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listas), liepos 16 d. TIESOJE *E. Turausko samprotavimai, ku

Do Gaulle
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įdėtas Adolfo Nezabitauskio at riuos jam sukėlė "Tiesoje" skai
vaizdas, kur jis vadinamas Šiau tytas Šiaulių Pedagoginio Insti
lių "Aušros" muziejaus darbuo tuto dėstytojų laiškas — nusi
toju ir rodpmas berestauruojąs skundimas, kad
atrastas skulptūras.
"mūsų mokyklose estetinis
Tos skulptūros yra seni "Auš auklėjimas vis dar nepakanka
ros" muziejaus eksponatai. TIE mas. Mokiniai negauna net pačių
SA tvirtina, kad muziejaus dar elementariausių žinių iš dailės,
J SOLDINĄ BUVO NUVYKUSI DELEGACIJA, BET LENKAI buotojai jas, kaip ir kitus mu muzikos, architektūros, chore
ografijos ir kitų meno sričių”.
IŠKILMIŲ NELEIDO. —PREMIJUOTI MOKSLININKAI IR ME ziejaus eksponatus buvę išslapstę įvairiose vietose "nuo vokiš Ypač didelį spūdį, matyt, bus
NININKAI. — LIETUVOJ AGITACIJA PRIEŠ JAV. — ŽURNA kųjų okupantų sunaikinimo". Iš padaręs toks pedagoginio insti
S '
'į
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LISTAS A. NEZABITAUSKAS ŠIAULIUOSE. — J. STANIULIS tikrųjų tie eksponatai buvo, mu tuto dėstytojų klausimas apie to
| PENSIJĄ.
ziejaus globėjui E. Bugailiškiui instituto šįmet išleidžiamus 130
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vadovaujant, išslapstyti tik 1944 mokytojų:
Birželio 14 dieną vakarinėse ir choreografas Lingys gavo po metų pavasarį ir vasaros pra
Keturi didieji, kurie dalyvaus viršūnių konferencijoje, Jungt. Tautu Saugumo Taryboje. Apatinė
Ar
galės
šie
mokytojai
papa

^puniose Vilniaus radijas buvo 5000 rublių, rašytojai Lymantas, džioj, artėjant frontui, taigi
je nuotraukoje Saug. Tarybos posėdžių salė.
pranešęs, kad Kaune, medicinos Justinas Marcinkevičius ir cho slapstyti nuo bombardavimo, ku sakoti savo mokiniams kas tai
instituto rūsyje rasti 1944 me reografė Morkūnienė po 3000 ris grėsė iš puolančios sovietinės yra opera, baletas, jei daugelis
tais paslėpti (užmūryti) Dariaus rublių, kompozitorius Budriūnas, aviacijos, o ne iš besitraukian jų patys nėra matę; ar galės su
Nauji Lenkijos
dominti
mokinius
daile,
archiir Girėno karstai su jų palaikais. choreografas Tamutis po 2000, čių vokiečių. Moteris, kuri apy
lietuvių rūpesčiai
Tada buvo pranešta, kad arti ir L. Janušytė su Prokopavičium tikriai nurodė A. Nezabitauskio ektūra, jei patys nepažįsta žy
miųjų menininkų kūrinių, nenu-l Prieš dvi savaites netikėtai iš sovietų vaidmenį V. Rytų kri
miausiu laiku bus surasta jiems 2000 rublių pasidalintinai.
dabar restauruojamų skulptūrų simano vaizduojamojo meno sti-Į kilusi įtampa dėl Vid. Rytų, kai zėje.
Valdžios ir partijos pareigū
prideramai garbinga poilsio vie
paslėpimo vietą (jos buvo už
nai pradėjo kelti triukšmą ir ne
?i ’»
kuriais momentais grasinusi net
Apie
viršūnių
konferenciją
įuose
ir
pan.
ta, kurioje jie bus palaidoti. Pra
"SPONTANIŠKOS
kastos žemėje, Lopatiškių kai
naujo pasaulinio karo pradžia, kalbama jau aštuonis mėnesius. pasitenkinimą Lietuvių Kultūros
nešimas buvo baigtas žodžiais:
DEMONSTRACIJOS”
Iš to straipsnio autorius daro pastarosiomis dienomis truputį
me), ištisą dešimtį metų buvo
Vakarai visą laiką skelbė, jog Draugijos valdybai, kad Drau
"šis įvykis sutaps su lakūnų žu
gija iš užsienių pradėjo, gauti
Po didžiosios demonstracijos nutrenkta į garsiąją Vorkutą, abai toli einančias išvadas, kad atslūgo.
tokia
konferencija
tik
tada
turė

vimo 25-mis metinėmis, kurias Maskvoj prie Jungtinių Valsty todėl ji tik dabar tegalėjo nuro estetinio auklėjimo srityje Lie
siuntinius ir juos dalyti vietos
Amerikiečių ir britų įgulos, iš tų prasmės, jei joje būtų nagri
mūsų respublikos visuomenė ruo bių Ambasados, ištisą savaitę vi dyti, kurlink tos skulptūros buvo tuvoje dabar esąs įsigalėjęs ne
vargstantiems lietuviams, nors
nėjamos
didžiosios
Rytų-Vakarų
keltos
Libane
ir
Jordane
tų
kraš

šiasi tinkamai pažymėti”.
tų siuntinių iki šioliai Draugijos
sose įmonėse Lietuvoj, visai taip išvežtos 1944 metais. Ji negalė paprastas atsilikimas, ir kad to
santykių problemos: Vokietijos
tų
provakarietiškiems
režimams
Atėjo liepos 17 diena, 25 metų pat, kaip ir Stalino laikais, vyko jusi nurodyti tiksliai užkasimo itsilikimo priežastis esanti tik
suvienijimas, Rytų Europos klau vardu labai mažai gauta.
apsaugoti,
neturėjo
incidentų
Per Draugiją gaunant ir dali
nuo lakūnų žuvimo sukaktis, bet "spontaniški darbo žmonių susi vietos. Tai suprantama, nes pati dabartinė santvarka, jos atneš- Dabar kyla didelis klausimas, simai, nusiginklavimas, garanti
jant siuntinius būtų galima už
žadėtų iškilmių nebuvo. Net ir rinkimai”, kuriuose buvo sako nekasė ir ten negyveno, tik da- tas skurdas ir jo sukurtoji šviekokiu būdu jos galės būti ati- jos nuo netikėto užpuolimo ir t.t.
birželio mėnesį tos radijo žinios mos kalbos ir priimamos rezoliu bar, sugrįžusi, matyt, nebegavo timo bei auklėjimo sistema.
Vakarai nenorėjo, kad konferen kirsti kelią visokiems avantiū
Straipsnis
baigiamas
kategoris
.
trauktos,
nenz.kuojant
tų
veži

apie lakūnų palaikų atradimų ne cijos prieš "amerikiečių agresi teisės gyventi Šiauliuose.
ristams ir dar nelietuviams, ku
cija virstų propagandos forumu,
ką
išvada,
kad
"okupantui
nerū^
t^vunu
Problema
neabejopaskelbė nei vienas laikraštis. ją" Libane ir anglų — Jordane.
rie užverčia užsienių šalpos ko
bet rezultate išėjo atvirkščiai.
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mitetus laiškais, jų prašydami
Iš viso, liepos 17 dieną Darių ir
JUOZAS STANULIS
terencijoje,
tačiau
tenka
labai
pagalbos. Iš prašančiųjų tarpo
Girėnų plačiai paminėjo tik TIE ADOLFAS NEZABITAUSKIS
ATSISVEIKINO SU TEATRU da mūsų tautos eksploatacija sa
abejoti,
ar
bus
surastas
bet
koks
yra ir tokių, kuriems tik terei
DIRBA "AUŠROS”
SA, paskyrusi tam savo veda
Juozas Stanulis, buvęs Lietu vo imperialistiniams reikalams sprendimas.
gero. bizūno, kai tuo tarpu
mąjį straipsnį ir visą antrąjį pus
MUZIEJUJE
vos Valstybės teatro aktorius, tenkinti".
VISAM PASAULY kia
Konferencija
gali
įvykti
jau
vargstančių ir šalpos reikalingų
lapį. Tačiau jie paskirti ne tiek
Lyg atsakymas į Amerikos vėliau Klaipėdos ir Šiaulių teat Tas, žinoma, tiesa, kad Mask
už
poros
savaičių.
Jos
iniciatyva
• Prancūzijos premjeras De lietuvių yra nemaža.
didvyriams paminėti, kiek įvai lietuvių spaudoje pasirodžiusį ro direktorius, liepos 13 dieną vai Lietuva buvo ir tebėra reika-1
kaip
atsimename,
išėjo
iš
Chruš
♦
riems priekaištams dėl jų žuvi klausimą "Kur yra Adolfas Ne paskutinį kartą vaidino Vilniaus linga jos saviems reikalams: tą|gjovo Grubioje ir agresingoje Gaulle naujoje notoje pasiūlė,
kad viršūnių konferencija Vid.
mo išskaičiuoti, kuriuose kalti zabitauskis?” (žurnalistas ir kul dramos teatre. Jis, po 40 metų
Paskutiniu metu Draugija ga
juk atvirai pats Molotovas yra notoje jis pareikalavo per tris Rytų klausimais būtų išskirta iš
nama ano meto Lietuvos vyriau tūros paminklų apsaugos specia darbo scenoje, tapo pensininkas.
vo iš valdžios tokius "pageidavi
pasakęs Merkiui ir Krėvei. Bei I dienas pradėti ją Ženevoje. An
JT Saugumo procedūros, jei ji
sybė ir Amerikos lietuvių visuo
tai nereiškia, kad Maskvai Lie- gjaj jr amerikiečiai, tikėdamiesi, būtų šaukiama New Yorke, ta mus": 1. Iš Kanados gautą siun
menės dalis, kad lakūnų žygio
tą parduoti komiso krautuvėje
tuva reikalinga būtinai tamsi ii'jog Chruščiovas nesutiks, pasiū čiau dar geriau būtų, jei ji ga
tinkamai neparėmę.
juoda". Dabartiniai Maskvos vai- lė ją šaukti jT Saugumo Tary- lėtų įvykti kuriame nors Euro Suvalkuose ir 2 .Išsiųsti į BALF
ir kitur pareiškimus, kad Lenki
PASIGYRIMAI IR PASIPEIKIMAI
Vietoj iškilmių Lietuvoje, kuk
dovai gudresni už caro valdinin-Lj08 rėmuose. Nepraėjus nė pa
pos mieste, pvz. Ženevoje. Jo jos gyventojams iš užsienio pa
lios iškilmės buvo Lenkijoje, kur
kus
ir
jie
supranta,
kad
ir
Lietura
j,
paaiškėjo,
jog
tai
būta
klai
komunistinėje Lietuvos spaudoje
nuomone, Saugumo Tarybos rė galba nereikalinga. Be to, užsie
į lakūnų žuvimo vietą (Soldino
vą jiems yra verčiau turėti išla- dingos prielaidos: Chruščiovas muose konferencija nepasiek
nin leistina rašyti tiktai gimi
mišką) buvo nuvykusi speciali
Šalia daugybės pasigyrimų, kimo jų ne perdaug teiškelti, ne vintą ir apšviestą (žinoma, pagal suyko, apsivainikuodamas didele sianti jokių rezultatų ir po to
nėms ir iš jų gauti siuntinius.
delegacija: Povilas Rotomskis išdailinančių visas gyvenimo sri pehtamsiai jus nupiešti. Tai yra jiems reikalingą liniją), negu vi- prOpaganf|jne pergale. Jis tapo
Kaip ir visuose komunistų val
(”Lietuvos kultūrinių ryšių su tis, ne taip jau retas dalykas da žmogiškas reiškinys, ir jis paste siškai tamsią. Tad nei teorija nei pasaudn^s taikos gynėju, pri- reikėsią šaukti antrą panašią
užsieniu draugijos” pirminin bartinėje Lietuvos spaudoje pa bimas ne vien pas bolševikus ... faktai nepatvirtina teigimo, esą versdamas Vakaru valstybes sės- konferenciją. Be to, kaip kores domuose kraštuose, valdžia ir
pondentai pastebi, De Gaulle partija reiškia tiktai "pageidavi
kas), S. Dariaus duktė gydyto matyti ir pasipeikimų. Net ofi Dėl šios priežasties pasigyri dabartinė valdžia Lietuvoj lyg ti už pasitarimų stalo,
krašto viduje turįs tiek daug mus" ir "įsakymų neduoda", bet
ja Nijolė Maštarienė, Adolfas cialių asmenų prakalbose vyrau mus priimame su tam tikru re ir tyčia stumia žmones į kultūKonferencijos programos de problemų, kad negalįs ilgesniam liaudis, atseit krašto gyventojai,
Urbšas, Kauno sklandymo stoties ja vienodas, iš Maskvos nusižiū zervu, su klaustuku, o kur iške rinį atsilikimą. Priešingai, yra
talės dar nėra išryškėjtįsios, ta laikui pasitraukti iš Paryžiaus. tuos "pageidavimus" turi šven
viršininkas Zenonas Brazauskas,
rėtas ir stropiai kopijuojamas liamos neigiamybės, paprastai paskatinimų kultūriškai kilti net čiau jau dabar aišku, jog tai bus
rašytojas Alfonsas Bieliauskas planas: pirma — eilė laimėjimų, neabejojame, kad* jos yra nepra iš Maskvos, o dar daugiau tuo
• Bagdado pakto konferencija, tai pildyti. Nepildantiems toJcių
Vytautas Zenkevičius iš kom- o paskui — žodeliu "bet” ar "ta manytos. Bet tas nei kiek nepa gana nuoširdžiai susirūpinusių didelis propagandinis mūšis, ku kaip numatoma, kviesianti JAV "pageidavimų" yra koncentraci
riame Chruščiovas kaltins JAV
jos stovyklos.
^^irtijos centro įstaigos. Tačiau
čiau” prasideda ir trūkumų, ap teisina palinkimo nuslysti į kitą yra vietinėje valdžioje. Kitas da ir Britaniją "agresija", o Vaka įstoti nariu į Viduržemio gyny
delegacija daugiau lankėsi kito sileidimų bei atsilikimų skaičia kraštutinumą ir pasipeikimus lykas, kad dar toli gražu nėra
Amerikos ir Kanados lietuviai,
bos orghnizaciją. Turkija, Iranas
rams
teks
sunkus
uždavinys
—
se vietose ir daugiau dėmesio vimai. Tai, be abejo, daroma apibendrinti, išpūsti, vien iš jų pasiekta tiek, kiek svajonėse ir
ir Pakistanas ruošiasi prašyti iš kurie siunčia siuntinius savo ar
.skyrė ”ryšių stiprinimui tarp tam, kad susidarytų objektyvu tedaryti išvadas. Prie tiesos tuo pasigyrimuose planuojama. Tvir kaip atkreipti pasaulio dėmesį į JAV daugiau karinės ir ūkinės timiesiems Lenkijoje, į aukščiau
Liaudies Lenkijos ir Tarybinės mo įspūdis.
pavalbos. Didžioji konferencijos minėtus pageidavimus turėtų at
nepriartėjama ir nieko nepasie tinimas, esą, dabar įvykęs švie
Lietuvos”, negu lakūnų paminė Vis dėlto, savaime supranta kiama, tiktai be reikalo susiklai- timo srityje neregėtas atsiliki
problema bus naujosios Irako vy sižvelgti ir savo siunčiamuose
jimui.
riausybės pripažinimo klausimas laiškuose rašyti tiktai tai, kas
mas, ar kad į tą atsilikimą tyčia
JIE ĮSIJUNGĖ Į
ma, teigiamybių išskaičiavimuo d i narna.
Irakas, kaip spėjama, konferen reikalinga.
Lenkijoje gyvenantiems lietu se daugiau yra pagundos pagra šias mintis ypač skatina lie stumiama, jokiais sumetimais
♦
DIRVOS TALKĄ cijoje nebus atstovaujamas.
viams Lenkijos valdžia neleido žinti vaizdą, o, kalbant apie trū pos 7 d. "Drauge" pačiame pir nėra mums reikalingas, o kadan
rengti iškilmių Soldino miške.
• Sovietų spauda pradėjo kal Punske visi laiškai yra skai
kumus, greičiau gali būti palin majame puslapyje išspausdinti gi yra faktų, iš kurių matyti,
Į vykdomą $20,000 vajų įsi
kad toks tvirtinimas yra tenden jungė du geri Dirvos bičiuliai: tinti JAV, kad ši bandanti su tomi, atseit, cenzūruojami.
PREMIJOS MOKSLININKAMS
cingai perdėtas, tai jis savaime
kliudyti viršūnių konferenciją,
Gediminas Biskis,
Liepos 8 d. Seinuose įvyko
IR MENININKAMS
tampa net žalingas, nes mumyse
iš Chicagos ..............$25.00 nes ruošianti naują agresiją,
Draugijos centro valdybos posė
Liepos 19 d. Vilniuje buvo pa
pačiuose gali griauti pasitikėji Edvardas Petraška,
greičiausiai prieš Iraką.
dis, kuriame dalyvavo ir valdžios
skirtos respublikinės premijos
mą mūsų susidaromomis nuomo
• JAV armija erdvėn iššovė
iš Omahos .......... ...... $25.00
atstovai. Buvo svarstoma Lenki
už žymesnius mokslo ir meno
nėmis apie Lietuvos padėtį.
Rėmėjams dėkojame ir lau ketvirtąjį ir sunkiausiąjį (38,5 jos lietuvių ekonominiai, kultū
veikalus. 25,000 rublių premija
sv.) žemės satelitą Explorer IV, riniai ir švietimo reikalai. Buvo
Jeigu norėtum pabrėžti, kad, kiame kitų atsiliepimo.
paskirta "Tarybų Lietuvos isto
Su šiandien skelbiamais iš vi kuris skirtas rinkti ir žemėn daug kalbų ir pažadų. Bet atro
pavyzdžiui, religinio auklėjimo
rijos I tomo autoriams: prof. K.
Lietuvos mokyklose visiškai ne so gauta .....................$18,891.30 perduoti kosminio spinduliavimo do, kad iš tos konferencijos bus
Jablonskiui, doc. J. Jurginiui, P.
bėra, tai būtų tiesa, nes jis są Dar būtinai reikia $ 1,108.70 duomenims.
tokia nauda, kaip iš saulės šili
Kulikauskui ir prof. J. Žiugždai
moningai iš mokyklų išstumtas
mos sausio mėnesyje. Valdžios
(pasidalintina). Tokia pati pre
ir jo vietoj proteguojamas anti
atstovų "pageidavimu" išrinktas
mija teko ir matematikui dr. J.
religinis auklėjimas. Jei tvirtinnaujas Draugijos valdybos pir
^Kubiliui už penkių matematikos
tumėm,
kad
toks
visam
pasau

mininkas — Savickas. Tai par
mokslinių darbų ciklą. 15,000
ly
populiarus
skautų
sąjūdis
Lie

tijos narys, todėl valdžios aki
rublių gavo Kauno Politechnikos
tuvoj sunaikintas, tai būtų irgi
mis dabar draugijos valdyba bus
instituto docentas Rozenbliumas
visiška
tiesa,
nes
vietoj
skautų
tvarkingesnė.
už mokslinį darbą statybos tech
dabar vyksta aukščiausias spau
♦
nikos srityje.
dimas komunistinių pionierių ir
Liepos 8 d. 10 mokytoju išvy
Menininkai po 25,000 rublių
komjaunuolių organizacijų labui.
ko į Vilnių keliems mėnesiems
premijas gavo trys: V. Mykolai
Bet iš Šiaulių instituto dėstyto
pasitobulinti.
tis Putinas už "Sukilėlių” I to
jų laiško daryti išvadą, kad yra
♦
mą, Ieva Simonaitytė už ”Viliaus
įvykęs "kultūrinis nuosmukis”,
Liepos 10 d. vidurinės mokyk
karaliaus” du tomus, ir skulpto
tėra labai maža pagrindo. Prie
los mokinių ansamblis buvo iš
rius J. Kėdainis už skulptūrą
šingai, galima tik matyti, kad
vykęs į Klevų kaimą eiliniam pa
"Kolūkio arklininkas".
yra susirūpinimo, kad yra kelia
sirodymui.
Be to, Kultūros ministerija pa
mas balsas, kodėl nėra pakanka
skyrė eilę smulkesnių premijų
mos pažangos toje srityje. Susi
už veikaliukus mėgėjų teatrui
Iš Vilniaus pranešama,
rūpinimas pažangos stoka nebū
Ml? W
bei už dainų kompozicijas arba Naujasis JAV kreiseris "Galveston", pirmasis raketomis ginkluo tinai yra nuosmūkio ženklas.
kad liepos mėn. 8 d. atvyko ke
tekstus: rašytojai Miliūnas, Ku tas karo laivas, rodo savo "muskulus” — Bendix-Talos vairuojamą
armijos
JAV
24
divizijos
kariai
"stovyklauja
’
netoli
Beiruto
Ar estetinis auklėjimas dabar
lios sukomunistėjusių lietuvių
bilinskas, kompozitorius Balsys
raketą, skrendančią greičiau už garsą.
(Perkelt* i K psl.)
aerodromo.
šeimos iš irazilijos.
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GALIMA UŽSAKYTI PAŠTU. UŽSAKYMUS SU PINIGAIS
SIŲSKITE ;
Nijolė Bartuškaitė,

1893 Rosalind Ave.

*
t.

East Cleveland 12, Ohio.

Kainos:
Main Floor $6.00, $5.00

Balcony $5.00, $4.00, $3.00
Clevelande gyvenantieji bilietus gali gauti pas santariečius ir
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMUOSE

C-

6933 SUPERIOR AVE.

Lietuvio gydytojo laiškas iš Venecuelos
Dirvos skaitytojas A. M.

Balys

tų ir į kitas naujojo mokslo ša

kasdien aplinkui matėme gais
persiuntė redakcijai savo gi rus.
minaičio, atsidūrusio VeneČia savotiški žmonės, nemėgs
cueloje, laišką, kurio įdo ta tvarkos, nesugeba laisvės ge

kas.

mesnes

Gaidžiūnas

Šie, Lietuvos nepriklausomy

Pageidauja

ir

daugiau

vietas

pateikiame

visiems skaitytojams.
straipsnių, atidengiančių antro
jo pasaulinio karo buvusias pa
Kaip jau anksčiau rašiau, esu
metai tikrai gausūs suvažiavi
slaptis.
paskirtas į naują vietą. Mieste
mais ir kongresais. Didžioji jų
Tiesa, redakcija ir priešingų lis, kuriame dabar gyvenu, yra
dalis jau praeityje, bet Pasaulio
bės

paskelbimo

sukaktuviniai

Lietuvių Seimas dar prieš akis,

BOSTON

laiškų yra gavusi, ypač tik pra aukštumoje, norint jį pasiekti,

ram panaudoti. Vengia darbo, vi

si metasi politikuoti, komiunistų
partija dirba išsijuosusi. Užsie
niečiai užpuldinėjami, daužomos
jų krautuvės.

Seniausia lietuviška radijo
programa Naujoj Anglijoj, gy
vuojanti jau 25 metus, rengia
savo metinį pikniką su įvairią ir
turtinga programa, sekmadienį,
rugpiūčio 3 d., gražiam Ramuvos Parke, Claremont Ave., Montelloj-BrocJktone.
Programoj dalyvauja: pagar
sėjusi lietuviškų tautinių šokių
grupė, vad. Onos Ivaškienės, sve
čiai šokėjai: ukrainiečių tautinių
šokių grupė, vad. Harry Hrycenko; taipgi 11 ir 13 metų brolis ir
sesutė Liudmila ir Vitaly Beskrovvny, kurie šoks ukrainiečių
ir gudų šokius; magikas Bourdini the Great, suįdomins visus,
ridamas ugnį ir parodydamas

Mano turimas gailestingąsias kitų nuostabių dalykų; vaikus

dėjus
Penemiundės
pirštus reikėjo skristi lėktuvu ir dar po seseris praeitą mėnesį keitė du džiugins klounas Lee Burke;
ir dera apie jo eigų kiek užsi
spausdinti. Mes buvom pakaltin rą valandų joti raitam.
kartu, mat, valdžia paskyrė, o John Albe vaikams rodys gražų
minti.
ti, kad perdaug skiriame dėme
Čia dabar prasidėjo lietaus pe miestelis nepripažino, trukdė lėlių teatrą (puppet show).
Nežinia, kiek į tą seimą atsto sio paskutiniojo karo visokiems
Bus ir metinis, tradicinis rin
vų atvažiuos iš kitų valstybių. šnipinėjimams, bet vėliau, kada riodas, tik lyja nedaug. Upės dėl joms dirbti, sakė, dabar valdo
kimas gražuolės "Miss Lithua
Aišku, kad pilni atstovų sąrašai skaitytojai pamatė, kad čia at didėjančių karščių šiemet iš liaudis ...
... Laišką turėjau pertraukti: nia of N. E." Pereitų metų gra
bus iš JAV ir Kanados, o iš kitų skleidžiami raketinio amžiaus džiūsta, ko anksčiau nebūdavo.
kraštų bus tiek, kiek atsiras en pradžios didieji įvykiai, tokie Todėl dažnai kai kurias vietoves sode, ant kavos medelių, pasiro žuolė Irena Andrūnas iš Hyde
dė gyvatė — virš 2.5 metro ilgio, Park įteiks šių metų gražuolei
gyventojai palieka ir išsikelia.
tuziastų, surandančiu laisvo lai- laiškai pradingo.
Sausros metu visa žolė per- stora, eina, kaip tempiama vir- bukietą gėlių, senatoriaus John
ko ir nepagailinčių kelių šimtų
Redakcija planuoja artimiau
dolerių. Iš toliau keliaujančių, siu laiku vėl duoti daugiau leng džiūsta, parausta, tereikia tik vė nuo vieno kavos medžio ant F. Kennedy dovanotą taurę ir
gal ir su tūkstantinę pasiryžusių vų pasiskaitymų, bet pasiskaity ‘degtuko ar cigaretės nuorūkos, kito. Apačioje vištos su viščiu kitų dovanų.
Šokiams gros Jono Shurilos
kad kiltų didelis gaisras, apimąs kais, ir aš dažnai sudedamoje
persiskirti.
mų prasmingų, ne vien tik tuš ištisus kilometrus. Ir jų šiemet kėdėje pasėdžiu po tais medžiais. orkestras, geriausi šokėjai bus
Atstovų skaičius neaiškus, čias intrigas keliančių. Bet norė
apdovanoti. Bilietai į pikniką tik
bet jau sveikinimų tai suplauks tume, kad ir skaitytojai pareikš daug — dėl didesnės laisvės, gal Bet, laimei, ji nėra nuodinga.
po 75 centus, įskaitant ir mo
glėbiai. Atsiras ir būriai sveikin tų savo pageidavimus, ko jie dau geriau pasakius, betvarkės veik Tigre ją vadina vietiniai. Ji me
džioja nuodingas gyvates, ryja kesčius.
tojų žodžiu, nes pagal mūsų pa giau nori. Ir mes būsime dėkingi,
viščiukus, žiurkes, todėl gyvento Maloniai su draugais ir pažįs
protį kaip gi čia nepasirodyti jei tokių pageidaujančių laiškų tikos primena liaudies posakį:
jai jos nežudo. Kita, vadinama tamais praleisti laiką kviečia se
Kūlė šiaudus be grūdų,
tokiam dideliam įvykyje ir nepa susilauksime. Iš jų mes daugiau
Capitan, taip pat laipioja me niausios N. Anglijoj lietuvių ra
Darė alųC avižų.
sakyti parinktą žodį. Ypač dar, susiorientuosime daugumos no
i
dijo programos vedėjai
Kodėl nuosmūkio deklaracija džiais yra mažesnė ir labai nuo
kad mes beveik kiekvienas ką rą, ir pagal galimybes, tuos no
Steponas ir Valentina Minkai.
neatsiekia savo tikslo? Kokia ji dinga. žmona vieną tokią jau
nors atstovaujam ir pilnai turim rus patenkinsime.
užmušė ...
turėjo būti?
teisę prašytis žodžio ...
NORINTIEJI VASAROTI
Nuosmūkio deklaracija neat Taigi, visą laiką turiu nema
Dėl tų gausių sveikinimų čia
siekė savo tikslo dėlto, kad jos lonumų su gail. seserimis, kurios savininkų Stasio Lūšio ir Bruir norisi kelius žodžius parašyti.
autoriai nesiteikė pateikti skai yra netvarkingos, nenori dirbti. tenio L. Veito vasarvietėje, kuri
NUOMONĖS
Ypač, kad tie sveikinimai suryja
tytojams nuosmūkio pavyzdžių. Jos nuolat keičiasi dar ir dėlto, randasi saulėtam Cape Code,
patį geriausį posėdžiavimo laiką,
Jei vietoj ilgų ir įmantrių išve kad darbas nėra lengvas. Reikia kreipiasi sekančiu adresu:
kada visi dar nepavargę ir švie
džiojimų būtų buvę pateikta bent dažnai jodinėti, atlikti skiepiji
NEMOKANTĮ
žios galvos rimtesniems posė
Colonial Inn
mus.
tuzinas pavyzdžių, įrodančių nuo
PAMOKYK
džiavimams. Jie taip lengvai su
Beach St.
Aš pats čia neturiu daug dar
smukį,
tai
būtų
buvę
visai
kas
ryja laiką, jog tik kongresams ir
Monument Beach
Katekizmas moko, kad nemo kita. Keista, kad nei gausingieji bo (privačios praktikos nėra).
seimams baigiantis pamatoma,
Cape Cod, Mass.
kantį reikia pamokyti. Reiškia, kritikai nepasigedo pavyzdžių Per dieną, pŲeš pietus, atleidžiu
kad nebegalima numatytos pro netinka nemokantį niekinti, že
apie 20 ligonių, kurie sueina iš
gramos tvarkingai išbaigti, ir minti, arba iš jo tyčiotis. Netin nuosmukiui įrodyti. Dėl tos pa apylinkių. Sunkūs ligoniai atne
čios priežasties ir deklaracijos
skubomis pravaromi patys svar ka į jį iš aukšto žiūrėti.
šami hamakuose. Naktį niekur
kritikai neatsiekė savo tikslo.
bieji reikalai.
nejoju, nėra papročio, galbūt,
Minėta katekizmo pamoka pri
Prisimintinas čia kalbininkas dėl pavojų iš gyventojų pusės,
Esu buvęs Tautiniam Kongre simena ryšium su garsiąja kapos
se, atidžiai sekiau Amerikos Lie (60) kultūrininkų pasirašyta de Jablonskis. Ką jis darė, matyda nes indėnai yra labai geri, tačiau
tuvių Kongreso aprašymus vi klaracija "Pasipriešinkime kul mas, kokia netaisyklinga buvo užgauti — labai kerštingi. Dieną
anų laikų laikraščių kalba? Ar
suose lietuvių laikraščiuose. Ir tūriniam nuosmukiui.’’
išjodamas, imu palydovu gink
jis pasielgė taip, kaip nuosmūkio luotą policininką, neva keliui pa
visi neužmiršta prisiminti, kad
Kažkodėl minėta katekizmo
pabaigoj nebebuvo laiko svar pamoka neprisiminė nei gausin deklaracijos autoriai? Ar jis ra rodyti.
biems klausimams rimtai pa giems anos deklaracijos kriti šė pareiškimą, išpeikdamas, iš
. Naktį retai kas kelia, nebent
svarstyti. Atseit, tą laiką suėdė kams. Todėl, kaip iš vienų, taip niekindamas savo laikų laikraš pasitaiko mušeikos, kurių čia
tie gausūs sveikintojai, kurie ir iš kitų, naudos labai maža. čių redaktorius ir jų bendradar
nemaža. Vietiniai gyventojai iš
didžioj daugumoj visiškai nieko Nuosmūkio deklaracija ir jų kri- bius? Ar jis juos gėdino dėl jų gėrę arba bučiuojasi, arba mu
nemokėjimo gimtosios kalbos?
nauja nepasakė. Tat ir Pasaulio
šasi, naudodami specialius pei
Ne. To jis nedarė. Jis ir kiti kal
Lietuvių Seimui artėjant, kada
kus, panašius į kardus. Beveik
bininkai žinojo, kad tokiu būdu
tokių sveikintojų antplūdis bus
kiekvienas jų nešiojasi peilį, nors
CHICAGOS
jie nepasitarnaus.
dar didesnis, būtinai reikia to
GYDYTOJAI ,
Vietoj rašęs apie savo laikų įstatymu tai uždrausta.
kios tvarkos tiems sveikinimams
Skaitydami KARĮ būsite ge
kalbinį nuosmūkį, jis rinko iš
Įstatymų yra daug, bet jie vi
išgirsti, kad jie brangaus laiko
Tel. ofiso PRospect 8-1717
įvairių laikraščių netaisyklingus si guli stalčiuose. Kiekvienas irai informuoti apie pasauliniu?
negaišintų.
Rezidencijos REpublic 7-7868
sakinius ir nurodinėjo, kaip tai diktatorius yra naujas įstaty karinius įvykius, rasite straips
Rengėjams pats laikas pagal
nių iš karinės ir Lietuvos istorl
syklingai rašyti. Tai ir buvo ne mas.
voti.
Dr. S. Biežis
mokančių pamokymas.
Visuomet turime daug visokių jos retais paveikslais iliustruotų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuosmūkio deklaracijos auto dizenterijų, ypač vaikų tarpe. i'r Lietuvos karių atsiminimus k*
3148 West 63 St.
i.
Dirvoje pradėjome spausdinti
riai neatsiminė nei katekizmo, Nebėra jau maliarijos, arba tik įvairių laikų.
VAL.:
1-3
popiet
ir
7-8
v.
vak.
istoriko J. Jakšto straipsnius,
Metinė prenumerata $5.00; ra
ir sekmad. ofisas uždarytas, nei kalbininko Jablonskio. O'at pėdsakai. Venerinės ligos taip
kurių iš viso bus astuoni, ir jie Trečiad.
siminti dar ir dabar galėtų.
pat likviduojamos. Visi privers šykite : KARYS, 916 WillougW
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
atvaizduos Lietuvą šv. Kazimie
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.
Antanas Karavojus tinai skiepijami prieš užkrečia- Ave., Brooklyn.' 21. N. Y.
ro gyventam laike. Paskutinieji
du straipsniai plačiau palies pa
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.
ties šv. Kazimiero gyvenimą ir
Tel. buto GRaceland 2-9203
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS PIRMOS
jo kulto genezę. Tie straipsniai,
GENERAL PARCEL fir TRAVEL CO., INC.
kaip jau skaitytojai patyrė, turi
Dr. Juozas Bartkus
bendrą antraštę __ KazimieriGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
135 W. 14th St., New York 11. N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583
niai metai.
Norvest Medical Center
(Licensed by USSR)
2336 West Chicago Ave.
Dėkodami istorikui J. Jakštui
116 East 7th St.
MCSŲ SKYRIAI 332 Fillmore Ave.
Chicago 22, Hl.
už didelę talką, ypač anuos toli
New York City
Buffalo 6, N. Y.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad
mus laikus priartinti dabarčiai,
antrad., ketvird., penktad.
Tel. YU 2-0380
Tel. MOhawk 2674
mes tikimės, kad ir skaitytojai
Tik susitarus trečiadieniais.
,
900 Literary Rd.
11339 Jos. Campau
632 W. Glrard Ave.
juos atidžiai paseks ir susidarys
Cleveland 13, Ohio
,
Detroit 12, Mich.
Philadelphia 23, Pa.
anų Lietuvos laikų teisingesnį
Tel. TOwer 1-1461
Tel. TOwnsend 9-3980
Tel. WAhu»t 5-8878
Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020
vaizdą.c
Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū
Namų WAlhrook 5-3765
Esam gavę keletą laišką, ku
riuose skaitytojai pa g e H a ugi,

kad Dirvoje vėl būtų spausdina
ma tokių rašinių, kurįe, kaip ir
Penemiundės baltieji pirštai,
atidengę raketinio amžiaus pra
džią lengvu pasiskaitymu, įves

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(Įėjimas iš Rockwell St.)
VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

THE LORAIN BANKING CO.

Mezzanine $6.00, $5.00, $4.00

TARP GYVAČIŲ IR INDĖNŲ

Šią savaitę

mas ligas. Prieauglis labai dide
lis.
Ekonominė tautos būklė dėl
žibalo ir kitų< turtų labai stipri.
Kasdien valdžia gauna apie 6
mil. bolivarų iš naftos bendro
vių. Nors yra sunkumų, bet kraš
tas labai greitai progresuoja,
kaip ir visa Pietų Amerika.

sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
statymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites (oro
paštu per 7-12 dienas).
Jūs dar spėsite persiųsti maisto produktus vasaros laikui.
Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies muisto produktų, kaip tai — sviesto, arbatos,
kavos, ryžių, kumpių ir t.t., o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.

600 BROADWAY

LORAIN. OHIO

Member Federal Reserve Bank
Member Federal Deposit Insurance Corp.

SAV1NG DEPOSITS INSURED

UP TO $10.000

INTEREST RATE NOW 3% PER ANNUM

GREETINGS and BEST WISFJES

To Our Friends and Patrons

UPT0WN PRESCRIPTION DRUG
STORES
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
10543 Carnegie Ave.
10431 St. Clair Ave.
18599 Lake Shore Blvd.
10605 Chester Ave.

RA
MU
IV
SW

1-2700
1-3600
1-9252
1-2200

GREETINGS and BEST W1SHES

To Our Friends and Patrons

THE UNIVERSAL CLEANING
& DYEING CO.
UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUALITY
Cleveland’s Finest Cleaners aince 1883

Plant—1218-30 East 71st St.

HE 1-8100

(1

GREETINGS andi BEST W1SHES

THE LAKE ERIE BUILDING
MATERIAL COMPANY
YOUR NEIGHBOR
1321 MARCtUETTE

HEnderson 1-5080

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Many Friends

L.

GOTTLIEB

CONTAINERS and RE-CONDITIONERS
8105 PREBLE AVENUE

VU 3-0075

GREETINGS and BEST W1SHES
Best Wishes to Our Friends and Patrons

JACK KLUM REALTY CO.
259 East 156 Street

IV 1-2901

GREETINGS and BEST W1SHES

To Our Friends and Patrons

FROM A FRIEND

I

*♦DIRVA* Mr. 37 V?”
Kazimieriniai metai (2)

šiaip ar taip, Lietuva ir Len

LIETUVIŲ SPAUDA AUSTRALIJOJE

kija, nors ir bendro valdovo val
domos, tebuvo "lygiomis, savai
KAZYS KEMEŽYS
mingomis valstybėmis. Tai aiš
LIETUVOS BŪKLĖ XV AMŽIUJ
kiai dar patvirtino Kazimiero
■I F
n
nizacijos — ALB Krašto Valdy
J. JAKŠTAS
1446 m. aktas, kur sakoma, jog
bos žinion. Vienok atsakomasis
“Mūsų Pastogė“
abi valstybės į '“vieną brolišką
redaktorius Baužė iš karto su tuo
Lietuvos būklę XV a. lėmė ki Vadinasi, žirnajų kautynės lėmė, uniją“ sujungiamos.
Tebeinant “Australijos Lietu nesutiko, tardamas, kad savait
Būdamos savaimingos, abi val viui” Adelaidėje, ir Sydnėjaus
lusi problema: išlaikyti šimtme- kad lotyniškoji krikščionybė, su
raštis esąs jo nuosavybė. To re
č^i pagrįstą valstybės savaimin- mišusi su lenkybe, jau tapo ne stybės lygiomis derėjosi ir tiek lietuviai veik tuo pat metu susi zultate, ilgesnį laiką tarp Bau
>WRią, išliekant bendroj su Len išskiriama iš Lietuvos ateities. smarkiai ginčijosi dėl Volinijos rūpino savo informacinu leidiniu.
žės ir Krašto Valdybos vyko tam
kija jogailaičių valdžioj.
Prolenkiškoji įtaka Lietuvoj ir Podolijos, kad vos nepriėjo Ir jo pasirodymo ilgai neteko tikras trynimasis dėl savaitraš
Ši problema atsirado po Krė aiškėja, kad ir iš sekusios Gar prie ginkluoto susidūrimo. Tik Laukti. Vos keliems mėnesiams
čio priklausomybės.
vės linijos (1385), kurioj Jogai dino sutarties (1437), kur Zig Kazimiero, kuris dėjosi abiejų praėjus, 1949 metų sausio 26 d.
Ta proga naudojantis, buvo
la pasižadėjo “pridėti“ Lietuvą mantas sutiko valdyti Voliniją valstybių autokratu, tėviškas įsi Sydnėjuje išeina pirmas spaus
net daryta tam tikrų pastangų
prie Lenkijos, atseit, pats vienas iki savo mirties, kada ji turės kišimas apmaldė Lietuvos bajo tuvėje spausdintas lietuvių sa
Sydnėjaus lietuvių savaitraštį
valdyti abi valstybes, kad ir skir tekti lenkams. O Podolija visai rus. Tačiau lenkų pretenzijų pa vaitraštis vardu “Mūsų Pasto
padaryti tam tikros politinės
veikti lietuviai didikai stovėjo gė“. Savaitraščio leidėjas — Aus
tingais titulais. Bet štai iškilo palikta lenkams.
krypties organu. To pasėkoje,
Vytautas Didysis, kuris, pasak
Kai Zigmantas dėl kažkokių, nuošaly jų trylikos metų kovų su tralijos Lietuvių Draugija. At- trijų metų laikotarpyje pasikei
ano meto kronikininką, skundę galbūt, asmeninio pobūdžio in vokiečių ordinu, pasibaigusiu an sakomingas redaktorius Baužė.
tė net penki savaitraščio redak
sis, jog “Lietuvą valdo svetimie trigų buvo nužudytas (1440), ba trąja Torno taika (1466). Čia Redaktorius — J. Žukauskas.
toriai. 1949 m., kaip jau buvo
ji, ko anksčiau nebuvo“, bėgo pas jorai, ištikimi jogailaičiams, lenkai atgavo anksčiau turėtą Laikraštis išleistas dar anksčiau
minėta, laikraštį redaguoja J.
kryžiuočius ir su jų pagalba ieš kvietėsi į d. k-ščio sostą Jogailos Pamarėlį ir prisijungė vakari iš Nepriklausomos Lietuvos emi
Žukauskas. 1950 m. laikraščio
kojo pradžioj savo tėviškės.
sūnų Vladislovą ir prašė atsiųsti nius Prūsus, palikdami ordinui gravusio į Australiją lietuvio redaktoriumi jau J. Vėteikis, Didžiausias pasauly dirižablis ZPG-2W iš Goodyear fabriku Akrone,
Po keliu pasikartojusių Vytau vietininku trylikos metų brolį tada dar žymia dalimi lietuviš Baužės pastangomis.
1951 m. A. Mauragis, ir 1952 me Ohio, išskrenda j paskyrimo vietą. Jis pagamintas laivyno užsa
to kovų su Jogaila ir su jo sali Kazimierą. Vos atvykusį Kazi kus Rytprūsius su Karaliaučiaus
Suprantama, kad Sydnėjaus tų pradžioje B. Zumeris.
kymu, su specialiais radaro įrengimais, ir bus naudojamas lėktuvų
ninkais, jis tapo Lietuvos di mierą bajorai tuojau paskelbė d. miestu.
lietuviams lietuviško laikraščio
pavojaus įspėjimo tarnybai vandenynų pakrantėse.
džiuoju kunigaikščiu ir tuo būdu k-sčiu ir tuo Lietuvą faktiškai
Užsispyrę ginti D. K-tijos sa būtinumo mintį sukėlė J. Žu Ilgainiui, matyt, ir Baužei nu
sutvirtino Lietuvos valstybę gre atskyrė nuo Lenkijos. Už maža vaimingumą, Lietuvos bajorai kauskas, kuris, kaip iniciatorius, bodo neaiški laikraščio teisinė
padėtis ir nepelningas biznis, ko dradarbiauti savam laikraštyje laikraštis nevengs politinio gy
ta Lenkijos.
metį Kazimierą valdę bajorai uo praleido progą gauti Baltijos pa vėliau tapo ir pirmuoju šio laik
išdavoje, 1952 metų pradžioje jis ir tuo kiek nustelbiamas gresian venimo apžvalgos, ar jo kritikos,
z-Vytauto įgyvendyta politinė li liai gynė Lietuvos žemes.
jūrį ir baigtinai užtikrinti dirb raščio redaktorium. Savaitraštis
sutiko savaitraščio- leidimą per
Aja -buvo tęsiama jo įpėdinio
Ryšiai su Lenkija vėl atsinau tinės, savo laiką atgyvenusios, išėjo 4 puslapių, mažoko forma duoti ALB Krašto Valdybai, ku tis jaunimo nutautėjimas. Be bet vengs tuščių ginčų, kivirčų
Švitrigailos, kuris, ypač dėl Vo- jino, kai Lenkijos karalius Vla ordino valstybės pėdsakus.
to, o vienas puslapis anglų kalba. ri, kaip naujas, bet tikras, laik abejo, tai yra nepaprastai ver ir kitų lietuvių vieningumą skal
tingos ir reikšmingos savaitraš dančių dalykų. Visus lietuvius
linijos krašto, tiek susivaidijo su dislovas, būdamas Vengrijos ka Lietuvos abejingumą vakari Taigi pačioje pradžioje, dėl ry
raščio
šeimininkas,
redaktoriumi
čio pastangos, nes, be kitko, tai vertins vienodai ir kiekvieną tei
lenkais, kad šieji, su dalies lie ralium, žuvo kovodamas su tur nei politikai galbūt lėmė ne vien šių stokos su lietuvių gyvenamo
tuvių bajorų pagalba, išrinko kais ties Varna (1444). Laukę neapykanta lenkams, bet ir iš mis vietovėmis, maža informaci vėl pakvietė buvusį pirmąjį re yra dar ir vienintelis bei tikriau singą pastangą parems.
Lietuvos didž. kunigaikščiu Zig keleris metus grįžtančio kara Maskvos pusės kilusios pretenzi jų apie lietuvių gyvenimą Aus daktorių J. Žukauską. Jam gi iš sias kelias palaikyti lietuviš Naujasis savaitraštis ilius
pareigų pasitraukus, redaktoriu
mantą Kęstutaitį.
liaus, nes sklido gandai jį gyvą jos į D. Kunigaikštijos žemes ir tralijoje. Vienok, vėliau laikraš mi tapo J. Kalakauskas, kuris ir kiems ryšiams tarp senosios ir truotas, esama net karikatūrų,
naujosios kartos.
duodamos religinio gyvenimo sa
Švitrigaila, lenkų pasiųsto at esant, lenkai pagaliau kreipėsi į Krymo totorių grėsmė. Akivaiz tis savo turiniu gerėja, informa redagavo Australijos lietuvių
Atrodo, koki bebūtų ateityje vaitinės apžvalgos, kultūrinė
stovo Zarembos sukurstytų są Kazimierą, vienintelį Jogailos doj šių pavojų bajorai prašyte cijų gausėja.
bendruomenės savaitraštį iki
Tenka konstatuoti, kad, vos mirties, šiuo metu “M. P.“ yra sunkumai lietuvių spaudai Aus kronika, recenzijos, mados ir ki
mokslininkų užkluptas Ašmenoj palikuonį, prašydami užimti jų prašė Kazimierą palikti jiems
tralijoje, “Mūsų Pastogė” turi nas. Plačios sporto apžvalgos,
ir iš jų ištrūkęs, pabėgo į rusiš sostą. Kazimieras sutiko būti jų vietininku sūnų. Tačiau Kazi tik savaitraščiui bepradėjus eiti, redaguojama J. Veteikio.
daugiausia patikrintą tolesnės lygiai plačiai gvildenami kultū
kas sritis ir jose organizavo pa karalium ir prieš išvykdamas mieras, matydauas sunkią Lie kažkaip, savaime, susidarė tam
Kalbant apie lietuvių spaudą egzistencijos ir tobulėjimo kelią, ros, meno ir kiti reikalai. Infor
sipriešinimą prieš lenkų ekspo davė bajorams garsią privilegi tuvos padėtį, nepanoro išleisti tikros labai nepalankios sąlygos Australijoje, tektų pažymėti, remiant šį laikraštį visiems macija bešališka. Tiesa, kartais
jos iš savo rankų. Tad XV a. tolesniam jo klestėjimui. Mat,
ją (1447).
nentą Zigmantą Kęstutaitį.
kad, nežiūrint to, jog “Australi krašto lietuvių bendruomenės paliečia bendruomenės opius
Privilegijoj pirmiausia duoda Lietuva pirmą kartą gavo pa neužilgo Australijoje įsikūrė lie
jos Lietuvis“ pradėjo eiti 1948 nariams. Jis lieka ir ateityje vie klausimus, kuo sukelia kartais
čia jau pastebimas rusiškų
ma bajorams daugiau teisių len justi Maskvos kėslus, kurie ga tuvių bendruomenė, ir tuo būdu
metų pabaigoje, visvien pirmasis nintelis bendruomenės dvasinis tam tikrų komentarų ir diskusi
sričių didesnis palankumas šviltkų kilmingųjų pavyzdžiu. Jiems lutinai palaužė jos laisvę 1795 Australijos Lietuvių draugija
rigailai laikytinas pirmu ženklu
spaustuvėje spausdintas lietuvių ryšininkas, o taip pat bendruo jų bendruomenės laikraštyje
patvirtinamos Vytauto ir Zig m. ir vėl atsinaujino — kad ir lyg ir savaime nustojo veikti.
savaitraštis buvo lietuvių ben menės visuomeninio, tautinio, “M. P.“
jų atlyžimo nuo bendrosios Liet.
manto dovanotos žemės, jie ne savotiškoj formoj — mūsų lai Nuoseklumo principu, atrodė, druomenės laikraštis “Mūsų Pa
kultūrinio ir kitokio pobūdžio
D. 'Kunigaikštijos. Greičiausiai
Nors ir sunki abiejų lietuviš
gali būti baudžiami, vien skundu kais.
kad savaitraštis “M. P.“ turėjo
šiosios katalikiškumas ir josios
stogė“, nes “A. L.“, nežiūrint jo veiklos atspindys, kaip lygiai ir kų savaitraščių Australijoje me
remiantis, atseit, be teismo
(Bus daugiau)
pereiti
naujos
lietuviškos
orgaankstyvo pasirodymo, tepradė- tos veiklos žadintojas bei vertin džiaginė padėtis, vienok “Tėviš
aiškus pakrypimas Vakarų link
sprendimo, nustatoma našlėms
tas spausdinti spaustuvėje tik tojas. To svarbiausio tikslo lin kės žiburių” pasirodymas Mel
bus šaldęs ortodoksinės visuome
ir sūnums paveldėjimo tvarka ir
1951 metų pradžioje, taigi dviem kėtina jam siekti ir ateityje.
nės santykius.
bourne, reikia spėti, gal dalinai
kt. Bajorų teisių padidinimą
metais vėliau nuo “M. P.“ pasi
Kaip ten bebūtų, Švitrigaila,
ir buvo svarbiausias akstinas,
reiškė ir socialiniai privilegijos
“
Tėviškės
Aidai
“
subūręs jėgas rytuose ir pasitel
rodymo.
kad bendruomenės laikraštis pa
nuostatai, kur daugumas valstie
GREETINGS and BEST WISHES
kęs Livonijos ordiną, prisitrauk
Ir taip, bebeinant dviems lie skutiniu laiku žymiai patobulė
Nežiūrint, koki buvo sutikti
čių pareigų valstybei pervestos
damas jį visokiomis nuolaidomis,
kelyje leidimo sunkumai, jau de tuviškiems laikraščiams Austra jo, padidėjo. Aš nesiimu spręsti
To
Our
Friends
and
Patrons
bajorų naudai. Tuo būdu Lenki
tarp ko kita atiduodamas Palan
šimti metai be pertraukom eina lijoje, 1956 metų vasario 11 d. ar negerai, kad Melbourne išėjo
jos pavyzdžiu Lietuvoj sustiprin
gą su poros mylių ruožu, vyko iš
Australijos lietuvių bendruome Melbourne išeina trečias spaus naujas, lyg ir konkurencinis ben
ta baudžiava.
Vitebsko į Lietuvą. Tuo tarpu jo
nės savaitinis laikraštis “Mūsų tuvėje spausdintas lietuvių sa druomenės laikraščiui, lietuviš
priešininkas Zigmantas, lenkų
Svarbus privilegijoj politinis
Pastogė“. Jam yra svetimi bet vaitraštis “Tėviškės Aidai“. kas savaitraštis, vienok grynai
kariškų jėgų sustiprintas, trau nuostatas, kuriuo Kazimieras
koki ideologiniai nukrypimai ir Laikraščio leidėjas Australijos lietuviškai tautiniu požiūriu, bet
kė prieš jį iš Trakų. Jie susitiko pasižadėjo išlaikyti Lietuvą Vy
bendruomenės interesai stovi lietuvių katalikų federacija. Re koks patriotiško lietuviško spau
INSURANCE COMPANY
maždaug 12 km. į pietus nuo tauto D. laikų ribose. Juo, be
aukščiau už viską. Todėl, bėn- daktorius Br. Zumeris. Laikraš dinio pasirodymas tremtyje yra
Ukmergės, prie žirnajų ežero, abejo, bajorai norėjo apsidrausti
druomenės remiamas, ir eina jis tis didelio formato, 4 puslapių, teigiamas ir sveikintinas reiški
kur įvyko lemtingos kautynės nuo lenkų pretenzijų į Voliniją
be sustojimo, nors kartais ir su iki 14 Nr., kaip naujagimis, dar nys. Ypatingai šiame tolimame
(1435), pasibaigusios Švitrigai ir eventualiai gauti atgal Podosidurdamas su finansiniais, ar šveplas, be lietuviškų spaudos pasaulio kontinente, kur yra pri
MAin 1-2075
Standard Building
ženklu.
siglaudusi maža mūsų tautiečių
los ir Livonijos ordino pralaimė liją.
kitokiais sunkumais.
c
jimu.
Stropiai saugoję Lietuvos sa
Per savo ilgą ėjimo laiką sa Kaip laikraštis pasisako, svar saujelė. Tik tolesnė mūsų trem
Su Zigmanto Kęstutaičio lai varankumą bajorai, kaip Vil
vaitraštis žymiai patobulėjo, su biausias jo rūpestis bus infor ties gyvenimo ateitis tinkamai
mėjimu viršų Lietuvoj gavo va niaus vaivada Goštautas ir kiti,
stiprėjo fFfiet padidėjo. Visą lai muoti skaitytojus katalikų tiky įvertins tuos, galima sakyti, di
karietiškoji ir prolenkiškoji įta net priekaištavo Kazimierui, kad
ką ėjęs tik 4 puslapių, nuo šių bos klausimais. Bet, esą, kadan džios vertės mūsų kultūrinius
Greetings
and
Best
Wishes
To
Our
Friends
&
Patrons
ka. Jųjų abiejų triumfas simbo jis karūnacijos akte įsakmiai ne
metų pradžios pradėjo eiti 6 pus gi tikėjimo negalima atskirti nuo žygius už savo mielos tėvynės
(Bus daugiau)
liškai įamžintas dviejuose var- paminėjo Lietuvos nepriklauso
lapių. Ir dabar jau turi šiuos gyvenimo, tai bus duodama ir ribų.
HONEY
’
S
BAKERY
♦se: Pabaisko bažnyčios ir mybės. Nors iš kitos pusės Ka
nuolatinius skyrius: skautų, pasaulio įvykių apžvalga. Vienok
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US
Ar įstojai į
miestelio, (kilusio iš lenkiško po- zimieras paneigė lenkų kėslus
sporto, jaunimo ir studentų. pagrindinė laikraščio užduotis
VILTIES
bojowisko) ir mažo upelio Vin- pripažinti jiems Lietuvos suve
2096 South Taylor Rd.
FA 1-0127
Naujų skyrių įsteigimu pritrau dus palikti anapus bet kurios
torkos (kilusio iš lot. victoria). renitetą.
draugiją?
kiama lietuvių jaunoji karta ben- partinės politikos ryšių. Todėl

LOUISVILLE TITLE

tarpe yra nedidelis skaičius gamtos vaikų jas, jo laikas priklauso realybei, kuri niekad
su nesugadintais skilviais, kurie paprastą jam neleido rimtai pabandyti rašyti. Jo pa
virtuvę ir kuklius, be perkrautų prieskonių, linkimai visas jo gerąsias mintis ir pastan
AXEL MUNTHE
valgius labiau vertina už rafinuotus profe gas nukreipė į specialią kūrybą, kurios skai
sionalų virėjų patiekalus, paprastą kaimie tytojų ratas susideda išimtinai iš vaistinin
ĮŽANGA VIENAM VERTIMUI
riaus buvo prosenelis ano Tappio, kurį Miss tišką vyną labiau mėgsta už putojantį “Veuve kų.
San Michele knygos skaitytojai čia vėl Hali lydėdavo pasivaikščiojimuose po Vilią Cliąuot“. Jie, jei niekas daugiau, galbūt pri
Leiskite man papasakoti mažą pergy
sutiks daugelį savo senų pažįstamų, visus Borghese, ir kuris mieguistas gudėdavo sau tars drąsai šiuos nepretenzingus pasakojimus venimą iŠ Paryžiaus laikų, kuris manę pa
tais pačiais apdėvėtais drabužiais, nes jie lės atokaitoje, San Michele pergoloje, tuo me palikti jų pačių likimui, idant jie patys pra skatino šias kuklias istorijas paskelbti.
neturėjo kitų persivilkti. Mano draugas Ar tu, kai Billy, prasigėręs pavianas, žaibo grei simuštų kaip sugebėdami.
Vieną dieną savo darbo kabinete radau
changelo Fusco, gatvių valytojas Montpar- tumo pirštais medžiodavo blusas jo baltame
Neseniai man vienas draugas skaitė po jauną damą — greičiausiai anglę — su dide
naso kvartale, su rože už ausies, Salvatore kailyje — vienintelė sportinė medžioklė, kurą skyrelių iš užmirštos knygos, o aš žings liu ryšuliu ant kelių. Aš paklausiau jos, kuo
šeima iš Impasse Rouselle, Don Gaetano, se ri buvo leista San Michelėje. Paties Billy ge
niavau po savo senąjį bokštą ir išsiblaškęs galėčiau jai patarnauti, ir ji pradėjo man
nasis vargonėlių muzikantas su savo iki mė nealogija buvo kiek neaiški, aš vis dar tebesu
klausiau gerai žinomų praeities balsų. Staiga pasakoti ilgą savo vargų istoriją. Niekas pa
lynumo peršalusia beždžionėle, Monsieur Al- nuomonės, kad jis per kažkurią giminės šaką
mano lūpose užgeso užuojautos šypsena, keis sauly jos daugiau nedominąs, viskas įgrisę,
^sedo, su paskutinės savo penkių veiksmų buvo kilęs iš paties velnio. Tačiau viena yra
tas sunkumas užgulė mano krūtinę ir aš visa o labiausiai pati sau. Ji galinti turėti visa,
Tragedijos rankraščiais pažastyje — visi jie visiškai aišku, kad anas medinis arkliukas,
širdimi panorau, kad galėčiau atsisėsti ir ko trokštanti, galinti keliauti, kur tik norin
čia yra vėliai. Net Soeur Philomene, švelnioji kurį aš San Michele knygoje Kalėdų proga
šiandien parašyti lygiai tokią pat knygą, kaip ti, bet ji nieko netrokštanti, nenorinti nie
sesuo iš Šalie Ste-Claire, čia gyvena ir miršta. padovanojau mėlynakiui našlaičiui John, yra
toji — su visais jos techniniais trūkumais, kur keliauti. Jos visas gyvenimas prabėgo
Tie patys apdriskę seni kunigai ir vienuoliai ^iesioginis įpėdinis to medinio arkliuko, kurį
su jos lyrikos antplūdžiu, su jos vaikiškomis
nešioja choleros užkrėstais Neapolio kvarta Petruccio, Salvatore šeimos rūpestis, laikė išdaigomis, su jos naiviu pasitikėjimu, su tingioje prabangoje, beprasmiškai, nenau
dingai ir be džiaugsmo sau ir kitiems — pa
lais savo Madonas ir ypatingus šventuosius, savo gležnose rankutėse.
neišnaudotu gyvenimo džaugsmu ir nesukrekurie tarp savęs yra susiginčiję. Ta pati vais
šią knygą rašiau skubėdamas, dabar, čiamu tikėjimu. Ak! Veltui aš troškau — tai sakojo ji. Jos tėvai ją tampę nuo vieno gy
dytojo prie kito — vienas prirašęs Egiptą,
ki saulė šviečia virš Neapolio įlankos, iš ku deja, turiu perdaug laiko. Aš drįstu tikėti,
buvo mano. jaunystė, kurios geidžiau grįžtant. kur ji praleidusi visą žiemą, kitas Cannes,
rios mirguliuojančių bangų iškyla ta pati kad, jei šiandien pradėčiau šias paskubomis
La vie s’en va, Madame, la vie s’en va! — kur ji nusipirkusi didelę vilą, trečiasis — ke
žavioji sala, kur tie patys draugiški žmonės suregztas istorijas perdirbinėti, nuo jų nuHelas! la vie non, mes nous nous en allons. lionę į Indiją ir Japoniją, iš kur ji tik sugrį
sutinka skaitytoją. Net šunes vizgina uode skutinėti pasenusį ir šiandien pašiepiamą pažusi sava tūkstančio tonų jachta.
gomis, sveikindami savo senuosius pažįsta tinos stilių — knyga truputį geriau atrody
KAIP ši KNYGA ATSIRADO
mus iš San Michele knygos. Mano mylimasis tų šiandieninės kritikos šviesoje ir labiau
— Jūs esate vienintelis gydytojas, ku
Tappio iš “Kai Tappio buvo pražuvęs“ sky atitiktų publikos skonį. Bet ir šiandien mūsų
Tas, kuris šią knygą rašė, nėra rašyto ris man iš viso pagelbėjo, — tęsė ji toliau.

ĮSTABŪS

DRAUGAI

I

— Per paskutines dvi savaites aš geriau jau
čiuosi kūnu ir dvasia, negu ištisais metais.
Visa tai Jūsų nuopelnas, ir aš šiandien atėjau
Jums padėkoti.
Aš maloniai klausiausi pagyrimų, ku
riuos dėkinga dama bėrė už mano sėkmingą
gydymą, tačiau dar labiau būčiau džiaugę
sis, jei būčiau buvęs visiškai tikras, jog aš
nesu jos savo gyvenime matęs. Ji greit ati
darė savo didžiulį ryšulį, ir aš apstulpęs pa
mačiau ją traukiančią vieną po kitos lėles ir
be jokių ceremonijų kraunančią ilgon eilėn
ant mano rašomojo stalo, tarp mano raštų
ir instrumentų. Iš viso buvo dvylika lėlių.
Vienos buvo apvilktos glotniai gulinčiais, ge
rai pasiūtais kelionių drabužiais, kitos mė
lynais buriuotojų kostiumais su laivyno ke
purėmis, kitos vėl elegantiškuose išeiginiuo
se tualetuose su tikrais nėriniais ir-strauso
plunksnomis prie didelių skrybėlių, dar kitos
puošniuose baliaus drabužiuose ir mažuose
šilkiniuose bateliuose atrodė, lyg būtų vos
tik išėjusios iš Elizėjaus rūmų baliaus.

Na, aš esu įpratęs savo kabinete kalbė
tis su Visais įmanomai keistais tipais, ir man
pasirodė, lyg jaunosios damos akys būtų keis
tai sublizgėjusios.
(Bus daugiau)
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Olis, planingai vykdydamas sa
IR TAIP
vo užsimojimą išvesti lietuvius ■
S
Kviečiu jus {rodyti, ką jūs patys galite ...
5
IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ AMERIKOJE į platesnį Amerikos gyvenimą ir S
GYVENIME
įgyti jiems daugiau įtakos ir
svorio, pats davė pavyzdį, kaip to
BŪNA..
K A UJA, PASAKYTA SLA 50-JAME SEIME
gabus ir darbštus žmogus gali
CHICAGOJE, 1958 M. LIEPOS 21 D.
pasiekti. Jis buvo ligšiol aukš
Los Angeles miesto tėvai turi
čiausiai iškilęs lietuvis bendrojo
kaip niekad su
S nemažai rūpesčių, kaip apsaugo
JUOZAS J. BACHUNAS
je Amerikos politikoje ir Ame
■
ti miesto rūmų aikštę nuo nepa
rikos administracijoje. Ir čia jis
geidaujamų gyventojų. Buvo
Didžiai gerbiamieji SLA jubi dėti įgyvendinti tuos mūsų troš nebuvo kieno nors malone pa
siūlyta panaudoti vandenį, bet
kimus, kurie beveik nuo paties skirtas, bet išrinktas per demo
liejinio seimo dalyviai!
atsisakyta, nes gali susirgti slo
Dėkoju Susivienijimo Pildo- Susivienijimo įsteigimo dienos kratinius rinkimus.
ga ir patraukti miestą atsako
majai Tarybai, pakvietusiai ma lydėjo čia mūsų tėvus, Amerikos
r«Kšti su ABIEM ausim.
• Galite girdėti
Per
aštuonerius
metus
vado

Duodama
KNYGA
NEMOKAMAI
supa

mybėn.
ne ir tuo davusiai progą šio ju lietuvybės veteranus, mūsų bu
z i ko ausyje. Jokio iniūro.
žindina su visais stebuklingais naujais
• Jokio guzikto
vaudamas
Chieagos
Sanitari

*
biliejinio SLA seimo metu tarti vusius draugus ar amžininkus
patogumais geresniam girdėjimui ir to
• Jokių specialių prijungimų už ausies.
ap«aro paslėpimo, neįmanomo iki dabar,
Viena įmonė 1921 metais pa
Jums keletą atsiminimų ir min patarnauti Lietuvos laisvės idė niam Distriktui, nepamirškime,
• Duoda high fidelity girdėjimą.
užeikite, pašabkite, ar rašykite šiandien.
jis
ton
vieton
buvo
išrenkamas
statė didelį dūmtraukį, kuris kai
• Stipri hearing aid paslėpta akiniuose.!
čių In Memoriam velioniui An jai, pagelbėti tėvų gimtinei įgy
Beveik nematoma triūbele nuneša garsą
navo 8,740 dolerių, šiais metais
tanui A. Oliui, Susivienijimo il- ti ir išlaikyti laisvę ir nepriklau netoli milijono ir pusės balsuo
Atsiųskite man nemokamai knygelę apie
j ausj.
i 1
tojų
balsais.
Jei
ir
visi
Chieagos
Beltone Hearing Glasses.
už nugriovimą teko sumokėti
gamiečiam nariui ir įžymiam somybę!
• Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.
bei apylinkių lietuviai būtų už jį
13,470 dolerių. Pasi Aido, kad neAmerikos lietuvių visuomenės
Pavardė
Antanas Olis sekė savo tėvo balsavę, tai vistiek turėsime su
šaukite Mr. NORBUTAS
MAin 1-5252
visada lengviau sugriauti, negu
veikėjui.
vieno iš Amerikos lietuvybės ve tikti, kad už jį dar bent dešimtį
Adresas:
pastatyti.
406 Citizens Bldg. *
850 Euclid Avenue
Jau daug tūkstančių Susivie teranų, gabaus verslininko, lie
*
Namų telefonas TU 6-1149
nijimo narių yra dirbę, mirę ir tuviškų laikraščių ir knygų lei kartų daugiau balsuodavo ne lie
Vienam Texas miestui nete
nuėję amžinybėn. Visi žmonės dėjo Olševskio pėdomis. Lygiai tuviai, o kiti amerikiečiai. Tat
jums
parodo
šio
vyro
platų
popu

kus vandens karklo rykštės pa
yra vienodai gerbtini, jie yra ly
prieš 60 metų gimęs ir augęs liarumą ir jo įvertinimą, kuriuo
galba buvo nustatyta požeminė
gūs savo žmoniškąja esybe, Die
šioje Chicagoje, kur štai dabar mes galime tik didžiuotis. Jei ne
Kaip pašalinti tą dirbtinį dualiz vandens gysla. Tačiau gyvento
vo ir įstatymų akivaizdoje. Bet
ATEIVIJOS KRIZĖ IR PLB-NĖS SEIMAS mą?
vyksta šis jubiliejinis SLA sei
jų nusivylimui pasirodė, kad ten
savo asmeniniais talentais, įsi mas, šioje Chilagoje, kuri ilgai staigi mirtis, galimas dalykas
Visi branginome dabartinį esama sūraus vandens.
dar
neseno
amžiaus
Olis
būtų
gyta visuomenine reikšme savo
V. KVIESKA
Lietuvos teisinį pripažinimą. Tik
niui virto Amerikos lietuvių sos kilęs vis aukščiau ir aukščiau.
*
tautai, kraštui ar žmonijai, savo
pasiuntiniai savo oficialia padė
tine, jis nuėjo gana skirtingais
pasiektais darbais, nuopelnais ar
Man gaila, kad čia negaliu
Viena Chieagos miesto mokj^
šiuo rašiniu liečiu ateivijos gražaus turinio sveikinimus. Šios timi yra įgalinti regimu būdu
keliais, negu daugelis jo čia gi
savo būdais, kaip visi žinome,
jums pavaizduoti kelių kitų ve krizę laisvinimo srityje.
rūšies opinijos sudaryme Alto praktikuoti tą pripažinimą. Jų toja norėjo pasitraukti iš darbo;
musių ar iš kitur atvykusių am
žmones nėra lygūs, o labai ir la
lionies
dvasios,
širdies
ir
būdo
pastangos yra lengvos, bet tos oficiali padėtis įgalina juos dirb nes mokykloje buvo dvynukai,
žininkų. Tėvų gimtinėje niekad
bai skirtingi.
bruožų, kurie už visus tuos pa
opinijos vertė Lietuvos laisvini ti tokį darbą, kurio kiti ateiviai kurių ji niekaip negalėjo atskir
nebuvęs ir nematęs, jis išmoko
Dabar
pagrindinis
Vliko
dar

Jeigu Susivienijimo seimų pro puikiai lietuviškai ne tik kalbė siektus titulus man asmeniškai
ti. Vienam iš jų padarius nusi
mo byloje yra maža arba netoli negali atlikti.
bas
("Dr.",
1957.
XII.
30)
yra
gomis mes atskirai nepaminime ti, bet ir jausti, ir vėliau ne tik būtų dar brangesni ir šiltesni.
kaltimą, ji nubausdavo nekaltą
nulio.
Tad
persitvarkymo
pagrindan
žinių
rinkimas
apie
Lietuvos
ir
kiekvieno mūsų nario, kurių kas deklamuoti lietuvybę, bet ją iš Tai jo charakterio malonumas,
Anot P. Grigaičio, Alto lyde reikia dėti tokį laisvinimo darbo jį. Pagaliau ji kreipėsi į motiną,
Sovietų
padėtį,
sekant
Vilniaus
didelis
taktas,
ramumas,
širdinmet dešimtimis ir šimtais nuei gyventi ir tikrai jos dvasia gy
riai per visą pastarojo gyvavimą pasidalinimą, kurio vykdytojais klausdama patarimo, kaip atskir
radiją
ir
sovietų
spaudą;
šių
ži

na amžinybėn, tai ne dėlto, kad venti. Su kitu labai įžymiu Ame gumaSj humaniškumas, jo besą
lankėsi valstybės departamente būtų du partneriai: pasiuntiniai ti dvynukus. Motina nustebo, jog
nių
savas
nušvietimas,
perduo

kurį nors greičiau norėtume pa rikos lietuvybės veteranu Anta lyginis idealizmas, gili toleranci
Lietuvos laisvinimo reikalais (diplomatų tarnyba) ir lietuvių mokytoja nori atskirti dvynu
damas
oro
bangomis
iš
Madrido,
miršti ar jo nevertintume, bet nu Vanagaičiu bendrai veikda ja ir pavyzdingas liberališkumas,
kus, kurių ji pati nepajėgia at
"nesuskaitomą daugybę kartų’’ ateivija (visuomenė).
Romos
ir
Vatikano;
be
to,
lei

tik dėl anksčiau pasakytos prie mas, Olis, kuris, kaip žinoma, jo patvari džentelmeniška drau
skirti.
("N.", 1957, 244).
džiami
vokiečių,
italų
ir
anglų
Pasiuntiniams
priklauso
ofi

* *
gystė.
žasties: ne visų talentai buvo šalia įsigytos advokato profesi
Altas yra privati organizaci cialioji pusė, laisvinimo reikalų
kalbomis
Eltos
biuleteniai.
Tad
Jei kas nori vykti Į Aurorą,
lygūs, ne visiems vienodai yra jos, buvo dar giliai išsimokslinęs
Šiuos visus savumus sunku ap
ja. Tad Altas gali gauti informa atstovavimas pas vyriausybes,
yra
dvi
pagrindinės
Vliko
darbo
tekę pasidarbuoti Amerikos lie ir muzikoje, dar jaunystėje lie čiuopiamai apibūdinti, bet gy
Indianoje, geriau tepasiklausia
cijas tik tokias, kurias departa kartu ir politinė informacija Lie
rūšys:
informacija
Lietuvon
ir
tuvių bendruomenei, lietuvių tuvišką meną, muziką, dainą, vė venime jie labai reikšmingi, juos
kelio pas kokį ūkininką, nes nau
mentas randa naudinga skleisti tuvon.
informacija
apie
Lietuvą
neso

tautos naudai ir garbei. Tikiu, liau dar dailę išveda iš mūsų ye galo branginame ir, kurie jų
jai išleistame žemėlapyje Auro
per privačius kanalus, kaip, pvz.,
vietiniams
kraštams.
Sudaryti
kitataučių
visuome

kiekvienas iš mūsų stengėmės ir daugiausia uždarų parengimų į juvome paliesti ar gavome susi
ra, turinti 4,800 gyventojų, ne
pasikalbėjimais su laikraščių ko- nių palankią opiniją Lietuvos
Normaliais
laikais
buvo
du
pa

dabar stengiamės duoti Susivie plačią Amerikos visuomenės are pažinti ir išgyventi, — niekada
pažymėta.
respodentais.
grindiniai
pasiuntinių
darbai:
*
laisvipimo
bylai
reiškia
turėti
nijimui ir lietuvių tautai geriau ną. Visą savo gyvenimą jis daly nebeužmiršime. Man rodos, kad
Vienas clevelandietis, areštuo
sia, ką turime ir išgalime, ir jei vavo pats ir gal dar daugiau rė ;os savybės, tos nuotaikos ar, jei 1. informacija Lietuvon apie sve Toliau susiduriame su faktu, draugų, kurie yra įtakingi savo
kad
Washingtone
yra
Lietuvos
timų kraštų vyriausybių politi
visuomenėje. Kad padarius to tas už greitą važiavimą, teisino
neduodame venodai lygiai, tai
mė, padėjo, sudarė sąlygas pasi norite, tos idėjos daugiau už visa ką ir visuomenės nuotaikas, 2. pasiuntinys. £lto lyderiai sako kius asmenis draugais, reikia
tik dėlto, kad ne visi vienodai reikšti ir plačiau pasirodyti kiek <ita išlaiko gyvą bet kurią mūsų
si, jog skubėjęs į ligoninę aplan
si,
jog
Altas
stengiasi
išsaugoti
ginti
savo
vyriausybės
nusista

juos suinteresuoti. Bet kuo? ir kyti žmonos ir naujagimio. Ta
lygiai turime ir pajėgiame.
vienam gabiam lietuvių meno organizaciją, na, ir patį mūsų tymą svetimuose kraštuose kaip dabartinį Lietuvos teisinį pripa kaip?
čiau kai pasirodė, jog jis tebėra
Antanas A. Olis, mūsų Susi talentui. Čia Chicagoje, ar New Susivienijimą.
žinimą.
Vadinasi,
Alto
lyderiai
pas
vyriausybes,
taip
ir
visuo

Dėl
savo
negausumo
lietuviai
nevedęs, ir tai yra ketvirtas eis
Su kovomis, vargais ir ginčais
vienijimo aktyvus narys per Yorke, ar Washingtone.
turi
patys
pripažinti
Lietuvos
menėje.
negali
suinteresuoti
politikų,
ku

mo nusikaltimas, jam teko 30
mes išlaikėme Susivienijimą, iš
daugiau nei 30 metų (jis įstojo
pąsiuntinio
statusą,
t.
y.,
jo
iš

rie gaudo balsuotojus. Lietuviai .dienų už grotų pagalvoti apie
Jis nebuvo iš tų, kurie tik pa gyvenome jo skilimus ir skaldy Tad Vlikas dirba tokį darbą,
Amer. Liet. Susivienijiman 1926
imtinę
teisę
atstovauti
Lietuvos
galėtų būti įdomūs tokiems as vedybas.
m. sausio 6 dieną . . .), daugelio sisako ir nesigėdi pasisakyti, kad mus, — tik daugiausia dėlto, kad kurį turėtų dirbti pasiuntiniai.
reikalus
prie
JAV-bių
vyriausy

menims, jei jie vertintų lietuvius
seimų dalyvis, šeiminių ir nuo yra buvę ar esą lietuviais. Jis tie, kurie likomės ar naujai čia
♦ — 2 —
bės. Tad visokia faktiška me
latinių komisijų narys — dau suprato, kad lietuvis neprivalo įtėjome, supratome ir tikėjome,
Pagrindinis Alto taktikos šie džiaga, liečianti Lietuvos reika kaip intelektinę jėgą, kuri turi patyrimo rėmuose ir daryti iš
įtakos į rinkikus už lietuvių ribų.
geliui Jums buvo asmeniškai ge atitrūkti nuo savo lietuviškos kad broliško bendradarbiavimo kis yra sudaryti angliškai kai
vadą, kaip rodo patyrimo ten
lus,
turi
eiti
į
departamentą
per
Asmenis,
kurie
interesuojasi
bendruomenės.
Jis,
kaip
matėme,
dvasia,
pažiūrųtolerancija
ir
sa

ras pažįstamas, draugas, bendra
bančios visuomenės palankią opi Lietuvos pasiuntinį. Tik Lietu
Europos Rytais ir Sovietais, ga dencija ir tarptautinių santykių
anksti
įsijungė
į
Susivienijimą,
vitarpinis asmenyl>ės gerbimas, niją Lietuvos laisvinimo bylai.
darbis, brolis ar bent dažnai girvos pasiuntiniui tinka kelti pa lima būtų suinteresuoti Lietuva raida.
dedavote apie jį iš lietuviškos ar į eilę kitų lietuviškų draugijų bendrų lietuviškų idealų išlaiky
Svarbiausias šalintinas blogis
Alto konkretūs siekiai: pa
savo aplinkoje, pagaliau į ben mas ir siekimas, liberalinė pasau veikti JAV-bių vyriausybę taip, geidavimus departamente ir Lie kaip kraštu, kuris rubežiuojasi yra partikuliarizmas, kuris min
amerikinės spaudos.
dro pobūdžio Amerikos lietuvių lėžiūra, tautinės ir žmogiškos kad ji 1) nekeistų dabartinio tuvos reikalais laikyti kontaktą su Rytų Europa.
ta partijų suverenumo principu.
su departamento pareigūnais.
- Per
pastarąjį
dešimtmetį draugijas. Karui einant prie pa draugystės ir brolystės jausmai
Tad
siekis
ir
pats
darbas
su

Partijos iš patarėjų rinkikams
Antanas Olis, likdamas tos baigos, jis įsteigė Amerikos Lie mus išlaikys krūvoje ir išmokys Lietuvos teisinio pripažinimo, ir
daryti kitataučių palankią opini išvirto į savos rūšies feodalizmo
—
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2) kad ji prisidėtų savo diplo
pačios Susivienijimo lietuviš tuvių Misiją, kurios tikslas bu solidariai dirbti.
Alto politika tapo veiksnių po ją Lietuvos laisvinimui yra po laikų baronus, kurie darydavo
kos dvasios tęsėju ir parei vo politiškai talkininkauti Lietu Čia mes atsisveikiname su vie matiniais žygiais prie Lietuvos
litika, bet priemonės tam uždavi tarpusavyje konfederacijas.
litikos modeliu.
gingu nariu, kiek mažiau besi- vos laisvės bylai ginti didžioje nu iš gražiausių ir pavyzdingiau išlaisvinimo.
niui vykdyti priklauso kultūros
Vengrijos
sukilimometu
ne
Partijos įvedė monopolių sis
reiškė bėgamuose Susivienijimo Amerikos politikoje. Jis buvo sių to būdo, to įsitikinimo ir to
.Išoriniai žiūrint, atrodo, kad
sričiai.
darbuose, — ne dėlto, kad jis pirmasis pirmininkas Amerikos kio veiksmo žmogumi. Daug kam angliškai kalbančios visuomenės tik neatėjo su savo pagalba JAV
Koalicija tinka vykdyti užda temą ateivijos bendrų reikalų
būtų jį mažiau vertinęs ar juo Lietuvių Tautinės Sąjungos ir iš mūsų jis ilgai žėrės, kaip per opinija yra labai palanki Lietu vyriausybė, bet paduotas per rin viniams, kurie yra atsiekiami atskiroms sritims tvarkyti. Nors
kimus balsų skaičius už EisenB-nės organai yra rinkti visiuj^
nusivylęs ar aptingęs, bet tik ilgametis Amerikos Lietuvių Ta
las savo nepamirštamumu. Tegu vos laisvinimo darbui. Paanali howerį parodė, kad rinkikai pri per trumpą laiką, t. y., kaip iš tiniu balsavimu, bet jie rinkti
dėlto, kad šiam puikiai profesiš
imtinas veikimo būdas, kitaip ji
rybos vicepirmininkas, Balfo vie jis šviečia kelrodžiu jaunesniems zuokime ją!
taria vyriausybės pasyviam laikiskirai sričiai tvarkyti.
kai ir visuomeniškai pasiruošu
Atlanto
Charta
yra
dviejų
val

virsta
stabdžiu.
ir
mūsų
jauniausiems!
Netekę
siam vyrui atėjo naujos progos, nas iš steigėjų ir direktoriato šio galingo kudirkinio ąžuolo, su- stybių vyriausybių galvų suda muisi. Kalbos apie koegzistenci Pas mus jau senai atėjo laikas
Partikuliarizmo dvasią galima
ją dar labiau gilina nusivylimą.
galimybės ir nauji uždaviniai la narys. Mano laikas čia būtų labai
remkime pečius atlaikyti gyve ryta priemonė formuoti visuo Tai atidarė kelią bujoti nuomo pereiti prie taip vadinamo nor pašalinti, tik įvedus ateivijos su
bai plačiai pasireikšti tiek lietu ir labai pertrumpas išminėti ki nimo vėtrai, o Amerikos lietu menės opiniją, bet tik ne savų, o
malaus veikimo būdo, t. y., prie verenumo idėją, vykdomą visuo
nei, kad nėra jėgos, kuri išlais
viškoje, tiek lygiai ir amerikietiš tus darbus ir pareigas, kurias ve
būdo, paremto varžybomis, kon tiniais rinkimais.
vybei išlaikyti ugdykime'jau pra nacių pavergtų tautų visuome vintų Lietuvą.
koje dirvoje, žmogus gi negali lionis Olis ėjo ir atliko.
kurencija, ir vadovavimo mecha B-nė jau praktikuoja visuoti
mintais keliais vis naujus ir nau- nių. Kovojančios su Vokietija
persiplėšti, bet privalo protingai
Šitokia būsena psichologiškai nizme daugumos valia, kuri iš nus rinkimus, todėl jos organi
valstybės pasirašė 1942. I. 1.
Pažymėsiu tik, kad Antanas jus ąžuoliukus.
paskirstyti savo laiką ir energi
Jungtinių Tautų Deklaraciją. Tik vadinasi neviltis, teoretiškai, — ryškėja per visuotinus rinkimus. zacija gali patarnauti kaip bazė
ją darbams ir žygiams, kur jis
šio organizacinio klausimo svars
karui pasibaigus, ypač nuo 1947 nihilizmas, nes ji neigia ne tik
—
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jaučiasi tinkamiausias, nepakei
m., šių dviejų dokumentų paža altinės politikos naudą, bet ir
tymui.
PLB-nės
Seimas
negali
nepa

čiamas ir kur niekas kitas už jį
dai tapo nukreipti į sovietų pa bent kurios lietuviškos politikos
Siektiną ateivijos bendrų rei
liesti
klausimo,
kokia
ateivijos
to negali padaryti.
GREETINGS and BEST WISHES
prasmę.
vergtų tautų visuomenes. Pasi
kalų tvarkymo mechanizmą aš
veikimo
forma
geriausia
padėtų
Kai mūsų Susivienijimo "ideo
barė madinga kalbėti apie sovietų
Dabartinė veiksnių būklė yra puoselėti lietuvybę ir veiksmin pavadinčiau jau žinomu terminu
To
Our
Friends
and
Patrons
logijoje" tautinės dvasios ir lie
tautų pavergimą ir daryti aliu tokia: Vlikas suskilęs, Commit"kultūrinė autonomija’’, žinoma,
giau
prisidėtų
prie
Lietuvos
lais

tuvybės išlaikymas, lietuviškos
zijas apie pagalbą, joms sukilus. tee of Free Europe sumažino
atremta tik solidarumu.
vinimo.
šis
klausimas
yra
juo
kultūros rėmimas ir ugdymas,
Lengva suprasti, kad Lietuvos LLK-to sudėtį dviem nariais, Al
aktualus, nes ateivija dabar per Seimo nutarimai yra tiek "tei
Lietuvos laisvei ir lietuvių tau
JOHN L. MIHELICH
(Pabaltijo valstybių) padėtimi tas stovi prieš reformas.
gyvena kaip susitvarkymo, taip sėti", kiek plačiai jie gaus, sakytos žmonių gerovei pasidarbavi
domėjimasis buvo sukeltas ne
mas, lojaliai suderintas su Ame
Alto telegramomis arba rezoliu Dabartinę ateivijos būklę su ir galvosenos krizę, šį klausimą I kime, ateivijos gyvųjų jėgų priAttomey
rikos interesais ir šio krašto de
cijomis, ir kad tas domėjimasis" sitvarkymo ir galvosenos atžvil tenka svarstyti jau pergyvento tarimą.
And Member of Civil Service Commission
mokratiniais idealais, buvo ir vis
yra tik psichologinio (šaltojo) giais galima apibūdinti terminu:
tebėra laikoma pagrindiniais
pajudėjo. Tad klausimas, kuria
karo pasireiškimo formos.
MA 1-2013
dvasiniais mūsų Susivienijimo
Kalbos apie koegzistenciją ro kryptimi judėti? kaip persitvar
uždaviniais, tai a. a. Antanas Olis
do psichologinio karo atoslūgį. kyti?
GREETINGS and BEST WISHES
buvo tikrai vienas iš šviesiau
Tai jaučiame konkrečiai: Ame Nuostatas — Altas dirba poli
sių tų uždavinių vykdytojų, vie
rikos Balsas pastatė Pabaltijo tinėje Lietuvos laisvinimo sri
nas iš pačių gražiausių pavyz
valstybes lygiomis su senomis tyje, Bendruomenė kultūrinės
džiu mums likusiems ir, noriu
GREETINGS and BEST WISHES
sovietų respublikomis, siaurina veiklos srityje, — techniško dar
tikėti, mūsų įpėdiniams.
ma parama LLK-tui, Amerikos bo pasidalinimo požiūru atrodo
BUILDING LABORER’S
To Our Friends and Patrons
Balso
skyrius
Muenchene
yra
už

prasmingas. Bet tos dvi organi
Eidami Olio keliais ir sekda
daromas.
zacijos tvarkosi atskirais princi
mi jo darbų pavyzdžiais, mes il
Local No. 310
Kongresmanai, bendrai rink pais, yra suverenės, jos neturi
giems dešimtmečiams tikrai iš
tieji pareigūnai, ieško rinkikų. aukštesnės kontrolės, kuri dabolaikysime gyvą lietuvybę Ame
HILDEBRANDT
PROVISION
CO.
Jie nepraleidžia be dėmesio susi tų darbo paskirstymo racionalu
rikoje, įvesime lietuviškos kil
JAMES O’TOOLE, SECRETARY
rinkimų, kuriuos daro ateiviai iš mą, tuo tarpu nėra aiškios natū
mės ir dvasios žmones į platųjį
Rusijos ir iš dabar pavergtų tau ralios linijos, kuri skirtų politiką
ir didį jį Amerikos politikos, ūkio
ME 1-3700
3619 WALTON
1220 ONTARIO ST.
tų. Pakviesti, jie ten mielai at nuo kultūros. Vadinasi, tos orir kultūros gyvenimą, išgarsin
silanko su laisvinimui palankio ganizacijos dirbtinai skaldo atei
sime savo tautą ir tuo daug
mis kalbomis arba prisiunčia vijos kūną į dvi suverenes dalis.
lengviau ir daugiau galėsime pa

EIDAMI OLIO KELIU GALIM ILGAI

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO
PRIETAISAS
HEARING

Į
j

:

k

f
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PASIGYRIMAI IR RASIPEIKIMAI

KVIETIMAS

pažangos, o neretai gal yra ir
menkesnis, ar toks, ar net geres atgal nužengę. Bet kai ir tenai
nis, kaip Lietuvoje buvo nepri keliamas tokiais dalykais susi
klausomybės laikais, tikrai sprę rūpinimas, keliamas tų pačių lie
sti sunku. Yra žinoma, kad kurį tuvių, nepaisant koks jų oficia
laiką tenai mokyklose buvo su- lus politinis "tikėjimas”, tai nė
Įmažintas piešimo, dainavimo (ir ra pamato iš to daryti priešingas
net sporto pamoku skaičius. Bet išvadas. Toks reagavimas tik be
jau prieš trejetą ar daugiau me reikalo duoda pamato sakyti, kad
tu pedagoginiuose laikraščiuose čia, užsieniuose lietuviai esą ap
tas klausimas buvo nuolat judi akinti, nieko nežiną, nieko nesu
namas (net jaunas kompozito prantą apie tai, kaip ten yra, ir
rius Juzeliūnas savo laiku rašė, moką tik viską neigti. Palikime
kad būtinai reikia padidinti mu geriau tą dalykų vertinimo me
zikos pamoku skaičių, tikslu kel todą Michailovo agentams, pav.,
ti mokinių estetinį išsilavinimą), V. Dausai ir Co. Jie tai ir norė
ir jau yra rezultatų: tų pamokų dami, turbūt, negali apie lietu
skaičius arba jau padidintas, ar vius užsieniuose objektyviai kal
ba numatytas didinti.
bėti. Bet mes tenykščių padėti
Dabartiniu metu pedagoginėje galim vertinti pagal patiriamus
spaudoje ir net pačioje M. Ged- faktus, tai kuriems galams
vilo vadovaujamoje švietimo m i- - mums save degraduoti į "dausišnisterijoje vyksta gana rimtos ką” lygį ?
vr.
diskusijos apie bendrojo lavini
mo mokyklų reformą. Prieš porą
metų Lietuvoje (ir visam Pa
DĖKOJAME
baltijy) buvo išsikovota teisė pa
likti vienuolikos metų mokyklų
DIRVOS
sistemą (Sovietijoj 10 metų)
Dabar Lietuvoj rimtai diskutuo
RĖMĖJAMS
jamas sumanymas pereiti į dvy
Dirvai paremti skaitytojai at
likos (ar net trylikos) metų sis
(Atkelta iš 1 psl.)

i.

temą, ir jau kelios mokyklos, siuntė šias aukas:
kaip bandymas, yra pervestos į Lenkevičius J., Chicago

dvylikmetes. Ryšium su tuo kaip
tik pabrėžiamas reikalas skirti
atitinkamą pamokų skaičių ir
k u lt ū riniam-estetiniam lavini
mui. Kas iš to išeis, kaip pasiseks

tuos iš esmės gerus sumanymus
įvykdyti, tą parodys ateitis. O
jei dabar tuo (ir daugeliu kitų)
požiūriu padėtis dar nepatenki

nuoširdi

LIETUVIŲ PASAKOS JAU
BAIGIAMOS SPAUSDINTI
Stepo Zobarsko paruoštos Li
thuanian Eolk Talės, kurias lei
džia Gerald J. Rickard knygų lei
dykla, jau baigiamos spausdinti
ir pasieks prenumeratorius apie
Ateinančių mėnesio pabaigą.
Knygoje bus 36 pasakos, kurias
pailiustravo Ada Korsakaitė.
Dr. Jonas Balys parašė patuš
tinamąjį žodį apie tų pasakų kib
inę ir nurodė jų ryšį su kitų tau;ų pasakomis.
Knygos gale pridėta rinktinė
bibliografija ir pasakų klasifi
Aišku, tenykščiai pasipeikimai kacija.
tik paliudija, jog, nepaisant dau
Kadangi knygos spausdinamas
gybės skambių pasigyrimų, da ribotas tiražas, patariama ją už
lykai tebėra toli nuo norimos siprenumeruoti ne vėliau kaip iki
rugpiūčio mėn. 15 d. Aprūpinus
viešąsias ir universitetų biblio
tekas, rinkai liks labai nedaug.

Salomėja Valiukienė

To Our Friends and Patrons

CLEVELAND

REGISTER AND

GRILL COMPANY

MARGUTIS

VU 3-4418

BAS RENGIA SAVO TRADICINĮ VASAROS

VAKARĄ.

ir brolį Joną Cmieliauską, dabar
gyvenantį Los Angeles, Calif.
Poniai Apynienei, broliui Jo>nui ir visiems artimiesiems ruiškiame gilią žuojautą.
Velionis laidojamas šį trečia
dienį. Pašarvotas Jokubauskų’
laidotuvių namuose.

PROGRAMĄ ATLIKS VIEŠNIA Iš CHI
CAGOS SOLISTĖ SALOMĖJA VALIU
KIENĖ IR AKTORIUS PETRAS MA
ŽELIS. ŠOKIŲ ORKESTRAS, VAIŠĖS IR

Onos ir Kazio Karpių
35 metų vedybinio gyvenimo su
kaktis, dalyvaujant daug arti
mųjų ir bičiulių, buvo atšvęsta
praėjusį šeštadienį Ir sekmadie
nį. Susilaukta daug sveikinimų
ir gražių dovanų.

A. Sagienė
yra išvykusi ilgesnėn kelionėn
op Ameriką. Padarys virš 4000
mylių ir aplankys: Indianą, Illi
nois, Wisconsin, Minnesotą, S.
Dakotą, Wyoming ir Colorado.
ALT Clevelando skyriaus
atstovų susirinkimas

Solistė gražiai pasirodė Faus

ŠIMTAI ATSILANKANČIŲJŲ RADIJO RĖMĖ
JŲ SUKURIA JAUKIĄ MŪSŲ VAKARŲ NUO
TAIKĄ.
TĖVIŠKĖS GARSŲ RADIJAS MA
LONIAI KVIEČIA VISUS SAVO BIČIULIUS
IŠ CLEVELANDO IR APYLINKIŲ DALY

VAUTI ŠIAME VAKARE.
Bilietų kainos — studentams ir moksleiviams
$1.50, kitiems — $2.50. Staliukus rezervuotis pas
J. Kaklauskų telef. GL 1-2350 arba J. Stempužj
telef. UL 1-2426. Sekmadienį bilietai parduodami
Spaudos Kioske.
Nuoširdžiai visų savo rėmėjų laukdama

LIETUVIŲ RADIJO KLUBO
VALDYBA
jūrų skautus. Jiems pagerbti

J.

.1

CIJUNSKAS

kt.
Skyriaus valdyba prašo sky

rių sudarančių organizacijų at
stovus atvykti į šaukiamą susi
rinkimą.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.
Telef.: MAin 1-1773
Rezidencija: PENINSULA 252

GREETINGS and BEST W1SHES

Ta Our Friends and Patrons
Stp. Dariaus laivas
reiškia padėką savo nuoširdiesiems rėmėjams: p. Z. Peckui už
laivų remontui parūpintus reik
menis, p. V. Petkevičiui už sto
vyklinio inventoriaus perveži
mą, p. I. Veitienei už talką sto
vyklos virtuvėje ir p. P. Jurgutavičiui už talką statant stiebą.
Ypatinga padėka reiškiama p.
Blažienės šeimai už patalpas lai
vui, kuriomis visą žiemą ir šiuo
metu jūrų skautai naudojasi.

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

PR 1-0190

3048 ST. CLAIR AVĖ.

GREETINGS and BEST W1SHES

To Our Friends and Patrons

Naujausia lietuviška namų
pirkimo-pardavimo agentūra
East Shore Realty
Juozas Mikonis — Brokeris
780 East 185 St.
Ofiso tel. IV 1-6561

Namų — MU 1-2154
Eddy Rd. — St. Clair rajone

to operoje Chicagoje bei viena labai geros vienas šeimos namas.
2 šeimų namas Westropp Avė.
me amerikiečių teatre.
Radijo vakaras įvyksta šešta pigus.
2 šeimų namas Thornhill Dr.
dienį, rugpiūčio 2 dieną Lake
Shore Country Club (Eddy Rd. prie pat aikštės.
5 ir 5 mūrinis, naujos parapi
ir Lake Shore Blvd.). Pradžia
jos rajone. Savininkas duoda
7 vai. vak.
paskolą.
Labai geras 4 šeimų mūrinis
6 k. mūrinis namas .
namas, ir nauji gaso pečiai. Pra
Prie St. Clair ir Eddy Rd. La šo tik $30,000.
bai geras pirkinys. Gerai įreng Turime daug gerų vienos šei
ta, visur variniai vamzdžiai. Ban mos namų, Naujos parapijos ra
(56)
ko įkainuota $18,500, bet prašo jone.
ma tik $17,300.
Kapel Realty, Ine.
$8,500
RE 1-0400 * 25000 Euclid Avc.
2-jų šeimų medinis namas, 5
ir 5 kamb. Lenkų rajone. Dvi
PRANEŠAMA...
gubi porčiai. Geros pajamos.
NATIONWIDE’S
(56)
naujas
Šaukit V. Banionį
UT 1-0323
Chimes Realty
1188 E. 79 St.

z

prie jūrų budžių vimpilo į van LAIKRODININKAS
Rugpiūčio mėn. 10 d. 11:30 denį buvo nuleistas gyvų gėlių

ŠEIMOS
DRAUDIMAS

Vienas gyvybės draudimas pa

NEURA PICNIC GROVE

dengia visą jūsų šeimą ... net dabar kiekvieną savaitės dieną
automatiškai kiekvieną naujai išnuomojamas
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
gegužinėms-piknikams.
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
Naujai atremontuota šokių sa
už mokamą vieną draudimą!
Skambinkit:

lė ir bufetas, didelė sjiorto aikš
tė, gražioje apylinkėje, daug vie

PAULINA MOZURAITIS, tos automobiliams pastatyti.
Agentas y
Skambinti HE 2-1280.
SK 1-2183

24 valandų telefonu
J. S. AUTO SERVICE

patarnavimas,

Sav. J, Švarcas
1254 Addison Road
Tei. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

kada jūs turite adresavimo ar
perrašymo darbus. Paimam ir
atgal gruzinam.
Ruby’s Telephone Answering
Service
EN 1-0838
(57)

AUTOMAŠINŲ

TAISYMAS
Mašinų viršaus taisymas
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.

THREE WAY
PAINTING CO.
Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo

ir dekoravimo darbus iš lauko ir
viduje.
Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai
677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368

24 hours towing.
Dienos telef.: HĖ 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

WIEHN’S BAKERY

I. J. SAM A S JEWELER

GL 1-3756

12429 ARLINGTON AVENJE

For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S

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

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

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

Best Wishes to Our Friends and Patrons

P. ,J. KURSIS

OLESICK REALTY

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

Reoltor

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

TU 4-5200

5546 Pearl Road

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

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

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

Dainos choras
rengia gegužinę sekmadienį, lie

pos 27 d., J. Blaškevičiaus miške,

GREETINGS and BEST WISHES

Chardon Rd., tik pravažiavus 306

FRENCH CUISINE

kelią. Pelnas skiriamas naujosios
mokyklos naudai.
Visus nuoširdžiai kviečia
Valdyba

Pilėnų tunto Martyno Jankaus
jūrų budžių įgula
liepos 19 vakare iš Go>rdon par
ko uosto, Alf. Bielskio motorlai
IŠTIKUS GAISRO viu, buvo išplaukusi į smarkiai
banguojantį Erie ežerą. Ežere
NELAIMEI
įgulos vadas jūrų vyr. sktn. VI.
Kada jūsų namai arba ra Petukauskas tarė žodį įgulos na
Kandai tampa sunaikinti arba riams apie Lietuvoje žuvusius
sugadinti ugnies, kreipkitės
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo,
KAS
ko visada reikalauja apdraudos
kompanijos pirm, negu išmoka
už nuostolius.

3188 EAST 80th ST.

TRY CLUB SALĖJE LIETUVIŲ RADIJO KLU

dies smūgio. Paliko žmoną Jonę

"Neringos” skaučių tuntininkė
skaučių tėvams išsiuntinėjo pra
nešimą Tautinės Stovyklos rei
kalais. Tėvai informuojami apie
maršrutą į stovyklą, laiką'(VIII.
15-30), mokestį, dienotvarkę ir
kt. Dėl platesnių informacijų tė
vai prašomi skambinti tuntininkei sktn. A. Petukauskienei —
Knygos kaina $4.50. Adresas: RA 1-1435, sktn. E. Nainienei —
Stepas Zobarskas, 87-37 88 St.. IV 1-8472 arba pasktn. J. LaiYVoodhaven 21, N. Y.
kūnaitei LI 1-5477.
Seserijos TS vadovaus vvr
sktn. L. Čepienė, komendanfeė
Parduoda savininkas
bus psktn. J. Laikūnaitė.
8 k. vienos šeimos namas. 4
mieg. Naujas vandens šildyto- I). L. K. Birutės Karių Šeinių
jas. Storms and screens. Kilimai
Moterų D-ja
Prie susisiekimo ir mokyklos
Labai geram stovy, E. 115 ir St. rugsėjo 8-sios dienos — Tautos
Šventės tradicinį minėjimą-vaClair rajone.
karą ruošia rugsėjo mėn. 20 d.
Šaukti: LI 1-0853.
(57)
Lake Shore Country Club patal
pose.

yra pats seniausias Amerikos
pasirodys Mortos rolėje Fausto
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
operoje, įvykstančioje rugsėjo vieną mėnesį — yra gausiai ilius
mėn. 13 d., 7 :30 vai. vakare Matruotas, turiningas, įvairus i)
sonic Auditorium, 3615 Euclid
skaitomas su malonumu.
Avė. Chicagos Lietuvių Operos
Margučio adresas: 6755 So
vienetą į Clevelandą pakvietė
Wefitern Avė., Chicago, III.
Lietuvių Studentų Santaros Cle
MARGUČIO metinė prenume
velando skyrius. Bilietai į operų
rata $3.00.
gaunami Lietuvių Prekybos Na
muose, 6933 Superior Avė.

Greetings and Best Wishes

Staiga mirė Vladas Apynys,
grįždamas 1958 m. liepos 27 d.
iš atostogų į namus, ištiktas šir

ŠEŠTADIENĮ, RUGPIŪČIO 2 DIENĄ 7
VAL. VAK. GRAŽIOJE LAKE SHORE COUN

$2.00
vainikas su atitinkamomis apei Taiso ir parduoda laikrodžiug
2.00 vai. (sekmadienį, tuo po pamal gomis.
Narvydas Pr., Brooklyn
apyrankes ir kitas brangenybes.
dų), Lietuvių Svetainės apatinė
2.00
Gricevičius VI., Chicago
Liepos 20 d. rytą Stp. Dariaus Sąžiningas ir garantuotas dar
Šimkus M., Chicago ........... 2.00 je salėje, šaukiamas Amerikos
Cicėnas K., Chicago ............. 2.00 Lietuvių Tarybos Clevelando laivo jūrų skautai su tradicinė bas prieinamomis kainomis.
Šimkaitis O., Tampa ............. 1.00 skyriaus atstovų susirinkimas. mis apeigomis Erie ežere nulei
753 E. 118 St.
Darbotvarkėje: metinio darbo do vainiką Atlanto nugalėtojų
Puskepalaitis A., įlydė Park 8.00
Cleveland 8, Ohio
Petraška E., Omaha ............. 1.00 plano svarstymas ir priėmimas, Stp. Dariaus ir St. Girėno bei
Telef.: LI 1-5466
Jankus Z., Cleveland ....... 2.00 pranešimai iš Lietuvių Kongreso Lietuvoje žuvusių jūrų skautų
Pračkaila L., Chicago ....... 1.00 Bostone, finansiniai reikalai ir atminčiai pagerbti.

Aukotojams tariame
nama, tai nėra pagrindo perdaug
priekaištauti bei stebėtis, nes ir ačiū.

nepriklausomos Lietuvos laikais
toki geri norai ne taip jau leng
vai sekėsi įvykdomi.
Pavyzdžiui, man nei kiek ne
sukelia nepaprasto nusistebėji
mo faktas, kad Šiauliuose peda
goginį institutą baigusieji moky
tojai ne visi dar yra operą matę.
Ogi seniau Šiaulių mokytojų se
minariją baigusieji ar visi jau
būdavo operą matę, nors jiems
ta opera buvo tada arčiau, Kau
ne, ne Vilniuj ... Arba net ir
Klaipėdoje institutą baigusieji
— ar tikrai taip jau buvo viską
matę ir visose estetikos srityse
taip apsišvietę, kad galėjai tikė
tis iš jų gerų estetikos skleidė
jų?

RADIJO VAKARE
aktorius Petras Maželis su Romu
Apanavičium atliks ištrauką iš
premijuotos dramos Penki Stul
pai Turgaus Aikštėje. Solistė Sa
lomėja Valiukienė pasirodys pir
mą kartą Clevelande, atlikdama
dainų ir arijų koncertą.

6

DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE

A VARIETY OP TOURNEDOS — FROG LEGS
ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITION ING — AMPLE PARKING
13114 W<wUand Avė.

For RESERVATIONS

6835 SUPERIOR AVĖ.

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.

i

GREETINGS and BEST WiSHES
To Our Friends and Patrons

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO

J JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

OLD MILĖS ROAD

MO 3-8733
DIRVĄ

KLUBAS

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

UžSISARfi

TAS NESIGAILfiJOI

Call LO 1-6900

LIETUVIŲ

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770

(

I
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DIRVA
feedakcijoR ir administracijos adresas — DIRVA,

1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio.

1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

(buto telefonas: GL 1-3976).

LIETUVIŠKA "KOEGZISTENCINE“
PLOKŠTELĖ

IR
PERSPEKTYVOS

THE FIELD

Telefonas: HEndersoi

Pranešu giminėms ir pažįstamiems mane ištikusią
didelę nelaimę, kad 1958 m. liepos mėn. 27 d. 1:30 vai. p.

pietų, grįždamas iš atostogų į namus, pakeliui iš geležin
Prieš Vakarus nusiteikusi Irako
junta, amerikiečiams ir britams
iškėlus savo įgulas Vid. Rytuo
se, pasijuto nebesaugi dėl savo
ateities ir todėl visomis išgalė
mis stengiasi išvengti bet kokio
preteksto pašalinei intervenci
jai. Kai kurie stebėtojai sako,

Dar viena solo (J. Stasiūnas) jog ji vargu beįsijungsianti į

kelio stoties, širdies liga staiga mirė mano brangus vyras

A, A.

VLADAS APYNYS

gimęs 1904 m., Lietuvoje dirbęs žemės Ūkio Ministerijoj, o
Amerikoj braižytoju.
Pašarvotas Jakubauskų laidotuvių namuose Edna
Avė. ir laidojamas šį trečiadienį.

sieniuose gyvenančių tautiečių
skaičius turėtų progos ilgainiui
kiek galima geriau ir teisingiau
susivokti dabartinio Lietuvos
gyvenimo vyksme, atmesdami
neprotingą palinkimą viską be
atodairos tame gyvenime maty
ti tik iš tamsios pusės, bet ir
saugodamiesi patekti į kitą kraš
tutinumą, kur kiekvienas pra
giedrulis būtų nekritiškai skais
čiausia saulės šviesa.
Sovietinių duomenų savotiš
kumas, nepriklausomybės laikų
Lietuvos statistikos duomenų
stoka (ir jų šykštumas}* be to,

tam tikri keblumai naudoti ne
viešais keliais į Vakarus paten
Tallat-Kelpšos „Koksai lengvas ką (su Nasseriu pasirašė tik sa
Nuliūdusi Jonė Apynienė
kančius duomenis yra didžiau
poilsėlis”. Argi pagrįstai ta vitarpinės pagalbos sutartį),
sios kliūtys susidaryti pilnam ir
„atostogaujančio inteligento lop vengs pasitraukti iš Bagdado
V. RASTENIS
visai teisingam dabartinio Lie
šinė„ pavadinta liaudies daina? pakto ir nacionalizuoti naftą.
tuvos gyvenimo vaizdui. Tie da
Neseniai plokštelių rinkoje pa- džius, kad devynioliktame šimtBet nenusiminkime. Lieka neTokių vilčių, kaip spėjama, „agresorius” ir pabrėžė, jog mis Raud. Kinija pagrasino Bri lykai, be to, yra pasitaikančių
sirodė mums, lietuviams, netikė metyje Lietuva buvo, panašiai I paminėtos dar aštuonios dainos skatinamas, o iš dalies ir maro
„draugystė su Sov. Sąjunga yra tanijai po parašiutininkų išlaipi klaidų priežastys.
ta staigmena: lietuviškų dainų kaip ir dabar, Rusijos pavergta (0 pridėjus jau minėtus „Kubi- kiečių spaudžiamas, naująją Ira
liaudies Lenkijos granitinis pa nimo Jordane? Londone būkštau- Todėl LIETUVOS NAUJIENŲ
ir šokių plokštelė, lėtos slinkties, ir turėjo eiti svetinių karų ka- lą” ir „Gaidį” bus dešimt), ku- ko vyriausybę pripažino ir Tuni grindas”. Tačiau Varšuvoje tas
jama, kad komunistai galį nu ATRANKOS rengėjai kviečia ir
apimanti 16 dalykų. Ir išleista riauti. Bene iš to laikotarpio dau- rios visai gerai ar bent gana pa so prez. Bourguiba.
pats Gomulka stengiasi vis to traukti Hongkongui vandens ir skaitytojus ne vien susipažinti
ne mūsų susimestinėmis jėgo giausia ir yra mūsų laikus pasie- tenkinamai reprezentuoja lietu*
lyn nustumti ateinantį partijos maisto tiekimą. Tai sutaptų ir su tomis žiniomis, bet ir daly
mis, o žinomos amerikiečių plokš kusios lietuvių dainos apie karą. vių liaudies muzikos pobūdį. Tos
Alžiro sukilėliai pradėjo smar CK posėdį, kuris buvo numaty su kitomis pranašystėmis, pagal vauti dabartinio Lietuvos
telių gamyklos. Argi tai menkas
Labai teisingai V. F. Bieliajus dainos, žinoma, kompozitorių kiai pulti prez. Bourguibą, kad tas šį mėnesį ir greičiausiai ne kurias Chruščiovas per Kiniją gyvenimo pažinimo bei supratižingsnis su lietuviška muzika į pabrėžia, kad lenkų polkos mo- perkomponuotos ar bent harmo- jis savo kraštą vedąs į prancūzų įvyks iki rudens. Priežastis: jo
galįs pradėti išstumdinėti vaka »mo pastangose. Būtent, kviečia
tarptautinius vandenis?
tyvas į lietuvių šokius yra atėjęs nizuotos chorams (pora tik solis- kolonialistų rankas. Mat, birže šalininkų skaičių komitete vir riečius iš Azijos.
reikšti savo pastabas, nuomones
Kodėl šią plokštelę vadinu ”ko- tik vėlyvaisiais laikais, vėliau ne- tams), bet tai juo geriau, nes
lio 30 d. Prancūzija ir Tunisas šija maskvinės linijos šalininkai,
dėl daromų išvadų, patikslinti
♦
egzistencine” ? Ogi todėl, kad gu Vakarų Europon, todėl tas girdime tas dainas nebe primi
pasirašė sutartį dėl naujos naf ir jis būkštauja, jog galįs būti
Venecuelos sostinėje Caracase jas savais galbūt turimais duo
plokštelė pagaminta Amerikoj, motyvas nereprezentuoja pačių tyviame, o kultyvuotame pavi- tos vamzdžių linijos pravedimo, išstumtas.
amerikiečių firmos, bet dainos ir originaliųjų lietuviškų šokių me- dale, ir, atrodo, gana gerai (B.
vis labiau kalbama apie naujai menimis, pasakyti savo sampro
e
jungiančios neseniai Alžire at
Šokiai atlikti ir įgroti dabar Lie liodijų. Bet, lyg tyčia, plokštelės Dvariono, St.- Šimkaus, A. Raplanuojamą perversmą. Esą, stu tavimus ryšium su žiniomis iš
Jau
nebe
Suslovas,
o
marš.
Marastus Edjele šaltinius su Gabės
Lietuvos.
tuvoj ir juostelės, žinoma, gau pirmasis šonas prasideda ... Pir- čiūno, J. Juzeliūno ir E. Balsio)
linovskis esąs Kremliaus Nr. 2, dentai jau dalinusi ginklus ir Atsiliepimus prašoma siųsti per
uostu.
ruošiąsi eventualioms kauty
tos sovietinei Kultūros ministe šlio polka. Tegu ta polka Lietu- kultyvuotame.
Iš karto prancūzai norėjo lini-,— kalbama Rytiniame Berlyne.
LIETUVOS NAUJIENŲ AT
rijai bei kitoms sovietinėms voje populiari, tegu jos meliodiPo to iškyla sunkiai išspren- ją vesti trumpesniu keliu — į Suslovas, nors ir tebeturįs tą pa nėms. Laikinosios vyriausybės RANKĄ (LNA) skelbiančių lai
galva adm. Larrazabal į ameri
įstaigoms tarpininkaujant. Užtat ja ir turi savito („sulietuvinto”) džiamas klausimas. Pirma tokio
Libijos uostą Zouara, tačiau Iš tį postą partijoje, bet savo galią
LNA
plokštelė, tarp kitų vietų, par pobūdžio, bet vis dėlto tai polka, masto lietuviškos muzikos plokškiečio laikraštininko klausimą kraščių Redakcijas.
laisvinimo Frontui įsikišus, Li praradęs paskutiniame politbiu
davinėjama ir sovietinės litera Ar tinka lietuvių muzikos pobū- telė galėtų būti puiki dovana lieapie tuos gandus nieko konkre
ro posėdyje.
lija projektą atmetė.
tūros importo krautuvėj, kaip džio nepažįstantiems pačiai pir- tuvių draugams, kuriuos norėtu*
taus neatsakė, tik pastebėjo:
Tunisas aiškina, kad naftos
importuota iš Sovietijos, nors ir majai pradžiai patiekti kaip tik mėm supažindinti su lietuviška
Ar tik ne Hongkongas bus tai „Kur yra dūmų, ten turi būti ir
vamzdžių pravedimas sumažin
«
Amerikoj gaminta.
lenkiškos kilmės polkų (nors ir muzika. Ji galėtų būti geras šal- siąs krašte nedarbą, tačiau su kiniu tų „sunkių pasėkų”, kurio ugnis”.
Tas „koegzistencijos” momen labai gerai pagrotą ir gerai per- tinis radijo stotims, kada neka- kilėliai skelbia, jog tai esanti tuš• Brolijos TS viršininkas sktn.
tas juo ryškiau pabrėžiamas tuo, duotą) ? v
da sumanančioms ir lietuviškos ia kalba, nes Alžiro nafta ei
Banevičius skautų vienetams
kad plokštelės vokas papuoštas
Iš kitų šokių, „Kubilas” ir muzikos į savo programas įtrauk- nanti Alžiro įjungimui į Prancū
kiekvieno lietuvio akį čia, be „Gaidys” (mano nuomone) gerai ti. Ar ši plokštelė tokiam reika- ziją apmokėti.
PAŽINKIM IR SUPRASKIM LIETUVOS vykstantiems į TS išsiuntinėjo
instrukcijas Nr. 3 ir Nr. 4. Ten
abejo, irgi staigmeniškai patrau reprezentuoja lietuviškų liaudies lui tinka, ar rekomenduotina?
GYVENIMĄ
tarp kitko pranešamas oficialus
kiančiu viršeliu: iš jo mus svei šokių muziką. Abu jie J. Juzeliū- Apsvarsčius už ir prieš, galbūt
Maskvos protestas dėl JAV
TS adresas: Highland State Rekina simpatinga lietuvaitė ske no sukomponuoti orkestrui ir su- — taip. Tačiau tai ne entuziaz- ėktuvii skridimo per Austrijos
creational Area, Lithuanian Nat.
petaitės mostu iš „Blezdingėlės”, daro jo „Ant marių krantelio” tingas atsakymas. Sunku susi- teritori ją į „amerikinės agresijos
Lietuvos Naujienų Atrankos skaitytojams
Scout Camp, MILFORD, Mich.
apsirengusi tautiniais drabužiais baleto dalį. Bet labai ir labai di- laikyti nuo rezervų. Dovanoda- sritis Art. ir Vid. Rytuose” buvo
ir bestovinti geltonų, žalių ir delių abejonių kelia „Džigūnas” mas kam ją, rodos, būtinai turė- teiktas ir paskelbtas tik kelio Iš skaitytojų tų laikraščių, ku sam Lietuvos gyvenimo paveiks Labai svarbiais atvejais TS
raudonų juostų lauke. (MONI- ir „Subatėlė”. Nežinau jų isto- čiau pasakyti čia minėtus rezer- mis valandomis, prieš kanclerio riuose skelbiama LIETUVOS lui, o nėra tik atskiras vietas ar galima bus pasiekti ir telefonu:
TOR firma yra išleidusi toje pa rinio autentiškumo, bet čia jie, vus. O siūlydamas pasiklausyti Raabo atvykimą Maskvon. Raab NAUJIENŲ ATRANKA (arba asmenis liečiančios iškarpos. Milford — MUtual 4-8161.
I TS vykstančių skautų tėvai
čioje serijoje ir kitų tautų m'ti- Liudviko Baltušio akordeonu lietuviškos muzikos pavyzdžių, lankosi Rusijoje neseniai Austri žinios, pažymėtos LNA ženklu), (Kai kurios žinios apie atskirus
zikos plokštelių, jų tarpe ir lat grojami, man visiškai neatrodo bandyčiau dėti adatą ne ant visų ją vizitavusio Mikojano pakvies girdėti susidomėjimo pareiški asmenis ar atskirus faktus irgi prašomi pasižymėti šį adresą ir
telefoną.
vių, bet nepasikt.dno ni i vienos savi, lietuviški, Priešingai, ypač plokštelėje esamų dalykų.
tas. Vizito metu jis tikisi derėtis mų, o kartais, kai tų žinių laik gali būti bendram vaizdui būdin
Oro skautai TS turės specialią
iš jų papuošti tautinės vėliavos „Džigūnas” taip ir primena MoiLeidėjų pastangos padaryti dėl naftos duoklės sumažinimo ir raštyje nepasirodo, net ir pa gos).
užsiėmimų programą. Pramatospalvomis).
siejevo šokėjų pirmutinį išėjimą viską gerai tiesiog jaudina. Juk abipusiškos prekybos pagyvini klausimų, kur jos dingo.
Sijojant žinias per „retą sieto
Vieno tokio paklausifno atve tinklą”, atsitinka, kad, iškrinta ma juos visus sujungti į vieną
Gaila tačiau, kad antrą kar u.; ; sceną ... Skamba slaviškai, sta- jie, pasirodo, stengėsi net lietu mo..
ju laikraščio (DIRVOS) redak viskas ir „siete” nebelieka žinių, dr-vę.
žvilgterėjus į tą viršelį jau krin čiai rusiškai. Gal tai ir akordeo- viškus ženklus ant raidžių lietuProtesto notoje sovietai sako
ta į akį į gerus norus įsimaišęs nisto taip pabrėžtas stilius. Iš viškuose žodžiuose (pavadini- kad JAV „grubiai pažeidusi” ne cija paaiškino, kad spragos pa atitinkančių anuos du reikalavi Spausdinama TS daina ir gai
ir nepakankamas dalykų žinoji viso, tie abu šokiai man regis muose ir pavardėse) uždėti. Bet utralumu pagrįstą Austrijos val sitaiko dėl stokos laiko, rei mus. Tad ir dėl tos priežasties, dos, o taip pat ir TS dainų sąra
mas. Visų pirma, ir geltona, ir daugiau yra akordeonisto, negu ir čia pataikė ant „ekspertų”, stybės sutartį, kurią ir ji pati kalingo žinioms paruošti spau ne vien dėl laiko stokos, LNA šas. Stovyklautojai jas turėtų
žalia, o ypač raudona spalvos lietuviškos muzikos pasirody- kurie nebuvo ekspertai. Pavar- pasirašiusi, o keliomis valando dai. Iš tikrųjų tai yra tik iš da gali neturėti skelbtinų žinių kai- pramokti prieš išvykdami į TS.
• Liepos 12 d. Bostone buvo
yra gerokai nutolusios savo tonu mas. Pirmą kartą su lietuviška dėse pilna klaidų, ženklai daug mis -vėliau.'Raabui pasiekus Mas lies tiesa, nes yra ir kitų prie kada net ir ne vieną savaitę iš
posėdis Brolijos TS reikalais, ku
nuo Lietuvos vėliavoje vartoja muzika supažindinamas kiaušy- kur uždėti, kur jų visai nerei- kvą, Pravda vedamajame apie žasčių, dėl kurių LNA žinių gali eilės.
mų spalvų. Vietoj vėliavos spal tojas galėtų pagalvoti, kad lie- kia, o kur reikia nėra ... Bet pa- sovietu-austru draugystę dar kurį laiką „pritrūkti”.
Nors LNA duomenys skirti ir riame dalyvavo Brolijos Vyriau
vų gilumo ir rimtumo, čia grei tuviai su rusais (kitais atvejais stangų būta gražių. Ir todėl tu
LIETUVOS NAUJIENŲ
Spaudoje neskel- siasis Skautininkas ir VS pava
priduria: skridimai parodė, kiek
čiau „saldainių dėžės” viršelio su lenkais) yra daug daugiau gi-| rėtum būti dėkingi MONITOR JAV „valdantieji sluoksniai” te RANKA (LNA) yra:
biami visi žinių šaltiniai, kadan duotojas. Brolijos TS*viršininko
spalvos . . . Dar labiau gaila, kad miningi, negu iš tikrųjų yra . . . RECORDS leidyklai už tą dova
„žinios ir apžvalgos apie Lie gi tai padarytų laikraščius pa instrukcijoje Nr. 4 pranešama
sirūpina Austrijos tautiniais in
tos simpatingosios lietuvaitės
tuvą spaudai ir dokumentacijai. našius į mokslines disertacijas. apie tame posėdyje nustatytą
Labiausiai' nuotaiką smukdo ną.
teresais...
tautinis apdaras yra nežinoviško įveltos dvi šiuolaikinės dainos,
Leidžia Lietuvos -Nepriklauso Tačiau LB Studijų Centras turi stovyklinę uniformą, informuo
Lithuanian Songs and Dances
jama apie transportą, savaitga
pamėgdžiojimo vaisius, sakytum padažytos politiniu prieskoniu.
Lenkijos „išsilaisvinimo šven mybės Talka (LNT). Lėšomis pažymėjęs visus tuos žinių šalti linius stovyklautojus, kurą ir
MONITOR MF-305
antrarūšė ar net trečiarūšė tau Tai E. Balsio komponuota Salio- Monitor'Records, 445 W. 49 St. tės” proga Gomulka Lodzėje pa remia Lietuvos Nepriklausomy nius ir jei kam reikia, jis gali
laužus.
tinio apdaro imitacija.
bės Fondas (LNF)„.
mėjos Neries „Lakštingala ne New York 19, N. Y.
tuos šaltinius nurodyti.
sakė aštrią kalbą prieš Vakarų
• Seserijos Atlanto rajono vaToks yra formalus LNA biule
Tos pačios, entuziazmą tem gali nečiulbėt” (parašyta Mas
LNA žinios dažniausia yra su
tenių „kilmės liudijimas”.
dančios mintys kyla ir įsiklau kvoje, 1944 metų balandžio mė
komentarais. Juose nevengiama deivės biuleteny pranešama apie
Tos „žinios ir apžvalgos” yra iškelti teigiamų reiškinių, jei tik vienetų sugrupavimą Tautinei
sius į turinį. Berods, plokštelės nesį), kita K. Kavecko, žodžiai
leidėjai čia bus patekę į padėtį jauno, kompartijos pavėsy au
prie Lietuvos Nepriklausomybės jų užtinkama. Tačiau, vertinant Stovyklai. I-ją skaučių dr-vę su
Talkos veikiančio Lietuvos Būk sovietinės statistikos skelbiamus darys Bostono ir Worcesterio
be išeities. Patys jie nepreten gančio rašytojo. J. Macevičiaus.
lės Studijų Centro (LBSC) kuk duomenis, su ypatingu atsargu skautės, draugininkę paskirs
duoja būti lietuviškos muzikos Tegu muzikai taria žodį apie
lus darbo vaisius.
žinovais. Jiems kažkuriuo būdu kompozitorių pasireiškimą šiuose
mu vertinami laimėjimus rodan Bostono tuntininkė. 2-ją skaučių
Lietuvos Nepriklausom y b ė s tieji duomenys, kadangi LBSC dr-vę sudarys Waterburio, New
pasitaikė proga gauti įgrojimų kūriniuose. Tačiau nelabai ti
iš Lietuvos. Ką iš ten kažin kas kiuos, kad šiose kompozicijose
Fondas rėmėjų suaukotomis lė turi pakankamai įrodymų, kad Haveno, Hartfordo, Stamfordo,
šomis LBSC aprūpina patalpa ir sovietinė statistika, būdama New Yorko ir Elizabetho skau
parinko ir davė, tą jie ir atspau galima rasti ką nors būdinga lie
apmoka (tuo tąrpu nedidukes) skirta visų pirkia propagandos tės, dr-kė skltn. Aid. Kurapkaide ...
tuvių muzikai, dėl kurių tos meišlaidas žinių šaltiniams įgyti bei tikslams, neatsilaiko prieš pa tė iš Elizabeth, N. J. Vyr. skau
Antroje plokštelės voko pusė liodijos būtų rodytini lietuviškos
biuletenių išsiuntinėjimo ir kito gundą tuos duomenis išpūsti, o čių dr-vė sudaroma iš visų vieto
je, virš turinio, "pridėtas V. F. muzikos pavyzdžiai. Abi tos dai
susižinojimo išlaidas. (LBSC gal tai pagundai net ir tyčia pa vių, kurios siunčia savo būrelius.
Bieliajaus, uolaus lietuviškų šo nos dainuojamos solistų: Kavec-^
Vyr. skautėms vadovaus vyr.
tiesioginis darbas atliekamas be siduoda.
kių populiarintojo Amerikoje, ko dainą dainuoja J. Stasiūnas, o
atlyginimo).
paaiškinimas apie lietuviškas Balsio (S. Neries) — Valentinas
Duomenimis apie trūkumus skltn. Aid. Noakaitė iš Ozone
dainas ir šokius. Nors plokštelės Adamkevičius, tenoras, laikomas
LNA biuleteniai nespausdina labiau pasitikima, nes yra tikra, Park, N. Y.
pavadinime netvirtinama, kad Vilniaus operos pažiba ir Kipro
mi: jų rašoma tik keli egzemplio kad jie nėra pramanyti, nebent
čia patiekamos tik liaudies dai Petrausko vertu įpėdiniu. Kaip
riai, kurie pavirsta tūkstančiais gali būti kiek sušvelninti.
Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
nos bei šokiai, bet aiškintojas tik dėl to smalsu buvo išgirsti jo
ceturiuose lietuviškuose laikraš Lietuvos naujienų atranka
kalba apie liaudies dainas ir šo dainavimą. Bet ir čia nusivyli
čiuose, būtent, s. Amerikoj DIR perduodama viešumon ne vien kaip gyvena viso pasaulio lietu
kius. Iš to išeina šioks toks prieš mas. E. Balsio iškankintą melioVOJ, P. Amerikoj ARGENTI smalsumui tenkinti. Svarbiau
viai.
taravimas, nes turinyje yra ne diją ir dainininkas dainuoja ken
NOS LIETUVIŲ BALSE, Euro sias tikslas yra, kad didesnis užtik per kompozitorių rankas per čiančiu, per jėgą spaudžiamu
poj EUROPOS LIETUVY ir
ėjusios liaudies melodijos, bet ir balsu, ir nebedrąsu susidaryti
Australijoj MŪSŲ PASTOGŪJ.
nuomonę
apie
tą
pažibą
bei
Kip

visai originalių, vos prieš keletą
(DIRVA paprastai paskelbia
ro įpėdinį. Labai jau toli nuo ap
metų sukurtų kompozicijų.
visas biuleteniuose esamas
Mūsų bičiuliui
Lyg ir taikingos koegzistenci dainuoti bandomo lakštingalos
žinias, o kiti dar padaro atranką
jos sumetimais, V. F. ^Bieliajus čiulbėjimo. Deja, tas pats V.
nuo savęs, pagal tai, kiek jie gali
VLADUI APYNIUI
tarėsi esant reikalinga pabrėžti, Adamkevičius ir dzūkiškąją „Oi,
oms žinioms skirti,vietos).
kad lietuvių liaudies dainose, iš kas sodai” dainuoja irgi stipriai
Žinių iš Lietuvos pluoštai va
staiga mirus, jo žmoną JONĘ ir visus artimuosius užjauskyrus patriotines karo dainas, sudramatintai, greičiau kentėda
dinami Lietuvos naujienų atran
4t
sukurtas dvidešimtajame šimt mas, negu žaismingai juokauda
ka todėl, kad iš tikrųjų yra tik ' čia ir drauge skausmu dalinasi
metyje, nedainuoja apie karų su mas. žodžiu sakant, lieka ra
per gana „retą sietą” atsijota at
pasididžiavimu, o greičiau tik mintis, kad tas dabartinis ge
ranka, kur iš didelės daugybės
Alė ir Stasys Santvarai
su liūdesiu dėl jo neprasmingu- riausias Lietuvoj tenoras šiose Rusjos-Turkijos pasienis, kurio artumoje manevruoja apie 20-40 žinių pasilieka tik tos, katros:
mo ir pasėkų. Gal tiksliau būtų dainose neturėjo progos ar sėk rusų divizijų. Pro langą matomi turkų pasienio sargybiniai, o tolu a) atrodo pakankamai patikimos,
moje — rusų pasienio sargybos būstinė.
tas dalykas paaiškintas nuro- mės tinkamai pasirodyti.
b) yra kuo nors būdingos išUdaina reikalauja pastabos. Tai J Nasserio Jungt. Arabų Respubli
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