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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Permainos vilniškėje valdžioje
Spalio 17 dieną paskelbta eilė
pakeitimų vilniškėje valdžioje.
Jonas Laurinaitis atleistas iš
respublikinio Valstybinės plano
komisijos pirmininko pareigų,
tačiau atleidimo įsakyme jis te
bevadinamas ministro pirminin
ko pavaduotoju.
Aleksiindras Drobnys, anks
čiau buvęs ilgą laiką finansų mi
nistro pareigose, pastaruoju lai

Ūkio Tarybos pirmininku buvo
paskirtas Ksaveras Kairys.
Iš ministro pirmininko pava
duotojo pareigų atleisti, "ryšium
su perėjimu į kitą darbą”, Juozas
(Grigalavičius ir Petras Levickis,
kuris ministrų taryboj atsirado
1956 metų pradžioje. Levickis

buvo premjero pavaduotojas dau
giausia žemės ūkio reikalais.

darantį pateisinimo tautų diskri
minacijai. LNT ypač kreipė dė
mesį į tai, kad ABN sąjūdis pa
grindiniu tikslu laiko ne tik idė
jinę kovą prieš komunizmą-bolševizmą, bet ir kovą prieš Rusi
jos imperializmą, prieš vadina
mąją "vieningos, nedalomosios
Rusijos imperijos" idėją. Susi
pažinusi su ABN veiklos apim
timi, ypač su jos plėtimu Ame
rikos žemyne, LNT valdyba pri
ėjo išvados, kad yra naudinga ir
tikslinga tame sąjūdyje daly
vauti įsakmiau, negu iki šiol iš
lietuvių pusės dalyvauta. Lietu
vių Fronto Bičiulių vadovybė pri
sidėjo prie šios išvados ir prak
tiško jos vykdymo. Kitoms, ne
tik politinėms, organizacijoms ir
paskiriems asmenims irgi yra
atviras kelias įsijungti į tą są
ABN sąjūdyje, pripažino jį ne jūdį, į Antibolševikinių Tautų
(LNA)
sudarantį tokios kliūties ir nesu Bloko veiklą.

Kiti lietuvių politiniai organai
formaliai nesijungė į ABN veik
lą, svarbiausia tuo sumetimu,
kad jame dalyvauja kovotojai
tautų, neturėjusių valstybinės
tradicijos, tai yra, neturėjusių
nepriklausomų valstybių, kaip
Ukrainai, gudai, armėnai, gruzi
nai ir kt. (Kitų, nepriklausomy
bės netekusių Europos tautų pa
skirų grupių atstovai sąjūdyje
yra, išskyrus lenkus, kurie ven
gia bendradarbiauti su ukrainais,
bet kurie jau buvo atsiuntę savo
stebėtoją į New Yorke vykusį
A E-ABN kongresą. Nėra taip
pat nei vienos čekų organizaci
jos, bet yra slovakų).
Lietuvos Nepriklausom y b ė s
Talkos valdyba, apsvarsčiusi tą
"valstybinės tradicijos" motyvą,
kaip tariamą kliūtį dalyvauti

Viso pasaulio dėmesys šios sa
vaitės pradžioje buvo nukreiptas
į Vatikaną, kuriame užsidarę
kardinolai rinko naują popiežių.
Vienuoliktą

kartą

balsuojant,

naujuoju R. Katalikes Bažnyčios
valdytoju išrinktas Venecijos pa
triarchas kard. A. Ronealli. Pa
gal iš XII amžiaus kilusią šv.
Malachi jo pranašystę, jis turėtų
būti "ganytojas ir jūreivis", kaip
ir šventasis Petras.

Rašytojų Draugijos suvažiavi
mas įvyko Nevv Yorke, lapkri
čio 25 d. Jį atidarė buv. pirm. B.
Babrauskas, į prezidiumą pa
kviesdamas J. Mikuckį, L. Dovy
dėną ir K. Grigaitytę — pirmi
ninkais ir A. Balčiūnienę — se
kretore. Į rezoliucijų komisiją —
A. Merkelį, K. Ostrauską ir P.
Naujokaitį.
Rašytojų D-jos veiklą apibū
dino Liudas Dovydėnas, revizi
jos komisijos vardu pranešimą
padarė J. Kaupas.
Visą dieną rašytojai posėdžia
vo svarstydami jiems rūpimus
klausimus. Nusiskundė per dide
liu visuomenės supolitikėjimu ir
permaža dėmesio skirimu kultū
rinėms vertybėms. Taip pat
skundėsi sunkumu rasti parašy
tiems veikalams leidėjus, netei
singą kritiką ir k. Tais klausi
mais suvažiavimas priėmė rezo

liucijas.
Priimta 5 nauji nariai: Albi
nas Baranauskas, Irena Naudžiūnaitė, Elena Tumienė, Jero
nimas Ignatonis ir Juozas Tini-

MIRĖ STASYS AUDĖJUS
ku buvęs ministro pirmininko pa
vaduotojas, iš pavaduotojo pa
Spalio 16 dieną Vilniuje mirė
nis.
reigų atleistas ir paskirtas vals Stasys Audėjus, buvęs Lietuvos
Angelo Oluscppe
Cardinal BoncalSuvažiavime dalyvavo per 20
tybinės plano komisijos pirmi Valstybės Operos solistas keletą
U of Venice
rašytojų. Daugiausia New Yor
pirmųjų Lietuvos operos veiki
ninku, vietoj J. Laurinaičio.
ko rajone gyvenančių.
Aleksiejus čistiakovas atleis mo metų.
Vakare Liet. Piliečių klube
tas iš ministro pirmininko pava
1906 metais, pirmajame Miko
POPIEŽIUS JONAS XXIII PRADEDA įvyko literatūros vakaras, kurį
duotojo pareigų ir paskirtas Petrausko operos "Birutės" vai
naujasis Liet. Rašytojų d-jos
Liaudies Ūkio Tarybos ("Sov- dinime Vilniuje Stasys Audėjus
VALDYTI
pirm. Juozas Tysliava, dėl ne
narchozo”) pavaduotoju, palie dainavo Birutės brolio rolę. Lie
NEBELAUKIAMA KAINU
KĖLIMO
t
kant jį ir ministrų tai/ybos nariu tuvos valstybinėj operoj jis da
Romos Katalikų Bažnyčios
Naujasis
popiežius Jonas paprastai blogo oro, jau buvo
lyvavo kaip solistas (bosas) iki
262-ju popiežiumi išrinktas Ve XXIII, baigęs konklavą, perėmė norėjęs atšaukti, tačiau publikos
('"ministru be portfelio”).
VYRIAUSYBĖ DAUGIAU DĖMESIO SKYRĖ INFLIACIJAI
Prieš kiek laiko l)jhvo pakeis- 1927 metų. Paskui jis išvyko į
necijos patriarchas kardinolas Romos Katalikų Bažnyčios ad prisirinko beveik pilna salė.
SUMAŽINTI, NEGU KOVAI SU EKONOMINE KRIZE
Į susirinkusius žodį tarė B.
tas ir Liaudies Ūkio Tarybos pir- Vilnių, savo gimtinę, dalyvavo
Angelo Giuseppe Ronealli, ku ministravimą. Oficialus jo vaini
J.
KAZLAUSKAS
mininkas: E. Ozarskis
riam lapkričio 25 d. sukaks 77 kavimas greičiausiai įvyks lap Babrauskas. Savo kūrybą skai
I iš tu pa- lietuviškuose koncertuose, "Vaitė poetas J. Mikuckis, L. Dovy
reigų buvo atleistas ir tuo tarpu dilos" teatre, o Vilniui vėl grįžus
metai. Jis pasirinko Jono XXIII kričio 9 d.
Ūkiniam gyvenimui pamažu
Unijos, matydamos darbinin
dėnas papasakojo apie Vincą Ku
neminimas jokiose /naujose pa- prie Lietuvos, dar kurį laiką daivardą.
gerėjant, infliacija pereina į ve kų, o bendrovės gaminių pertek
reigose (nors turėtų būti vienas navo operoje. Po karo dar dainaPirmoje savo kalboje naujasis TRUKDYTOS TRANSLIACIJOS dirką, K. Grigaitytė-Graudušiegetacijos stadiją. Kainos ir do lių, pasidarė nuosaikesnės atlynė, V. Kudirkos sesers duktė,
Į LIETUVĄ
iš pirmųjų ministro pirmininko vo kaip solistas filharmonijoje.
popiežius kvietė visą pasaulį
lerio vertė stabilizuojasi ir da lyginimų ir kainų atžvilgiu. Var
pavaduotojų). Jo vietoj Liaudies Mirė 70 metu amžiaus.
siekti taikos. Iš to daroma išva
Reuterio žinių agentūra iš paskaitė keletą savo lyrikos nau
rosi pastovesnės. Laukiama, kad totojas, turėdamas visapusišką
da, kad Jonas XXIII tęs mirusio Londono pranešė, kad nežinomi jausių eilėraščių, L. Žitkevičius
dabartinis jų lygis bus vyrau prekių pasirinkimą ir sumažė
/
Pijaus XII politiką.
radijo siųstuvai trukdė Vatika humoristinės kūrybos. Aktorius
jantis per 9-12 ateinančių mėne jusią perkamąją galią, stojo prieš
no radijo pranešimus apie nau K. Vasiliauskas paskaitė dr. V.
Kardinolas
Ronealli
yra
kilęs
siu.
tolimesnį
kainų
kilimą.
Darbi

i
STIPRINAMAS DALYVAVIMAS
Kudirkos Tilto Atsiminimus.
Didesnė dalis infliacijos ener ninkas, jausdamas baimę netekti iš šiaurės Italijos ūkio darbinin jojo popiežiaus Jono XXIII iš
E. čekienė
rinkimą. Trukdymai buvo toki
ANTIBOLŠEVIKINIAME BLOKE
gijos yra atimta. Dar likę jos darbo, padidino gamybinį pajė kų šeimos ir vėliau pasižymėjęs,
stiprūs, kad pranešimų kai ku
ramsčiai yra federalinės valdžios gumą, kas teigiamai atsiliepė į kaip Vatikano diplomatas ir uo
riomis kalbomis visai nebuvę
Specialus pranešimas
deficitas ir akcijų kainos. Bet gaminio kainą, šių metų bėgyje lus pamokslininkas. Iki paskyri
įmanoma išgirsti. Tai ypač pa
jie jau nepajėgia didesnio akty uždarbių pakilimas yra pilnai mo kardinolu 1953 metais, jis
lietė pranešimus čekų, lenkų, lie LIETUVOS LAISVES
buvo
ištarnavęs
27
metus
Vati

Lietuvos Nepriklausom y b ė s veikliausiai reškėsi Ukrainai. Pa vumo išvystyti.
kompensuotas padidėjusia dar
KOVŲ MUZIEJUS
kano diplomatinėje tarnyboje. tuvių ir gudų kalbomis.
Talka ir Lietuvių Bičiuliai ben staruoju metu žymiai sustiprėjo
Ūkinei krizei išsiplėtus, inflia bininkų produkcija.
drai sudarė lietuvių grupę-dele- vengrų dalyvavimas.
BUS ATIDARYTAS
cija laikėsi stipriai, bet, gauda
Automobilių darbininkų ir Kalba 5 kalbomis, žinomas kaip
gaciją dalyvauti AntibolševikiLAPKRIČIO 23 D.
ABN veikla yra išplėsta ne tik ma smūgį po smūgio, pradėjo darbdavių pasirašytos sutartys istorikas ir meno mėgėjas.
Jo išrinkimas yra laikomas
nio Tautų Bloko Draugų Ameri Europoj, bet ir Artimuosiuose ir menkėti.
LVS Ramovės centro valdybos
nėra infliacinės. Kitos pramonės
VISAM
PASAULY
kompromisiniu.
Būdamas
nejau

koj (American Friends of the ypač Tolimuosiuose Rytuose.
iniciatyva Chicagos Jaunimo
Laukiamas pajamų mokesčių šakos, įskaitant plieną, laikysis
Antibolshevik Block of Nations, Tautinėje Kinijos Respublikoje sumažinimas neįvyko. Federali jų lygio, nes arti 5 milijonų be no amžiaus, kaip manoma, jis ne
• Sovietų Sąjunga kategoriš Centre buvo sušauktas giminin
ilgai
teviešpataus,
tačiau
per
tą
sutrumpintai AF-ABN) organi (Formozoj) ABN naudojasi stip nė valdžia, vietoje palengvinusi darbių rezervas stabdys stipresnį
kai atmetė JAV ir Britanijos pa gų organizacijų atstovų susirin
laiką turės progą
padidinti
karzacijoj. Delegacija dalyvavo rug riu radijo siųstuvu ir perduoda krizę biudžeto sąskaiton ir grą atlyginimų kilimą.
siūlymus nutraukti atominių kimas aptarti steigiamojo Lietu
..
.
dinolų
kolegiją
iki
reikalingo
70
sėjo 20-21 d. New Yorke įvyku pranešimus į pavergtus kraštus žinusi dalį vartotojų perkamo
ginklų bandymus vieneriems me vos Laisvės Kovų Muziejaus rei
Pramoninkai, norėdami atgauti nariu skaičiaus, šiuo metu tėra tams, pradedant spalio 31 diena. kalus.
siame AF-ABN kongrese ir įsi šešiomis kalbomis, jų tarpe ir lie sios galios, kuri sumažėjo bedar
jungė į tos organizacijos vadovy tuviškai. Siųstuvas girdimas Si bės metu, — silpnino infliaciją, prarastą rinką ir išlaikyti kon tik 53 kardinolai, kurių 51 daly Užs. reik. min. pavaduotojo ZoSusirinkime dalyvavo: LVS
kurenciją, neprivilios pirkėjų ky vavo konklavoje.
bę. Lietuvos Nepriklausomybės bire. Yra iš ten atsiliepimų ir iš neduodama naujos energijos.
rino žodžiais Jungtinėse Tauto Ramovės centro ir skyriaus val
lančiomis
kainomis.
Be
to,
neno

Fondas įmokėjo atitinkamą lie lietuvių.
Jono vardas popiežių istorijo se, toks nutraukimas esąs be dybos, Savanorių-Kūrėjų S-gos,
Ekonomijai pradėjus atsigauti,
tuvių grupės įnašą.
Pastaruoju laiku ABN veikla centrinis bankas padidino įmo ras didinti turimus gaminių in je nebuvo naudotas jau 600 me prasmis. Jis vėl pakartojo siū Birutės D-jos ir šaulių Klubo at
LNT organizacijų ir LFB sky žymiai sustiprinta Šiaurinėje ir kėjimus už perkamas akcijas ir ventorius rodo, kad jie numato tų, nuo Jono XXII mirties 1334 lymą, kad bandymus reikią nu stovai, Tėvų Jėzuitų atstovas
riams netrukus bus pranešti AF- Pietų Amerikoje. Susilaukiama pasunkino kreditų gavimą, pakel maždaug dabartines žaliavų ir metais. Tiesa, vėliau, tarp 1410 traukti visam laikui, ir pažadėjo, kun. Kubilius, dailininkų organi
prekių kainas. Jie yra tikri, kad ir 1415 metų yra buvęs kitas po kad sovietai sieksią Ženevos pa zacijos pirm. Kolba ir organizuo
ABN esamų bei kuriamų skyrių paramos iš įtakingų sluoksnių.
damas procentus už skolinamus
vadovybių ar pradininkų adresai,
jamo kovų muziejaus pirmininLietuviai ABN veikloje ilgą pinigus. Tai stabdis ūkiniam ki turimos gamybos priemonės pil piežius Jono XXIII vardu, tačiau sitarimų sėkmingumo.
nai
patenkins
laukiamą
prekių
kad jie vietoje galėtų susižinoti laiką buvo atstovaujami tik Lie limui ir infliacijai.
vėliau jo rinkimai nebuvo pripa
l'kas Šeštakauskas.
•
JAV
valst.
sekr.
Dulles
sa

paklausą.
Pareikalavimas
nevir

ir sutvarkyti savo dalyvavimą tuvos Atgimimo Sąjūdžio vado Federalinė valdžia ir centrinis
žinti, ir jis iš popiežių eilės ka
Iš pranešimų paaiškėjo, kad
vaitinėje
spaudos
konferencijoje
šys
turimos
paklausos
ir
neiš

tuose skyriuose. Daromi žygiai vybės ir iš dalies Lietuvos Lais bankas infliaciją laikė svarbesne
talikų istorikų buvo išbrauktas.
Chicagoje reziduoją lietuviai Tė
pareiškė
abejonę,
kad
komunis

šauks
staigios
infliacijos.
aiškiau sutvarkyti ABN dalyva vės Kovotojų Sąjungos atstovų. problema, negu ekonominę krizę.
vai Jėzuitai yra sutikę ne tik or
tinė Kinija šiuo metu ryžtųsi iš
vimui ir kituose kraštuose.
ganizuojamo muziejaus ekspona
LNT nuo pat įsikūrimo, per Lie Jiems į pagalbą atėjo unijos, kor Vartotojai, gydydami krizės
provokuoti globalinį karą.
tams duoti patalpas, bet dar prie
ABN sąjūdyje dalyvauja aš tuvos Nepriklausomybės Fondą, poracijos, vartotojai ir darbinin padarytas finansines žaizdas (da
TIKIMASI VAISTŲ
Formozos sąsiauryje komunis rūmų yra užleidę žemės sklypą,
tuoniolikos bolševizmo pavergtų padėjo dalyvauti toje veikloje, kai, spaudžiami ekonominių są lis iš jų pasimokę kredito rezul
NUO
VĖŽIO
tautų politiniai išeiviai. Ligi šiol paremdama dalyvavimą lėšomis. lygy.
tų artilerijos veikla reiškiasi ga kuriame bus pastatytas pamink
tatais, kiti dar tebeiešką darbo)
laikysis atsargaus optimizmo li Medikų suvažiavime Washing- na silpnai, ir nacionalistai ma las Nežinomajam Kariui ir už
W8g
nijos pirkimo atžvilgiu. Pragyve tone paskelbta žinių apie nau no, kad Peipingo režimas tiktai vestas, Kauno Karo Muziejaus
nimo lygio mažas kritimas gun jus antibiotinius vaistus, kurių bandąs savo militarinį pralaimė pavyzdžiu, sodelis, kuriame bus
ĮMIK
dys į dalinį ir laikiną susilaiky dalis, kaip atsargiai spėliojama, jimą pridengti politiniais ma pastatyta eįlė paminklų ir t.t.
Laisvės Kovų Muziejui ruošti
galėsianti būti veiksminga prieš nevrais.
mą pirkime.
■ \
yra sudaryta komisija iš p.p.
vėžį. Japonų mokslininkų grupė
• Alžiro sukilėlių informacijos
Lauktas federalinės valdžios
bando naują antibiotiką mitomyministeris pranešė Afrikos dele Šeštakausko, Kruvelio ir Vit
12 bilijonų deficitas ūkiniams
cin C. Navikai buvo sumažinti gatams Jungtinėse Tautose, kad kaus. Komisija jau ruošia ekspo
1959 m. (jie prasidėjo liepos 1 d.,
019 Flytng Bovcars,
natus, užpirko medžiagą pamink
25 atvejais, išnyko 1 atveju.
jo
vyriausybė
yra
linkusi
tartis
1958
ir
baigiasi
birželio
mėn.
30
carry 30,000 pounds.
Eight-inch hmvltzers.
Vaistas tebėra bandymų stadi su Prancūzija, tačiau ne Pary lams ir t.t.
d., 1959) bus 2-4 bilijonais ma joje.
Muziejaus sodelio projektą
žiuje.
žesnis. Pagyvėjęs biznis pageri
Kiti tyrinėtojai pasakojo apie
ruošia arch. Mulokas.
no korparacijų ir individų paja kitą naują antibiotiką actinobo• Iš Washingtono ateinančio Lėšoms telkti sudaryta specia
mas, kurios padidins valdžios pa
lin, kuris sėkmingai kontrolia mis žiniomis, JAV šaltai priėmė li komisija, kuri bus pagelbiniu
jamas mokesčių forma.
vęs į peles perkelto žmogaus vė De Gaulle pasiūlymą reorgani organu prie LVS Ramovės cent
RB57 light bombers, 600 mph.
zuoti NATO vadovybę.
Aukštos akcijų kainos, netoli žio plitimą.
ro valdybos ir palaikys tamprų
moje praeityje sumušė 1958 me Tame pačiame suvažiavime
• Kanados premjeras Diefen kontaktą su savų organizacijų
tų rekordą; infliacinė spekuliuo buvo paskelbta, kad du nauji an
bakeris pareiškė, kad svarbiosios skyriais, esančiais Chicagoje ir
toji; psichologija yra paremta tibiotikai, vansomysin ir kana- problemos tarp Kanados ir JAV už jos ribų. šią komisiją sudaro:
geresnio ateities biznio bei pelno mycin, parodę sėkmingą veikimą ūkinėje ir prekybos srityse vis LVS Ramovės centro v-bos at
perspektyvomis ir ilgalaikiu in prieš stafylokokus. Pradėjus dar tebesančios neišspręstos, ta stovas M. Rėklaitis, vietinio Ra
vestavimu, kuriam esamos kai čiulpti atitinkamas tabletes, vos čiau santykiai tarp abiejų vals movės skyriaus atstovas J. Bu
nos nėra aukštos galvojant, kad tik pasirodžius pirmiesiems nu
tėnas, Savanorių-Kūrėjų atsto
tybių
per
pastaruosius
metus
infliacija nėra išbraukta iš ūki šalimo ženklams, esą galima li
vas M. Klikna, Birutės D-jos at
LSTs, 328-382 feet long.
smarkiai
pagerėję.
nio gyvenimo, o tik kuriam lai gos visai išvengti.
stovė G. Musteikienė ir Šaulių
Naujas sulfa grupės vaistas,
kui jos augimas sustabdytas.
• Pakistano prezidentas Mirza klubo atstovas A. Valatkaitis.
sulfadimetoxine, pasirodęs labiau rezignavo, perduodamas parei Lietuvos Laisvės Kovų Muzie
veiksmingas, naudojant nedide
jaus skyrius bus atidarytas lap
gas
gen.
Ayub
Khanui,
su
kuriuo
Rinkimai Ohio valstybėje bus lėmis dozomis, prieš užkrėtimus
kričio 23 d., minint Lietuvos ka
drauge
veikdamas,
kiek
anksčiau
rekordiniai balsuotojų skaičiumi. ir nešąs mažesnę komplikacijų
riuomenės 40 m. sukaktį Jauni
Nike Hercules, anti-alrcraft.
Nlnc-foot Sldewlnder inlsslles, alr-to-air.
suspendavo
krašto
konstitucinę
Priežastis — "Right to Work" riziką už kitus sulfa grupės vais
mo Namuose, 5620 S. Claremont
Quemoy sala dabar apginkluojama naujausiais ginklais, kurie čia ir parodyti.
papildymas prie konstitucijos. tus.
ir parlamentarinę sistemą.
Avė., Chicagoje. Povilas Dir kis
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KULTŪRINIAI RYŠIAI SU TĖVYNE?
Ainius, TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ įmanoma, bet reikia matyti, ko
kių milžiniškų, tiesiog heroiškų
pastangų prireiktų. Nemanykim,
kad mes čia būtumėm ta prasme
vienodose ar geresnėse sąlygose,
negu, sakysim, tenai valdžios pa
laiminta draugija ryšiams su iš
eivija. Jei jiems ten stigtų lais
vės, tai nestigtų bent jau pinigo,
o taip pat ir pajėgų, kurios bent
jau skaičiumi čionykštes prašok
tų.
Štai čia ir yra klausimas, ar
vien tik entuziazmo užtektų toms
kliūtims nugalėti? Jeigu visos
kitos sąlygos būtų palankios, ži
noma, verta būtų labai stipriai
pasistengti.

reikšminga

Padarei mane "modernistu" ir tas.

Rizikuoti ne nuodėmė, ypač jei

ją kultūriniams ryšiams su Tė tyvieji mūsų dailės atstovai tu

JIS YRA KOSMOPOLITINIO NUSISTATYMO IR GERAI

SUPRANTA KITATAUČIŲ PROBLEMAS
PILIEČIŲ LYGOS KVALIFIKUOTAS

BALSUOK

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

tai, jog sumanyme svajojamos

dvi draugijos turėtų ne tik skir
tingus siekimus, bet ir stovėtų i
valdžios ir partijos diriguojanti
ir remianti galia, o čia — gerai i
žinom, kokio pajėgumo užnuga
ris gali būti čia. Štai dėlko (ir
dėl daugelio kitų dalykų) reikia

Tačiau duomenų apie tokio pa- dar gerai pagalvoti.

Už

ANTHONY O. CALABRESE

STATE SENATOR
YRA PUIKIAI PASIŽYMĖJĘS IR TURI BŪTI

IŠRINKTAS Į SENATĄ

PERRINKIME
MŪSŲ SUGEBANTI DRAUGĄ

Roger W.

TRACY

Margučio adresas: 6755 So
VVestern Avė., Chicago, III.

tarpu visi duomenys kalba už

TREA5 URER OF STATE
MItS. AGNĖS LEIDORF
PAUL A. MITCHELL, Sec.

TRACY
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l-asis
Gimtadienio
Išpardavimas

—vr.

PRASIDEDA ŠIANDIEN...

RE-ELECT

Visos krautuvės šventė...

FRANK J. SVOBODA

TAIP MES SAKOME MILIJONĄ AČIŪ

STATE SENATOR

UŽ JŪSŲ NUOŠIRDŽIĄ PARAMĄ

(2-Year Term)

Šimtai vertybių kiekviename tkyriuje . . . įskaitant

DEMOCRAT
Served in the Legislature for 14 years, 2 temis as Representative and
5 temis as State Senato?. — Has experience to serve well for the
welfare of the Labor people. Endorsed by ai! the Labor organizations,
The Democrat ic Cosniopolitan League and many other civic
organizations.

mūsų EKONOMIŠKĄ RŪSIO KRAUTUVE ...
Ištisas devynias dienas May’s On the Heights tu

FRANK J. SVOBODA

doriu galimybių ruošti parodas

(Lietuvoje!) siųsti menininkus,
intelektualus, profesionalus (Į
Lietuvą!) — ne šiaip sau priva
čiai pasidairyti, bet ir viešai pa
sirodyti visuomenės sluoksniams,
ar bent atitinkamiems kultūri
ninku rateliams. — arba siusti
c
į Lietuvą lietuvių išeivijoje pagaminių kultūrinių filmų...
Lengva pasakyti, bet kiekvienas
gi gali suprasti, kiek reikia inte
lektinių, kūrybinių ir finansinių
ištekliu tokiems dalykams pa
ruošti taip, kad praktiškai tiktu
nusiusti, nuvežti ir parodyti. Ne
sakykim, kad tai absoliučiai ne

OF JUVENILE COURT

yra pats seniausias Amerikon
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus 1?
skaitomas su malonumu.

vo šiaip taip įmanomas tiesiogi nelygioj plot mėj : ten būtų stip
nis pačių lietuvių bendravimas rus užnugaris — visa sovietinės

kosi neslepia sunkumų, kurie ju skubiai rikiuotis.

JUDGE

MARGUTIS

manymas rasti naujų kelių tau gali įvykti. Leiskime, Lietuvoje
delė moralinė parama. Bet tuo

su lietuviais užsieniuose). Jei to
kia perspektyva būtų, bendravi
mui iš tiesų jau dabar reiktų bū’i arba iau susirikiavus, arba

ANGELO J GAGLIARDO

taktuoti tiesiog lietuvius kultū tam tikslui netinkamomis prie

MAY’S

susidarytų padėtis, panaši bent
i tą, kuri buvo caro valdžios lai
kais, paskutinį dešimtmetį prieš
pirmąjį karą. (Tada juk jau bu

IŠRINK

t

niškų vaizdų ir anemiškų charak
vyne,
ar
turėjo
galimybės
kon

rėtų
gintis
(arba
ir
kitus
pulti)
žiūrių rizikingas užsimojimas.
terių. Buvo tikimasi, kad šis roToliau, — tai yra daugeliu po

SAVO APYLINKĖS
ŽMONĖMS.

premija apdovano

bus Sveiką vertęs parašyti tą di "modernistų pagalbininku", kai
Kas dėl šitos kultūrinės nuo
delį straipsnį (Naujienose, spa iš tikrųjų aš ką tik pasisakiau,
lio 22) ir prikergti man nuo sa jog nesu dar suradęs motyvų, dėmės kaltas? Autorius? Kodėl?
Kasgi gali ir kokiu pagrindu už
vęs tokias mintis, už kurias pa kodėl vadinamieji modernūs dai
drausti laisvojo pasaulio žmogui
togu mušti?
lės kūriniai turėtų man patikti; nors ir grafomaniškus romanus
Toki teigimai, kuriuos bandai kai ką tik skeptiškai pasisakiau
padaryti lyg ir manaisiais, bū apie tikslingumą puoštis vos for rašyti? Pagaliau, koks autorius
pats netiki, kad jo darbas yra
tent:
malaus ryšio su Lietuva teturė tikras šedevras? Ne, ne menkų
"Juo dailininkas toliau nuo jusių garsenybių nuopelnais; ka’
realybės, juo jis toliau nuo ko bandžiau atkreipti vadinamųjų darbų autoriai yra kalti dėl tau
tinės kultūros užteršimo, o tie
munizmo” ;
antimodernistų dėmesį į tai, kad veiksniai, kurie padeda jiems į
"Lietuviai, toliau nuo realy jie, man regis, bando naudoti ne
viešumą išeiti.
bės, arčiau abstraktizmo!";
tinkamą ginklą prieš modernis
Kalbamą romaną parinko pre
’Tšsižadėkim Žmuidzinavičiaus, tais vadinamuosius dailininkus.
... nes komunistai apie jį leidžia Nes jie, vietoj meno plotmėj įro mijuoti DRAUGO romano kon
kurso komisija, kurią sudarė B.
monografijas";
dinėję tų ar kitų dailės krypčių
"Viskas, kas priimta ir skati- vertingumą ar atmestinumą, ta Babrauskas — pirm., J. Kavoliūnas — sekr. ir nariai: P. Malriasi su jomis "susitvarkysią",
deikis, J. švaistas ir D. Velička.
sikeitimo, artimą galimybę, dar prisegdami tūloms iš jų komu
Šituo aktu jie menkai reprezennėra. Arba, jei kas ir duoda tam nizmo etiketę. Tai yra, mano nuo
tavosi ir kaip estetai ir kaip tau
šiek tiek vilčių, tai yra labai mone, lyg bandymas riekti duo
tinės kultūros puoselėtojai.
daug pagrindo įtarti, kad tuose ną ne peiliu, o šaukštu .. . žino Jau romaną atkarpoje spaus
pažaduose yra daugiau klastos, ma, net ir kėsinimasis nusikalsti
dinant, girdėjosi protesto balsų,
negu nuoširdumo.
1 tam tikslui visiškai netinkama ir daugelis net ir nepretenzingų
štai ir dabar, nežinomieji pra priemone nebaudžiamas, bet jis
skaitytojų metė jį skaityti dėl
dininkai, planuodami net draugi juokingas. Kodėl tad konserva visai skystos minties, sachari-

rininkus Lietuvoje, savarankius monėmis?
rizikuojama kilniam tikslui pa
Aplinkybės, rodos, kalba už
siekti. Bet rizikuojant vis dėlto kultūrininkus, ne kompartijos
jiems įsteigtuose "vaikų darže tai, kad šis laiškas turėtų būti
būtina apsidairyti, ar ta rizika
liuose" laikomuosius? Atrodo, viešas. Ar jis gali pasirodyti
turi nors kiek laimėjimo galimy
kad tokios galimybės jie neturė Naujienose ?
bių. Ar nėra iš anksto aišku, kad
jo, o zondavo sovietinės delegaci
Su tikra pagarba
rizika veda tik į užtikrintą pra
jos nusiteikimus. Taip, sovietinės
V. Rastenis
laimėjimą?
delegacijos, taigi, net ne su Tė New Yorkas, 1958 m. spalio 22 d.
O laimėjimas ar pralaimėji
vija draugiją. Sovietinėj delega mas čia glūdi paaiškėjime, su vyne bent šiokio tokio ryšio tu
cijoj Nevv Yorke tas sumanymas kuo iš tikrųjų susidarys tas už rinčio jos nario, kuris pats vie
Tik Dirvą skaitydamas sužinosi
susilaukęs "gana palankaus svar simotas ryšis: ar tikrai su Tė nas nėra kompetentingas reikšti
apie viso pasaulio lietuvių gyve
stymo”.
vyne, ar galų gale tik su ten įsi-, nuomonę tokiais klausimais . . .
Toks, šalia visų politinių veik taisiusia okupacine valdžia?
Tokiose aplinkybėse, jei Lietu nimą ir būsi geriausiai informuo
snių pagimdytas sumanymas ir
tas apie tarptautinę padėtį.
Rizikuoti šiuo atveju gal bū voje net ir būtų įkurta draugija
net žygiai jam įgyvendinti, be tų prasminga, jei būtų nors kiek kultūriniams ryšiams su išeivija SSSSS33SS
abejo, daugelį nustebins, o gal patenkinamai įtikinančių (luome-' palaikyti, — kas gi ji būtų dau
sukels nemaža ir pasipiktinimo. nų, rodančių, jog Tėvynės san giau, jei ne nauja Michailovo
Gal iš pirmo žvilgsnio užsimoji tyky su okupacine valdžia, — komiteto laida? O per tokią drau
mas bus įtartas, kaip sovietinės tiksliau tariant, Tėvynės padėty giją kultūrinis ryšis, — ar ta
propagandos klastos vaisius, ku okupacinės valdžios valioj — į būtų ryšis su Tėvyne?
rio "užpakalinė mintis” yra — įvyksta ar jau įvyko apčiuopia
Teoriškai galima spėti, o ga
rasti naują kelią jų propagan mas pasikeitimas, duodąs pačios šiek tiek yra ir praktikoj, kač
dai įsifiltruoti lietuvių išeivijos Tėvynės kultūriniams sluoks
net pačiam kompartijos centro
tarpan ir palaužti jos atsparu niams, jos intelektualams sava komitete ar valdžios viršūnėje
mą. Bet, iš kitos pusės, nėra pa rankiai, ne pagal įsakymą, reikš yra lietuvių, kurie širdies gilu
grindo netikėti, kad tai geriau tis ir bendrauti.
moję sielojasi Tėvynės laisve, ir
siomis intencijomis paremtas su
Leiskime, toks pasikeitimas kuriems gal toks ryšis būtų di

laukia. Tuo tarpu dar nežinia
kas yra tie pradininkai ir kokios
jų galimybės tiems sunkumam?
nugalėti. Tik atrodo, jog jų dė
dėmesys visų pirma nukreiptas
politiškai psichologinius sunku
mus, tai yra, i numatomus įvai
rių sluoksnių bei organų nepri
tarimus ar net pasipriešinimus
Tačiau, be šių neabejotina'
stamb’u kliūčių, yra dar stam
besnės kliūtys. Tai yra intelekti
niu ir materialiniu resursų sto
ka. ši stoka yra visai natūralu?
ir normalus reiškinys palygint’
negausioje ir ekonomiškai ne taip
jau labai stiprioje išeivijoje.
Leiskime, atsivertų visai pa

Balsuok demokratiškai
• V
•
1
išrink

nėra mano mintys ir aš su jo
GRAFOMANIJA
mis nesutinku lygiai taip pat, jei
Į rinką paleistas Jeronimo Ig- Jau vien tik šitas neatsakc"MIELAS STASY VAINORAI!” ne labiau, kaip ir Sveikas. Ko
natonio romanas IR NEVESK Į mingas Jury komisijos ir leidyk JOHN KOVACK
Ryšium su V. Rastenio laišku kiais numetimais ar nesusiprati PAGUNDĄ yra toks grynos veis los žygis, dovanojęs mūsų litera
£tate Representative
”Ačiū V. Jakubėnui", Naujieno mais jos Sveikam "pasipiršo" lės grafomanijos pavyzdys, ko tūrai grafomanišką darbą, ne
se pasirodė straipsnis, dėl kurio man prikergiamos, nelabai tesu kio mūsų knygos istorijoje jau vertą jokios recenzijos, pateisina TURI GERĄ PATYRIMĄ IR
gebu suprasti... Sveiko žygis šį
V. R. taip rašo jo autoriui:
keleri metai nepasitaikė. Ir, kaip nuosmūkinio manifesto susirūpi PASIRUOŠĘS PATARNAUTI

Prenumerata metams, ii anksto
mokant $8.00. įsteigtas 1916 metais. Rastenį prie progos ir be progos”

REDAKCINĖ KOLEGIJA:

tinei gyvybei ir tautos laisvės
idėjai palaikyti bei stiprinti čia
ir pačioje Tėvynėje. Todėl užsi
mojimas iš esmės turėtų susi
laukti plataus dėmesio ir rimto
apsvarstymo.
*
*
*
Visų pirma, tai užsimojimas,
kuriam Įvykdyti iš tiesų yra be
galybė sunkumų. Pradininkai sa

'manas bent atskira knyga nebus
paleistas į rinką. Deja, jis buvo
I paleistas ir dar su liaupsinančiu
pristatymu aplanke.

kartą bus atsiradęs be progos,
Reoaktorius; Balys Gaidžiūnas.
regisi, tai bus pirmasis grafo nimus ir riksmus.
Mielas
Stasy
Vainorai,
lyg pagal užsakymą spauste iš
Antros klasės siuntos privilegija
maniškas darbas, gana žinoma ir
suteikta Clevelande, Ohio.
R. S. Kupstaitis, Phila., Pa.
Nejaugi reikalavimas ”Mušk spaustas.

P. Bastys (Toronto), E. č'ekiene (Woodhaven),
A. Musteikis (Detroit), R. Mieželis (Chicago), J. P. Palukaitis (Cleveland),

korespondentas iš New Yorko,
praneša, kad New Yorke esąs
pradininkų būrelis, užsimojęs
kurti kultūriniams ryšiams su
Lietuva draugiją, kuri bandy
sianti organizuoti išeivijos lietu
vių kultūrinį bendravimą su Tė
vyne. Norima rengti parodas,
gastroles, intelektualų ir profe
sionalų vizitus, skatinti jaunimo
k o r e s p ondenciją, apsikeitimą
kultūriniais filmais ir t.t.
Pradininkai norį tai daryti su
Jungtinių Amerikos Valstybių
vyriausybės žinia ir tikisi net
jos bendradarbiavimo. Iš kitos
pusės, atrodo, jie tikisi net ir so
vietinės vrriausybės palankumo
bei bendradarbiavimo, ir jau lyg
ir turėję kontaktų tuo reikalu su
tos vyriausybės delegacija prie
J. T., kurioje yra ir Ignas Gaška,
Lietuvoje einąs gana neaiškios
reikšmės "LTSR užsienio reikalų
ministro” pareigas. Pranešime
sakoma, kad gal sovietinė val
džia leisianti ir Lietuvoje įsteig
ti kultūriniams ryšiams su išei

narna Sovietų Sąjungoj — ap
šaukti neautentiška, nelietuviš

IŠ LAIŠKŲ
REDAKCIJAI

rėš daugybę vertybių kiekviename skyriuje, vi
soje krautuvėje, įskaitant ekonomišką rūsio krau

Atsimink!

tuvę. Pasirink iš šimtų vertybių, ko reikia tau,

EAGLE ŽENKLAI

IŠRINK

PADIDINA

tavo šeimai, tavo namams ir švenčių dovanoms.

SUTAUPĄS

GABRIEL S. SZABO

Ateik anksti... ateik dažnai ir pasinaudok dide
lėmis sutaupomis bei dideliu pasirinkimu ...

CANDIDATE FOR

STATE REPRESENTATIVE
IŠSILAVINĘS TARNAUTI ATSTOVŲ RŪMUOSE

i'

MAY’S ON THE HEIGHTS ATIDARYTA KETVIRTADIENI IR PENKTADIENI...
9:30 A. M. iki 9:30 P. M....

ŠEŠTADIENĮ... 9:30 A. M. iki 6 P. M.

VISIEMS ŽMONĖMS
•

z

i
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kus išsikeitę. Pažadame dažniau cialiai sultono dvarui gaminto^

ViduržemiojGros pakraščiais (10)

užsukti ir iš Ankaros ...

BAZARAS

DIDYSIS

ALGIRDAS J. GRĖIMAS

Antroji diena Istambule vyks — užeikit, prašom, pažiūrėkit!
ta „moteriškame ženkle”: ji pa
Pinigų, sakom, neturim. Iš
skirta garsiajam Didžiajam Ba Egipto važiuojam. Devizų suvar
rni apžiūrėti.
žymai.
Bazarą pavadinau moterišku
Nieko, sako, užeikit, pažiūrė
^eikąjįų žinoma, pirmiausia iš sit, pašnekėsim ...

šim|rpętinio,blpgQ įpročio laikyti
moteris paniekoje. Na, dar ir dėl
tĮOį-kaa jame randamos prekės
(Jąųgjausia tinka moterimsi •
PttgAlvo^itę .tiktai, ponai vy^ai^kaip męs esarp nuskriausti!

Užeinam. Pasodina mus pato
giai. Siūlo arbatos išgerti. At
sisakyti mandagumas neleidžia.
Šnekamės apie šį ir apie tą, o
krautuvės vidury auga krūva ki
limų, — tikrų, ne austinių. Jie
vienas už kitą gražesni, kiekvie
nas iš kito krašto, iš kito miesto.
Pirklys, pasirodo, armėnas.
HūAUbau; . OflM. AUkau, j us
visus turkai išpiovė ... Ne, sako
jis, mes gajūs, mūsų Turkijoj
d$rge$i 80,000 išliko.
Jis norėtų pasakoti savo tau
tos tragediją, bet dirsteli atsar
giai į duris, dirsteli į mane ...

LadkttfViŲ ūr sukaktuvių proga
h et ir išradingiausia'žmona ne
kažinką teisgalvos, kaip kakla
raištį ar
------ —Tačiau orįentinis hazarąs tai
ir vyriu reikalą^. Kai pagalvoji,

tai jule islamas, nėskaitąpt.

ar

chitektūros, ir teturi tilo ipįiy>

rinius, hražuosius menus. Skulp
tūros, tapybos — religija nelei

Šitaip randasi draugiški pre
kybiniai santykiai Rytuose. Pa
ANTANAS BAUžĖ — JUSTICE
naši ceremonija pasikartoja ir
OF THE PEACE
kitose krautuvėlėse. Pas libanie
NSW valstijoj ALB-nės gar
tį auksakalį, pas graiką. — per
bės narys Antanas Baužė gavo
siškų miniatiūrų pirklį, persiš
Justice of the Peace (J. P.) val
kų, kurias gamina Turkijoj, nor\
dininko titulą. Spalio 24 d. Aukš
jis ir bando mus įtikinti priešin
tesniame Teisme jis buvo pri
gai.
saikdintas toms pareigoms. Kaip
Pas libanietį pradedam nuo si
žinoma, sudarant įvairius teisi
dabro gaminių — senasis turkų
nius dokumentus, paduodamų ži
sidabras garsus, — nuo filigra
nių tikrumui patvirtinti, yra rei
ninių dirbinių, žodis po žodžio,
kalingas Justice of the Peace val
prieinam prie aukso ir brangak
dininko parašas. Dabar Sydnėmenių. Sužinom, kad okikso Tur
jaus apylinkių lietuviai turės ga
kijoje nėra, kad jį atstoja vadi
limybės panašios rūšies doku
namasis Erzerumo akmuo, — ir
mentus susitvarkyti pas savo
dar eibė visokių gerų patarimų
tautietį.
ir naudingų technikinių precizi
jų. Onutė išsirenka patinkamus
šiais metais P. A. Baužei su
Dirvą
būtinai
pasiūlyk
savo
žiedus ir sagtis, iščiupinėja Bueina 60 metų amžiaus. Į Austra
kaimynui
susipažinti
ir
po
to
charos siuvinius, paskambina
liją' jis yra atvykęs prieš 28 me
turkiško kristalo taurėmis, spe paragink ją užsiprenumeruoti. tus, vertėsi įvairiais darbais ir

do; mužiką, nors čia ji ir prime Jūs žinot gerai tą istoriją, sako.
na bažnytines melodijas, bet — žinau, atsakau.

ačiū! ačiū! — kaip sakydavo Skupi Biruta ... Tiesa, užmiršau
pilvo šokį, bet tai jau būtu atski
ra, ilga ir vingiuota tema.
Todėl ir bazaras islamo kraš
tuose drauge yra ir turgus ir me
no šventovė. Tad grįžkime prie
jo.
Rac.ine’o dėka — nes vieno jo
tragedijų herojaus, Bajazt, var
das padėjo man lengvai prisimin
ti Beyazit mečetę, prie kurios
yra šis Kapali Carci (Uždengtas
Turgus), — taigi, prancūzų kla
sikinės literatūros dėka surado
me bazarą be didelių sunkumų.
Vaikščiojame po jo uždengtas
gatveles ir skersgatvius ir žiū
rime, nuo ko pradėti. Akį pa
traukia pirmiausia, žinoma, ki
limai.
Keistas žodis — kilimas. Aš

mis. Numatome net dovanas:
pirmiausia, žinoma, mūsų vaikui,
o paskui ir draugėms ... žaidi
mas nekenksmingas: malonumo
yra, o išlaidų jokių ...
Išvaikščiojome kailių, audinių,
baldų gatves. Akys dar daug ko
nori, bet kojos jau protestuoja,
ir skilvis jau ima reikšti savo
teises. Reikia skubėti namo.
Didysis Bazaras, šis stambus
Istambulo monumentas, paviršu
tiniškai jau apžiūrėtas. Antroji
turistinė diena praėjo gerai. Ta
čiau šios rūšies turizmas įmano
mas tik žmoną su savim betu
rint. Viengungiams patartina
verčiau susilaikyti, — nieko ne
išeis.
(Bus daugiau)

ŽINIOS Iš
AUSTRALIJOS

prekyba, šiuo metu p. Baužė tu pat nėjo, nes nebuvo dainuojama
ri nuosavybės pirkimo ir parda nei lietuviškai, nei latviškai, nors
vimo agentūrą.
” M. P.” buvo sudainuota visa eilė dainų
kitomis kalbomis, k. a. angliškai,
PABALTIECIAMS
suomiškai, vokiškai, vengriškai,
BIČIULIAUTIS APSIMOKA švediškai ir t.t.
Žinoma, ne kitaip daroma ir
Canberroje įvykusioje šešių
pabaltiečių dailininkų parodoje lietuvių parengimuose. Viename
dalyvavo Henrikas Šalkauskas ir lietuvių koncerte, šalia lietuviš
Jurgis Mikševičius. Parodoje bu kų dainų, buvo dainuojama vo
vo atstovaujama moderninio me kiškai, prancūziškai ir itališkai,
no kryptis. Parodos dalyviai bu bet nei latviškai, nei estiškai.
J-N.
vo visų trijų Pabaltijo tautų dai ....... J
lininkai, todėl žiūrovų skaičius
buvo didelis.
Canberroje taip pat koncerta
Pirmoji protestantų misijų
vo geras Sydnėjaus estų vyrų
choras, tačiau klausytojų daug stotis ir amatų mokykla buvo
nesusirinko. Estų kolonija čia įsteigta 1821 metais Sandusky
yra maža, australai kitataučių vietovėje. Tai buvo pirmoji ama
meniniais pasirodymais mažai te tų mokykla, kurioje indėnai mo
i
sidomi, o lietuviai ir latviai taip kėsi amato.

Retain

Koks laimingas derinys

lJUDGE
&

LINKSMA... DRAUGAI... IR UGNIMI VIRTAS STROH’S

Vakar, apžiūrinėdami Perą,
buvom sutikę porą žydų studen
tų — jie gatvėje prancūziškai
šnekėjosi, — tai jau su tais ma
žumų klausimas buvo paliestas
Ar daug dar jūsų Turkijoj, klau
siau. Apie 30,000 telikę, kita tiek
prieš porą metų išsikraustę Iz
raeliu. — Tai kaip jūs čia išsi
laikėt? Ar turkai nesusigundė
jums pogromą surengti? — Ne,
sako, ano pokario skerdynės bu
vo tik armėnams. Tie, mat, buvo
užsimanę nepriklausomos Armė
nijos ...
Armėnai, žydai, graikai (šių
irgi apie 00,000) — tai ir visi
Turkijos mažumų atstovai. Jie
visi moka prancūziškai ir turisto
akyse vaizduoja autentiškus tur
kus. Skirtumas tarp turisto ir

ROBERT B.

KRUPANSKY
COMMON PLEAS
i

COURT

Cleveland Bar Association pasiūlytas.

•»
„Cleveland Press” vedamasis 1958 spalio 23 sako:
Robert B. Krupansky yra apsukrus, energingas advoka
tas, kuris, dabar užima teisėjo vietą iš paskyrimo...
Jis yra puikus kandidatas... Krupansky... žada jaunat
višką aktyvumą sujungtą su puikiu įstatymą žinojimu
ir karštu troškimu gerai atlikti darbą... Jis yra ap
sukrus, be baimės ir atsidavęs. <

„The Cleveland Press” pasiūlytas.

manęs tik toks, kad aš žinau, jog

Piliečių Lygos remiamas.

buvau šventai įsitikinęs, kad jis Turkijoj dar nešnekėjau nei su

grynas lietuviškas: patiesi jį ant vienu turku, o turistas nei to
laiptų, ir jis „kyla” aukštyn. O nežino.

Gimęs Clevelando vakarinėje pusėje ... Mokslus ėjęs

pasirodo, kad žodis turkiškai-1 Apžiūrinėjam, tad, armėno ki
arabiškas (kaip ir šorba — sriu limus ir jų pagalba mokomės
ba), tik čia kilimais vadina ne Turkijos geografijos. Atsiskiriaturkiškus ar persiškus kilimus, me geri draugai. Pasikeičiame
vizitinėmis kortelėmis. Pažada
i> austus grindų patiesalus.
Stovim, tad, prie kilimų krau me apsilankyti po kelių valandų,
tuves lango, o savininkas kviečia šiek tiek angliškų svarų į turkiš
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Clevelando viešose mokyklose . .. Gavęs teisių laipsnį iš

Western Reserve universiteto.

JAV aviacijoje... II Pasaulinio karo metu buvo
Grėbstai rudens lapus... bet nepersunkiai... ir
lengvas, švelnus, gaivinąs Stroh’s alus! Pabandyk
ugnimi virto Stroh’s per sekančią grėbstymo per
trauką. Pakviesk savo kaimynus... kiekvienas

Dabar už vietines kainas

j' Endorsed by The News, The Press
and The Plaia Dealer
L. Davte
JUDGE CARR

..

James P. MeWceny
Co-Chairmen

ĮSTABŪS

DRAUGAI

AXEL MUNTHE

(27)

Taip tęsiasi medžioklė savaitėmis. Kiek
vieną rytą, prieš švitimą, išeinama, kad pa
vasarį sučiupus už sparnų. Kiekvieną vakarą
susitinkama aikštėje atsikvėpimui, ir gana
dažnai mes visi susirenkame pas savo drau
gą Cacciatore puikiam putpelės kepsniui, ku
rio niekas negali geriau už jį pagaminti.
Tačiau, nors ir eilės praretėja, vis dėlto
dešimčių tūkstančių būriai prasiveržia. Ne
trukus sučyruos vieversiai virš sušalusių pie
vų ten, šiaurėje, netrukus sučiulbės kregž
dės pastogėse tolimųjų trobelių, kurios taip
ilgai buvo uždengtos sniegu. Netrukus pra
bils putpelės monotonišku šauksmu gražiais

^ravasario vakarais.
Medžioklės sezonas baigtas. Be nuotai
kos tupi Kaprio šunes savo aikštėje ir spokso
į įlanką, į paukštį, kuris paspruko jiems iš
panosės. — Kiekvieną rytą atnašų ugnis ant
saulės dievo altoriaus Mitromanijos grotoje
Slilapsnoja vis aukščiau. Kiekvieną vakarą
suspindi Paraglioni uolos ryškiu auksu ir

Buvęs gubernatoriaus kabineto narys.

čios laiptų skaistyklos liepsnų pranašystes,
kurias kunigai kas sekmadienį skelbia vėsio
je bažnyčioje. Atrodo, lyg kažkuri reakcija
būtų apėmusi po medžioklės sezono jėgų iš
bandymo. Garlaivio atvykimas, tiesa, nuo
aikštės ir dabar dar tebestebimas, dar at
merkiama vieną akį pažvelgti į svetimuo
sius, kurie aikštėje pasirodo po išskleistais
dailininkų skėčiais, lydimi Kaprio vaikų, ku
rie ant galvų neša dažų dėžes ir molbertus.
Pašto krepšio atidarymui jie tebesusirenka,
kaip ir anksčiau, ties uždarytomis pašto du
rimis, tačiau susidomėjimas politiniu gyve
nimu yra atslūgęs, ir laiškų viltys perėjusios
į tylią rezignaciją. Vaistinėje teberūgsta vais
tai savo induose, ir Don Nicolino salone sie
nas apdengia vis tirštesnės gyvų musių fres
kos. Monte Solaro sparnuose kabo scirocco
(slėgiąs pietų vėjas) sunkiais kamuoliais, ir
paraližno.iąs nuovargis lėtai leidžiasi aikštėn.

Kapris nugrimsta į vasaros miegą.

Kai pabunda, saulė savo kaitrą jau yra
sušvelninusi, jau užtiesti stalai, prie kurių
purpuru vis aiškiau. Vis labiau viliojančiai galės sėstis tvarinių vadovai, ir šunims bežavi įlankos raudonojo vyno spalva Cacciato- reikės tik susirinkti trupinius, kurie nukris
*s akies tinklainėje. Tylėdami apmąsto libe nuo turtingųjų stalų. Pergoloje ties jų gal
ralai šunes pavėsingame Rotušės Vartų skers vomis kabo vynas sunkiomis kekėmis, ir apel
gatvyje degančius dienos klausimus. Karštai sinų miškelių pavėsiuose šviečia sultingos
svarsto klerikalai ant savo įkaitusių bažny fygos bei raudonskruosčiai persikai. Vynuo

Amerikoj
vienintelis

ugnim

PATIKS

CARR FOR JUDGE COMMITTEE

Buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas.

ati'is dėl Stroh’s! Patogumo dėliai pirk dėžėmis.

1961

□

C-45, B-17 ir B-29 lėktuvų pilotas.

PERRINK... TEISĖJĄ ROBERT B. KRUPANSKY

ROBERT B. KRUPANSKY

ŠVIESESNIS!
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich.

gių skynimo bakchanalija artėja sų juoku ir prisimena praėjusios vasaros pasaką. Iš snie
Aikštėje, kaip ir visada, vis tebetupi šu
dainomis ir žibančiomis merginų Akimis po gu vainikuotų Apeninų {siutusiomis įlankos nes. Jų gyvenimo vienas ratas apsisuko, jie
plačiomis vynuogių pintinėmis — su basomis bangomis, atburiuoja žiema putomis dengtu pradeda tuščius savo istorijos puslapius dar
kojomis, kurios snūduriuojantį vyno drugį drakonų laivu. Audra siaučia senojo sargy kartą perversti — lapą po lapo, nekintama
išvaduos iš jo sprogstančios dangos. Virš bos bokšto griuvėsiuose, kurių pavojaus var eile. Diena seka dieną, metai — metus. Ne
aikštės pučia vėsus jūros vėjelis, ir netru pai jau seniai tyli*) ir su putojančiomis ban pastebimai ateina senatvė ir {beria porą baltų
kus Kapris priima gaivinančią rudens lietaus gomis Kaprio pakrantėn įplaukia skrajojan žiedų į jų galvas. Suvokimo įtampa jau su
vonią, kad nusiplautų vasaros dulkes ir kait tis vikingas. Stiprus, kaip uraganas, jis su silpnėjusi, jaunystės plačiosios mintys palau
rą. šunes laiku išsigelbsti nuo nežinomojo drasko vyno girlandas pergoloje, kurios ten žė sparnus į keturias aikštės sienas. Kaip
elemento, tačiau milijonai šliaužiojančių ir tebekabėjo nuo rudens bakchanalijos, ir gru luošos antys jie krypuoja tarp savo užtvarų:
šokinėjančių būtybių randa kapus tvane, ku bia barbaro letena suplėšo iš lapų austą chi- nuo Don Antonio vyninės iki Felicello asiliris užlieja kruvinąjį vasaros mūšio lauką, o toną, kuriuo miškelio driados bandė apsaugo dės, nuo Don Nicolino kirpyklos iki Don Pe
laimingieji savo Araratą susiranda Don Ni ti savo nuogumą.
truccio vaistinės. Retkarčiais suaidi ore pra
colino kirpyklos šepečiuose.
skrendančių žąsų laisvės riksmas. Senoji jau
Tačiau apačioje, Mitromanijos grotoje,
nystės drąsa atbunda dar kartą, patrepsenaNesąmoningumo debesys šiek tiek prasi vis tebedega atnašų ugnis ant persų dievo
ma link Anakaprio, kol sunkios kojos pa
sklaido šunų smegenyse, veiklos ir jėgos sva Saulės altoriaus, ir Galingasis maloningai lai
jonės atsispindi jų pusiau pramerktose aky ko savo žėrintį skydą virš mylimos salos, vargsta. Kartais iš Don Peppino pašto kon
toros jų būgnelius pasiekia kokios nors pa
se. Don Nicolino šypsodamasis nušluosto mu šiauriniam barbarui pasiūlydamas dingti jū
sių aureolę nuo savo portreto. Don Petruccio roje. Taip pasitraukia savais keliais tas se saulinės revoliucijos garsas, jie nesudrums
čiama ramybe žvilgteri į Neapolį — baltąjį
komponuoja naują gyvenimo eleksyrą iš va nasis jūrų plėšikas, nieko nelaimėjęs, net nė
miestą, kurio triukšmingas gyvenimas išsi
saros mixtum compositum. Fenocchio ir Gio- vienos rožės nuo šilto mergaitės skruosto, nė
sklaido įlankos bangų kugždesy, arba į Ve
vanai vėl susėda savo kertėje, kad iš turistų vieno auksinio vaisiaus iš apelsinų amžinai
zuvijų — senąjį revoliucionerių, kurio grū
srovės išplauktų truputį vario. Asiliukai ant žalio miškelio nepasigrobęs. Ir vos tik jis nu
mojanti audra niekada neprasiveržė iki jų
svyruojančių kojų krauja naujas svetimųjų sisuka — jau be baimės dairosi mažosios
rojaus.
naštas. Vezuvijaus dūmai plaukia ilgais de žibutės pro žolės bokštelius. Rozmarinai ir
Taip tūno jie ten aikštėje ir spokso į lai
besų kaspinais virš įlankos, ir saulė po šiau narcizai lipa stačiausiomis uolomis pasižiū
rinės vestuvių kelionės pabėga ant Tramon- rėti, kur tas grubusis šiaurietis pasitraukė, ko tėkmę, kuri slenka pro juos. Dar porą sau
tanos sparnų. Veltui kapriečiai tempia tink- ir netrukus ateina visas būrys gėlių vaiku lės metų jie tūnos ten, paskui jau nebesujudės — bus užhipnotizuoti. Kova dėl būvio
lūs aplink salą. Veltui sėdi Cacciatore iki čių žolėn susėsti ir vasarą pažaisti.
liausis, ir jie nepastebimai nugrims į Budos
dantų ginkluotas ant Monte Solaro ir šaudo
nirvaną — be sąmonės, be skausmo, saulės
į bėglius — vasara praėjo.
*) Dar I8rtame šimtmety buvo skambi
spindulių užlieti.
Šalčio krečiami, slankioja šunes su nu nama pavojaus varpu sename bokšte, kad
įlankos pakrantes įspėjus apie artėjančius
leistomis uodegomis po aikštę ir su ilgesiu jūrų plėšikus.
(Bus daugiau)
'
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Bendruomenės taryba. Kadangi
fondo darbas be propagandos ne
• švedas Jonas, LB Kultūros
• Juozas Končius, čia bai įmanomas, tai nutarta propagan
Fondo pirmininkas, buvo sušau gęs pedagoginius mokslus ir mo dos reikalus tvarkyti paties fon
kęs fondo valdybos posėdį. Pa kytojaująs Aukštesnioje mokyk do žurnalistinėmis pajėgomis tol,

CHICAGO IR CICERO

projektą fondas turės pajamų
per ateinančius metus $9,850.
Svarstant pajamas, vėl kilo su
sirūpinimas, ar New York paro
da ir nuosmukio manifestas ne

parodos ir nuo nuosmukio mani
festo. Nuspręsta šaukti specialų
posėdį tam klausimui svarstyti
ir spręsti.
• Fondo narių dėmesiui. Se

niosios Lituanistinės mokyklos
steigėjas ir dabartinis jos reika
lų vedėjas bei vicedirektorius.
Direktorius yra kun. Patlaba.
Praėjusių mokslo metų pradžio

kutis: $16.38. Visi tos mokyklos
mokytojai cenzuoti mokytojauti
Lietuvos gimnazijose.
• Inž. J. Mulokas, architektas,

sudarė koplyčios, vienuolyno ir

grindinė tema buvo: fondo pa loje, yra fondo sekretorius, ku kol reikalai Centro Valdybos bus sudarė nepalankių sąlygų paja kantis fondo posėdis bus lapkri je buvo 57 mokiniai, gi pabaigo kitokių pastatų projektą ameri

jamos ir fondo idėjos skleidimas riam priklauso ir propagandos
Amerikos lietuvių tarpe. Daug reikalų organizavimas. Paaiškė
kas nežino, kad toks fondas yra, jo, kad buvusi LB Spaudos ko
o jei žino, tai nesupranta, ką misija savo darbą sustabdė. At
toks fondas gali padaryti ir kam sistatydino pirmininkas. Kitą
jam reikalingos lėšos.
pirmininką gali išrinkti tik JAV

mų sukėlimui.
kitaip sutvarkyti.
• Kreivėnas, iki šiol buvęs fon
• Dipl. i«žw Naudžius Viktoras,
LB Fondo antrasis vicepirminin do pirmininkas ir dabartinis fon
kas, patiekė fondo pajamų są do valdybos narys, pasiūlė, kad
matos projektą. Pagal Naudžiaus fondas paskelbtų savo „manifes
patiektą ir valdybos patvirtintą tą ir atsiribotų nuo Nevv Yorko

V

DETROIT
PAMINĖTOS Z.
ARLAUSKAITĖS-MIKŠIENĖS
SUKAKTUVĖS

Spalio 25 d. ukrainiečių salėje
buvo paminėtos artistės, režisie
rės ir Detroito Dramos Mėgėjų
Sambūrio vadovės Z. Arlauskai
tės-Mikšienės 50 metų scenos
darbo sukaktuvės. Ta proga ju
biliatė pastatė T. VViUiamso vai
dinimą Stiklinis Žvėrynėlis, ku
riame ji pati talentingai suvaidi
no svarbiąją Amandos, motinos,
vaidmenį. Taip pat labai įtikinan
čiai savo vaidmenis suvaidino ir
kiti aktoriai, Sambūrio nariai:
D. Mikaitė vaidinusi Loros, duk
ters, vaidmenį, V. Žebertavičius
— Tomo, sūnaus, ir J. Polikaitis
— Džimo, svečio, roles.

Ateinantį šeštadienį, t. y. lap
kričio 1 dieną įvyks retas koncer
tas VVestern High School Audi
torijoje. šis koncertas bus vienas
žymiausių šių metų parengimų.
Šio spektaklio programa visai
nauja. Jame dalyvauja ne tik
puikūs choristai, bet ir-solistai.
Organizacijų centras kviečia
visus lietuvius ir jų svečius da
lyvauti koncerte. A. Musteikis

ko atlikti meninę programą Bi-

rutiečių rengiamame didžiajame
koncerte-baliuje. Jiems akompo-

nuos muzikas Aleksandras Kučiūnas.

Koncertas-balius įvyks lapkri
čio mėn. 23 d. (sekmadienį) 6
vai. vak. puikioje italų salėje,
5101 Oak man Blvd., prie Michi
gan Avė.
V. Kutkus

TORONTO
A. Kaulėnas, ”Laisvosios Lie
tuvos” redaktorius, spalio 25-26
dienomis, Lietuvos Atgimimo
Sąjūdžio kviečiamas, lankėsi To
ronte. /Ta proga, LAS veikėjų

iniciatyva,

šeštadienio

ta svečiui pagerbti vakarienė, į
kurią atsilankė nemažas būrys
vietos visuomenininkų.

Sekmadienį, ten pat 3 vai. p.
p. svečias skaitė įdomią paskai
tą apie mūsų nūdienio gyvenimo
kelius bei uždavinius. Prelegen
tas pabrėžė, kad pradėdami trem
ties kelią mes nebuvome pasi

ruošę ir padarėme ne mažų klai
dų, kas neigiamai atsiliepę į mū
sų jėgų koncentravimą didžia
jam tikslui — kovai už Nepri
klausomybę.

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

(k)

A

baigta.

Julius šakele

AR AŠ BUSIU ATLEISTAS...

Ar aš būsiu atleistas, įsigaliojus
Right to Work?
Jūsų darbas bus saugesnis. Right to Work prie
das apsaugo Jus. Jis sukliudys bet kuriam darbda
viui ar unijos bosui atleisti jus vien dėlto, kad Jūs
esate ar nesate unijos narys.

Ar mano uždarbis bus sumažintas, įsigaliojus
Right to Work?
NE. Atlyginimai stipriai industrializuotose šiau
rinėse valstybėse yra 20 nuošimčių aukštesni, negu
pietinėse valstybėse. Tas palyginimas yra klaidinan
tis. Nes oficialūs duomenys iš JAV Darbo departa
mento rodo, kad valstybėse, kuriose darbininkai nau
dojasi Right to Work apsauga, uždarbiai ir pajamos
padidėjo 18 nuošimčių daugiau, negu tose valstybėse,
kur toki įstatymai dar nepravesti.

Kas atsitiks su mano senioritetu ir
pensijų teisėmis?

Ar aš prarasiu Sočiai Security privilegijas,
kai įsigalios Right to Work?
Žinoma, ne! Sočiai Security mokėjimai yra Wa-

Jie nebus paliesti. Right to Work visiškai neturi

sbingtono federalinės valdžios funkcija. Right to

nieko bendro su senioritetu arba pensijomis. Skai

Work yra atskiros valstybės įstatymas. Unijų bosai

tyk įstatymo projektą.

įžūliai meluoja sakydami, kad jūs prarasite pašalpų
teises.

Ar aš nebūsiu diskriminuotas dėl savo rasės?

Ar Right to Work nepaskatins sauvalę?

Visiškai ne! Daugiau darbų atsiras, dingus rasi
nėms užtvaroms. Daugelis unijų nusikalsta diskrimi

nacija, nepriimdamos negrų į savo narių tarpą.

Jei unija atlieka tikrą patarnavimą nariams, tai
kiekvienas džiaugsis, jai priklausydamas. Bet jei uni
jos bosas vykdo korupciją, jei jis unijos narių mokes
čius laiko savo asmeninėmis pajamomis, jei jis na
rius priverčia klausyti grasinimais — tai jis yra sauvaliautojas — ir nariai yra pavergti jo sauvalei.

Atlyginimai PADIDĖJO
Right to Work valstybėse
MIESTAS

ATLANTA, Ga.
Mūrininkas
Lituotojas
Tinkuotojas
MIAMI, Fla.
Mūrininkas
Stalius
Elektrikas
DALLAS, Texas
Mūrininkas
Stalius
Elektrikas
EVANSVILLE, Ind.
Mūrininkas
Elektrikas
Lituotojas

VALANDINIS
PADIDĖJIMAS

1958

1956

Skaityk Right to Work papildymą

$3.35
3.20
3.00

$3.75
3.45
3.25

40 C.
25 c.
25 c.

3.25
2.88
3.25

3.60
3.20
3.50

35 c32 c.
25 c.

3.70
2.88
3.12

3.87
3.10
3.37

3.42
3.14
3.12

3.62
3.43
3.42

>

17 c.
22 c.
25 c.
20 c. .
29 c.
30 c.

(Aukščiau paduoti duomenys yra unijos valandinė lentelė ift

JAV

Darbo dept.

statistikų. Tai yra atlyginimų minimumo skalei. | ją neįeina antvalandžiai arba
darbdavio

...jis turi vieną vienintelį tikslą — suteikti uždarbį

gaunantiesiems pasirinkimo laisvę priklausyti ar ne

mokėjimai

j

draudimo

ir

pensijų

fondus).

priklausyti darbo unijai be jokios baimės.
„Joks darbdavys ar darbo organipaci ja negali paneig
ti ar susiaurinti teisės į darbą, reikalaudama priklausyti

ar nepriklausyti, mokėti ar nemokėti pinigus darbo or

•\v

ganizacijai, kaip sąlygą dirbti arba tęsti darbą šioje

valstybėje. Visi susitarimai, kurie prieštarauja šiam

Čia yra Laisva Amerika...

skyriui yra, papildant tą prieštaravimą, neteisėti ir

Jūsų balsavimas yra slaptas!

negalioją šioje valstybėje”.

Unijų bosni pasakoja jums, kad jie turi būdu surasti, kaip Jūs
balsavote. Tai yra bauginimai, griauja amerikinę gyvenimo
formą. Unijų bosai niekad negali sužinoti, kaip balsavote.

Pagal Ohio įstatymus balsuojate vienas uždaroje kabi

Nėra būdų Jums identifikuoti • Jūs nerašote ant balsa-

*

Ar Right to Work

sugriaus” mano uniją?

Jūsų unija bus stipresnė, kai nariai kontroliuos
jos veiklą, mokesčius ir išlaidas. Statistika rodo, kad
aštuoniolikoje Right to Work valstybių unijų narių
skaičius kilo 20 nuoš. greičiau, negu valstybėse be
Right to Work.

Trumpai, kas yra ta Right to Work?

noje • Jūsų pavardė nežymima ant balsavimo hipelio •
vimo lapelio — tik pažymite X • Jūs sulankstote savo

vakare

Lietuvių Namuose buvo suruoš

tyba jau pradėta ir vasarą bus

Jūsų klausimus... kad išryškintų pusiau tiesų ir atvirus melus.

BARANAUSKAS IR BIčKIENė
DETROITE

Visiems detroitiečiams prane
šama, kati Stasys Baranauskas
ir Prudencija Bičkienė jau suti

valstybėje. Projektas turi originalinę architektūros formą. Sta

The Ohio Labor Committee for Right to Work duoda jums tiesius atsakymus į

no Detroito organizacijų atstovai

ČIURLIONIEČIŲ KONCERTAS

kiečiams katalikams Montanos

mano uždarbis sumažės
priims RIGHT to WORK? "

Po vaidinimo jubiliatę sveiki

bei iš Chicagos specialiai atvy
kęs Z. Arlauskaitės-Mikšienės ii
gametis kolega, aktorius ir mū
sų teatro istorikas Stasys Pilka.
Be to, jubiliatę daug kas sveiki
no raštu.
Detroito Dramos Mėgėjų Sam
būris savo vadovei įteikė puikių
gėlių pintinę.
Jubiliatės pagerbti buvo gau
singai spektaklin susirinkusi De
troito lietuvių visuomenė.

čio 2 dieną, sekmadienį, tęsis je 50 mokinių liko. šie mokslo
dvi valandas, nuo 8:30 iki 10:30 metai pradėti su 46 mokiniais.
vai. fvyks lietuvių bibliotekos Praėjusieji mokslo metai pradėti
raštinėje, prie parapijos salės. su lėšų likučiu: $241.00. Per vi
• Dr. Ašoklis Zenonas, gyve sus metus turėta pajamų:
nąs Cicero, yra Cicero Aukštes $1340.34, o išleista $1323.96. Li

to

Dviem žodžiais, tai yra pasirinkimo laisvė. Right
Work suteikia Jums teisę įsijungti į uniją, jei Jūs

dėžę • Jei balsuojate mašinos pagalba, taip pat nėra

tikite, kad ji padės jums, arba teisę išstoti, jei mano
te, kad ji neatstovauja Jūsų. Jūs negalite būti atleis

[galimybės Jums identifikuoti, nes Jūsų balsas regis

tas dėl to, kad nesate narys, kaip tai gali atsitikti

balsavimo lapelį ir pats įmetate į užrakintą ir saugomą

truojamas ir užskaitomas mechaniškai.

dabar, veikiant Union Shop. "Teisė priklausyti ar iš
stoti" atiduos kontrolę į narią rankas.

PADĖK “BELAISVIAMS“ UNIJOS NARIAMS IŠSIVADUOTI IŠ HOFFO-BECKO TIPO
„SUKČIŲ“ VALDŽIOS! STIPRINK UNIJAS, KONTROLIUOJAMAS LAISVU VYRŲ IR MOTERŲ!
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Kartu ramovėnai skelbia lap

p/LINKESE
Iš ramovėnų veiklos
LVS Ramovė Clevelando sky
rius vra bene vienas iš veikliaušiųjų visoje sąjungoje. Jau eilė
metų, kai Clevelando ramovėnai
stipriai paremia žurnalą Kari,
karo invalidus, Lituanistinę mo
kyklą ir kitas organizacijas. Kas
met jie gražiai pamini lapkričio
23-ją.
Clevelando ramovėnai dabar
uoliai rengiasi Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 40 metų sukak
ties iškilmėm lapkričio 22-23 d.
d. Numatyta iki to laiko įsigyti
Ramovės skyriaus vėliava ir ją
pašventinti.

kričio mėnesį Lietuvos kariams
invalidams sušelpti aukų rinki
mą — vajų. Visiems žinoma, kad
nemažas skaičius Lietuvos Ne
priklausomybės kovų karių in
validų yra atsidūrę tremtyje ir
yra be jokios socialinės globos.
Jie reikalingi tautiečių pagalbos.
Prašome pagal išgalę paremti
juos.
E. K.
Teisėjas Robert B. Krupansky
šiuose rinkimuose siekia perrin
kimo į Common Pleas Court tei
sėjus. Jis yra remiamas didžio
sios spaudos, kaip Cleveland
Press, Cleveland News.
B. Krupanskį neblogai pažįsta
ir lietuviai, nes jis yra dalyvavęs
eilėje parengimų ir juose dėstęs
savo pažiūras. Tai energingas
veikėjas, kuris savo pareigas la
bai sąžiningai atlieka.

Mokyklos statyba pradėta
Mokyklos statyba Naujoj pa
rapijoj jau pradėta. Dabar ypa
tingai svarbi kiekvieno lietuvio
parama, kad pradėtasis darbas
sklandžiai vyktų ir kad galimai
greičiau turėtume nuosavus mo
kyklos rūmus.
Šį savaitgalį kaip tik yra gra
ži proga prie to didelio darbo
kiekvienam prisidėti. Todėl visi
Clevelando lietuviai nuoširdžiai
kviečiami penktadienį, spalio 31
dieną, šeštadienį, lapkričio 1 d.,
ir sekmadienį, lapkričio 2 d., da
lyvauti taip vadinamam rudens
festivalyje, kuris vyksta para
pijos laikinojoj salėj, 18022 Neff
Rd. Penktadienį ir šeštadienį
pradžia 6 vai. vak., o sekmadie
nį — 3 vai. p. p.
Atvykę galėsite ne tik skaniai

pavalgyti, bet taip pat laimėti Atvyksta Kanados — Hamiltono bilietų, yra tikrai didelis. Todėl PARENGIMŲ KALENDORIUS
lietuviai
daug vertingų dalykų ir Dodge
prašome paskubėti įsigyti geres
1958 m.
automobilį.
Į lapkričio 8 d. Akademikų nius bilietus, nes visos vietos yra
Dalyvaudami turėsite progos
smagiai praleisti laiką, susitikti
pažįstamus bei draugus, o kiek
vienas jūsų paliktas doleris bus
plyta į mokyklos namą, kurio
taip senai šios parapijos lietuviai
laukia.
J. D.
Nori susirašinėti
Punsko lietuvių vidurinės mo
kyklos mokiniai nori susirašynėti su mūsų skautais. Adresus ga
lima gauti pas V.‘ Kizlaitį —
1272 E. 71 St., Cleveland 3, Ohio.

Išnuomojamas kambarys
vienam vyrui, E. 82, tarp Supe
rior ir St. Clair.
Šaukti nuo 6 vai. CE 1-6463.

Dažnai esame klausiami:

Lapkričio 22 d., lietuvių salė
Skautų rengiamą vakarą atvyks numeruotos.
Bilietus galima įsigyti telef. je, Lietuvos kariuomenės 40 m.
ta Hamiltono Lietuvių Mėgėjų
Dramos Būrelis, vadovaujamas HE 1-7564, sekmadienį Lietuvių sukakties minėjimas. Rengia
rėžis. E. Dauguvietytės-Kudabie- Spaudos Kioske ar pas Akademi LVS Ramovė.
nės. čia, kaip jau buvo skelbta, kus Skautus-tes.
Lapkričio 29 d., lietuvių salėj,
bus suvaidinta pirmą sykį Cle
koncertas ir šokiai. Rengia San
Išnuomojami du šviesūs
velande ir Amerikoje lietuvių
taros filisteriai.
kambariai
kalba J. Priestley 3 veiksmų pje
19.^1 m.
sė "Inspektorius atvyksta". dviems vyrams, be valgio. NetoGegužės 2 d., Slovenian AudiDrauge atvažiuoja būrys ir sve li E. 200 St. Kreiptis asmeniškai
O
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ar telefonu Mrs. A. D., 19811 torium JAVr ir
Kanados jaunųjų
čiut iš Hamiltono ir Toronto.
dainininkų konkursas. Rengia
Vakaras įvyks lietuvių salėje, Dawnee Avė., KE 1-4257.
Dirva.
kuri bus specialiai papuošta ru
dens nuotaikai. Vakaro metu
LIST PROPERTY HERE
veiks turtingas bufetas ir geras
PARDUODAMI NAMAI
Singles
—
2
familys
and
aparšokiams orkestras.
Strathmore Avė., East Cleve
S u s i d o m ėjimas Hamiltono tment. We have buyers for šame. land, dviejų šeimų 5x5, du nauji
Call today.
Dramos Būrelio statomu veika
gaso pečiai. Prašo $16,900. Ma
lu, sprendžiant jau iš parduotų
LESLIE REALTY CO.
žas įmokėjimas — $1,600.
Trafalgar Avė., iš Grovewood
Member Mrs.
dviejų šeimų 5x4, du nauji gaso
B. Greenfeld
pečiai. Prašo $14,900.
LI 1-5100
MA 1-6255
Glenridge Rd. į pietus nuo Eu
(86) clid Avė. mūrinis vienos šeimos
iš ,5 didelių kambarių.
Beverly Hills, visai nauji na
mai pačio Kovac statyti nuo
J. S. AUTO SERVICE
$20,000 iki $30,000.
Sav. J. Švarcas
Šaukite Paul Mikšys namų
1254 Addison Road
telef. LI 1-8758 arba office
Tel. HE 1-6352
Kovac Realty
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
960 E. 185 St.
KE 1-5030
A

AUTOMAŠINŲ

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

Blue Cross apsaugo

_
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TAISYMAS

Kokiu būdu

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikrodžius
apyrankes ir kitas brangenybes.
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio
Telef.: LI 1-5466

24 hours towing.

Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

1inilHIIII!fll!lllll!ill]|IIIIIIIllllllllIIIII!||

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

nuo perilgo ligoniniu
naudojimo?

SAVINGS
EARN

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

3u

SUPERIOR
SAVINGS

ACCOUNTS

insured to

HOME AND

*10,000

REMODELING LOANS

I. J. SAM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Avė.

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

P. J. KEI? SIS
Pirmasis atsakymas yra Jūsų Blue Cross sutartyje.

5i ra dvi pagrindinės šių sąlygų priežastys. Pirmoji
— pinigai, žmonės, kuriems nėra būtina eiti j ligo
ninę arba kurie ten pasilieka ilgiau, negu reikalinga,
padidina ligoninės patarnavimo išlaidas. Tokios ne
būtinos išlaidos būtų apmokamos mūsų iš Blue Cross
įnašų.
1
i
Antroji priežastis yra humanistinė. Ligoninėse vietų
nėra užtektinai. Asmuo, kuris užima ligoninės lovą

68

be būtino reikalo, galbūt atima vietą kitam, kuris
sunkiai serga ir kuriam ligoninės priežiūra būtinai
reikalinga.
Jūs matote, kodėl kiekvienas iš mūsų, tiek gydyto
jai, tiek ligoninės personalas dėl tų dviejų priežasčių
turi naudotis ligoninės privilegijomis "išmintingai ir
pagal Blue Cross sutartį.

Išmintingumo kursas yra:
PIRMA: Jūsų gydytojas yra profesionalinis patarė
jas. Pasiduok jo rekomendacijoms, kurios liečia ligo
ninės reikalingumą.
ANTRA: Jūsų gydytojas yra vienintelis kvalifikuo
tas asmuo nustatyti Jums reikalingo ligoninės pa
tarnavimo pobūdį.
TREČIA: Ir vėl, Jūsų gydytojas yra vienintelis kva-*
l'fikuotas asmuo, kuris gali pasakyti, kada Jums rei
kia iš ligoninės išeiti.

_
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Booth Memorial
Cleveland Clinic
Cuyahoga County—City
Florence CriHenton Home
Evongelical Deaconess

Polyclinlc
St. Alexis
Saint Ann
St. John's
St. Luke's
St. Vincent Charity

1

1930

1940

1950

Ilgėjanti gyvenimo linija
Maždaug 10 metų pailgėjo žmogaus gyveni
mas nuo 1930 metų, vis labiau gerėjant svei
katos priežiūrai, medicinai darant vis didesnę
pažangą, gydytojams gaunant daugiau patir
ties ir žinių, vis labiau tobulėjant ligoninių
patarnavimams, kurie pasiekiami visiems
Blue Cross žmonėms.

Foirview Park

Mary 8. Talbert

Forest City
Forest Hill

University (Babies and
Childrens, Hanna House.

Grace

Jevrish Convalejcent

Hanna Pavilion, Lakeside,
MacDonald House,

Lutheran

Benjamin Rose)

Mt.

Sinai

V/oman's

/

IN AKRON

ON NORTHEAST OHIO

Loudonville — Kcttering

Akron City

Amherst — Amherst

Medina — Community

Bay View

Akron General

Ashland — Samaritan

Oberlin — Alton Memorial

Children':

Ashlabula — General

Orrville — Community Osteopathic

Barberton — Citizens

Orrville — Dunla p'Memorial

Doctors
Eudid-Glenville
Garfield Heights
Huron Road
Lakewood
Marymounf
Roinbovv
Si b jrban Community

St. Thomat

Chardon — Corey

Conneaut — Brown Memorial

Cuyahoga Falls — Green Cross
Elyria — Memorial

Painesville

— laite County Memorial

Ravonna — Robinson Memorial
Shelby — Memorial

IN MANSFIELD

Geneva — Memorial of,

Madison

Lodi — Lodi Community

Willard — Municipal

Mansfleld General

Lorain — St. Joseph

Wooster — Community

Wadsworth — Municipal

LIETIMŲ

1958

IN CLEVELAND
SUBURBS
Hospital
Bedford Municipal
Berea Community
Brentwood

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

60

SPONSOR ED BY THESE NON-PROFIT HOSPITALSt

IN CLEVELAND

REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

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

2%

3. Ligoninės patarnavimas Jums bus nebeteikiamas
po to, kai Jūsų gydytojas nurodys, kad tas pa
tarnavimas daugiau nebereikalingas.

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

t

2. Ligoninės patarnavimą Jūs gausite tik tokį, kuris
bus reikalaujamas ar prirašytas Jūsų gydytojo.

AGE
70

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.

Ten sakoma aiškiai ir paprastai:
1. Ligoninės patarnavimas Jums bus teikiamas tik
pagal Jūsų gydytojo nurodymus.

6

KLUBAS

6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi

įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakulis & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770
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LOS ANGEtES
Spalio 18 d. veiklios ir ener
gingos birutietės buvo susirin
kusios Andrašiūnų namuose vi

THE EIELD

suotiniam susirinkimui.
Buvo nutarta lapkričio 8 d.,

šeštadienį, Catholic Women’s
klubo patalpose suruošti linksmą
subatvakarį, su įdomia progra
Aedakcijog ir atlministracijoa adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GL 1-3976).

SUKAKTUVINĖ M. ŠILEIKIO PARODA
Šią savaitę Pasaulio Lietuviui

ma, su šokiais ir su kitomis
linksmam subatvakariui atitin
kančiomis prašmatnybėmis. Taip
pat buvo nutarta tuoj po Naujų
Metų surengti kaukių balių, ku
ris visiems bus savotiška nau
jiena, nes panašų parengimą Los
Angeles lietuviai senai yra be
turėję.
Čia pat būtina pastebėti, kad
birutietės rengia daug parengi
mų tik dėlto, kad yra reikalingos
lėšų labdarybės bei šalpos reika
lams, kuri pasiekia ne tik čia
varge ir bėdoje atsidūrusius, bet
ir už geležinės uždangos sunkioj
padėty esančius, fiziškai sunai
kintus, bet nepalužūsius dvasioj
mūsų tautiečius. Sakysime, iš
paskutinio šį pavasarį suruošto
parengimo ir gauto pelno biru
tiečių buvo pasiųsti šeši pakietai į Sibirą. Birutietės yra di
džiai dėkingos Los Angeles "Ananis" įstaigos vedėjui dr. Valan
čiui, kuris padarė tų pakietų
persiuntimui žymių palengvini
mų.
Birutietės, giliai vertindamos
Liet. Tautinių Namų reikalingu
mą mūsų tautiniams, kultūri
niams ir visuomeniniams reika
lams, nutarė aktyviai prisidėti
prie tautinių namų įsigijimo,
įstodamos į Tautinių Namų na
rių eiles su $100 įnašu. Birutietėms tenka garbė būti pirma or
ganizacija, davusia gražų pavyz
dį ir kitoms lietuviškoms orga

Telefonas: HEndersoi

NEW YORK

Aukščiausio pripažinimo M.

Š. mėn. 23 d., St. Moritz vieš
progą pamatyti tapytojo, meno pačių amerikiečių premijuojami buty, New Yorke, rėspublikonų
kritiko ir Čiurlionio vardo gale- tame pačiame Chicagos Art In- komitetas Nelson A. Roekefeller
kandidatūrai į New Yorko gu
rijos direktoriaus Miko Šileikio! stitute.
kūrinių parodą.
Tačiau ir gavęs tokį aukštą bernatoriaus vieta ir kongresmano K. Keating į senatorius rem
Malonu pasidžiaugti, kad M. Pripažinimą, dailininkas paliko ti, buvo suruošęs iškilmingus
Šileikis per savo talentą ir dide-Ūoksa' l)a^ kuklus ii mielas sa
pietus svetimų kalbų spaudos
lį pasišventimu menui' iškilo į viešiems kaip ir anksčiau. Atvy- bei visuomenės atstovams, ku
pirmaeilius Chicagos dailininkus. kus i ši krašt« naujiesiems atei- riuose iš lietuvių dalyvavo: V. šis iranietis sakosi turįs 189 me
Galima net gi tvirtinti, kad jo viams> dailininkas M. Šileikis Abraitis, prof. S. Sužiedėlis, S. tus ir galįs dokumentais įrodyti
vardas amerikiečių tarpe yra ge- <klot'a j’crns piaktiškus pataii- Narkeliūnaitė, J. Tysliava su savo amžių. Ir jo sūnus buvo su
riau ir plačiau žinomas, nei sa. mus, kai kuriems padeda įsijung- žmona, E. Lekienė, 1). Klinga, S.
laukęs 120 metu.
vųju lietuvių. Dailininkas pačio- U ’ amerikiečių meno sąjungas, Briedis, V. Banelis, M. Kižytė ir
je savo jaunatvėje nepaprastai j Prieš kur> laiką atsi|ankęs į Chi- V. Barčiauskas, respublikonų
grantai padėti Amerikai kurti
sunkiomis gyvenimo sąlygoms^ Profesol'1,,s Adomas Galdipartijos
lietuvių
skyriaus
komi

aukštesnę kultūrą ir civilizaciją.
veržiasi į meno labirintus, kad kas ir apsilankęs sukaktuvininko teto pirmininkas.
N. A. Roekefeller pažadėjo rū
arčiau pažinus meno tiesas. Die studijoje, taip išsitarė: Tikrai
Pagrindiniu
kalbėtoju
buvo
nomis sunkiai po 10 valandų dir- kukli asmenybė jis, nė patsai pats Nelson A. Roekefeller, ku pintis New Yorko ekonominic
gyvenimo pagerinimu, plėsti biz
ba spaustuvėje, o vakarais sku- neži.no> kokil-' l’uikil-' (lal'bl-' uri
ris
nupasakojo
savo
šeimos
kil

nį, kad sustabdytų pramonės bė
ba į Chicagos garsųjį Art Insti- sukar^s'
mę
bei
gyvenimo
kelią.
Taip
pat
I x
Trumpame straipsnelyje visai
gimą iš miesto, kad darbininkų
j neįmanoma apibūdinti didelius Pabrėžė, jog dabar gyvename la- pajamos nebūtų mažesnės, kaip
Gavęs tapytojo vardą, visiškai j
gpeįj(j0 rneno darbus. Tačiau
svarbų politinį momentą, to- kituose miestuose.
atsiduoda
meno
gyvenimui, viena tikra, kas šimtai jo drau-H^ turime būti stiprūs ir tinkaTaip pat trumpą žodį tarė ir
sprendžia sudėtines ir painias gų, meno mėgėjų ir visa eilė dai-1 nia* pasiruošę atsilaikyti prieš K. Keating bei eilė kitų kalbėto
meno problemas, rašo spaudoje, liniukų pirmąją lapkričio ateis į'komunistų spaudimą. Jis sakė, ji?
dalyvauja parodose. Tenka pasa Jaunimo Namus, kad pagerbus Į k<hl politika nėra nesvarus dalyVakaro pirm. buvo graikas S.
kyti, kad beveik per 40 metų sa- 65 metus sukakusį kūrėją, meno kas, kaip kiti galvoja, bet prieP. Skouras, kuris savo kalboj pa
vo kūrybinio darbo dailininkas I Rrjtika ir Čiurlionio Galerijos di-' šingai. Domėtis politika ir toj žymėjo, jog N. A. Roekefeller
paliko ištikimas pastovioms me- rektoriu jie vjsj tikrai neapsi- i srity dirbti yra net garbinga, politiniame darbe nėra naujokas
ibo tradicijoms.
vils nes pamatys bent dalį tu 1 ties tai neapmokamas daibas, au- Į Baltuosius Rūmus jau buvo pa
Pirmuose įo tapybos darbuose meno lobiu, kuriuos dailininkas kojantis savo šeimą bei asmens kviestas prezidento Roosevelto nizacijoms.
Susirinkimas buvo gausus da
matyti gal kiek sausokas akade- sukrovė per ilgus darbo metus, malonumus visuomenės gerovei. ir, būdamas respublikonu, suge
Taip pat jis iškėlė didelę tau- bėjo su juo bendradarbiauti. Vė- lyvėmis ir praėjo didžiai sutarti
mizmas, gi vėlesniuose jau gali- Į Kolegai M. šileikiui linkiu sėk
tinės spaudos reikšmę, kuri yra
tllrėdamas tik 50
1944 noj ir vieningoj nuotaikoj. Pa
ma įžiūrėti drąsūs tapybiniai už mės kūrybiniame darbe.
Juozas Pautienius tiltas tarp Amerikos ir kitų pa m. buvo paskirtas Valstybės De čių birutiečių šeima nuolatos di
simojimai rodą didelę pažangą.
saulio kraštų, nes jūsų savomis partamento pasekretorium. Įvai dėja, nes paskutiniu metu į bi
Tarp arti 500 M. šileikio sukur
Sostinės gyventojai turės retą ! Šileikis susilaukia, kai jo darbai

rutiečių

eiles

tų kūrinių yra kokia dešimtis Tik Dirvą skaityd imas sužinosi, kalbomis spauda, — sakė jis, in rias atsakingas pareigas jis ėjo
formuoja pasaulį apie čionykštį trijų prezidentų kadencijų metu. Deringienė,
kita labai artimų impresionisti

nei dvasiai, bet pažymėtina, kad kaip gyvena viso pasaulio lietu gyvenimą, su kuriuo susipažinę,
viai.
suvažiuoja iš visų kraštų emiir tuose savo kūriniuose daili
ninkas moka išlikti savystovus,
neseka aklai prancūzu di Diųjų
Elect. . .
meistrų. Tuose savo kūr:rri?~°
dailininkas pademonstruoja mo- I
JOHN F.
kėjimą puikiai išspręsti šiltų ir
šaltų gamų darnas. Bet ir kiti
vėlesnieji dailininko darbai la
bai impulsyvūs, patrauklūs, ge-1
rai išspręsta kompozicija, pui
kiai suvesta technika, o spalvų S
JUDGE
maloni darna ne tiktai meno mė
gėją verčia ilgėliau tais darbais
pasidžiaugti, bet ir jauniems dai Court of Ccmmon Pleas
lininkams yra daug ko iš tų dar
Term Ending December 31, 1959
bų pasimokyti.
Praslinkus dešimčiai metų po
Chicagos Art Instituto baigimo
M. šileikio vardas amerikiečių
R E - E L E C T
meno sluoksniuose tiek iškilo,
kad jis kviečiamas į visas didžią
sias meno parodas, jury komisi
jas. Jo kūrinius mielai perka
valdinės įstaigos, universitetai,
galerijos, privatūs asmens.
STATE SENATOR

SMCLKA

JULIUS J. PETRASH

ANTRA NOBELIO
PREMIJA RUSAMS
Trims sovietų mokslininkams
— Paveliui čerenkovui, Igoriui
Tammui ir Iljai Frankui — pa
skirta Nobelio premija už tyri
nėjimus fizikos srityje, kurie
atidarę kelius naujiems atominių
dalelių atradimams, kaip antiprotonui, ir padėję pagrindus
kosminės radiacijos tyrinėji-1
mams. Tuo būdu, pirmą kartą
istorijoje Sovietų Sąjunga gavo
dvi Nobelio premijas tais pačiais
metais. Iš Maskvos ateinančios |
žinios sako, kad minėtiems trims
fizikams bus leista vykti Stockholman premijų atsiimti.
Literatūrinė Nobelio premija,
kuri buvo paskirta rašytojui Bo
risui Pasternakui, sovietų ap
šaukta "politiniu aktu prieš So
vietų Sąjungą”, ir Pasternakui!
greičiausiai nebus leista išvykti.!
Prieš keletą dienų jis išmestas
iŠ sovietinės rašytojų sąjungos
ir iš jo atimtas „tarybinio rašy-1
tojo” titulas. Premijuotoji kny
ga, "Daktaras živago” Sovieti-1
joje nebuvo leista spausdinti.

4 YEAR TERM

ON THE DEMOCRATIC TICKET
IIE IIAS THE EXPERIENCE AND GODI) RECORI)

Taip pat jis £ra vienas iš duosniųjų turtuolių ne vien visuome
nės, bet ir visų tautų reikalams,
padovanojęs 8 milijonų vertės
žemės sklypą New Yorke Jung
tinėms Tautoms.
Pietų metu padainavo Metro
politan operos solistas ir televi
zijos dainininkė grojant orkes
trui. Po to jis su kiekvienu da
lyviu susipažino asmeniškai apsikeisdamas vienu kitu žodžiu.
E. č.

PUSIAU SLAPTAI...
Tėviškės žiburių 43 numeryje
(1958. X. 23) skelbiama tokia
žinia iš Toronto:

„KRAŠTO TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS
pagal paskutinį Kr. Valdybos
sprendimą, nebūsiąs šaukiamas

lapkričio 23 d., kaip buvo iš pra
džių manoma. Svarbiausia tai
dėl to, kad lapkričio 23 d. yra

Kariuomenės šventė ir tą dieną
netinka iš apylinkių iškviesti
pirmininkus, kurie yra Kr. Ta
rybos nariai.
Kr. Tarybos suvažiavimas bus
šaukiamas greičiausiai gruodžio
6-7 d. ir ne Montrealy, kur kele
tui torontiečių neatvykus galė
tų trūkti kvorumo, bet Toronte,
nors. būsią laukiama, kad montrealiečiai atsivežtų pakankamą
skaičių kandidatų Kr. Valdybai
Montrealy išrinkti.”

Tikrai, mūsų tarpe esamą gud
riu žmonių. Net pats karalius
Saliamonas nebūtų taip apsukriai
susivokęs! Dabar jau galima ir
prakaitą nusišluostyti, tokią pla
čią pradalgę išvarius.
Be to, kas gi nežino, kad iš
Montrealio į Torontą arčiau, ne
gu iš Toronto į Montrealį ir ”pakankamo skaičiaus kandidatų
atsivežimas” bus daug pigesnis.
Ką gi, veikiame, darbo „pla
čiuos dirvonuos” nestinga, tik

'sikia truputi pasidairyti.
KAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ

—

TAS NESIGAILĖJO!

J. K.

įsijungė:

STEPHEN M. YOUNG and HARRY S. TRUMAN

Buvęs prez. Trumanas ragina jus

STEPHEN M. YOUNG
DEMOCRAT
Jūsų

U. S. SENATOR
Prez. Trumanas sako: „Steve Young, kaip Ohio kongresmanas 8 metus gerai tarnavo. Jis kovojo dėl Sočiai Security
padidinimo, mokesčių sumažinimo mažu pajamų šeimoms,
pagalbos užsienio kraštams ... kad padėjus jiems geriau ir
sustiprinus juos kovoje prieš komunizmą. Jis yra prieš
„Right to Work„ papildymą. Steve Young yra didelis hu
manistas.
Young for U. S. Senate Comnaittee, AL.AN F. RFF.VFS, Secretary

dalininkų eiles įsijungė:
pažįstamas losangeliečiams lie
L Los Angelės I). K. Birutės tuviams, su 25 dol.
įkyrius, pirmas organizuotas vie Ryšium su BALFo vykdoma
netas, su 100 dol.
pinigine rinkliava, vietos BALI?o
2. Ona Račkienė, žinoma Tė skyriaus pastangomis spalio 19
vynės Mylėtojų D-jos veikėja, d. šv. Kazimiero parapijos salė
ilgametė tos D-jos centro v-bos je buvo suruoštas rimtas, su ge
vicepirmininkė, ir šiuo metu ei ra programa koncertas, kurio
nanti Tėvynės Mylėtojų Los An- programą išpildė Elena Swaggėlės skyr. pirmininkės parei- ^art-Bartush, padainuodama su
gas, su 100 dol.
■5>' dideliu pasisekimu visą eilę dai
nų ; violončelistas Viktoras Dap3. Kazė Žilinskienė, labai ak
*vs, prieš porą metų gyvenęs
tyviai įsijungusi į Tautiniams
Venezueloje, meistriškai išpildė
Namams lėšų telkimo darbą, ku
ivairios nuotaikos bent keturis
ris jai pasigėrėtinai puikiai se
kūrinius: muz. Bronius Budriūkasi, su 100 dol. įnašu. Tuo bū
nas, iš jo paties sukurtos sona
du iš Žilinskut šeimos liet. Tautitos "Mano Tėvynė" pianinu iš
niams Namams bus jau gautos
pildė jos viena dali „Audringi
dvi šimtinės.
debesys virš Kauno", tikrai au
4. Gražina ir Juozas Raibiai, dringai ir įspūdingai: stud. Vio

abu labai aktyvūs Los Angeles leta Mikliūtė kaip visuomet me
Adelė lietuvių visuomeniniame ir kul niškai padeklamavo eilėraštį, ap

Marija Kairienė, tūriniame gyvenime, su 100 dol. linkiniais keliais gautą iš anapus
Ona Navickienė, Gražina Raibiegeležinės uždangos.
5.
Vytautas
šeštokas,
žinomas
nė, Tumavičienė, Stadalninkielietuviškų organizacijų rėmėjas,
Toks geras koncertas, ruoštas
nė, Zilevičienė.
grynai labdaros reikalams, turė
Los Angeles D. L. Birutės su 100 dol.
6. Povilas žaronskis, plačiai jo susilaukti didesnio dėmesio
skyr. v-bą sudaro: Ona Pulkauninkienė — pirmininkė, Skirmantienė.— sekretorė, Pažiūrienė —
kasininkė, Liudžiuvienė ir Rada a
venienė — v-bos narės.
For Common Pleas Court
*
T«rm Expiring January 6, 1961
Spalio 25 d. įvyko Liet. Ben'Iruomenės Los Angeles A py gar
CHARLES F. CARR
ins suvažiavimas, kuriame, be
Los Angeles atstovų, dalyvavo
Endorsed by The News, The Press
ir iš San Francisko atvykęs Jo
and The Plain Dealer
nas Gudalis. Naujon LB Apygar
.. CARR FOR JUDGE COMMITTEE ..
Harry L. Davla
James P. McWeeny
dos V-bon po ilgesnių pasitarimų
Co>Chairmen
JUDGE CARR
buvo išrinkti: pirmininku —
Kostas Liaudanskas, Los Ange
les Liet. Bendruomenės apylin
kės pirmihinkas, kuris yra labai
E L E C T
artimai susigyvenęs ir atsidavęs
b e n druomeniškiems reikalams,
EUGENE J. SAWICKI
sekretoriumi — Povilas Lukšys,
STATE SENATOR
prieš vienerius metus buvęs Los
Angeles LB Apygardos pirmi
FOR THE 2 YEAR TERM
ninku ir nariu Aftukienė.
DEMOCRAT
Nežiūrint visų pastangų, LB
Apygardai nepasisekė nei anks
ItAS AN EXCELENT RECORD
čiau, nei praeitais metais padi
dinti LB apylinkių skaičių nei
Kalifornijoje, nei kitose į Apy
gardos veikimo ribas įeinančiose
valstybėse. Nauja Apygardos va
dovybė, nežiūrint patirtos pra
ELECT
DEMOCRAT
eity nesėkmės, yra pasiryžusi
mėginti visomis išgalėmis LB
veikimą išplėsti.
Tarpe kitų nutarimų buvo nu
tarta, kreiptis į „Naujienų” re
FRANK M.
daktorių pareiškiant, kad "Nau
jienų” Liet. Bendruomenės at
žvilgiu užimtas aiškiai neigiamas
nusistatymas yra didžiai kenks
mingas visų lietuviškų jėgų
konsolidacijai, tautinio ir kultū
rinio darbo sėkmingam vykdy
mui ir reprezentacijai. "Naujie
nos”, jei negali dėl kurių prie
žasčių užimti tokio pat teigiamo
nusistatymo-, kokį rodo mūsų ki
ti laikraščiai, kaip „Dirva”,
"Vienybė" ir "Draugas", tai ge
COUNTY COMMISSlONER
riau iš viso susilaikytų nuo Liet.
Bendruomenės klausimų svars
tymo ir tuo pačiu nuo jos grio

VOTE.

□

GORMAN

vime ir ardymo darbo.

*

Paskutiniu metu į Los Ange

les Liet. Tautiniu4 Namu4. nariu4- —|I

JAMES R. DONAIIUE, Chairman

