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Šios savaitės pabaigoje Dirva
persikelia į savo namus, pirktus
pačiam lietuvių kolonijos centre
— 6907 Superior Ave., Cleveland
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3, Ohio. Todėl prašome visų mū

sų skaitytojų, bendradarbių ir
talkininkų Dirvai rašyti jau nau
juoju adresu.

Cleveland, Ohio

Kodėl pas jus nesiskubinu?
Laiškas iš Venezuelos

nebus tas pats Wolfgangas Larrazabalis). Bet respublikonų de
mokratų unija, partija, kuri dau
giausia rėkė prieš militarizmų,
vakar "jautė dangiškų laimę”,
išgirdusi, kad Wolfgangas sutin
ka ... T u rok t jis ir bus išrink
tas. Kas gi kitas gali būti išrink
tas? Liaudis buvo pasirengusi
mirti už YVolfgangų jau lie
pos 23 d. Rugsėjo 7 d. mirė už
jį 24 ir daugiau kaip šimtas liko
sunkiai sužeistų. O vakar gi
YVoJfgangas persižegnojęs pa
reiškė, kad jis pats pasirengęs
atiduoti gyvybę už savo kraštų
ir už savo liaudį . ..
Po rinkimų prasidės kita kal

Daugelio mūsiškių čia, Venežinoma, nuo kasdieninių įvyzueloj, pakilusi temperatūra ko- kių tai yra ko plaukams šiauštis,
greičiau persikelti pas jus, tai I Tikras komunizmas. Arba keyra, į šiaurinę Amerikų. Mat, renskijada. Arba pirmosios bolpo revoliucijų išsigandome pie- ševikų okupacijos dienos Lietutinių amerikiečių demokratijos, voj 1940 metais. Betgi mes čia
arba, kaip daugumas mūsiškių jau ne pirma diena gyvenam, jau
jų sutrumpintai vadina — komu- buvo laiko pramokti nesijaudinti
nizmo.
dėl savotiško dalykų išviršinio
Bet ne visi skubinamės. Vie- atrodymo.
na, čia ekonomiškai galima lenggjo krašto žmonės nepaprastai
viau ko geresnio pasiekti, negu sukti. Už patį velnių gudresni,
ba: kad reikia dirbti, kati reikia
pas jus, nebūtinai turint gydyto

livarų per mėnesį — irgi gyve
na, kaip ir visi mes čia pradžioj
gyvenom ... Be to, čia kai kas
panašiau kaip Lietuvoj, čia nėra
to skubėjimo, čia beveik viskų
galima atlikti "rytoj"...
Jeigu man reiktų dirbti kuria
me jūsų fabrike ar restorane in
dus plauti, tikriausiai nusižudyčiau arba, teisingiau, pasisiūly
čiau numirti už Venezuelos liau
dį, už tuos juodukus ar indėnus,
nes man jie simpatiškesni netgi
už tų jūsų prezidentinį idealų
Nixonų, kuriam aš nuoširdžiau
siai linkiu tapti jūsų prezidentu,
kadangi man, iš čia žiūrint, vis
tiek jis atrodo pats geriausias.
žinau, jūs ten esate šiokie to

Naujoje vietoje Dirva darbų
jau pradės šios savaitės pabai
goje. Dėl persikėlimo ir susitvar
kymo Dirva ateinančių savaitę
išeis tik vienų kartų — ketvirta
dienį.

TAUTU SANTYKIŲ
NUODYTOJAI
Klaipėdos krašto vokietininkų
laikraštis "Memeler Dampfboot”
spalio mėn. pabaigoje minėjo 10
metų sukaktį, kai po karo vėl
buvo atnaujintas jo leidimas.
Laikraštis išeina du kartus per
Bulgarijos sosto įpėdinis Simeonas II f dešinėje) mokosi Valley

mėnesį Oldenburge ir uoliai to

liau varo prieš Lietuvą ir lietu
kie maži jankiukai ir jaučiatės
Forge
karinėje
akademijoje,
Amerikoje.
Baigęs
akademijų,
jis
vius nukreiptų akcijų. Vokieti
tra, nesu tos nuomonės, kad ko- mūsų prezidentą, kontradmirolą linos ... Kas to nesupras, bus laimingi gyvendami galingiaugrįš Ispanijon, kur gyvena jo motina. Karališkoji šeima iš Bulga joje įsigalėjus nacionalsocialistų
munizmo pavojus čia toks dide- YVolfgangų Larrazabalį. Jis Sau sudisciplinuotas. Be to, pasakys, šiame pasaulio krašte. Tai natū
rijos buvo ištremta 1946 m., ten įsigalėjus komunistams.
judėjimui, "Memeler Dampflis, kaip iš išgąsčio padidėjusio- šio 22 naktį telefonu iš karo mo- kad reikia gerbti nuosavybę, kad ralu. Bet manęs niekad netraukė
3odt” buvo pasidaręs nacių or
mis akimis žiūrint atrodo.
kyklos pranešė Jiminezui: "Ma reikia sutvarkyti valkatas, ir t. jankiška psichė. Jūsų technikų
čią yra viena tokia partija, va- no generole, jūs daugiau nebeko- t., ir t.t. Tai bus daroma demo turim ir Čia. Nepatinka tik didie VISAM PASAULY Nuotaikų tyrinėjimų institutai ganu, nors dabar dedasi nacionaldinama Acion Demokratica, ku- randuojate”. Ir tas tuojau ėmė kratijai apginti. Argi taip ne ji 40-60 tonų sunkvežimiai, ku
ir laikraščiai tuo klausimu susi socializmo auka!
• Jungtinėse Amerikos Vals laiko nuo pranašysčių, nes bal
ri dedasi kraštutiniškai marksis- kraustytis savo daiktus į valizas, gražiau ?
riuos keikiu, nes gadina kelius,
Sukakties proga "Memeler
Čia daugelis turim progos ga negali žmogus žmoniškai, pava tybe antradienį apie 48 mil. suotojų nuomonės esančios taip Dampfbootų” raštu sveikino Va
tiška, bet tuo pačiu metu ji yraHam davė diplomatinį pasų, palypiliečių iš 76.5 mil. turinčiųjų pasidalinusios, jog išvadų pada karų Vokietijos kancleris Dr.
viena iš didžiausių komunizmo Nėjo j prezidentinį lėktuvų, na na gerai uždirbti. Koki 700 jū žiuoti ...
Jei nebūtų toks jausmas apie teisę balsuoti eis prie urnų. Ste ryti nesą įmanoma. Vietinis "Cle Adenaueris, linkėdamas, kad
priešų. Ta partija Čia dabar at-lĮy**’ nuo šiol komanduoju aš!” siškių dolerių, arba ir daugiau,
titulo, per mėnesį uždirbti čia ne ste ta "amerikoniškų gyvenimo bū bėtojai pranašauja, kad šiuos veland Press” pranašavo Right aikraštis stiprintų "memelenrodo stipriausia. Ji naudoja pa- Bet reikia demokratinio titi
tašius propaga
propagandos metodus ir ar ne • Jl,k taip gražiau. Ir ėmė
ė
buklas. žinoma, čia ir pragyveni dų”, gal jau seniai būčiau jus rinkimus laimės demokratai, to Work šalininkų, o kartu ir da derių” įsitikinimų, jog "teisė į
organizacines priemones, kaip ir valdyti demokratiškai. Net per mas daug brangesnis. Bet vis bent aplankęs. O dabar — pama gaudami 8-15 vietų persvarų se bartinio gubernatoriaus William .ėvynę priklauso neatskiriamoms
komunistai. Jos lyderis laikomas daug demokratiškai. Tas perdaug tiek, daugeliui ir mūsiškių čia tau kokį prancūzų filmų iš Pa nate (šiuo metu 49-47 demokra O Neill pi alaimėj imą, tačiau se-^ pagrindinėms teisėms”. Nuosta
žymiausiu Pietų Amerikos politi mus ir išgąsdino. Rezultatas — doleris (apie trys vietiniai boli; ryžiaus aplinkos, ir malonu, tie tų naudai) ir apie 40 vietų per natorius John W. Bricker (resp.) bu, kad Vokietijos vyriausybės
ku. Jaunystėje jis skelbė neko liaudis ėmė už jį mirti, kraujų varai) "nieko nereiškia”. O kai siog traukia, nors skurdom gi svarų atstovų rūmuose (dabar būsiąs perrinktas trečiajam ter galva laikė reikalinga sveikinti
vojus "už supuvusių buržuazinę lieti, moterys pamačiusiusios jį "nieko nereiškia”, tai labai leng tame Paryžiuje ir keikėm pran 232-195 demokratų naudai). Gu minui.
kaip sykis tuos sluoksnius, kurie
bernatorių rinkimuose laukiama
demokratijų”. Dabar jis gerokai isteriškai rėkia — YVolfgang Pre- vai ir išplaukia ... Bet kas už cūzus . ..
• Įvairios JAV vyriausybės nuosekliai dirba tautų santykių
sidente!
O
jis
gražus,
simpatiš

pasikeitimų
abiejose
pusėse
su
dirba
vos
tris-keturis
šimtus
bo

M.
Galinis
pasikeitęs, štai pastarajame tos
įstaigos, įskaitant ir valstybės nuodijimo darbų.
kas,
su
visais
sveikinasi,
nevengalima nežymia demokratų per bei gynybos departamentus, ruo
partijos kongrese, kai jaunuome
*
svara.
nė daug kalbėjo apie leninizmą!
apsikabinti kokių negriukę
šia sveikatos ir švietimo progra
Itin gausaus balsuotojų skai mų pagelbėti Vid. Rytų ir pie "Memeler Dampfboot” (X. 24)
ir maocetungizmų, senis lyderis Iar negriukų. Susidarė tūkstan- LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA
čiaus laukiama Ohio valstybėje, tinės Azijos kraštams. Progra praneša, kad Vismare miręs kun.
pašaipiai prasitarė: "Dabar ei- čiai komitetų visam krašte, rinsime leninizmo-maocetungizmo-' k° parašus — ir šį kartų tikrai
kur vyksta kieta kova dėl Right mos suma sieksianti 70 mil. do von Sass. šis liuteronų pastorius
krašte ėmė organizuogumersindizmo keliais...” Mat jbe‘Policijos paraginimo, savanoto Work įstatymo pravedimo. lerių. JAV kreipėsi i Jungtines Klaipėdos
VALSTYBĖS KONTROLĖ TVARKO
,.
. . . ....
... ..
.v
r ,
v ,
• i x. j
ti nacini judėjimų krikščionis
jų jaunuolių lyderio pavardė Gu- kiškai, be prievartoos! Liaudis
I autas, prašydama surinkti duo- .
•
x- 1 7 u ,
,
GANYKLAS...
kos
socialistinės
darbo
bendruo

mersindo.
rėkia iš entuziazmo, maldauja,
KIEK PAGAMINA PRAMONĖ menis apie reikalingų pagalbų
menės” vardu. Bet netrukus Ber
/ Gyvenimas visur suraizgytas, kad YVolfgang sutiktų kandida SENIAU PATS ŪKININKAS LENGVAI SUSITVARKYDAVO,
ūkiškai atsilikusiems kraštams.
LIETUVOJE?
lynas iš jo atėmė savo paramų ir
o čia, Pietų Amerikoj, tai tikras Kuo^ 1 prezidento vietų būsimuo• Jungtinių Tautų plenumo po pradėjo remti vet. gyd. NeumanDABAR IR VYRIAUSIOJI VALDŽIA NEPAJĖGIA NIEKO
Balandžio mėnesį buvo teigia
kaltūnas. (Kaltūnas tai Ise rinkimuose. O tas ilgai spar
PADARYTI.
ma, kad sukolektyvinti amatinin litinis komitetas priėmė JAV re no vadovautųjų "socialistinę dar
dėsi,
sakė
taip,
sakė
ne,
ir
vėl
^Joks velniukas, kuris įsivelia į
kai per metus Lietuvoje pagami zoliucijų, reikalaujančių sustab bo bendruomenę”. Abi organiza
ilgus nešvarius plaukus, arba taip, ir vėl ne. .. Pagaliau spa
120 valstybės kontrolės parei- PER TRIS KETVIRČIUS METŲ na už maždaug ketvirtadalį mi dyti atominių ginklų bandymus, cijos ėmė lenktyniauti priešvals
lio
18,
viešai,
per
televizijų,
per

arklio ašutus karčiuose ar uodegūnų rugpiūčio ir rugsėjo mėne ĮVYKDYTA PUSĖ PAŽADO lijardo gaminių, ir kad tai esą kol vyks pasitarimai Ženevoje
tybinėje veikloje, kol pagaliau
sižegnojęs
tarė:
liaudies
balsų
. goj, ir juos taip suraizgo, kad nei
sius praleido betikrindami, kaip
dėl tarptautinės kontrolės siste Lietuvos valstybės organai buvo
Per
devynis
šių
metų
mėnesius
7'/
visos
pramonės
gamybos
res
Spats didysis velnias negali iš- išklausau. Tik katalikų partija Lietuvoje kolchozuose tvarkomos kolchozai ir sovchozai Lietuvoje publikoje. Iš to reikėjo spręsti, mos Sovietinis blokas balsavo
priversti įsikišti ir jų veiklų su
jam griežtai pasipriešino. Kaip ganyklos ir kultūrinės pievos. Po
Jtarvlioti).
prieš rezoliucijų.
pagaminę
po
14.4
centnerius
(gy

kad
visos
gamybos
vertė
yra
apie
stabdyti, o patiems vadeivoms
'Štai toje pačioje į komunistiš bus su ta didžiąja marksistine to, P. Olekas, senas partietis, da vo svorio, po 100 kg. cnt.) mėsos 3 milijardus 570 milijonų rublių
•
Sovietų
Sųjunga
naujoje
no

kų taip panašioje partijoje na partija, dar neaišku. (Red. past.: bar valstybės kontrolės komisi iš kiekvieno 100 ha naudojamos (maždaug 357 milijonai lietuviš toje sutiko, kad lapkričio 10 d. iškelti bylų.
riai šiandien yra stambūs ban Atrodo, kad visos trys partijos jos pirmininkas Lietuvoje, per žemės.
kų litų).
Ženevoje prasidėtų Rytų-Vakarų
riausybės pareiškime sakoma,
kininkai, didžiažemiai dvarinin gali susitarti siūlyti tik vienų TIESĄ (spalio 22 d.) mokė kaip
specialistų
konferencija
tirti
ke

Iškilmingame
pasižadėjime
pa

Dabar
partijos
sekretorius
J
kad Pasternakas galįs laisvai
kai, pramonininkai, stambūs kandidatų, ir tas vienas ar tik įveikti atsilikimų įrengiant kul vasarį buvo numatyta, kad kol
Maniušis tvirtina, kad per devy liams, kaip apsisaugojus nuo ne
vykti Stockholman pasiimti pre
pirkliai"... Be to, partijos jautūrines pievas ir ganyklas.
chozai per visus metus iš kiek nis šių metų mėnesius "vidutinis tikėto užpuolimo, tačiau reikala
gfci uoliai prikaišioja lyderiui, kad
Nors prieš porų metų buvo iš vieno 100 ha naudojamos žemės produkcijos paros išleidimas šie vo, kad konferencijoje būtų po mijos ir pasilikti "kapitalistų ro
partijos sprendimų dauguma esą
garsinta, kad kolchozams bei jų turi būti pagaminta mažiausiai met sudaro 26.9 milijono rublių”. lygų atstovų skaičių iš komunis juje”, daugiau Rusijon nebegrįžtant. Jo romanas "Daktaras iždaromi ūkiniuose sluoksniuose,
vadovybėms suteikiama daug sa- po 28 cnt. kolchozuose ir 55 cnt.
Per devynis mėnesius šįmet tų ir antikomunistų kraštų.
vago” oficialiai paskelbtas antipartijai visai nepriklausančių
varankiškrmo, bet įvairių ūki sovchozuose. Tas pasižadėjimas tenai buvo 231 darbo diena. Tai
• Maskvoje Tasso agentūra
žmonių ... čia ir yra tas pietninkavimo tvarkytojų ir toliau reiškė, kad šįmet mėsos gamyba gi trijų ketvirčių metų produkci paskelbė, jog šiemetinis Nobelio sovietiniu B. Pasternakas yra
amerikietiškas kaltūnas,
tebėra labai daug. Pievomis ir turi pakilti, lyginant su pereitais ja turėjo būti verta 6 milijardų, premijos laimėtojas Borisas Pas 68 m. amžiaus.
kuriame ne taip jau lengva susiganyklomis rūpintis yra įparei metais, mažiausia 40%. Dabar 214 milijonų rublių, o tokiu pa ternakas maldavęs Chruščiovų,
Kinijos koministų artileri
vaikyti. Čia ir yra visų tų kalbų
goti rajonų vykdomieji komite pakilimas, lyginant su pereitų čiu tempu dirbant toliau, visų kad tas neištremtų jo iš Rusijos.
jos ugnis į Quemoy vis silpnėja.
apie leninizmą ir kitus panašius
tai, RTS (buvusios MTS, dabar metų trim ketvirtadaliais, esųs šių metų pramonės produkcija Laiškų Chruščiovui Pasternakas
dalykus prasmė: jos skirtos mi
žemės ūkio mašinų remonto sto 37%, tačiau viso užsimojimo Lietuvoj turėtų pasiekti apie 8 parašė po to, kai "tarybinių ra Nacionalistų stebėtojai mano,
niai, kuriai reikia šūkių, kad ji
tys), MMS (melioracijos mašinų įvykdyta dar tik apie pusė. Spa milijardus rublių (apie 8 milijo šytojų" organizacijos paruošė kad komunistai norį nutraukti
balsuotų. Visos partijos čia kal
stotys), kolchozų vadovai ir kiti lio ir lapkričio mėnesiai turės nus lietuviškų litų. Neprikl. lai peticijų, reikalaujančių iš Pas nesėkmingų ofenzyvų palaips
ba apie "revoliucijas”, vi#>s ren
žemės ūkio specialistai. Savo ke būti didžiausio gyvulių skerdimo kais — be amatininkų gamybos ternako atimti pilietybę ir iš niui, idant taip ryškiai nekristų
giasi kų nors aukštyn kojomis
liu į tuos reikalus kišasi vieti mėnesiai. Mėsos valstybei tieki — buvo arti 418 milijonų litų). tremti iš Rusijos. Oficialiame vy- į akis pralaimėjimas.
'versti. Neišskiriant net krikščio
niai partijos ir net komsomolo mo planas dar neįvykdytas.
nių demokratų. Bet tikrasis visų
komitetai, arba ir laikraščių kotikslas — valdžios iždas. O ka
rospondentai. Virš jų visų dar
PIENO DUOKLĖ JAU
dangi aš į valdžios iždų nepre Msgr. Domenico Tardini paskir prisidėjo ir valstybės kontrolės
ATIDUOTA
tenduoju, tai man vistiek, katra tas popiežiaus Jono XXIII pase- revizoriai, kurie ne tik tikrina,
Spalio 23 dienų Lietuvoje bu
iš tų partijų prie jo prieis. Rea- kretoriumi. Apie sekretoriaus pa ar atliktas numatytas darbas,
jo ar elektroniko specialybę. An-

lybėjer><daug kas pasikeis, štai

Imkim’ Pavyzdžiui, dabartini kurti, kad reikia tvarkos, discip

skyrimų dar neminima.

bet ir moko, kaip jį reikia dirbti.

vo paskelbta, kad jau įvykdytas

metinis valstybinių pieno paruo
kodėl nesiskubinu iš Čia bėgti.
šų planas 102 procentais. Vadi
ea lybėj e čionykštį gyvenimą
nasi, valstybiniams pieno pri
le Įia trys veiksniai: du nebylia
ėmimo punktams jau parduotas
in kompanijonas. Nebyliai (kureikalautas pieno kiekis.
netriukšmauja, tiesiog nieko
esako) — tai kariuomenė ir
Ta proga nurodoma, kad iki to
vietinis kapitalas. Kompanijonas
laiko (nuo metų pradžios) Lie
__ jūsiškis kapitalas.
tuvoje pagaminta pieno 36,000
[š laikraščių kartais atrodo,
tonų daugiau, negu pereitais me
kad štai jau rytoj būsi komu
tais per tų patį laikų. Pienas
nistų areštuotas ir išsiųstas Si
skaičiuojamas "kolūkiečių ir ta
biran. O kai tik jankiai išsikėlė
rybinių ūkių darbuotojų” paga
Libane, mūsiškis užsienių reika
mintasis, taigi įskaitomos ir pri
lų ministras tuoj pareiškė: "Ve
vačiai laikomosios karvės. 36
nezuela stovi vakariečių pusėj ir
tūkstančiai tonų yra tik apie
iš tradicijos palaiko kovojančius
3% visų pareitų metų Lietuvoj
prieš komunizmų”. Yra Rio de
pagaminto pieno kiekio. Likusie
aneiro, Bogotos ir paskutinysis
ji metų mėnesiai yra nepieninCaracas paktai. Be to, tai reiš
giausi. Tai būtų ženklas, kad pie
kia: "Mes jus, jankius, palaikyno gamybos padidinimas toli ne
sim, tik jūs pirkit mūsų žiba- Popiežius Jonas XXIII sveikina Vatikano sargybinius, atlikusius siekia pasižajdėtojo padidinimo
priesaikų naujajam popiežiui.
"mažiausia 40%”.

Baigiamų montuoti Nike-Hercules raketų eilė Douglas Aircraft dirbtuvėse.
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NE JŲ, BET MŪSŲ
INŽ. EUGENIJUS BARTBUS, ALT Sąjungos Pirmininkas
Lietuviškam darbui sąlygos; S-gos skyriaus pasiryžimą steignėra palankios be nepriklauso ti-statyti lietuvių namus tame
mos Lietuvos. Aišku, kad asmeni mieste. Namus, kur teiksis visi
nės naudos iš lietuviško darbo lietuviai be jokių požiūrų skir
šiame krašte niekas nesitiki ir tumo, kur teiksis Amerikos lie
tikėtis negali. Daug kur girdėti tuvių kultūros žiedai bei priemo
nusiskundimų, kad tas lietuviš nės. Atsiminkime, kad Kalifor
kas darbas neinąs taip, kaip tu nija — Aukso Krantas — yra
rėtų eiti, kad lietuvybei išlaikyti gražiausios ateities Amerikos
pastangos kai kada krypstančios kraštas. Atsiminkime, kad į tą
net į beviltiškumo pusę. Nekuklu kraštą vyksta Amerikos piniguo
būtų girtis, kad Amerikos Lietu čiai, vyksta ten proto, išradimų
vių Tautinės Sąjungos darbai su ir iniciatyvos žmonės. Nedaug,
daro kokią didelę išimtį. Bet gi bet jų tarpe jau švystelėja ga
faktas lieka faktu, kad jau ge bių lietuvių vardai. Ten graži
ras metas, kai prasidėjo tautinės ateitis Amerikos lietuviams.
minties lietuvių didesnis telki Kurkime jau dabar lietuvių cen
masis i mūsų Sąjungos eiles, o trą Los Angeles — remkime ALT
mūsų senųjų ir naujųjų narių S-gos Los Angeles skyriaus na
tarpe iš naujo kyla ryžtas auko mų statybą. Taip darydami, mes
tis — ir darbu ir lėšomis — lie įrodysime, kad mes norime ir
tuvybės reikalams, kuriems pir galime pasipriešinti lietuvybės
moje eilėje yra pasiryžusi tar žlugimui JAV-se.
Ačiū Los Angeles skyriui už
nauti Amerikos Lietuvių Tauti
pradžią ir vadovavimą. Bet nuo
nė Sąjunga.
Darbai yra žinomi. Nėra rei dabar, tai jau nebeturi būti vien
kalo pakartotinai minėti. Tačiau ių, tai turi būti mūsų visu dardvi pagrindinės mūsų darbo per bas ir lėšos.
galės reikia dažniau kelti. Pirmas
MŪSŲ SPECIALYBĖ
dalykas, tai mūsų spaudos orga
no Dirvos įjungimas į kylančius
Vaistų siuntimas į užsie
bėgius. Štai, Dirva jau du kartu
nius. Mūsų sandėliai yra pil
per savaitę. Dirvos vajus baigėsi
ni, ir užsakymai greit iš
su kaupu. Dirvos ateities planai
pildomi. Kainos visiems pri
žinomi. Tris kartus per savaitę
einamos.
ir, vėliau ar anksčiau, į dienraštį.
MODERN DRUG
Tai padarė ir padarys mūsų na
12429 St. Clair Avė.
riai ir prijaučiantieji savo pasi
MU 1-2342
/ OC
aukojimu. Nes visi puikiai su
pranta, kad be geros savo spau
dos jokie dideli darbai nėra įma
CHICAGOS
nomi. Todėl ir pirmoji mūsų per
galė buvo- siekta spaudos srityje.
GYDYTOJAI
Antroji (bet nemažiau svarbi
kaip spauda) lietuvybės gelbėji
Tel. ofiso PRospect 8-1717
mo ir išlaikymo priemonė — yra
Rezidencijos REpublic 7-7868
sudarymas sąlygų, kad Ameri
Dr. S. Biežis
kos lietuviai, ypač jaunimas, tu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rėtų lengvas, patogias, patrauk
West 63 St.
lias ir kultūringas sąlygas as- VAL.: 3148
1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
mesniniam bendravimui ir talpi Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
nimui lietuviškos kultūros žiedų:
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
knygynų, spaudos archyvų, mu

Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

ziejinių dalyku ir pan. Tik pavir
šutiniškai pažiūrėjus, galėtų at
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
rodyti, kad būtų visai neesminis
Tel. buto GRaceland 2-9203
reikalas, kur susirinkti. Svarbu
Dr. Juozas Bartkus
kad būtų lubos ar stogas virš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
galvos. Aš, asmeniškai, tokia-’
Norvest Medical Center
pažiūrai gal ir pritarčiau. Bet
2336 West Chicago Avė.
tikrovė rodo kitką. Daug žmonių
Chicago 22, III.
jaučia savotišką širdgėlą, kai rei VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad,
kia lietuviškc-s kultūros ir kito
antrad., ketvird., penktad.
kių

lietuvišku

idėjų

reikalus

svarstyti karčiaminėje aplinko
je, ar ten kur sienos puošiamos
kitų tautų didvyrių paveikslais
ar kitokiais, jau visai nebepriimtinais vaizdais. Arba vėl ten, kur
kas 5 minutes teiraujasi, kada
posėdis bus baigtas ir kodėl taip
ma>a gėrimu tesuvartojama.
Nėra reikalo ir sakyti, kad to-;
k ios sąlygos daug ką įžeidžia ir
atgrasina. Iš čia yra visai su
prantama, kodėl visose Amerikos
lietuviu koloniios? ta pro’ lema
svarstoma, o kai kur jau ir prak
tiškai sprendžiama — įsigyjant
ar statant tinkamas patalpas.
Lietuviškos valstybės čia netu
rime, todėl visa tai darosi tik vi
suomenine iniciatyva. Vienur ge
riau, kitur blogiau. Svarbu, kad
darosi. Visa tai yra lietuvybės
gelbėjimo ir išlaikvmo priemonė,
visa tai pašvenčiama lietuvių
tautos ateičiai ir Lietuvos nepri
klausomos valstybės atkovoji
mui.
Todėl suprantama, kodėl visi
lietuviai sveikina (bent privalė
tų sveikinti) Los Angeles AUT

Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020
Namų WAlbrook 5-3765

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2557 W. 69th Street
(Įėjimas iš Rockvvell St.)
VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

nių šokių grupė. Programai va
IŠ LAIŠKŲ
dovaus M. Jokubaitienė.
Prašoma iš anksto įsigyti bi
REDAKCIJAI
lietus
pas
J.
Pinkų,
Jokūbaičius,
Tarptautinė Motery Meno ir
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
Pramonės Paroda New Yorke Liet. Atletų klube ir visas Liet.
REIKIA DIDESNĖS AKCIJOS
įvyks 3-9 d.d. lapkričio, Regi- Moterų Atstovybės nares. Kvie
SETTLER’S
Amerikos Balso transliacijos
ment Armory patalpose, Park čiama atsilankyti ne tik didžiojo
New Yorko, bet ir tolimų jo apy
iš Muencheno lietuvių kalba bu
Avė. ir 34 g. kampas.
vo labai svarbios ne tik politiniu,
šioj parodoj jau nuo senai da linkių lietuvius.
12906 Buckeye Road
• WA 1-4261
♦
bet ir lietuviškai tautiniu požiū,
lyvauja ir lietuvės moterys, ku
Motery Vienybė, vadovaujama
riu. Lietuvos gyventoja^ suprarios ir šiemet įrengs du savo pa
THE BEST IN HUNGARIAN CUISINE FEATURING
to, kad Vakarai nedaifo ndBfcidų
viljonus, išstatydamos kasmet P. šimėnienės, lapkričio 21 d.,
GYPSY
DINNER
MUSIC
WED.
THROUGH
SUNDAY
komunizmui, ir Pabaltijo kraštai
naujus ir skirtingus eksponatus. Karvelių namuose, Brooklyne,
bus kada nors išvaduoti. Lietu
Bus galima nusipirkti vertingų pagerbė savo narę Ievą MikolaiOPEN 7 DAYS A WEEK FROM 11 A. M. TO 2:30 A. M.
vos bolševikinimas ir rusinimas
mūsų liaudies meno išdirbinių: nienę jos 75 m. sukakties proga.
yra vykdomas rusų kalba, todėl
lietuviškų lėlių, medžio drožinių, Jos pagerbti buvo susirinkę apie
Lietuvos gyventojai rusų kalbos,
nuo Baltijos krantų gintaro pa 40 narių ir viešnių. Sveikino ir
puošalų, lietuviškų kalėdinių at Liet. Mot. Atst. klubo vardu gė mas; 2) Lietuvos žemėlapį ir 3) LE paskutinę prenumeratos tal kaip komunizmo ir rusinimo ne
virukų ir mūsų šeimininkių keps lių įteikė pirm. V. Jonuškaitė- Jono Balio „Lietuvių Dainos ką. Ir kaip džiugu ir malonu, kai šėjos, nekenčia. Todėl labai gainių. Taip pat parodoj budės tau Leskaitienė, L. Bieliukienė, E. Amerikoje.”
patyrėme tiek daug pritarimo' Įa’
Kana menkais sumetimais
tiniais drabužiais apsirengusi li čekienė, V. Tysliavienė, A. ZubPrenumeratoriai, kurie užsisa sulaukdami gausiai naujų talki iš Washingtono buvo įsakyta lie
tuviškas transliacijas nutraukti
nų verpėja prie ratelio, kurio kienė, Dabsonienė, to pobūvio kys nuo š. m. gruodžio 15 d. iki ninkų.
ir žinias perdavinėti rusų kalba.
daugelis iš mūsų jaunimo dar iš pirm. O. Valaitienė, Mot. Vieny 1959 m. vasario 15 d., gaus pilną
Mūsų
pirmosios
šios
talkos
bės pirm. P. šimėnienė ir kt.
viso nėra matę.
Vinco Krėvės Raštų komplektą.
Ta prasme lietuviškų translia
Parodos proga, New Yorko
O tie, kurie užsiprenumeruos kregždės: kun. P. Jakulevičius — cijų nutraukimas ir žinių perda
III., Julius Norkus — Ilk, Paul P.
miesto mero R. ^Vagnerio rezi
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų
vimas vien tik rusų kalba Lietu
dencijoj, ponia Wagner ruošia
pat metų balandžio 15 d. gaus Jančauskas — Mass., S. Iljasevi- vos gyventojų gali būti suprasčius — Mich., Juozas Gedmintas
visų tautybių atstovėms priėmi
Lietuvos Žemėlapį ir Jono Balio
Mass., A. Kairys — N. Y., J.itas> kaiP nuolaida komunizmui ir
mą, kurio metu jaunosios kar
„Lietuvių Dainos Amerikoje”.
net talkininkavimas surusinti
• J. Kalpokas gavo telegramą
kos atstovės bus apvainikuotos
Jau išėjusius L. E. tomus nau Jaks-Tyris — N. Y., Joseph Paš lietuvius. Tai baisu! Mes visi tu
miss titulu. Jaunųjų atstovauti iš vienos lošimo kompanijos, kad jieji prenumeratoriai gaus išsi kevičius — Pa., J. Brazys — Pa., rime stengtis, kad žinios į Lietu
moterys nutarė kviesti Aldoną jo bilietas įeinąs į laimingųjų mokėtinai pageidaujamomis są A. Petkus — Canada, P. Milius vą būtų ir toliau siunčiamos iš
skaičių. Išloštoji suma nėra nu lygomis. Už vėliau išleisimus to — Canada ir K. Jezdauskas —
Šileikytę ir Eglę žilionytę.
Muencheno tik lietuvių kalba.
Nevv Yorko moterys tikisi ir rodyta. Jinai paaiškės tik po ke- mus mokama normalia tvarka. Canada.
Washingtonas mūsų protestais
laukia mūsų visų tautiečių dė letos dienų.
Lietuvių Enciklopedijos leidi Nuoširdi joms padėka, mūsų ir prašymais turi būti įtikintas,
mesio ir paramos savo tautos re
• Spalio 25 d. radijo bangomis mas nėra kieno nors asmeninis lietuviškas ačiū talkos kregž kad palikimas vien rusiškų trans
prezentaciniams darbams sveti A. Kuolas sugraudino Toronto reikalas, o. vaisius visų lietuvių dėms!
liacijų yra pasitarnavimas Mask
mųjų tarpe paremti..
visuomenę, pranešdamas, kad sutelktinių pastangų, vaisius,
Mūsų darbas bendras, ir gau vai ir ten gyvenančiųjų nuteiki
Parodos paskutinę dieną — choras „Varpas” yra patekęs į deja, tik laisvame pasaulyje gy sia talka norime drauge pasida mas prieš Ameriką.
lapkričio 9, sekmadienį, įvyks sunkią materialinę padėtį ir pra venančių lietuvių. Tad ir nuopel linti. Tačiau kartu apgailėdami
Prieš keletą metų, kai Ameri
lietuviška programa, kurią at šė paremti jų ruošiamą tuo rei nai atitinkamai priklauso vi turime pasakyti, kad vien dėl
liks Operetės choras, vedamas J. kalu pasilinksminimą. Visuome siems tiems, kurie bet kuriuo bū techninių priežasčių mes naujų ka nutraukė pagalbą Izraeliui už
Cibo, ir J. Matulaitienės tauti- nė nebuvo kurčia, išgirdus pa du prie šio didelio darbo priside LE talkininkų pavardžių tuojau jo agresyvumą prieš arabus, tas
galbos reikalingą balsą, prisirin da. Darbas kilnus, nes lietuvių skelbti neįstengsime. Tenebūnic draudimas tęsėsi tik keletą die
ko pilna Prisikėlimo parapijos tautos ir valstybės kančios ir ver tas piktu palaikyta. Kuomet pa nų, nes žydai masiniais prašy
salė.
gijos metais, jis skiriamas jos sibaigs talka, LE leidykla atski mais per senatorius ir kongresApmokėjus nemažas išlaidas, garbei ir pasididžiavimui. Dar ru leidinėliu išleis visus talkos manus įtikino, kad tai žalinga ne
tikimasi turėti šiek tiek pelno ir bas prasmingas, nes skirtas ne duomenis, kur bus paskelbti tal tik Izraeliui, bet ir pačiai Ameri
bent laikinai materialinį krizės tik mokytis ir praturtinti kiek kininkai ir jų pasisakymai. Tą kai. Tad ir mūsų reikalu. Nepa
vieno mūsų žinyną, bet yra bū leidinėlį gaus visi LE prenume kanka kelių žmonių intervencijos
pavojų pašalinti.
Washingtone. Turime visi rašyti
das ir priemonė išlaikyti lietuvių ratoriai.
kalbai ir lietuvybei.
LE Leidyklr senatoriams, politikams, valsty
bės departamentui ir net pačiam
Argi nėra didelis pasididžiavi
Prezidentui. Ypač tai turėtų su
mas prieš laisvas tautas, kad pa
LIETUVIU
AMERIKOS
prasti lietuvių respublikonų ir
vergtos tautos vaikai, plačiai pa
ENCIKLOPEDIJOS siskleidę
LIETUVIAI
lemokratų komitetai, kurie rū
priverstinėje emigraci
ir angliškųjų skolinių
pinasi atstovų išrinkimu į kon
joje, sutelktinėmis jėgomis su
TALKA
gresą. Jie turėtų per partijų cenŽODYNAS
geba tokį milžinišką darbą pa
LietuviųrJEnciklopedijos Admi daryti?
Knyga, kurios visi laukė, bei rus kreiptis į Valstybės Deparnistracija skelbia paskutinę LieIr Tu, Mielas pavergtos tautos ’abiausiai lai Valparaiso Univer ament.ą ir Prezidentą, kad žinių
tuvių Enciklopedijos talką nuo'Sūnau ir Dukra, prenumeruoda- dteto ir kitut- universitetuc bei ko siuntimas lietuvių kalba būtų at
š. m. spalio 15 iki 1959 m. balan mas L. E., esi tų sutelktiniu iėgv egijų buvusieji lietuviai studen naujintas. Prie šio taip svarbaus
Skaitydami KARĮ būsite ge- džio 15 d. Talkos metu naujai L. dalininkas ir Tau, kaip ir visiems ai. Ji yra pirmoji knyga, kurio reikalo turėtų prisidėti visos po
'e plačiai aprašomos aukštosios
rai informuoti apie pasaulinius E. užsiprenumeravusiems bus' bendradarbiams ir talkininkams mokyklos, lankytos senosios etinės, kultūrinės ir ekonominės
carinius įvykius, rasite straips duodamos premijos.
priklausys busimųjų mūsų tau Amerikos lietuvių inteligentijos organizacijos bei pavieniai asme
Užsiprenmeravusieji nuo š. tos kartų padėka ir tinkamas įprašomi ir veikusieji tose mo nys.
nių iš karinės ir Lietuvos istori
Vykiose lietuvių kalbos kursai
os retais paveikslais iliustruotų m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. įvertinimas.
Jei mūšio laukan pulkas ar
•įprašoma
ir
pati
inteligentija
ir Lietuvos karių atsiminimus iš iš leidyklos nemokamai gauna:
Laukiame atsiliepiant.
3e to, daug pasakyta apie tuo divizija pasiųstų tik savo štabą,
1)
Vinco
Krėvės
Raštus
—
pilną
vairių laikų.
Lietuvių Enciklopedija metinės lietuvių spaudos kalbą, tai iš anksto galima pranašauti
Metinė prenumerata $5.00; ra. komplektą (komplektą sudaro 6
265 C St..
’pie privatines ir parapines mo pralaimėjimą. Taip ir ALTo cen
*<vkite: KARYS, 916 Willoughbv lomai, kurių trys tomai jau iš
kyklas,
kuriose buvo dėstoma tro organai turėtų suprasti, kad
So. Boston 27, Mass.
’ietuvių kalba. Antroje knygos jų intervencija buvo, labai mažo
leisti, o ketvirtasis spausdinaAvė Brooklvn 21. N. Y.
U. S. A.
kalyje eina Angliškųjų skolinių
■odynas, kuriame daug duodama masto, ir čia reikalinga visos vi
LE TALKOS
gyvosios kalbos pavyzdžių, labai suomenės akcijos, kad pasiekus
aiškiai parodančiu šnekamąją didesnio efekto ir geresnių pa
KREGŽDES
Amerikos lietuvių kalbą.
GREETINGS and BEST W1SHES
sekmių.
Mūsų tautos mažuma, jėga at Kny^a didelio formato, 366
Dr. K. Pautienius, Clevelan:,
To Our Friends and Patrons
skirta nuo savo tautos kamieno, nsl., kietais viršeliais, gerame
nepaprastai sunkiomis sąlygomis popieriuje, kaina tik $5.00. Ra Dirvą būtinai pasiūlyk savo
ėmė leisti LE. Ir per penkis me šykite: Dr. Alg. Margeris, 3325
kaimynui susipažinti ir po to
tus mes pradėtąjį darbą tesėjo S. Halsted St., Chicago 8, III.
paragink ją užsiprenumeruoti.
me, išleisdami 14 tomų, bet tesė
jome vien tik nuoširdžia prenu
INSURANCE COMPANY
meratorių ir bendradarbių talka.
Mūsų darbą suprato visi. 1958
m. Ohio valst. lietuvių gydytojų
Tel. MAin 1-2075
118 St. Clair Avė., N. E.
For Common Pleas Court
1000 dol. skirtą kultūros reika
Term Expiring January 6, 1961
lam premiją JAV Lietuvių Ben
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CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT

komisija paskyrė LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJAI, kuri yra tanusi kultūrinio lietuvių subren
dimo ir besąlyginės kovos už lie
tuviškąją kultūrą išraiška.
Prieš salite Įniko paskelbė

SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD
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LENGVAI

PINIGAI Į
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PiLNAi GARANTUOIA

KVITAS PARŪPINAMAS
EXPRESU PER 2 SAVAITES

AMALGAMATED ASS’N. OF

GRAMERCY

ST. & E. RY.

/44 Broad Street
Newark 2 New Jersey, U.S.A.

Harry Lang — Secretary

teibta Banku Dept
ir apdrausta

Endorsed by The News, The Press

and The Plain Dealer
JUDGE CARR

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS 1 SSSR, LIETUVĄ,

.. CARR FOR JUDGE COMMITTEE ..
Harry L. Davls
James r. McVVecny
Co-Cbairmen

740 SUPERIOR AVENUE, W.

M

■
J

■

m

2■
■
2

LATVIJĄ,

ESTIJĄ

IR

KITAS

RESPUBLIKAS.

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL &
a

LIETUVĄ

CHARLES F. CARR
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3048 ST. CLAIR AVĖ.
GREGAI • GERIAUSIAI
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TRAVEL CO.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
141 2nd Avė.
New York City
Tel. YU 2-0380
632 W. Girard Avė.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

INC.

"

Tel. CHelsea 3-2583

(Licensed by USSR)
MŪSŲ SKYRIAI
900 Literary Rd.
332 Fi’lniore Avc.
11339 Jos. Campau
Buffalo 6, N. Y.
Cleveland 13, Oh;o
DNroit 12, Midi. .
Tel. MOhawk 2674 Tel. TOwnsend 9-3980
Tel. TOwer 1-1461
132 Franklin Avė. 39 Raymond Plaza W. 308 West 4th St.
Newark, N. J.
Hartford, Conn.
Boston 27, Mass.
Tel. CHapel 6-4724

Tek MArket 2-2877

Tel. ANdrew 8-5010

Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mūsų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
Pradžiuginkite savo artimuosius siuntiniu Kalėdoms.
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pristatymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro
paštu per 7-12 dienas).
Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių:
skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.

■

a

i
g
■

n'

■
■a
■
M

n

n

■
B

H
H

n
B

a
B
M
B

RB

* D I R Y A * Nr. 84 JI B
peizažu? Kas man, pavyzdžiui,
Tūla ?

Vjduržemio jūros pakraščiais (I I )

MIESTAS BE CENTRO
ALGIRDAS J. GREIMAS
Rugpiūčio 20,
Izmir, Turkija.
Ob Istambulo, Izmiras — grai
kiškoji Smyrna — tai, žinoma,
-tjk zuikio pasakos. Mano vokieu čiai, tiesa, organizuoja ękskursiją į Efezą, 75 kilometrai nuo Izmiro. Bet mano kišenėj svetimų
valiutų badas: iš Egipto buvo
leista išsivežti tik 40 svarų, su
mokėjus už juos 56. Mūsų noras
pamatyti Turkijos mandrybes,
be to, ribojamas sveiko proto su
metimais. Istambule — vienas
bičiulis prancūzų kalbos ir lite
ratūros katedros vedėjas, Izmire — kitas kolega iš Aleksandri
jos dėsto žemės ūkio ekonomiją.
Tai bus gi laiko pasisvečiuoti ir
apsilankyti.
Tyčia bandau italus katalikus.
Jie gi turi popiežiaus tautinį mo
nopolį, tai jie, iš pareigos, turi
į^ventoje istorijoje geriau nu^manyti. Bet nei vienas iš jų ne
žino, kuriuo metu Panelė Mari
ja turėjo progos gyventi Efeze...
Išleidę, tad, bendrakeleivius išvykon, liekame laivo ir miesto

Všeimininkai. Išeinam pasivaikš
čioti.

i Miestelis simpatiškas. Aš sa
kau, panašus į Prienus. Onutė
protestuoja. Jos akys ne prieniškos. Ji atstovauja tai tautie
čių kategorijai, kuri pro Prienus
tik pravažiuodavo, pakeliui į
Birštoną, ir niekad Prienų me
džiaginiais ir dvasiniais turtais
nesidomėjo.
Nusileidžiu. Izmiras truputį
didesnis už Prienus (200,000 gy
ventojų). Bet plačios, Ataturko
įsakytos gatvės dar labiau žemi
na ir taip jau neaukštus namus
ir pateisina pirmykštį įspūdį.
Keistas miestas: einam jau
gera valanda, o miesto centro vis
neprieinam. Paskui kapitonas
mums išaiškino, kad negalima
rasti to, ko nėra. Tai vienintelis
miestas be miesto centro.
Dar viena keistenybė. Tai ban
kų miestas. Jau ir Istambule bu
vo nemaža bankų, bet čia jų dau
giau, kaip Paryžiuj kavinių.

lova... šį klausimą kada nors
ateity reiks ištirti.
' Vietoj miesto centro randame
Kūltūr Parką. Tai naujosios Turkijoš\simbolis vienas jos netoli
mos pbąeities lapas. Pats pava
dinimas pKmena Sovietų Sąjun
gą ir gana glaudų Kemalio revo
liucijos flirtą su rusiškąja. Bet
žodis prancūziškas. Tai ne vokiš
ka Kultur, o prancūziška culture
(tariama maždaug kiultiur). Tai
vėl istoriška referencija: pran
cūzai po pirmojo karo padėjo
Kernai Pašai įkurti respubliką ir
sumušti graikus, tuo suvesdami
sąskaitas su savo miela sąjun
gininke Anglija, norėjusia visai
išstumti prancūzus iš Artimųjų
Rytų. Istorija dabai’ kartojasi,
ir šiuo atveju negali, bent iš pir
mo žvilgsnio, nesutikti su Mark
su, kuris pranašavo, kad kapita
listinės galybės suvalgys viena
kitą...
Prancūzų kalbos įtaka Turki
joje pasireiškia neįprasta, fone
tine forma. Ant Kultūros Parko
vartų didelėmis raidėmis užra
šas: Enternasyonal Fuari. At
vertus atgal į prancūzų kalbą —
La Foire International, fonetiš
kai — „lia fuar enternasyonal”...
Autobusų sustojimo vietos atžy
mėtos iškabomis Otobūs, taria
visai panašiai (maždaug otobius), kaip ir prancūzai savo
prancūziškai parašytą autobus.
Kredito banką turkai vadina
Kredi Bankasi, tai yra, prie pran
cūziško banc (bank) pridėdami
tik galūnę -asi (mes dedam tik
-as), o credit tik perrašo į kredi,
kad skambėtų visai taip, kaip
prancūzai sako, c tardami kaip k
ir t visai nutylėdami.
Mes, pasisavindami prancūzų
ar anglų terminus (dažnai per
rusų ar lenkų koštuvą perleis
tus), įrašėme juos į bendrą loty
niškąjį palikimą ir bandome ra

— Tūla, Tūla, Tula-ja,
Tūla rodina maja .. .*)
Tai ir viskas, ką žinau apie sa
vo , gimtąją Tūlą.

*) Tūla — Rusijos miestas,
apie 200 kilometrų į pietus nuo
Maskvos, savo laiku garsus vir
dulių („samavorų”) gamyba.
”Tula rodina maja” — rusiška
dainelė, Tūla mano gimtinė. Red.
(Bus daugiau)

Buvo jau visiškai tamsu Santa Maria
Carmine viduje. Tik vienur ar kitur blankios
vaškinės šviesos pluoštas apšvietė vieną iš
daugelio prislėgtųjų, kurie klūpojo, savo var
gus pavesdami Dievo Motinai, idant jinai sa
vo galinga pagalba užtartų nelaimėse ar su
audrintai sielai išmelstų truputį ramybės.
Santa Maria dėl Carmine yra vargšų
bažnyčia, ir vargšai jautė, kad tomis dieno
mis jie buvo labiau reikalingi Madonos pa
žibos, negu bet kada anksčiau. Vienas kitas
nedrąsiai priartėdavo ir prie stebuklingojo
krucifikso, kurio žmogaus rankos nepajėgusi
sunaikinti, kurio sauganti galia buvusi di
desnė už paties San Gennaro, Neapolio patro
no, galią.*) Tačiau daugumas jų pasiliko šo
ninėse navose, o kai kurie nesijautė esą verti
įžengti į bažnyčią. Nuolankiai nusižeminę, jie

*) Zakristijonas pasakojo man tokią kru
cifikso istoriją: kai Neapolį buvo apgulęs
Aragonijos Alfonsas, viena kulipka pramušė

mas ir kviečia mus į jį įsijungti. sios žinios, nėr ko skaityti ir t.t.
Mes, žinoma, šio kvietimo neKad tai būtų žodžiai vos mo
atmetėm, daugiau ar mažiau įsi- kančių skaityti! Deja, tai yra
EMILIJA CEKIENg
AatoNu(*ax. vstjata □<*
jungėm į tą lietuvišką kultūrinį mūsų inteligentijos atstovų min
gyvenimą. Nors pirmosios nau tys. Atseit, kol tvirtai ir pasto
Dar taip nesenai stovyklose vių laikraščių leidėjų pastango
joj žemėj įsikūrimo dienos buvo viai materiališkai nebuvom įsi
kiekvieną, ką tik iš spaudos iš mis, pradėdavo mus lankyti šio
pačios sunkiausios, bet savai kūrę, kad galėtume gyventi be
ėjusį laikraštį ar kitą leidinį, dar krašto lietuviški laikraščiai.
spaudai sekti laiko ir pinigų už kitų savųjų bet kokios pagalbos,
spaustuvės dažams neišdžiuvus, Stropiai skaitydavom ir jautė teko.
ir lietuviškos žinios buvo nau
išgaudydavom. O į šį kraštą at mės laimingi, kad šiam nepa
Tačiau dabar, kai daugelis jau jos, ir laiko užteko ir pinigų sa
vykę su nusistebėjimu džiaugda prastai dideliam krašte tarp sve
pradedam švęsti nuo į šį kraštą vai spaudai buvo negaila.
vomės, kai pirmųjų lietuvių atei timųjų nesame vieni, kad dar
atvykimo dienos dešimtmetį, mū Tokių „išminčių” skaičius, de
sų naujųjų ateivių veidas iš pa ja, vis auga. Būdinga, kad jų
grindų pasikeitęs. Daugelis per tarpe randame ir tų, krrie iškil
ėjo dirbti į savas profesijas, įsi mingai yra pasirašę protestą
gijo namų, lietuvišku papročiu kultūriniam nuosmukiui.
susitaupė „juodai dienai”, žo Kaip matome, svetimų kraštų
džiu, prisitaikė naujoms gyveni laisve ir kultūra nevisi mokam
mo sąlygoms ir neblogai įsikūrė. naudotis taip, kad nenustelbtu
Visa tai labai miela girdėti.
me savosios. Kaip, visa tai ma
Tačiau žmogui žemėje rūpes tydami ir girdėdami, jaustųsi ir
čių niekad netrūksta. Dabar be ką pasakytų tie, kurie kentėjo
ne viena iš didžiausių daugelio ir net mirė už mūsų tautą ir jos
mūsų išeivių neišsprendžiamų kultūrą?
problemų yra, kaip sumažinti jų
Būdingai ir nuoširdžiai apie
namus belankančią lietuvišką tai yra pasisakęs Balys Sruoga,
periodinę spaudą, o knygos, len laiške iš koncentracijos stovyk
tynose sukrautos, neprašomos į los savo artimiesiems: „Didelė
namus nesibrauna, laukia, kol garbė būti auka dėl savo tautos.
skaitytojai patys ateis nusipirk Kaip tik čionai išmokau bran
ti.
• i
ginti mūsų tautos tūkstančių me
Anądien mane užkalbino links tų kultūros didybę. Mūsų varg
mai nusiteikęs, laisvos profesi šė nelaiminga tauta tuo gali di
jos gerai pažįstamas atstovas: džiuotis, ji turi visai kitokį gar
— Rytoj einu užbaigti tvar bės, išminties ir teisingumo su
kyti namų pirkimo sutarties do pratimą. Mūsų tautos etikos bei
kumentus ir greit kelsimės į nuo estetikos sąvokos man virto viso
savą rezidenciją, šiandien jau ko pagrindu ...”
pasiunčiau laikraščiui X prane Panašius žodžius ir dabar te
šimą, kad dėl adreso keitimosi bekartoja Sibiro kankiniai. Gi
sustabdytų siuntinėjimą. Tai aukščiau minėti pavyzdžiai rodo,
puiki proga nusikratyti dar vie kokį pagrindą pasirenka ir ką la
nu lietuvišku laikraščiu!
biausiai brangina, kai kurie nau
— Tai kiek jų dar pasilikot? jieji šio krašto lietuviai emigran
— užklausiau.
tai, gyvendami laisvo žodžio ir
— Iš lietuviškų — vieną sa laisvos tautinės spaudos krašte.
vaitinį, kurio vistiek niekas iš Teisingai poetas K. Bradūnas ra
mūsų neskaito dėl laiko stokos, šė:
žmonai užsakiau žurnalą Time,
„Amerikos ir kitų laisvų kraš
nors ji mažai ką skaitydama su tu lietuviškoji visuomenė dvasio
pranta, dukrai Life ir Riders je šiandien, man regis, daug kuo
Digest, ar negana?
panaši į aną Donelaičio laikų jau
O nesenai, besisvečiuojant vie tik išoriai lietuvišką Tolminkie
noj, labai gerai įsikūrusioj šei mio parapiją. Mūsų žmonės emi
moj, išklausius visus jų laimėji gracijoje ir laisvoje tremtyje
mus, nugalėtas kliūtis, besiekiant tiesiog siaubingai ima būrėti, lie
profesinio pasiruošimo ir asme tuvišką polėkį ir balsą parody
ninės gerovės, teko matyti šei dami tik prie bliūdo ir cimbolų,
mininkų malonų pasitenkinimą, kaip ir anie Krizo vestuvių sve
visa tai laimingai atsiekus, ir čiai.
Argi gali tada būti supranta
išgirsti jų dideli džiaugsmą, kad

Kaip nusikratoma lietuviškais laikraščiais ...
r rw n
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DORĄ, SĄŽININGĄ IR LIETUVIAMS

DRAUGINGĄ,

GUBERNATORIŲ

DRAUGAI

AXEL MUNTHE

KAI TAPPIO BUVO PRAŽUVĘS

mūsų lietuviško pasaulio judėji tik pinigų švaistymas, pasenu

DIENĄ KVIEČIAME BALSUOTI UŽ

turkams Vakarų kultūros refe
rencija jau nebe lotyniškoji, bet
prancūziškoji Europa. Europa,
kuri neturėtų istorijos.
Keista. Krašte, kur siaučia eko
Iš viso, kas anksčiau pasakyta,
nominė krizė, klesti bankai.
Ir pagaliau, — nebe paslaptis, — o ypač iš to, kas nepasakyta,
o tiesiog keistenybė, kurios taip — aišku, kad Izmiras naujas
ir nepavyko išsiaiškinti, — tiek miestas, neturįs nei ypatingos
Istambule, tiek Izmire pagrindi graikiškos, nei turkiškos seno
nis prekybinės apyvartos objek vės.
Tiesa, anapus įlankos matyti
tas atrodo yra lovos. Mums
tai ėmė atrodyti tiesiog lyg koks šiek tiek griuvėsių. Tai Homero
piktos dvasios apsėdimas. Pasuk- gimtinė, tai Tantalo kapas. Bet,
-gtmf gatvės kampo, — pilietis galvoju: kas Homerui dabartinis
nešasi lovą. Važiuoja sunkveži Izmiras? Ir kas dabartiniam Iz— pilnas lovų. Lipa žmonės mirui Homeras? Kokie iŠ viso
iŠ laivo, — kiekvienas su savo žmogaus ryšiai su jo gimtuoju

(28)

nuo seno čia tebeveikia gyvas tų savų laikraščių nieko naudos,

VISUS LIETUVIUS LAPKRIČIO 4-TĄ

šyti bei tarti laikydamiesi arčiau
prie spėjamo lotyniško tarimo. O

ĮSTABŪS

PO DEŠIMTIES METŲ AMERIKOJ

tik bučiavo maloningosios Dievo Motinos
šventovės slenkstį.
Varpai suskambino Avė Maria, jie vie
nas po kito kėlėsi ir, filiai nusilenkę, ėjo savo
keliais. Bažnyčia turėjo būti uždaryta, ir aš
lėtai žingsniavau šonine nava laukan. Tą aki
mirką vidun įėjo vienas vyras, krito ant ke
lių, ir, jo lūpoms dar tebekalbant maldos žo
džius, dar kartą persižegnojęs, tartum giliai
nusivylęs, nusilenkė, kakta paliesdamas grin
dų akmenis. Zakristijonas priėjo užrakinti
durų; vyras pakilo, persimetė apsiaustą per
petį ir skubiai paliko bažnyčią. Praeinant pro
tą vietą, kurioje jis klūpojo, mano koja pa
lietė skambantį daiktą. Aš pasilenkiau ir pa
kėliau ilgą kalabriečių durklą, gulėjusį ant
grindų. Mes abu buvom paskutinieji, išėję iš
bažnyčios. Lauke, aikštėje, pasivijau nepa
žįstamąjį. Jis krūptelėjo, kai aš jam ištiesiau
durklą, ir skubiai griebė jį iš mano rankų.
Jo veidas buvo mirtinai išblyškęs, keistas
spindesys blizgėjo jo akyse. Aš buvau taip
paveiktas jo išvaizdos, kad negalėjau susilai
kyti nepasakęs, jog jį esu matęs bažnyčioje

langą virš didžiojo altoriaus ir skrido į kru
cifiksą. Tačiau Išganytojo paveikslas nulenkė ir man esą jo labai gaila. Jis pažvelgė į mane,
galvą ir kulipka įstrigo į sieną. Tą pačią va suraukęs kaktą, ir pro dantis prakošė:
landą priešo stovykloje žuvo Alfonso brolis,
— Colera in casa (cholera namuose).
kulipkos kliudytas į galvą.

C. VVILLIAM O’NEILL

pagaliau pasisekė nusikratyti ir ma moderni poezija ir naujoji li

LIETUVIŲ KOMITETAS

O’NEILL’UI IŠRINKTI.

JULIUS SMETONA, PIRM.

visu lietuviškų laikraščių bekai- teratūra? cPamėgti naują juk
taliojant gyvenamą vietą, išsky? reikia tam tikrų dvasinių pastan
rus vieną, kuris visur suranda gų, budriJmo, aštresnio žvilgsnio.
naują adresą ir įkyriai persekio Tuo tarpu mūsuose knyga dažnai
įvertinama pagal tai, kiek ji tin
ja.
Dar kiti nuolat kartoja, jog iš' ka ant „trečio” po riebių pietų.”
Greetings and Best Wishes To Our Friends & Patrons

FOREST HILL BAKERY
FOR THE BEST BAKER GOODS

2971 Mayfield Road

Aš pasisakiau jam esąs šioks toks gy mums nesakė nė žodžio, man net atrodė, jog
dytojas, parodžiau jam instrumentų krepšį,
nešamą rankoje, ir pasiūliau savo pagalbą,
jei jis tikįs, kad aš jam galėčiau būti naudin
gas. Tačiau jis tik papurtė galvą.
Sustojau valandėlei aikštėje ir galvojau,
kur dar galėčiau nueiti, ir ar ne laikas jau
būtų eiti namo į lovą. Pavargęs nuo ilgo die
nos darbo, ramioje senoje bažnytėlėje buvau
ieškojęs trupučio ramybės. Buvau jau beei
nąs, kai nustebęs pamačiau nepažįstamąjį ar
tėjantį prie manęs.
— Siete forestiere? (esate svetimšalis?)— paklausė trumpai.
— Taip, — atsakiau.
— Neturite nieko bendro su valdžia?
— Niente affatto (visiškai nieko).
■— Norite eiti su manimi? — tada pa
klausė.
Man nieko daugiau nereikėjo. Mes nu
žingsniavome Via dėl Lavinaio ir už San
Matteo bažnyčios pasukome į vieną skersgat
vį. Pradžioje aš dar gerai orientavausi, tačiau
palaipsniui vietos pažinimas mane apleido, ir
pagaliau jau nebežinojau, kur esame atsidū
rę. Retkarčiais jį paklausdavau skersgatvių
vardų, tačiau jis neatsakinėjo. Visai sutemo,
ir aš galvojau, kuris turėtų būti laikas; ta
čiau tie reti apdriskę pavidalai, kuriuos sutikdavom, neatrodė, jog su savim turėtų lai
krodžius — greičiau jie mielai būtų pageida
vę tokį daiktą „įsigyti”. Nei vienas žmogus

jie nuo mūsų traukėsi į šalį. Retkarčiais jie
atrodė su mano palydovu apsikeičią kažko
kiais pasisveikinimais, kiek silpnų lempelių,
apšviečiančių Madonų paveikslus, mirgėjime
galėjau susivokti.
Mes praėjome vienus lenktu viršumi var
tus ir atsidūrėme skersgatvėlyje — tokiame
siaurame, kad vos begalėjome šalia vienas
kito sutilpti. Staiga palydovas mane paklau
sė, ar aš žinąs, kur mes esą, ir aš visai atvi
rai pasisakiau, jog net nebežinąs, kurioje
miesto dalyje esame atsidūrę. Netrukus su
stojame prie vieno nejaukaus, pusiau apgriu
vusio namelio. Girdėjau, kaip mano palydo
vas su vienu žmogumi, kurio aš nemačiau,
apsikeitė pora žodžių. Mano nustebimui, ne
supratau nė skiemens iš to, ką jie kalbėjo —
aš, kuris didžiavausi Neapolio tarme kalbąs
geriau, negu kitas italas. Iš vienų durų nišos
išėjo dar vienas vyras. Dabar jau visi trys
nužingsniavome tamsiu koridoriumi, ir gir
dėjau, kaip mūsų užpakaly buvo užsklęstos
nematomos durys.
Mano palydovas paėmė mane už rankos,
ir tai buvo labai naudinga, ne3 aš negalėjau
matyti nė už žingsnio. Praėję dar vieną kie
mą, pasiekėme mažą namelį, pro kurio užda
rytas langines skverbėsi silpna šviesa. Gal
vojau, kad tiktai Neapolyje arba plėšikų ro
manuose esama tokių fantastiškų pergyve
nimų, kaip šis nuotykis, į kurį įsivėliau. Ta

FA 11791

čiau vyras, kuris pasirodė ir mums apšvietė
laiptus, buvo tikrai blogas plėšiko modelis.
Nauji pasitarimai tarp jo ir mano palydovo,
kurių, nepaisant visų mano pastangų, nesu
pratau nė vieno skiemens. Tepagavau tik žo
dį „Misericordia”, iš kurio nusprendžiau, kad
buvo kalbama apie mūsų susitikimą bažny
čioje. Peppino mane jau buvo pamokęs, kad
Kamoros (slaptoji organizacija, kuri Neapo
lyje ir Sicilijoje, veikdama šantažu ir žudy
nėmis, yra turėjusi didelės įtakos viešajam
gyvenimui. — Vert.) kalboje „misericordia”
reiškianti durklą. Vyras pakėlė žibintą prie
mano veido ir atidžiai mane apžiūrėjo, tačiau
aš negalėjau suvokti, ką jis apie mano iš
vaizdą galvoja, nes jis nepasakė nė žodžio.
Mes pastovėjome ties durimis, vėliau ma
no palydovas persižegnojo, ir mes įžengėme
vidun, čia pamačiau įprastinį vaizdą: prie

šais Madonos paveikslą ant grindų gulėjo
motina, beviltiškai laužydama rankas, už jos
klūpojo pora besimeldžiančių kaimynių. Vir
tuvės kertėje kiūtojo sena stora moteris,
keistu dainuojančiu balsu murmėdama pa
drikus žodžius, kurie labiau panėšėjo į kerė
jimus, negu į maldą. Vėliau sužinojau, kad
tai la nonna, senelė, ir nevisai pilno proto.
Prie lovos nieko nebuvo. — Kaip papras
tai, ligonis pats vienas visomis savo jėgomis
kovojo su mirtimi, — neapoliečiai tik pačiu
kraštutiniu atveju liečia mirštantįjį; šiaip
jie lieka kambaryje, tačiau toliau nuo lovos.
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sim, kodėl tą — tautinės ideolo tuvių studentų tarpe, jei norės iri Konsulas tampa išdaviku ( 1 )
Madame Pirlot, Louis de San
gijos turihlo — problemą laikau pasistengs, tai galės tapti | ------------------- --------tautietė, ginklų paliaubų komisi
atvirą. Dabar trumpai: mano taip pat ir tiriančia bei kurianjos Sirijoje pareigūno žmona. Ji
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS
nuomone, tautos idealai, sieki čia lietuviškos tautinės ideolo
pareiškė, kad ji su savo vyru,
GINKLŲ KONTRABANDA
mai, interesai nėra sustingę. Jie, gijos akademija. O Santara, savo
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO
pulkininku Pirlo.t, minėtąją saunors iš esmės ir likdami tie pa keliu, irgi gali būti tokia pati
Trumpas žinių agentūros pranešimas paskelbė, kad [šio 31 d. naktį buvusi pas poną
Rašo
tys, nelieka visai toki patys. Ne akademija. Arba — kaip pasta
Louis de San, Belgijos gerteralinis konsulas Damaske, ku- de San.
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS
sileisdami į smulkmenas, prisi ruoju laiku įtariu esant tenden
ris anksčiau dėl ginklų kontrabandos buvo nuteistas mir— šisai, pareiškė, ji, — pasaminkim
tik
akivaizdų
skirtumą
f;."
cijos — ji gali virsti tik vi
ti, neseniai amnestuotas. Tai keisčiausio ir kruviniausio kė, kad jam reikią skubiai iš
Tautinės ideologijos branduolys ne primityviuose šūkiuose.
[tarp, sakysim, Vytauto laikų Lie- suotines kultūrines problemas
Tautos idealai, likdami tie patys, nelieka toki patys. — Tautinės I tuvos idealų, ir tos pačios (bet diskutuojančiu, arba ir vien tik
ideologijos problema nuolat gyva lr atvira svarstymams bei kd- daugeliu požiūrių jau kitokios) savitarpinį draugiškumą tekulrybai. — Ateitis priklausys daugiau tiems, kas bus gyviau pajų- lietuvių tautos idealų, atkuriant tyvuojančių klubu ...
ant kortos savo karjerą, garbę ir gyvybę?
Ikaip atrodė, labai nervinosi dėl
dėjęs smegenimis.
(bei atkūrus Lietuvos nepriklau
Galimas dalykas, kad Neo-Li
automoibiMo vėlavimo.
somybę šio, 20-tojo šimtmečio tuanios gaivintojai ir jos reikš-1 Istorija galėtų prasidėti rytie
ŽILIUS JAUNIUI
daugiau uolių liberalizmo idėjų [pirmojoje pusėje. Dabartinės mės entuziastai perdeda akcen- tiškos pasakos žodžiais: "Gyve
Spalio 18 d.
išpažinėjų; yra net ir santūrių apystovos neišvengiamai turės tuodami tik praeitį, kaip ideolo- no kartą Vakarų diplomatas. Jis
socializmo simpatikų. O bene suteikti tiems idealams vėl nau ginio peno šaltinį. Lygiai kaip ir buvo toks turtingas, kad Damas
.. ."Lyg nujautimas šir
daugiausia yra "individualistų”, I jų atspalvių ir net gilių naujų santariečiai bene perdeda kai ka- ko senamiestyje galėjo nusipirk
šneka", kad pasibaigus atosto
goms gal nebebus tokių palankių nuošaliai stovinčių ir nuo orga- bruožų. Problema yra — tuos da akcentuodami nesidomėjimą ti prabangius rūmus pagal "Tūk
sąlygų naujiems klausimams nizuoto tautininkų reiškimosi, ir bruožus apčiuopti, suprasti, gal praeitimi. Tautosakos ir tautos stančio ir vienos nakties" stilių
nuo "tautinės ideologijos eleksy- ir kiek galima formuoti,
pranašų išmintis yra didelė, bet ir juose rengti pokylius, dėl ku
svarstyti. Todėl, ir tai kiek luk
Todėl, man regis, reikšmė ir jai kartais reikia kai kurių rių prabangumo Harum ai Ra
terėjęs, grįžtu dar prie atostogi ro’’ saugojimo.
Anų laikų (prieš 20-30 metų) ateityje priklausys tiems sąjū pataisų. Pavyzdžiui: "Sviestu schid pabaldavo, iš pavydo. Toli
nėj aplinkoj iškilusiųjų dalykų.
Atsakymai, kuriais lakoniškai tautininkų viršūnės, be abejo, džiams ar sambūriams, kurie gy- košės nepagadinsi, jei sviestas moję Afrikoje, turtingose kasyk
ir beveik prabėgomis "atsikvita- norėjo matyti atitinkamose stu- Viau ir sėkmingiau "pajudės sme nesugedęs". Arba ir: "Iš praei- lose, šimtai negrų didino jo ka
vai" su S. Rudžio paklausimais, dentų korporacijose savo politi- genimis”, o nesitenkins vien tik ties tavo sūnūs te stiprybę semia, pitalą ..."
praeities užkonservuotais bet ne iš jos klaidų ir silpnybių”.
Galima ir kitaip pradėti: Liman priminė ūkininko pasikalbė nių įpėdinių auklėjimo židinius. iŠ
jimą su jaunavedžiu Moiše, mies Galima būtų net lažybų eiti, jog "eleksyrais”. Ir nerodyk čia man Todėl praeitį reikia pažinti, ir bano pilietiniame kare žuvo 3,000
telio krautuvininku. Ūkininkas kaip tik ta intencija buvo ir tų pirštu į skirtumus tarp, sakysim, pažinti ne vienus jos faktus iš žmonių, kurių daugumas buvo
kritiškai atsiliepė apie Moišės trylikos pirmųjų neolituanų, kai Santaros ir naujam jaunime at- anksto idealizuojant, o kitus iš nekaltos aukos — žmonės, visai
pasirinkimą. Esą, toks šaunus jie steigė savo korporaciją prieš s i n a u jinančios Neo-Lituanios. anksto pasmerkiant ir į juos nei nedalyvavę kare. Daugelis žmovyras, galėjai gražesnę rasti. 36 metus. Bet nei Neo-Lituania, Neo-Lituania, šalia (vieniems nepažvelgiant, bet pažinti viską, nių, jų tarpe ir buvęs Libano
nei kitos jai ideologiškai gimi- patrauklių, kitiems keistų
r daryti išvadas tik viską kri- prezidentas Camille Chamoun,
Moišės reakcija buvo:
ningos
korporacijos
netapo
šimskonio
dalykas)
korporacinių,
ne
iškai įvertinus. Nuo to, kaip atsakingu už tą karą laiko belgų
— Ui, kad tu mana akis įsitanuošimtinėmis tautininkų po- visai lietuviškų, o daugiau tradi- stiprinamas! praeitimi, man re- diplomatą Louis de San.
dietum, taip nešnekietum!
litinės srovės "dvasinėmis se- elnių vakarietiškų studentų "in- gis, labai žymiai pareina, kokia
De San buvo Sirijos-Libano
Man regis, visiškai panaši ga minarijomis", arba, kaip dabar ternacionalo" formų, šalia drau >us jąja stiprinamų idėjų atei-Į sienos perėjimo punkte EI Hasna
lėtų būti ir S. Rudžio reakcija į sakoma, tautinės ideologijos aka-|gystės ir solidarumo ugdymo lie- tįs
1958 metų sausio 31 d. areštuoTavo atsakymą — šaltai kritišką demijomis. Net iš tos pirmosios
tas už tai, kad jo automobiliu
įkainojimą dalyku, į kuriuos jis
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žiūri

įsimylėjusio

trylikinės ne visi idėjiškai ir ypač
ne visi formaliai pasiliko akty |

akimis.

KONKURSAS KANTATAI PARAŠYTI

buvo gabenama 600 kg. ginklų,
jų tarpe 33 kulkosvaidžiai, 20,000

Komitetu ir skelbia konkursą giu:
a. — leidžia premijuoto kuri
arba kilokiąm tokios

vienoje Beiruto miesto dalyje.
Tai buvo jo 71-ji kelionė su gink

Nežinau kaip Tau, bet man S. vioje politinėje tautininkų veik ’
šovinių, daug granatų kapsulių
Rudis iš vienos pusės tik patvir loję. Ir nenuostabu, nes juk ir iš
Lietuvių Muzikos Komisija su8. Lietuvių Muzikos Komisijos | ir planas sabotažo veiksmams
tino, ką andai buvau užsiminęs dvasinių seminarijų ne visi iš- sitarė su Pirmosios Dainų šven- teisės premijuoto kurinio, atžvil

apie viešai rašančių teoretikų eina kunigai, arba kartais ir kustoką dabartiniuose tautininkuo ■ligai išloinigėja. Bet a.š noriu tik
se. Bet iš kitos pusės jis ir nu-,
stebino. Jis visus čia, Vakaruose,
esančius neolituanų ir kitų arti
mų korporacijų filisterius (ku
rių, berods žymiai neperdėda
mas, suskaitė apie 500, o su šei
momis ir draugais net iki kelių
tūkstančių), pavaizdavo tokius,
kokių aš (kaip sako, pusėtinai
juos pažįstąs) nesitikėjau tiek

atžymėti, jog net ir dabar neoh- šiomis sąlygomis:

tuanų vardo neišsižadėjusieji nė1. Muzikos kūrinys rašomas
ra savo pažiūromis toki unifor- paties kompozitoriaus pasirinktu
muoti, kokius juos pavaizdavo S. tekstu (pageidaujama patriotiRU(ya
nio turinio) mišriam chorui su
ksolistais ir akompaniamentu, išVadinasi, net ir korporacinėje pildant trunkąs 10-15 minučių,
drausmėje ideologinio auklėjimo
2. Konkurse dalyvauti kviečiarezultatai yra panašūs į tuos, ku- mi lietuviai kompozitoriai, bet
rių šia prasme vieni tikisi, kiti k^kvieno kompozitoriaus prašovij
,
• iš
-v nekorporan,
ma konkurse dalyvauti
tik su
b|jo, sakysim,
ir
lJenu kūriniu
J
tiškos Santaros ...
3. Ne kompozitori aus ranka
Tarp neolituanų (kaip ir tarp perrašytas rankraštis - klavyras,
dabartinių santariečių) būta ir, pasirašytas slapyvardžiu, pristabefods, tebėra tokių "smalsuo- Uomas
1959. XII. 31 šiuo adIių”, kurių nepatenkina vien tik LesuJv p Alice Stephens 64

lais sukilėliams, prisidengiant
nio pirmąją laidą,
b. — spausdina ar kitaip mul- diplomatiniu imunitetu,

tiplikuoja premijuoto kūrinio balTodė, Libano vyriauaylbė Louis
sus, tą kurini rengiant Antrajai , o
, ,
i- . ,
Dainų šventei,
de &in ~ b.eIf^ »eneralinĮ konc. — premijuotas kūrinys nie- »ulų pasiuntinio rangu Damaske,
kur negali būti pildomas viešai teisės daktarą, sūnų turtingo ka
pirm negu jis bus išpildytas An sykių savininko Belgų Konge —
trosios Dainų šventės programoj. pripažino, kaltu už 200 žmonių

9. Su nepremijuotų kūrinių au
toriais tų kūrinių išleidimo ar
panaudojimo reikalu galės būti
tariamasi atskirai.
10. Jury komisijos sąstatas
bus paskelbtas vėliau.

tegali skirti tik dalį savo veiklos.
Toliau — vyrauja mišrūs chorai,
daug esant.
»
o lygių balsų chorai dar vis tebė
Anot S. Rudžio, visi -jie esą,
ra retas reiškinys. Dainų šven
K F Lietuvių Muzikos Komi tės programoj maži junginiai su
tarsi, senovės Lietuvos kriviai ar
sija :
vaidylos, rūpestingai besaugą —
daro blankų vaizdą net ir tuo
VI.
Jakubėnas,
A.
Aleksis,
atveju,
jei jie yra ir itin aukšto
ne nuolat degančią tautinę Am
Br. Budriūnas, A. Dzirvo- lygio.
žinąją Ugnį, o tik ... tautinės įšvirsinė tautines ideologijos eti- cag0 4, jų Atskiram užklijuotam
Sirijos karininkų

stebėti tokio autofhobilio perkro dė Keistu
sutapimu, komanduo
pastebėjo
nas, J. Gaidelis, J. Krei
1961
metams
Chicagoje
pla

ideologijos eleksyrą. Tarytum, kėtė, ir kurie ieško smulkiau voke pridedamas kompozitoriaus
druzai.
Muitinės

vėnas, J. Kudirka, B. Mar- nuojama Antroji Dainų šventė. vimo. Jis vis dėlto, bandė tai nu jami
Madame
Pirlot,
šoferistarnauto
Georgės
vietoj gyvos, vietoj nepaliauna apibūdinto, apsvarstyto ir teo-|adresas ir slapyvardžio paaiškikaitis, S. J., A. Mikulskis, Jau dabar turi būti visu uolumu ginčyti. Tačiau iškilo eilė naujų jui,
belgųbuvęs
diplomatą
buvo 
Abukuris
taip pat
tame pačia
nimas
pavarde.
A.
Stephens,
J.
Zdanius,
mai kas akimirką iš naujo ruse riškai pagrįsto jos turinio. Todėl,
šiai šventei rengiamasi, prade apsunkinančių liudijimų.
privertęs
atidaryti
lagaminus,
me kambaryje
ir stoviniavęs
prie
4.
Gautus
rankraščius
apsvar

J.
Žilevičius.
dant repertuaro sudarymu ir cho Jis turėjo du automobilius, ku prieš
nančios ar liepsnojančios ir nuo nei tautininkai apskritai, nei
nužudymą
buvo nu
telefono,
tartum net
laukdamas
ko
stys jury komisija, kuri pirmoj
rų
įsijungimu.
Privačiam
pasi

lat nauju kuru pakuriamos Am ypač jų aukštuosius mokslus ėjęs eilėj įvertins kūrinių meninį ly
abi rankos.
Sirijos
kerš
rie be pertraukos važinėjo per kirstos
kios svarbios
žinios.
Teismas
tarime
paprašyta
muzikų
grupė
žinosios Ugnies aukuro, tėra len branduolys man niekad neatro gį, antroj eilėj — tinkamumą
spėliojo, kad jis laukęs praneši
(VI. Jakubėnas, B. Markaitis, J. Sirijos-Libanof sieną, ir daugiau tas.
ANTROSIOS
DAINŲ
tyna sandariai užkimštų bonku- dė vientisas, nebegalvojąs visas mūsų sąlygoms, — ir išrinks kū
Apeliacinis
teismas
patvirtino
apie ginklų
siuntą,
kuri tu
Zdanis ir kit.), turėdami galvoj siai naktimis. Kai kada buvę už mo
čių, aplipintų etiketėmis su už problemas jau išsprendusių dog rinį, kuris galės būti išpildomas ŠVENTĖS REIKALU čia išdėstytus Dainų šventės tik registruoti net du to paties au mirties
Tačiau,naktį
atsižvel

rėjusi bausmę.
dar tą pačią
būti
1961
m.
Antrojoj
Dainų
šventėj
slus, o taip pat nepamiršdami tomobilio pervažiavimai per sie giant
rašu "Tautinė ideologija". O tą matikų būrys.
į tradicinę draugystę tarp
išgabenta.
Dainų šventė nuo kitokių susi- Pirmosios
Chicagoje.
Dainų
šventės
1956
m.
lentyną, tarytum, saugo tautiški
Tiesa, kaip visur, taip ir čia
Libano ir Belgijos, bausmė pa
r.q|o tokio )būdžio ną tą pačią naktį.
5. Atsižvelgiant į tai, kad at būrimų turi ^rtis visų farma
kriviai-vaidylos, kurie, nebūdami rasi nemaža linkusių sudėtinges rinktas kūrinys galės būti išpil tuo, kad joje butų parodytas gam
Ar de
buvopriverčiamojo
papirktas?
20San
metų
Louis de San į tai atsakė gana keista
1961
m.
Dainų
šventės
progra
chemikai-farmaceutai, nežino net nius dalykus spręsti kopapras- domas Dainų šventės programoj, limai pilnesnis lietuviškos chori mą:
darbo.
miglotais išsisukinėjimais.
Kitas faktas buvo dar labiau
to eleksyro cheminės sudėties: čiausiai. Pavyzdžiui, kai švyste Pageidaujama akompaniamento, nės dainos vaizdas. Iš čia jau tu a. — Dainų šventės programa
(BusLouis
daugiau)
Tada liudininkų stiol&n atėjo. apkaltinąs:
de San, sulai
ri
būti
matoma
—
turis,
reikalui
esant,
galėtų
būti
jiems gana matyti gerą ant bon- li viešojo nuomonių pasikeitimo
galėtų
būti
atliekama
dviejuose
kytas prie Sirijos-Libano sienos,
a. — mūsų chorų skaičius, jų koncertuose, kur pirmasis kon
atliktas vargonų ir fortepijono
kučių užlipinto autoritetingo už akiratyje koks super-primityvus arba
bandė pabėgti į Siriją.
ir orkestruotas; vokalinės skaitlingumas, pobūdis, pajėgu certas galėtų būti atliekamas
rašo prasmę. Saugo eleksyrą, pa šūkis kaip "Maskva ar Roma, dalies pageidaujama tokios, kad mas,
Išblyškęs kaltinamasis ginasi
šventės išvakarėse.
b. — mūsų dainų kūrybos ke Dainų
tys pasistiprina, protarpiais jo trečio kelio nėra!", tai ne vienas būtų pajėgiama paruošti vidutidėl kiekvieno punkto. Tačiau ja^
b. — Dainų šventės išvakarių
lias, pobūdis ir laimėjimai.
juostydami, ir kitiems pasiūlo doras tautininkas tariasi visiš nio pajėgumo chorams.
rtepasiseka teismo įtikinti. Teis^
koncertas turėtų parodyti lietu
Už
tai
Dainų
šventėje
ir
jos
6.
Jury
komisija
gali
nutarti,
— tik pauostyti, ne analizuoti... kai išsprendęs klausimą, atsikirs
viškos chorinės dainos aukštą
GREETINGS and mas
BEST
WISHES
pripažįsta
jį kaltu ir nutei
darbuose turi dalyvauti ko dides lygį
kad
iš
atsiųstųjų
neatsiranda
atir
mūsų
gerųjų
chorų
pajė

Tai būtų principe panašu į "so damas nemažiau primityviu sam
gia mirti.
nis skaičius chorų ir dainininkų, gumą. čia programoje su sudė
rinktino kūrinio.
To
Our
Many
Friends
cialistinį realizmą" literatūroj, protavimu : "Mes nesižvalgom
Louis
de San apeliuoja. Kai
7. Atrinktojo kūrinio kompo muzikų ir visuomenininkų.
tingesniu repertuaru rodytųsi
kur visi partiečiai rodomi ne kaip nei į Maskvą, nei į Romą, mes zitoriui įteikiama 1,000 dol. pre Praktikoje Dainų šventės pro mišrių chorų, vyrų chorų ir mo
1958 m. rugpiūčio 5 dieną pasi
blemos
darosi
sudėtingos
jau
tuo,
mija.
Premiją
skyrė
Pirmosios
žmonės, o tik kaip žmonių pavi- pasiliekam prie Nemuno". At
rodo apeliaciniame teisme, iškyterų chorų grupės (o gal kai ku
kad
mūsų
chorai
nevienodo
pa

Dainų
šventės
Komitetas
ir
ji
dalan įvilktos idėjos, kalbančios seit, visi klysta į internacionali
rie chorai ir atskirai?). Taip pat
a eilė naujų kaltinimų. Kaltina
jėgumo, žymi dalis tų chorų yra čia
įteikiama
Antrosios
Dainų
šven

būtų
pageidaujami
ir
mūsų
Lenino ir gyvojo partijos sekre nes, svetimas idėjas, o mes tei
mojo advokatai, lengvindami bybažnytiniai, ir jie dainos reikalui broliškų tautų svečiai.
tės metu.
sūs, nes prisilaikom savų, lietu
toriaus posakiais.
ą, skelbia šoferio Georgės Abu
c.
—
Dainų
šventės
dieną
ga

ludijimą, pareikštą Sirijos poBet, sekdamas S. Rudžio pa viškų, tautinių idėjų ...
limai platesnėje aplinkoje būtų
icijai:
vyzdžiu, ir aš tikiuos, kad jo lū
Gerai, bet to negana. (Ypač
koncertas, kurio programą suda
"Viename Damasko lokale supomis irgi nekalba nei neolitua negana fiziškai taip toli nuo to
rytų oficialinė dalis (himnai, kai
GREETINGS and BEST WISHES
ndraugavau su tūlu libaniečiu,
bos), galimai didesnis jungtinis
nų ar tautininkų koks vadas ar Nemuno atsidūrus!). Tie, kurie
mišrus choras su jam pajėgiama
lis pasiūlė man 300 anglų svliru,
pirmininkas, nei šiaip autorizuo- tenkinasi tik bendrybėmis apiTo Our Friends and Patrons
programa,
dalis
programos
būtų
tad nugabenčiau ginklus iš biri
tas jų pažiūrų reiškėjas. S. Ru- budinę savo "ideologiją", — nei
sudaryta iš vad. ansamblinio po
os į Libaną, nieko nepasakrdadžio nuomonė turbūt, panašiai tautinės, nei jokios kitokios ideo
būdžio dainų, šis koncertas būtų
nas savo šefui. Aš suslėpiau
kaip ir mūsiškės šiuose svarsty logijos neišlaikys, juo labiau nie
užbaigiamas kantata, kuriai pa
rinklus automobilio užpakalyje
HILDEBRANDT PROVISION CO.
rašyti skelbiamas konkursas.
muose, yra tik privati nuomonė. kam jos neperteiks. Nes ką gi
r su ponu San nuvažiavau ligi
Toks projektas. Galėtų būti ir
Ir drįstu privačiai pamanyti, kad perteiksi, jei turėsi tik kevalą be
kitokių projektų.
lirijosOHIO
sienos; tačiau ten pabū
net ne visai teisinga nuomonė. branduolio.
CLEVELAND,
šiuo
raštu
ir
kreipiamasi
į
mu

ME 1-3700
gau ir palikau šefą vieną".
3619 WALTON
Nes žinau, matau net ir pačioje
Lietuviškos tautinės ideologi
zikus, chorų dalyvius ir į visus
Šis liudijimas, bandęs de San
Neo-Lituanios korporacijoje išsi- jos problema yra gyva ir atvira
lietuviškos dainos mylėtojus:
įteisinti, teismui buvo bereiksprašoma pasisakyti dėl čia išdės-^
auklėjusiųjų tarpe begalvojan (t. y., nesuformuluota) visiems
nis, nes šoferis buvo pasilikęs
tyto projekto, patiekti šio pro
čių ar besijaučiančių toli ne taip, tautininkams, ypač akademi
jekto pataisų ar ir visai naujų
as ginklų siuntėjus, Sirijoje,
kaip S. Rudis dėsto. Iš savo pri kams, jauniesiems neolituanams,
projektų.
ur jam negrėsė joks pavojus, ir
GREETINGS and BEST WISHES
vačių stebėjimų žinau, kad jų lygiai kaip ir santariečiams,
Taip pat jau sudarinėjamas ir
ndėl galėjo kaltinimą prisiimti.
yra gana įvairaus samprotavimo skautams, ateitininkams, varpi
Dainų šventės repertuaras. Pa
To
Our
Friends
and
Patrons
Tačiau WISHES
iškyla dar naujas kal
GREETINGS and BEST
ir įvairios laikysenos lietuviškų ninkams ir, turbūt, net ir lietu
geidaujami pasiūlymai.
inimo momentas: muitininkus,
Šiuo reikalu ligi š. m. lapkričio
visuomeninių reiškinių atžvilgiu. viškai tebemąstantiems socialis
To Our Friends and
Patrons
15 d. gauta medžiaga bus svars
urie Louis
de San sulaikė, išžuNeskaitant kurjoziškai besi- tams. Tautininkai, turbūt, yra
THOMAS
J.
UNIK
CO.
toma
Dainų
šventės
repertuarą
garsinanČio "demokratinio neo- labiausiai užsiangažavę tą pro
sudarančios Lietuvių Muzikos
lituano", yra iš jų tarpo šian blemą spręsti — tą liudija ir jų
Komisijos posėdy.
INSURANCE AGENCY
dien politiniu (ir pasaulėžiūri pasivadinimas, ir jų deklaracijos
J. Kreivėnas,
Dainų šventės K-to gen.
niu) požiūriu prisilaikančių, sa bei šūkiai. Bet kas pilnutiniau ją
EVERYTHING IN INSURANCE
sekretorius,
kysim, arčiau prie lietuviškos-ka- išspręs, pareis žymia dalimi nuo
L. Muzikos Komisijos
talikiškos srovės, negu prie tau ieškojimo-tnąstymo įtampos ir
TO 1-0200
East 9th St. Pier Bldg.
reik. vedėjas
tininkų; yra šiaip jau miglotų talentingumo.
1602 So. 48 Ct.
Gal
kada
kita
proga
pakalbėkonservatorių; yra mažiau ar
Cicero 50, III.
3200333333
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P. J. žiūrio 65-ių metų sukakties

PADĖKA

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Kun. Dziegoraičiui už pasku
& įvyksta jauminėjimas
ateinantį sekmadie tinį dvasinį patarnavimą. Kun.
SfitlNKESE nį, lapkričio mėn. 9 d. 4 vai. p. Galdikovskiui už Šv. Rožančiaus

Akademinis Skautų Sąjūdis Clevelande
nuoširdžiai kviečia Jus atsilankyti Į š. m. lapkričio mėn. 8 d.
(šeštadienį), Lietuvių Salėje statomą pirmą kartą Cleve
lande ir Amerikoje vaidinimą — 3-jų veiksmų pjesę

atkalbėjimą, kun. Ivanauskui už

pietų Čiurlionio Ansamblio na laidojimo pareigų atlikimą ir pa
DIRVA Į NAUJAS
muose.
lydėjimą į kapus. Dr. Degėsiui
PATALPAS —
Pakvietimai į minėjimą gau už gydymą ir telegramą. Kaip
6907 Superior Avė., persikelia
nami pas Julių Smetoną — E R geram draugui Dr. Vyšniauskui
šios savaitės pabaigoje — ket

1-4675, J. Nasvytį (Čiurlionio
virtadienį, penktadienį ir šešta
Ansamblio namuose), V. Orintą
dienį.
— GL 1-9728 ir Dirvos redakci
šią savaitę Dirvos abu nume
joje.
riai išeina normalia tvarka, gi ki
tą savaitę, dėl persikėlimo ir su
Moksleivių Neo-Lithuanų

L

sitvarkymo, išeis tik vienas nu

susirinkimas

meris — ketvirtadienį.
įvyko kipkričio mėn. 2 d. GaiĮėjimas į Dirvos redakciją ir
džiūnų namuose. Neo Lithuanų
spaustuvę iš kiemo pusės.
korp. magistrą Aldona Augusti
navičienė kalbėjo apie mokslei
vių neo-lithuanų veiklos gaires.
DETROIT^
Moksleivių grupės vadovė G. Modestavičienė pravedė sueigą, ku
PROF. .1. P1KCNO PASKAITA rioje aktyviai reiškėsi ir patys
moksleiviai. Dalyvavo 16 moks
Detroito Lietuvių Kultūros
leivių.
klubas pakvietė Detroito univer
siteto prof. J. I’ikūną skaityti la
Lietuvių Bendruomenės
bai įdomią paskaitą tema: "Pri
Clevelando Pirmos Apylinkės
gimtis ir aplinka asmenybės ug
susirinkimas
dyme". Paskaita įvyks lapkričio
įvyks lapkričio 9 d. 11:30 vai.
9 dieną, sekmadienį, 4 vai. po lietuvių salės patalpose. Dr. med.
pietų International Institute, ku Kazys Ambrozaitis padarys pra
ris randasi prie Kirby gatvės ir nešimą apie Pasaulio Lietuvių
Woodwardo.
Bendruomenės Seimo darbus. Ke
Prof. Pikūnas psichologijos
moksle yra labai rimtai užsire
komendavęs tiek pačiame univer
sitete, tiek savo nauju psicholo
gijos veikalu. Mums, gyvenan
tiems svetimoje aplinkoje, tokios
rūšies paskaitos yra labai ver
tingos ir visuomenė turėtų at
kreipti į ją labai rimtą dėmesį.
Prelegentas sutiko po paskaitos
artimiau pasikalbėti aktualiais
klausimais — paklausimų ir pa
aiškinimu forma.

'

VITALIO ŽUKAUSKO

to, bus aptariami aktualūs ben
druomenės apylinkės reikalai.
Visi tautiečiai kviečiami susirin
kime dalyvauti.

Vinco Kudirkos minėjimas,
turėjęs įvykti lapkričio mėn. 7 d.
Public Library, nukeliamas į
gruodžio mėn. 5 dieną.
Lake Shore 2 šeimų

Plytinis. Po 6 k. Įrengiamas
trečias. Garažas. Geros pajamos.
Kaina $26,509.
#

VAKARAS

5-5-4 k. namas
$20,990. Puikiai įrengtas. Tre
Lapkričio 8 dieną, šeštadienį,
7 vai. vasake, buvusioje lietuvių čiam aukšte geras 4 k. butas.
svetainėje Lietuvių radijo klu Garažai.
Fisher and Fisher Kraity
bais rengia Vitalio Žukausko va
G L 1-8799
karą. šis parengimas išsiskirs iš
visų kitų tuo, jog čia pamatysi
PRAŠOME IŠSIKIRPTI ŠĮ
me ne tik svetimųjų, bet ir saSKELBIMĄ IR PASIIMTI
f vuosius charakterio bruožus iš
Į BALSAVIMO BUSTINŲ.
linksmosios pusės. V. Žukauskas
KAD JUMS TARNAUTŲ
savo giliu sąmojum privers ir
VALSTYBĖS LEGISLATOlabai rimtai nusiteikusius prasi
ROJE, IŠRINKITE PILNĄ
juokti, ir tas sąmojus palies ne
DEMOKRATŲ SĄSTATĄ:
vieną mūsų gyvenimo aktualiją.

Šiame vakare dalyvaus, be abe
jo, visi Radijo Klubo nariai, ku
rių skaičius artėja prie penkių
šimtų. Be jų, visi lietuviškos ben
druomenės nariai, kuriems tik
darbo sąlygos leis. Įėjimas nėra
labai apkrautas mokesčiais, pa
keliamas kiekvienam, net ir be
darbio pašalpą gaunančiam. Ypač
naudinga atsilankyti jaunimui.
Vakaro pelnas skyriamas Lie
tuvių radijo valandėlei išlaikyti.
O šioji visų lietuvių maloniai
klausoma kiekvieną sekmadienį,

tarp 8:30 ir 9:30 vai. ryto. Va
landėlę labai kultūringai praveda
p. Kriščiūnas. Radijo Klubas lau
kia svečių.
A. Musteikis

ŽYMIŲJŲ solistų
KONCERTAS
Lapkričio 22 d. Detroito DLK
Birutės Draugija ruošia koncertą-balių. Meninę dalį išpildys so
listai Prudencija Bičkienė ir Sta
sys Baranauskas. Jiems akompa
nuos muzikas Aleksandras Ku
čiūnus. Po programos šokiai,
veiks puikus bufetas. Koncertas
vyks gražioje salėje Dearbrn,
5101 Okman Blvd. (antras na
mas nuo Michigan Blvd.). Pra
džia 6 vai. vakaro punktualiai.

K. S.
EI ECT...

LOUIS J.TOTH
STA T E

S E N A TO R

(4-Year Term)

Election November 4, 1958
May Primary Endorsements:
CIeveland Plain Dealer
CIeveland Press
CIeveland News
Citizens League "Preferred”

X

LOUIS J. TOTH

I or STATE SENATOR

v4 Year Term)
ANTHONY

O.

CALABRESE

RAY T. MILLER, J R.

JULIUS J. PETRASH
2-Year Term)
JOHN J. CORRIGAN
EUGENE J. SAWICKI

FRANK J. SVOBODA
For STATE REPRESENTATIVE
HUGH A. CORRIGAN

WILLIAM P. DAY
ANNE M. DONNELLY
NORMAN A. FUERST

FRANK J. GORMaN
JOSEPH J. HORVATH
JAMES P. KILBANE

JOHN KOVACIl
CHARLES W. LAZZARO

DAVID THOMAS MATIA
JAMES F. McCAFFERY
JAMES J. McGETfRICK
CHARLES A. MOONEY, JR.
ANTHONY F. NOVA K
FRANK R. POKORNY
FRANCIS D. SULLIVAN
MICHAEL A. SWEENEY

STEPHEN A. ZONA
COUNTY OFFICE
FRANK M. GORMAN,
County Commissioner
EMIL J. MASGAY,

Cle»k of Courts
JOILN J. CARNEY,

County Auditor

VOTE FOR

ALL
DEMOCRATS

Inspektorius Atvyksta

ir šeimai už gydymą, lankymą,

auką šv. Mišioms ir gėles. Vie
ninteliams mūsų geriausiems

Autorius: John Priestley.
Vaidina: Hamiltono Lietuvių Dramos Mėgėjų Būrelis
” Aukuras”.
Režisuoja: E. Dauguvietytė-Kudabįenė.

draugams, kaip giminėms dar iš
Lietuvos laikų — inž. Eduardui
ir Birutei Malcarfams, už dažną
lankymą poliklinikoje, informa

vimą manęs apie sveikatos stovį,
mirus telefonu pranešimus-patarimus, visų formalumų atlikimą,
visus supirkimus ligi mudvi nu
važiavome, gėles, mudviem pas
juos apsistojus vaišingą priėmi
mą ir globą. Testamento vykdy
tojui advokatui Juliui R. Smeto
nai už telefonu pranešimą, visus
juridinius patarimus ir jautrų
pasakytą žodį. Artimiems drau
gams Aliutei ir Kaziui šeštokams
už auką šv. Mišioms ir užuojau
tą. The Ohio Bell Telephone Co.
viršininkui, tiesioginiam virši
ninkui ir bendradarbiams už at’ank.vmus poliklinikoje, auką šv.
Mišioms, gėles ir palydėjimą į
kapus. Inž. Didžiuliui ir Poniai
už prisiųstas gėles į polikliniką
ir prie karsto. Už aukas šv. Mi
šioms: p.p. šenbergams, p.p. Mikalįūnams, p.p. Maziliauskams,
d.p. Juozaičiams ir p. V Schuoz.
Už gėles: p.p. Steponavičiams,
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bui. p.p. Budriams vietoje gėlių
paaukojusiems Vasario 16 gim
nazijai. LB Clevelando I-os apyl.
v-bai, SLA 193 kuopai ir Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio organi
zacijai. P. Bakūnui už gražu gie
dojimą bažnyčioje per šv. Mišias.
Už pasakytas atsisveikinimo kal
bas: geram draugui Zigmui Peckui, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
pirm. P. Pašakarniui, Lietuviu
Bendruomenės Clevelando apyl.
vardu P. Eidimtui. ALT vardu
P. L. Leknickui, SLA vardu V.
Balašaičiui ir geram draugui
daug lankiusiam poliklinikoje
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio viet.ininkijos pirmininkui P. Virba
liui. Grabnešiams. P. Jakubaus
kienės ir sūnaus laidojimo įstai
gai už malonų ir gražų patarna
vimą. P. Jokubaitienei už skaniu
pietų paruošimą ir P. Juozaičiui
už pagalbą. Visiems lankiusiems
poliklinikoje asmeniškai, raštu,
siuntusiems gėles ir dovanas. Vi
siems pareiškusiems mudviems
užuoiautas: spaudoie P. J. ir J.
NaujokaiČiams, J. Kazėnui, p. A.
Kavaliūnui ir P. E. Karnėnui.
Raštu, telefonu ir žodžiu. Vi
siems taip gausiai susirinku
siems pažistamiems ir nepažįs
tamiems, kurie kokiu nors būdu
prisidėjo laidojant mūsų mylima,
brangu ir nepamirštamą broli ir
dėde Mvkola Ratkų — nuošir
džiausiai dėkojame.

Turtingas bufetas.
Po vaidinimo šokiai grojant geram ”RITZ” orkestrui.
Be to visa eilė kitų studentiškų išdaigų: šokių konkursas,

loterija ir kt.
Vakaro pradžia — 7 vai.
Bilietai po $2.09, $1.50 ir $1.09 galima gauti skambinant
telefonu HB] 1-7564, Spaudos Kioske arba pas akademikus
skautus-es.

Executive Com.

sukakties

MA 1-6255 taros filisteriai.

(86)

1959 m.
Gegužės 2 d., Slovenian Audi
torium JAV ir Kanados jaunųjų
dainininkų konkursas. Rengia
Dirva.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIME!

Kada jūsų namai arba ra
PARDUODAMI NAMAI
kandai tampa sunaikinti arba
Strathmore Avė., East CIeve
sugadinti ugnies, kreipkitės
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, land, dviejų šeimų 5x5, du nauji

ko visada reikalauja apdraudos gaso pečiai. Prašo $16,900. Ma
kompanijos pirm, negu išmoka žas įmokėjimas — $1,600.
Trafalgar Avė., iš Grovewood
už nuostolius.
dviejų šeimų 5x4, du nauji gaso
P. J. KERŠIS,
pečiai. Prašo $14,900.
609 Society for Savings Bldg.
Glenridge Rd. į pietus nuo Eu
Telef.: MAin 1-1773
clid Avė. mūrinis vienom šeimos
Rezidencija: PENINSULA 251 iš 5 didelių kambarių.
Beverly Hills, visai nauji nai
mai pačio Kovac statyti nuo
J. S. AUTO SERVICE
$20,000 iki $39,009.
Šaukite Paul Mikšys namų
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St.
KE 1-5030
'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll

TAISYMAS

Nepraleiskite progos pamatyti šį nepaprastai įdomų vaidi
nimą, kuris turėjo didelį pasisekimą Europoje (Anglijoje
net filmą buvo pastatyta).

Išnuomojami du šviesūs
kaiti bariai

Nepatikėkit sav brangių siun
inių į neaiškias, , iūlančias tar
uninkauti rankas

Globė Parcel Se> ice Ine. siun
čiat su Inturistu įgaliojimais
Siuntiniai pilnai apdrausti.
Siuntėjų patogumui turim1
gerų vilnonių medžiagų, odų
ikarų, skarelių, batukų, šios pre
kės parduodamos siuntėjams sa

vikaina.

Liga ir nelaimė ištinka netikė
tai. Todėl tu turi užsitikrinti
kad TAVO šeima būtų apsaugoa pagal Accident and Sickness
planą.
NATIONWIDE INSURANCE
COMPANY siūlo platų ligoninės
medicinių, operacinių ir nedar $
bingumo pajamų draudimą že
momis kainomis!
Dėl smulkesnių informacijų
skambinti:

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikrodžius
apyrankes ir kitas brangenybes.
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

21 hours lowing.

753 E. 118 St.
CIeveland 8, Ohio

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

Telef.: LI 1-5466

MARGUTIS

SAVINGS

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

EARN

3*/2%

SUPERIOR
SAVINGS

ACCOUNTS

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

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

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.
CIeveland 3, Ohio
Tel.: HE 1-6344

F

insured to
*10,000

HOME AND
REMODELIN6 LOANS

CORNER68th_ SUPERIOR AVENUE

500

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų
pasirinkimas.
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: VVA 1-2354

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd.—CIeveland, 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

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO PARDAVIMO ĮSTAIGA

riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio.

Patarnavimas ir išpildymas

garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes tarpi
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

—L'l1...

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Adresas: 1313 Addison Rd.
Kampas Superior ir E. 7lst St
Tel.: UT 1-0896

NELAIMĖ IR LIGA

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

iiiimiiiimiiiiiiuiiiiiigmgiiiiijuiiiiiiiiii

dviems vyrams, be valgio. Neto
li E. 209 St. Kreiptis asmeniškai /ra pats seniausias Amerikos
ar telefonu Mrs. A. D., 19811 dėtuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
Pawnee Avė., KE 1-4257.
truotas, turiningas, įvairus i
Ilas car, būt needs money. Best skaitomas su malonumu.
offer rush.
Margučio adresas: 6755 So
6600 Blišs Avė.
VVestern Avė., Chicago, 111.
Leo Tonejc
(85)

Persiunčia Jūsų sudarytm
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitą s;untėjui. Gavėjas
lieko neturi pi imokėti.
Galima siųsti iki 44 svarų, jei
ru persiunčiami vji daiktai telp:
dėžėje, kurios d. dis nustatytas
IAV pašto taisyk ių. Maistą kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Rengia

Lapkričio 29 d., lietuvių salėj,
koncertas ir šokiai. Rengia San

B. Greenfeld

LI 1-51C0

minėjimas.

LVS Ramovė.

LESLIE REALTY CO.

AUTOMAŠINŲ

DĖMESIO'
GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.

Agentas
Tel. SK 1-2183

Call today.

Tel. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

Emilija Tamašauskienė ir
dukrelė K rišt u t ė

PAULINA MOZURAITIS,

1958 m.
Singles — 2 familys and aparLapkričio 22 d., lietuvių salė
tment. We have buyers for šame. je, Lietuvos kariuomenės 40 m.

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Road

RAY T. MILLER, Chairman

Cuyahoga County Democratic

LIST PROPERTY HERE

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubais turi
Įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausyti*

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikiu televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

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
produktus.
Kreipkitės į mus

h

būsit patenkinti

J AKUBS A SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam 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

♦DIRVA* Nr. 84

RYTAI PRABILO APIE LIETUVA
Poros pastarųjų mėnesių lai prieš sovietinius vylius, bet gali
Lietuvoje tragiškai žuvus Antanui Mockaičiui, jo
kotarpyje įvairiuose Tolimųjų ir praplėsti ir Lietuvos, Latvijos
broliui
Artimųjų Rytų ir net Afrikos bei Estijos laisvės kovai palan
laikraščiuose pasirodė po keletą kiųjų ratą.
D R. JUOZUI MOCKAIČIUI
Tais sumetimais, LNT sutarė
straipsnių, kuriuose, besvarstant
šio meto tarptautinės padėties atitinkamai veikti drauge su tuo
reiškiame giliausią užuojautą
klausimus, nurodomas Lietuvos, besidominčiais kitais pabaltieLatvijos, ir Estijos likimas bei čiais, sutelkus krūvon darbą ir
Stasys Orentas
netolimos praeities patyrimai, turimų ryšių panaudojimą. LNT
Juozas Jaksonas
kaip vadinamiesiems neutralie dalyvavimą toje akcijoje lėšomis
Inž. Alf. Petravičius
Badakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveiand 3, Ohio.
Telefonas: HEndersoi
parėmė
Lietuvos
Nepriklauso

siems kraštams labiausiai žino
Romualdas Orentas
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIONAS
(buto telefonas: GL 1-3976).
tinas ir įsidėmėtinas įspėjimas. mybės Fondas.
ir jų šeimos,
Susirasta atitinkamų talkinin
Ypač tai pabrėžta straipsnyje
mg, Mich.
met rengiamos jaunimo šventės apie Chruščiovo triukšmavimą kų tarp Jungtinėse Valstybėse
TAUTINIAM KONGRESUI RENGTI
ir vasaros stovyklos ne tik stip dėl Libano. Jame buvo primintas reziduojančių atitinkamų kraštų
KOMITETAS BAIGĖ SAVO DARBĄ
rina lietuvišką susipratimą, bet Sovietų elgesys Vengrijoje ir iš-1 laikraštininkų. Kontaktuota 216
ir ruošia lietuviškuosius kadrus ryškinta, kaip Sovietai savo ka svarbesniųjų laikraščių beveik
ateičiai, šią organizacija yra pa riuomenę neteisėtai jau tiek me visuose Azijos ir Afrikos kraš čius, 1616 So. 50th Avenue, Ci- vieną kartą rodė kun. Dshui jo
i
Tautinio darbo derinimo idėja laukia
asmens bylą, atkreipdamasxoerapijos globoje, tačiau ją remia tų tebelaiko Lietuvoje, Latvijoje tuose. To pasėkoje jau ir pasiro cero, Illinois.
L_y
konkretesnės formos
dė tuose kraštuose čia paminė
• Gaigalas Pranas, ALT S-gos mesį, kad ant jos padėtas kr$b
be pažiūrų skirtumo visa S. Pau ir Estijoje.
Lietuvos Nepriklauso m yb ė s tieji straipsniai.
skyriaus narys ir inž. Eugenijaus želis, kuris, girdi, reiškia, kad
Inž. Eug. Bartkus, Tautiniam — J. Cinkui, Kongreso banke lo liet. visuomenė;
Tuo tarpu nėra galimybės su Bartkaus bendradarbis, šventė vikarausi, iki gausi altariją. Bet
Talka jau kuris metas kėlė min
.c)
penkias
lituanistines
mo
Kongresui Ruošti Komiteto pir-1 tui globoti komiteto pirmininkyklas, kurios veikia įvairiose S. tį, kad Lietuvos (ir apskritai 'Pa rinkti visus duomenis, kiek tos savo vardo dieną puošniuose inž. laikai pasikeitė. Kun. L. gavo
mininkas, spalio 23 d. sušaukė kui, ir to komiteto nariams;
baltijo) klausimas yra keltinas pastangos yra pasisekusios visur, Bertulio ir jo žmonos Viktorijos klebono vietą Antašavoje —r ten
likvidacinį komiteto posėdį.
-Tautinio Kongreso prtzidiu- Paulo vietose. Paskutiniais me neutraliuosiuose kraštuose šiais kur buvo kreiptasi ir tebesikrei- namuose,' Chicagoje. Sveikintojų ir susipažinome, suartėjome, ir
Metų pradžioje sudarytas ko- mo ir sekretoriato nariams, in tais mokinių skaičius didėja, o sumetimais:
piama. Bet jau yra gauti laikraš tarpe buvo inž. Motiejus Kveda iki šiai dienai tą taurią asme
mitetas suprojektavo pirmąjį vokatoriui, referentams ir pra tėvų patriotizmas ir džiaugsmas
a) Tie kraštai turi didelės čių egzemplioriai arba iškarpos ras (taip pat inž. Bartkaus ben nybę šiltai prisimenu".
nuolat
atgyja,
girdint
bent
se

Tautinį Kongresą ir vadovavo jo j nešėjams ir visu komisijų pirreikšmės ir įtakos apskritai tarp su pageidautais straipsniais iš dradarbis), Briedis Juozas su sa
natvėje
savo
vaikus
kalbant
lie

organizavimui. Tautinis Kongre- mininkams ir jų nariams
tautinėje politikoje ir ypač Jung Japonijos (Tokio), Zanzibaro, vo žmona Birute (jie turi nuosa
sas, įvykęs gegužės 30, 31 ir bir— Organizacijoms ir paski- tuviškai ;
Hong-Kongo, Izraelio, Maurita vą HiFi, radijo, televizijos ir re NAUJAS LITUANISTIKOS
d) netesioginį liet. jaunimo tinių Tautų Organizacijoje;
želio 1 d.d. Nevv Yorke, kaip pa- Į riems asmenims, parėmusiems
MOKSLŲ ŽIDINYS
b) Lietuvos, Latvijos ir Esti nijos, Indijos (Bombėjus ir Poo- kordų prekybos firmą), ponia
bendradarbiavimą
per
susiraši

žymėjo k-to pirmininkas padėkos Tautinį Kongresą piniginėmis
Nuo šių mokslo metų pradžios
jos pavyzdys gali būti labai svar ne — Indijos "Harwardas”, ne Sapockienė, tremtinė, iš Kauno,
nėjimą "Mūsų Popiečiai".
laiškuose to komiteto nariams, j aukomis ;
bus argumentas tiems anų kraš toli nuo Delhi ir Indonezijos (Su- (dabar dirba geležinkelių atskai Jaunimo Centre pradėjo veikti
3.
Visų
lietuvių
suvienijimo
"padarė didelį įnašą Tautinės' —Tautini Kongresą propagatų opinijos formuotojams, kurie rabay).
tomybės srityje) ir Dirvos ko Aukštesnieji Lituanistikos Kur
Srovės veiklai Laisvajame Pa- vusių laikraščiu redaktoriams, darbu ir lietuviškos kultūros kritiškai žiūri į kitų susižavėji
Ypač padrąsinamas faktas yra respondentas. Eugenijus Bartkus sai, įsteigti kaip natūralusis Chi
šaulyje".
| bendradarbiams ir radijo valan- klestėjimu rūpinasi:
mą Sovietais ir į kitų palanku tas, kad rasta palankumo ne tik sveikino, bet apgailestavo, kad cagos Aukštesniosios Lituanisti
a)
Lietuviškos
muzikos
radijo
Be pirmininko, komitete dirbo i dėlių vedėjams;
Indijoj, bet net ir Indonezijoj, negalįs asmeniškai dalyvauti.
kos Mokyklos tęsinys.
valanda "Tėvynės garsai", kuri mą vadinamajai taikingai koeg
6 organizacijų atstovai: K. AnLB Chicagos Apygardos švie
— Tautinio Kongreso ir ban girdima visoje Pietų Amerikoje zistencijai, prekybai ir kitokiam kur kiekviena Maskvos skaistu
• Mulokas Jonas, inžinierius,
druškevičius — Kanados Lietu
mu abejojanti mintis sutinkama
timo Taryba, didžiai įvertindama
keto svečiams ir visiems, atski ir Lietuvių Kultūrinė radijo pro bendravimui su Sovietais.
architektas yra suplanavęs pro
vių Tautinė Sąjunga, J. Budri
Aukštesniųjų Lituanistikos Kur
Pabaltijo kraštų pavyzdys ryš labai įtariamai.
rai nesuminėtiems, Tautinio Kon- grama.
jektą "Karo Muziejaus" sodelio,
kis — Rezistencinė Santarvė, Dr. I
Daromi tolesni žygiai dar žy
sų įsteigimą ir norėdama parem
kiai rodo, kas iš tos koegzisten
greso ruošimo ir jo programos
b) Tėvų Jėzuitų nuolatinės mi
kuris bus prie Jaunimo Namų,
J. Paplenas — Amerikos Lietu
ti, nutarė skirti vieną $25.00 me
cijos, prekybos ir bendravimo iš miai platesniu mastu skleisti
dalyviams, savo darbu parėmu sijos.
Chicagoje.
Numatyta
pastatyti
vių Tautinė Sąjunga, A. Siliūnas
tinę stipendiją.
ėjo. Tu dalvkų nušvietimas tebe- Lietuvos laisvei palankioms min
siems Kongreso organizavimą ir
c) Lietuvių Kultūros D-ja.
įvairių pasižymėjusių lietuvių
•— Lietuvos Laisvės Kovotojų
Šia proga LB Chicagos Apy
svyruojančiuose kraštuose gali tims tuose vis didėjančios įtakos
savo idėjomis praturtinusiems jo
biustus.
Pagal
arch.
J.
Muloko
d)
Savaitraštis
"Mūsų
Lietu

S-ga, Dr. S. Stankus — Lietuvių
gardos Švietimo Taryba nuošir
ne tik sustiprinti jų atsparumą įgyjančiuose kraštuose (LNA).
turinį.
projektą Pranciškonai stato Kry
va" ir mėnesinis kultūros žurna
Tautinis Sąjūdis ir inž. S. šve
džiai prašo visas lietuviškąsias
Tautiniam Kongresui Ruošti las "Gintaras".
žiaus
Kelius
Kennebunk
Porte,
das — Lietuvių Tautinis Akade
organizacijas bei pavienius as
Komitetas
Maine. Įdomu, kad jie yra įjung
e) Pavieniai kultūrininkai-viminis Sambūris.
menis, kuriems rūpi lietuvybės
Chicago, 1958 m. spalio 23 d.
ti
Į
bokštą,
kuris
sukomponuotas
suomenininkai,
nepriklausą
or

CHICAGO IR CICERO
Šalia centrinio komiteto Chica
ne tik išlaikymas, bet ir ugdy
ganizacijoms.
lietuviško koplytstulpio moty
goje, Nevv Yorke veikė techninis
mas mūsų jaunosios kartos tar
•
Blinstrubas
Teodoras,
Ame

giečių
ir
ciceriečių
(ten
buvusių)
vais.
Bendrai
paėmus
lietuviško
f)
Lietuvių
Bendruomenė
ir
Tautiniam Kongresui ruošti ko
pe, malonėti sudarytomis stipen
tarpe.
Viena
ponia
(nepriklau

rikos
Lietuvių
Tautinės
Sąjun

koplytstulpio
formą
bokštams
jos
taryba,
kuri
apima
visus
S.
mitetas, vadovaujamas Vyt. Abdijomis paremti šiuos gyvybiniai
BRAZILIJOS
santi
sąjungai)
Dirvos
korespon

gos
centro
valdybos
sekretorius,
pirmą
sykį
panaudojo
J.
Mulo

Paulo
lietuvius.
raičio, ir Kongreso banketui glo
buvo
išrinktas pirmininkauti tam dentui pareiškė, kad sunku būtų kas. Dabar jau matome tokius reikalingus kursus.
Nežiūrint
visų
nepalankiausių
boti komitetas, vadovaujamas J.
LIETUVIAI
Juk kukli, tik $25.00 metinė
veikimo sąlygų, — tęsė inž. Iva susirinkimui, kurs svarstė nuo įsivaizduoti geresnį laiko — sa bokštus ir ne Muloko projektuo stipendija, bet tai konkretus
Ginkaus.
vaitgalio — praleidimą, koks bu tuose pastatuose — Marijonų
Tautiniam Kongresui Ruošti
Šia tema buvo surengta Cleve nauskas, — lietuvybės apašta smūkio ir New Yorko parodos
įnašas į lietuvybės ugdymo barą.
vo pas Račiūną. Buvo rimtos ir
Komitetas tir/ė’© C, posėdžius ir lande inž. Mikalojaus Ivanausko lams po sunkaus įsikurdinimo ir reikalus. Nuotaika ir kalbos bu gilios paskaitos — prof. Rukui- Draugo pastatai Chicagoje, Visų Tad tebūnie gerųjų tautiečių ne
vo karštokos. Blinstrubas suge
šventųjų bažnyčia Chicagoje, šv.
eilę pasitarime. Baifenma jame paskaita, čia duodame pagrindi vienijimo darbo pasisekė sudary
žodinis rūpestis dėl lietuvbės iš
žos
ir
prof.
Varno
—
ir
daug
bėjo
išvengti
incidentų,
kurie
Jono
bažnyčia
Toronte.
"Lietu

ti
lietuvybei
išlaikyti
koordina

posėdyje nutarta patvirtinti Nevv nės tos paskaitos žinias.
laikymo, bet reali to darbo para
sveiko
poilsio
pramogų.
Ponia
bu

kartais
buvo
ir
nebetoli.
vių
kultūros
aruodas
yra
didelis.
vimo
centrą
ir
lietuviškos
kolo

Yorko Komiteto a pyškama ir pa
Brazilijoje šiuo metu priskai
ma, sudarant bent vieną metinę
vo
labai
maloniai
nustebinta,
kad
Reikia
išdrįsti
ir
sugebėti
varto

nijos
reprezentacijos
ambasadą.
jamų likutį — 49 dol. 35 c.
toma apie 45,0v0 lietuvių. Di
• Dail. Petras Vėbra, naujas
stipendiją Aukštesniesiems Li
Bačiūnas
leido
be
jokio
atlygini

ti
savus
lietuviškus
motyvus,
o
paaukoti Lietuvos Nepriklauso džiausia kolonija yra Brazilijos
tuanistikos Kursams užlaikyti.
Tie, kurie neištirpo Brazilijos Amerikos Lietuvių Tautinės Są mo skinti vaisius (vynuoges ir
ne
vien
pamėgdžioti
svetimus
mybės Fondui. Tautinio Kongre pramonės ir kultūros centre S. didžiose plotuose, saujelės lietu jungos Chicagos skyriaus pirmi
Prašome geros valios Tautie
obolius)
ir
kiek
nori
vežtis
į
na

stilius.
Tai
sunkus
ir
atsakominso '"bylas nutarta perduoti sau Paulo mieste bei apylinkėse, čia vybės apaštalų (senosios ir pa ninkas, turi daug veiklos planų.
čius stipendijas siųsti Chicagos
mus.
gas
kūrybos
darbas"
—
pasakė
goti Amerikos Lietuvių Tautinės gyvena apie 15, 00. Kita dides skutinės emigracijos), pastango Valdybos posėdžius sutarta da
Aukštesniosios Lituanistikos Mo
Dirvos
korespondentui
arch.
Mu

Sąjungos Centro Valdybai. •
nioji kolonija — apie 400 lietu mis yra suburti į vieną lietuviš ryti (panašiai kaip darydavo
• č. Grincevičius, rašytojas,
kyklos Tėvų Komiteto iždininkui
lokas.
Paskutiniajame posėdyje Ko vių, yra Brazilijos sostinėje Rio ką šeimą, į vieną bendruomenę. Chicagos rašytojai) privačiuose gyvenąs Cicero, bus "Tautos Pra
šiuo adresu: Mr. Paukštys Kazi
• Petras Janulaitis, Dirvos mieras, 2610 W. 47 St., Chicago
miteto nariai reiškė pageidavi- de Janeire.
Toliau prelegentas trumpai ap valdybos narių butuose iš eiles. eitis" žurnalo redaktorius. Tokį
kad Komitete iškelta tauti1. S. Paulo mieste senųjų emi žvelgė lietuvių spaudą Brazilijo Praktika parodė, kad tokie posė žurnalą nutarė leisti Lietuvių Is šimtininkas ir jau gerai pažįsta 32, III., telefono Nr. VIrginia
mas Vabalninku atsiminimų ra 7-4650.
darbo koordinavimo idėja, grantų, t. y. prieš 11 Pasaulinį je ir platesnio masto parodas. Jų džiai yra patrauklesni ir išven
torijos draugija. Tai jau trečias šytojas. šį kartą rašo apie Anta
kuriai iš esmės buvo vieningai karą atvykusių, lietuvybė išlai buvo surengta:
LB Chicagos Apygardos \
giama šalbloniško nuobodumo.
pritarta Tautiniame Kongrese, koma per šeimą, lietuvišką para
Švietimo Taryba
1952 Pirmoji dailės ir liaudies
• Bačiūnų farmoje įvykęs ra lietuviu žurnalas, leidžiamas ir šavos (bažnytkaimis netoli Va
kaip galima greičiau susilauktų piją ir dvi seniausias organizaci meno paroda.
joninis Amerikos Lietuvių Tau redaguojamas Cicero. (Kitus du balninku) kleboną kun. Felicijo
konkretesnės _formos.
J. P. jas su jų padaliniais: Lietuvių
1954 Sao Paulo 400 metų su- tinės Sąjungos suvažiavimas vis leidžia Kultūros Fondas). Redak- ną Lėlį. Tai įdomi asmenybė.
Romos Katalikų šv. Juozapo Ben kaktuvinėj parodoj lietuvių liau dar tebekomentuojamas chica- toriaus adresas; Mr. č. Grincevi- Kun. L. buvo tautinės minties
DĖKUI VISIEMS!
žmogus, didelis kun. Tumo ger
druomenę ir Lietuvių Sąjungą dies meno skyrius.
bėjas, vienas iš "Tėvynės Sargo"
Tautiniam Kongresui Ruošti Brazilijoje.
1955 Didžioji liet. religinio me
steigėjų ir redaktorių. Vilniaus
Komitetas, baigdamas savo vei
2. Vėliau atvykusių ir Brazili no paroda Rio de Janeire.
MALVERN SCHULTZ
gubernatoriui prašant, vyskupas
kimą, širdingai dėkoja Tautinio joje gimusių lietuvių lietuviškas
1957-58 Pirmoji Apžvalginė
buvo paskyręs kun. Lėlį į rusų
FOR CONGRESS
Kongreso, įvykusio 1958 m. ge kultūrinis ir visuomeninis gyve Lietuyos Architektūros paroda
Kauno įgulos — katalikų kape
gužės 30-31 ir birželio 1 dieno nimas reiškiasi per:
ir kiekvienais metais gausūs lie REPUBLICAN CANDIDATE — 201h
liono vietą, čia buvo toks įvykis.
District
a) lietuviškos parapijos chorą, tuviškos muzikos ir dainos kon
mis Nevv Yorke, talkininkams,
Koks pora šimtų katalikų karei
NOVEMBER 4, 1958
nulėmusiems Kongreso pasiseki kuris virš 20 metų palaiko lietu certai.
vių dalyvavo seminarijos rekto
Police Prosecutor — 1930-1932.
mą:
vių kolonijoje dainos dvasią;
Vasario 10-ji ir Išeivių Diena
riaus kun. Barausko laidotuvėse.
— Vyt. Abraičiui, Kongresui
b) jaunimo organizaciją "Atei — Dariaus ir Girėno minėjimas Former Honorary Consul for Republic
Už tai buvo apkaltintas kun. L.
ruošti techninio komiteto pirmi- tis”, kuri šiuo metu jungia visą kas metai rengiama visos S. Pau of Latvia in Cleveland. World War
ir nubaustas 2 metams į Kretin
Veteran — overscas. Favors Progres
ninkui, ir to komiteto nariams; S. Paulo lietuvišką jaunimą. Kas lo kolonijos jėgomis ir sutarimu.
gos vienuolyną. O čia bebūdamas,
sive legislation — better schools —
kun. L. gavo dar vienerius me
better public institutions.
tus. Uiz' tai, kad savavališkai bu
Committee: Louis Iluebner, Arthur Krause, John Soiobeck,
vo išvykęs iš vienuolyno "Tėvy
and James F. Wilson, Secretary
nės Sargo" redagavimo reika; lais. Redagavimą atidavė kun
Vaižgantui. Atlikęs visas baus
mes, kun. L. j Kauną grįžti jau
ELECT • •
'nebegalėjo. Gubernatorius nelei
do. Nuo to laiko kun. L. buvo vė
WALTER G.
tytas ir mėtytas po, parapijas ir
filijas. Pirmučiausia buvo pa
skirtas (vikaru) į Kupiškį, čia
kun. L. tampa vartotojų koope
ratyvo pirmininku. Jis buvo jo
Judge of Juvenile Court'
steigėjas. Jis čia suorganizuoja
plačią lietuvišką veiklą: gerą
(New Judgeship)
knygnešių tinklą, mokė jaunimą
ENDORSED BY
sekmadieniais rašto, rengė vai Pirmoji JAV gražuolė, išrinkta
dinimus "Amerika pirtyje", "Ne Phoenix, Arizona, kuri kandida
CLEVELAND BAR ASSIOCIATION
padėjus nėr ko kasti", ir kt. Kai tuos 1959 nb i JAV gražuolės
CUYAHOGA COUNTY BAR
Lepcigo prof. Hirth atvyko į titulą. Tai Harlene Miller, 20 m.
ASSIOCIATION
Lietuvą tyrinėti lietuvių kalbos,
Cleveland Plain Dealer. Cleveland News.
tai kun. L. jį lydėjo po kaimus ir
Preferred by: Citizen’s League.
Ar įstojai į
visaip jam padėjo.
QUALIFIED BY: 22 Years’ Juvenile
Tokia kun. Lėlio veikla anais
VILTIES
New Yorke lietiniai su respublikonų kandidatu į New Yorko gubernatorius, Nelsonu W. RockeCourt Experience
laikais ir anomis sąlygomis ir
draugiją?
felleriu. Iš kairė į dešinę: S. Sužiedėlis, V. Banelis, VI. Barčiauskas, S. Narkėliūnaitė, M. Kižytė, Nelvyskupijai visai netiko. Vysku
A. Rockteiier, V. Tysliavienė, V. Abraitis, E. čekienė, D. Klinga, J. Tysliava, adv. S. Biedis.
pijos kancleris kun. Zangolovič
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