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Pereitų savaitgalį Clevelande
įvykusiose Vid. Vakarų Sporto
Apygardos lengvosios atletikos
pirmenybėse buvo pasiekta kele
tą pažymėtinų pasekmių.

šuolyje į aukštį su kartimi Em.

Karosas (Detroito Kovas) pasie
kė geriausią tremties pasekmę

vyrų ir jaunių klasėse peršokęs
10*9" (3.28 m.).
LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

džiusi pirmojo šių metų pusme

čio uždavinių eksportui.

Rumšiškes kraustosi į kalną

Todėl Valstybės Kontrolės Ko

KUNKULIUOJANČIOS
VIDURŽEMIO
P A K K A N T ĖS

Antrų geriausių tremties pa
sekmę, kartu moterų ir mer
gaičių klasėse pasiekė clevelandietė Nijolė Gelažytė šuolyje į

misija (dabar užimanti buvusios
Valst. Kontrolės ministerijos
aukštį 4*8 </4" (L43 m.).
vietų) gamyklos direktoriui Pro
Trečių ger. tremties pasekmę
Apie jas DIRVAI rašys
kopčiukui
ir
jo
pavaduotojui
Dipasekmę pasiekė irgi clevelan
NUKELIAMAS RUMŠIŠKIŲ MIESTELIS. — BUS UŽLIETI
buvęs
Aleksandrijos
ir
BIRUTĖS IR VYTAUTO ŠALTINIAI BIRŠTONE. — VILNIU doniui padarė piniginių nuoskaidietis A. Modestavičius numetęs
būsimas Ankaros
tų, kitus pareigūnus pabaudė tik
ietį 172T0«/2” (52.69 m.) jaunių
JE TELEFONŲ KNYGA NE KASMET IŠLEIDŽIAMA. — Už papeikimais bei įspėjimais. Vi
universiteto profesorius
klasėje. .
VISKĄ KALĖJIMINĖS BAUSMĖS.
siems prigrasyta "kooperuotus”
Algirdas J. Greimas
Be to St. Juodvalkytė (Cleve
ir eksportinius uždavinius būti
lando žaibas) moterų rutulio
Viduržemio jūra dabar
Galbūt jau kitais metais Ne-1 pataisos darbu iki vienerių metu nai atlikti.
stūmime pasiekė š. Amerikos
gana rami, bet jos pakran
mimas ties Kaunu bus užtvenk- laiko arba pabauda iki 1000 rubLietuvių Sporto Sųjungos rekor
("Kooperuoti" uždaviniai yra
tės verda.
tas ir išsilies vadinamoji Kauno liu su savavališkai pastatyto ar
dų nustūmusi 37’ll/i” f 11.32 m.).
Algirdas J. Greimas, ke
jūra. Tarp daugelio kitų vieto statomo pastato konfiskavimu ar kitų respublikų įmonių užsaky
mų vykdymas. Eksporto uždavi
letą metų profesoriavęs
vių, ji užlies visų dabartinį Rum be šito”.
Taipogi sųjungos rekordų pa
niai
—
užsakymai
į
užsienius,
Aleksandrijos universite t e
šiškių miestelį. Todėl rumšiškė
siekė Clevelando LSK žaibo mo
tai
yra,
už
Sovietijos
ribų).
(Egipte),
neseniai
tapo
iš

nai jau dabar skuba kraustytis
BAUDŽIA "AUTONOMISTUS”
terų 4x60 m. estafetė prabėgusi
rinktas
ordinariniu
profeso

naują jiems gyventi skirtų vietų
per 33.4 sek. Komandoje bėgo:
Kauno "Pergalės” turbinų ga
Susijaukė papeikimo ir papras
rium Ankaros universitete
kalne. Keliami visi trobesiai, o mykla, nors ir turėjusi galimy tai labai giriamo Šiaulių "Elnio”
A. Karaliūtė, St. Juodvalkytė, R.
(Turkijos sostinėj). Rug
taip pat ir senoji Rumšiškių baž bės, bet nepatiekusi kitų ekono (buv. Frenkelio) fabriko direk
Besperaitytė ir I. Besperaitytė.
piūčio 9 dienų prof. Greimas
nyčia, kuri oficialiai pripažinti minių rajonų (Rusijos) įmonėms torius Pirmaitis ir vyr. inž.
Pirmenybėse dalyvavo apie 30
atsisveikino su Egiptu ir iš
esanti architektūros paminklas daugiau kaip 3,500 įvairių vož Jurkšaitis už nepatenkinamų
70 tonų spaudinio tankas gabenamas į Plum Brook, O., statoma sportininkų iš Chicagos, Detroi
plaukė atostogų metui į
Iš viso į naujas vietas turės per tuvų, 19 reduktorių ir 40 ritinė vykdymų nutarimo dėl avalynės
fabriką (apatinė nuotrauką), kuriame bus pradėti gaminti ato to ir Clevelando.
Prancūziją,
iš
kur
paskui
sikelti apie 800 sodybų.
lių. Be to, ta pati įmonė neįvyk-' gamybos vaikams.
mine jėga varomi lėktuvai.
vyks į Turkiją.
Net Birštono kurorto dalis bū
Dėl netikėtų kliūčių Chicagos
sianti užlieta, drauge su Birutės
Kelionė truksianti apie
ir Detroito sportininkams nega
metimais, vis norint nuo "bėdų" VISAM PASAULY lėjus atvykti pilnose sudėtyse,
ir Vytauto mineraliniais šalti
tris savaites, nes laivas su
apsisaugoti. O apsisaugoti jų ga
SPRAGA SVARBIAME FRONTE
niais. Statomos naujos sanatori
stosiąs visuose Viduržemio
Clevelando LSK žaibas didele
•
Jungt.
Tautų
gen.
sekr.
lima paprasčiau. Tam reikia tik
jos kitoj Nemuno pusėj, irgi kal
jūros uostuose. A. J. Grei
persvara išėjo šių varžybų nu
Hanimarskjoldas
bando
suorga

Amerika traukiasi, Sovietai užima
vieno
dalyko:
pasirinkti
uždavinį
ne. Jau esu surasta kitų vietų,
mas maloniai sutiko pasida
galėtoju ir kartu FASK-to perei
nizuoti
neoficialių
"pusiau
viršū

ir atsakomybę suprantančius
iš kurių pasiekiami mineraliniai
linti su DIRVOS skaityto
namosios taurės laimėtoju. Pla
AMERIKOS
BALSO
veiklos
ne
politikos,
o
taupumo
sumeti
nių
”
—
užs.
reik.
ministerių
konžmones.
Jeigu
toki
jau
yra,
tai
vandenys. Stengiamasi, kad iki
jais tos kelionės įspūdžius,
čiau apie varžybas sekančiame
susiaurinimas
Europoj
yra
Ame

mai.
Bet
tai
išvirkščias
taupu

ferencijų
Vid.
Rytų
krizės
klau
reikia ne mechaninės biurokrati
1959 metų pabaigos statomosios
kurie apimsią šias dabar
Dirvos numeryje.
rikos
pasitraukimas
iš
svarbių
mas,
jei
nukertamos
geresnės
ir
simais.
Daugumo
paliestų
kraštų
jos,
o
pasitikėjimo
savo
pasirink
Kauno HES (hydroelektrinės
taip dažnai minimas šalis:
pozicijų
svarbiame
fronte.
geriau
girdimos
programos,
o
užs. reik. ministeriai (JAV Dul
taisiais.
stoties) bent viena turbina pra
Egiptą — Libaną — Tur
DIRVOJE buvo perspausdin paliekamos silpnesnės ir blogai
les, Britanijos Lloydas, Rusijos
dėtų suktis. Stoties administra
kiją — Kiprą — RhodeziGromyko, Libano Malikas, ii
LIETUVIAI
cija jau įsikūrė naujame jai skir- tas amerikiečio laikraštininko girdimos.
ją — Graikiją — Italiją.
Tuo tarpu iš kitos pusės, lyg
Jungt. Arabų Respublikos Faw* tame pastate (Pirma administra itsiliepimas tuo reikalu. Ten bu
Kada tie rašiniai DIRVOVOKIETIJOJ
zi)
laukiami
dalyvausiant
nepa

JIE
ĮSIJUNGĖ
Į
cija buvo Kaune, Laisvės ai. 21). vo labai jautriai ir teisingai api tyčia (turbūt, tikrai tyčia!- So
JE pasirodys, tuo tarpu ne
prastojoje Jungt. Tautų pilnaties
Pastatyta visa eilė ir kitų pa būdinta susiaurinimo paliestų vietai šiomis dienomis padidino’ galime tiksliai pasakyti, nes,
VOKIETIJOS LIETUVIŲ
DIRVOS
TALKĄ
programų
skaičių
Vakarų
Euro

darbininkų
padėtis.
Nuoširdžiausesijoje
ateinantį
trečiadienį.
statų įstaigoms ir butams.
jeigu jie nebus išsiųsti iš
BENDRUOMENĖ IŠSIKOVOJO
sio
pritarimo
verti
žodžiai.
poje
Pabaltijo
kalbomis,
ypač
Hammarskjoldas
tikisi
galėsiąs
Šiuo metu ne tik fotografai ir
kurio uosto (o to gali ir ne
į vykdomų .$20,000 vajų įsi
LENGVATAS
Bet,
kokia
bebūtų
keblion
palietuvių
kalba
(tų
jie
skelbia
lie
juos
suvesti
atskiriems
pasitari

būti, nes būtų rizikos, kad
dailininkai, bet ir archeologai ty
jungė trys nauji šimtininkai.
Po ilgų Krašto Valdybos pa
dėtin
įstumtų
darbininkų
klausi

tuviams
Amerikoje
skirtoje
pro

mams
į
savo
įstaigų.
rinėja ”jūros dugnų”, t. y. vie
rankraščiai gali paklysti),
Jais yra:
.
stangų, š. m. birželio 29 d. raštu
mo
svarba,
yra
svarbesnių
daly

gramoje!).
Nepaprastosios Jungt? Tautų
tas, kurios vėliau bus apsemtos.
tai su autorium galėsime su
102. Petras Janulaitis,
Weinheimo Mokesčių inspekcija
tų,
susijusių
su
tuo
susiaurini

Amerika
traukiasi
iš
Europos
sesijos
darbotvarkėje
numatomi
Buvo į tas vietas nuvykusi arsisiekti tik pačioje šio mė
iš Chicagos ......... $100.00 toki klausimai:
(Finanzamt Weinheim) pripaži
mu.
radijo
frdnto,
o
Sovietija
nedels

chelogų ekspedicija, vadovauja
nesio pabaigoje, kai jis bus
no Bendruomenei visuotino labo
103. Salomėja Janulaitienė,
Sovieti
ja
yra
visų
laikų
ofen

dama
užima
paliktų
spragų.
Jungt.
Tautų
stebėtojų
ir
poli

pasiekęs Paryžių.
ma Čiurlionio vardo dailės mu
iš Chicagos ......... $100.00 cinių grupių stiprinimas ir plėti padėtį ir su tuo susijusias tei
zyvoje
radijo
fronte.
Ji
duoda
ziejaus mokslinės bendradarbės
ses. O tai reiškia daug lengyatų.
104. Vytautas Janulaitis,
žymiai
daugiau
stočių
ir
valandų
mas
Libane
ir
Irake;
Rymantienės. Ekspedicija sura
įvykę faktai visada yra labai metrų banga, pasiekusi geriau
iš Chicagos ......... $100.00
užsieniams
skirtoms
progra

Pirmiausia, Bendruomenės or
arabų valstybių susitarimas
dusi daugiau kaip 2000 metų se
svarbūs. Begalo sunku grąžinti sių rezultatų.
Visi Dirvos bičiuliai, aktyvūs respektuoti vienai kitos nepri ganizacija yra atleista nuo įmo
numo buitinės kultūros liekanų. moms. Vakaruose niekas jų tos buvusia padėtį. Gal nebūtina ir
ikcijos nekliudo. Mažesnė vaka
Čia, žinoma, tuojau kils pasi veikėjai ir tautinio darbo rėmė klausomybes ir susilaikyti nuo nių, verslo ir turto mokesčių. Be
stengtis grąžinti. Nes oficialus,
riečių radijo veikla susiduria su
jai. Ačiū jiems.
kišimosi į kitų vidaus reikalus; to, aukos, teikiamos mūsų Ben
KEISTI IŠTAIGŲ
šaltas, "nesuinteresuotas" balsas tikėjimo klausimas: ar "svetimi
iūtimis Sovietijoje, tačiau g aTaip pat į vykdoma vajų papil bendra arabų valstybių akci druomenei, gali būti atitinkamų
PAVADINIMAI
nedaug kų ir teduoda moralinės žmonės” nepridarys bėdos, gavę
ja, Jungt. Tautoms padedant, statymų numatytose ribose nu
Telefonų abonentų knyga Vil i pro jas prasiveržti. Prasi paramos belaukiantiems klausy prięiti prie mikrofono? Juk kiek domai įsijungė Dirvos bičiulė
rašomos nuo mokesčių FinanzA. B. M., iš Chicagos, naujai ūkinėje srityje;
niuje ne kasmet pasirodo. Ligi veržtų ir daugiau, jei būtų dau tojams. Vienintelė jiems paguo buvo priekaištų Laisvosios Eu
kitų valstybių pasižadėjimai, amtui.
šių metų vilniečiai turėjo nau giau aktyvumo. Bet aktyvumas da, tai tik tas faktas, kad "Ame ropos radijui, kad iš ten buvusi įešdama ........................... $15.00
"sukurstyta” Vengrijos revoliu Su šiandien skelbiamais iš viso jog arabai "galės patys kurti sa Krašto Valdyba ruošiasi pasi
dotis 1954 metų knyga, kuri fak mažinamas.
rika
dar
kalba
lietuviškai,
latviš

gauta ............................. $19,361.30 vo ateitį pagal savo krašto, o naudoti čia suteikta privilegija
tiškai jau visai nebeatitiko esa Aktyvumas mažinamas kaip kai, estiškai, tai dar neužmiršo cija !
Dar būtinai reikia ..... $638.70 drauge ir viso regiono intere ir ieškoti gimnazijai išlaikyti bei
Ak, jei tai būtų buvusi tiesa,
mo telefonų paskirstymo. Anks ik ten, kur buvo daugiau pasi mūsų"...
n
tesnė laida buvo tik 1951 metais. sekimo. Susiaurinimas Miunche
ir jei tokių "kurstytojų” neva Ir jie turi būtinai įplaukti šį mė sus
savo kultūrinei ir socialinei veik
Susidariusių padėtį galima ati pasiektas rezultatas būtų buvęs nesį !
• Chruščiovas Kuibyševe pa ai įvykdyti aukų lietuviškose
Dabar neseniai išleista knyga ne visiškai nukerta tenykštes
sakė kalbų, kurioje pareiškė, kad bei vokiškose bendrovėse ir ki
jau atskirai lietuviškai ir rusiš brogramas Pabaltijo kalbomis. taisyti kitu keliu. Jei iš tiesų išnaudotas, šiandien gal pasau
Programos
tomis
kalbomis
dar
stinga
lėšų,
tai
gal
galima,
pa

karo pavojus virš VicŲ Rytų te tose didesnio pelno institucijose,
lis jau kitaip atrodytų, ir tie
kai (pirma abi būdavo drauge
bekabąs pilna grėsme, it'/Rusija, kurioms tuo būdu aukos nieko
įrištos. Bet lietuviškoji laida net ieka VVashingtone. Bet Miunche vyzdžiui, nuimti keletą nuošim "kurstytojai” būtų herojai...
no
programos
buvo
geresnės
ir
čių
nuo
Tito
ir
Gomulkos
val

drauge su "visomis taikį mylin nekainuoja.
TIESOJE susilaukė pasipiktini
Bet
"kurstytojų
”
nebuvo.
Ir
čiomis tautomis darys viskų",
mo dėl lietuvių kalbos darkymo. geriau girdimosios — tai visuo- džioms skiriamų pašalpų ir su gerai, kad nebuvo, nes jie būtų
inė
nuomonė
turėjusių
progos
daryti
galimybę
ne
Amerikos
ar
kad Vakarai to karo nepradėtų.
Iš telefonų knygos matyti, kad
ŽAIDIMAS VAIKAMS —
pasirodę
buvę
tik
suvedžiotojai...
palyginti.
kurios
kitos
valstybės
oficialiu,
Jie
stengsiųsi
anglus
ir
ameri

Vilniuje esama tokių įstaigų bei
"TĖVYNĖS KELIAIS"
"Bėdos” baimė labai mažai te
Kas
Pabaltijo
kalbomis
AME

bet
savu
balsu
kalbėti
lietuviams
kiečius išstumti iš Jordano ir Li Jau gauta iš spaustuvės 500
įmonių:
turi pagrindo. Privačių, dėl savo
į
Lietuvą,
latviams
į
Latviją,
es

RIKOS
BALSE
dar
lieka,
tas
bano, tačiau JAV ir Britanija egz. šio žaidimo, žaidimas paga
Glavkoopchoztorg, Rasžyrmastėvynių
laisvės
bandančių
pliko
būsiančios sunaikintos, jei jos mintas panašaus tipo, kaip ir pa
losbyt, Glavplodovoščtorg, Sort- perduodama begalo perkrauto tams į Estiją — per Laisvosios mis rankomis kovoti žmonių gru
mis
ir
iš
tokių
stočių,
kurias
ir
Europos
radijų,
ar
kaip
kitaip.
pradėtų karų.
semovošč, Komundorstroj, Glavnašūs vokiški vaikų žaidimai,
pelės
savo
jėgomis
niekad
nega

be
trukdymų
sunku
girdėti,
o
kai
Ir
kalbėti
būtinai
iš
Europos,
•
Chruščiovo
įr
Maosetungo
miasrybtorg, Elektroširpotreb ir
pvz., "Reise um Europa" ir pan.
lės užimti pozicijų radijo fronte.
veikia
trukdytojai,
tai
nesu
pras

naudojant
vidutines
bangas,
susitikime,
kaip
kompetentingi
t.t.
Spalvotas. Du atskiri žaidimai
kaip, pavyzdžiui Miunchene lie Tai gali būti įmanoma tik laisvų
stebėtojai
sako,
buvę
pasiekta
es

Vis tai įstaigos bei įmonės, mės net ir kėsintis klausyti.
abejose sulenkiamo kartono pu
ir išteklių turinčių valstybių pa
Sako,
kad
siaurinimų
nulėmę
tuvių
programoms
naudotoji
251
minių
susitarimų
kariniais
ir
po

kurių centrai yra Maskvoje (ne
sėse. Formatas — 40 cm. x 45
ramos dėka. Amerika, savo va
litiniais
klausimais.
Susitarimai
paisant pernai įvykdytos ūkinės
cm. Įdėtas į specialų storesnio
lia (gal per neapsižiūrėjimų?galėję
liesti
tiek
tolimos
ateities
"autonomijos"). Bet ir patys ru
popierio vokų, ant kurio yra at
palikusi tuščių spragų tame fron
gaires,
tiek
ir
šio
meto
klausi

sai tuose keliaaukščiuose pavadi
spausdintos žaidimo taisyklės.
te, gali jų ir vėl — net geriau —
mus,
ir
jie
galį
turėti
lemtingų
nimuose nebesusivaiko.
Tai pirmas tos rūšies įvykdytas
užpildyti .nuoširdžių savanorių
pasėkų.
Yra panašių ir "lietuviškų”
projektas, svarbiausia, su lietu
kovotojų jėgomis, iš savo pusės
pavadinimų: Vyrlietžemūktieki•
Valst.
departamentas
įspėjo
viškomis temomis ir spalvomis,
suteikdama tik reikalingas ma
j«nas, Lietverstaryba, ZoovettieJordane gyvenančius amerikie žaidimo savikaina — apie DM.
terialines priemones. Kad tai ne
^timas ir t.t.
čius, kad dėl nepastovios politi 4,—. Kadangi šis projektas buvo
būtų taip brangu, galima atsisa
Naujoje telefonų knygoje jau
nės atmosferos visi tie, kurie nė didžiausia dalimi įvykdytas pa
kyti nuo nereikalingai išpūstų
nurodomi ir privačių abonentų
ra pareigų suvaržyti, iš Jordano šalinės subsidijos dėka, tai KV
grynai biurokratinių formalumų.
butų adresai. Anksčiau tai nebu
pasitrauktų. Praktiškai toji eva šio vaiku žaidimo nepardavinėja.
Štai, mūsų laikraštis šiuo metu
vo praktikuojama. Bet adresai,
kuacija liečia ambasados ir eko
išeina du kartus per savaitę še
pavardės ir net jų telefonų nu
nominės pagalbos įstaigų tarnau
šių puslapių, du puslapiai kiek
Kinija savo kariuomenę pergru
meriai daugeliu atvejų išspaus
tojų šeimas.
viena darbo dienų. Mes turime
puoti pradėjo ryšium su Vid.
dinti klaidingi.
• Tautinės Kinijos laivai ir
iŠ viso apie keturis asmenis per
Rytų krize.
pakrančių artilerija nuskandino
sonalo, įskaitant technikinį.
KALĖJIMAS Už STATYMĄ
• JAV povandeninis laivas
Mums nelengva suprasti, kodėl
vienų komunistų laivą ir priver
BE LEIDIMO
AMERIKOS BALSUI vos maž Naujai išrasta kamera žmogaus tė grįžti kitus tris po smarkaus Nautilus atliko istorinę kelionę,
Liepos 27 dienų paskelbtas de
daug pusei tokios turinio apim skrandžio vidui fotografuoti jūros mūšio ties Formozos pa praplaukdamas šiaurinį polių po
kretas, kuriuo už "savavališkų,
ties paruošti reikia aštuonių ar (apačioje), kuri įdedama į cigaro krantėmis. Tai buvo pirmas jū ledu. Plaukimo gylio ir greičio
be reikiamo leidimo, pastato sta JAV vaisi, pasekr. Robert Murphy (kairėje) buvo nuvykęs į Kairą daugiau asmenų vien tik redak formos lukštą ir paciento nury ros mūšis po to, kai Tautinės laivynas nepaskelbė, tačiau yra
tybų ar perstatymų” arba už pasikalbėti su Nasseriu. Apie susitikimą, kurio turėjo laukti 10 cijos ir raštinės personalo ... Di jama. Kamera gali padaryti as Kinijos pajėgoms įvesta pareng žinoma, jog Nautilus gali daryti
"grubų statybos technikos tai valandų, jis nieko laikraštininkams nepasakojo, tačiau pareiškė, džiuma jų darbo, matyt, eina ne tuonias nuotraukas; šviesa gau ties būklė, gavus žinių apie ko daugiau, nei 20 mazgų per va
syklių pažeidimų” nustatoma kad pasikalbėjimas buvęs "labai patenkinamas". Po to jis išskrido į antenas, o į biurokratinį popie nama iš viduje įmontuotos lem munistų pajėgų telkimą priešais landų ir panerti giliau, negu 400
į Etiopiją.
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A. Musteikis (Detroit), R. Mieželis (Chicago), J. P. Palukaitis (Cleveland), mus parėmė Airijos, Britanijos, darauskas, Ve. Vaidotas;
Tad Tamstos tvirtinimo pagrin tojo terminus, kurių prasmės ne kad pasiuntinybė gal iš tiesų bus
Prancūzijos 2: O. Bačkienė ir dą galima įžiūrėti tame, kad
J. Paplėnas (Chicago), V. Rastenis (Brooklyn) ir St. Santvaras (So. Boston). J V, Danijos, Australijos, Bursupranta.
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traukų kampų ir jas gadindavo.
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■
Visais klausiniais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į mū
Art. Rytai — Balkanų
dar šį mėnesį, mes norime keliais savininkų Stasio Lūšio ir Bru■
■ sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
valstybės;
žodžiais prisiminti ir apie dar tenio L. Veito vasarvietėje, kuri
Autobusai nuo Lietuvių Pilie ■
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
■
Vid. Rytai — pietinės
bus, kuriuos galėjom atlikti pa randasi saulėtam Cape Code. čių Klubo So. Bostone išeina 1:30 a statymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro
Azijos kraštai tarp Konstantino
čiam vajui einant. Iš tų atliktų kreipiasi sekančiu adresu:
vai. p. p. Kelionė autobusu ten ir s paštu per 7-12 dienas).
polio ir Kinijos vakarinės sienos,
atgal su įėjimu piknikan tik
darbų kol kas minėtini tik du.
Jūs dar spėsite persiųsti maisto produktus vasaros laikui.
Colonial Inn
Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, kaip tai — sviesto, arbatos,
ypač pietvakarių Azijos kraštai,
$1.50. Rengėjai kviečia visus lie
Būtent, mes pertvarkėme laik
Beach St.
kavos, ryžių, kumpių ir t.t., o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kartais įskaitant Egiptą;
raščio adresavimą specialiai pirk
tuvius piknike dalyvauti ir pa
Monument Beach
kiausių rūšių, pkarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
51 Tolimieji Rytai —
lengvinti Sibire kenčiančių bro
ta mašina, kurios pirkimas buvo
Cape Cod, Mass.
Atsiminkite, kad mes esamfe siuntinių persiuntimo specialistai.
* likusieji rytinės Azijos kraštai.
įtrauktas į bendrą persitvarky
lių vargus.

Šią savaitę
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čios dinastijos stengėsi įgyti šei

Kazimieriniai metai (5)

JOGAILAIČIAI DUNOJAUS PLOTUOSE
J. JAKŠTAS

Jeigu rungtynės su Maskva ir
totoriais skaudžiai lietė Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštijos visuo
menę ir buvo, taip sakant, tauW reikalas, tai Jogailaičių po
litika Dunojaus plotuose jau bu
vo daugiau jų dinastinis intere
sas, padiktuotas istorinių ir ge
ografinių motyvų. Padunojo
kraštuose nuo pat viduramžių
pradžios susidūrė slavų ir ger
manų tautos ir romėniškoji bei
bizantiškoji krikščionybė. Nuo
10 a. į slaviškųjų ir germaniškų
tautų tarpą įsiterpė vengrai ir

Zbignevas Olesnickis. Tai buvo
pradžia užsimojimo burti rytų
centrinę Europą vienumon, or
ganizuojant kryžiaus žygį prieš
turkus.
Platus kryžiaus karas tada
ruoštas Europos mastu, pačiam
popiežiui skatinant, ir jo sun
kiausioji našta teko — dėl geo
grafinės padėties — Vengrijai.
Jos karalius Vladislovas, ištiki
mas duotiems pažadams ir dar
bažnytininkų skatinamas, pamy
nė sutartą su turkais taiką, ir
žygiavo Konstantinopolio link.

mos nariams sostus. Taip elgtasi
vak. Europos kraštuose, pirmoj
eilėj Italijoj, kur vyko nepaliau
jamos dinastinės kovos dėl sostų.
Tad ir Krokuvos dvaras, vyk
dydamas renesansinę dinastinę
politiką, stengėsi į Vengrijos
sostą po Motiejaus Korvino mir
ties pasodinti antrą jogailaitį,
Joną Albrechtą. Jam pasiprieši
no brolis Vladislovas, Čekijos ka
ralius, kuris ir laimėjo (1491).
Su Vladislavo įsiviešpatavimu
abiejose valstybėse jogailaičių
valdžia išsiplėtė nuo Baltijos iki
Adrijos jūros, kurios siekė Ven
grijos žemės su įjungta Kroati
ja. Tuo būdu, dabar kartais va
dinamas intermariumas tapo pir
mą kartą jogailaičių apjungtas
ir sukurtos sąlygos pasipriešinti

nuo 14 a. ėmė skverbtis turkai Susidūręs prie Varnos su prie turkams.

KĄ AŠ PASAKIAU ALTo KONGRESE?
BALYS VITKUS

i

Besekdamas, beskaityda mas me, tai pats laisvinimo darbas
lietuviškuose laikraščiuose ALTo bus daug sėkmingesnis.
Kongreso aprašymus, užtikau ir
Vakar, tiesa, buvo net iki įkysavo pavardę. Kai kur galima rymo daug ir saldžiai kalbama
buvo suprasti man taikomi epi apie tą vienybę, tačiau vien žo
tetai kaip revoliucionierius, su džiais tos vienybės neįvykdysikilėlis ir pan. Kai kur net nei me. Kai tik priėjome prie darbų,
giamai paminėta buv. mano už tuojau jos ir pasigedom.
imamoji vieta laisvoje Lietuvo Štai vakar, renkant prezidiu
mą, vieni pasiūlė (ir išrinko) į
je.
Ko aš norėjau ir ką pasakiau jį visus senuosius ateivius, kiti
ALTo Kongrese, girdėjo visi da irgi ne geriau pasielgė: jie pa
lyviai, tačiau negirdėjo daugelis siūlė vien naujuosius ir nei vie
tų, kurie apie kongresą skaitė no senos ateivijos atstovo. Kur
tik spaudoje. Atrodo, reikalinga gi čia taip skambiai propaguoja
pakartoti tuos pareiškimus, kad ma vienybė?
išblaškius nereikalingus įtarimus
Dabar dėl jaunimo. Labai daug
ir priekaištus.
buvo kalbama apie reikalą įtrauk

1

BILIETUS FAUSTO OPEROS SPEKTAKLIUI
CLEVELANDE RUGSĖJO MĖN. 13 1). 7:30'VAL. VAK.
Masonic Auditorium
3615 Euclid Avė.
GALIMA UŽSAKYTI PAŠTU. UŽSAKYMUS SU PINIGAIS
SIŲSKITE:
Nijolė Bartuškaitė,
1893 Rosalind Avė.
y?
East Cleveland 12, Ohio.
Kainos:
Main Floor $6.00, $5.00
Mezzanine $6.00, $5.00, $4.00
Balcony $5.00, $4.00, $3.00
Clevelande gyvenantieji bilietus gali gauti pas santariečius ir
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMUOSE
6933 SUPERIOR AVĖ.

KNYGOS

tuvis, kuris nebuvęs gintarinia
me krante, ar kuris nematęs Lie
tuvos.

O pasakiau Bostone įvykusia ti į ALTo darbą jaunimą.
Tačiau Vladislovas nesugebė me ALTo Kongrese maždaug štai
Mūsų jaunimas įrodė (petici

GINTARO KRANTAS

Tai tikrai Petro Babicko do
osmanai.
šais, pralaimėjo ir pats žuvo
šiame tautų bei kultūrų kon (1444). Su Vladislovo mirtimi jo išvystyti savarankiškos veik ką (atkuriu iš atminties).
jos Prezidentui, "Lituanus" lei Viena iš jo paskutinių knygų vana lietuviams. Tai knyga —
glomerate vadovaujamą vaidme baigėsi asmeninė Lenkijos-Ven- los ir priklausė nuo didikų, ypač
”,.. Džiaugiuosi prikl a u s ą s dimas, paskaitos-parodos apie — Gintaro/Krantas nesenai pa albumas. 96 puslapių su virš 100
nuo Vengrijos primo. Tad jis ne
nį

vaidino

vokiečiai

su

tiems laimingiesiems, kurie šia Lietuvą kolegijose), kad jis ne sirodė knygų lentynose. Tai tre puikių paveikslų.
dinastiniams galėjo sutrukdyti turkų pažan me kongrese gauna žodį. Pritar tik nori, bet ir moka ir dirba čias papildyta^ leidinys.
Greta kitų mūsų

sava grijos unija. Bet jis praskynė

jogailaičių
knygų-albuPradžią padarė jų Bavarijos ku planams Padunojėj, kuriuos jie gos. Ilgai silpnai viešpatavęs, jis damas laiko apribojimui kalbė Lietuvos laisvinimo darbus. Nė Atsimenu, prieš daugelį metų,
mų, Gintaro Krantas turi ne tik
nigaikštija su mišiniais koloni protarpiais vykdys beveik per paliko sostą 10 metus einančiam tojams, labai apgailestauju, kad ra reikalo jį įtraukti į darbą, bet Nepriklausomoje Lietuvoje, su
papildyti, bet ir papuošti kiek
sūnui Liudvikui, kurio viešpata to apribojimo nebuvo pritaikyta
zaciniais planais rytinių Alpių šimtą metų.
reikia tik įsileisti į organizaciją. dideliu dėmesiu skaitėme Ginta
"Drang nach

Osten’’

politika. kelią

vimas (1516-26) baigėsi Mohačo pačiam prezidiumui, kuris už
Lirpuose. Palankias sąlygas šių
Po Vladislavo Vengrijos kara
Štai kad ir už šio garbingo stalo ro Kranto pirmąją laidą. Jeigu vieno lietuvio biblioteką, namus.
katastrofa,
šiose
lemtingose
kau

Wraštų germanizacijai sudarė lium išrinktas Vladislovas II
ėmė visą vakarykščią kongreso matome sėdinčius vien vetera tada Gintaro Krantas buvo labai Gintaro Krantas — puiki dova

Karolis I)., kai juos, drauge su Posthumus, valdęs taip pat ir
Bavarija, įjungė į savo imperi Čekiją. Už jį, nepilnametį, tiek
ją, atseit, į krikščionišką vaka vienoj, tiek kitoj valstybėj iš
rų bendruomenę. Tuo būdu Pa tikrųjų valdė regentai. Po jauno
dunojo kraštai įsijungė į vaka karaliaus mirties (1457) abie
rietišką kultūrą ir rytietiškoji jose valstybėse valdžias gavo
liko nusmelkta.
tautiniai valdovai.
Atsidūrę Vakarų įtakoj, t. y.
Pakartotine jogailaičių inter
daugiau ar mažiau vokiečių pir vencija Padunojėj galima laiky
menybėj. Padunojo kraštai dar ti Kazimiero sąjungą su Čekijos
labiau liko palenkti vokiškai im karalium Jurgiu Podebradiečiu
perijai su Ilabsburgų įsiviešpa (1462). šiajam valdovui ta są
tavimu Austrijoj (13 a.). Habs junga buvo pirmas žingsnis į jo
burgai, nuo pat pradžių vadova planuotą Europos valdovų koali
vę imperijai ir dažnai josios ka ciją, kurios priešaky jis vylėsi
rūną dėvėję, esmingai jungė atsistosiąs. Tačiau Jurgis PodeAustriją su imperija ir tarpiš- bradietis, popiežiaus ekskomuni
kai veikė kitas 2 aplinkines vals kuotas ir Motiejaus Korvino už
tybes: Čekiją ir Vengriją, šios pultas, negalėjo savo plano įvyk
valstybės aiškiai palinko į impe dyti. Vengrų puolami čekai vėl
rijos pusę, kai jose ėmė viešpa šlijo prie Lenkijos ir po Jurgio
tauti Liuksemburgu giminė nuo mirties (1471) išsirinko kara
14 a., kurių keli nariai puošėsi lium Kazimiero sūnų Vladislovą.
Romos imperatorių karūnomis.
Šiojo karalaičio išrinkimas ga
Tuo būdu visos trys Padunojo lėjo būti grindžiamas ir dinasti
valstybės, Romos imperijos egi niais motyvais. Mat, iš motinos
doj atsidūrusios, daugiau ar ma pusės jis buvo mirusio Vladisla
žiau šliejosi kita prie kitos.
vo II Posthumo seserėnas. Tais
Vokiškos Romos Imperijos pir pačiais dinastiniais pagrindais
mavimą sutrikdė husitų sąjūdis Krokuvos dvaras siekė ir Vengri
Čekijoj, kai čekai buvo benusi- jos sosto antram jogailaičių! Ka
grįžtą nuo Liuksemburgu ir pa zimierui, būsimam šventajam.
sišovė kreiptis į Jogailą ir Vy Šiojo suruoštas (1471) žygis
tautą, prašydami duoti jiems prieš galingąjį Motiejų Korviną
valdovą. Vytauto į Čekiją pasiųs baigėsi niekais. Tačiau Kazimie
tas
Zigmantas
Kaributaitis ras dar kelerius metus gaivino
trumpu (1422-27) viešpatavimu viltį tapti Vengrijos karalium.
lyg paruošė dirvą jogailaičiams.
Šis vienintelis ryškesnis žygis
Pirmas jogailaitis, įžengęs į visame trumpame šventojo gy
Dunojaus plotus, buvo Jogailos venime, pirmą kartą lietuviškoj
sūnus Vladislovas III, Lenkijos istorijografijoj išdėstytas nuo
karalius. Jį įpiršo vengrų didi dugniai prof. Z. Ivinskio ("Ai
kams bažnytininkai, pirmoj ei- dai", nr. 3, 1958), yra tipiškas
1A didelis politikas kardinolas renesanso laikams, kada valdan

ĮSTABŪS

tynėse su turkais žuvo paskuti
nis Dunojaus plotuose valdęs jo
gailaitis.
Nuo šio laiko čia tvirtai įsiga
lėjo Austrijos Habsburgai, pa
sijungę Čekiją ir Vengriją. Jie
sukūrė iki Pirmo Didžiojo karo
tvėrusią Padunojės imperiją ant
tų pagrindų, kuriuos dėjo ir mū
sų jogailaičiai.

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir
skaitomas su malonumu.
Margučio adresas: 6755 Sa
Westem Avė., Chicago, IU.
MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Rusų aukšta baleto klasė aiš
kinama tuo, jog rusai išmoksta
šokinėti pagal kiekvieną dikta
Collins street Melboume — didžioji miesto prekybos ir bankų g-vė. toriaus užmačią.

DRAUGAI
Aš turiu retą nesėkmę šachmatuose, ir senis,

MONSIEUR ALFREDO

Dabar jau nebežinau, kaip radau kelią
į tą kuklią mažą kavinę, ir lygiai taip pat
nebežinau, kodėl aš ištisus metus nėjau nė
į vieną kitą.

Ar tik nebuvo Mr. Alfredo kaltė, kad
aš ten tapau nuolatiniu svečiu.
Jis greičiausiai pusryčiaudavo vėliau,
negu aŠ, nes aš dažniausiai jau būdavau su
rūkęs porą cigarečių, kai jis pasirodydavo
Cafė de l’Impereur, labai tiesus ir korektišsavo apsirengime, su rankraščių ryšuliu
pažastyje, žilų plaukų garbanėlėmis aplink
raukšlėtą seno vaiko veidą. Kelneris paduo
davo jam mažą kavos puodelį ir pastatydavo
prieš mus šachmatų lentą. Mr. Alfredo pagal
senų laikų papročius pasiteiraudavo apie ma
no sveikatą, o aš taip pat priimdavau paten
kinamus atsakymus apie jo savijautą. Aš
uoliai užsiimdavau figūrų sustatymu ir, kai
pasilenkdavau po stalu, ieškodamas rikio, ku
ris visada nukrisdavo ant grindų, Mr. Alfre
do skubiai išsitraukdavo iš kišenės gabaliuką
cukraus ir įsidėdavo į kavą.
Mes visada sužaisdavome dvi partijas.

A;

nus. Ar nebūtų geriau, kad bent
pora kėdžių čia būtų buvę užleis
ta jaunesnės kartos atstovams.
Mums, europiečiams, neįprasta,
kad suvažiavimams vadovautų
valdybos nariai. Tačiau, tiek to,
jei čia tokia tvarka. O vis dėlto,
mes mieliau būtume pakvietę
ALTo prezidiumą už garbės sta
lo, bet patį juodąjį darbą būtų
galėję ir kiti atlikti. Ačiū.”
*
Atpasakojęs savo žodį, tartą
ALTo Kongrese, aš noriu pa
brėžti, kad ALTo veiklos niekur
neliečiau, o kalbėjau tik apie pa
tį kongresą, blogą jo pravedimą.
Esu iki šiol gana gražiai bendra
darbiavęs su ALTu. Niekad man
neatėjo mintis ALTą ar jo vado
vybę griauti, "šturmuoti", nesu
nusipelnęs ir kitų "titulų”. Jo
kios konspiracijos tarp naujų
ateivių neorganizavau ir jų kon
grese neatstovavau, kalbėjau
kaip lietuvis, kaip vienas iš tų,
kurie yra susirūpinę Lietuvos
ateitimi ir jos laisvinimo dar
bais.
Galima pasiūlymus priimti ar
atmesti, galima juos kritikuoti,
taisyti, bet rimtame darbe nega
lime vienas kito įtarinėti, pra
vardžiuoti, tyčiotis, įžeidinėti ar
net grasinti, nes šitie dalykai tik
apkartina širdį ir jokiu būdu
neveda į vienybę.

įdomi knyga, kada mes patys
galėjome patikrinti jos turinio
tikrumą vietoje, vaikščiodami
autoriaus pėdomis gintariniu
krantu — Baltijos pajūriu, nuo
Šventosios iki Nidos .— žavinga
ir pasakinga Neringa, tai ką pa
sakyti šiandien, paėmus Gintaro
Krantą į rankas, esant toli nuo
Baltijos jūros, nuo Lietuvos?
Verti Gintaro Kranto puošnius
puslapius, skaitai autoriaus iš
gyvenimus g/intarinjame pajū
ryje — ir užmiršti, kad kojos
mindžioja svetimą žemę. Rodos,
vaikščioji kartu su autorium ten,
kur galingas Nemunas pro Klai
pėdą savo vandenį toli į Baltijos
jūrą atiduoda, kur Kuršių ma
rios su Baltijos jūra Neringos
pusiasalio krantus' skalauja ir
amžiną giesmę Lietuvai niūniuo
ja ...
Neįmanoma Gintaro Kranto
atpasakoti__ reikia jo puslapius
pavartyti, peržvelgti, reikia jį
perskaityti. Tik tai atlikęs, Lie
tuvos pajūrio grožiu ir Neringos
pasakingumu patikės ir tas lie

na įvairiomis progomis ypač mū
sų jaunimui.
Papuoštas ir išleistas gerame
popieryje dailininko Vlado Vijei
kio, ViVi spaustuvėje, Chicago
je. Galima gauti Dirvoje ir kitur.
Edv. Karnėnas

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

į

PINIGAI Į
LIETUVĄ
į 10 Rublių už 1—

^Mokestis $5.— iki $50.00
į' PILNAI GARANTUOTA
Sgfe JOTAS^ARŪPINAMAS

l'l'l

AJSI •‘BE11 NJR
tariiteSI

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

LOU1SVILLE TITLE
INSURANCE COMPANY

AXEL MUNTHE
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dieną.
ALTo kongresai vyksta kas
keturi metai. į šį suvažiavo 396
delegatai, aukodami tam kongre
sui savo laiką ir lėšas. Jie nori
išgirsti rimtą Lietuvos laisvini
mo problemos nagrinėjimą, kar
tu ir patys tame nagrinėjime da
lyvauti, tačiau, ypač vakar, bu
vo kartais tokia betvarkė, kad
žmogus pasijunti esąs piknike,
o ne rimtam Amerikos Lietuvių
Tarybos Kongrese.
Iš dr. Trimako ir p. Sidzikaus
ko pranešimų aiškėja, kad Lietu
vos laisvinimą turime planuoti
ilgoms distancijoms, tad jei šia
me kongrese padarysime bent
vieną žingsnį pirmyn, kongresas
bus pasisekęs. Jei mes grįšime
iš šio kongreso labiau apsijungę
ir vieningesni, negu į jį atvyko-

kuris žaisdavo aistringai, šypsodavosi paten

Durnas laikyti dramaturgijos didžiaisiais. Te
reikėjo tik paminėti Offenbacho arba Lecocquo vardus, kad šiaip toks ramus Monsieur
Alfredo visiškai įnirštų; tada jis pradėdavo
kalbėti itališkai, savo gimtąja kalba, ko nie
kada nedarydavo, nebūdamas labai susijau
dinęs. Jis vadino juos "birbanti" ir "avvelenatori” — sukčiais ir nuodų maišytojais. Jie
per savo muziką platiną nuodus, kurie sunai

kintas, kai paskelbdavo matą. Jis žaisdavo
labai lėtai, tačiau pritrenkiančiai drąsiai, ir
aš po aštuoftių kasdienio žaidimo mėnesių ne kinsią visos generacijos skonį, aiškindavo jis,
galėjau pasakyti, kuris iš mudviejų blogiau jie esą kalti dėl tragedijos žlugimo mūsų lai
žaidė. Man didžiausio galvosūkio sukeldavo kais.
tai, jog jis beveik išimtinai žaidė karaliumi
Jis gerai žinojo visa, kas lietė Paryžiaus
ir valdove, žirgus, bokštus ir rikius jis ju teatrus, ir, matyt, dažnai juos lankydavo. AŠ
dindavo nenoromis, o į pėstininkus tiesiog pasiūliau vieną kartą nueiti drauge, tačiau
nežiūrėdavo; aš nesu niekada matęs kito žmo pastebėjau, kad Mr. Alfredo apsimetė mano
gaus taip žaidžiant ir turėdavau užtenkamai noro nesupratęs.
įtempti savo dėmesį, kad nepralaimėčiau.
Pabaigus mūsų antrąją partiją, Mr. Al
Pasikalbėjimas sukdavosi apie literatūrą fredo išsitraukdavo iš mažo popierėlio ketu
ir ypač apie teatrą. Monsieur Alfredo staty ris šou, pamojęs kelneriui, paklausdavo, kiek
davo labai aukštus reikalavimus dramos me turįs mokėti ir tada padėdavo ant stalo tuos
nui. Jis tepripažindavo tik tragiškąją kryptį. keturis šou. Cafė de l’Impereur, kaip matote,
Taip pat buvo nepaprastai sunku jį paten nebuvo brangi; Saint-Michel bulvare kavos
kinti ir autorių atžvilgiu. Aš tuomet žavėjau puodelis kainavo aštuonis šou, o čia tik ke
si Viktoru Hugo, bet Monsieur Alfredo gal turis, jei buvo geriama be cukraus ir grieti
vojo jį esant perminkštą. Racine ir Corneille nės, ir Mr. Alfredo jau seniai buvo patyręs,
jis vertino aukščiau, tačiau, kiek supratau, kad cukrus tik sugadinąs kavos aromatą. Aš,
pas juos jis rado permaža veiksmo ir drama kuris nebuvau toks tikslus, ant savo padėklo
turėdavau ir cukraus ir grietinės, o kartais
tinės jėgos.
ir konjako stiklelį, tačiau niekad man nepa
Komedijų jis nekentė ir atkakliai atsisa sisekė įtikinti Mr. Alfredo, kad jis bent vie
kinėjo tokius Scribe, Augier, Labiche arba ną paragautų. Aš viską išbandžiau, ką Cafė

Standard Building

MAin 1-2075

de l’Impereur galėjo pasiūlyti, bet senasis

vejais atsitinka, drauge nusitempė, ir mane.

ponas visada gynėsi — draugiškai, tačiau

Beveik visas parketas buvo pilnas studentų.

atkakliai.

Jie visi buvo pašėlusios nuotaikos ir plojo

Aš žinojau, kad Mr. Alfredo rašė dra

lygiai beprotiškai, kaip ir varguomenė, kuri

mas, ir kad ryšulys jo pažastyje buvo penkių

sėdėjo už mūsų. Tačiau man vis rodėsi, jog

veiksmų tragedijos rankraštis.

aš neteisingai elgiuosi savo senojo draugo iš

\

Aš visada žavėjausi poetais ir meninin Cafė de l’Impereur atžvilgiu. Aš jaučiau, kaip
kais ir bandžiau Mr. Alfredo visais būdais jis pasipiktintų, pamatęs mane, ir todėl nuta
parodyti, kaip jaučiuosi laimingas, bendrau riau jam nesakyti, jog čia buvau. Bet aš ki
damas su juo. Aš jau seniai buvau jam išpa

taip negalėjau — aš nesuvaldomai juokiausi

sakojęs visa, kas įmanoma, apie save ir savo
reikalus, o Mr. Alfredo su bailiu susilaikymu
vengė visko, kas lietė jo asmenį. Kartais,

visą laiką. Vos tik kupletams pasibaigus,
publika užpakaly pradėjo triukšmingai ploti,

mums drauge išėjus iš kavinės, norėdavau jį

cijomis. Ir kai mes. kiek aptildavome, užpa

truputį palydėti, tačiau, vos tik atsidūręs
gatvėje, jis visada atsisveikindavo, ir aš la
bai aiškiai mačiau, jog jis nepageidauja, kad
jį lydėčiau. Aš mielai būčiau jį ir aplankęs,
tačiau jis man davė suprasti, kad jo laikas
esąs labai suvaržytas, ir aš žinodamas, jog
tai liečia tragediją, negalėjau ryžtis jo truk
dyti.
Vakarais jis niekada neateidavo kavinėn.
Aš sėdėdavau ten vienas, rūkydamas cigaretę
po cigaretės. Kartais su kuriuo nors draugu
iš studentų bendrabučio, kur valgydavau pie
tus, paeidavom link Paryžiaus, tačiau, kaip
tikri Lotynų kvartalo gyventojai, mes retai
pereidavome į kitą Senos pusę. Vieną kartą
per pietus kažkuris pasiūlė drauge pavažiuo
ti į Vąrietė teatrą pasižiūrėti Offenbacho
"Les Brigands” ir, kaip paprastai tokiais at

kaliniai atsikvėpę pradėdavo iš naujo, ir tų

ir visas parketas prapliupo audringomis ova

sunkiai kasdieninę duoną uždirbančių varg

šų būrys paskęsdavo naujoje beprotiško džiū
gavimo ir valiavimų bangoje.
Staiga aš krūptelėjau po vieno kiek pa
vėluoto bravo šūktelėjimo; staiga atsisukau,
žvilgsniu perbėgau paskutines eiles ir, savo
draugų dideliam nustebimui, griebęs skrybė
lę, sprukau iš salės. Grįžtant namo, visą ke
lią mano ausyse skambėjo linksma muzika,
tačiau tikiu, jog nedaug tetrūko, kad ašaros
ištrykštų iš mano akių.
Ne, aš niekada nekalbėjau su Mr. Alfre
do, jog mačiau "Les Brigands", niekada dau
giau nebeužsiminiau apie Offenbachą ir Lecoquą, niekada daugiau nesisiūliau palydėti
senojo pono į teatrą.
(Bus daugiau)
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Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS
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L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS
Jaunius Žiliui

jūdis? Pasirinkimas labai ribo

liepos 23 d<

tas, bęt svarbus. Ar tautininkiš-
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beralumą. Natūrali įvykių slink

tis padarė tautininkus ta pras
me garui aiškius. Liberalizmo
prielaidų tautininkuose priėmi
mo neginčyčiau net ir žinodamas
ideologinių niuansų nuotolį tarp
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Vystomas tempas slopina
tos ištisai keliauja laiko laiptais
žmogų
ateitin..Bet tik tos tautos ar pa Nuolat vystomas tempas at
vieniai žmonės įprasmina savo ima galimybę žmogui giliau pa
buvimą žemėje ir palieka giles žvelgti į save, susikaupti įsigi

Pavieniai žmonės, šeimos, tau

*’Z'

»

-

. . . Dar grįžtu prie liepos 24- kasis sąjūdis pasuks nenuotykin-

sios laiške paliestų dalykų.
Aš manau, kad jau nebėra rei
kalo kvestionuoti tautininkų li

DABARTIS IR ATEITIES ŽMOGUS
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gu, bet populiarumo prasme sau
giu ir konservatyvizmo palaimin
tu, nuo seno išvažinėtu keliu, ar
gal jauniesiems liberalams yra
vilties matyti tokį sąjūdį, kuris
būtų nedviprasmiškai naciona
listinis, radikalus ir aiškiai antiklerikalinis? Ar tokia viltis iŠ
viso turi bent kiek pagrindo? ...

nius

pėdsakus

istorijoje,

kurie linti į gyveninio esmę, kurti dva

sukuria dvasines ar medžiagines sines vertybes, tobulinti-kulti-

vertybes, mielai z pasisavintinas
būsimoms kartoms.
Laikas ir erdvė žmogaus bui
čiai žemėje turi lemiamos reikš
mės. Didesni laiko tarpsniai su
sikuria ir savitą laiko dvasią.
Kaip istorija liudija, epochas
kuria paskiri asmens, genijai bei
talentai, o to laiko žmonija šio
mis nuotaikomis gyvena. Epo
chos dvasia atsispindi to laiko
moksle, mene, literatūroj, archi
tektūroj, moraliniuose bei juri
diniuose įstatymuose ir t.t.
Ką davė praeities amžiai žmo
nijai — mes žinome. Ne tik ži
nome, bet kartu praeities laimė
jimais ir naudojamės. Galima
drąsiai tvirtinti, jei mūsų moks
lininkai ir menininkai būtų ne
gavę praeities palikimo, jie nie
kad nebūtų pasiekę to, kas šian
die yra pasiekta.

vuoti save.

Atėjo metas, kada pagaliau
nebeliko nei sąlygų, nei laiko net
praėjusių amžių dvasinėmis ver
tybėmis pasinaudoti.
Vystomas tempas, svarbiau
sia, pražudė sąlygas asmeny
bėms formuotis. Viena iš būtinų
sąlygų asmenybei augti yra tyla,
gi nūdienis gyvenimas iššaukė
didžiulį triukšmą, amžiną judė
jimą, neramumą.
Klasikinėj mokykloj išaugu
sios asmenybės retėja — jas kas
dieną priglaudžia kapai, o nėra,
kas jų eiles papildo. Kyla klausi
mas, kaip ilgai žmonija plauks
gyvenimo jūra be dvasinių šyturių?

politinių sąjūdžio viršūnių ir jo
užfrontės.
Man, tačiau, dar rūpi kita
* SPAUDA *
klausimo dalis, šiandien, man at
VVichitoje, Kansas, bandomi naujos rūšies radaro įrengimai vėjo stiprumui matuoti. Tikima, jog
rodo, mažiau yra prasmės anga
šie įrengimai pagelbės iš anksto įspėti gyventojus apie artėjančias audras.
žuotis už vieną ar kitą -iznią. 1928 - 1938 - 1948 - 1958 METAI
Klausimas, kuris man ne tik ky Lietuviškos skautijos 40 m.,
la, bet ir rūpi, yra toks: ar yna sukaktis ir Tautinė Stovykla ke
vienas darbas jam pridėtas. Tai
vilties, kad šiandieninė tautinin- lia nemažą dėmesį. Apie tai
Antrosios Dainų šventės ruoši
kija, būdama ištikima tik pačiai "Skautų Aidas” rašo:
mo komiteto pirmininkas. Jau ir
•
Mackus
Algimantas
—
poe
nepriklausomoje
Lietuvoje
buvo
Mokykla ir jaunimas
liberalizmo širdžiai, tai yra, tam
darbą
pradėjo.
Kodėl
gi
prelatui
"Keturi paskutinieji dešimt tas ir kritikas — nuolat kalba to amato išmokęs, čia, Ameri
Mokslininkai metė šūkį:
tikram moraliniam nusistatymui,
ir
tas
darbas
uždėtas?
Galima
sa, ko negalima matuoti, neįeina
stengsis būti gaivinančiu ir vaiz mečiai — mūsų Sąjungos nuei Margučio radijo bangomis. Gi koje, išlaikė reikalingus egzami spėti, kad dainų šventės inicia
tas
kelias.
Vieniems
vyresnie

vasaros
metu
pavaduoja
ir
kitus
nus
ir
gavo
leidimą
tuo
amatu
į mokslo ribas”. Tuo, žinoma, pa
duotę žavinčiu progreso branduo
toriai
numatė
kai
kurias
kliūtis
Ko
esame
verti?
siems
vadovams
—
tai
ilgas
žy

to radijo kalbėtojus. Klausytojai verstis. VabaLaičio kirpykla yra
neigiama: klasikinė mokyklos
liu lietuvių visuomenėj, kuris
(ypač chorų srityje), kurių pa
gis,
retai
kada
sustojant
pailsėti.
pasiilgsta
Mackaus,
nes
jo
žinios
4918
W.
14
Street,
Cicero,
greta
Kalbėdami apie dabartį, pa sistema; religija ir asmens auk
būtų nuolatinio nerimo, nuolati
šalinimui
reikalinga
asmenybė,
Kitiems
—
mūsų
jauniesiems
—
visada
įdomios
ir
sumaniai
sure

Palčiausko (taip pat buvusio
bandykime į mūsų laikų gyveni lėjimas paliko už mokyklos sie
nio geresnių veiklos ir susiorgaturinti
svorį
ir
senosios
ir
nau

mą pažvelgti šiek tiek giliau. Gal nų. Jaunimui palikta pačiam pa
nizavimo formų ieškojimo, nuo tai tik istorija. Tačiau ir vieni daguotos. JMackus yra Dirvos tremtinio) gėralų krautuvės.
josios
kartos
Amerikos
lietuvių
ir pavyks mums pamatyti šią da tirti, kas gera ir kas bloga. Jau
latinės gyvybės ir įvairumo vers ir antri šiandien tose pačiose bendradarbis ir ALT S-gos Cice
• Antanas J. Rudis, čia gimęs tarpe.
gretose
žygiuoja,
kiekvienais
ro skyriaus revizijos komisijos lietuvis inžinierius, stato savo
bartį ateities šviesoje, o drauge nimas, aišku, ir ieško to patyrimė?
•
Leonas
Laudanskas,
iš
Bir

pirmininkas.
Tas klausimas, man atrodo, metais patraukdami naujus mer
kandidatūrą į Jungtinių Ameri žų miesto, prieš 50 metų drauge suprasti, ko mes, nūdieniai žmo mo gyvenimo nuosėdose. Tai
gaičių ir berniukų būrius. Tai
• Gintneris Antanas, žurnalis kos Valstybių Kongresą. Rudis su savo broliu Petru atvyko į nės, esame verti.
nuodija ir tėvų gyvenimą, ir kiek
tuo svarbus, kad šiandieninės
judėjimas
dėl
laimės
ir
džiaugs

Filosofijoje tolydžio įsigali atsparesnių draugų, ir visos vi
tas ir keleto lietuviškų patrioti yra gerai žinomas katalikų dar JAV ir apsistojo Illinois valsty
vertybių transformacijos aki
mo įgyvendinimo, dėl laimės ir nių organizacijų vadovybės na
vaizdoje ne tik netikslinga, bet
buotojas. Tačiau į Kongresą kan bėje. Dabar Leonas jau yra su m e d ž iaginis egzistencializmas, suomenės. Jaunimas tapo net
kartais net atžangu, nenaudinga džiaugsmo žemėje, bet ne žemiš rys, jąu du kartu yra viešai pa didatuoja visai nepriklausomai laukęs rimto amžiaus, turi 120 žmonija pasiektais mokslo lai narkotikų vergas!
būti užsiangažavus vien tik iš ko; tai judėjimas, skiepijąs idė reiškęs, kad Pirmosios Dainų nuo partijų. Tai sunkus ir daug akrų ūkį Arlington, Illinois, nuo mėjimais ir technikos priemonė Šių dienų mokykla paruošia
ją, tarnauti, atsižadėti, aukotis, šventės proga iš visur suvažiavę
pinigų ir kitokių pastangų reika Chicagos apie 100 mylių. Netoli mis apvaldė gamtos jėgas. To puikius amatininkus, išmoko mo
laikyti vienos sistemos tradici
jei reikia, kentėti... ir, vis dėl lietuviai žurnalistai buvo išrinkę laująs kelias. Kodėl kandidatuo
jos tęstinumą.
yra anglių kasyklos. Po jo že maža. Atkariai norima apvaldyti kinius sekti ir pasisavinti civili
to, šypsotis. Ir, turbūt, pirmiau
>ą kosmosą, esantį anapus zacijos laimėjimus. Bet ką ji duo
me, būk. tai, inžinieriai yra radę
Yra keletas viltingų pavyzdžių sia dėl to mūsų žalioji Vėliava specialią komisiją (Gintneris ja nepriklausomai? Mat, demo*
praktinėje tautininkų veikloje, nešama tvirtai aiškiu B.-P. nu turbūt yra jos pirmininkas), ku kratų partija nesutiko jo išsta naftos šaltinius. Netoliese yra žtunės. Ar galima tai visa peik da mokinio dvasiai? Tad ir ne
rios uždavinys įkurti Lietuvių tyti.
Cherry miestelis, kur prieš dau ti^ Niekados! Bet neužmirškime, nuostabu, kad jaunimui šiandie
kurie liudija, kad atsakymas į tą
rodytu, beveik visų pasaulio tau Žurnalistų Sąjungos Chicagos
• Petras Maldeikis yra šiuo gelį metų anglių kasykloje dirbę juo daugiau pirmenybių žmogus ną daro didesnį įspūdį žemės sa
klausimą greičiausia bus teigia
tų išbandytu keliu. Turbūt, dėl skyrių. Jau ruošiama ir Antroji metu Cicero Lietuvių Bendruo
ir Leonas Laudanskas. Kasyklos atiduoda mechanikai, tuo jis telito paleidimas arba plaukioji
mas. Pavyzdžiui: Lietuvos Ne
to kasmet ateina ir ateina jaunų Dainų šventė, o žurnalistų sąjun menės pirmininkas. Nepriklau
dėl kilusio gaisro sprogo ir palai daugiau nusigrįžta nuo dvasinių mo lenktynių rezultatai, negu
priklausomybės Talka (LNT) širdžių, naujų jėgų, karštesnių
gos Chicagoje nėra. Negalima somoje Lietuvoje Maldeikis buvo dojo daugybę lietuvių, ten dir vertybių. Technikos pažanga ga senovės graikų kūriniai.
kelia mintį, kad bendroji politi
rankų.
tvirtinti, kad tos komisijos darbo mokytojų seminarijos direkto busiu. Leonas liko gyvas. Biržie lutinai prasiveržia prb dvasinę
nė vadovybė galėtų būti bendrai
Šių dienų žmogaus vaizdas
Pirmuosius du dešimtmečius teminis būtų žurnalistiškai grei rius ir aklųjų instituto vedėjas. čiai dažnai lanko Laudansko ūkį. kultūrą ir ją toli palieka, dvasi
sutartu būdu atsirėmusi į kiek
niai momentai praranda savo
Šitos pareigos suteikė Maldeikiui žiemą ir zuikius medžioja.
Visa drauge suėmus, šių die
galima platesnį elektoratą; sten A. Panemunėj, reto grožio tėvy tas.
• Kazys Vabalaitis jau kelinti gerą pasiruošimą platesniam vi
nų žmęgus atrodo taip: neramus,
Julius šakelė vertę.
giamasi kreipti dėmesį" daugiau nės pušyne, kėlėme Tautinės
Ir taip šių dienų žmogus tęsia kažko ieško — neranda, nekant
į studijinio, negu į reklaminio Stovyklos vėliavas, su visa lai metai turi savo kirpyklą Cicero, suomeniniam darbui. Maldeikis
pobūdžio informaciją lietuviškai minga ir neišblaškyta tauta III. Vabalaitis yra buvęs tremti nemaža rašo spaudoje ir paskai Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, savo gyvenimą civilizacijos nu rus, paviršutinis, tuščias, jis nie
stelbtos kultūros sąskaiton. Ar ko, nevertina, karalius pats sau.
siais klausimais; kreipiamas su džiaugdamiesi savosios valstybės nys ir žinomo Cicero lietuviškos tas skaito. Daugiausia pedago
visuomenės veikėjo, inž. Juozo giniais klausimais.
Bukos dvasios, nieku nesidomi,
kaip gyvena viso pasaulio lietu tai tikslu, prasminga?
stiprintas dėmesys į idėjinius iš žydėjimu.
ieško pasitenkinimo juslėj. Ir
sivystymus pavergtoje Lietuvo Kad ji namuos benamė pasi Arštikio svainis. Vabalaitis jau • Prelatas Ignas Albavičius yra
viai.
žmogus
tapo
technikos
vergas
daugybės darbų žmogus. Dar
tempo pagalba, ieško žūtbūtinių
je; stengiamasi siekti politinės darė, teskelbia mūsų IV-ji Tau
žmogus užsuko mašinos ratą laimėjimų technikos pasauly.
veiklos sukultūrinimo. Visa tai tinė Stovykla emigraciniame Vi naujiems žygiams ir kietai ko
ir pats liko to besisukančio rato
Vokiečių mokslininkas Spengyra viltinga. Man, tačiau, šiuo durio rajone, teskelbia visos sto vai.
vergas!
Modernų
žmogų
nuolat
leris, išstudijavęs žmonijos kul
atveju įdomiau, o gal ir svarbiau, vyklos kituose rajonuose lig pat
Šiais metais renkamės ketvir
supa
motoro
burbimas,
staugi

tūrų gimimą, augimą ir jų žlugi
perkelti dėmesį ideologinėn sri- Australijos.
tą kartą laisvoje Amerikos šaly
mas,
viešpatavimas.
O
tai
visa
mą, priėjo išvados, kad miestų
tin ir ten ieškoti atsakymo.
Veržlios gyvybės ženklais, ne je, patys didelėmis laisvėmis ga
užlopino daugelį gerų žmogaus augimas yra paskutinis bet ku
Atrodo, kad konservatyvieji pasislėpusios medžio lapynuose, lį naudotis, Naujojo pasaulio
prigimties savybių, pvz. charak rios kultūros perijodas. čia norė
lietuvių elementai, gal kiek neri lietuvių skautų gretos parneš naujaisiais gyventojais tapę.
terio giedrumą, altruizmą, meilę tųsi pridėti ir šią mintį: jei žmo
maudami dėl kai kurių Lietuvių Lelijos žiedą su įrašu: Dievui,
Nueitas kelias vingiuotas, su
gamtai, šeimos harmoniją, socia gus, pasiekęs aukštą muzikinį
Fronto pasireiškimų, susiranda Tau — Tėvyne, ir žmonijai!
kalnais ir pakalnėm, su kryžke
linę lygsvarą, žmogus tapo užsi- lygį, vėliau tai visa paniekina ir
pastovių talkininkų dvasiškai
Trečiojo dešimtmečio pabaigti lėm ir kliūtimis. Ir koks jis be
daręs-asocialus, nervingas, ego ieško pasitenkinimo urvinio /.pi
susenusių jų liaudininkų gretose rinkomės žiauraus karo išvargin buvo — jis jau nueitas. Ketvir
istas, irzlus, amžinai nepaten gaus muzikos garsuose — tai Vu
ir VARPO tradicijos nevertuose toj, sugriautoj Vak. Europoj, jau toj Tautinėj Stovykloj trumpai
kintas, be laimės ir giedro yra ženklas, kad toks žmogus,
varpininkuose. Jie (tie konser ne savuos šiluos, kaip liudinin sustosime, pailsėsime savos šei
džiaugsmo.
dvasiškai žlunga, naivėja, nivevatyvieji elementai) suranda vi kai didžio neteisingumo, sunkiai mos didžiuliame rate ir penktam
Šiandieną žmogus yra tiek ver liuojasi. O taip! . . . Argi nepelysai natūralios, suprantamos ”me beatitaisomos skriaudos palies dešimtmečiui pasiruošime.
tinamas, kiek jis pajėgia kurti ja nūdien lentynose klasikinės
Kai idėja veda, eiti sunku, bet
too” paramos ir neolituanų tieji. Prie šviesiosios Baltijos
ar pasisavinti technikos laimėji muzikos gaidos, argi neskamba
sluoksniuose.
krantų, didingų Alpių viršūnėse dar sunkiau vietoje stovėti. Ei
mus. žodžiu, šio laiko aukščiau disharmoniški garsai jaunimo
Tokiose apystovose svarbu ži suplevėsavo Trečiosios Tautinės kime, jei norime būti dar gyvi
sias vertybių matas yra medžia pasilinksminimų salėse ?!
noti, kuria gi linkme galų gale Stovyklos vėliavos, šaukiančios savos tautos seserys ir broliai”.
ga: fizinis, medžiaginis pajėgu
(sks)
pasuks pats tautininkiškaspj są ne tiek džiaugsmui, kiek darbui,
mas, lauku jis pasirodymas, lau Ką paveldės ateities žmogus?
W
l
V
l
W
'W
w
w
1
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kujė fizinė laimė, tolima nuo
Atsistojame prieš rimta klau
Chruščiovas ir Maocetungas atsisveikina po keturių dienų slaptų širdžioms sielos nuotaikoms, simą: ar turime moralinę teisę
■• ' < K
«’
pasitarimų Peipinge. Maskvon grįžęs, Chruščiovas atsisakė viršū žmogus kartais ir regi, kad jis palikti ateities kartoms su ja ūkią
’ J*
nių konferencijos Saugumo Tarybos rėmuose ir pareikalavo Vid. eina blogu keliu, bet gyvenimo pasaulį — dulkių debesis? Atsirs
>
■
tempas, visa aplinkuma ir ben
Rytų klausimą svarstyti JT plenume.
4:
. y
grįžkime ir paskaičiuokime, k;i
dros epochinės nuotaikos stumte
mes gavome iš praeities! Tuomet
ii,-1
stumia tęsti šį pasirinktą kelių
suprasime, ką privalome palikti
toliau.
TĄI YRA
ateities kartoms.

CIIICAGO IR CICERO
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DIRVA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO

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

RAGANŲ MEDŽIONES

KRONIKA

Užsakymai priimami ir paštu.

PARAŠĖ

DIRVA

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

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasauliniu?
karinius įvykius, rasite straipsH nių iš karinės ir Lietuvos istori
" jos retais paveikslais iliustruotų

knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu

laiku išsiųsti.
J33323333233

33333332S3SS3232

3aDBCCCBCESlXBBB

ir Lietuvos karių atsiminimus iŠ
įvairių laikų.
Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite : KARYS, 916 Wiiloughby
Avė Brooklyn 21, N. Y.

1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio
Tek; HE 1-6344

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

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

Į

CHICAGOJE
Dirva gaunama atskirais
numeriais:
Margučio įstaigoje, 6755 So.
Western Avė.
Marginių krautuvėje, 2511 W.
69 Street.
J. Karvelio knygyne, 3322 So.
Halsted St.
Terros knygyne, 3333 So.
Halsted St.
St. Ramanausko kraut., 4559
So. Hermitage Avė.
St. Penčylos kraut., 4501 So.

Žvilgterėkime bent j 18-19 am
žiu. Iš šių amžių paveldėjom
aukštą humanizmo lygį, didelius
kultūros turtus. Būdinga, kad sis
amžius, puoselėdamas d \ a s i
vertybes, nepamiršo ir medžk^Jnės pažangos, šiame amžiuje,
tarp kita ko yra išrastas: dina
mitas, garvežys, motoras, tele
fonas ir t.t.

Išvada tokia, kad žmogus vi
sad turi galimybę patenkinti sa
vo psichofizinės prigimties rei
kalavimus ir drauge kurti dvasi

nes vertybes, žvelgiant į praei
ties amžius, peršasi ir ani ra iš
vada, būtent: mes neturime jo

Talman Avė.
B. Siliuno kraut., 4600 So. kios teisės amžiais kurias dva
Fairfield Avė.
sines vertybes paniekinti, pa
P. Ramanauskų krautuvėje, mesti, apeiti. Priešingai atveju,
mes būsime istorijos pasmerkti.
1439 So. 49 Avė.

T
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LABAI PRIEINAMA KAINA
Atstovaus lietuvių
sportą
EDDY IR ST. CLAIR
baras, P. Balčiūnas, po- $2.00 — Albertas Vaitaitis, Kęstutis GaiDĖMESIO!
.
•
PARDUODAMAS
RAJONE
p.p. B. Bacevičienė, L. Staškū-' džiūnas ir Vytautas Kamantas.
Šį savaitgalį, rugp. 16-17 d.
GLOBĖ
PARCEL
|
DABARTINIS DIRVOS
nai, G. Gudėnas, A. Buknis, A.
Rugsėjo mėnuo yra skelbia Detroite įvyks Pabaltiečių Plau
Geras. 4 šeimų namas. Gaso
SERVICE. INC.
NAMAS,
Silvestravičius, A. česnavičius, mas LITUANUS MĖNESIU ir jo kymo ir Lauko Teniso pirmeny
šild. Ramioje vietoje.
K. Kizevičius, Z. Peckus, A. Puš- metu visose JAV-se vyks vajus bės. Iš clevelandiečių lietuvius tinkąs atidaryti kokiai nors dirb Persiunčia Jūsų sudarytus
Tame pačiame rajone turime
šiam
akademinio
jaunimo
leidžia

korius, V. Stuogis, p. X., V. Vincatstovauti yra pakviesta plauki tuvei ar krautuvei. Ypač tinka naujų daiktų siuntinius į Lietu dviejų ir vienos šeimos namų.
anksčiau gyvenęs Aliųuippa, Pa., lovas, J. šarkauskas, A. Dovy mam anglų kalba informaciniam kė Mirga Mazoliauskaitė ir teni- vyresniai amžiaus šeimai, kuri vą ir visas Rusijos sritis, apmo
RAY NAUSNERIS,
nori tame pačiame name gyventi kant muitą siuntėjui. Gavėjas
kur buvo to miesto policijos va daitis, Blinstrubas, V. Domaše kultūriniam žurnalui remti. Vi sistas S. Abraitis.
Namų prekyba; namų, baldų ir
ir turėti savo įmonę ar prekybą. nieko neturi primokėti.
du, pastoviam gyvenimui persi vičius, J. Kamaitis, P. Jurgaitis, sas akademinis jaunimas akty
automašinų apdrauda.
Jaunimą kviečiame sportuoti
Viršuj yra 6 didelių kambarių
kėlė į Clevelandą ir dabar dirbs p. Vytautas, J. Merkys, J. Ci- viai įsijungs į šio vajaus pra ve
Galima
siųsti
iki
44
svarų,
jei

11809 St. Clair
Berniukai ir mergaitės 9-15 butas. Taip pat, šalia krautuvės,
Jonės and Laughlen Steel Corp. junskas, P. Dabrila, J. Žygas, J. dimą. Ruošiamas vakaras yra to
gu persiunčiamieji daiktai telpa UL 1-3919
LI 1-9216
K. Soroka, gyvendamas netoli Baranauskas, S. Balčiūnas, V. vajaus dalis. Tikimasi visų ėleve- metų amžiaus kviečiami įsijung pirmame aukšte, lengvai galima dėžėje, kurios dydis nustatytas
landiečių palankumo ir talkos šio ti į sportinio prieauglio grupę, įrengti nedidelį, dviejų kamba
Pittsburgho, aktyviai veikė te Pašakarnis ir A. Jonaitis.
JAV pašto taisyklių. Maistą kar
Visiems aukotojams Tėvų Ko vajaus metu.
veikiančią prie Sporto Klubo žab rių butą. Lygiai ir antram aukš
nykščių lietuvių organizacijose.
tu su rūbai siųsti neleidžiama.
THREE WAY
bo. Rugsėjo mėnesyje yra nu te lengva perskirti į du pelnin
Persikėlęs į Clevelandą aplankė mitetas nuoširdžiausiai dėkoją.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, matoma surengti vaikų sportines gus butus.
Nepatikėkit savo brangių siun
PAINTING CO.
Dirvos redakciją ir jau įstojo na
Šaukit
Dirvą
telefonu
HE
Jaunųjų menininkų koncertas pareiškusiems užuojautą dėl mū varžybas pagal amerikiečių ”Jutinių į neaiškias, siūlančias tar
riu į Lietuvių Klubą.
Lietuviška įmonė atlieka įvai
SeVerance Hali
pininkauti rankas.
sų vyro ir brolio a. a. Vlado Apy- nior Olympics” pavyzdį. Veikia 1-6344.
3 amžiaus klasės: 9-11 m., 12-13
”Neo-Litoanijos” Korp! ren nio-Chmieliausko mirties.
O ir V. Jokūbaičių dukrelės
Globė Parcel Service Ine. siun rius naujų ir senų namų dažymo
Labai patogi vieta gydytojui čia su Inturisto įgaliojimais. ir dekoravimo darbus iš lauko ir
šią vasarą dažnai pasirodo Sho- giamas jaunųjų menininkų kon Mūsų nelaimės valandoje pa m. ir 14-15 m.
viduje.
wagon programose, kaip įvairių certas įvyksta rugsėjo 7 d., sek jutome, kiek daug ir kokių nuo Dėl informacijų kreiptis į A. išnuomojama 848 East 185 St. Siuntiniai pilnai apdrausti.
madienį 7 vai. 30 minučių Seve- širdžių draugų turėjo Vladas. Bielskų telefonu MU 1-3717.
esančiam Medical Bldg.
šokių šokėjos, lietuvaitės.
Lietuviams darome nuolaida.
Siuntėjų patogumui turime
LSK Žaibas
Šaukti* telefonais: IV 1-5686
Showagon programos pasto rance Chamber Music Hali, 11101 Jam mirus ėmė plaukti gėlės, mi
J. ir E. Ignatavičiai
gerų vilnonių medžiagų, odų,
Euclid
Avenue.
šių
aukos,
laiškais
ir
telegramo

arba
IV
1-4026.
(62)
viai skelbiamos Cleveland Press
skarų, skarelių, batukų, šios pre 677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
Skautų būrys,
Pakvietimai į šp įdomų jaunų mis užuojautos ne tik iš Clevelaikraštyje.
kės parduodamos siuntėjams sa
jų menininkų pasirodymą gauna (lando, bet ir iš Bostono, Cape atlikti paruošiamuosius Tautinės
2 namai ant vieno sklypo
vikaina.
mi pas Korp. ”Neo-Lituanijos” |Codo, Chicagos, Toronto ir Ak- Stovyklos darbus, jau išvyko į
Parėmė skautus

stovyklavietę. Jie į Clevelandą E. 80 St., tarpe Superior ir St.
Adresas: 1313 Addison Rd.
Clair
Avė.
Abu
namai
yra
gera

Jums visiems, vienu ar kitu sugrįš tik po trijų savaičių.
Kampas Superior ir E. 71st St.
me
stovyje.
Prašoma
$15,500.00.
būdu prisiminusiems ir palydėTel.: UT 1-0806
J.
A.
Gricius
Realty
jusiems velionį į amžiną poilsį,

PRANEŠAMA...

Be jau paskelbtųjų, į Cleve pirmininką C. Modestavičių ir rono.
lando Skautų Tėvų Komiteto va
jų dar atsiliepė šie rėmėjai: po
$5.00 — p.p. MikoniaiyJ. J. Dau
gėlos, Dr. Ambrazaitis, Edv.
Saukevičius (Portage Market),
po $3.00 — p.p. J. Vencius, J.
Miglinas, V. Lukavičius, Dam-

pas platintojus.

Julija Rastenienė,
iš Baltimorės, į Clevelandą atva
žiuoja rugpiūčio 15 d. ir čia pra
bus iki rugsėjo mėn. 3 d. Sustos
pas savo motiną p. Baltrukoniėnę.

jaučiame giliausią padėką, ku
rios žodžiais neįstengiame čia iš
reikšti. Nevardindami kiekvieno
atskirai tikime, kad mūsų jaus
mai ir dėkingumas bus pilnai su
prastas.
Akademinio jaunimo vakaras
žmona Jonė,
IR TAIP
brolis Jonas
įvyks šeštadienį, rugsėjo 27 die
ną, Lietuvių Salėje. Tai bus LI
GYVENIME
Aleknų šeimos padėka
TUANUS žurnalui remti vaka
ras, ruošiamas visų Clevelando
1958 m. liepos 28 dieną, po
BŪNA
akademinio jaunimo organizaci sunkios ligos mirė mūsų myli
mas vyras ir tėvas Jonas Alek
Santa Fe mieste moterų vie jų-Neseniai įvykusiame posėdyje
na.
nuolių delegacija, aplankiusi šv. buvo aptarti įvairūs vakaro ren Nuoširdžiai dėkojame kun.
Vincento ligoninę, pareiškė, jog gimo reikalai. Jame dalyvavo Ivanauskui už atlaikytas šv. Mi
šios ligoninės keltuvo tarnauto Lietuvių Studentų Sąjungos Cle šias ir palydėjimą į kapinės, gyd.
jas esąs gana puikus ir turįs velando skyriaus pirm. Algis Pautieniui už gydymą ir prie
gerą uniformą. Gi jos buvo Penkauskas, Clevelando Alumnų žiūrą sunkiai sergant, laidotuvių
sutikusios ne keltuvo tarnauto Klubo pirm. Jonas Puškorius,
direkt. Jakubauskui už nuoširdų
ją, bet gydytoją, iššauktą iš po Clevelando Studentų Ateitininkų patarnavimą, radijo vai. vedėjui
būvio skubiai operacijai.
Draugovės pirm. Dalia Prikocky- už pranešimą visuomenei, Dirvai
*
tė, L. S. T. Korp! Neo-Lituania už velionies paminėjimą, visiems
Indianoje mirė senutė, sulau Clevelande pirm. Cezaris Modes- už paaukotas gėles, vainikus ir
kusi 90 metų. Tarp likusių gy tavičius, Lietuvių Studentų San už aukas šv. mišioms. Grabanevųjų yra jos motina, turinti 108 taros Clevelando skyriaus pirm. šiams ir visiems lankiusiems ir
metus.
Česlovas Melsbakas, Akademikių palydėjusiems mirusįjį į amžino
Skaučių Šatrijos Raganos Drau poilsio vietą. SLA atstovui už
Milwaukee mieste vienas vy govės Clevelande pirm. Rfta Stra- tartą prie kapo žodį. Visiems pa
rukas žygiavo tris valandas pas vinskaitė, Lietuvių Studentų reiškusiems užuojautą žodžiu ir
kui moterį ir padarė keturias Skautų Korp! Vytis Clevelando raštu.
mylias, kad ši jį pabučiuotų. Tas skyriaus pirm Stepas Matas, ir
Velionies žmona Josefina,
vyrukas, trijų metų berniukas, LITUANUS žurnalui remti ko
duktė Florence ir brolis
atėjęs prie fabriko vartų pareiš miteto nariai Jurgis Gravrogkas,
Pranas.
kė, jog jis norįs pamatyti savo
mamą. kuri išeidama pamiršo jį|
pabučiuoti.
Pašaukta motina pabučiavo !

GERIAUSI IDAINAVIMAI

sūnų ir paskambino savo vyrui,
kad šis pasiimtų jį ir, žinoma, |
būtų geresnė auklė.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
Į D A I N A V 1 M Ų

*
Lincolno mieste vienos didelės
maisto krautuvės vedėjas stebė
jo dvi pirkėjas, kurios rinkosi
prekes apie vieną valandą. Pa
galiau, neiškentęs paklausė, ar
jis negalėtų kuo nors patarnauti.
— Ačiū, — atsakė aštuonme
tės pirkėjos, — mes tik žaidžia
me.
*
Vienoje Oklah.oma City vai
gykloje ant valgių sąrašo pridė
ta pastaba: ”Būkit atsargūs su
atominėmis patarnautojomis, nes
vienas klaidingas žodis ir jos
sprogsta”.

VINCĖS JONUŠKAITĖS

Los Angeles mieste areštuotas
vagis, kuris pavogė po dėžutę
sriubos ir kondensuoto pieno. Jo
kišenėse policija atrado 6,886
dolerius.
*
Kalifornijoje vienas storulis
susiderėjo, jog jis vienu prisėdi
mu gali suvalgvti 25 kotletus ir

KAINA

DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3, OHIO

daug garstyčių.

/
*
Viena Cincinnati miesto mote 5

ris, sustojus prie pakelės valgyk
los, užsakė dešrelę ir bonką gė

rimo. Padavėja atnešė du popie <
rinius pakučius. Grižus namo č
viename rado dešrelę, kitame
Paskambinus į
krautuvę pasakė, jog jie atvežtų

$8.00

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES

išgerti vieną galioną pasukų. Ta
čiau po 14 kotletų atsisakė to 7
liau valgyti, nes girdi, esą per A

dolerių.

ALBUMAS

15 dainų: Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit;
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma
no gimtinė.

♦

šimtą

$10.00

(DAINAVIMŲ

<

<

jai gėrimą ir galį pasiimti pini h
gus.
Po to paskambinimo liko tikra, <
kad greitesnio pristatymo ji tur J
būt niekad nebesulauks.

Į šiaurę nuo St. Clair,
East 125 gatvės rajone,
GERAS VIENOS ŠEIMOS
NAMAS
1 miegamieji, gaso pečius, gara
žas, arti autobusų linijos. Prašo
$12,500.

Turime ir daugiau gerų pirki

Kazys Oželis
Chicagos Lietuvių Operos režisorius. Lankydamasis Clevelan
de, "Fausto” spektaklio dekora
cijų ir kitokiais reikalais, p. Ože
lis pareiškė, kad Masonic Audito
rium salė bus geresnė už visas
iki šiol naudotas sales, tiek sce
nos įrengimais, tiek ir salės akus
tika. Clevelande statomas ”Fausto” spektaklis bus bene geriau
sias iš visų iki šiol įvykusių pa
statymų.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
išvežiojame į namus.

ST. OLAI R BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superirtr Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 60 Street

Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

nių. Kreipkitės į
p. ŠIRVAITĮ
VVm. T. Byrne — Real Estate
1535 Hayden Avė. MU 1-6100
ar namuose KE 1-4080
(k.)
640 E. 117 ST.
Geras namas gyvenimui ir pa
jamoms. 4 did. kambariai pir
mam aukšte. 3 dideli kamb. ir
vonia anktram aukšte. įrengtas
kamb. trečiam. Moderni virtuvė,
naujas gaso šild., gražus sklypas.
Lietuvių ir slovėnų kaiminystėj.
Ray Hook, Broker
EV 1-5578
UL 1-1570

Parduodamas namas
2 šeimų, prieinama kaina. Tarp
LAIKRODININKAS
("are 'ir Class Avė., 1153 East
Taiso ir parduoda laikrodžiui 63 St. Telefonas UT 1-0485.
(64)
apyrankes ir kitas brangenybes
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
CIJ U NS KA S

J.

naujas

ŠEIMOS

Išnuomojamas butas
4 šeimų name, E. 124 St., į pie
tus nuo St. Clair. Yra keturi
kambariai, ,žemAi. Gaso šildymas
Vienas gyvybės draudimas pa
ir garažas.
dengia visą jūsų šeimą ... net
• šaukti: ER 1-1648.
(61) automatiškai kiekvieną naujai
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPAD1DĖJANT
NAMAI PARDAVIMUI
Vienos šeimos 7 kambarių už mokamą vieną draudimą!
namas Medina Avė. (tarp E. 79 PAULINA MOZURAITIS,
Agentas
St. ir Ansel Rd.). Dujinis apkū
renimas. Gerams stovyje. Prašo
SK 1-2183
tik $8,9C0.
Turime daugiau įvairių namų
J. S. AUTO SERVICE
pardavimui šv. Jurgio ir šv. Ka
Sav. J. Švarcas
zimiero parapijų ribose ir kitur
1254 Addison Road
Edvardas Karnėnas
Tel. HE 1-6352
/ e
J. G. Oshen Realty and
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
Insurance Service
1141 Ansel Rd.
AUTOMAŠINŲ
Cleveland 8, Ohio
TAISYMAS
Telefonai:
Mašinų viršaus taisymas
SW 5-4808 arbL K,R 1-4732
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
NEURA PI CNIC GROVE
mas, greičio dėžės ir kt. ma
dabar kiekvieną savaitės dieną
šinos dalių įdėjimas.
išnuomojamas
Parduodami amžini aku
gegužinei is-piknikams.
muliatoriai.
Naujai atremontuota šokių sa
24 hours towing.
lė ir bufetą?, didelė sjMjrto aikš
tė, gražioje apylinkėje, daug vie
Dienos telef.: IIE 1-6352.
tos automobiliams pastatyti.
Nakties telef.: LI 1-4611.
Skambinti IIE 2-1280.

DRAUDIMAS

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466

ALBUMAS

15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie
menėlių daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba,
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sumįslyta.
KAINA

19715 Cherokee Avė.
IV 6-2525

NATIONWIDE’S

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Avė.

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

JUOZO KAMA1CIO
IR JONO BALEIKOS,
ST. CLAIR SHOE STORE,
BĖDA JUMS,
12915 St. Clair Avė.
VADAMS
Batų ir odos parduotuvė, dide
Luke 11:52
lis batų pasirinkimas ir žemesTikrasis ir gyvasis Dievas —
nės kainos negu kitur.
Dievas
yra dvasia ir jo garbin
Siuntimui į Europą duodama tojams reikia
garbinti jį dvasio
nuolaida.
je ir tiesoje. Tiesa reiškia meilę,
Batų taisymas paimamos ir ir Dievas per savo pranašus ap
pristatomps į namus be mokes rašė apie šiuos laikus, kas turės
atsitikti ir kaip pasaulis subiręs
čio.
dabar Armageddone.
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto ik?
Šventas raštas Dievo žodis liu
7 v. v.
dija taip: naikinimas kovose ir
Telefonas: GL 1-5875, buto — kankinimas žmonių įvairiose ša
lyse, kiekvienoje tautoje — jie
GA 1-7658.
dar labiau bijo ateities įvykių,
nes, matosi, kad dabar pradėjo
veikti nesuvaldomos piktos jė
gos.
Viešpats per pranašą Izają
IŠTIKUS GAISRO'
bara tautas ir sako: dėl ju nuo
dėmių atves tikrai, ko jie bijo,
NELAIMEI
nes diena labai baisi ir kas ją
iškęs. — Randasi biblijoje Psa.
Kada

jūsų

namai

arba

ra

107: 27 e. Joelis 2: t. e., 6 e., 11

e.). Viešpats Jėzus išpėanašavo
apie tą patį laiką, kalbėdamas
pasakė žmonės alps iš baimės to,
kas užeiną visam pasauliui. Ra
site biblijoje Luko 21:26 e. Pla
čiau aiškindamas apie šluos lai
už nuostolius.
kus Jėzus tarė: Nes tuomet bus
didelis suspaudimas kokio būti
P. J. KERŠIS,
nebuvo nuo pasaulio pradžios
609 Society for Savings Bldg. ikšiolei. Pran. Dangielas 12: Dar
Telef.: MAin 1-1773
DieVas kviečia žmones tardamas
Rezidencija: PENINSULA 25? per savo pranašą: Grįžkite pas
mane ir būsite išgelbėti, nes aš,
Dievas, ir mano Sūnus, nėra ki
to.
Izajo 45: 22 e. Dievo žodis
Ar Jau
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės
P. J. KERŠTS, dėl apkainavimo.
ko visada reikalauja apdraudos
kompanijos pirm, negu išmoka

tiesa.

produktus.

įstojai |

Kreipkitės į mus fa būsit patenkinti

VILTIES

Skelbia:
WILLIAM SHIMKUS
1077 E. Wallings Rd.
Breckswille, Ohio

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

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

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

Patarnavimas ir išpildymas

garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

JAKUBS <& SONr

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delbi E. Jakubs & William J. Jakubs z
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto pąįarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770

T
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THE FIELD

VINGIAI
IR

NEO-LITUANIA

PERSPEKTYVOS

STOVYKLAUTI
BESIRUOŠIANT

J. p. P.

Už kelių dienų jau vykstame
į stovyklą. Ir iš visų paruošia
mųjų darbų sprendžiant, įskai
tant ne vien rengėjų rūpesčius,
bet ir vykstančiųjų "užkulisius",
atrodo, kad pats pavadinimas
"stovykla” ir lieka tik statišku
pavadinimu. J stovyklą ruošiasi
vykti jaunoji, atgimusi korpora
cijos dvasia.

Venezuela ruošiasi prezidento
rinkimams, kurie turės įvykt

lapkričio mėnesį. Penkios parti
jos tariasi išstatyti bendrą "vie
Redakcijoj, ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEndersoi nybės" kandidatą. Pasitarimuose
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
dalyvauja ir komunistų partijos
bosas Machado.
Tuo tarpu kiti komunistu
kiečių laikais vykstančios iškil agentai zuja po Caracaso lūšny
Akademinis gyvenimas šian
mingos vestuvės bažnyčioj, mo nūs, stengdamiesi suorganizuoti
dien daug kuo skiriasi nuo Lie
terėlės nelabai tesusigaudo, kad 150,000 dol. fondą savo laikraš
tuvos laikų. Dabar mes esame
tai nebe kanadiečių apsilankymo čiui finansuoti ir vykdyti "auk
išsisklaidę po įvairias vietoves
A. Bimba parodė kanadiečių ekskursiją ir TILTĄ vaizdai, ir rodo viena kitai: ”Ar
lėjamąją, politinę ir ideologinę
būreliais. Tat šalia vietinių kormatai ? O sako, kad Lietuvoj baž kampaniją tarp Venezuelos ma
"Turinys kaip turinys, bet ma lios poros šokėjų ir ekskursantų
porantiškojo gyvenimo rėmų
nyčių nebėra!” (Nedraudžiamos šių".
lonu girdėti, kai iš ekrano kalba vaišinimas. Ir išvykimas su Lebendri suvažiavimai, kaip juos
ir dabar vestuvės bažnyčioj, bet
Oficialių komunistų Venezuelietuviškai”, — neseniai rašė iš sevičiaus prakalba Vilniaus lėk
bepavadintum, sukelia daugiau
tik tokios viešos vestuvinės pro loje esama apie-26,000. Kiek yra
Lietuvos tenai mačiusieji Vilniu tuvų stoty. Reikia pripažinti, kad
entuziasmo, įneša daugiau gyvu
cesijos iš bažnyčių dabar ”nebe slaptų, besistengiančių įsiskverb
je pagamintą filmą vardu TIL tai gana aukštas menas — rody
mo korporantų gyvenime, iške
madoj”).
ti į kitas partijas — nežinoma
lia kai kuriuos skyrių lenktynia
TAS. Visiškai tas pats įspūdis ir ti ir sugebėti taip beveik nieko
neparodyti!
Nors buvo skelbiama, kad Tačiau jų "celės" veikia mokyk
čia tą patį filmą pamačius.
vimo momentu*, o kartu, kad ir
lose,
unijose
ir
beveik
kiekvieno

Filmai buvo rodomi New Yor
kaip reti tokie bendri subuvimai,
TILTAS yra iš viso bene tie-'”»žanBa nemokama”, pertraukos
je
pilietinėje
ar
profesinėje
or

bet jie įsakmiai parodo gyvą ir
ke (Richmond Hill), šalia LAIS čiasis Vilniaus kino studijos ga-Įmetu A. Bimba paprašė sumesti
klestinčią broliško solidarumo
VES redakcijos esančiose patal mybos filmas, (po MARYTĖS bent po dolerį ar daugiau, nes ganizacijoje. Jų narių yra Cara
dvasią. Tai vienas iš korporacipose. Rengėjai — A. Bimbos va MELNIKA1TĖS ir AUŠROS esą reikia užmokėti tai įstaigai, caso miesto taryboje, aukščiau
Aįos principų, bet jis bene bus
dovaujama Literatūros Draugi PRIE NEMUNO) ir bene pir- kuri filmą išrašiusi, reikia atsi siame rinkimų tribunole, komu
jos kuopa. Pats A. Bimba ir įva mas tokio ilgumo (apie 2 valan- lyginti už salę ir rodytojui už nistas yra studentų federacijos
vienu pagrindinių šio meto sąly
vicepirmininkas, lygiai kaip ir
gose. Tas principas, kai gyvas
dinę kalbą pasakė, pažymėda dos).
darbą bei rodomojo prietaiso
žurnalistikos fakulteto dekanas
korporantiškame gyvenime, lie
mas, kad tai labai svarbus įvy
..
...
,
.
naudojimą. Jeigu išeisią gerai,
Daug yra filmų, kuriuose įn-L .
,. . , , , centriniame universitete.
kis, nes pirmą kartą pasitaiko
ka prasmingu ne tik santykiuose
tai busią galima gauti ir keletą
su kitais akademijos draugais,
proga pamatyti filmus iš Lietu scenizųojami gerų rašytojų vei- kity filmy (Turbūt. AUKSINĖS
Didelės įtakos komunistai tu
vos. TILTAS, esą, simbolizuoja kalai. Vieni esti nusisekę, kiti tik MARIOS, AUŠRA PRIE NEMU- ri vietos spaudoje. Kai, viceprez.
kaip kad buvo sakoma, bet ir
pačią Lietuvą, kuri buvusi (su nevykęs bandymas perduoti ra- NO, IGNOTAS GRĮŽTA NAMO, Nixonui pakeitus savo kelionės
akademikui subrendus ir būnant
* ~
prask — 19 10-41 metais) pasta šytojo kūrinį. TILTE skirtumas ar gal ir MARYTĖ MELNIKAI- planą, netoli numatytos sutiki
veikliu ir aktyviu lietuviškosios
Brazilijos vyriausybės atstovas gen. Nelson Melo sveikina JAV
tyta, karui kilus sugriauta, daug yra tas, kad čia inscenizuotas ne TĖ, kuri, berods, Lietuvoj jau mo vietos buvo rasta komunistų
bendruomenės nariu.
valst. sekr. Dulles Rio aerodrome, šį kartą Brazilijoje incidentų
kentėjusi, bet paskui vėl atsta kokio gero rašytojo kūrinys, o... išėjusiais apyvartos). Buvę su- paruošta bomba, visi laikraščiai
Pradžioje, svarstant stovyklai
neįvyko, tik komunistuojantys studentai buvo iškabinę vieną trantyta.
rengti vietovę, buvo abejonių, ar
politinės propagandos straipsnių mesta bene 172 doleriai. Tiesą tai nutylėjo, išskyrus katalikų
sparentą su šūkiu "Go home Dulles".
Kanadiečiu ekskursijos apsi rinkinys. J. Dovydaitis (prof. sakant, Michalina Meškauskienė "La Religion", tačiau, kai vienas
visi sugebės ryžtis tokiai tolimai
lankymui Lietuvoje skirtas maž Prano Dovydaičio sūnus), rašy- (kultūros ministro pavaduotoja suimtas riaušininkas pareiškė,
kelionei, šiandien dėl to abejonių
daug 10 minučių ilgio "Kino žur damas scenarijų, bus padaręs, kinematografijos reikalams Lie kad jis dalyvaująs tik dėl įdo zę). Tačiau pastebimos ir jo pa
Lnu nėra, nes yra rimtu davinių,
nalas”. Jame, žinoma, ir rodomi ką galėjęs, bet kągi tu žmogus tuvoj) galėtų būti kiek dosnesnė mumo ir neturįs ryšių su komu les pastangos išlikti neutraliu,
iog gali būti vykstančių net iš
daugiausia tik ekskursantai. Iš gali padaryti iš grynai propa- draugams Brooklyne ir galėtų nistais — jo žodžiai buvo panau <as eventualaus ginkluoto konLos Angeles.
‘
likto
atveju
būtų
labai
pelninga,
čia žiūrint, įdomiau būtų pama
JAU
PRADEDAM
ŽYGĮ
Į
gandinęs medžiagos... Režiso- apmokėti tas išlaidas. Juk TIL- doti įžanginėms pirmųjų pusla
Jaunimas mėgsta keliauti,
są, tais sumetimais jo agentai
tyti ne juos, o t^, ką jie matė. rius Juozas Miltinis irgi stengė- TAS yra šimtanuošimtinis skel pių antraštėms.
TAUTINĘ STOVYKLĄ
Bet to apžvalgoje nepaprastai si pasinaudoti bene pirma proga bimas, propaganda. O už skelbiKaip kadais Lietuvoje su dai mėgsta bendrauti ir trokšta įvai
Didysis komunistų ginklas yra >e pertraukos zuja po įvairius
Vakarų kraštus, bandydami nu nos žodžiais — "Ei, pirmyn į rumo. Tai natūralus jaunatviš
šykštu.
įvykdyti seną savo svajonę — mus paprastai gi moka skelbėjas, JAV niekinimas. Laikraščiai ne
pirkti ar kitais būdais susidary Tautinę Stovyklą!", šiomis die kos dvasios reiškinys. Gi korpoLėktuvų stotyje parodomas režisuoti filmą (juk savo laiku ne skaitytojas ar žiūrovas. Ko retai paskelbia, jog JAV karinė
ran tiškoje dvasioje bręstąs aka
ti didesnes ginklų atsargas.
nomis
prasideda
mūsų
skautiš

patariamoji
misija
planuojanti
studijavo
tą
dalyką
Paryžiuje),
gera,
gal
net
ir
už
"Michailovo
sovietinis lėktuvas, bet nė sekojo jaunimo kelionė iš plačiojo demikas dar ir tuo nesitenkina.
perversmus,
amerikietės
gatvėse
Bet
galėjo
surežisuoti
tik
Šiaip
balsą"
pradės
prašyti
prenumekundei cb^ektyvas neužkliuvo už
Jis siekia tobulinti savo — lietu
dažnai palydimos šūkiais "jan žinutė iš Pragos: vos tik pra Amerikos kontinento sričių į viško inteligento __ asmenybę,
taip sudėstytą propagandinių at- ratos?
taip labai garsinamo stoties pa
sišaukimėlių lipdinį. Jeigu ne lieL,
2? ienos TIESA jau- kiai, namo!", aht namų sienų at ėjus porai dienų po amerikiečių Highland Recreation Area par bendraujant su vyresniais savo
stato ir neparodę išgirtųjų ‘vi tuviskas kalbėjimas, jeigu ned
siranda šūkiai: "mirtis imperia įgulų išsikėlimo Libane, čekų kus, Michigane.
,fo
kolegomis, semiant daugiau žinių
oronte tūlas R. Ja- listams jankiams!” ir t.t. Net
daus įrengimų. Vilniaus miesto
tekstilės pramonė pervesta į tro Brolijos TS viršininkas sktn iš lietuviškojo mokslo, meno, vi
šiokia tokia netolimos praeities
J nash bandęs padaryti biznį, ro
irgi pašykštėjo, o rodė tik eks
aktualija, jeigu ne politiniai "pa- dydamas iš Lietuvos parsivež pradžios mokyklų mokiniai yra pinių lengvų karinių uniformų Algirdas Banevičius jau nuo rug suomeninio gyvenimo, istorijos
kursantus Gedimino pilyje ir
piūčio 11 d. tvarkosi mūsų skau
išmokyti šūkauti prieš amerikie gamybą.
sišpilkavimai", tai būtų vien tik
tus
ar
gautus
filmus,
bet
nega

Aušros vartuose, dėl kurių :
•
tams pavestuose plotuose. Nuo aruodų. ’
ilga nuobodybė. Viskas iš anksto lėjęs to padaryti, kadangi buvę čius.
kintojas (filmą nebylė, tik aiš
rugp. 9 pluša sk. pionieriai iš De
Būsimos stovyklos programa
žinoma, visi "konfliktai” sukirp
Nauji
ginklą
’
:
—
JAV
armija
grasinta
piketavimu,
pagaliau
kintojas pasakoja, kas joje de
troito ir Clevelando.
rodo, kad rengėjų visa tai buvo
Valymai Vengrijoje tęsiasi ne
ti pagal formas iš žinomų šūkių, parapija nedavusi salės. Esą, fabando
T-113
"Kengūrą"
—
8
to

dasi) pabrėžia, esą, užsieniuose
kruopščiai apsvarstyta ir numa
mažėjančia apimtimi. Per dvi sa
o neprityrusių aktorių vaidini
šistuojantieji elementai išsigan
nų tanką, kuris gali gabenti 9
visokių dalykų prikalbėjo apie
TRYS NAUJOS DAINOS
tyta. Jaunieji korporantai, ta
mas irgi klimpsta scenarijaus dę tų filmų, kad nesugriautų jų vaites buvo nuteista apie 600 asmeųų įgulą 30 mylių per va
Aušros vartus, o štai jie yra, ir
Jau anksčiau pranešę apie dvi čiau, nebus vien pasyvūs klausy
asmenų kalėjimo bausmėmis
tekstų dirbtinume, neskaitant
propagandos.
landą greičiu. Jis yra dėžės for naujas, specialiai šiai stovyklai tojai, bet keliamų klausimų ir
paveikslas yra, ir žmonės mel
tarp 6 mėnesių ir 25 metų. Iš Bu
vierfo kito vaidybinio švystelėji
mos, atsparus prieš šautuvų ug parašytas dainas, Laužai lieps temų aktyvus nagrinėtojai. Jų
džiasi . .. Aiškintojas, žinoma,
mo. Meilės prisipažinimai, hero-l Nežinau, kokius tenai filmus dapešto ištremta apie 1,500 "ne
nį, skeveldras ir radiaciją.
nutyli, kad tuos "visokius daly
noja vakaruos, žodžiai V. Bražė domėjimasis gyvybiniais lietuiški pasididžiavimai, buržujų bei Toronte kas rengėsi rodyti, ir ar patikimų” šeimų.
kus” kalbėjo tada, kai "tėvas ir
Atominių ginklų komisija vys no, muz. Stp. Kairio, ir Lietuviu vvbės klausimais yra pasigėrė
"banditų" niekšiškumai — visi iš tikrųjų ten kas nors rengėsi
♦
mokytojas” tebebuvo visiškai
to mažą atominę bombą, kuri skautų daina, žodžiai T. Sungai- tinai aktyvus ir korporantiškai
vienodai nuobodžiai juokingi sa- piketuoti. Į parapijų sales, žino
Sirijos
komunistai
kelia
vis
di

aklinai Lietuvą uždaręs. Jei ne
natūralus. Tat galime būti tikri,
vo neaptašytu dirbtinumu. Nei ma, nei nemandagu lįsti su so- desnį susirūpinimą Nasseriui. turėtų ribotą sprogimo lauką ir los, muzika A. Kučiūno.
būtų laiškų cenzūros baimės, jei
Pirmoji bus oficiali IV Tau jog stovyklos taip vadinama
režisoriui, nei aktoriams dėl to vietiniais filmais, nes tai lygu Per paskutinius mėnesius jie su karštį, tačiau daug nuodingos
būtų galimas laisvas spaudos pa
negalima priekaištauti, nes ir siūlymuisi su tikybos pamoko- kurstė keletą streikų ir energin radiacijos. Tokia bomba greit tinės Stovyklos daina, o antroji "rimtoji programos dalis" nebus
sikeitimas ir normalus keliavi
Hollywoodo žvaigždės iš tokios mis į marksizmo-leninizmo uni- gai organizuoja celes kovai su sunaikintų priešą taikinio zono parašyta maršo tempu — dar praleista lengvai pro ausis, bet
mas iš ten ir į ten, kaip tai yra
niam skautiškųjų gretų žygiui bus gvva ir atitinkanti stovyklos
medžiagos nieko geresnio nepa- versitetą... Jei kas nori su tais "Egipto dominacija".
je,
tačiau
nelabai
sužalotų
pa

su kitais kraštais, tai nebūtų jo
Tautinėje Stovykloje.
pagrindiniam tikslui.
darytų. Techniškai filmas pavy- filmais pasigarsinti (ar net iš jų
Britų žvalgybos duomenimis, status.
kių "dalykų prikalbėjimų", o
Paskutinėmis dienomis mus
kęs gana pakenčiamai.
biznį padaryti), gali bet kur iš per 1,000 Sirijos teroristų esą
Tokiai stovyklavimo progra
būtų žinoma tikra tiesa. Kodėl
*
pasiekė
žinia,
jog
taip
pat
šiai
t»
v • TLietuvoj,
• a
• ne itik
•, se sinuomoti salę.
mai, lygiai ir nuotaikingiems
infiltruota į Amaną ir kitas Jor
Be abejo,
ji taip rūpestingai slepiama?
stovyklai specialiai parašyta Va vakarojimams, skyriuose labai
JAV
kongresas
netrukus
pra

niau, bet ir dabar žmonės gi maO piketuoti, tai tikrai neverta dano vietas.
Kaune, porą sekundžių šmės
dės tyrinėti kai kurių ekstremis karinė skautų giesmė, žodžius kruopščiai ruošiamasi.
*
to daug geresnių filmų visais po- vargo. Ta propaganda gali būti
iai parašė seserijos dvasios va
teli Laisvės alėjos vaizdas, iška
Izraelis, kaip stebėtojai sako, tinių musulmonų grupių veiklą das kun. St. Yla, o muziką pri Į stovyklą dėtosios viltys ne
žiūriais, o ypač turiniu. Todėl širdies paguoda tik tiems, kurie
ba PIENAS ant buv. PIENO
suprantama, kad tas turinys ne- ir be jos jau yra taip įsitikinę ir jau nuo pat Irako perversmo die Amerikoje, šios grupės Chicagos, taikė — N. Stadalnikaitė. Abu bekelia abejonių, sprendžiant iš
CENTRO kampinių durų ir lie
kelia nei susidomėjimo, nei, ma- kitaip matyti nieko nebenori, nos bandąs "joti ant dviejų ark
tuviškoji pusė iškabos su žodžiu tyt, įtikina. Tik "malonu girdėti, Niekam kitam ji nepavojinga lių". Leidimus britų ir amerikie Nevv Yorko, Baltimorės ir Atlan autoriai gyvena Atlanto rajone. vykstančiųjų entuziasmo, jų de
damo triūso tinkamam pasirody
UNIVERMAGAS bei dviem to kai iš ekrano kalba lietuviš- Priešingai, tik dar kartą patvir- čių lėktuvams skristi per jo te tos negrų tarpe yra išvysčiusios
mui. Ir tai yra tikroji garantija,
Ar Įstojai Į
stiprią propagandą prieš baltuo
paties žodžio rusiškom raidėm,
ritoriją,
sakosi,
atšaukęs
sovie

kai"...
tina, kad Lietuvoje žmonėms tekad stovykla savo paskirtį atliks.
kurios kažkaip patyčia užkliudy Čionykštei publikai, kurios su- bekalama ta pati vinis į galvą, tų ir Nasserio spaudžiamas (ru sius. Jų slaptį ritualai verčia na
VILTIES
tos. Tai ir visk® iš Kauno.
sirinko arti 200, TILTAS, atro- kuri pradėta kalti prieš1' 18 me- sai buvo įteikę notą, reikalaujan rius "pirkti ginklus” ir būti pa
draugiją?
— vr. čią nesimaišyti į Vid. Rytų kri- siruošus "lemiamai dienai".
Iš čia filmas skuba į Petrošiū- do, vidutiniškai patiko. Visi juk | tų ...
nus, prie IIES statybos. Lyg ty yra matę gerų "mūviu", todėl
ANOJ PUSĖJ
čia, pataikoma, anot aiškintojo, šis negalėjo nustebinti. Publika
šv. Lauryno vandens kelias, kuriuo tikimasi jau 1959 me
Rokiškio kraštotyros muziejui
"pietų pertraukos metu", taigi beveik išimtinai baltagalvė, dau
tais pergabenti 36 mil. tonų krovinių. Vadinamoji "šiau
suėjo 25-eri metai. Dabar tame
tik tuščias rausinys, nei vieno giausia jau einanti į septintosios
rinė pakrantė” nusitęs 2300 mylių į kontinento gilumą.
muziejuj dirba 4 tarnautojai, jis
darbininko. Po to peržvelgiama dešimties metų pabaigą, Lietuvą
Didžiųjų ežerų vandens lygis yra 550 pėdų aukštesnis už
įkurtas nusavintuose namuose ir
eilė mūro namų, visi nauji, — jei mačiusi, tai tik caro laikais,
vandenyno lygį.
užima 11 kambarių.
tai HES statytojų ir busimoji o šiaip jau apie filme rodomus
aptarnautojų gyvenvietė. Išveng dalykus žinanti tiek, kiek jos va
*
ta gyvybės, niekas apie tuos na das A. Bimba per savo LAISVĘ
Lietuvių mokytojų grupė, va
mus nevaikšto, išskyrus ekskur yra apšvietęs. Filme matomi
dovaujant rusams, buvo nuvežta
santus ir jų palydovus. Dar inži vaizdai ir įvykiai, žinoma, patvir
į Rytų Vokietiją.
nierius su pirštu bevedžiojąs po tina, ką Bimba yra rašęs (nes gi
♦
nematomus planus, vienas kra medžiaga iš to paties šaltinio), ir
Lietuvoje, Maskvai įsakius, te
nas, bokalas plieninę užtvankos žiūrovai tą patvirtiną sutinka su
beina fabrikų ir įstaigų darbinin
lentą. Po to ekskursija atsiduria pasitenkinimu. Pavyzdžiui, kai
kų mitingai, kuriuose smerkia
ŠEŠUPĖS kolchoze, kurio paro stora ponia (aktorė Jackevičiū
amerikiečių ir anglų išsikėlimą
dyti vartai ir kelios karvės. Pas tė), išgirdusi, kad prasidėjo ka
Libane ir Irane. Pastaruoju
kui jau ČERNIACHOVSKIO kol ras, nudžiunga žodžiais "Malū
laiku reiškiamos padėkos, kad
choze (abu Marijampolės kaimy nas, žemė!", šen ten pasigirsta
Chruščiovas buvo Kinijoj ir ten
nystėj), kur parodomas riebus ironiškas juokas.(Arba, kai nesu Mao Tse-tungu "išgelbėjo”
kolchozo pirmininkas deputatas apsisprendėlis vokiečių adminis
taiką. Mokslų Akademijos vice
Adomavičius. Kretingos rajono tracijos bendradarbis frontui ar
pirmininkas Žiugžda net vedamą
("Tarybų Lietuvos dešimtme tinantis klausia, kur bėgti, iš sa
jį Tiesoje parašė, kaip;, apie nepa
čio”) kolchoze rodoma keletas iŠ- lės pasigirsta atsakymas —
prastą įvykį.
karpėlių iš derliaus šventės; ke- "Amerikon!” O kai rodomos yo-,

Filmai iš Lietuvos
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