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liucijų. Reikalaujant aiškino: Kaip iki šio laiko buvo — žinote.
sekretoriai atostogose ... Rezo Ateityje numatau dėti pastan
liucijos, kad ir neoficialiais ke- gas, kad tų pajėgių asmenų proliais, Dirvos skaitytojus pasie tas ir patarimas daugiau svertų
Kaltinime pabrėžta nusikals kė. Daugiau apie tai kalbėti ir Alto darbuose.
Rugpiūčio 8 dieną oficialiai
paskelbta, kad liepos 16 d. Vil tama veikla vokiečių okupacijos nereikia. Viskas aišku. Nebent
Baigdamas pabrėžiu, kad nei
niuje buvusi sprendžiama „bur metu ir parsidavimas vokiečių tiek tenka dar pridėti, kad rezo rezoliucijos nei planuojamos re
žuazinio nacionalisto” Algirdo fašistams. Iš kaltinimo matyti, liucijų vykdymo bus reikalauja formos neina prieš kuriuos nors
Petronio byla, kuris buvęs kalti kad Petronis neįtartas dalyvavęs ma. Bet ar dėl to reikia mestis dabar esančius vadovybėje Alto
namas „kontrrevoliuciniais nusi lietuvių rezistenciniame sąjūdy į paniką?
veikėjus. Baimei ar panikai nėra
je.
‘
LNA
kaltimais”. Petronis nuteistas
— Pone inžinieriau, Tamsta jokio pagrindo. Beje, dar dėl
sušaudyti ir sprendimas įvykdy
dabar esi Alto Tarybos vicepir Dr. Viniko sąmoningo ar nesą
tas.
mininkas. Pasakykite, kokias pa moningo šviesios Olio atminties
reigas ir kokias teises turi Alto įžeidimo. Nė vieno padoraus lie
1941 metų birželio pabaigoj
ATVYKO IŠ
Petronis organizavęs "buržuazi
Tarybos
nariai - direktoriai? tuvio visuomenės veikėjo atmin
LIETUVOS
nių nacionalistų gaujas”. LokaSpaudoje daugiausiai skaitome ties neleisime įžeisti. Tai lietu
jų kaime (Utenos apskr.) nušo
vio pareiga. Kas kitaip mano ar
Rugpiūčio 6 d. atvyko iš Lie tik apie sekretoriaus darbus?
filį
vęs komjaunuolį Toločką ir mir tuvos į Toronto pas savo vyrus
— Pirmučiausia turi pasakyti, net už tai mus kolioja, su tuo
tinai sužeidęs komjaunuolį Ko- E. šturmienė su sūnumi ir M. — sako Bartkus, — kati Altą su kompromisų nedarysime. Dr. Vi
lesnikovą. Vadovavęs 120 Intur Jankienė su dukterimi, šeimos, darančios grupės paprastai ski ii ikas, senyvas žmogus__ galėjo
kės ir 130 Joniškio (Utenos aps.) po 14 metų nesimatymo, vėl su ria savo geriausius narius j Alto ir netyčia jam liežuvis paslysti.
JAV aviacija rugpiūčio 17 d. b inde iššauti raketą į menuu;, kuri turėjo kelis kartus apibėgti
gyventojų nužudymui. Pats su sitiko. Tai bene bus naujausios tarybą. Todėl toje taryboje yra Bet už tai jį daryti herojumi —
žemę, vėliau padaryti šuolį link mėnulio ir po kelių ratų i įplink jį grįžti atgal. Raketa susprošaudęs tris suimtus asmenis mūsų emigrantės pasiekusios va gabių ir patyrusių asmenybių. juokinga.
go, pakilusi 50,000 pėdų virš Atlanto.
Giedraičiuose. Vėliau tarnavęs karu pasauli. Jos kone visa laika
Vilniaus miesto policijos nuova iki išvykimo, t.-y. š. m. liepos
buvo leista pasiųsti šiaur. Afri- laimėjimų negalima visiškai su
dos viršininko padėjėju, o 1942 26 d., gyveno Tauragėj ir jo apy
KETVIRTOJI
DIDŽIŲJŲ
PAINIAVŲ
TVARKYTOJAS
žon
20
stebėtojų
grupę,
ir
tos
gretinti
su
povandeninio
Nautimetais vokiečių buvęs paskirtas linkėse.
P. B.
grupės šefu buvo paskirtas jis lus istoriniu žygiu, tačiau tikrai
TAUTINĖ
Šaltupės (ties Prienais) lenkti
ROBERT
D.
MURPHY
pats.
šis gabus diplomatas išvairavo
politinių kalinių stovyklos ko
STOVYKLA
Murphy tada persikėlė į Casa- stebinančiu kursu po daugiausia
mendantu. Nuo 1944 metų gyve
Jau buvo praėjusios 28 valan kusio pasikalbėjimo, Murphy ga
LIETUVIŠKA BIRBYNĖ
blancą, išsinuomavo netoli pran atsakomybės reikalaujančiu šal Tautinė Stovykla atidaryta
nęs dangstydamasis svetima pa
dos nuo jo atvykimo į Kairą, kai lėjo pareikšti, jog pasikalbėji cūzų vyr. štabo aplūžusį namelį
BRIUSELY
tojo karo ledynu”.
varde ir svetimais dokumentais.
rugpiūčio 17 d. Rytą per 700
Nasseris staiga'atšaukė ateinan mas buvęs „labai draugiškas, la ir pradėjo savo veiklą. Lėktuvu,
New York Times koresponden tį rytą numatytą susitikimą. bai patenkinamas”.
Paskutiniuoju metu gyvenęs pa
skaučių ir skautų pasimeldė po
automobiliu,
kupranugariais
ir
tas, aprašydamas Sovietijos at „Perdaug užimtas”, buvo trum
čiame Vilniuje.
mėlynu dangaus skliautu, šv. Mi
geležinkeliu
jis
apkeliavo
visas
Ankstyvesni A. Petronio bio siustu
* A menininku<■ koncertąt Briu- pai paaiškinta, tačiau iš tikrųjų
šias atnašavo sk. kapelionas v.
JAUNŲJŲ
tuometines
prancūzų
kolonijas.
Murphy
pavardė
pirmuosiuose
grafijos duomenys skelbiami to sėlio parodoj, vienu sakiniu pa Nasseris buvo įniršęs dėl Dulles
s. J. Vaišnys, S. J. Jo pamoks
Netrukus
jis
tapo
pažįstamas
ir
ki: "kilęs iš stambių dvarinin minėjo ir lietuviškos birbynės pareiškimo Londone. O Dulles pasaulio spaudos puslapiuose
las buvo skirtas šv. Kazimierui,
NEO-LITUANŲ
mėgstamas
ne
tik
prancūzų
įgu

šiemet
linksniuojama
jau
nuo
kų (jo tėvas buv. Utenos apskr. pasirodymą (Pranas Tamošaitis, ten buvo pasakęs, jog Nasseris
kurio 500-metį sekmadienį šven
lų,
bet
ir
čiabuvių
šeichų
ir
jų
valdė tris dvarus). Jis mokėsi lydimas dviejų kanklininkų). nereprezentuojąs arabų tautinių Sakiet-Sidi-Jussefo, mažo Tunitė Tautinė Stovykla. Nupasako
STOVYKLA
so miestelio, bombardavimo (va vietininkų tarpe. Kur draugystės
Kauno jėzuitų gimnazijoj, ku Esą,
„primityviu
vamzdeliu aspiracijų
jęs Karalaičio gyvenimą kapelio
Neo
Lituanijos
korporacija
nesutvirtino
jo
linksmas
būdas,
sario 8 d.). Prancūzams po to in
rios nebaigęs, įstojo dirbti į Kau (crude pipe) lietuvio pagrotoje
nas pabrėžė, kad ir TS esanti Jo
Robert
D.
Murphy
jau
buvo
šiemet
ruošia
jauniesiems
savo
ten
lėmė
už
markę
vertesnis
do

cidento nepajėgiant rasti kalbos
no policiją. A. Petronis priklau piemenėlio meliodijoje buvo ly
globoje.
sutaikęs
libaniečius,
surandant
nariams
—
berniukams
ir
mer

leris.
Ir
kai
sąjungininkų
įgulos
su Tuniso Bourguiba, JAV į ten
sė fašistinėms organizacijoms ir riško atspalvio”.
Įspūdingiausiai praėjo TS ati
abiems
priimtiną
kandidatą
į
pasiuntė savo „šiaurinės Afri kėlėsi į šiaur. Afriką, veik visur gaitėms — stovyklą, kurį įvyks darymo iškilmės. Erdvioje aikš
aktyviai kovojo prieš revoliucinį
Iš viso koncerto daly v iii buvo
prezidentus, buvo įkalbėjęs Hu kos Lawrence’ą„.
jau buvo joms laimėtas palanku rugpiūčio 24-31 dienomis gražio tėje vos tilpo darnios skaučių ir
judėjimą”.
apie 500.
seiną oficialiai panaikinti Irakoje Dr. Jansono vasarvietėje.
Tą vardą Murphy - gavo prieš mas. Pats Murphy, tiesa vokie
skautų gretos. Įkalnėn sustatyti
Jordano arabų uniją, kuri truk
(Stovyklos adresas toks: 87 East
čiams
paspaudus,
tuo
urėtu
sėdė

15 metų, kai II Pas. karo metu
stiebai vėliavoms. Sustingsta
dė Vakarams pripažinti Irako vy
jBay Road, Osterville, Cape Cod,
jo
kalėjime,
ir
jį
teikėjo
pasku

Šiaur. Afrikoje pasiekė didelių
skautiškos gretos, raportuoriaw
REZOLIUCIJOS IR REFORMOS KELIA riausybę, buvo įtikinęs naujuo laimėjimų vakariečiams. Nuo to bomis išimti, kad, šalia Eisenho- Mass.).' >
TS vadovybei. Paltelfanloš' 8" Vė
sius Irako valdovus, jog JA V no
Stovykloje,
be
pramogų,
bus,
worio
Sėdėdamas,
galėtų
vaddPANIKA, BET BE JOKIO PAGRINDO ri dirbti drauge su jais, o ne laiko jis tapo valstybės departa-* vauti ginklti paliaubų deryboms. visa eilė pašnekėsią ideologinė liavos. Aplink žvaigždėtąją su
mento „troublt? shooter”, t. y.
plevėsavo lietuviškoji trispalvė,
prieš juos. Dabar bebuvo likęs
mis,
literatūrinėmis,
Neo-Litua

Sako Eugenijus Bartkus Dirvos korespondentui paskutinis misijos etapas — pa žmogumi, kuriam tenka išspręsti Po šių laimėjimų jis buvo pa nijos' istorijos bei tradicijų te latvių, ukrainiečių, lenkų, ben
droji egzilinių sk. vėliava, ben
pačias sunkiąsias ir komplikuo skirtas prez. Roosevelto asmeni
grindinis Vid. Rytų krizės židi
momis.
Pašnekėsiams
vadovaus
niu įgaliotiniu šiaur. Afrikoje,
tąsias problemas.
DR. KAZYS SRUOGA
droji TS vėliava ir Brolijos TS
nys. Nuo Kairo priklausė, ar mi
žymūs
lietuvių
kultūrinio
ir
vi

vėliava. Slėniais ir kalvom nuai
Dabar 63 metus baigiąs diplo drauge eidamas ir gen. Eisenhosija
bus
sėkmingai
baigta,
ar
visi
suomeninio
gyvenimo
darbinin

Po tautinio kongreso, įvykusio titulą pavartojo, komentuodamos
di JAV ir Lietuvos himnai. TS
matas iš pirmo žvilgsnio daug werio politinio patarėjo parei
ligšioliniai
laimėjimai
išsisklai

kai:
Prof.
Dr.
J.
Vengris,
Dr.
New Yorke, o ypač po Amerikos profesoriaus Vitkaus pastabas),
trumpu, bet prasmingu žodžiu
kam gali sudaryti klaidingą įspū gas. Jis lydėjo Rooseveltą į Cadys,
kaip
dūmai
vėjuje.
Br.
Kalvaitis,
rašyt.
S.
Santva

Lietuvių Tarybos sušaukto kon bet vykdyti reikės. Juokinga ir
dį. Nerūpestingai linksmas, mėg sablancos, Kairo ir Teherano ras, Prof. Dr. J. Puzinas, A. Au- atidarė TS pirmin. vyr. sktn. Pr.
greso Bostone, kai kurie laikraš net gaila to Alto žmogaus, kuris
Karalius, pakviesdamas visus su
Murphy nutarė laukti. Ir tik stąs humorą ir kortas (veik visa konferencijas, buvo JAV atstovu
gustinavičienė,
inž.
J.
Jurkūnas,
sąjungininkų
komisijoje,
kuri
čiai (Naujienos, Keleivis, Sanda buvo pasiryžęs tas rezoliucijas rai: vakarop Nasseris atvėso. da laimi!), nekreipiąs perdaug
šukti Tėvynei valio.
St.
Mackevičius,
inž.
V.
Izbickas
ra ir gal dar vienas kitas) pra nuo spaudos nuslėpti. Nedavė Jis pakvietė Murphy atvykti į jo dėmesio į savo išorinę išvaizdą pasirašė paliaubas su Italija.
Jautriai prabilo Seserijos TS
dėjo gan aštriai kritikuoti fron spaudai sau nepatinkamų rezo- namus. Išėjęs po 4 valandas tru (jo kostiumas neretai atrodo, lyg 1944 m. paskirtas JAV politiniu ir kt. Intelektualinėje stovyklos viršininkė v. s. L. Čepienė, pasi
programos dalyje ketina šauniai džiaugdama gražia stovyklauto
tininkus, tautininkus ir bendruobūtų ištisomis savaitėmis nely patarėju okupuotai Vokietijai;
reikštis ir jaunieji neo-lituanai jų nuotaika.
menininkus. (Tiesa, bendruomegintas) — jis yra visiška prie čia laimėjo Vakarams svarbią
— K. Gaidžiūnas, E. žemgulytė,
nininkas yra nevisai aiškus ter
Brolijos TS viršininkas sktn.
šingybė diplomatų luomui, įpra šaltojo karo pergalę — Vak. Ber R. Kašubaitė, A. Modestavičius,
lyno
blokados
atšaukimą.
Vėliau,
minas, mat bendruomenei pri
Alg. Banevičius pabrėžė, kad lie
tusiam į oficialų išdidumą ir pe
R.
Nemickas,
D.
Siliūnas
ir
kt.
klauso įvairių grupių žmonių).
tuvis skautas šiandien ne tik dar
dantiškumą. Jeigu jis vakare pa būdamas JAV pasiuntyniu Japo
Neo-Lituanijos centro valdyba gyvas, bet ir veikluę, nes pajėgia
Toje energiškoje kritikoje nere
sirodys smuklėje, po kelių žodžių nijoje, paruošė Japonijos taikos
tai buvo inž. Bartkus asmeniškai
bus pakviestas į „senų vilkų” su JAV sutartį, dar vėliau, kaip maloniai kviečia korporacijos atvykti į TS net iš tokių tolimų
paliečiamas ir jam dedama at
draugiją, kaip „įdomus ir puikus nepaprastas JAV įgaliotinis, pa draugus ir bičiulius stovyklą ap vietų kaip New Yorkas ar Los
sakomybė už tariamai blogus
vyrukas”. Lygiai tokiu pat sti siekė patenkinamo susitarimo lankyti, pabendrauti su jaunai Angeles.
įvykius. Todėl nusprendžiau
Brolijos vardu sveikino sktn.
lium jis susidraugauja ir su dip tarp Italijos ir Jugoslavijos siais ir pamatyti bei pasidžiaug
Triesto klausimu. Nuo 1953 m. ti, kaip jie dirba ir pramogauja. Ihor Stecura, latvių — sktn. Frikreiptis į poną Bartkų ir prašyti
lomatais.
duoti Dirvos skaitytojams infor
Tarnybą valst. departamente jis vadovauja, Jungt. Tautų sky Būtų labai miela kiek galint dau eis Sipols. Abu savo kalbose pa
giau svečių sulaukti stovyklos naudojo sveikinimus lietuviškai.
macijų ir paaiškinimų tais rei
jis pradėjo, turėdamas 20 m. am riui valstybės departamente.
atidarymo (rugpiūčio 24 d., sek Jiems TS stovyklautojų gretos
kalais. Bartkus sutiko, bet pasa
žiaus, dirbo įvairiuose konsula
Šiuo metu Murphy yra grįžęs madienį) ir uždarymo (rugpiū atsiliepė padėkos šūkiais. Ruvo
kė, kad jis daug nekalbės ir pra
tuose nežymių raštininku, kol II
šė manęs taip pat daug nerašyti.
Pas. karui prasidėjus Paryžiuje po ilgos kelionės per Vid. Rytus, čio 31 d., kilą sekmadienį) dieno daug sveikinimų, o po jų para
— Taigi, visa tai prasidėjo, —
rezidavęs ambasadorius W. Bul- ieškodamas kelių tenykštei kri mis, kai vyks stovyklos iškilmės das. (sks)
sako Bartkus, — kai pradėjome
littas atkreipė dėmesį į jo pava zei išspręsti. Jei ten šiandien dar lydimos korporacijos tradicijų
ruošti Tautinį Kongresą. Kai
duotoju informacijas ir, aplenk neprasidėjęs karas, kaip pastebi Svečių lauksime ir kitomis sto
kam tas nepatiko. Tai natūralu.
damas eilę, pasiskyrė jį savo pa kai kurie amerikiniai laikraščiai, vyklos dienomis, kai dirbsime
• Prez. Eisenhowerio pasiūly
normalų
jos
darbą
ir
pramogau

Ir mums gi ne viskas patinka.
tai
reikia
dėkoti
tik
Murphy
su

vaduotoju. Prancūzijai žlugus,
ta formulė Vid. Rylų krizei iš
sime.
Korp!
Neo-Lituania
Tačiau „'karštis” staiga žymiai
gebėjimams.
„Galbūt
Murphy
jis buvo paskirtas atstovybės
spęsti Jungt. Tautų plenumo
pakilo, kai Tautinis Kongresas
reikalų tvarkytoju prie Vichy vy
greičiausiai nebus priimta. Jis
susirinko ir pradėjo svarstyti
riausybės. Ir tada jis pradėjo
buvo siūlęs suorganizuoti pasto
reikalingumą reformuoti ALTą
garsėti.
vią JT policiją, arabų ir Izraelio
ir net rezoliucijas tuo reikalu
Karo metu jis dažnai ameriki
ginklų kontrolę, arabų adminis
priėmė. Bet gi, vėliau, po trupu
nėje spaudoje buvo vadinamas
truojamą ūkinės pagalbos fondą.
tį suinteresuotieji asmenys apsi
„klerikal fašistu”, jam buvo pri
Norvegija yra paruošusi siau
ramino nurodydami, kad neverta
kišamas draugavimas su marša
resnės apimties rezoliuciją, kuri
kreipti jokio dėmesio į tai, ką
lu Petainu ir generalissimu Fran
JT plenumui bus pasiūlyta pir
ten kokie „fašistėliai” ar „smeco, tačiau toji spauda tada neži
madienį.
tonininkai” sako ir nusprendžia.
nojo, jog jo pastangomis buvo
• Kaire vyko nauji slapti pa
— Pats didžiausias „sprogi
pastarieji sulaikyti nuo įstcr'mo
sitarimai tarp Nasserio ir Saudi
mas” įvyko, kai paties Alto su
karan Hitlerio pusėje, o dar ma
Arabijos premjero princo Faisašauktas kongresas pradėjo Altą
žiau kas žinojo, kad jau pirma
Io. Vakaruose spėliojama, kad
kritikuoti ir net priėmė panašias
jame savo pranešime valstybės
tie pasitarimai galį privesti prie
rezoliucijas į tas, kurias kiek
departamentui jis išdėstė, kaip
Saudi Arabijos įstojimo į Jungt.
pirmiau Tautinis Kongresas bu
svarbu yra laimėti šiaur. Afri
Arabų Respubliką.
vo priėmęs. Dabar tos rezoliuci
kos simpatijas sąjungininkų nau
jos jau pasidarė Altui privalo E nu Karosas (Detroito Kovas) apygardinėse lengvosios atletikos dai, ir tam esąs reikalingas ben
• Naujas bandymas iššauti
mos. Vadink jas „fašistinėmis”, pirmenybėse, Clevelande, peršoko su kartimi 10’9”, tuo pasiekda dradarbiavimas su Petainu ir jo Graikijos premjeras Karamanlis (kairėje) ir britų premjeras raketą, kuri „pamatytų” mėnu
mas geriausią tremties pasekmę jaunių ir vyrų klasėse.
vadink „smetoniškomis” ar net
štabu. Buvo sudaryta sutartis, Macmillanas po pasitarimų Atėnuose pareiškė, jog viltys išspręsti lį būsiąs atliktas tarp rugsėjo
Dirvos nuotr. pagal kurią Jungt. Valstybėms
„bimbiškomis” (Naujienos ir tą Skaityk 4 psl.
Kipro sulos problemą padidėjusios.
14 ir 16 d.
/

Sušaudė Algirdą Petronj
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NUO NIAGAROS IKI BRITŲ
KOLUMBIJOS
Nėra pasauly kultūringo žmo
gaus, kuris nežinotų Niagaros
vardo. Jei Niagaros vandenkritis pagarsėjo savo didumu ir ga
lingumu, tai šio pusiasalio lietu
vių gyvenimas pasižymi gyva ir
šakota veikla.
Čia veikia Lietuvių Tautinės
S-gos skyrius, skautai, Lietuvių
Klubas, SLA kuopa, Vilniečių ir
Ramovėnų skyriai, bent pora
šeštadieninių mokyklų, tautinių
šokių grupė ir kt. Daugumoje
šios organizacijos atsirado po
II-jo pasaulinio karo su nauja
emigrantų karta Niagaros pusia

mažesnių kolonijų? Nejaugi ten
visi mirtingi?
Reikia atsiminti, kad nuo Nia
garos iki Britų Kolumbijos ir
Halifaxo plaka lygiai pat tėvy
nei Lietuvai lietuvių širdys, ku
rios įsijungdamos į bendruome
ninį gyvenimų trokšta rasti ja
me daugiau šilumos ir nuoširdu
mo.
Ateidami į bendruomenę būki
me ne vienos kurios partijos, bet
visų lietuvių tarnai ir nė minutei
neužmerkime akių nuo didžioje
mūsų tikslo — Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo.
A. S.

saly.
Matomai, čia nebuvo snaudžiama, nes jau 1950 m. susidaro
koordinacinis Lietuvių Organiza
cijų Komitetas, kuris rūpinosi
bendro pobūdžio paruošimų, mi
nėjimų, įvairių švenčių pra vedi
ni u ir lėšų telkimu šalpos, švieti
mo ir kt. reikalams, šis Komite
tas yra ne tik sutelkęs tūkstanti

nes sumas pinigų, bet taip gf iš
varęs gilių kultūrinę vagų vietos
lietuviškame darbe.

* SPAUDA *
NAUJAS TECHNIKOS
ŽODŽIO NUMERIS

Išėjęs iš spaudos Technikos
žodžio Nr. 3, architekto Vlado
Adomavičiaus suredaguotas yra
gana puošnus ir įdomus. Jame
rašo: Ig. K. — H-bombos žabo*
j imas. Arch. K. Kriščiukaičio su

Niagaros pusiasalis galbūt yra
tuo laimingas, kad savo organi projektuota N. P. švč. Marijos
Vienuolyno

vyrų ir moterų, kurie per eilę
veiklos metų įrodė pilna organi
zacinį patyrimų bei subrendltną
V-ji Kanados Lietuvių susiarti
nimo šventė Niagaroje yra ge

Conn., puošia šio numerio virše

riausia

mūsų

visupmenininki

lį. Dr. inž. Jurgio Gimbuto
straipsnis apie Senosios liet. kai
no architektūros albumų (išleis
tų okup. Lietuvoje 1957 m.),
Iliustruotas keliais labai įdomiais
ir dailiais tos architektūros pa
vyzdžiais, iš minėto albumo pamtais. Stepo V. Malėno išsamus
r vertingas straipsnis — Popie
rius ir jo pramonė šiandien. To’iau rašoma apie Naujų projek
tavimo biurų, kurį nuo praėjusių
metų turi įsisteigęs dipl. inž. Juo
zas A. Rasys Bostone, iliustruo
ta to biuro suprojektuotais pa
statais. Apie pernai Vokietijoje
ti irusį žymų Lietuvos architek
tų Arno Funką rašo Vladas Ado
mavičius. Dr. A. P. Mažeikos re
daguotas Laivininkystės ir žve:ybos skyrius duoda A. P. Mažei
kos Klimatinį jūrų bangų nusa
kymų, Jūrininkų naujienas ir
Terminologijos klausimais. To-

atestacija, nes visa našta buvt
ant vietos ir apylinkės lietuvii
pečių.
Plačiai pasklidusioms St. Ca
tharines, Port Colborne, Wellan
do, Niagara Falls ir jų apylinkių
lietuviams tikrai buvo nelengva
tai padaryti. Tačiau kietas užsi
spyrimas nugalėjo kelyje sutik
ėtas visas kliūtis ir šventė buvo
laikoma pasisekusia.
Lygiai po metų nuo lietuvų su
siartinimo šventės Niagaroje, su
sirenka Ne\v Yorke Pasaulio Lie
tuvių Seimas. Mūsų pašonėje —
JAV tuo reikalu daug buvo šne
karna ir rašoma. Kaip žinia, bu
vo renkami atstovai, žodžiu, lie
tuviškoji visuomenė buvo nuteik
ta ta prasme, kad čia įvyks ka:
tai nepaprasto, susirinks pačių
lietuvių rinkti atstovai, padarys
CHICAGOS
svarbius nutarimus, o galbūt iš
spręs teigiamai įvairias mūsų po
GYDYTOJAI
litiniame gyvenime pasireišku
sias painiavas ir t.t. ir t.t.
Tel. ofiso PRoepect 8-1717
Tuo tarpu Kanadoje tyla. čia
Rezidencijos REpublic 7-7868
iki šiol nebuvo pasakyta nė vie
Dr. S. Biežis
nos "rinkiminės” kalbos. Iš ša
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lies žiūrint, toks svarbus lietu
3148 VVest 63 St.
vių gyvenime momentas taip ty
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
liai negalėjo praeiti.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
Kanada su 14 atstovų, berods,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLĄCE.
yra antroje vietoje, todėl ir at
sakomybė jai yra nemaža. Kraš
to V-ba to reikalo negalėjo taip
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
sau tik vėjais nuleisti. Ji atsa
Tel. buto GRaceland 2-9203
kinga už pasisavinimų sau teisių
Dr. Juozas Bartkus
statyti kandidatus ir pati rinkti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atstovus.
Norvest Medical Center
Nėra gyvenimo praktikoj buvę
2336 VVest Chicago Avė.
atsitikimo, kad vyriausybė rink
Chicago 22, III.
tų seimų, nesuteikdama krašte VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad,
ąntrad., ketvird., penktad.
gyventojams balsavimo teisių
Tik susitarus trečiadieniais.
Paprastai, kai tik atsiranda vie
na paklaida, taį tuojau pat ant
roji ateina pirmajai į pagalbų.
Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020
Atsisakius rinkimų visuotinu
Namų VVAlbrook 5-3765
mo dėsnio, buvo labai skaudžiai
J. Ramunis, M. D.
pažeistas gyventojų proporcin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gumo principas. Torontas, suda
rydamas apie 1 7 visų Kanados
2557 W. 69th Street
lietuvių "pravedė” 11 atstovų,
(įėjimas iš Rockvvell St.)
davęs iš savo "malonės" daugu ’ VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
mai 3 atstovus. O kur visa eilė šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

|Š LAIŠKŲ
REDAKCIJAI
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šie metai savo sukaktimis mū
9-10 d.d. Briuselyje (Belgijoje)
įvyko trijų Krikščionių Demo sų tautai yra didžiai reikšmin
kratų Internacionalų: N. E. I. gi, nes švenčiame 40 metų nuo
(Vakarų laisvų kraštų ir paverg Lietuvos nepriklausomybės pa
tų kraštų) O. D. C. A. (Lotynų skelbimo, 10.0 m. nuo Lietuvos
Amerikos kraštų) ir U C.D.E.C. Himno autoriaus dr. V. Kudir
(Pavergtų Centro ir Rytų Euro kos ir 500 metų nuo Lietuvos
pos kraštų) konferencija, kurio kunigaikščio šv. Kozimiero gimi
je Lietuvos Krikščionis Demo mo.
kratus atstovavo Pranas Vai Ši paskutinė sukaktis mums
nauskas ir Eduardas Turauskas primena, kad esame, nors ir ne
• Vilniaus radijo kalbėtojas
didelė, bet sena, svetimoms įta
iš Prancūzijos.
džiaugėsi, kad iš Kanados į Vil
koms atspari ir dvasiniai nepa•
Pirmojoj
tarptautinėj
lietuvių
nių sugrįžęs tūlas Juozas Sar' laužta tauta. Todėl, švęsdami
dailės parodoj, rengiamoj PLB šias brangias sukaktis, dar dau
gaitis.
Seimo proga New Yorke, River- giau sustiprinsim viltį ir ryžtų
• ALTo sekretorius P. Grigaitis,
side muziejuje, dalyvauja daili
paprašytas buvusios rezoliucijų ninkai į iš Clevelando 2, Chica vėl atgauti laisvę, nes žmogus,
komisijos, kad atsiųstų nuorašų gos 7, Bostono 1, New Yorko ir kuris praranda viltį kuo nors ti
vienos rezoliucijos, kurios nuora apylinkių 14, Rochesterio 2, Aus kėti, ko nors trokšti ir siekti,
šo jie neturį, gavo atsakymų, tralijos 2, Kanados 2, Pietų Af praranda pats save. Tai atsitin
kad nuorašo negalįs parūpinti, rikos 1, Prancūzijos 2 — viso 33 ka ne tik pavieniams asmenims,
kol negrįšiąs iš atostogų reikalų dailininkai su 102 darbais: ta bet ir ištisoms tautoms, kurios,
kaip rodo istorija, praradusios
vedėjas ...
pybos 56, grafikos 31, skulptū viltį ir ryžtų siekti laisvės, visai
• Prof. G. Matore, prancūzas, ros 7, akvarelės 8.
išnyko iš gyvų tautų tarpo.
Kataloge numatyta 16 repro Lietuviai šiuo atveju gali tik
rugpiūčio mėn. 8 d. sulaukė 50
metų sukaktį Nesenai Dirvoje dukcijų.
pasididžiuoti, nes mūsų tauta ne
New Yorko meno kritikai ir išnyko per šimtmečius ir toliau
buvo atspaustas jo šiltas rašinys
apie išgyventas nuotaikas Lie spaudos atstovai bus supažin neišnyks. Tas nuopelnas tenka
tuvoje. Prof. G. Matore labai dinti su eksponatais rugpiūčio lietuviškai šeimai ir organizaci
daug talkina lietuviams sunkio 27 d. Parodos atidarymas rugp. jai, iš kurių didžiausia šiuo me
28 d. 4-7 vai. p. p. Paroda užsida tu yra Pasaulio Lietuvių Ben
je laisvės kovoje.
rys rugsėjo 23 d.
druomenė, kurios tikslai ir už
• Lietuvos draugui adv. H. Ju.$unen neseniai suėjo 85 metai. • BALFo Seimas įvyks š. m. lap daviniai yra bendri visiems lie
Jis palaikė draugiškus ryšius su kričio 29-30 dienomis Newarke, tuviams ir jos veikimo pagrinde
Lietuva jau nuo 1920 metų ir ne N. J. Iš parengiamųjų darbų ma glūdi, bent turėtų taip būti, tau
kartų joje lankėsi. Jis padėjo tyti, kad tai bus darbo, sprendi tinė vienybė ir tolerancija. Ji
kan. A. Sabaliauskui versti žino mų, o ne demonstracijos Seimas. yra lietuviškos kultūros židinys,
mo suomių rašytojo Aleksio Ki Be Centro Valdybos pranešimų, — mūsų tautos tęstinumo palai
vio romanų "Septyni broliai". seime bus tariamasi, kaip su kytoja. ' '
Ji, atstovaudama didžiųjų iš
1926 metais yra išleidęs leidinį stiprinti šalpų į Lietuvų, Sibiru,
apie M. K. Čiurlionį ir suomių Lenkiją. Devintąjį BALKo Sei? eivijos lietuvių dalį, ėmėsi isto
spaudoje daug rašęs apie Lietu mų rengia specialus komitetas, rijoj juos atžymėti, šuruošdama
vų, lietuvius, jų meną ir pra kuriam vadovauja, p. Jatuliši, Ti š., m. rugpiūčio 28-31 dienofnis
kimasi seimo darbus suglausti į Pasaulio Lietuvių Bendruofnenės
eitį. (E)
dvi dienas, daug pranešimų paz Seimą, kuHame dalyvaus lietu
• Prof. I)r. J. Baltrušaitis ge ruošti raštu, kad suvažiavę sei viai bėveik iš visų laisvojo pa
gužės 3 d. atšventė 55 metus ir mo atstovai, būtų jau susipažinę saulio kraikų. TYio metu bus

• Staigia mirtimi mirė agrono
mas Petras Radzvickas, gyvenęs
Ann Arbor, Mich. Liko žmona
ir sūnus. Velionis buyo tautinių
pažiūrų, studijuodamas buvo ak
tyviai įsijungęs į "Jaunosios Lie
tuvos" korporacijų.
Velionies šeimai ir artimie
siems reiškiame giliausių užuo
jautų.

tam negailėtų, piūsų broliai už
geležinės uždangos.
Banketo metu bus proga susi
pažinti su atvažiavusiais atsto
vais iš tolimų kraštų, laisvai pa
bendrauti, pašokti. Bilietus rei
kia įsigyti iš anksto spaudoj nu
rodytais adresais.
Banketo rengimo komitetas
ypač maloniai kviečia jame da
lyvauti mūsų tautos ateities žie

Al{ PE GAULLE SEKA
SMETONOS PAVYZDŽIU?
Prieš kiek laiko trumpai ra
šėte, kokią konstituciją De Gaul
le siūlo Prancūzijai. Iš tų trum
pai paminėtų dėsnių man krito
į akį didelis jų panašumas į Lie
tuvos 1938 metų konstitucijos
pagrindines žymeą,. Prezidentas
renkamas specialios kolegijos
(ypatingų tautos atstovų), septyneriems metams, neatstato
mas, parlamento nepriklauso
mas, jis skiria vyriausybę, kurią
parlamentas tik labai sunkiai te
gali nuversti, parlamento posė
džiavimo laikas sutrumpintas,
vykdomoji galia prezidento ran
kose, tam tikrais atvejais jis ir
Statymus leidžia dekreto keliu...

dą — jaunimą, kuris užsimokė

jęs tik 2 dol. gali, ir bankete ne
dalyvaudamas, 9 vai. atvykti i
šokius. Tad tenelieka nei vieno
didžiojo New Yorko lietuvio šio
je istorinėj šventėj nedalyvavu
sio.

Buvo kalbama, kad 1922 metų

SKAUTAI

Lietuvos

konstitucija

buvusi

prancūziško tipo. Ar-neišeis taip,

kad dabar prancūzai turės lietu
viško tipo konstituciją?
E. D., Montreal

• Akad. Skautų Sąjūdis šią
vasarą pravedė savo tradicinę
jau 7-ją vasaros stovyklą. Sto
vyklauta 2-se vietose: "Žaliakal
nio" stov. prie Michigano ežero
ir "Pašlaitės" stov. prie Los An
geles. "Žaliakalny" stovyklavo
118, o "Pašlaitėje" — 15 akad.
skautų-čių.
• ASS stovykloje paskelbtas
foto konkursas pasibaigė. Jury

komisija, kurią sudarė t. n. M.
Grigaravičiūtė, fil. K. Mikėnas
ir senj. A. Trinkūnas, nuotrau
kas premijavo sekančiai: I vieta
ir $10 dovana teko senj. J. Ta
mulevičiui, II v. ir $6 dovana te
ko senj. V. Rūbui ir III v. ir $4
dovana teko t. n. B. Bulotaitei.

• Panašumo yra, bet yra ir
skirtumų, kurie tačiau bus tiks
lingiau panagrinėti, kai bus ži
nomas visas konstitucijos teks
tas ir kai ji bus priimta. Prezi
dento rinkimų kolegija Prancū
zijoje numatoma daug platesnė,
negu buvo Lietuvoj, ir ji apirnsianti apie 100,000 rinkikų. Lie
tuvoj proporcingai tokia kolegi
ja būtų turėjusi apimti apie
1,500 - 2,000 ypatingųjų atsto\ų,
prezidento rinkikų. Bet rinkikų
kolegijos sudarymo pagrindas
panašus. Red.

ŲIDELIS MENAS

• Akad. Skaučių Dr-vė koresAnksčiau galvodavau, kad Dir
pondenciniu būdu naujai kaden
va boikotuoja vilkinės Eltos biu
cijai ASD centro v-bon išrinko :
letenį ir dėlto nieko iš jo nepa
pirm.
t. n. M. Grigaravičiūtę, naudoja. Dabar man čia teko ir
jau yra parašęs trylikų mokslo ir turėtų daugiau laiko., praneši syųrstomb, mūsų lidtūviški reika narėmis — fil. M. šalkau'skaitę
veikalų iš meno istorijos. Nuo mus palukštenti ir šalpos dar lai, ir proble’mds,’d tdip pat įvyks1 ir t| n'. D. Stahaityię. Revizijos pačiam su keliais jo nųmeriąip
1955 metų yra atspausdinti trys bams naujų kelių paieškoti, bū didžiulė* ' 'demomrtr&cija mūsų' lc-joįn išrinktos: t. n. A. Avižie- susipažinti. Tikrai, y pa ęlidelis
menas taip sųgębėįJ jį užpildyti

Putnam, jojo mokslo veikalai, kurie yra tinus

zacijose turi veiklių, energingu

bažnyčia

Visi dalyvaukime istorinėj švente)

plačiai pasklidę visame pasau
lyje. Mokslo žurnalai gražiai yra
juos įvertinę ir taip kelis kartus
yra kalbėjęs Prancūzijos radijas
ir televizija.
šiuo metu prof. Baltrušaitis
ruošia savo keturioliktą veikalų,
Visi jie parašyti prancūzų kalba,
tiktai Vytauto Didžiojo Univer
sitetas du jo veikalus yra išlei
dęs lietuvių kalba.
v
Prof. Baltrušaitis taip pat da
lyvauja lietuviškam darbe ir yra
Pr. Lietuvių Bendruomenės Gar

bės Teismo narys. Jo sūnus Jo
nas studijuoja architektūrų.
• Tarptautinė Krikščionių De
mokratų Konferencija. Liepos

liau -— Technikos įvairenybės;
Iš mūsų veiklos — žinutė iš Chi
cagos ir Bostono inžinierių veik
los kronika su ALIAS Bostono
skyriaus narių dalies grupine
nuotrauka. Anapus geležinės už
dangos — K. Balso atsiliepimas
apie Kauno Politechnikos Insti
tuto Darbų III tomų ir Naujie
nos iš pavergtos tėvynės. Taigi,
ir šis Technikos žodžio numeris
yra turiningas, įvairus, suteikia
pagrindinių žinių apie straipsnių
autorius ir supažindina su vieno
kito inžinieriaus veikla, šiaip
dažno akyse lyg paslėpta už kaž
kokio šydo ... Šiam numeriui
straipsnius pateikė ALIAS Bos
tono sk. nariai.
A.

Fi kultūrinių1 'Vefrtybių' ne tik sau nytė, ‘t. n.

nutarimus padaryti.

negali, ners ir jokiu pastangų

^bbib b bbbbbpbbbbbbbbbb^bbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bb^B^BSĮI V b R&b B E bbbjp

S

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS Į SSSR, LIETUVĄ,

LATVIJĄ,

ESTIJĄ

IR

KITAS

RESPUBLIKAS.

■

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

S

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., ^ew York 11. N. Y.
Tel. PHelsea 3-2583

■

3
■

116 East 7th St.
New York City
Tel. Y U 2-0380
900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio
Tel. TOwer 1-1461

(Licensed by USSR)
MŪSŲ SKYRIAI

11339 Jos. Campau
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

332 Fįjlmore Ąvc.
Buffąlp 6, N. Y.
Tel. Mphawk 2674
632 W. Girard Ąve.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAInut 5-8878

■

Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū
sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri
statymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatą 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 maisto produktų, kaip tai — sviesto, arbatos,
kavos, ryžių, kumpių ir t.t., o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų visokiaušių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistąi.

■
■
■
2

J.

Geldžiūtė it t. n.

ir nieko įdomaus neparašyti.
nansiniu seimo pasisekimu rūpi patjerrtš, 'bet' If ' svetiūii4siei*ns, Dalia Tallat-Kelpšaitė. Garbės
.,
s . j i K. S^, Tpronto
nasi p. Dilis. Jis jau surikiavo nes kultūrinė' vertybė 1 šfaMdiė Gynėja —i fil. Birutė Čaplikai- , ,
skelbimų-auUų ieškotojus New mūsų HidžiAuSiAs1 gfnklas.
tė-Kožicienė.' ■
' •
Tuo ' laiku ' atidaroma lietuvių
SENIAU GYVENO MILŽINAI,
Yorke — New Jersey apylinkėse,
•
Korėspondenciniuose
rinki

O DABAR TIK NYKŠTUKAI?
suplanavo kitus pajamų būdus. dailės1 spaudos paroda1. Turėsi
muose
Korp!
Vytis
centro
v-bon
Ponių Trečiokienė rfipjnsis sve me progos išgirsti kamerinės
Beskaitant Z. JūškCviČiėhės
išrinkti
ir
pasiskirstė
pareigo

čių vaiŠėifiiSft Ir kitpį kjėimo ren muzikos koncertą/atliekamą ge
straipsnį apie dabarties ir ate'i*
gimo sekcijos yra gemose ranko riausių mūsų jėjįų ir pagrindinį mis: senj. J. Liubinskas — pir- ties žmogų (DIRVA, 61 nr., 4
min., senj. š. Milišauskas — vice
se, o visa eiga labiausiai rūpinasi didįjį koncertą, ‘Camegie 'Hali,
psl.) man kilo štai koki klausi
pirm., senj. S. Banaitis — sekr.,
susidedantį
iš
200
'choristų,
so

kan. dr. J. B. Končius, ilgametis
mai:
senj.
J.
Grina
—
junjorų
tėvū

listų
ir
simfoninio
orkestro.
BALF’o Centro Valdybos pirmi
Ar praeity sukurtos kultūri
Seimo pabaigai, rugpiūčio 31 nas ir fil. A. Marchertas •— ižd nės vertybės yra tokios vienin
ninkas. Jis laukia ir tikisi, kad
Naujas Korp! Vytis C V adresas.
BALFo skyriai ir paskiri rėmėjai d. 7 vai. vakare, Statler viešbu
telės ir absoliučios, kad tik jas
Juozas
Liubinskas,
927
W.
18th
sukrus, pakils ir pagalbos žvaigž čio salėje 33-os gatvės ir 7-6s
perėmęs žmogus tegali būti kul
Place, Chicago 8, Illinois.
Avė.
kampas
įvyks
banketas,
da

delė Lietuvos kankiniui dar
tūringa asmenybė, o kitaip jis
lyvaujant
amerikiečiams
senato

skaisčiau sužibės.
niekai ?
riams, kongresmanams bei JAV
Argi kultūringa asmenybė ga
• Domas Penikas, leidyklos "Va aukštiems pareigūnams ir lietu
li išaugti tik tyloj ir izoliacijoj,
BALTIMORE
gos" savininkas, nesenai išleido vių vyskupams.
mąstydama apie praeities me
K. Plačenio romano 2-ja laidų.
Banketo bilietas 10 dol. asme
nus bei išmintį?
Pulkim Ant, Kelių, iš kun. A. niui, kai kam gal atbodo ir daug, LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
Ar šių laikų technika nesuda
Strazdo gyvenimo. Knyga ne tačiau mes turime jame gausiai
GEGUŽINĖ
ro daugiau galimybių pažinti, ko
dalyvauti,
kad
kviestieji
politi

senstanti ir gana įdomi.
Rugpiūčio mėn. 24 d. Bendruo žmogaus protas ir talentas pasie
kai matytų, jog esame gausi ir menė rengia- Altoona Beach va kė praeity ir pasiekia bei siekia
vieninga emigrantų dalis. Suge sarvietėje gegužinę (pikniką). dabar?
bam tėvynės naudai dirbti ir, rei Bus galima pasimaudyti, pašok Ar 18-19 amžiaus kompozito
MARGUTIS
kalui esant, reprezentuoti. Nepa- ti, o prie baro atsigaivinti bei pa riai bei kiti menininkai jau pa
gailėkim keletą dolerių išleisti, sistiprinti.
skutinis žodis dvasios kultūros
yra pat3 seniausias Amerikos
juk
tai
labai
retas
ir
svarbus
Važiuojama Hanover gatve į srityje?
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
įvykis išeivijos lietuvių gyveni pietus pro Brooklyn, Curtis Bay
Ar senovės graikų visuomenė
vienų mėnesį — yra gausiai ilius
me.
Tai
bus
auka,
kuri
suteiks
link Smallwood. Neturintieji su buvo vien tik skulptoriai, filoso
truotas, turiningas, įvairus h
ir asmeninio malonumo, ir lietu sisiekimo priemonių atvyksta fai ir dramaturgai ?
skaitomas su malonumu.
višką pareiga bus atlikta ir, prie Lietuvių Salės, iš kur 11
Ar ankstyvesniųjų amžių ma
Margučio adresas: 6755 So skaitlinga mūšų demonstracija vai. išvyksta autobusas.
sės domėjosi graikų skulptūro
išgarsins Lietuvos vardą ir jos
Westem Avė., Chicago. IU.
Įėjimo mokestis — 50 centų. mis arba mozartais?
žiaurųjį okupantą.
Ar yra pamato tvirtinti, kad
MARGUČIO metinė prenumf
Vaikams
iki
12
metų
nemokamai.
Todėl 'dalyvaukime visi, nes
Kviečiame visus atsilankyti. dabar daug mažesnė masių da
rata $3.00.
mūsų pareiga atlikti ir tai, ko
lis besidomi kultūros lobia L ir
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Malonu pranešti, kad Altoona

PINIGAI Į

š e*š i a s d ešimtajam numery'
(šeštam puslapy) įdėjote foto
grafiją, rodančią vokiečių pus
karininkį Muellerį, kuris, kaip
parašyta, 11 metų išsislapstė
Lietuvos ūkininko daržinėje. Ka
da gi jis fotografavosi Jonišky
je?

LIETUVĄ

iBS
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B
B
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jos pažanga?

Beach dabar priklauso Amerikos
Ar teisinga daryti išvadas api ■
Lietuvių Korporacijai (Ameri
dabartį, lyginant dabari ies mies
can Lith. Corp.).
tų jaunimo mases su praeities
iškiliausiais filosofais?
T. D., Chicago
GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI
KAIP TEN BUVO?

i0 Rublių ui i
Mokestis >3 — iki $bu 00
TUNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS
EXPRfSU PER z SAVAIIfS

E. I)., Chicago, III.
• Skaitytojas E. D. bus pri-

GRAMERCY

744 B rcaii Street
Newark 2, New Jersey, U S A.
-' l eista Bankų Dėpt

<•* iK apdrausta

■■
, X

įniršęs, ką skaitė Dirvos 59 nr.
pirmam puslapy. Muelleris dirbo
Jdpiškyje 1956-57 m., kai po
amnestijos išėjo iš slėptuvės.
— Red.
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atsirado Lietuvoj, čia vasario
ŠEŠTADIENIO POPIETĖ MELBOURNO
mėn. priėmė popiežiaus atstovą
BILIETUS FAUSTO OPEROS SPEKTAKLIUI
Contarini, kuriam abu D. K-ščio
LIETUVIŲ NAMUOSE
CLEVELANDE RUGSĖJO MĖN. 13 I). 7:30 VAL. VAK.
sūnūs
atrodė
"kaip
du
angelai
”
.
ŠV. KAZIMIERO GYVENIMO BRUOŽAI
Masonic Auditorium — 3615 Euclid Avė.
Apsukę įvairias Lenkijos vieto Šeštadienio popietę sėdau au- pagrindinio jo veikalo "Pragied
J. JAKŠTAS
GALIMA UŽSAKYTI PAŠTU. UŽSAKYMUS SU PINIGAIS
ves, visi trys sekančiais metais tobusan ir po pusvalandžio atsi ruliai”.
radau
Lietuvių
Namų
kieme.
Buvo
smagu
klausytis,
kada
SIŲSKITE :
(1478) vėl lankėsi Lietuvos Bras
Dairausi.
Du
berželiai
—
svyruo

kursantas
Meiliūnas,
vos
išsilai

Iš visų G Kazimiero sūnų šv. dinastinių ryšių, šiojo tragiškas toj, kur Lietuvos didikai prašė nėliai lyg sakyte sako, kad čia kydamas nepraliupęs gyvu. juo Nijolė Bartuškaitė, 1893 Rosalind Avė., E. Cleveland 12, Ohio.
Kazimieras yni mažiausiai apie žuvimas kovoj su turkais ties D. K-tį palikti Lietuvoj vietinin lietuvis atrado savo pastogę. Kie ku, paskaitė ištrauką apie du
Kainos:
Main Floor $6.00, $5.00
save žinių palikęs. Kalta jo anks Varna (1444) ir Kazimiero at ku vieną savo sūnų.
Mezzanine $6.00, $5.00, $4.00
Lietuvos bažnytkaimio žydelius.
Po kelionių Lenkijoj 1479 m. mas matosi tvarkomas.
tyva mirtis, neleidusi jam pla naujinta giminystė su dabar jau
Balcony $5.00, $4.00, $3.00
Įeinu į namus. Koridoriais tik Ir kaipgi skaitančiam išsilaikyti
matome
Kazimierą
su
trimis
sū

čiau pasireikšti viešame gyveni habsburgišku dvaru; vedant jo
siuva iš kambario į kambarį jau nesijuokus, kai jam pačiam ne
Clevelande gyvenantieji bilietus gali gauti pas santariečius ir
me. Tuo tarpu, kai jo 4 broliai sios valdovo dukterį, ir bus buvę numis medžiojant Gardino apy nuoliai. Greitai pasirodo ir p. teko lietuviškų žydelių matyti, o
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMUOSE
buvo valdovai ir penktas vysku tiesioginiai jaunojo Kazimiero linkėj ir švenčiant Kalėdas tame Zubras su savo malonia šypsena, Tumo-Vaižgantb jie taip gyvai
6933 SUPERIOR AVĖ.
mieste, šiuo kartu Kazimieras il
pas, net Lenkijos primas, jauna žygio motyvai.
ir p. Ramanauskas, tarsi susirū ir juokingai pavaizduoti.
PITTSBURGH, PA. operos bilietus platina p. Antanas žasis Kazimieras tęsuskubo veikti
Čia ir išeina aikštėn anų laikų giau užtruko Lietuvoj ir 1481 m. pinęs dėl kažko.
liaduonis, 3718 Superior St., Homstead Park, Pa.
Nesuminėsiu visų skaičiusių
vien tėvo šešėly, ir todėl skyrium valdančių dvarų tendencija: pa pavasarį Vilniuj prieš jį susek Matau, koridoriumi praeina
Telef.: HO 1-6041.
-šaltinių mažai minimas. Tačiau, rūpinti karalaičiams sostus, o tas sąmokslas, greičiausiai Mask bendruomenės valdybos nariai p. kursantų pavardžių, prisipažin
gyvendamas mažai išgarsėjęs karalaitėms valdovų žmonų po vos inspiruotas. Sąmokslas paro p. Jakutis su Vaičaičiu, o kiek siu, neužsirašiau visų. Mergaitės
jis didžiai garsiu pasidarė miręs. zicijas. Kazimiero dvaras, atro dė esant Lietuvoj įtemptą padė vėliau prisijungia prie jų ir tre skaitė geriau už berniukus. Ta
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
Šv. Kazimieras, gimęs 1458. X do, atidžiai vykdė šią politiką ir tį dėl Maskvos ekspansijos, šv. tysis — Alekna, čia vėl matau čiau negaliu nepaminėti Didžylerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
3 karališkuose rūmuose Kroku jo vyriškos ir moteriškos gimi Kazimierui tai negalėjo praeiti tautiečius: Baltutį, Pankevičių, tės. Jos aiški tarsena, simpatiš
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą
kas balsas ir geras kirčiavimas
voj, gavo, aišku, to meto kara nės karalaičiai pasiekė karieros be įtakos.
Meiliūną,
Janulaitį
ir
dar
dau

liūnams būdingų auklėjimą. Pa valdovų sostuose (tik vienas sū Tuo tarpu k-ščiui Kazimierui giau. Ateina Dr. Didžys su po — darė ją išskirtiną visoj klasėj.
gal XV a. dar tebegyventą vi nus Fridrichas dėvėjo vyskupiš ilgiau užtrukus Lietuvoj, sūnus nia. Visų veiduose pasitenkini Ir nesistebėkime, kad 700 metų
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
dvasinį spaudimą atlaikiusio Ma
Kazimieras pasiųstas į Lenkiją,
duramžių laikmetį jo auklėjimas ką karūną).
mas,
nes
visi
jaučiasi
savuose
įrašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S.,
žosios Lietuvos lietuvio dukra ir
turėjo būti griežtai krikščioniš
Kad šv. Kazimieras buvo ruo kur jis dvejus metus savarankiš namuose beesą.
Welland, Ont., Canada.
čia nenutauto ir, tikimės, nenukas, kur mokyta pirmiausiai ti šiamas būti valdovu, lyg rodytų kai valdė (1481-83). čia jis tu
Lituanistinių Kursų kambary tautės ir ateityje! O juk yra to
kėjimo tiesų ir pratinta prie jam specialiai jojo auklėtojo St. rėjo pirmą ir vienintelę progą
krikščioniškų dorybių. Auklėji šidloveckio sūnaus parašytas parodyti valstybininko gabumus, je, sakyčiau klasėje, keliose pir kių didžlietuvių, kurie jau nebe moka ir palinkėjo kursų vadovy
KITOS ŽINIOS Iš
moka
lietuviškai
susikalbėti
po
kurie
tyrinėtojų
gan
aukštai
mosiose
eilėse
susėdę
jaunuoliai
mo priemonės visais viduramžių traktatas, kuris gali būti lygina
bei bei kursantams ir ateityje
AUSTRALIJOS
10
metų
gyvenimo
Australijoje...
įvertinti.
Jo
pirmas
rūpestis
bu

—
tai
kursantai.
Užpakalinėse
laikais, ypač XV a., kada klestė mas su anais laikais gausiais
sėkmingai tęsti darbą ir mylėti
• Adelaidės Lietuviy Teisinin
vęs
sutvirtinti
karališką
valdžią,
eilėse
susėdę
kursantų
tėvai
ir
Malonu pastebėti, kad šioje pa Lietuvą nors ir iš tolo.
jo humanizmas, buvo klasikinė "kunigaikščių veidrodžiais’’, skir
senovė su lotynų kalba, šventa tais būti vadovais būsimiems atgaunant išpirkimu tėvo pra šiaip svečiai. Pirmuoju prabyla mokoje — minėjime dalyvavo ke
Vėliau kursantai ir svečiai bu kų Draugija rugpiūčio 17 d. su
sis, be abejo, buvo mokomas gra valdovams. Po nepavykusio Ven rastas valdines žemes. Pačiuose tėvų komiteto sekretorius p. An letas buvusių kursų klausytojų, vo pakviesti prie mamyčių pa rengė viešą adv. V. Požėlos pa
skaitą "Lietuvos teisė ir jos bol
žios lotynų kalbos ir su ja susi grijos žygio, kada Kazimieras po karališkuose rūmuose stengęsis tanas Ramanauskas, pabrėžda kurie nenutraukė su jais ryšių. ruošto užkandžių stalo.
Jaunimo ir pririšto ilgai prie ševikinis nukryžiavimas”.
jusios retorikos meno.
kelerių metų turėjo palaidoti vil pakelti discipliną, šalindamas ne mas lituanistinių kursų reikšmę Buvęs kursantas Algis Kazlaus
• Kultūros Fondo Adelaidės
šio meno mokė jį kiek ir italų tį atsisėsti josios soste, jis im tikusius dvariškius. Rūpinosi ge ir paprašydamas susirinkusius kas paskaitė labai gerą jo paties stalo neišlaikysi, jei muzikos
humanistas Callimachus Buona- tas ruošti tėvo įpėdiniu. Juk jis rinti santykius su Roma, kurie būti liudininkais reikšmingo jau parašytą referatą apie Napalį garsai šaukte juos šaukia. Todėl skyrius, talkininkaujamas Mote
c.orsi, gyvenęs Lenkijoj, šiaip buvo, pirmgimiui Vladislavui iš buvo pašliję dėl kivirčų su popie nuomenės darbo: tapti ir išlikti šešiavilkį, vieną ryškiausių "Pra jaunimui linksminantis, tėvai ir rų Sekcijos, sekmadieniais ren
Kazimiero, kaip ir jo* brolių, mo vykus į Čekiją, vyriausias prie žiaus simpatiku Motiejum Kor- sąmoningais lietuviais.
giedrulių” veikėjų.
* svečiai, dar kiek pasišnekučiavę, gia kultūrines popietes Lietuvių
namuose. Jų metu pravedamos
vinu.
kytoju buvo garsusis istorikas tėvo likęs sūnus.
Po to, kursų vedėjas p. Alber Tačiau bene didžiausia staig skirstėsi namo su mintimi ir
Jonas Dlugošas, kurio atsiliepi Dabar prasidėjo antrasis ir pa Dėl tikrai neišaiškintų prie tas Zubras pradėjo tos dienas mena šiame minėjime buvo, kai tvirtu tikėjimu, kad Lietuvių paskaitėlės, dainininkai profesio
mas apie karalaitį yra anksty skutinis šv. Kazimiero gyvenimo žasčių Kazimieras nutraukė vals pamoką, skirtą atžymėti vieno iš viešnia iš Amerikos p. Nina Ga- Namai gyvi, kad juosė gyva lie nalai ir dainos mėgėjai pasirodo
viausia ir autentiška jojo* cha laiko tarpsnis (1474-84): prak tybininko darbą Lenkijoj ir grį didžiausių ir šviesiausių lietuvių siūnienė, nors ir be akomponen- tuviška dvasia, kad išliks gyvi, su dainomis, o vėliau jaunimas
rakteristika. Kazimieras buvęs tiškas susipažinimas su valsty žo į Lietuvą (1483). Lyg pati li — Kąn. Juozo Tumo-Vaižganto to, saVo\sultingu ir maloniu bal kol lietuviškas jaunimas savo turi progos pasišokti.
• Adelaidės Lietuviut Namuv
"puikus, retų gabumų ir nuosta biniais reikalais. Karalaitis pa kimo ranka jį bus traukusi prie — 25 metų mirties sukakčiai. su padainavo 2 dainas. Gausiu darbui ir pramogai pastogę čia
oficialus atidarymas ir pašventi
baus mokslumo jaunikaitis”.
sidarė neatskiriamas karališko jo protėvių tautos ir lėmusi joj Ne tik kursų vedėjas pasakojo kursantų ir svečių rankų plojimu ras.
' 1 ’>
Iš šio ir kftų bendralaikių atsi dvaro narys ir keliĄvo nuolat rasti šventumų aureole apsuptą apie kun. Tumą-Vaižgantą, bet viešniai — solistei atsidėkota.
Sveikintinas Tėvų Komiteto ir nimas numatoma sujungti su
liepimų matyt, jog Kazimieras drauge su karalium. Mat, anų amžiną prieglobstį. Spėjama, kad jis gyvai įtraukė kursų dalyvius,
Po pamokos — minėjimo žodį visų tėvų nutarimas ruošti kiek Tautos šventės minėjimu rugsė
buvo nepaprastai sumanus, veik-, dar viduramžiškų laikų dvarai pasireiškę džiovos ženklai bus duodamas pačiam Tumui-Vaiž tarė Melbėūrno Apylinkės Val vieną mėnesį panašius jaunimo jo 7 dieną. Viena šeima yra pa
lūs ir doras jaunikaitis, atkrei buvo keliaujantieji, ir karaliai vertę karaląįtį vykti į Lietuvą gantui prabilti jaunuolių lūpo dybos vicepirmininkas p. Vaičai- darbo ir pasilinksminimo vaka- sižadėjusi iki atidarymo dienos
pęs į save visuomenės dėmesį.
valdė, dažniausiai kilnodamiesi pas tėvus ir brolius. Bet ir čia mis, kurie paskaitė ištraukų iš tis. Jis pasidžiaugė įvykusia pa- rus. >
*lr•
i
fM. P.) namų aikštėje pastatyti Nežino
mo kareivio paminklą.
Viduramžių laikais jau buvo iš vietos į vietą. Tad ir Kazimie nepasitraukę nuo paistysimų pa
• Sydnėjuje rugpiūčio 2 d. pa
įprasta karalaičius traukti dar ras dalyvavo valdyme, judėda reigų. Jis D. K-tįjos kanceliari
minėtas Plunksnos* klubo, penk
vaikystės amžiuj Į politinį gyve mas su dvaru, protarpiais atvyk joj pradėjęs "savo rankomis re
metis. Jo, steigėjais prieš, penke
nimą, užkraunant jiems net ati damas į Lietuvą ir čia ilgiau ar gistraciją kvitų, reikalingų tėvo
ii*
i
patvirtinimo”, šią proga yra iš
rius motus buvo: J. Žukauskas,
tinkamas pareigas. štai Kazimie trumpiau ąpsisfcodamafu
a. a. J. .Kalakauskas, V. Kazokas,
ro vyriausias sūnus Vladislovas,
Pirmą kartą jis vyko į Vilnių likę šv. Kazimiero rankraščio pa
P. Sirgėdas ir J. P. Kedys.
vos 15 metus eidamas, išrenka 1474 m. Pagal anų laikų paprotį, vyzdžiai, rašyti tuo metu rytuo
mas Čekijos karalium. 13 motus kada ilgos ir vargingos kelionės se paplitusiais, gotiškais rašme
• Sydnėjaus ateitininkai rug
L • '
?'
einančiam Kazimierui pasiryžta būdavo pertraukiamos pramogo nimis.. ( )i j >
piūčio 17 d. surengė diskusinę
L.
D.
K-tijos
kanceliarijoj
Ka

pavesti Vengrijos sostas,/kuris mis, Kazimieras su dvariškiais ir
Dr. A. Mauragio pąskaitą "Lie
turėjo būti atimtas iš tautinio medžiojo Beržtų giriose — nuo zimieras baigė valstybinę karje
tuvybės išlaikymo problemos
rą
ir,
jau
džiovos
spaudžiamas,
valdovo Motiejaus Korvino.
senų laikų kunigaikščių pamėg
tremtyje".
1483
m.
gale
keliavo
su
karališ

Nenusisekęs šv. Kazimiero žy toj medžioklės vietoj. Į Lietuvą
• Iš Melbourno į JAV išvyko
gis į Vengriją (1471) padiktuo pirmą kartą atvykęs Kazimieras kąja šeima į Lenkiją. Dėl ligos,
buv. Moterų Soc. Globos D-jos
tas dinastinės politikos, sieku pajuto betarpiškai rusiško-sta- matyt, turėjo pertraukti kelionę
pirm. J. Liutkutė - Viliūnienė.
sios net 14 a. pabaigos, kada čiatiško pasaulio slogutį, gulusį ir sustoti Gardine, čia motinos
Melbournan iš JAV atvyko ir pas
vengras Liudvikas buvo ir Len tada kraštą. Juk tai buvo Mask ir brolio slaugomas mirė 1484 m.
sūnų apsigyveno Gasiūnai.
kijos karalius. Kyšiai su Vengri vos ekspansijos laikai, kada kovo 4 d. Kūnas pervežtas ir pa
ja dar pagyvėjo, kai to krašto rungtynės dėl D. Naugardo kry laidotas senojoj Vilniaus kate
karalaitė Jadvyga tapo Lenkijos po jos naudai, šiuo kartu visi droj.
(Bus daugiau)
Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
valdovė (1384) ir, ištekėjusi už dvariškiai per Marienburgą —
Jogailos, suartino dinastiškai kuris tada priklausė Lenkijai t—
Ar Tavo pažįstami
kaip gyvena viso pasaulio lietu
Lenkiją su Vengrija.
grižę į Lenkiją.

Kazimieriniai metai (7)

PELĖDĄ

^Jogailos vyriausio sūnaus Vla-

Po metų su viršum, per Kalė

®dovo išrinkimas Vengrijos ka das, D. K-tis Kazimieras su

ralium (1440) ir išplaukė iš šių dviem vyriausiais sūnumis vėl

jau skaito
DIRVĄ?

viai.
Vienas JAV marinų batalionus, apie 1,800 vyrų, pasikrauja

į

laivų, grįždami iš Libano.
.JiS-JJL

Paskui tyliai duris atidariau ir įžengiau
vidun. Senis gulėjo klejodamas ir nepažino
neprašyto svečio, kuris susirūpinimo žvilgs
AXEL MUNTHE
niu. dairėsi po tuščią palėpės kambarį; buvo
šalta, kaip lauke, ir kambary nebuvo jokio
(7)
nuėjęs, kad visai nebebuvo įmanoma jo
ugniakuro. Sekančiomis dienomis buvo truAš niekada nemačiau jo ir tokio laimin džiaugsmą sutrukdyti bent vienu vieninteliu
pūtį saulėta ir giedra, ir mes lengvai galė
go, kaip dabar. Jis daugiau, negu bet kada, abejonės žodžiu; aš tylėdamas klausiausi vie
jome jį pergabenti į netoli esančią ligoninę,
vilčių buvo* sudėjęs į savo naująją tragediją. nos jo tragedijos po kitos, ir man nereikėjo
kurioje dirbau. Jis turėjo plaučių uždegimą.
Ji, kaip ir ankstesniosios, buvo rašyta dėl apsimesti rimtu, nes kiekvieną pagundą šypVisi buvo draugiški senajam ponui — ir še
Theatre Francius. Sistematiškas nedraugiš telti dėl jo pakrikusios kūrybos užmušdavo
fas ir mano kolegos, — o Soeur Philomėne
kumas, kuriuo Mr. Perrin, tuometinis Thė- ' tikrovės tragiškumas. Visa mano kritika su
net taip sutvarkė, kad jis galėjo gulėti atski
atre Francais direktorius, atmetinėdavo vi- žlugdavo dėl jo bejėgiškumo — juk jis net
roje palatoje. Kliedėjimas tęsėsi visą dieną
' sas jo ankstyvesniąsias tragedijas, buvo jį apsiausto neturėjo! Ir aš buvau to vargšo
ir naktį, tačiau prieš rytą liovėsi, ir jis mane
paskatinęs pagalvoti apie Odeono teatrą, ta seno poeto vienintelė publika
kodėl aš ne pažino. Jis tuoj pat užsispyrė namo, tačiau
čiau, atsižvelgdamas į kolosalinę naujosios turėjau jam suteikti šiek tiek pripažinimo
šiek tiek aprimo sužinojęs, kad gulįs atski
dramos apimtį, ir pats Mr. Alfredo pamatė, — jam, kurį gyvenimas buvo nušvilpęs.
roje palatoje ir neturįs nieko bendro su visa
iog jis negali jos pasiūlyti pirmaujančiai
Vieną popietę jis neatėjo. Veltui jo lau ligonine. Truputį palaukęs, paklausė, kiek tu
^Prancūzijos scenai.
kiau kitą dieną prie šachmatų lentos de l’Em- rėsiąs mokėti. Aš atsakiau netikįs, kad ligoGalbūt tau atrodo, kad aš turėjau at
pereur kavinėje. Palaukęs dar dieną, nerimo ninė imsianti iš jo pinigus, nes "Societė dės
kreipti Mr. Alfredo dėmesį į jo perdaug drą
bei sąžinės išmetinėjimų kamuojamas, vaka Auteurs Dramatiques" čia turinti laisvą vie
sius fantazijos polėkius, paaiškinti, kad jo
rop nuėjau į jo butą? Durininkas nebuvo ma tą, ir aš abejojąs, ar derėtų tai atmesti, nes
dramos vyko kitoje, ne mūsų, planetoje —
tęs jo išeinant, ir aš vis dėlto veltui bel juk vistiek visi žiną, kas jis esąs. Soeur Phi
tačiau aš to nepadariau; nebūtum ir tu to
džiausi. Valandėlę stovėjau ties durimis, žiū lomėne, stovėjusi gale lovos, man pagrasino
padaręs, jei būtum jį taip pažinęs, kaip aš,
rėdamas į pageltusią vizitinę* kortelę:
pirštu dėl melo, tačiau iš jos akių mačiau,
jei būtum pamatęs, kaip įtemptai jo geras
jog ji man atleido. O aš paliečiau jautriausią
akys laukė mano pritarimo, kaip suspindėda
MR. ALFREDO
vargšo seno poeto gyslelę — jis skubiai pa
vo jo melancholiškas seno vaiko veidas, kai
Auteur Dramatique
prašė mane pakartoti tą sakinį apie "Societė
jis skaitydavo tikėdamasis, jog aš iŠ nustebi
Professeur de Dėclamation
dės Auteurs Dramatiques", ir blanki pasiten
mo turįs būti pritrenktas, ko deja, man ne
de Maintien et de Mise en Scėne
kinimo šypsena nušvito jo veide, kai man pa
atsitikdavo. Ir aš, be to, buvau jau taip toli

ĮSTABŪS

)

DRAUGAI

vis plito ir plito, visos žemiškos užtvaros pra
dėjo joms nykti. Jo kalba darės vis skubes
nė, aš nebepajėgiau sekti jo lekiančių min
čių. Tačiau jo veidas išdavė man, ko nyks
tanti suvokimo galia nebepajėgė perduoti žo
džiais, ir vis ryškiau mačiau, kaip mirtis tei
kė jam džiaugsmą, kuris pavydėjo gyvenimas.
Atrodė, lyg jis ko klausytų.
Spindulys perX
skrido jo išblyškusiu veidu, akys sužibo, ir
senis, pakėlęs galvą, atsisėdo lovoje. Jis at
sultinys, jis panoro paklausti greičiausiai metė atgal savo žilas garbanas, jo nušvitu
žudančio nuodo vardo, ir Soeur Philkmėne sioje kaktoje blykstelėjo triumfo atspindys.
Uždėjęs ranką ant širdies, mirštąs poetas
pasakė, kad tai turėtų būti ciano rūgštis.
Vakarop karštis pradėjo kilti, ir jo daugelį kartų nusilenkė, nes besileidžiančios
žvilgsnis pradėjo blaškytis. Jis paprašė mane nakties tyloje jis išgirdo savo gyvenimo gra
truputį prisėsti prie jo lovos ir, man pasiža žiausios svajonės aidą, išgirdo džiaugsmo
dėjus tylėti, papasakojo planą savo* naujo ovacijas Thėatre Francais rūmuose!
Iš lėto krito uždanga po paskutinės Mr.
sios dramos, kurioje konkurentas jaunave
džių porai sutuoktuvių metu įpila ciano rūgš Alfredo tragedijos.
(Bus daugiau)
ties. Jis kalbėjo greit ir gyvai ir pergalės
pilnu žvilgsniu paklausė, ar aš tikįs, jog
Thėatre Francais drįsiąs ir šį kartą pasakyti
VILTIES VAJUS BAIGIAMAS
ne! Aš atsakiau negalįs tikėti, jog drįstų tai
padaryti. Darbas busiąs skubiai vykdomas,
RUGPIŪČIO 31 DIENĄ
jau rytoj vakare būsiąs baigtas pirmasis
AR NEPAVĖLUOSI
veiksmas, o vėliausiai po savaitės rankraštis
galėsiąs būti išsiųstas.
ĮSIRAŠYTI Į TAUTINĖS SPAUDOS
Kliedėjimai apniko jo vargšę galvą, ir
jis nelaukė atsakymų. Jo akj^vis tebebuvo
GARBĖS KNYGĄ?
nukreiptos į mane, 4ačiau jų regėjimo ratas
IIIIHIIII'ltl

sisekė jį įtikinti. Dabar jis jau su viskuo
sutiko. Jis nepastebėjo, kad jo jėgos greitai
nyko. Jam pageidaujant, prie lovas buvo pa
statytas stalelis su rašymo priemonėmis, ta
čiau jis dar nebandė ko nors rašyti. »
Naktis buvo blogesnė už praeitą, ir ry
tinio vizito metu pastebėjau, kad Soeur Phi
lomėne jo lovos galvūgalyje buvo pakabinusi
mažą krucifiksą. Visą dieną jis išgulėjo ty
lus, tik kartą, kai jam buvo įneštas mėsos

4

* D I R V A * Nr. 63

kova ar vaidinimas?
V. RASTENIS

Chruščiovas apsigalvojo. Tuo
tarpu bus atkritęs reikalas sprę
sti, kaip jį čia tinkamiau pasiti
kus.
Bet klausimas, kas iš to viso
tokiais atvejais darytina, pasi
lieka gyvas.
V—J

• •

čiai, ne tik Amerikoj, apie ją rašytų, televizijoj, kino teatruose
rodytų! Būtų įspūdis!
Ir tai: kokių minčių galų gale
sukeltų tokia demonstracija?
Nukentėjusieji, jų giminės slen
ka nuleidę vėliavas ir galvas, pil
ni liūdesio ir bejėgio pasipiktini

lau nedaryti nieky, o ne nieko.
Ką daryti — atskira kalba.
Dabartinio sujudimo atveju Lie
tuvos klausimas buvo deramai
primintas Jungtinėse Tautose
(LDš nota Gen. Sekretoriui, Gen.
Konsulato išsiuntinėti visoms de
legacijoms ir spaudos agentū
roms jos nuorašai, iš įvairių vie
tų rašyti redakcijoms bei radijo
komentatoriams laiškai ir t.t.).
Pavergtųjų Tautų Seimo Gen.
Komitetas be atvangos bombar
duoja atitinkamas vietas (ir lie

ti iliuzijų,-kad dėl to įvyks ste
buklai, bet tai yra racionalios
priemonės, kurių pajėgiame
griebtis, besistengdami, kad Lie
tuvos klausimas būtų gyvas.

Šūkavimai ir raginimai, girdi,
padarykime dalykus, kurių tik
rai niekas nepadarys ir nedarys
— štai kas yra tikras būdas nieko
nedaryti. Tai ne kova, o tik vai
dinimas ir tuščiažodžiavimas.
Sakytum, toki šaunūs pasiraginimai nuotaiką palaiko ... Svai

”Kepu rininkti■ sūkiai
mo. Stiprios policijos užtvaros tuvių vardu bei reikalu) telegra galai irgi dažną padaro labai
Prieš kiek laiko išsitariau, kad saugo, kad jie neprislinktų peiv momis ir notomis. Nereikia turė "narsų”, o kas iš to.

verčiau nešūkaukime padarysią daug arti prie "didžiojo svečio
kad nesugadintų jam nuotaikos,
tai, ko»nepajėgiame.
O nepajėgiame "apipilti visą kad nesupykdytų. Laisvų kraštų
pasaulį’’ plakatais, brošiūromis, valdžių galvos sėdi su tuo sve
atsišaukimais. Nepajėgiame su čiu prie vieno stalo, kaip lygūs

\

APYGARDINĖSE PIRMENYBĖSE
PASIEKTI 8 NAUJI REKORDAI

rengti ir "milžiniškų demonstra su lygiu (nors jis plakatuose ir
cijų", kurios tiktai didžiulės bū "Murderer” vadinamas .. .) ir
Rugpiūčio 9-10 d. Clevelande
Vyrų klasėje po poros rung
damos teturi prasmės. Nepajė ieško būdų, kaip su juo susitai įvyko 1958 m. Vid. Vakarų Spor čių varžybos buvo toliau nevyk
giame ir "tikrojo Sovietų veido kinti, kaip ir kiek dešimčių mili to Apygardos lengvosios atleti domos dėl dalyvių stokos iš kitų
parodyti” plačiau, ryškiau ir įti jonų žmonių, tegu ir nenorom, kos pirmenybės, kuriose dalyva klubų. Dėl tos pačios priežasties
kinamiau, negu tai padaro didžio palikti jo valioj, kad "būtų ge vo Chicagos Neries, Detroito Ko buvo atsisakyta kai kurių rung
sios spaudos, radijo ir televizijos ras". .. O praeiviai puriau smal vo ir Clevelando žaibo lengvatle- čių ir moterų klasėje. Tačiau
IBI...
komentatorių dalis. Tik dalis žur- siai, pusiau abejingai žiūri į de tai, varžydamiesi vyrų, moterų, mergaičių ir jaunių klasėse var
nalistų-komentatorių tai daro monstraciją, kaip į liūdnos melo jaunių ir mergaičių klasėse.
žybos buvo pravestos pilnoje ska Antrasis JAV povandeninis laivas Skate atliko kelionę per šiaurės Ašigalį po ledynų danga, žy
(kiti daro ir priešingai), bet ku dramos vaidinimą atvirame ore...
Puikiai paruoštas stadionas ir lėje, kai kuriose rungtyse daly giui vadovavo James F. Calvert (viršuj kampe) iš Clevelando. Skate kelionę pradėjo iš Nevv London ir ašigalį perkirto priešinga kryptimi, negu Nautilus.
rie daro, tikrai padaro šimterio
pasitaikęs gražus oras sudarė vaujant net virš 10 sportininkų.
Bet nebus ...
pai daugiau, negu mes dar ką
tikrai geras sąlygas lengvosios
Varžybų metu buvo pasiekta
galėtumėm prie to pridėti.
TOKIOS demonstracijos, ta atletikos varžyboms, tačiau ten net 8 nauji š. Amerikos Lietuvių
St. Juodvalkytė (Clevelando j liai užfiksuodama pirmąjį ŠALS sas (K) 9’3” (2.82 m.).
čiau
nebus.
Didž.
gerb.
redakto

"Kepurėmis užmėtymo” entu
ka apgailestauti, kad Chicagos ir Sporto Sąjungos rekordai, iš ku žaibas) pagerino Š. Amerikos S-gos šios rungties rekordą mer
Trišuolis — A. Modestavičius
ziastų tarpe pastaruoju laiku la riaus D. Lavvrenco sparnuotas Detroito klubai atsiuntė labai rių 3 yra kartu ir geriausios Lietuvių Sporto Sąjungos mote gaičių klasėje.
(ž) 39’8" (12.10 m.), V. Stanke
šūkis
šį
kartą
nerealus.
Nei
jis,
bai mėgstama į tai štai kaip at
kuklias pajėgas, nežiūrint, kad tremties pasekmės.
ry rutulio rekordą, nustūmusi
Gausus prieauglis duoda vil vičius (ž) 37,81/2,>
nei talentingiausias tokių dalykų buvo užregistravę visą savo lengsikirsti :
Diskas — V. Venslauskas (ž)
Iš tolimojo Ludington, Mich, 37T'/2” (11.32 m.). Senas re čių ateičiai. Jaunių klasėje, šalia
— Tai ką? Nieko nedaryti? organizatorius Nevv Yorke Belą vatletų elitą. Varžybose dalyva atvykęs Em. Karosas, startavęs kordas priklausė jai' pačiai — šuolininko A. Modestavičiaus 106’8’/2”, A. Modestavičius (ž)
Nebekovoti, pasitrauktų užmig Fabianas, nei juo labiau mūsų vo 37 lengvatletai (25 Clevelan už Detroito Kovą su kartimi per 36’9” (11.21 m.).
| u)
(Žaibas) ir sprinterio J. Meš 103’i/a”*
komitetai tokios demonstracijos do žaibo, po 6 Chicagos Neries ir šoko 10’9” f3,28 m.), pagerinda Clevelando LSK žaibo moterų kausko (Neris) dar išskirtinas
ti, numarinti Lietuvos bylą?
Ietis — A. Modestavičius (ž)
Ir skamba senai pažįstami šū nesuorganizuos. Realybė yra to Detroito Kovo). <
mas netik J. Kudoko geriausią 4x60 m. estafetės komanda — visapusiškas V. Venslauskas 172’lOVi” (52.69 m.), G. Neįma
kia,
kad
gali
būti
kalba
apie
tūkskiai :
Gausiausią buvo atstovauja tremties pasekmę jauniams — A. Karaliūtė, St. Juodvalkytė, (žaibas) pasiekęs 20’ ribą šuoly nąs (ž) 144’9i/2".
— Tas laisvės nevertas, kas ta utį kartų menkesnę demonstra mos mergaičių ir jaunių klasės. 10’ (3.05 m.), bet ir Alg. Gra R. Besperaitytė ir I. Besperaity- je į tolį bei turįs gerų duomenų
Moterų klasė
ciją (500 vietoj 500,000). Tokiu Čia ypatingus nuopelnus tenka jausko dar iš 1948 m. užsilikusią tė prabėgo rekordiniu ŠALS Są sprintuose ir kliūtiniame bėgi 60 m. — L Besperaitytė (ž)
negina jos!
— Iki paskutinio kraujo lašo atveju šaunusis demonstracijos pripažinti mūsų žinomai sporti vyrų pdsekntę — 3.20 m.
jungos laiku — 33.4 sek. Senas me. šuolininkai su kartimi, bro 8.5 sek., R. šileikytė (N) 8.7 sek.
įspūdis susitrauktų iki nieko, o ninkei D. čerekienei-Točilauskaikovosim!
Clevelandietė Nijolė Gelažytė rekordas buvo 34.2 sek., pasiek liai Karosai (Kovas),' ir sprinte Rutulys — St. Juodvalkytė (ž)
— Budime ir budėsime, kol liūdnoji jos pusė atrodytų dar tei, Chicagos Neries .mergaičių šuolyje į aukštį peršoko 4’8'/,” tas lietuvaičių rinktinės per šių ris V. Šlapelis (žaibas), yra tai 37’l’/2” (11-32 m.), D. Navickai
liūdnesnė. Tai ne teorija, o pa — lengvatleČių vadovei, kuri ne 1(1.43 m.), tuomi pagerindama metų pabąltiečių pirmenybes pogi verti dėmesio. Gerą įspūdį tė (N) 29’11” (9.12 m.).
Tėvynė nebus laisva!
O iš tolumos atsiliepia senas tyrimas iš pnaktikos, nes šiame tik rūpinasi savo mergaičių pa E. Bazėnaitei (Waterbury. Gin Chicagoje.
Diskas — St. Juodvalkytė (ž)
padarė jaunieji Detroito Kovo
"kovos fronie” man teko asme ruošimu, bet ir jų nugabebimu taras) ir O. Vėlyvaitei (Torontu
aidas:
Chicagietė Dalia Navickaitė 1000 m. bėgikai SJ Damušis ir 86’3i/2”, D- Navickaitė (N) 68’
— Nei pėdos savo žemės be niškai dalyvauti beveik visais at į varžybas ;bei visoklariopa glo-v \{.Ytįs) \ priglaus Jik^ią; geriausią mergaičių kląsėje nustūmė ru Pabiržis, tiek savo išvaizda tiek 7%”.' ' ■ - ‘
! ; I
vejais,
kiek
jų
tokių
buvo
"Nevv
kovos neužleisim!«...
ba aikštėje ir už jos ribų. Jos tremties pasekmę motorinis bei tulį 29’,11” (9.12 m.), pagerimkr ir- bėgimu, turį tipiškų ilgesnių
Ietis — St. Juodvalkytė (ž)
Yorko- ruože”? • <
dėka ir šį karttf furėjomė Žsrfkš-, Morgai toėnfs — 4’7” (1.4(1 m,), ma savo jpačios, šiais metais pa nuotolių? bėgikų duomenis. Mė 75’4”, R. Besperaitytė (ž) 66’
Lavvrence prieš Rastenį...»
Visai kitaip atrodytų, ū’eij D. tėję nors ir jauną, bet\tvarkin pasiektą 1957 m.
siektą ŠAĘS ^-gos rekordą.
tymuose,. išskyrus ietį,, nesima 10”.
DRAUGO apžvhl g i n i n k a s Lavvrence siūlytų- taip demons gai paruoštą Otycagosį Nerietej CTaMogi clevelandietis Algirdas
Taipogi naują ŠALS S-gos rd- tė nė vieno i geresnių duomenų
4x60 m. (estafetė — žaibas I
(rugp. II) pasikvietė į talką truoti, pav., vusecps Amerikos!ka mergaičių komandą. Panašų kre Modestavičius pasiekė gėdinusią, kordą mevg^ųičm Wasėjq pasiekė' turinčio i sportininko. Klpbaųis (A. Karaliūtė, St. Juodvalkytė,
i < u f
prieš Rastenį net USN&WR vyr. rų veteranams!
ditą reikia duoti ir energingam tremties pasekmę jaunių ietie^ Ireya Bęąperaitytė (Clevelando tektų i susirūpinti
paieškpti R. Besperaitytė, I. Besperaitytė)
redaktoriųfr Davidąt Lavvrenca,
t 7 ei- Ne NIEKO, n NIEKŲ nedarykim Detroito Kovo jaunių vAddvi/i metime nusviedęs 172*|0,/2” Žaibas) J5 yd. prabęgu$i per 9.5 /'stambesnio j t kalibro’’ . vyruku 33.4 sek.j
tuodamas jo raginimą:
Rimšai. Clevelando žaibas, kaip f52.69 m.). Senoji pasek m pri- sek., pagerindama savo pačios šiai spragai užpildyti,,
Nerįs (T. Urbonaitė, D. Na
■
Ar
tai
siūlymas
nieko
nedary

įprasta, paspendė 411 gausim bi)rių |{a(usė' tįiippgĮ 'cląvelandieči li A. pasekmę.
vickaitė, D. čerekienė, R. šilei"Privalome kasdien kar
Mergaičių
klasėje
buv6
gausu
ti?
Iš
kur
tokią
mintis?
Jei
įkas
ir ryškiai dominavo beveik viso Šalteniui 52.11 m. pasiekta) 1953
dinti Chruščiovo ausis jo
Chicagietė Rita šileikytė nuHytė) 3(1,1dalyvių
ir
entuzia/mo.
Bėgikė
I.
blogai
nugirdo,
tai
kartoju:
Siū

žmogžudybių ir tironijos
se rungtyse.
metėiietį 77W’ (23i70m.) oficia- Besperaitytė (žūibas) pataisiusi
Žaibąs II (N. Gelažytė, I. Berfaktais. Tegul diena iš die
■h
—H4-4- 4-tžįr|sh.aitė, L. Obelenytė, L. Juo
nos Nevv Yorko miesto gat
savo stilių ir sistematingiau'pa
i:
dytė) -35.6 .sek, .. •
vėmis paraduoja pavergtų
dirbėjusi turi duomenų pasiekti
jų tautų giminaičiai su nu
tikrai
pasekmių. Taipogi
*• LvS.<
Mergaičių klasė
D f . gerų
.
,
leistomis vėliavomis ant
pažymėtina jos jaunesnioji se 50 yd. — L Besperaitytė (ž)
karstų, kol Chruščiovas bus
suo Regina — gabi šuolininke, R. 6.6‘ sek., R. Besperaitytė (ž)
Nevv Yorke, kad jisai žinotų,
šileikytė (Neris) — sprinterė ir 6.8 sek.
jog Amerikoje žudikai ne
, 't'
DOWNTOWN—PU8LIC SŲUaRE
gerbiami. Tebūnie plakatuo
šuolininke į tolį, N. Gelažytė —
75 yd. — J. Besperaitytė (ž)
se parašyta: ’VVelcome, Muršuolininke į aukštį, bei metikės 9.5 sek., R. šileikytė (N) 9.9 sek.
derer!’ ”.
— I). Navickaitė (Neris) ir AmABIEJOSE MŪSŲ
1 tolį — R. Besperaitytė (ž)
Ta D. Lavvrenco nuomonė (ra
brazeyičiūtė (žaibas). Gausus
RŪSIO KRAUTUVĖSE
14’7” (4.45 m.), R. šileikytė (N)
ginimas) esanti daug realesnė ir
žaibo jaunesniųjų mergaičių bū13’7”.
mums tinkamesnė, negu Raste
rys neabejotinai garantuoja klu
Į aukštį — N. Gelažytė (ž)
nio ...
bui stiprų prieauglį.
4’8Į4” (1.43 m.), R. Besperaity
D. Lavvrence yra iš tų Ameri
Kitiems klubams atvykus tik tė (ž) 4’6” (1.37 m.).
kos laikraštininkų, kuris pats
su dalimi savo sportininkų Cle
Rutulys — D. Navickaitė (?m
vienas tikrajam Sovietų veidui
velando LSK žaibas su didele
atskleisti yra padaręs keleriopai
persvara išėjo pirmenybių klubi 29’10i/2” (9.11 m.), V. Ambradaugiau, negu mūsų veiksniai ir
nis nugalėtojas, surinkęs 188 zevičiūtė (ž) 27’.
Diskas — I). Navickaitė (N)
veiksneliai per visą savo gyve
taškus, kartu laimėdamas ir
nimą galėjo ar galės padaryti.
FASK-to pereinamąją taurę, 69’4”, V. Ambrazevičiūtė (ž)
Gal jis iš dalies ir l*nūsų kuklias
įsteigtą 1954 m., kurią iki šiol 68’2i/2”.
Ietis — R. šileikytė (N) 77’9”
informacijas yra panaudojęs sa
laikė Chicagos Neries. Antroje
vo nuomonei susidaryti, bet jis
vietoje liko Chicagos Neris — (23.70 m.), R. Besperaitytė 62’
ab.
gali tiek padaryti todėl, kad
52 taškai ir trečioje vietoje — 4”.
turNpriemones ir galimybes, ko
Detroito Kovas su 51 tašku.
kių mes neturime ir neturėsime.
Techniškos pasekmės
MtjCų plakatėliai, brošiūrėlės,
jeigu ir pagaminame sukrapštę
Vyrams: 100 m. — č. Nainys
kiek savų skatikų, vargu ar gali
(žaibas) 11.4 sek., M. Motiejū-.
susilyginti net ir su anos ant
nas (ž) 11.6 sek.
ŠIMTAI VERTINGU DALYKU ABIEJOSE MŪSŲ PILNOSE RŪSIO
jaučio rago sėdėjusios musės "iš
Į tolį — A. Modestavičiu^s (ž)
artomis vagomis". Nėra smagu
20’4’’ (6.20 m.), M. Motiejūnas
KRAUTUVĖSE! APSIPIRKITE SAVO NAMAMS ... SAVO ŠEIMAI
tą pripažinti, bet kokia gi pras
(ž) 20’2i/2”mė save apgaudinėti?
Jauniams: 100 yd. — J. Meš
IR
SAU
...
IR
SUTAUPYKITE!
S
Tačiau šį kartą ir I). Lavvrenkauskas (Neris) 11.0 sek., Šla
cas prabilo, lyg būtų sumanęs
kelis (Ž) 11.0 sek.
režisuoti melodramą.
220 yd. — J. Meškauskas (N)
KRAUTUVĖS
ATDAROS
ŠIANDIEN:
Mieste
iki
9
p.
m.
ir
Heights
iki
9:30
p.
m.
Jisk suskaitė (iš statistikos),
24.2 sek., V. Venslauskas (Ž)
'L
kiek Nevv Yorke yra gyventojų,
24.5 sek.
M
kilusių iš Sovietijos užimtų
1000 m. — S. Damušis (Ko
;X
V
kraštų, ir atrado jų apie pusę
vas) 5:10.6 min., Pabiržis (K)
Išpardavimas . . . tas pinigų taupymo išpardavimas, kurio tūkstančiai šiaunės Rytų Ohio pirkėjų laukia. Kiekvienas skyrius
*
milijono (jų tarpe bene 15,000
3:11.0 min.
mūsų abiejose rūsio krautuvėse pasiruošęs parduoti tūkstančius prekių, ir tokių, kurių jums reikia ateinantiems sezonams.
lietuvių!). Ir vaizduoja, kad tas
70 yd. kliūtinis — V. Vens
Skaitydami KARĮ būsite ge
ptismilijonis senų, vidutinių,
Vaikų rūbai, moterų ir panelių reikmenys, vyrų ir berniukų reikmenys ir rūbai. Batai... galanterija ir papildomi dalykai...
lauskas (ž) 10.8 sek., V. Stanke
jaunų žmonių ir vaikų pasiga
rai informuoti apie pasaulinius
vičius (ž) 11.2 sek.
grindų
uždengimai
ir
užuolaidos
...
baltikiai
ir
namų
reikmenys
...
medžiagos
.
..
Visi
yra
įskaityti
į
pinigų
taupymą
ir
par

mins (kelias dešimt tūkstančių?)
Į tolį — A. Modestavičius (ž) karinius įvykius, rasite straips
karstų ir eis nuleidę vėliavas ant
duodami žemom kainom. Ateikite anksti... pasilikite ilgai!... žiūrėkite Išpardavimo ženklų kiekviename skyriuje ir pama 19’8’’ (6.00 m.), V. Venslauskas nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų
jų, iškėlę plakatus ”Weleome,
(ž) 19’7J/2” (5.99 m.).
tysite kiek jūs sutaupysit.
Murderer!”...
Į aukštį — A. Modestavičius ir Lietuvos karių atsiminimus iš
V
(ž) 5’1014.” (1.785 m.), V. Stan įvairių laikų.
Jei būtų!...
Metinė prenumerata $5.00; ra
kevičius (ž) 5’114”‘
Ir
—
Eagle
Stamps
dar
dadeda
daugiau
prie
jūsų
sutaupymo
...
The
May
Co.
’
s
vėsios
rūsio
krautuvės.
A jei tokia demonstracija tik
Su kartimi — Em. Karosas šykite: KARYS, 916 Willoughby
rai galėtų įvykti! Visi laikrašMieste ir On the Heights
(K) 10’9” (3.28 m.), Eųg. Karo-J Avė Brooklyn 21, N. Y
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OHIO VALSTYBINIAI
UNIVERSITETAI

Kviečiu jus įrodyti* ką jūs patys galite . . .

Ohio universitetu pareigūnai
jau ruošiasi naujų studentų su
tikimui universitetuose.

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO

J. P. MULL-MULIOLIS
Seniausia lietuviška namų
pirkimo-pardavimo agentūra
Clevelande
6606 Superior

DĖMESIO!
GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.

B

EDDY IR ST. CLAIR
RAJONE

,

J

Gera$ 4 šeimų namas. Gaso
šild. Ramioje vietoje.
Persiunčia Jūsų sudarytus
Tame pačiame rajone turime
naujų daiktų siuntinius į Lietu dviejų ir vienom šeimos namų.
Patikimi skaičiai rodo, kad
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
RAY NAUSNERIS,
naujų studentų skaičius šiemet
Eddy Rd. — St. Clair rajone kant muitą siuntėjui. Gavėjas
kaip
niekad
su
Namų prekyba; namų, baldų ir
pakils 7.5* <. Bendras studentų
■■ Vienos šeimos 3 mieg. gerame nieko neturi primokėti.
automašinų apdrauda.
skaičius pakils 3.7' > . Iš viso apie
stovyje viduje ir iš lauko.
11809 St. Clair
115,000 studentų šį rudenį lan
2 šeimų po 5 didelius kamba Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu
persiunčiamieji
daiktai
telpa
UL 1-3919
LI 1-9216
kys Ohio kolegijas ir universite
rius, labai gerame stovyje.
dėžėje,
kurios
dydis
nustatytas
B
tus.
Šv. Jurgio parapijoje
JAV pašto taisyklių. Maistą kar
3
Didelį rūpestį pareigūnam ke
• Galite girdėti su ABIEM ausim.
Duodama KNYGA NUMOJAMAI supa
THREE WAY
žindina su visais stebuklingais naujais
S 2 šeimų po 5 kamb., didelis tu su rūbai siųsti neleidžiama.
• Jokio guziko ausyje. Jokio Šniūro.
lia 1960 ar 1961 metai. Tuo me
patogumais geresniam girdėjimui ir to
sklypas, nėra garažų. $11,900.
• Jokių specialių prijungimų už ausies.
tu Antrojo Pasaulinio karo (ka
Nepatikėkit savo brangių siun
aparo paslėpimo, neįmanomo iki dabar,
PAINTING CO.
3
'šeimų
E.
66
gatvė.
$11,900.
• Duoda high fidelity girdėjimą.
užeikite,
pašaukite,
ar
rašykite
šiandien.
da gimimai buvo pagausėję) vai
tinių į neaiškias, siūlančias tar
• Stipri hearing aid paslėpta akiniuose!
3
šeimų
6-4-3,
garažas,
gražus
Lietuviška įmonė atlieka įvai
kai pasieks studentų amžių. Da
pininkauti rankas.
Beveik tematoma triūbele nuneša garsų
Atsiųskite man nemokamai knygelę apie
sklypas.
j ausj.
‘
bar jie jau yra perpildę gimnazi
Beltone Hearing Glasses.
Globė Parcel Service Ine. siun rius naujų ir senų namų dažymo
• Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.
jas, ir nesitikima jų sutalpinti
Šv. Kazimiero parapijoje
čia su Inturisto įgaliojimais. ir dekoravimo darbus iš lauko ir
Pavardė
viduje.
universitetuose.
Labai švarus ir gerame stovy Siuntiniai pilnai apdrausti.
šaukite Mr. NORBUTAS
MAin 1-5252
je 6 kamb. namas. $8,700.
Adresas:
Nelauktas rezultatas yra duo
10fi Citizen* Bldg.
850 Euclid Avenue
Lietuviams darome nuolaida.
Siuntėjų patogumui turime
E■
menys, rodantys, kad valstybi
Bratenahl
Namų telefonas TU 6-1149
J. ir E. Ignatavičiai
gerų vilnonių medžiagų, odų,
■
niai universitetai laukia mažes '.*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Puikus mūrinis vienos šeimos skarų, skarelių, batukų. Šios pre 677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
nio procentinio naujų studentų
namas, daug kambarių, garažai kės parduodamos siuntėjams sa
pakilimo, negu privačios insti
Dr. Juozas Skrinska ir ponia gražus ir didelis sklypas, priei vikaina.
tucijos.
parėmė Fausto operos spektak nama kaina.
PRANEŠAMA ...
Adresas: 1313 Addison Rd.
Ši padėtis yra keista, nes šeši
lio pastatymą Clevelande $25.00
Bendradarbis
NATIONVVIDE’S
Kampas Superior ir E. 71st St.
valstybiniai universitetai pagal
auką. Santariečiai nuoširdžiai
Algimantas Dailidė
naujas
Tel.: UT 1-0806
Ohio įstatymą turi priimti bet
dėkoja užsisakiusiems vietas lo UT 1-2345
HE 1-8516
kurį Ohio gimnazijos abiturien Naujosios lietuvių parapijos
žėje ir įsijungusiems į operos
Į šiaurę nuo St. Clair,
mokyklos
statyba
jau
pradėtu
rėmėjų eilę.
640 E. 117 ST.
tą.
East 125 gatvės rajone,
Jos projekto autorius, kaip ir
Iš kitos pusės, tas įstatymas
Geras namas gyvenimui ir pa
sukelia eilę kitų problemų. Daug prieš kelius metus pastatytosios
GERAS VIENOS ŠEIMOS
Pasinaudokite proga už ka jamoms. 4 did. kambariai pir
studentų, neprisitaiko mokslo ly bažnyčios, yra archit. S. Rudo
talogo kainą įsigyti naują
mam aukšte. 3 dideli kamb. ir
NAMAS
Vienas gyvybės draudimas pa
giui. apleidžia universitetus, pa kas. Statybos darbus vykdo inž.
Volkswageną
vonia anktram aukšte. Įrengtas 4 miegamieji, gaso pečius, gara- dengia visą jūsų šeimą ... net
likdami pusiau tuščias klases ii J. Augustinavičius.
be nustatyto laukimo laiko (apie kamb. trečiam. Moderni virtuvė, žas, arti autobusų linijos. Prašo automatiškai kiekvieną naujai
Mokyklos seselėms namų ir
bendrabučius. Miami Universite
metus).
naujas gaso šild., gražus sklypas. I $12,500.
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
kitų
pastatų
statyba
kaštuosian

to studentų skaičius, pavyzdžiui,
Interesentai prašomi skambin Lietuvių ir slovėnų kaiminystėj. | Turime i(. daugiau gerų pirki nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT
ti
virš
$600,006.
Mokykloje
bus
krito nuo 5,872 spalio mėnesyje
ti kasdien po 5 vai. p. p.
Ray Hook, Broker
už mokamą vieną draudimą!
nių. Kreipkitės į
13 klasių, 900 žmonių salė, už
iki 5,539 vasario mėnesyje.
MU 1-6654.
(64) EV 1-5578
UL 1-1570
p. ŠIRVAITĮ
PAULINA MOZURAITIS,
kandinė ir kt.
********
*****
Milžiniškas Ohio State Univer
Agentas
Wm. T. Byrne — Real Estate
.
Apie mokyklos statybą ir jos
sity priims beveik ketvirtadali
SK 1-2183
1535 Hayden Avė. MU 1-6100
darbų vykdytojus, gražų straips
visų Ohio studentų, šį rudenį šis
ar namuose KE 1-4080
nį praėjusią savaitę atspaude
Jonas
Vaznelis
milžinas turėsiąs 23,000 studen
_______________ _________ O)
Pla i n Dealer.
dainuos
Mefisto
rolę
Fausto
ope

J. S. AUTO SERVICE
tų !
ros pastatyme Clevelande, rug
Sav. J. Švarcas
Kitu valstybiniu universitetų
Skautų Tautinėn Stovyklon
JUOZO KAMAIČIO
1254 Addison Road
skaičiai skelbiami žemiau. Kent Highland Recreation Area par sėjo mėn. 13 dieną, šis jaunas[K
dainininkas,
gana
trumpu
laiku
Tel. HE 1-6352
State University turės dar 2,509 ke iš Clevelando išvyko 40 Ne
IR JONO BALEIKOS,
TAI
YRA
STORE,
ekstra studentų savo pagalbi ringos t. skaučių ir 50 Pilėnų t. spėjo puikiai užsirekomenduoti
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
‘i ST.
• Į CLAIR
> ' *1 , ,SHOE
.* ą *
ne
tik
lietuvių,
bet
ir
amerikie
DVIDEŠIMTOJO
AMŽIAUS
VIDURIO
niuose skyriuose, įskaitant patį skautų. Keliauta automobiliais,
, 12915 St. Clair Avė.
čių tarpe, šalia lietuvių operos
* AUTOMAŠINŲ
naujausią__ Ashtabula.
kuriuos parūpino sk. tėvai ir rė Chieagoje, jis priklauso ir Chi
Batų ir odos parduotuvė, dide
RAGANŲ
MEDŽIONĖS
Studentų skaičius Ohio vals mėjai, ir autobusu, nes kartu rei
- TAISYMAS
lis batų pasirinkimas ir žemes
cago
Lyric
Opera
Co.
tybiniuose universitetuose:
Mašinų viršaus taisymas
kėjo pervežti bendrasis stovykli
nės kainos negu kitur.
KRONIKA
ir dažymas; motorų, stab
Y I Siuntimui į Europą duodama
L. V. S. Ramovės gegužinė
' 1958 m. 1957 m. nis inventorius. Autobusu kelia
džių patikrinimas ir taisy
nuolaida.
4,796 vusius globojo sktn. inž. V. Ci ruošiama sekmadienį, rugpiūčio
Botvling Green 5,000
PARAS®
' '
I '
, :
'
;
mas, greičio dėžės ir kt. ma
Batii taisymas paimamos ir
1,302 viliškas. Pilėnų t. vienetus TS 24 d. Neurų ūkyje. Pradžia 12
1,852
Central Štai:e
1
i
•
M
j
šinos dalių įdėjimas.
pristatomos į namus be mokes6,500
6,266 globoja sktn. B. Rėkus. Vytau- vai. Visi kviečiami dalyvauti.
Kent
Parduodami amžini aku
čič. ' 1 ’ ' ’
5,872 tėnams vadovauja vyr. vltn. Alg.
JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
6,200
Miami
Į
,
v
/ ,
j ' ■
> j
/<•*'(
/ > ». I I I * l > Z * ( t
11
muliatoriai.
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki
23,000 22,615 Garlauskas, o jūrų skautams
Ohio State
Parduodamas namas
7 v.
7,100 vair. R. Dumbrys. Stovykloje iš
Ohio Univer sity 7,300
24 hours towing.
Knyga
jau
gauta
Dirvoje.
Ji
yra
300
psl.
ir
kaštuoja
Paruošė K C □cvelando atvykusius stovyk 2 šeimų, prieinama kaina. Tarp
Telefonas: GL 1-5875, būt} —
Dienos telef.: IIE 1-6352.
lautojus pasitiko ten jau visą Care ir Class Avė., 1153 East
po $3J)0, gi kietais viršeliais $3.50.
GA 1-7658.
Nakties telef.: LI 1-4611.
savaitę vykdę paruošiamuosius 63 St. Telefonas UT 1-0485.
LABAI PRIEINAMA KAINA darbus 8 pionieriai — DLK Vy
Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom
PARDUODAMAS
tauto dr-vės skautai.
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
Išnuomojamas kambarys

PRIETAISAS

heAring

3
s

^SpyLIliKĖSE

ŠEIMOS
DRAUDIMAS

RAUDONIEJI
VIDURAMŽIAT

DABARTINIS DIRVOS
NAMAS,
tinkąs atidaryti kokiai nors dirb

tuvei ar krautuvei. Ypač tinka
vyresniai amžiaus šeimai, kuri
nori tame pačiame name gyventi
ir turėti savo įmonę ar prekybą
Viršui vra 6 didelių kambarių
butas. Taip pat, šalia krautuvės,
pirmame aukšte, lengvai galima
j rengti nedidelį, dviejų kamba
rių butą. Lygiai ir antram aukš
te lengva perskirti į du pelnin
gus butus.
Šaukit 'Dirvą telefonu HE
1-6344.

J.

CTJ U NS KA S

East Cleveland. Vi bloko nuo
Rapid Transit. Kambarys su
Neo-Lituanijos rengiamas Jinos Varytės ir Antano Smetonos privilegijom. $8 savaitei, šaukti
koncertas įvyksta Severance vakarais — UL 1-5288.
Chamber Music Hali, 11101 Eu
Išnuomojamas 5 k. butas,
clid Avenue, rugsėjo 7 d. 7 vai.
30 minučių. Pakvietimai į šį kon antram aukšte, yra garažas,
certą gaunami pas korp. pirmi kreiptis: 552 E. 117 St.
ninką Cezarį ModestąviČių, p. JoGL 1-2480
kubaitienę ir kitus platintojus.
Kongresmanė Frances P. Bolten,
kaip mums praneša, rūpinasi,
kad priimant naują Income Tax
sumažinimą, namų savininkams
mokesčiais nebūtų apdedama
$500 suma, skirta namo remon
tui.

L A I K R O D I N I N K AS

Taiso ir parduoda laikrodžiu?
apyrankes ir kitas brangenybes
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio

Telef.: LI 1-5466

MŪSŲ SPECIALYBĖ
Vaistų siuntimas į užsie
nius. Mūsų sandėliai yra pil

ni, ir užsakymai greit iš
pildomi. Kainos visiems pri
einamos.
MODERN DRUG
12429 St. Clair Avė.
MU 1-2342

DĖKOJAME

DIRVOS
RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at
siuntė šias aukas:

Kezenius L., Cleveland ....$1,00
Zykus Ad., Cleveland .......
Kukarskas J., Baltimore ....
Juodvalkis J., Rochester ....
Veitas R. M., Cleveland ....
Rukuiža A., Berwyn ........
Braziulis VI., Cleveland ....

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

GERIAUSI IDAINAVIMAI

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

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

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
ĮDAINAVIMŲ

ALBUMAS

KAINA $10.00

P. J. KERSIS
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.

VINęĖS JONUŠKAITĖS

2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

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.

Aukotojams tariame nuoširdų
ačiū.

KAINA $8.0 0
SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES

{DAINAVIMŲ

ALBUMAS

DIRVA

IŠTIKUS GAISRO

I. J. SAMAS JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

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.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką

'o-o

laiku išsiųsti.

Jaunųjų menininkų koncertas

1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3, OHIO

..2

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. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra
kandui tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo.
ko visada reikalauja apdraudos

kompanijos pirm, negu išmoka
už nuostolius.
P. J. KERŠIS,

produktus.

609 Society for Savings Bldg.
Telef.: MAin 1-1773

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Rezidencija: PENINSULA 252

JAKUBS & SON

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.
Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio
Tel.: HE 1-6344

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

nikus; 3. laisvesnes rankas veik
ti Azijoje, kaip specialioje inte
resų zonoje; 4. vietą bet kurioj
busimoj viršūnių konferencijoj;
5. lygias teises su Maskva, ap
sprendžiant komunistinės veik
J. p. p.
los strategiją.
Vos tik Chruščiovui grįžus
Chruščiovo ir Maocetungo su Maskvon, buvęs sušauktas nepa
sitikimas Peipinge įvyko, vos tik prastas partijos CK posėdis. De
pasibaigus astuonias savaites batai nusitęsę gana ilgai, kol ko

VINGIAI
IR
PERSPEKTYVOS

trukusiai

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

Kai ligonis tebeserga išgąsčiu

Telefonas: HEndersoi

autorius P. Grigaitis nėra paten

karinės

strategijos mitetas patvirtinęs Chruščiovo

konferencijai, kurioje dalyvavo
apie 1,000 raudonosios Kinijos
karinių vadų.
Pasitarimų metu Chruščiovas
sutikęs Maocetungui duoti: 1.
daugiau ginklų, gal net ir ato
minių; 2. daugiau įrengimų, kad
Kinija pati galėtu statydintis sa
vus atominius reaktorius ir sput-

pranešimą. Chruščiovas savo vie
tą išlaikė, tačiau jo pozicijos

smarkiai susilpnėjo.
Prancūzų žvalgybos duomeni
mis, Maocetungo nepasitenkini
mas Chruščiovu pradėjo didėti,
Rusijai sutikus dalyvauti Žene
vos pasitarimuose dėl atominių
bandymų, tačiau galutinai jo
pasibaikusi, kai Chruš
< kantrybė
w
ruošęs. Todėl paleido į Kongreso čiovas nepajėgęs įpiršti Maoce
dalyvius neapgalvotų ir neatsa tungo į tuo metu projektuotą
kingų samprotavimų, įžeidžian viršūnių konferenciją.
Peipingan Chruščiovas turėjęs
čių nusipelniusį asmenį.
Suprantama, dalis Kongreso būtinai vykti, kad neįvyktų ski
dalyvių turėjo reaguoti. Garbin limas su Maocetungu. O Peipingo, jau mirusio ir savo garbės go-Maskvos ašis jam yra būtina
ginti nebegalinčio asmens vardą sąlyga, ne tik komunizmo stipru
gindami, į M. Viniko įžeidimus mui išlaikyti, bet ir savo asmc
reagavo V. Šimkus, Dr. Br. Ne niniam pirmavimui Maskvoje už
mickas ir Amerikos Lietuviut garantuoti. Priešingu atveju
Tautinės Sąjungos pirmininkas Maocetungas galėjęs pradėti
remti Suslovo vadovaujamą opo
E. Bartkus.
P. Grigaitis rūstauja tik dėl ziciją.
*
fakto, kad buvo reaguotą į įžei
Lenkų stalinistų grupė išvyko
dimus, bet tiems, kurie reagavo,
jokių priekaištų padaryti negali, atostogų į Rusiją. Tikrasis ke

kintas Kongrese sekta savo pa
saka, nes "Naujienose" jau mė
ginama ją keisti, "reformuoti"
Žvilgsnis į P. Grigaičio laikyseną Amerikos Liet.
P. Grigaitis Kongrese teigė,
Kongrese ir po kongreso skelbiant rašinius
kad aukštas Valstybės Departa
mento pareigūnas, kviečiamas į
Naujienose
ALTo suvažiavimą ir ta proga
suruoštą priėmimą WashingtoKĘSTUTIS KRIAUNYS
ne, jį paklausęs: kas ten daly
vausią — seni Amerikos lietu
Reikalauja ko statutas
Pijus Grigaitis "Naujienose”
viai ar "dipukai?" Pas pirmuo
nenumato
vis dar tebeserga išgąsčiu, Gri
*
gaičio ir jo bendru patirtu Bosto Pijus Grigaitis didžiai nepa sius jis galįs atsilankyti, bet pas
ne įvykusiame Lietuvių Kongre tenkintas, kad Kongreso metu antruosius — ne. Tačiau "Nau
se, kuriame, be iki šiol tokiomis buvo siūlomas rinkti Kongreso jienose" ši Grigaičio demogogija
progomis buvusių panegirikų prezidiumas. Pasak Grigaitį mėginama išreikšti kitais žoALTo trijulei, iš lietuvių visuo ”... pirmininkavimas turėjo bū žodžiais, suteikiant jai jau pati
menės prasiveržė sveikos ir kon ti perduotas ALT vadovybei...’ kimą prasmę: rašoma jau nebe
apie senus Amerikos lietuvius ir
struktyvios kritikos mintys.
Tokio perdavimo ALTo statu
Prasiveržė pasiūlymai geresnei tas nenumato. Todėl kiekvienam "dipukus”, bet apie "piliečių ir
ALTo organizacijai ir jo sėkmin aišku, kad Kongresas yra kom- nepiliečių organizacijas".
Jei P. Grigaitis būtų taip kal
gesnei veiklai, apjungiančiai di petetingas išsirinkti sau prezi
desnius lietuvių sluoksnius ir na diumą, ir joks P. Grigaitis netu bėjęs, kaip jo "Naujienos" šiuo
šiau vykdančiai Lietuvos laisvi ri teisės šią Kongreso kompeten klausimu rašo — niekas dėl šitos
lionės tikslas, kaip manoma, esąs
distinkcijos nebūtų jaudinęsis, nea jie buvo pakankamai santū gauti Kremliaus paramą kam
nimo darbą.
ciją suspenduoti savo trijulės
nes ji kiekvienam yra supranta rūs ir nieko neįžeidinėjo.
P. Grigaitis, užuot įsiklausęs į naudai ir garbei. Kodėl gi demo ma, logiška, ir tą "esminį skirtu
P. Grigaitis, iš esmės negalė panijai prieš Gomulkos progra
lietuvių visuomenės balsą ir įsi kratijos deklamatorius P. Gri mą" visi suvokia.
damas daug ką prikišti dėl šio mą ir gal net patį Gomulką atei
nančiame CK posėdyje.
jautęs į jos patriotines nuotai gaitis nenori jos praktiškai vyk
Mums atrodo, kad kylys, kurį reagavimo į M. Viniko padarytą
kas, — tas, atrodo, save demo (lyti, kodėl jis taip bijo rinkimų, P. Grigaitis ir jo "Naujienos" įžeidimą, užleidžia tūlą A. Pa
Vid. Ryty krizė paskatino naf
kratu laikančiam žmogui, ypač kurie demokratinėje sistemoje sąmoningai varo tarp senųjų ir pievi (1958. VII. 30 d. "Naujie
Mokslininką Otto Winzen (kairėje) ir aviacijos kpt. G. Schock,
dar visuomenės veikėjui, yra pri yra būtini daugumos valiai iš naujųjų Amerikos lietuvių atei nos"), kad šis "atsiskaitytų" so tos kompanijas ieškotis naujų
atliekant bandymus prieš projektuojamą kilimą į 100,000 pėdų
valoma, — elgiasi tik pagal savo aiškinti ir jos sprendimams vie vių, nėra naudingas jokiam lie cialistu ir "demokratijos" vardu šaltinių į vakarus nuo Suezo.
aukštį medicininiams tyrinėjimams, ištiko nelaimė: balionui po
jgeidž ius: vienbalsiai Kongreso nu ar kitu klausimu padaryti? tuviškam reikalui — nė Lietuvos su trijulės neklusniais žmonėmis, Viėnuolika įvairių bendrovių,
bandymo leidžiantis, maždaug 125 pėdų aukšty atsikabino gon
priimtuosius nutarimus nukiša Ypač toji baimė darosi dar, įtar- ląįsvinimpi, nė pačios lietuvybės grasindamas tautininkams ir Įskaitant 8 amerikines, pradėjo
dola, ir abu tyrinėtojai, nukritę žemėn, sunkiai susižeidė.
į patamsį, tuo norėdamas ir to tinesnė, kai rinkimų nedraudžia gajumui^ Jei iš to yra šiokios to frontininkams atstatytoje demo bandomuosius žemės gręžimus
liau "tvarkyti” ALTo reikalus, net "grigaitinis? ALTo statutas. kius pandos^ tai tik pačiam P. kratinėje Lietuvoje pabrūkti Libijoje. Iš 16 jau spėtų išgręžti
v: j i j ;•< ); > C<r(igaičįųi. Jis, matyt, trokšta, "...peilį po kaklu". (Ir Stalino šulinių nafta 'rasta tik viename.
kaip jam ir jo trijulės bendrams : < • , r i « į
Tolesniems bandymams asignuo
Dešimtį kartų girdėtą: ( i
patogu ir naudinga. Iškraipo fak
kąd jam patogi ir naudinga pą- veiklos piVmiėįi "žygiai" prasi ta 56 ‘mil. doleriu.
pranešimą išklausius
tus ir net aąvo kongrese pasa
Inž. Eugenijus Bartkus, kų. (Jis yra Variakojo "bosąp").
kaklu", vė
lėjjs Arpjeyikos Ęįetuvm Tary- dėjo nud i,-peilto
Vis
daugiau
arabų
šeichų
at

kytus žodžius, siekdamas apgau i Grigaitis jaudinasi, kad jo )pję ir kitįose lietuviškose orga linu1 jie išfobulijo ir milijonus
ALT R-gos pirmininkas, išvyks- Juokais pasakė: "Variakojis per
vyksi
gydytis
į
Vieną.
Tačiau/
į.
ti lietuvi” ”isuomenę. Griebiasi "pranešimo?'nepagyrė Dr. P. Vi nizacijose tęstųsi kiek galint il nekaltų žmortių, ju tarpe ir kele
Virginijos valstybėje”.
U; atostogų į pietinę Kaifųmjją kaJ •žemes
L
( . j ./♦'» _
_
ne
gydytojai
čion
traukia
turtin

insinuacijų kitu srovių asmenų leišis, o priešingai — jj kiek kri giau,. šitų tikslo,siekdamas, jis su tą tūkstdnčili lietuviu, pasiuntė
ir Męksiką. Grįš atgal apie pirmą Pasirodo ten, kalniose, statomas
guosius naftos valdovus, o ne- rugsėjOį. Ęųgenijųs turėjo sunkią "sūperhighway"j o Variakojis
atžvilgiu.
tiškiau vertino ir atkreipė, dė s^yo "Nąujįięnomis” aukoja lie- į aną pasaulį)1.1
aiškrateitiš. Jie krauja savo ver
mesnį pranešėjo neprotingus ir fųyių yięnybę, piųdydamas seRe grasinitho pabrukti . .jjel- tybes į Vienos seifus arba inves vasąrą. Jis prganizavę (žiųoma, tun .paruošti žemės jpątayimo
Rengimo komisijų; pirmi* i įkas neatsargius ifcU’eišĮcjmus, -ir čia
daug fajkininkų turėjo) Lietuvių duomenis.. Įr tai ątjikti ręikja la
nę^ni^opius, lietuvius ateivius su lį po kaklu", ir A. Papievis iš tuoja į phamonę.
atspėjo daugumos nuomai
it Dr.,Vįleišio lp-įtišk^s pasta naujaisiais, griebiasi neleistinų esmės nieko begali prikišti reaTautinį kongresą. Vėiau aktyviai bai skubiai.
)f i t ,i
i
"Naujienose” (liepos 14 ir
bas nepagrįstai vadina demago )rie/nQniu tdrpgrupjnėje veiklo- guotojams ir neteisinti įžeidimo.
dafyvavb ALTp kongJre|e?Q svar • Pulk. Jonas šiedąs, ųaūjas
Dalis
britų,
ypač
darbiečių,
d. numeriuose) tūlas P. G, (ma gija. Jei , jau kalbėti (apiq demo- ie (provokacijų, insinuacijų, Todėl jis metasi visiškai kiton
biausia, žinoma, turėjo atlikti sa Kultūros Fondo ‘ pirmininkas,
•pandos
labai
rėmė
1
‘
Chruščiovo
tyt. pats Pijus Grigaitis!), in gbgiją, tai visų pįi;ma šią termi šjųeižtoj ir pačią jo taip dažnai pusėn ir ima dėstyti M. Viniko
vo pareigas toje bendrovėje, kur jau baigia sukviesti savo valdy
pasiūlymus
dėl
viršūnių
konfe

formuodamas lietuvių visuomenę nas turėtų būti Liikomaą ne,Dr. deklamuojamą demokratiją sai nuopelnus.
jis'yra vyriausio inžinieriaus pa bos narius. Jų ’ tarpe yra Dr.
rencijos
ir
barė
JAV,
kam
ši
neapie tai "Kas atsitiko?" Bosto Vileišio pastaboms, bet Jtv Gri kuoja savo nąųdihgumo ir pato
Mes hesikesiname į M. Viniko ’siskubinanti jų tuoj pat priimti. vaduotojas. Dirvos koresponden Ašoklis, Kreivėnas,f Maldeikis,
no Kongrese, iškraipydamas fak gaičio "pranešimui".
( ,
tui Eugenijus Bartkūs šitaip pa Končius, Naudžius, Sruoga. Dar
nuopelnus ir nemanome jų nė
gumu saitų.
Kai
Chruščiovas
po
susitiki

tus bei savaip juos interpretuo
Vadinamasis P. Grigaičio pra
neigti, nė pasisavinti. M. Viniko mo su Maocetungu staiga savo sakė: "Ką mūsų bendrovė pada Stinga keleto nariu. Tie visi šve
damas, visų pirma su pasipikti nešimas buvo mažų mažiausia Kada pranešimo daryti ateina nuopelnai yra atskira tema ir
rei per vasarą, iš to mes gyvena do pakviestiėji nariai turės būti
pasiūlvmų
atsisakė,
Londono
nimu daro nepagrįstų priekaištų jau dešimtį kartų girdėtas ir vi
nepasiruošęs pranešėjas
apife juos A. Papievis gali kal darbiečių "Daily Mirror” pirma me ir turime darbo per visus me dar Centro Valdybos patvirtinti.
Rengimo Komisijos pirmininkui siems iki gyvo kaulo įgrįpęs. Tąi
P. Grigaičio "Naujienos", vaiz bėti ir rašyti kiek tinkamas jo me puslapy įdėjo Chruščiovo fo tus. Taigi vasarą yra didžiausio Girdėti, kad tas patvirtinimas
Matjoškai, kad jis ”... nesiten seniai P. Grigaičio sekamoji pa duodamos Kongreso "faktus", kokių nors sukaktuvių proga.
ji darbymetė pas mus”. Daug kas galįs užtrukti net keletą savai
tografiją
ir
dar
didesnę,
pusę
kino įprastu tokiais atvejais žo saka, kraunanti daugiausia ne urbūt, arčiausia teisybės priei Bet gi M. Viniko nuopelnai toli
iš Dirvos skaitytojų klausia, ko čių. švedas nekantrauja ir šau
nuslapio
užimančią,
antraštę:
džiu, bet perskaitė visą savo pelnytus laurus ant jo trijulės na, aprašydamos M. Viniko iš gražu dar nėra pagrindas jam
kį darbą faktiškai dirba Eugeni kia posėdį dar be patvirtinimo.
"Chruščiovas
apsikvailino
!
”
partinės grupės (tautininkų) galvų, pilna prieštaravimų ir ne provokuotą incidentą. Tačiau ir ką nors įžeidinėti ir jo įžeidi
jus Bartkus Meissner ir Co. ben Svarbiausias klausimas: Lietu
programą, nors jisai turėjo kal sąmonių, šį kartą visiškai nepa čia neapseinama be "grigaitiš- mams pateisinti.
drovėje.
vių Kultūros namai — tiek cen
NORINTIEJI VASAROTI
bėti komisijos vardu, sudarytos ruošta, sekanti dalykus, kurie su <os" interpretacijos.
Padėtis yra tokia. Bendrovės triniai, tiek kiekvienoje apylin
Jei kalbėtume apie dabartinę savininkų Stasio Lūšio ir Bruiš skirtingų atstovų".
ALTo veikla nieko bendro netu
Visų pirma tenka, pasakyti, M. Viniko veiklą, tai noromis tenio L. Veito vasarvietėje, kuri vyriausias inžinierius paruošia kėje. Tai didelė ir nevisai aiški
bendrus projektus. Gi inž. Bart problema.
Šis Grigaičio priekaištas visiš rėjo ir neturi, tik vienoj kitoj <ad M. Vinikas pranešimo, kokio nenoromis turėtume pasakyti, randasi saulėtam Cape Gode,
• Kviečia — kai ateina pyksta.
kus — jo pavaduotojas — turi
kai nepagrįstas. Viena, Grigai vietoj teužgriebianti šį tą iš Kongresas laukė iš iždo globėjų, kad ji savo metodika yra labai kreipiasi sekančiu adresu:
tuos projektus įvykdyti. Bart Visa Amerikos lietuvių spauda
Colonial Inn
tis neturi nė formalinės, nė mo ALTo darbų. Kongresas tikėjosi visai nedarė, o sekė paprastą pa panaši į P, Grigaičio "veiklą" —
kus turi įgaliojimus samdyti ir pilna graudžių dejavimų, kad lie
Beach St.
ralinės teisės nustatyti, kaip tu ir laukė iš ALTo vadovybės ne sakaitę, girdamas P. Grigaitį ir visoms priemonėmis išlaikyti tu
atleisti jo darbui reikalingus ar tuviškas jaunimas, ypač čia bai
Monument Beach
rėjo kalbėti Rengimo Komisijos senų pasakų, ne savęs adoracijų, jo trijulės bendrus. Bet ir tai rimą postą.
nebereikalingus inžinierius. To gęs aukštuosius mokslus, nutols
Cape Cod, Mass.
(Bus daugiau)
pirmininkas. Antra, p. Matjoš- ne kreivai ir išpūstai atvaizduo pasakai, pasirodo, buvo nepasikių inžinierių Bartkus šiuo metu ta ir žūsta lietuvybei. Net kon
kos sveikinimo žodyje pareikš jamų kai kurių faktų, bet tikrai
turi 160. Dabar inž. Bartkus (su gresai šaukiami tas, kad nu
tos mintys susilaukė visuotinio atliktų darbų konkrečios ir ob
160 inžinierių talka) daro tokių sprendus, ką reikia daryti. Pasi
pritarimo Kongreso dalyviuose, jektyvios apžvalgos, apimančios
statybų planus, kurių įvykdy rodo, kad tos ašaros kai kur yra
kurių, ir Grigaitis sutiks, ne visi 1953-1958 metų laikotarpį be P.
mas (pastatymas) sieks apie 90 netikros. Kai kas ne tiek trokš
buvo tautininkai, ir vienbalsiai Grigaičio "pipirų” ir kitų "prie
milijonų dolerių. Iš to, turbūt, to jaunimo, kiek jo bijo. Va, Eu
buvo priimtos, kaip Kongreso skonių". Todėl tokio "praneši
galima spręsti apie inž. Bart genijus Bartkus buvo išrinktas
nutarimai. Gaila tik, kad Gri mo" autorius neturi jokio pa
ALT S-gos pirmininku. Tam tik
kaus darbą, teises ir pareigas.
gaitis vienbalsius kongreso nu grindo nė pykti, nė rūgoti, kad
• Juozas Bačiūnas pažadėjo roje spaudoje pasirodo pasipikti
tarimus slepia nuo lietuvių vi jis susilaukė iš Kongreso daly
gražiai patalpinti savo vasarvie nimas, kodėl toks jaunas žmogus
suomenės, matyt, norėdamas vių, jų skaičiuje ir iš Dr. Vilei

CHICAGO IR CICERO
J

juos ignoruoti ir toliau, kaip pa šio, kritiškesnioi įvertinimo ir

»

i

t

tėje Amerikos Lietuvių Tautinės yra pirmininkas. Nurodoma, kad

Sąjungos skyrių rajoninį suva
teptasis "demokratas", elgtis ir rimtesnių pastabų vietoj geistos
žiavimą. Tatai įvyks jau daugiau
"veikti”, kaip jam naudingiau panegirikos. Be reikalo P. Gri
į rudenį. Suvažiavimo iniciato
gaitis ryžtasi kai ką įtikinti, kad
ir patogiau.
riai yra Chieagos ir Cicero sky
Kongreso dalyvių dalis, patys
Pijus Grigaitis, matyt, neapsi siekdami valdžios, kaltinę seną
riai. Tai yra inž. Bakšys ir inž.
Variakojis. Ten dalyvaus Dežiūrėjęs, Lietuvių Kongreso nu ją "valdžią”, kad ji būtų "nu
troit, Cleveland ir Omaha (Nctarimus padaro tautininkų pro versta”.
braska) skyriai. Gal dalyvaus ir
Kongresas "valdžios” nevertė,
grama. Jei p. Matjoškos sveikini
daugiau. Paaiškės vėliau. Tokie
mo žodyje pareikštos mintys bū bet smerkė trijulės sauvalę ir ne
suvažiavimai pas Bačiūną pa
tvarką, stebėjosi tokiu ALTo va
tų buvusios tik tautininkų pro
prastai būna malonūs ir visuo
dovybės nepasiruošimu rimtam
grama, sunku tikėti, kad jas reikalui, tokiais iširusiais "pra
meniškai naudingi. Tautininkai
Kongresas būtų vienbalsiai pri nešimais", kaip P. Grigaičio ir p.
laukia.
• Kur inž. Jonas Variakoiis?
ėmęs. Tos mintys buvo ne vien Viniko. Kodėl gi Kongresas nelis yra ALT S-gos Cicero sky
Matjoškos ir jo grupės, bet lie nadarė jokių rimtesniu pastabu
riaus pirmininkas. Dirvos kores
tuvių visuomenės atstovų neabe Mėl M. Vaidylos pranešimo? Rei
pondentas negali io "sugauti” —
jotinos daugumos nusistatymas, kalas paprastas ir aiškus — Vainegali sužinoti, kokie Cicero sky
kurio tik P. Grigaitis ir jo tri dvlos
finansinis pranešimas
julės bendrai vis dar nenori pri (nors nepakankamai detalus) bu KLM, olandų transatlantinio susisiekimo bendrovės, Super Constelation tipo lėktuvas su 99 kelei riaus planai ir darbai. Variako
viais nukrito į Atlantą (kryželis žemėlapy apytikriai rodo nukritimo vietą) ir visi keleiviai žuvo. iis vis dirba ir dirba bendrovėje.
pažinti. Tai tikrai būdinga ap vo tinkamai paruoštas.
Nelaimės priežastis ligi šiol dar neišaiškinta.
Paklausiau patį Eugenijų Bart
Matyt, ir pats "pranešimo"
raiška.-

Bartkui tik 35 metai. Klaida.
Bartkui ne 35, bet 33 metai. Bet
ar didelis

nuopelnas

pasenti ?

Kiekvienas tą be jokių pastangų
padaro. Blogiau, kai nusenę žmo
nės užsimiršta bekalbėdami ir
kartoja vis tą patį.
• Gera naujiena koresponden
tams. Sužinota, kad Altas laikas
nuo laiko apmoka vieno dienraš
čio korespondentą ir net redakto
rių, jei jie ką nors gero apie Al
tą parašo. Gal tas apmokėjimas
ir neblogas dalykas, bet kodėl gi
tik vieno dienraščio?
• The Republican Party of Ci
cero adresas yra toks: 5623 West
Cermak Road, Cicero 50, Illinois.
Keletas ciceriečių teiravosi —
todėl ir duodu.
Julius šakelė
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