien juoko

bangą sukėlė, žmonės juokėsi, kad Rita Ma
ru, pradėdama skyrybų bylą, kaltino vyrą
dvasiniu žiaurumu, o pasakos nė žodžiu ne
paminėjo.

(Pabaiga)
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PUSIAU SLAPTAI
PASIKARTI GALIMA
V. MEDINIS

Gyveno Amerikoje du broliai. atostogų ir surasti, ar jis gali
Vienas buvo protingas, o kitas legaliai pasikarti.
Kongresas atostogas, atidėjo.
bedarbis.
Po pusės metų bedarbis tą pa
Bedarbis suvalgė vieną pašal
pą, suvalgė ir kitą. Išėmė pini čią dieną gavo darbą ir laišką iš
gus iš banko ir tuos pravalgė. prezidentūros.
Protingasis grąžino jam skolą,
Pats prezidento patarėjas ra
ir skolos neliko. Tada ir sako be šė: ”žmogus, kuris pasikaria,
darbis protingajam:
mūsų krašto konstitucijos ir įsta
— Dabar jau, turbūt, reikės tymų nesulaužo”.
galą pasidaryti.
Kitam laiške buvo įdėta rek
— Šitaip man nepatinka, — lama: Goldfine Co. virvės stip
riausios ir pigiausios.
atsiliepė protingasis.
— Kodėl turbūt? Sakyk arba
taip, arba ne.
|
— Sakau taip.
_ Sakyk aiškiai ir pilnai.

Protingasis brolis pasiėmė net ir vieną kitą gubą ar ežerėlį paprastai greitai. Kai kartą žmo
reklamą ir valdžios laišką ir už nupirko.
na jį pašaukė valgyti, jis atsi
*
rakino į savo stalčių. Paskui pa
liepė :
(
Nuo ilgų posėdžių nuvargusią
mąstęs tarė:
— Gali jau" nešti sriubą, aš tu
— Mūsų valdžia dirba lėtai, Bendruomenės Tarybą toks cle riu dar tik Mergelės ir trijų Ka
bet žmogaus neužmiršta.
velandietis Ig. Glatautis ėmėsi ralių galvas nutapyti.
linksminti pasakaitėmis apie sa
vo sūnaus tapybą. Atsidėkoda
Tapytojas Tisch beinąs, Weincmi tarybininkai pavedė centro
paskatintas, ilgoką lai
APIE MENININKUS valdybai iždo pinigais nupirkti ir kelmanno
Gataučiųį padovanoti knygą ką labai intensyviai studijavo fi
IR MENUS
zionomiją. šitaip jis susirgo tik
”Būk mandagus”.
ra manija žmogaus veido bruo
Po to, kai A. Rūkštelė bandė
žuose ieškoti panašumo su ku
clevelandiečius apšviesti apie
Leonardo da Vinci buvo pa riuo nors gyvuliu. Vieną dieną
modernųjį meną, pasakodamas klaustas, kodėl jo paveikslai to Neapoly jis kone kaktom susi
anekdotus apie papūgų, beždžio kie gražūs, o jo paties vaikai to dūrė su daktaru Domeyriu. Prieš
k£as dienas jis šitą žymųjį
nių ir krūmažmdgių kūrybą, kie biaurūs.
— Savo paveikslus aš dieną nfckslininką viename pokyly bu
žmonės ėmė suprasti, kodėl jis
vo susitikęs. Nudžiugęs laikė jį
tiek daug rugių ir vandenų pri darau, — atsakė Lionardo.
*
tvirtai už rankos ir karštai kal
paišė. Išsigandę, kad jis iš bado
ir troškulio nenugaištų, kaikas
Luca Giordano tapydavo ne bėjo:

— Dabar jau reikės man galą
^prisidaryti.

— Konstatuojam: tu pasida
rysi galą. O dabar konkretus
klausimas: kaip?
— Galima, pavyzdžiui, nusi
skandinti.
— Nenusiskandinsi. Per daug
gerai plauki.
— Tai palįsiu po kokiu auto
mobiliu.
— Rizikinga. Gali baigtis tik
sužeidimu. O be to, kitas žmo
gus bus įveltas. Tardymai, teis
mai. Ir man teks visur laiką
gaišti. Sugalvok labiau legalų
būdą.
— Patark, — prašė bedarbis
— Ne, čia tavo privatus rei
kalas. Man sąžinė neleistų ką
nors patarti. O ir įstatymus ga
liu sulaužyti. Amerikoje žmogus
laisvas, bet tvarkos vistiek turi

Max Liebermannas tapė viena
— Mano mielas bičiuli, dabar
aš gerai matau. Tamsta nesi šuo bankininko paveikslą. Pozuoda
— tai buvo klaida. Tamsta esi mas, dailininkas jo paklausė:
asilas!

— Pone profesoriau, ar pa

*

veikslas bus tikrai panašus?
Dailininkas atsakė:
Viena ponia, kuri daug rad*
—r Jeigu mane trukdysi!, tai
donų dažų vartodavo, rado, kad
dail. Rigaud jos portretui negra nupiešiu Jus tokį, koks iš tikrų
jų esat.
žius dažus parinko.
«
— Kurgi Jūs savo dažus per
Dego atelje nebuvo nei vie^K
kate? — paklausė ji.
paveikslo: visos sienos bft^o tuT^
— Tikriausiai toje pačioje vie
toje, kur ir Jūs savo dažus per čios. Kai vienas lankytojas nu
sistebėjo, kodėl Degas neturi jo
kate.
kio savo paveikslo, dailininkas
*
paaiškino:
Labai aukšto ūgio skulptorius
— Jeigu tamsta šiandien no
Bėgas vieną vasarą klausė labai
rėtumėt pirkti kokį Dego pa
žemo tapytojo Menzelio:
veikslą, jis kaštuotų pusę mili
— Sakykite, ar pas Jus ten
jono. Galite suprasti, kad aš to
žemai irgi taip karšta?
kio luksuso negaliu sau leisti.
*
Į Picasso namus įsilaužė. Kai
vagis su grobiu ėjo lauk, jį pa
matė kambarinė, pagriebė pieš
tuką su popierių ir nupiešė. Pi
casso atsitiktinai stovėjo ant
balkono ir taip pat vagį nupie
šė. Tada juodu abu nuėjo į po
liciją ir parodė savo piešinius,
pagal kambarinės piešinį tuojau
buvo nustatyta, kas tas įsibrovę
lis buvo.
Pagal Picasso piešinį į polici
ją buvo atvesti šimtas dvidešimt
asmenų ir atgabentas Liudviko
Penktojo fotelis.

W

Klausimas, kuris dažnai mums kartojamas:

Ant sienos kalio portretas.
— Tai, — sako šeimininkas,
— mano mirusios žmonos por
tretas, Picasso nupieštas.
Svečias įsižiūri.
— Žuvusios traukinio katas
trofoje? — klausia jis su užuo
jauta.

PO KONGRESO SUNKIAI

laikytis.

SUSIRGO

Bedarbis galvojo vieną dieną,
galvojo kitą ir sugalvojo, kaip
nusižudyti.
— Nuvažiuosiu į miestą, —
dėstė protingajam, — užsikelsiu
į kokį dešimtą aukštą ir iššoksiu
pro langą.

prireikia ligonines patarnavimo
nuo namu?

Susimąstė ir protingasis. Ilgai
mąstė. O paskui papurtė galvą ir
švelniai broliškai prabilo:
— Rizikos tai čia jau nėra. Iš
tokio aukščio turi garantuotai
užsimušti. Bet perdaug viešas
dalykas. Laikraščiai rašys, foto
grafijas dės. Neaplenks nei ma
nęs neminėję. Negerai. Atmes
ta. Dar galvok.
— Tai gal pasikarti ? Kur nors
čia pat namie. Rūsy ar garaže.
— čia jau geriau. Manęs na
mie nebus, kai jau panorėsi. Bet
pirma sužinok, ar tai legalu, ar
konstitucijai ir įstatymams ne
prieštarauja.
Išėjo bedarbis iš namų, sutiko
policininką ir klausia:
— Jeigu aš karšiuos, ar kon
stitucijos ir įstatymų nesulau
žysiu ?
Policininkas nusiėmė kepurę ir
ilgai kasės pakaušį. Paskui vėl
užsidėjo kepurę ir atsakė:
__ Nežinau, bet sužinosiu.

Jis užsirašė bedarbio pavardę
ir adresą ir nuėjo pas savo šefą.
šefas nuėjo pas miesto majorą.
Majoras pasišaukė patarėjus.
Patarėjai savo patarėjus. Vartė
įstatymus ir įsakymus, tarės ir
barės, o paskui nusprendė, kad
miesto tvarka laisvam piliečiui
kartis nedraudžia. Tik nežinia,
ką gubernatorius pasakytų.
Miesto valdžia valstybės val
džios atsiklausė.

Gubernatorius sukvietė legistratorius, visi dirbo ramiai ir
sutartinai, visas bylas ir knygas
skaitė ir nieko neišskaitė. Nebu
vo tokio įstatymo, žmogus šito
je valstybėje galėjo kartis. Bet
kaip federalinė valdžia atsiliep
tų ?
Reikalas nuėjo pas prezidentą,
iš prezidento į kongresą, iš kon
greso į komisijas, iš komisijų į
pakomises, paskui į Rūmus, pas
kui į Senatą. Kai vėl kongresą

pasiekė, įstatymų leidėjai ruo
šėsi atostogų išeiti. Bet bedar

bio klausimas valstybės senato
rius visus sugraudino ir sulaikė.
— Mūsų laisvo krašto bedar

bis gal jau badu miršta, o mes
negalime nors savaitę atidėti

ir seneliukas Dr. P. Grigaitis,
nes Naujienų birželio 19 d. nu
mery, nebemokėdamas pasiaiš
kinti, kodėl neskelbia visų Kon
grese priimtų rezoliucijų, rašo:
„Gaidžiūnas to, matyt,
dar iki šiol nesupranta. Bet
kam rėkti ir plūsti ALTo
vadovybę? Ji gi nekalta, kad
Gaidžiūnui trūksta papras
to sveiko proto”.
Kadangi, reikalaujant paskelb
ti visas kongrese priimtas rezo

liucijas, nebuvo nei riksmo, nei
plūdimosi, tai seneliukui grei
čiausia ir bus prisimetusi kokia

protinė ligelė.
AUTOPORTRETO ŠKICAS
”Tokiu būdu susidaro tokia pa
dėtis:- iš rimtesnių, bet kukles
nių žmonių, laikraščiai straips
nių negali prisiprašyti. Tuo nau
dojasi įvairūs garbėtroškos, siū
lydami savo patarnavimus. Jų
rašiniai rimtesniuosius dar dau
giau atbaido nuo bet kokios
dradarbiavimo minties. Rezulta
tas — nuosmukis”.
Vyt. Meškauskas
(Vienybė, Nr. 27).

Jūsų Blue Cross kortelė atidaro Jums ligo

nėse Valstybėse ligoninių yra Blue Cross

ninės duris bet kur, be jokių piniginių įmokėjimų, be rūpesčio, negalvojant apie iš

narių institucijos.

laidas. Turėkite ją su savimi visada, kai

Perskaitykite savo Blue Cross pažymėji

keliaujate.

me visą informaciją apie apsaugą, kurią

t
mo, esant toli nuo namų, tik parodykite
Jūsų kortelę — arba, jeigu Jūs esate ją
pamiršę, pasakykite, kad esate Blue Cross
of Northeast Ohio narys. Devyniasdešimt
devyni nuošimčiai visų pripažintų Jungti

nuo namų.

Atostoginis priminimas: Dabar yra laikas
įsidėmėti, kad Jūs turite pasiimti savo
Blue Cross kortelę, vykdami atostogų

šiais metais.

K

Gražina Babrauskicnė-Tulauskaitė, dėkodama autoriui už pa

rašymą knygos Meilė ir laimė,

teikia Jums Blue Cross, kai Jūs esate toli
Jeigu jums prireiktų ligoninės patarnavi-

Vaistai antrajai jaunystei

SPONSORED
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laiške sako: „Dabar skaitau ją
su dideliu malonumu ir juntu jos

gaivinančią įtaką.
ON REOUiST:
"Are you buyihg something you don’t want, today?”
This is the title of a new pa mp Ele t on honre accident prevention. Fili in name and address, mail to
Blue Cross of Northeast Ohio, 2042 East 9th Street,
Cleveland 15, Ohio.
Name.

\

H

Cuyahoga County—City
Plorence CrFtfanton

Home

Polyclintc

City —

BY THESE NON-PROF1T HO SPITAtSt

St. Aloxis

Soint Ann
St. John's
St. Lvlco's

IN CLEVELAND
SUBURBS

IN AKRON
Akron City

Amherst — Amherst

Bay Vievv Hospital

Akron General
Children's
St. Thomas

Ashland — Samaritan
Ashfabula — General
Barberton — Citizent

Orrville — Community Osteopathic
Orrville — Dunlap Memorial

Chardon — Corey

Painesville — Lake County Memorial

Conneout — Brown Memorial
Cuyahoga Pails — Grefen Cross

Ravenna — Roblnson Memorial

Bedford Municipal
Berta Community

Evangefical Deaconess

St. Vincent Charlty

&rentwood

Foirvi0w Park
Forest City
Forezf Hill

Mary B. Tofbert
Unkerslty (Babies and
Chlldrens, HannO HouSe,

Doctors
Eudid-Glenville

Grace

Jovrtsh Convatescent
Lutharan
Mt. Sinal

Hanna Pavilioti, takeslde,
MacDonald House,

Benjamih Bose)
Woman's

IN NORTHEAST OHIO

Garfield Heights
Huron Road

Lakevrood
Marymourit
Rainbow
Svburban Community

IN MANSFICLD

Elyria — Memorial
Ceneva — Memorial of,

Madison
Mansfield General

Lodi — Lodi Community
Loraln — St. Joseph

Vytauto Meškausko straipsnio, ,
kuriame niekam nebūtų įkąsta.

Patarlės
Atgailauja, kaip Stasys Barz
dukas, pasirašęs nuosmūkinį ma
nifestą.
t

Street__

(

IN CLEVELAND
Boolh Memorial
Clevota'nd Cilntc

Ieškom

Loudonville — Kettering
Medina — Community
Oberlin — Allen Memorial

Shefby — Memorial
Wadsworth — Municipal
Y/illard — Municipal

Wooster — Community

Garsinasi, kaip V. Braziui^
kitiems numirus.
*
Nežino, kas yra, ko nori, ko
reikia, kaip Bendruomenės Ta
ryba.
*
Išmano, kaip Jurgis Gliaudą
lietuvių kalbos sintaksę.
*
Nesutaria, kaip S. Aliūnas su
Aloyzu Baronu dėl pasirašymo

po nuosmūkiniu manifestu.
*
Karščiuojasi, kaip nepakvies

tas pasirašyti po garsiu mani
festu.
<
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lande, kuris įvyks rugsėjo mėn.
13 d. 7 vai. 30 min. Masonic Au
ditorium salėje, 3615 Euclid Avė.
Tiek pat mokėsite už bilietą
įsigydami jį anksčiau ar vėliau,
tačiau, dabar įsigydami bilietą,
turėsite geresnį pasirinkimą. Bi
lietus jau galima gauti pas santariečius ir Lietuvių Prekybos
namuose.

ŪKINIO GYVENIMO ŽINIOS
į smarkiai palies namu kainas, ne11)58 metu automobilių mode- (urėtų sumažinti pirkėjo atsarlių gamyba artėja prie galo. Jos gumo. Pirkėjo ^pareiga išnaudo
skaičiai bus žymiai mažesni, ne ti jam palankią padėtį esančių
gu laukta — apie 4.5 milijono rinkoje.
automobilių, t. y. beveik 1.5 mi
Patriotizmo jausmas, perša
lijono mažiau kaip 1957 metais. mas biznio su šūkiu "pirk dabar
1959 m. modeliai pasirodys ir padėk nugalėti krizę” yra kil
anksčiau, negu paprastai. Jie būs nus dalykas, bet tos pačios ben
didesni — platesni ir ilgesni; mo drovės šūkiui "samdyk dabar”
torų pajėgumas bus silpnesnis, yra nebylės, kol nenumato pelno
kad mažiau sunaudotų benzino perspektyvų; pelno motyvas do
— ekonomiškumo pažymys. Kai minuoja, ne patriotizmas. Indi
(Atkelta iš i psl.)

RADIJO VAKARE

riAi0

rengia gegužinę sekmadienį, lie
pos 27 d., J. Blaškevičiaus miške,
Chardon Rd., tik pravažiavus 306
kelią. Pelnas skiriamas naujosios
mokyklos naudai.
.^pylINRESE
Visus nuoširdžiai kviečia

Pavykę sportinės varžybos
Praėjusį savaitgalį Clevelande
įvykusios tradicinės lengvosios
atletikos varžybos Dariaus ir Gi
rėno 25 metų žuvimo sukakčiai
paminėti sutraukė net 38 daly
vius, kurie įrodė, kad mūsų jau
nimas gyvai domisi sportu ir da
ro pažangą pasekmėse. Tačiau
tenka nusiskųsti žiūrovais, kurie
šį kartą net nepajėgė praviršinti
dalyvių skaičiaus .. .
Varžybose buvo pasiekta visa
eilė neblogų pasekmių. Alg. Moįlestavičius pasiekė geriausią
tremties pasekmę šuolyje į aukš
tį “netik jaunių, bet ir vyrų kla
sėje, peršokęs 5*11 5/8 (1.82 m.).
Senoji pasekmė priklausė V.
Adamkavičiui — 5’lt” (1.895
m. ), pasiekta 1952 m. A. Modestavičius gavo "Dirvos” paskirtą
dovaną už geriausią šiose varžy
bose pasiektą pasekmę jaunių
klasėje.
Geriausią pasekmę vyrų kla
sėje pasiekė Č. Nainys, 100 m.
prabėgęs per 11.2 sek., gauda
mas Korp. Neo-Lithuania dova
ną. Moterų klasėje — St. Juod
valkytė, nustūmus rutulį 3519”
(10.90 m.) pelnė taipogi Korp.
Neo-Lithuania paskirtą dovaną
iž geriausią pasekmę. Mergaičių
klasėje, EASK-to paskirtą dova
ną už geriausią pasekmę gavo
Irena Bęsperaitytė, prabėgusi 60
n. per 8.3 sek.

ON THE HEi6hT^-CEDA«

wNTOWN-PUBLIC SOUARE

Populiariausia šį sezon

COAT DRESS
iš puikaus acetate

.1 EDSEV

3.99
DYDŽIAI 12 iki 29; 1 D 2 iki
• Ruda

• navy

Žalia

• Juoda

Dainos choras

Ona ir Kazys Karpiai, švenčia 35 metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

importuojami į JAV, jau pagro
bė 7% rinkos, .pernai turėjo tik
4 G . Detro-ito automobilių gamin
tojai labai atidžiai šį didėjantį
importą seka. Teigiama, kad
Volksvvagenui ir kt. užkariavus
Ona ir Kazys Karpiai,
9-10% rinkos, Detroito didie
ji (Gen. Motors, Ford ir Chrys minėdami savo 35 metų vedybų
ler) pradės gaminti mažus auto sukaktį, turės savo namus atda
mobilius Amerikoje.
rus visiems savo prieteliams šeš
tadienio vakare ir po pietų sek
madienį, liepos 2G-27, 345 E. 222
Mažmenų prekyba, pradėjusi Street.
kilti gegužės mėn., laikosi gerai.
Liepos mėn. pirmosios 3 savaitės
N. L. Braziulytės ir
buvo 3.5'/< aukštesnės, negu pra
E m. Jarašūno
eitų metų liepos mėn.
sutuoktuvės įvyksta šį šeštadie
nį, liepos 2G d., 10 vai. šv. Jurgio
EAGLE ŽENKLAI Iš MAY’S PADIDINA SUTAUPĄS
parapijos bažnyčioje.

MAY

Naujausia lietuviška namų
pirkimo-pardavimo agentūra

50 dol. Dr. ir ponia Skrinskai,
East Shore Realty
Dr. ir p. Juškėnai; 29 dol. Dr.
Juozas Mikonis — Brokeris
Stankaitis; po 19 dol. Aldona ir
789 East 185 St.
J. Augustinavičiai, Jadvyga ir
Ofiso tęl. IV 1-6561
St. Ignatavičiai, Dr. X., Z. Jan
Namų — MU 1-2154
kus ir p. De Rigler. Visiems au-'
Eddy Rd. — St. Clair rajone
kotojams
širdingai dėkojam.
labai geros vienas šeimos namas.
Gauta ir smulkesnių sumų, ku
2, šeimų namas Westropp Avė.
rias paskelbsime vėliau.

Vajus vykdomas visą liepos
akte rius Petras Mažens su Romu mėnesį.
Apanavičium atliks ištrauką iš
premijuotos dramos Penki Stul
Parduoda savininkas
pai Turgaus Aikštėje. Solistė Sa
lomėja Valiukicnė pasirodys pir 8 k. vienos šeimos namas. 4
mą kartą Clevelande, atlikdama mieg. Naujas vandens šildytojas. Storms and screens. Kilimai?
dainų ir arijų koncertą.
Solistė gražiai pasirodė Faus Prie susisiekimo ir mokyklos.
to operoje Chicagoje bei viena Labai geram stovy, E. 115 ir St.
Glair rajone.
tine amerikiečių teatre.
Radijo vakaras įvyksta šešta
Šaukti: LI 1-0853.
(57)
dienį, rugpiūčio 2 dieną Lake
Shore Country Club (Eddy Rd.
PRANEŠAMA .. .
ir Lake Shore Blvd.). Pradžia
7 vai. vak.
NATIONVVIDE’S

nos — neatrodo, kad bus žemes- vidualizmu yra pagrįsta kapitanės, gal aukštesnės, nes modeliai i lietinė santvarka, ir kelrodis
daugumoje bus pakeisti iš pa- vartotojui pirkime yra jo indivigrindų. 1958 m. automobilis, per- dualinė padėtis, sugebėjimas pakant netolimoje ateityje, gali bū- sinaudoti žemesnėmis kainomis
ti, geras pirkinys, turint galvoje ir galvosena, vadovaujama atsarnepigesnį 1959 m. ir esančias pa- gaus optimizmo.
lankias pirkėjui sąlygas, kurios
neegzistuos visą laiką.
Nekomunistinis pasaulis paga
Namų kainos yra nežymiai mina apie 15 milijonų naftos
kritusios, bet tolimesnis kriti statinių į dieną, iš kurių 3.3 mi
mas yra labai abejotinas. Greito lijono arba 22 G priklauso Vid.
kainų kilimo netenka irgi laukti, Rytams. Didžiausias arabų naf
nes gyvenamų namų statyba tos pirkėjas yra Vak. Europa.
vyksta sparčiai, kaip praėjusiais
Rusai turi pakankamai savo
metais, tuo tarpu pirkėjų eilės šaltinių, juos vilioja strateginė
yra praretėjusios. Procentai už Vid. Rytų padėtis, ne nafta.
paskolas yra žemesni: 5%% yra Amerikos ekspertai teigia, kad
dabartinis lygis. Kai kurios drau Vak. Europos turi prisipirkusios
dimo įstaigos skolina už SUt-G • nemažas naftos atsargas, nes
Paskolas gauti yra lengviau, ne- Suezo krizė buvo puiki pamoka.
gu 1957 m., žiūrint į ateitį, neat
Laikiną tiekimo, iš Vidurinių
rodo, kad pirkėjas sulauktų ge Rytų sustojimą Vakarų Euro
resnių sąlygų, bet kartu nėra pa dabar lengviau pakeltų, nes
pagrindo namo ir paskolos (pa naftos gamybos pajėgumas Ame
siteiraujant dėl sąlygų ypač dėl rikoje, Venecueloje ir Kanadoje
palūkanų dydžio) ieškojimui ir nėra pilnai išnaudojamas. Bėdos
pirkimui trumpinti laiko. Biznio atveju tenkintųsi Amerikos kon
atstovų teigimai, kad artėjąs tinento nafta.
ūkinis pagerėjimas ar pakelti
statybos darbininkams uždarbiai
Mažieji Europos automobiliai,

Clevelando skautų aukų vajus
vyksta sėkmingai. Paaukojo po

naujas

pigus.
2
prie
5
jos

šeimų namas Thornhill Dr.
pat aikštės.
ir 5 mūrinis, naujos parapi
rajone. Savininkas duoda

paskolą.
Labai geras 4 šeimų mūrinis
namas, ir nauji gaso pečiai. Pra

šo tik $39,000.
Turime daug gerų vienos šei
mos namų, Naujos parapijos ra
jone.
(56)

$8,500
2-jų šeimų medinis namas, 5
ir 5 kamb. Lenkų rajone. Dvi
gubi porčiai. Geros pajamos.
(56)

šaukit V. Banionį
UT 1-0323
Chimes Realty

ŠEIMOS

DRAUDIMAS

1188 E. 79 St.

Vienas gyvybės draudimas pa
NEURA PICNIC GROVE
dengia visą jūsų šeimą ... net
Valdyba automatiškai kiekvieną naujai
dabar kiekvieną savaitės dieną
prisidėjusį (po 14 amžiaus die išnuomojamas
BALTIJOS PREKYBOS NAMAI nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
gegužinėm’b-piknikams.
už mokamą vieną draudimą!
(6933 Superior Avė.)
Naujai atremontuota šokių sa
Skambinkit:
lė ir bufetas, didelė sporto aikš
šiomis dienomis gavo didelį kie
kį įvairių vilnonių, šilkinių ir PAULINA MOZURAITIS, tė, gražioje apylinkėje, daug vie
tos automobiliams pastatyti.
nailoninių medžiagų.
Agentas
Skambinti I1E 2-1280.
Ypatingai atkreipiame klientų
SK 1-2183
dėmesį į originalias angliškas
24 valandų telefonu
medžiagas su įaudimais "made
patarnavimas,
in England", kurios netik labai
J. S. AUTO SERVICE
vertinamos Lietuvoje, bet ir čia
kada jūs turite adresavimo ar
Sav. J. Švarcas
labai praktiškos pirkti ir duoti
perrašymo darbus. Paimam ir
1254 Addison Road
siuvyklai pasiūti kostiumą. Vi
atgal grąžinam.
Tel. HE 1-6352
sas kostiumas su pasiuvimu at
Ruby’s Telephone Ansvvering
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
sieitų tik $75.09, tuo tarpu siu
Service
vykloj užsisakant tokį kostiumą
EN 1-0838
(57)
AUTOMAŠINŲ
kainuotų apie $125.00.
TAISYMAS
Mes, kaip ir anksčiau, priimam
Mašinų viršaus taisymas
ir pasiunčiam į Lietuvą Jūsų su
THREE WAY
ir dažymas; motorų, stab
darytus siuntinius. Kadangi da
džių patikrinimas ir taisy
PAINTING CO.
bar turime didelį pasirinkimą
mas, greičio dėžės ir kt. ma
Lietuviška įmonė atlieka įvai
medžiagų, odų ir kitų dalykų,
šinos dalių įdėjimas.
rius naujų ir senų namų dažymo
tad siuntinio sudarymas ir pa
Parduodami
amžini
aku

ir dekoravimo darbus iš lauko ir
siuntimas per mus jums sutau
muliatoriai.
viduje.
pys labai daug laiko ir pinigų.
Lietuviams darome nuolaida.
24 hours tovving.
Savo krautuvėje turime ir
J. ir E. Ignatavičiai
daugelį kitų dalykų, tinkančių
Dienos telef.: HE 1-6352.
677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
pasipuošti ar dovanoms: ginta
Nakties telef.: IJ 1-4611.
ro, krištolo dalykų, tautiškų
juostų, takelių; be to turime di
delį pasirinkimą lietuviškų plokš
telių, rašomų mašinėlių su lie
I. J. SAMAS JEWELER
tuvišku šriftu ir t.t.
Prašome aplankyti mūsų krau
tuve.

DĖMESIO’
GLOBĖ PARCEL
SERVICE. INC.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Avė.

Telef.: EX 1-3969. Bute: \VA 1-2354

Persiunčia Jūsų sudarytu*

naujų daiktų siuntinius
į Lietuvą ir visus Rusijos kraš

P. J. KERSIS

tus, apmokant muitą siuntėjui.

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

Gavėjas nieko neturi primokėti.

Galima siųsti iki 44 svari),
jeigu persiunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis nustaty
tas JAV pašto taisyklių.

Oro paštu galima siųsti iki

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

22 svarų. Maistą kartu su rū

Jaunesnėse prieauglio klasėse, bais siųsti neleidžiama.

Puiki

si įknelė

kiekvienai

progai! ' Prieky susegiojam a coat suknelė iš Duco

dot ac tate, kuris toks vė

sus ir taip patogus ... ide
ali kelionei, nes nesiraukš-

lėja. Elastingas juosmuo...
gražiau apgaubia liemenį.
Plati

apikakle

suteikia

The May Co.’s Cool
lasement Misses and
Women’s Press
Department
I)owntown and
On the Heights

jaugiau grožio.
Užsakymai paštu ir telefonu

Skambinti CHerry 1-3000

REIKMENYS VAIKAMS
Vaikiški 1 ir 2 daliu
žaidimu kostiumai

Reg. 1.09 berniukų
medvilninės pižamos

ir mui
runom
iki 6 V

kalingos
dvilninėt
dis spal
ūų pasi.
Dydžiai

atogūs.

Vaikų I

1.39

gabalo rhumba

stiliaus; 2 dalių medvil
niniai. naujausios spal
vos. Dydžiai 2 iki 6.

Vaikiški medvilninės
treningo kelnės
Patvarios,

$1

dvigi bo

storumo medvilnines
kelnes, dydžiai 2 iki
6. Celofanu apvynio
tos dėl švarumo.

4 poros

$1

Iteg. 5.99 sudedamos
kėdutės vaikams
Gerai pagamint s, su
lankstomos kėdutės
vaikams, pilnas kom
plektas su staleliu ir
at rainomis.

The May Co.’s Basement Kiddies’ and Infattts’ Wear Department
Dovvntovvn and On the Heights

3.99

geriausių pasekmių dovanas lai
mėjo šie sportininkai:
Alg. Motiejūnas (jaunių 15-16
m.) už trišuolį 38 7” (11.77) —
EASK-to dovana. Regina Bespferaitytė — šuolis į aukštį 4’0"
(1.38 m.) — Dr. A. Nasvyčio do
vana. Edv. Modestavicius (jau
nių-jaunučių) — šuolis į aukštį
5’ (1.525 m.) — EASK-to dova
na. L. Juodytė (jaunučių merg.)
— 50 yd. bėgimas 6.9 sek. —
Korp. Neo-Lithuania dovana.
Ged. Titas (berniukams iki 1.2
m.) — šuolis į tolį — 12’7" —
Dirvos dovana. Asta Karaliūtė
(merg. iki 12 m.) — 50 yd. bėgi
mas 7.3 sek. — EASK-to dovana.
Varžybas rengė Clevelando

LSK žaibas.

Įstaiga yra naujai perorgani
zuota ir klijentų patogumui nau
jose patalpose.
Gauta urmo kainomis ge
rų vilfiouiŲ medžiagų ir
odos. šios prekes parduoda
mos siuntėjams savikaina.
Priėmimo valandos kasdien
nuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais
nuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais
nuo 9 iki 3 vai.
Adresas: 1313 Addison Rd.,
kampas Superior ir E. 71st St.
Tel. UT 1-0806.

J.

CIJUNSKAS

LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžiu.'
apyrankes ir kitas brangenybes

Sąžiningas ir garantuotas dar
praėjo nuo pirmojo FAUSTO bas prieinamomis kainomis.
operos pastatymo Lyrikos Teat
753 E. 118 St.
re Paryžiuje. Tik 7 savaitės teli
Cleveland 8, Ohio
ko iki pirmojo, Fausto operos pa
Telef.: LI 1-5466
statymo lietuvių kalboje Cleve

99 metai

LIETUVIŲ KLUSAS
6835 SUPERIOR A VE.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius lr jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

J AKU BS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViliiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770
V.
srscer
c

\
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*M* DIRVA* Nr. 56
kuri užkerta kelią sovietų įgu žygio ir Izraelio armiją, kuri ir stovykloję, bet smarkiai įtaria

VINGIAI
IR
PERSPEKTYVOS

THE FIELD

DIRVA
fcedakcijog ir adrninistracijoa adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

j. p. r

K|ai kurie aukšti JAV parei
gūn ii privačiai prisipažįsta, kac
jie padarę didelę klaidą 1956 me
tais, neleisdami Izraelio, Brita
nijos ir Prancūzijos karinėms
jėgoms baigti žygio į Egiptą.
Istorija) prasidėjo 1953 me

Telefonas: HEndersoi

tais, kai Sueco kanalo zonoje dai

loms įžygiuoti į dabar jiems dabar, Nasseriui esant stipriau
draugišką Iraką.
ginkluotam, vis dar tebetiki, jog
galėtų sumušti ne tik vieną ku
Irako dabartinis premjeras rią, bet ir visas arabų armijas,
Abdul Karini Kassem, kaip pa esančias Nasserio kontrolėje.
sakoja Kairo laikraštis "Al Ak*
bar", sukilimą pradėjo ruošti
Maroko vyriausybei artimi
prieš dvejus metus. Iš karto bu
kairiųjų sluoksniai pradėjo žygį
vo numatyta jį įvykdyti š. m.
birželio mėnesį, tačiau tada dar išstumti JAV, o taip pat pran
neturėta pakankamai šaudmenų. cūzų ir ispanų įgulas iš Maroko,
Nauja data buvo nustatyta stai — tai aiškėja iš ilgai nusitęsuga, kai premjeras Nuri įsakė XX sio ministerių kabineto posėdžio,
Irako brigadą tolimesnei tarny kuriam pirmininkavo karalius
bai perkelti į Jordaną. Tada bu Mahometas V, komunikato. JAV
vo išdalinti papildomi ginklai, Maroke turi 4 aviacijos (StrateKatim surinko laisvus karinin gic Air Command) ir 1 laivyno
kus ir davė nurodymus. Išžygia- bazę su maždaug 7,500 karių.
vimo diena tapo perversmo die Bazės, kainavusios apie pusę bi
lijono dolerių, buvo pastatytos
na.
1951 m., kai Maroką dar tebe
*
De Gaulle buvo pirmasis, ku valdė prancūzai.
*
ris nusprendė, jog reikia mesti
karines jėgas į neramumų su Jugoslavų žvalgybos duomeni
krėstus Vid. Rytus. Tačiau bri mis, 5 rusų transportiniai laivai
tai su amerikiečiais jį atkalbėjo iškrovė vairuojamų raketų įren
nuo dalyvavimo tame žygyje, nes gimus Albanijoje. Jiems sumon
nebaigtas karas Alžire galėjęs tuoti iš Rusijos atskrido 300
sukelti naujų komplikacijų viso technikų. Raketomis iš Albanijos
je Viduržemio jūros zonoje.
lengvai gali būti apšaudomi tai
Taip pat reikėjo sulaikyti nuo kiniai Italijoje.

mas, jog 1935 m., pasipelnymo
tikslu, morfijaus injekcija nužu
dęs vieną savo pacijentę. Pasta
rosios kūnas iškastas ir krimi
nalinė policija veda tyrimą.
Tačiau tuo skandalų eilė nesi
baigia. Neperseniausia teismas
nuteisė Koblenze gan aukštus
valdininkus už kyšių ėmimą. Da
bar plačiai rašoma, kalbama ir
spėliojama, kas paiškės iš nau
jausiųjų vyriausios valstybės
prokuratūros tyrinėjimų, šie da
romi ryšium su įtarimais kyšių

ėmime aukščiausiose vokiečių
tebebuvo apie 80,000 britų ka
valdinėse įstaigose. Labai gali
rių. JAV diplomatai tuo metu
mas daiktas, jog ton bylon bus
bandė Egiptą įtraukti į Vid. Ry
įvelti net Vokietijos parlamento
tų gynybos sąjungą. Nasseris, ta
— Bundestago nariai, ministeri
Studijų rinkinys )
da jau kyląs tarp Egiptą valdan
jų valdininkai ir panašūs parei
sakyta ar įrodyta. Reikia labai čiosios karininkų klikos, davė su
gūnai. Dabartinei Vokietijos vy
"Amerikos Lietuviu Tarybos, sekliai, be perdėto išplptimo entuziastingo mokslininko tyri prasti, kad projektas būtų pri
riausybei tas gali sudaryti ne
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini vaizdžiai patiekti, aprūpinti rei nėtojo, kad pasižiūrėjęs į san imtinas, jei britai/visai pasi
malonumų, o opozicija turės pro
mo Komiteto, Lietuvos Diploma kiamų skaičių lentelėmis, dia trauką tiek susidomėtų, jog ieš tiki ūktų iš Sueco. JAV diploma
gos pasišaipyti bei savo balsuo
tinės Tarnybos ir Lietuvos Lais gramomis, žemėlapiais, doku kotų leidėjų, autorių ar vertėjų tai pradėjo spausti britus. 1954
tojų skaičių padidinti.
ir teirautųsi knygos turinio de m, britai dar norėjo ligtolinėje
vės Komiteto atstovai 1951 m. mentais.
Kaip matome ir įvairių skan
gegužės 18 ir 19 d.d. konferenci Pakeliui į tą galutinę išdėsty talių. Todėl leidinys, turėjęs kaš didžiausioje Vid. Rytų bazėje pa
dalų srityje Vokietija nenori
joje Nevv Yorke nutarė Lietuvos mo formą reikia, kad atskiri tuoti tikriausia apie 3-4 tūkstan likti bent įgulų branduolį, bet
Amerikai užsileisti. Matyt, žmo
problemų mokslinį tyrimą ir jo klausimai būtų moksliškai išna čius dolerių, tinka daugiausia 1956 m. sutiko nusileisti. Nespė
nės vidiniai visur su tomis pa
organizavimą pavesti trims stu grinėti ir išleisti, kad būtų priei tik mums patiems, lietuviams jus praeiti 6 savaitėms po pa
čiomis silpnybėmis: pinigai, tur
dijų komisijoms: Lietuvos Va nami viešumai, ypač tuos klau šviestis, bet ne kitiems infor skutinio britų kareivio pasitrau
tas ir noras jo vis daugiau tu
karų, Lietuvos Rytų ir Lietuvos simus liečiantiems svetimiesiems muoti.
kimo, Nasseris kanalą užgrobė.
rėti lengvai išveda iš kelio net
Ūkio Atstatymo.
tyrinėtojams.
Sekė trijų valstybių karinė in
Ko gi stigo tai knygai išleisti
užkietėjusius vokiečių valdinin
"Lietuvos Vakarų Studijų Ko Toks siekimas dar kartą (ne anglų kalba? Autorių darbas tervencija, kad apsaugojus pra
kus.
L. S.
misija šiuo studijų apie Mažąją be pirmą ir ne dešimtą kartą) yra, klišės yra, popieris yra, ėjimą kanalu. JAV tiesiog ir per
NEMALONŪS SKANDALAI
Lietuvo rinkiniu viešumai patei- buvo užsibrėžtas, įpareigojant rinkti vistiek reikėjo, spausdinti Jungt. Tautas spaudė tris vals
'kia pirmą savo pastangų vaisių mnėtąsias Lietuvos Rytų, Vaka reikėjo, įrišti reikėjo . . . Trūko tybes atsitraukti ir nerizikuoti
Mūsų Vokietijos bendradarbio
Šiais žodžiais patys leidėjai pa rų bei Ūkio Atstatymo komisi tik vertimo. Vertėjų jau galima plataus masto karo. Nasseris iš
JURGIO SAVICKIO
Paskutiniuoju metu Vokietijos chenwald stovykloje injekcijų
sako knygos atsiradimo istoriją jas.
griuvėsių
pakilo
herojum.
gauti. Lėšų trūko, sakoma. Taip,
visuomenę jaudina visa eilė įvai pagalba nužudęs didelį skaičių PALAIKAI PERKELTI
ir paskirtį.
Praslinkus ketveriems me
už vertimą reiktų mokėti arti
JAV bandžiusios tuo žygiu,
Knygoje yra penkios studijos tams po to pakartoto užsimoji $1,000.00. Išlaidos būtų padidė kaip dabar pareigūnai sako, pa rių skandalų.
kalinių.
I NUOLATINI KAPĄ
Apie koncentracijos stovyklos
— referatai:
Bavarijos
krašto
vyr.
proku

mo, štai, pasirodė vienos iš tų
jusios apie 25-30 G, tai yra, prie kelti savo prestižą ir pasitikėji
gydytoją Hertha Oberhaeuser
■i M. Gimbutienės — Rytprūsių komisijų pastangų vaisius. Vai
kiekvieno išleisto dolerio būtų mą neutraliųjų tautų, o ypač Dirvoje jau buvo plačiau rašyta. roras pradėjo tuos kaltinimus Į 1958 m. birželio 19 d. Roųuebir Vakarų Lietuvos priešistori sius, kuris dar toli, labai toli nuo tekę pridėti dar po 25-30 centų. arabų tarpe. Tačiau Nasseris
palengva tyrinėti ir, nors jie pa- runo kapinėse, dalyvaujant A.
Dabar šlezvig-Holšteino krašto sirodė nesugriaunami esą, nesi- Liutkui ir J. Lanskoronskiui bunės kultūros apžvalga,
galutinio tikslo, tai yra nuo Lie
pakreipė visą propagandą taip,
vidaus reikalų ministerija iškėlė skubino Dr. Eisele areštuoti. J vo atkastas 1952. XII. 22 miruAr nevertėjo tą tūkstantinę
J. Lingio — Arklas baltų sri- tuvos tezių jos vakarinių sienų
kad visas kreditas teko sovie
syse,
reikalu išdėstymo ir pagrindimo. vertimui kaip nors suorganizuo tams, o ne Amerikai. Nė vienas jai bylą, reikalaudama atimti perspėjimus, kad šis gali pabėg- šio rašytojo Jurgio Savickio ka
praktikos teises.
J. Gimbuto — Lietuvių so Šis vaisius yra dar tik dalelė ne ti? Atrodo, kad labai vertėjo,
ti, numojęs tik ranka. Tačiau Dr. pas ir kaulai perdėti į naują
Nasserio kontroliuojamas laik
Platesnio masto skandalas įvy Eisele nesnaudė ir, kai pagaliau, ąžuolinį karstą, ant kurio uždėta
džiaus architektūra Mažojoje tiesioginės medžiagos, mažiau ar labiau, negu išleisti tas studijas raštis net nepaminėjo, kad JAV
ko Bavarijoj, ir kuom jis baig policija atėjo jo suimti, rado bu- ta pati varinė plokštelė su mirų
Lietuvoje,
daugiau reikalingos kalbamo lietuviškai. Jeigu esi alkanas ir gelbėjo Nasserio sprandą.
sis, šiandien dar neaišku. Ten il tą tuščią. Už poros dienų Eisele siojo pavarde ir data. Karstas
J. Balio — Mažosios Lietuvos sioms tezėms pagrįsti.
Po Sueco karo Nasseris, dabar
prieini
prie
restorano,
kur
reikia
gus metus praktikavo gydytojas prisistatė Egipto įstaigoms, pra- perkeltas į naują rūsį, kuris pa
tautosakos bruožai,
Antra vertus, tai tik maža da
jau herojus, pradėjo arabus
mokėti
už
"stalo
apdengimą",
o
Hans Eisele. Paskutiniaisiais šydamas politinio pabėgėlio tei- gal vietos nuostatus išmūrytas
J. Žilevičiaus__ Mažosios Lie linė komisijos, kaip tokios, pa
traukti vis gilyn ir gilyn į sovie
mėnesiais atsirado stiprių kalti šių.
tuvos liaudies muzikos bruožai. stangų vaisius. Tai autorių dar uri pinigų tik už tą "apdengi
penkiems asmenims. Rūsio ni
tinę stovyklą. Jis paskatino Si
nimų, jog jis dirbęs keliose kon Suprantama, Vokietijoj, o savybės dokumentai sudaryti
Studijos iliustruotos pieši bo vaisiai, darbo, kuris didžiojoj mą", bet ne už pietus, tai nėra
riją ir Jemeną priimti sovietų
niais, žemėlapiais, fotografijomis savo daly, atrodo, yra atliktas <o į tokį restoraną ir eiti. šios ginklus, vertė Saudi Arabiją, centracijos stovyklose, o Bu- ypač Bavarijoj, kilo didelis Liet. Rašytojų D-jos vardu
ir aprūpintos bibliografijos duo bene gerokai anksčiau, negu ko <nygos išleidimas lietuviškai yra
triukšmas, šiuom reikalu susiRpųuebrune kapinės, kurias J.
Sudaną, Libija ir Tunisą daryti
menimis. .
domėjo ir Bonnos vyriausybės S. buvo pasirinkęs, yra aukštamisija atsirado ir negu pradžioj užsimokėjimas tik už "stalo ap tą patį. Egiptą ir Siriją prasko
Nėra abejonės, kad tu moksli minėta konferencija posėdžiavo.
RECESIJA
atitinkamos įstaigos. Pradėta ty- me kalne, į kurį užkopti trunka
lino Maskvai. Jos raginamas,
dengimą".
Svetimų
intelektualų
nių darbų išspa Tn.’n'ns turi Komisijos nuopelnas šiuo atveju
ar
rinėti paties Bavarijos prokuro- apie 40 minučių nuo Ariogalos,
pradėjo kurstyti arabus kovai
dvejopos teigiamos reikšmė": jie bus tik tos medžiagos iš autorių nformavimo požiūriu liekame prieš britus ir kitus vakariečius,
ro praeitis. Ir kas paaiškėjo?
Iš kapinių matyti Mentono miesDEPRESIJA?
tuo būdu geriau apsaugo i "io gavimas ir jos išleidimas spaus- dkani, kaip buvę. Todėl ir gaila, organizuoti perversmus ir civili
Bavarijos vyr. prokuroras Dr. tas Italijos Alpių papėdėje, Mon
1957 m. r e c e s i j a šiuo von Decker yra pats buvęs nuo te Carlo ir mėlyna jūra. Dar pradingimo, ir jie dabar prieinam; |dintos knygos forma.
<ad leidėjai, gal spaudžiami ket nius karus.
,<
metu yra jau praeitis. VISI pa 1931 metų nacių partijos narys, eis keli mėnesiai, kol bus pagadidesniam tais klausimais besi Tiems darbams (žinoma ir ki verius metus kybančio įsiparei
*
stebime ekonominį-finansinį JAV
dominčiųjų skaičiui.
tiems, jeigu jų l us atlikta) iš gojimo ką nors padaryti, nebeiš-Į Jau Rusijos carai ir Stalinas gyvenimą vėl atgijant. I) e p r e- tačiau tai nuslėpęs. Jis jau prieš mintas marmurinis antkapis su
Ar tas leidinys atitinka tikslą, leisti suorganizuota ir net inkor
keturis metus žinojo, kad Dr. velionio atvaizdu ir užrašu. Vi<entė
ir
išleido,
ką
turėjo,
nepasvajojo
apie
Vid.
Rytus,
jų
naf

i
j
a
yra
užslopinta
ir
neturi
kuris buvo turėtas galvoj prieš poruota leidyk’a (Lithuanian
Eisele yra teisme klaidingai pri- sus darbus rūpestingai prižiūri
tą,
neužšąlančio
vandens
uostus,
galimybių
šiuo
metu
pasirodyti.
ketverius metus įvykusioj kon Research Institute, Ine.). Bet organizavę papildomų lėšų verti
siekęs ir.tuom savo praeitį užtu- netoliese gyvenąs Antanas Liut
patogius vandens kelius: Nylu į
Amerikos
industrijai
augant
ferencijoj? Į tą klausimą tegali tuo tarpu leidykla pareiškia, kad mams.
šavęs. Taip pat žinojo apie pa- kus. Atrodo, kad taupiai verčian— vr. Afriką, Indijos vandenynu į In
dabar
yra
labai
parankus
metas
ma tik iš dalies teigiamai atsa "lėšos teleido ištisas studijas
diją ir pietinę Aziją. Tačiau investuoti pinigus į investavimo starojo darbus ir nusikaltimus tis, nusiųstų $500 (209,376 frankyti.
skelbti tik lietuvių kalba; anglų
Chruščiovas pralenkė visus juos: fondus — MUTUAL FUNDS. koncentracijos stovykloje, žino- kų) pakaks kapui sutvarkyti.
Konferencijoj tada buvo svar ir vokiečių kalbomis duodamos
jo ir nieko nedarė!
Sovietų ambasadai Paryžiuje
per Nasserį, nepanaudodamas nė

Mažoji Lietuva

stytas klausimas, kuris stovi
prieš akis nuo pat 1944 metų,

Santraukos anglų ir vokiečių kal
bomis (Apie 10 puslapių 280 pus
lapių studijoms atpasakoti) tik
maždaug paaiškina, apie ką kny
goj kalbama, bet ne kas joje pa

Teikiame informaciją be įparei

tik studijų santraukos”. . .

Šis faktas yra labiausiai ap

kai karui besibaigiant buvo ma gailestautinas. Studijos, kaip sa
noma, jog bus gi taikos konfe
kyta, šiuo atveju yra tik dalelė
rencija ir tenai greičiausia teks netiesioginės medžiagos reikalin
ginti Lietuvos teises į nepriklau gajam tezų išdėstymui pagrįsti.
somybę ir į istoriškai-etnografiš- Išdėstymą turės rengti kas nors,
kai bei ūkiškai-politiškai pride kas medžiagą galėtų ir iš rank
ramas sienas.
raščių lietuviškai pasiskaityti.
Praėjus dešimčiai metų, tai Spausdinta knyga tam tikslui ne
yra, 1954 metais, kai susirinko būtinai reikalinga. Knygą tokia
minėtoji konferencija Nevv Yor tema dabartinėj mūsų padėty
ke, taikos konferencija ne tik spausdinti tikslas yra tik toks,
nebuvo įvykusi, bet apie ją jau kad ji galėtų atsidurti nemūsišir kalbos buvo išnykusios.
kių mokslinių bibliotekų lenty
Neįvyko ne tik taikos konfe
nose ir ten būtų po ranka lietu
rencija. Neįvyko ir nieko tokio, viškai nesuprantantiems tų klau
ką būtų galima vadinti rimtu simų studijuotojams, kitų kny
moksliniu pasirengimu dėstyti ir gų autoriams, kurie bibliotekose
ginti Lietuvos tezes jos sienų
pasidairo medžiagos, kai jiems
reikalu. Nevv Yorko konferenci tenka paliesti Lietuvos ar su
joj buvo jau nežinia keliasdešimLietuva susijusias problemas.
tą kartą pakartota aiški tiesa,
jog vistiek reikia būti pasimo
vusiems tas tezes ginti, nepai
sant kada ir prie kokios konfe
rencijos stalo ar durų tatai tektų
daryti.
Tam* tikslui reikia, kad būtų
surinkti visi duomenys, kuriais
tik galima pagrįsti Lietuvos rei
kalavimus ar pageidavimus sie
nų reikalu, kad tie reikalavimai
būtų teisininkiškai išdėstyti ir
moksliškai pagrįsti. Reikia, kad
moksliniai duomenys būtų nuo
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vieno savo kareivio, giliai įlindo

į Vid. Rytus ir iš to dar uždirbo.
lus jis ėmė Egipto medvilnę, ku
rią su geru pelnu pardavinėjo
Europoje. Nasserio dėka ne tik
Egiptas, bet ir Sirija su Jemenu
Lipo sovietų sąjungininkais. Nas
serio dėka sovietų propaganda ir
ragentai pasiekia visą arabų pa
saulį — iki Maroko prie Atlanto,
iki Zanzibaro prie Indijos van
denyno, iki Kuvaito ir Omano
prie Persijos įlankos ir Arabų jū
ros. Pagaliau ir Irakas peršoko
Nasserio-Ohruščiovo pusėn, tuo
leisdamas įkelti koją į Persijos
įlankos pakraščius.

Rytinės Turkijos, šiaurinio
Irako ir vakarinio Irano kalnuose
gyvena kurdų tauta. Jie yra ka
ringi, turi savo kalbą, savo vė
liavą ir svajoja apie nepriklau
somą Kurdistaną. Ir sovietų va
dai kursto jų svajones.
Jų yra 3, gal 4 milijonai, tikro
jų skaičiaus niekas nežino, ir per
paskutinius 35 metus įvyko du
žiaurūs ir krūvini kurdų sukili
mai Turkijoje, trys Irane ir trys
Irake, neskaitant jau mažesnių.
Sovietų planas yra sukurti 6-8
mil. gyventojų "kurdų respubli
ką" iš šiaur. Irako, ryt. Turkijos
ir vak. Irano — pasidaryti kori
dorių, kuriuo sovietų kariuome
♦) Studia Lituanica. I. MAŽO
nė saugiai įžygiuotų į pačią Vid.
JI LIETUVA, Leidžia Lietuvos
Rytų širdį.
Tyrimo Institutas — Lithuanian
Research Institute, Ine.. 70 Fifth'
Atsiminkime, kaip sunkiai,
Avė., Nevv York 11, N. Y., U.S.A.
JAV ir vėliau Jungt. Tautų spau
Spaudė Lietuvių Enciklopedijos
džiami, rusai atsitraukė iš Tabspaustuvė, 265 C Street, South
Boston 27, Mass. Tiražas 1,500 JAV lėktuvnešis Leyte ryšium su įvykiais Vid. Rytuose išvyko iš rizo, šiaur. Irano sostinės, 1946
Nevv Yorko uosto "nežinoma kryptimi”.
metais. Tai ir yra ta pati sritis,
egz. 3-8 pol.
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I įsikišus,

Prokuroras is savo pareigų at-1

Jurgio

Savickio sūnus

Augustinas, dailininkas, gyvenąs

leistas, jam keliama byla, o Ba Lietuvoje, šį pavasarį atgavo tė

Už Nasseriui teikiamus gink Vardas, Pavardė

m* « i r»» o*.
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gojimų — Rašykite!

„

varijos

teisingumo

ministeris

vo paveikslus ir apie' milijoną

spaudos konferencijoje turėjo
frankų, kurie susidarė, valdžiai
pripažinti, jog tai didžiausias tos pardavus J. Savickio Ariogalos
Amžius .......................... *............. srities skandalas Vokietijoje po
vilą su sodyba ir apmokėjus ve
Adresas........ •............................... kapituliacijos
lionio skolas. Vila nupirkta vietiVokietijos teisingumo organai I nio prekylbininko, pašalintas jau
nėr tarptautinę policiją reikalau- ir pavadinimas. Dail. Aug. Sa
KING MERRITT & GO., ING.
ja, kad Egiptas išduotų Dr. Ei- vickis su ekskursija šį pavasarį
FOREIGN LANGUAGE DEPT
sele, nes šis dar kaltinamas ne- lankėsi Prancūzijoje, bet tėvo
40 GRAND AVENUE
vien "darbeliais" koncentracijos Į kapo negalėjo pamatyti.
ENGLEWOOD, New Jersey.
J. Savickio rankraščių bei bib
liotekos nepavyko išgelbėti, iš
Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti I skyrus tą novelių rinkinio rank• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ | ra§tį, kurį nuo 1951 m. "tebelei
Įtaisymo
(LRD)
džia" Patria.
VISŲ METŲ
TREMTINIŲ RAŠYTOJŲ
N A O
IMI H I N R Y I l) R N A C ( CO
METRAŠTIS
trim kalbon — anglų, vokiečių
ir prancūzų — išleidži imas šį
rudenį Londone. Lon Joniškio
PEN klubo tremtinių centro pir
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
mininkas Aigars prašė skubiai
galit pigia kaina atsispausdinti pro*
jam įteikti viena iš minėtų kalbų
fesines korteles, įvairias blankas, va
lietuvių autorių prozos nedidelių
karams biletus, vestuvių pakvieti
gabalų, poezijos ir essays. Au
mus, plakatus ir kt.
toriai prašomi parinkti f kurį la
biau tinkantį kitataučiams savo
Užsakymai priimami ir paštu.
kūrinį ir, išversdinus Į vieną iš
DIRVA — 1272 East 71 St.
minėtų kalbų, skubiau pasiųsti
Cleveland 3, Ohio
LRD Valdybai arbiy tiesiog į
Tel.: HE 1-6344
Londoną K. Barėnui /iuo adresu:
Europos Lietuvis, 1-2 Ladbroke
Gardens, LONDON, W. 11, EngNedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
land.<
.(LRD)
lerį ir užsisakyk metams jau,aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą
Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,

MONCRIEF

DIRVA

PELĖDĄ

Išeina kovo, “birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S.
Welland, Ont., Canada.

kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

