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Formozos salos problema, tei- reiškiniai sako, kad For-
singiau Raudonosios ir TautinėS(inozos eilė atėjo. Bet Formozos 
Kinijos dvikova, atėjo i pagrin
dinių žinių eilę.

Raudonoji Kinija, Maskvos re
miama, laimėjusi karą Kinijoje, 
Korėjoje ir Indokinijoje, negali 
ramiai žiūrėti j Formozą. kur 
susitelkusi Tautinės Kinijos 
ga. Ta jėga, kaip nesenai 
reiškė Raudonosios Kinijos 
sienįų reikalų ministeris, 
"piktšašis, kurį reikia nedelsiant 
išdraskyti ir visą Kiniją suvie
nyti”. Ir čia, kaip papra 
komunistais 
"vienijimo" 
karnas pats 
girnas.

Formozos 
reikalas. Formoza šiandien yra 
svarbi, kaip bazė iš kurios Tau
tinė Kiniją gali pradėti Kinijos 
atkariavimą, jei ji gaus Vakarų - 
pasaulio, pirmiausia JAV, para-, iki 
mą. Be JAV paramos tirs žygis Lietuvos atstovavimas, 
neįmanomas. I

Formoza, šiandien turinti JAV 
karinę apsaugą, yra labai svarbi 
ir strateginiai. Raudonieji na
gai. esant Formozoje stipriai 
kariniai jėgai negali .veržtis to
liau j taip vadinamus komunistų 
"išlaisvinimo“ žygius.

Raudonoji Kinija, jų propa
gandos žodžiais, negali pakęsti, 
kad "banditai“ iš Formozos sa
los būtų siunčiami j žemyną ir 
ten darytų diversinius veiksmus. 
Mums čia įdomu tik tiek, kad 
pati Raudonoji Kinija pripažįs
ta, kad ten neramu, kad yra ir 
žemyne jėgų, kurios nepasiduo
da priespaudai.

Prieš pusmetį buvo daug kal
bama ir rašoma.
Kinijos daliniai 
veršis į žem.Vną. 
daug kalbama ir 
Raudonosios 
veršis į Formozą.

Dar nežinia kieno jėgos kur 
verši?, bet faktas, kad karinis 
budrumas tarp Kinijos žemyno 
ir Formozos salos yra labai pa
didėjęs. štai laikraštį išleidžiant 
pranešė apie Raudonosios ir 
Tautinės Kinijos karo laivų ko
vus ir komunistinių 8 laivų pa- 
skandinipią. Taip pat pranešama 
apie partizaninių veiksmų pa
didėjimą Kinijos žemyne.

je- 
pa- 
už- 
vra

ai su 
būna, neapseita be 
pažado, kada atlie- 
brutaliausias paver-

likimas nėra eilinis

kad Tautinės 
iš . Formozos 

Dabar-, labai 
rašoma, kad

Kinijos daliniai
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reikalas bus kietesnis riešutas, 
nebu Indokinija. Susiremiant 
dėl Formozos reiks susiremti ir 
su JAV. 0 tai nėra šiaip sau 
karinis manevras, dėl kurių to- 
linlesnių pasėkų nereikia gerai 
pasvarstyti.

IŠ VOKIETIJOS 
PRANEŠA

ir

Vilniaus radijas liepos 25 d. 
paskelbė Akmolinsko srities Ma- 
rinovskio sovehozo komjaunuo
lės laišką, kviečiantį "važiuoti 
merginas pas mus j plėšinines 
žemes”. Esą, ten viskas nepa
prastai puiku. Pranešime pažy
mima, kad netrukus ten išvyksta 
iš Lietuvos naujas "nemažas 
jaunųjų patriočių būrys”.

¥

Ok'up. Lietuvoje jau rodoma 
"nauja meninė dokumentinė fil
mą”,-skirta lietuvių literatūros 
ir meno dekadai Maskvoje pa
vaizduoti. Vilniaus "išlaisvini
mui" atžymėti bolševikai ruošia 
spec. kino leidinį. Jo gamyboje 
dalyvauja rėžis. G. Levkojevas. 
T. Tilvytis, "laureatas“ Sokolo- 
vas ir kt. "lietuviai operatoriai”, 
kaip Segalis, Talabuchovas etc. 
Leidinyje turės būti pavaizduo
tas "klestintis tarybinis Vilnius” 
visose srityse.

¥

Bolševikai skelbia, kad B. 
Dvarionas rašo pagal B. Sruogos 
piešę opera “Dalia”, Juozeliūnas 
operą "Tadas Blinda”, jaunas 
muzikas Klovas kuria operą "Pi
lėnai", J. Indra parašė naują 
baletą “Živilė", Bielazaras “su
kūrė pirmąją lietuvišką tarvbi-

Dipl. šefas S. Lozoraitis
Dr. A. (lerutis Bonnoje, Vakarų
Vokietijos sostinėje, išbuvo dvi 
savaites. Per tą laiką matėsi su 
įtakingais Vokietijos užsienio 
politikos pareigūnais.

Iš jų patyrė, kad kontaktų for
ma su užsienių reikalų ministe
rija pasilieka tokia pati, kokis: 
...i šiol buvo — neoficialiais

Tik da
lbai- tas pareigas atliks ne S.
Lozoraitis, bet Dr. A. Gerutis.
Nei atstovybės, nei konsulato, 
nei kokios kitos įstaigos vokie-

; eini šiuo tarpu niekam negali 
. duoti. Taigi tuo labiau nedavė ir 
i neduos Dr. P. Karveliui, kuris 

tiek bereikalingo ir žalingo 
triukšmo pridarė, kad tuo triuk
šmu susidomėjo net JAV Vals
tybės Departamentas užkištus- 

. dama h Bonna: ar vokiečiai nori ' '
palaikyti santykius su legalinė- "S operetę kolūkine tematiką^.

pasiuntinybėmis P!,va<lintą ’ Auksinės marios".

•
radijas paskelbė

Tarybos nutari- 
"nuo 1951 55 mokslo metų 

respublikos mokyklose 
berniukų ir mergaičių 
— pirmose dešimtose 
įskaity tinai". Vienuo-

mis Lietuvos 
ar leidžiasi j 
nevalstybinio 
žarijomis? Ir 
kada VI.IKo pirmininkas buvo 
apsilankęs \Vashingtone.*

Dr. P. Karveli - yra paskleidęs 
neteisingu žinių apie Lietuvos 
našu išdavinėjimo naują tvarką. 
Ir Lietuvos pasų išdavinėjime 
nėra įvykę jokiu pasikeitimų. 
Lietuvos pasus, kaip ir ligi šiol, 
išdavinės Lietuvos pasiuntiny
bės prie Vatikano. Londone, ar 
konsulatas Chicagoje. A.

kombinacijas su 
pobūdžio organi- 
tai įvyko po to.

Pirmą kartą nuo carų laikų. 
Sovietų laivynas padarė Švedijai 
vizitą, š. m. liepos 16 d. j Stock- 
holmą atplaukė kreiseris “Ad
mirolas Usjakovas" ir keturi 
naikintojai, <b’į

Švedai tačiau ('geros valios”1 
vizitą sutiko šaltą},- nors tuo pat 
metu į Leningrado' uostą įplaukė 
ir vyriausybės pasiųsti su man
dagumo vizitu Švedijos laivai. 
Stočkholm - Tidniijgen santūriai 

pareiškė, kad tai, galbūt, reiš
kia, kad Sovietai keičia savo 
politiką ir pasiryžti laikytis ne 
tiek izoliuotai. O liberalų rytinis 
dienraštis Dagens Nvheter tie
siai pasakė, jog tai nepageidau
tas vizitas po neapgalvoto kvie
timo. Priminė, .kadlSovietai vyk
do tokius žiaųruįnus ir prie
spaudą, prieš kuriuos euristinė 

priespauda buvo grynas niekis.
t
I 
j

LIETUVIS AUSTRALIJOS 

BOKSO ČEMPION AS

Liepos 5 d. Sidny lietuvis Pr. 
Mikus-Mikuličius, nugalėjęs kie
toje kovoje jauną, libet daug ža
dantį Bill Larigų, išsikovojo 
Australijos vidutinio svorio čem
piono vardą. Už rungtynes Mi
kus gavo 3G0 s v., o už kitas 
gaus 1.000. Pr. Mikus yra pir
masis iš “naujųjų-4hstadų’.’, .iš
sikovojęs Australijos čempiono 
vardą. Jis yra 21 m. amžiaus, 
gyvena Melbourne ir laikrašti
ninkams visuomet pabrėžia esąs 
lietuvis. Dažnai australų laik-. 
raščiai, ypač po pastarųjų rung
tynių. dar prideda "geležinis lie

tuvis”.

Vilniaus
I.TSR Minist.
mą
įvesti 
bendrą 
mokvlą 
ksasėse
liktose klasėse sekančiais metais 
nutarta bendro mokymo ne
įvesti.

*

VĖLIAVOS PAKĖLIMAS AKADEMIKŲ. SKAUTŲ STOVYKLOJE. Iš kairės dešinėn: Vyt. Čer
nius. korp! Vyties stovyklos viršininkas, akadeniikės D. Zubrickaitė, L. • Petrauskaitė, I). šepu- 
taitė, I). Bacevičiūtė, A. Rastenytė, Alb. Vengrys. buv. korp! Vyties Chicagos sk. pirmininkas, VI.

Morkūnas, ir prof. S. Kolupaila, stovyklos viršininkas, fžiūr. Studentų žodį 5 psl.)
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RHEE IŠVYKO
Pietų Korėjos prezidentas 

Rhee. po pasitarimų \Vashing- 
tone ir privačių vizitų, rugpjū
čio 8 d. išvyko.) Korėją. Išvyko 
be optimizmo, nes jo siūlymai 
kariauti likę be atgarsio.

VISAM PASAULY
• Prancūijos min. pirm. Mendes-France Tunisui pažadėjo 

autonomija. Tas pažadas iššaukė daug nesusipratimu prancūzų 
nacionaliniuose sluogsniuose, o taip pat pažadino naują arabų 
judėjimą Maroke.

veikėjai, daly- 
mieste tarėsi

duomenis, jau

• JAV demokratų partijos svarbiausieji 
vaujant Trumanui ir Stevensoniji, Kansfųs City 
dėl būsimų rudens rinkimų.

• Brazilijoj, pagal naujausius statistikos 
yra virš 51 milionų gyventojų.

• Italijoje, komunistų suorganizuoti, tebevyksta didžiu
liai streikai, pridarą milioninius nuostolius žemės ūkyje,

• Rusija, bijodama apginkluotos Vakarų Vokietijos, vėl
įteikė notą JAV Valstybės Ųėpartamentui. kad reikia sušaukti 
keturių užsienių reikalų ministerių konferencija. Rusija skubi
nasi, nes pajuto, kad vienas iš didžiųjų__ prancūzas mėgsta nuo
laidas_____________________________________________________________ •

• Iš Vakarų Vokietijos pas sovietus pabėgę trys įtakingi
žvalgybos įstaigų viršininkai kelia'didelį rūpestį, kad visas Va
karų Vokietijos saugumai -komunistų paraližuotas; •

• Indokinijos kare prancūzai neteko apie‘80,000 savo karių 
užmuštais, sužeistais ir į belaisvę patekusiais. Komunistų ran-

■ ko.se dabar esą 28.000 prancūzu belaisvių. .

• Prancūzijos parlamentas šio mėnesio pabaigoje svarstys 
Europos gynybos sutarties patvirtinimą. ’’ ’

• Iranas pagal naujai pasirašytą sutartį už savo žibalą 
gaus apie 50% viso pelno. Kita 50% teks aštuonoms žibalo ben
drovėms. Per 3 metus Iranui teksią virš 400 milionų. dolerių, «

įsidėmėk

DIRVOS
adresą

į 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio

Dvi .merginos susikibo į plau
kus. Pas siuvėją. Paaiškėjo, kad 
abidvi siūdinasi šliubines suk
neles vestuvėms..; su tuo pa-Į 
.'•iu jaunikiu 1

— Kaip tu drįsti! Mano tėvai! 
jau ir pakvietimus išspausdino !l 
Visiems laikraščiams pranešimai' 

apie vestuves jau išsiųsti!
— O kaip tu drįsai garsintisj 

vestuvėmis, kurių niekad nebus!] 
Ar nežinai, kad aš su juo drau
gavau jau tada, kai tu dar gal 
nei susipažinusi nebuvai?

Pasitaršiusios viena kitai 
plaukus, bėga aiškintis pas jau
nikį. O tas:

— Mergyte.-! Jūs gražios ir 
mielos, bet kaip jums šovė j gal
vą vestuvės? Argi nežinot, kad 
aš kolkas iš viso dar negaliu apie 
ijli galvoti? Geriau būkim drau
gai. kaip buvom, o apie vestines 
užmirškit. Pagyvensim - pa
matysim ...

Ar nepanašu į "Bonuos gin
čą"’.’ Dievaži, taip . . . Koks plau
ku dll’kėjimas dėl to, kas turi, 
būti atstovas, ar kas turi jį skir | 
ti! l'uo metu, kai atstovite- iš 
viso nėra ir bent kolkas dar nei 
būti negali ...

Savotiškai skamba 1 
mūsų politikų pareiškimai, anot 
kurių lyg ir svarbiausias, 
siog pirmos eilės uždavinys bū
tų — priskirs! y t i atstovų visur, 
kur tik atsiras koks nors ply
šelis pakankamas uodo nosiai 
įspausti (žr. Krikšč. Demokra
tų pirmininko pareiškimą —- re-

i
Į
i

V. RASTENIS

sienos j Rytus turėti ne viena
lytes valstybes, o kažkokias pa-

■laidas teritorijas. į kurias būtų

jĮ
I

Užmušti kare priešą kainuoja 
kaskart daugiau! Tisas karo iš
laidas sudėjus ir jas padalinus 
iš ušmuštų priešo karių skai
čiaus, gaunama priešo’ “galvos 
kaina". Taip antrajame pasau
liniame kare vieno priešo galva|k,l|‘u.n(|ai.ij.) yiiktii. kad jis bū- 
JAV kainavo apie 50.0Ū0 dole-||U dinamiškesnis ir skiriu atsto
vių. Pirmajame pasauliniame |s ku|. |jk pasiseks. "nežiūrė-
kare užteko pusės to. Napoleo- ,|amas j(,kių šefu").

nui viena-galva kainavusi apie 
3.000 dolerių, tačiau Juliui Ce
zariui užteko 75 < entų.

Kas bei kokia 
skirti atstovus 
tika: tegu sau 
gu ii- susijusi

win»i) t.
’lu-i n

ilą ■ ". .
Piligrimas, keliaująs iš Teherano į Meką, su savo manta laukia 

eilės į lėktuvą. Jis yru tipiškas Pakistano maldininkas

atdari vartai skverbtis visiems, 
kas tik netingi, taigi, visų'pir
ma, art Įminusiems kaimynams 
vokiečiams . . . Tai nėra oficiali

I vokiečių vyriausybės programa, 
bet tai yra vokiečiuose populiari 
svajone, kuri, aplinkybėms pa
lankiai susiklosčius, vieną gra
žią dieną gali virsti ir vyriausy
bės programa.

j Tokiu atveju mūsų ir vokiečių 
siekimai būtu prieštaringi vieni 
... ■ ■ ■ ■I kitiems, ir reiktų apsispręsti: ar 
turime laikytis savo siekimų, ar 
jieškoti kompromiso?

Kompromisas būtų Mažosios 
Lietuvos įjungimo į Liątlrvds’- 
valstybę idėjos išdavimas. Jis.

I geriausiu atveju, būtų galimas, 
jei mes galutinai sutiktumėm 
pasitenkinti 192.3-38 metų Lietu 
vos vakarinėmis sienomis. Ir tai 
galima laukti, kad vokiečiai, už 
tokia "jų nuolaidą" norėtų, kad 
mes stotume prieš lenkų preten
zijas j dabar Lenkijai laikinai

I priskirtas teritorijas. O ar Vo- 
kaikurii) kiytija tokiu atveju paremtų 
................ V mus prieš lenkų pretenzijas į 

tle-| Lietuvos pietines teritorijas ir
Vilnių. tai dar klausimas . . .

Kokia alternatyva? Vokiečiai 
patys ją mato.- .Jėi oficialūs 
sluog'sniai apie tai ir neužsime
na, tai neoficialieji jau iš anksto 
skuba 
ir jau 
nieko 
viams
kuris esąs nukreiptas 
kietiją.

Musų sluogsniuose 
vengiama kalbėti apie tą
imanomą "kombinaciją“ su len
kais. Turbūt bijoma, kad vokie
čiai gali "sužinoti" ir supykti . . . 
(Lygiai kaip ir lenkai gali su
pykti "sužinoję" apie "sąmoks

dalykams užbėgti už akių 
dabar, kada tikrumoje dar 
nėra, skuba prikišti lietu- 

"sąmokslą su

tvarka turi 
tai formalis- 

ir nereikšme. te
su Lietuvos bei

tarptautinės teisės nuostatų in
terpretacijos bei politinio tiks- 
.ingumo problemomis, liet visgi 
l’ormalistika. . Esminis reikalas 
yra — turėti aiškų vaizdą, ko 
mes siekiame santykiuose tsu to, 
ar kito krašto vyriausybe.. Ypač. . 
tatai svaibu 
Riet iju.

Vokietija 
yra viena iš 
mui palankiausių jėgų. Ne tik 
tod.ėl. kad vokiečiai atjaučia bol
ševikų pavergtų žmonių būklę, 
bet ir todėl, kad Vokietija turi 
didelių nesuvestų są'skaitų 
bolševikine valstybe.

Bet kits toliau? Koki mūsų 
koki Vokietijos . intei’esai 
eventualaus išlaisvinimo?

Mūsų 'interesai — . realizuoti 
j Lietuvos vakaruose senus sieki
mus kiek galima pilniau, negu 
tai buvo pasisekę 1923 metais; 
Vokiečių interesai — atgauti 
Rytprūsius (jei galima, tai nu
sikračius ir buvusių lenku "ko
ridorium”), gauti net ir Klaipė
dos kraštą ir, be to. daugelio 

1 manymu, turėti ękspansijos lais
vę toliau; būtent, nuo 1914 metų

santykiuose su Vo-

šiandien, be abejo,
Lietuvos išlaisvini-

lenkais", 
prieš \'o-

ligi šiol
neva

lą" su vokiečiais prieš lenkų no
rus).

Tylėti apie tą galimą alterna
tyvą prasmės nedaug, nes ji 
kiekvienam permatoma. Jei Len
kija .išlaikytų sau dabartinę lai
kinę vakarinę sieną, tokią pačią, 
kaip dabar, arba mažai tepakeis- 
tą. tai, galbūt, (nors tai, toli 
gražu, nėra tikra) jie būtų su
kalbami ne tik vakarinių, bet ir 
pietinių Lietuvos sienų klausi
mu. Ljetuvai tokia perspektyva 
negali būti neviliojanti.

Tai galimybei būtų tik du 
priekaištai. Vienas — kad tas 
spėjamas arba kaikurių lenkų 
net ir įsakmiai žadamas sukal
bamumas yra labai netikras da
lykas. Iki kokio laipsnio tas lau
kiamas sukalbamumas siektų? 
i ryko jis-InitŲ-vertas'i-Ne tu rimo 
užmiršti želigovvskio istorijos.. . 
Antras priekaištas — lenkiška
jam projektui laimėjus, Lietuva 
su Vakarų• Europa beturėtų su
siekimą tik per litukų žemes (ar
ktį jūros keliu).

Tad kas gi mums geriau: 
1) tiesioginė kaimynystė 
ekspansyviais vokiečiais ant Ne
muno krantų ir kova su lenkais 

■dėl sostinės bei pietinių terito
rijų. ar 2) neužtikrinta bei ne
aiškios apimties perspektyva 
sujungti visas siekiamas žemes, 
bet pašijusti lenku atitvertiems 
nuo Vakarų Europos?

Vokiečiai niekur neteikia to
kios vilties, kad jie geruoju pri
pažintų Lietuvai racionalias sie
nas su bent apytikriai visa Ma
žąja Lietuva, ir kad dar šalia to 
kuo nors mums padėtų ątsispir 
ti prieš lenkų pretenzijas į pie
tinę Lietuvos dalį ir Vilnių.

Lenkų užuominos teikia 
nitirns. nors ir neužtikrintą, bet 
žymiai geresnę, gal net gana 
patenkinamą perspėk t y vą.

Todėl būtų visai nenuostabu, 
ir net vokiečiam? ne staigmena.

(Perkelta i 8 pusi)

Edinburgo kunigaikštis tris savaites lankėsi Kanadoje, čia priima
orinių jėgų garbės sargybos paradu Ottavoje. ’
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kongrese, įvykusiame Sao Paolo 
mieste, lietuvių dęlegącijon bu
vo pakviesti Dr. EI. Draugelis, 
gyv., Sao Paolo mieste, ir Dr. S. 
Saunorienė iš Rio de Janeiro.
• Tarpitaut. Tautosakos kongre-1 
sui, vykstančiam S. Paolo mies
te rugpjūčio 16-22 dienomis," 
Lietuvos atstovybės Rio de Ja-

• • - - - •• - I
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VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

IR JAUNIAUSIEJI 
NESNAUDŽIA

Būrelis 'jauniausių . LSK Žai
bo lengvatletų dalyvavo .Cleve- 

neiro pasiuntė Dr. J. Balio refe-, ĮancĮ0 miesto ir apylinkių (Cu- 
rafo ”T .ithnaniii n F'nllr Pnotrv”?_ i___  i '

A

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

f ■

« •»
• Vilniuje šiais metais buvusio 
vieno asmens liudijimu, ten jau- i 
čiamas didelis prekių trūkumas. 1 
Norėdamas voką nusipirkti, jis 
pats jašknjo tris valandas, kol 
jų surado ir nusipirko.

• Lietuvoje sovietai dar nesu
spėjo visus kolchozininkus su
kilnoti j kolchozų centrus. Jie 
daugiausia dar tebegyvena savo 
buvusiose sodybose 7-12 kilo
metrų nuo kolchozo centro. To
dėl su nuvykimu ir parvykimu 
iš darbo jiems j dieną išeina ligi 
18 valandų darbe ir kelionėje.
• Charles J. Kersten vadovauja
mo komunistų agresijai tirti ko
miteto narys kongr. M. A. Feig- 
han, po apklausinėjimo įvairiuo
se kraštuose apie 100 liudinin
kų. grįžęs j JAV pareiškė, kad jo 
įsitikinimu taikus sugyvenimas 
tarp laisvojo pasaulio ir komu
nistų yra neįmanomas. Pasikal
bėjime su spaudos atstovais 
Feighan pažymėjo, jog buvo ap
klausinėti savo akimis dalykus 
matę liudininkai, o ne kokie te
oretikai. Ir iš tų liudijimų aiš
kiai matyti, jog komunizmas yra 
niekas daugiau, kaip Maskvos 
diriguojamas tarptautinis nusi
kaltėlių sąmokslas. Su komunis
tais esą neįmanoma pašįekti ko
kio diplomatinio susitarimo, jei 
jiems visiškai nenusileidžiama. 
JAV. Eeighan nuomone, privalo 
laikytis tvirtos ir karine jėga 
paremtos politikos.

• Vasario 16 d. gimnazijos di
rektorium nuo š. m. rugpjūčio

1 d. vietoj pasitraukusio A. Gied
raičio pakviestas Dr. VI. Liters- 
kis.

• Adv. J. Bataitis, gyvenąs Vo
kietijoje, Švedijos, intelektualų 
yra pakviestas \1ieno ■ mėnesio 
atostogas praleisti Švedijoje. Į 
Švediją J. Bataitis jau išvyko.

• Architektas Dr. S. Rudokas 
išvyko į Torontą pradėti staty
bą, pagal jo konkursinį prejektą, 
naujos lietuviškos bažnyčios. 
Pavergtoje tėvynėje
• Dr. Pr. Padalis atvyko iš JAVi 
į Europą ir dirba Am. Balso lie
tuviškajame skyriuje — pava
duos įšvykstantį į JAV atostogų 
skyriaus vedėją J. B. Laučką. 
Pulk. K. Grinius eina atsakin
gas pareigas Am. Balso rusų 
skyriuje. A. B. centras Amerį- 
rikoje iš New Yorko perkelia
mas į Washingtoną.

• Vatikano radijas dabar lietu
viškąsias transliacijas duoda jau 
kasdien. Antradieniais, ketvirta
dieniais, penktadieniais ir sek
madieniais jos siunčiamos Vidu
rio Europos laiku 15 vai., o pir
madieniais, trečiadieniais ir šeš
tadieniais — 19 vai. Sekmadie
niais kartą į mėnesį bus trans- 
liuojamOj. taip pat mišios 
Petro-bazilikos Romoje su 
višku pamokslu.
• šeštame tarptautiniame

iŠ Šv. 
lietu-

ratą "Lithuanian Folk Poetry”,' 
kurį išleido Dr. Meieris moksli
ninkų informacijai.

• SJDDS — Socialinės Teisės 
Tarptautinė Draugija š. m. rug
pjūčio 8-15 d- Sao Paolo mieste 
ruošia pirmąjį Socialinės Teisės 
Tarptautinį kongresą. J jį pa-' populiarinti lengvąją atletiką 
kviesti ir lietuviai. Jei kas i^ vaikų masėse'. Kartų, žinoma, tai 
mūsų tautiečių norėtų minima- yra ideali 'proga jaunųjų talentų 
jame kongrese dalyvauti, prašo
mi kreiptis į kons. A. Polišaitį 
šiuo adresu: Consulado da Litu- 
ania ruo Jaguaribe 477, Sao 
Paolo, Brazilija.
• Rinkimai į Kanados PLB kraš
to tarybą skelbiami spalio mėn. 
10 d. Rinkimams pravesti prie 
kr. valdybos yra sudaryta vyi‘. 
rinkimų komisija, į kurią įeina 
K. Grigaitis — pirmininkas ir 
nariai J. Novogrodskis, V. Skrin- 
ska, F. Valys ir P. Vilutis. Prie 

| apylinkių sudarinėjamos apylin
kių rinkimų komisijos. Kandi
datai į kr. tarybą pristatomi

Įapyl. rinkimų komisijai ligi rug
pjūčio mėn. 29 d.

• Der Grose Herder enciklopedi
ją galima lengvomis sąlygomis 
užsisakyti pas Dr. J. Januškevi
čių (213 Fairviey St., Riverside, 
N. J.). Jau išėjo ketvirtasis to
mas, turįs 760 puslapių. Visi 10 
tomų kaštuoja $85.

• VLIKas, grįžus pirmininkams 
■ iš JAV, posėdžiavo šią savaitę,

rugpjūčio mėn. 11 dieną.

• Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje, vadovaujama M. Arlaus
kaitės, per 1954 metu pirmąjį 
pusmetį Lietuvos laisvinimo rei
kalams iš viso surinko $2,810.

yahoga County). vaikų lengvo
sios atletikos varžybose, vadi
namosiose "Junior Olympics”.

šios varžybos vykdomos. ber
niukams ir mergaitėms 3 am
žiaus grupėse: 10-11, 12rl3. ir 
14-15 metų. Varžybų tikslas yra

čio 14 d. Rungtynės vyks Patrick 
Henry High Šchdol stadione^ 
Pradžia 5 :00 vai. Bus varžomasi 
vyrų, moterų, jauniu, jaunučių 
ir mergaičių klasėse. Rungtynės 
atidėtos dėl apygardinių pirme
nybių Chicagoje nukėlimo iš 
rugpjūčio 15’ d. j rugpjūčio 22 
d. Visuomenė kviečiama atsilan
kyti.

.. 1.00

1.50

vėžio

Patark ir kaimynu., 
kad prenumeruotų 

D I R A

VIDURINIŲ VAKARŲ 
SPORTO APYGARDOS

Pranešimas N r. 1

1. Dėl rengėjams susidariusių 
techniškų kliūčių, apygardinės 
lengvosios atletikos pirmenybės 
turėjusios įvykti rugpjūčio 15

1
atradimui, šios varžybos vyk
domos 3 etapais. ' Pirmiausia 
įvykdoma rajoninės varžybos, iš 
kur pirmų vietų laimėtojai kva- 
lifikuojasi į distrikto varžybas.(d. Chicagoje, nukeliamos j rug- 
Pirmų dviejų vietų laimėtojai-2'”* ““ ' *---
distrikto Varžybose kvalifikuo- 
jasi į finalines visos apskrities 
varžybas.

Iš mūsiškių dištrikto varžybo
se dalyvavo 1 berniukas ir 4 
mergaitės. 10-11 metų berniukų 
grupėje Alg. Motiejūnas laimėjo 
pirmą vietą šuolyje j tolį, nušo
kęs 13’ 8" (4.16 m,), trečią vietą 
beisbolo ' sviedinuko metime ir 
5 vietą 50 Yd. bėgime. 10-11 
metų mergaičių grupėje I. Bes- 
paraitytė laimėjo 5 vietą 50 Yd. 
bėgime. 12-13 metų mergaičių 
grupėje V. Titaitė laimėjo 4 
vietą šuolyje j tolį. Be jos, šioje 
grupėje dalyvavo G. Mariūnaitė, 
šuolyje j tolį ir M. Mazoliaus- 
kaitė sviedinuko metime.

Alg. Motiejūnas patekęs j fi
nalines visos apskrities varžy
bas šuolyje į tolį laimėjo 3 vietą 
ir bronzos medalį, nušokęs 13’ 9’’ 
(4.19 m.). Tai. jau trečias iš Mo
tiejūnų. šeimos sėkmingai pra
deda lengvajleto karjierą.

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza _______2.00

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas__ _

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas .1____ 2.00'

Anoj pusėj ežero .
P. Andriušis__

Aukso kirvis
Juozas Švaistas _________ 2.50

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________3.50

Amžini šešėliai
A. Vilainis________

Barabas 
Paer Lagerkvist ___

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis______

Baltasis Vilkas
K. Binkis ..............

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys

Baltaragio malūnas
K. Boruta________

2.00

2.25

2.00

1.00

1.50

CHICAGOS
GYDYTOJAI

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cerntak Road
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Tel. uffic’o ARmitagc 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Ccnter 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., kctvirlad., pcnktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

. 12—4 p. p. toštadieniais.

Dr. I. Kuras Ramunis
Spec.: KŪDIKIU ir VAIKU LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v.

išskyrus trečiadieniais 6-8 .v. v. 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

IR
Dr. Jaras Ramupis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAL.: an|trad. ir ketvirti. 7-8.30 v. v.

Mtad. 3.-5 v. p. p. ir pagal susitarimų 
7156 S. Western Avė.

MEDICAL. CENTER
’TBL.: kabineto REpublic 7-1168 

*■*•: WAlbrook 6-3766

pjūčių 22 d. Registracijos ter
minas nukeliamas iki rugpjūčio 
18 d. Visos kitos pirmenybių in
formacijos pasilieka tos pačios 
(žiūr. Pranešimas Nr. 10);

2. Dėl lengv. atletikos pirme
nybių atidėjimo, apygardinės 
lauko teniso pirmenybės, turė
jusios įvykti rugpjūčio mėn. 14 
d. Chicagoje, patogumo, dėliai 
nukeliamos į rugpjūčio 21 d. 
šias pirmenybes, apygardos -ko
mitetui pavedus, rengia Chica- 
gos LSK Gintaras. Registracijos 
terminas nukeliamas iki rug
pjūčio 18 d. Visos kitos instruk
cijos, tilpusios neseniai spaudoje 
paskelbtame ir sporto klubams 
išsiuntinėtame Chicagos LSK 
Gintaro pranešime, pasilieka ga
lioje.

KONTROLINĖS RUNGTYNĖS
LSI< žaibo,kontrolinės lengvo

sios atletikos rungtynės turėju
sios įvykti, pereitų šeštadienį, 
nukeltos j šį šeštadienį, rugpjū-

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

V. V. S. A. K-tas

______________________ _ 2.50
Buriavimas ir jūrininkystė

B. Stundžia ...._____.-J— 2.00
Cascata cristalina

Venacijus Ališas__ ______ 3.50
Didžioji kryžkelė

B. Brazdžionis__________
Duktė

Alė Rūta 2—L.....................
Dievas ir žmogus

Prel. F. Bartkus ir 
kan. P. Aleksa _________

Didžiosios atgailos
R. Spalis ______________

Doleris iš Pittsburgho
, Stepas Zobarskas _______

Eldorado
J. Švaistas______________

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis .....  6.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______1.75

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė__

2.00

2.40

5.00

3.50

0.80

1.80

2.60

2.00

Prancūzijos spauda pranešė, 
kad neseniai Senoje prisigirdė 
tūlas Monsieur Duncan. Porą 
mėnesių-prieS savo'mirtj jis bu
vo ištraukęs iš tos pačios Senos 
besiskandinančią našlę ir ją ve- 

i dęs.

1.50

1.00

4.00

3.0*

1.50

2.00

a.ao

2.00

2.20

1.0*

2.2l

2.M

4.50

2.00

2.7*

1.50

1.50

3.00

1.00

1.5U '

OJO

... 0.7*

2.Q0

2.00

2.50

THE MAY CO.’S J“LBASEMENT

PUSPALČIU
• Pilki
• Žali
• liūdi
• Jūrini mėlyni
• Karališki mėlyni
• Dydžiai 36 iki 16

Vyrų Berniukų
• Pilki
• žali
• Raudoni
• Jūrini mėlyni
• Karališki mėlyni
• Dydžiai 6 iki 18

i

' *

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas ______________

Gyvulių ūkis
George Orwcll __________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Kaimynai
J. Paukštelis __________

Karoliai
Guy de Maupassant_____ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitia ____________ 1.80

Kuprelis
Ignas Šeinius __________

Konradas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV 
I ir II dalis ________  po
III ir IV dalis _______ po

Kudirkos raštai

Krėvė Mickevičius

2.00

1.50

2.50

3.00
3.50

5.00

2.00

i J

Kregždutė I
A. Rimkūnas ..

Kregždutė II
A. Rimkūnas

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas

Lietuvos Istorija
Sruogienė __ f-.

1.50

2.75

1.50

Dan River Pilnu Pamušalu

Popllno
PUSPALČIAI

Berniukų
3.98 
lygio 

maži netikslumai

i .r

’vux

neperšlampamas

XVyrų
4.98 : ■ 
lygio

maži netikslumai
i.

Vandens
Pilnai išmušti elastiški šonai 
Pilnas džtraukimas
Dvi patogios šoninės kišenės 
Populiarios juosmens rūšies

medvilnės poplinas

‘The May Co.’s Basėničnt Men’s and Bouys, Clothing Dcpartmcnt

________ ______________ 3.00
Lietuviškas angliškas žodynas

V. Peteraitis.. maž. 2.00 d. 5.00
Lietuvių Kalbos Istorija

Dr. P. Jonikas__________ 3.00
Lietuvių tautos kelias I ir II d.

M. Biržiška _________ po 3.00
Lietuviškai, angliškai žodynas

V. Pčteraitis __________  5.00
Lietuvos pinigai

Juozas K. Karys _______5.00
Lyrika

K. Binkis ____________
Loreta

Stasius Būdavas __
Lietuva

A. Bcndorius __ ___ _
Laiškai žmonėms

G. Papini ___________
Lietuvių kalbos vadovas 

Red. prof. Skardžius _____ 4.50
Lietuvių poezijos antologija

J, Aistis įr A. Vaičiulaitis 6.00
Lietuvių archyvas 

Bolševizmo metai
Moters širdis

Guy dc Maupassant _____ 2.60
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis
Mėnuo vad. medaus.

N. Mazalaitė  ......... 2.50
Meškiukas Rudnosiukas

• Vytė NemunUI* _________ 3.9*
Namai ant smėlio

J. Gliaudą______
Naujieji skaitymai

2.00

1.80

2.75

2.00

3.00

2.00

Nemunas
- St. Kolupaila ■ '______-—- 2.5*

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
• B. Daubaras .....^---------— 1.60

Orą pro nobis
J. Gliaudą______________

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______

Pirmoji naktis
L. Pirandello _____ _____

Po Tėvynės dangum
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino — 

Pragaro pošvaistės
V. Alantas______________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _________ -

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas -__

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________

Paklydę paukščiai 1 
Jurgis Jankus__________

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus __________

Pietų kryžiaus padangėje 
Sudarė Gaučys ________

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn____

Petras širvokas
Juozas Švaistas_ _

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus ____

Pabučiavimas
J. Grušas ________

Rytų pasakos
V. Krėvė ________

Raudonoji meliodija
S. Laucius ..._____

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ____

Raudonasis Tvanas
Ignas šeinius -_ —

RaudoAi batukai
Jurgis Savickis __

Ramybė man
J. Kėkštas................

Sudie, pone Cipse
JameB liilton ____

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas 

šilkai it vilkai
Runcė Dandicrin is_______1.0*

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

( V. Biržiška, kiet. virš. -__ 3.0*
papr. virš.__________  2.0*

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagj»>_________1.00

Saulutė debesėliuos
L- Žitkevičius .......... .

šventieji akmenys
Faustas Kirša_____

Šventoji Lietuva
1 Jurgis Savickis ___

Šventoji Inga
A. Škėma _________

Sapnų pėdomis
V. Kazokas _______

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _________

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas _______

Tėvų pasakos
A. Giedrius _______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ..,

Tautosakos Lobynas 
J. Balys___________

Tomas Nipernadis
August Gailit _____

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback ____

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ______

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas___

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša_______

Uždraustas stebuklas
Stasius Būdavas -__

Vanagaitis 
monografija _____ _

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (Įrišta)_

Velykų pasakos
N. Butkienė_ ______

Vidurnakčio vargonai
' Česlovas Grlncevičius ___ 1.60

Vyturėliai Laukuose
Vikt Šimaitis

Trylika nelaimių,
R. Spalis ____

Vaikų knygelė
M. Valančius -

Varpai skamba 
Stasius Būdavas    ..... 2.50 

Vieneri metai ir viena savaitė
B, Gaidžiūnas ______ — 1.50

Taupioji Virėja

1.60

2.00

3.00

2.60

1.00

3.00

3.00

1.90

2.00

3.00

2.50

1.25

040

2.50

1.00

2.G0

2.00

5.50

1.00

0.71

1.2*

1.80

2.00

2.50

Užuovėja
M. Katiliškis__

žmonijos likimas
V. Bagdonavičius .

Žemaičių žemė
A.'Vilainis ——

Žemaičių krikštas
P., Abelkia -------

2.00

3450

3.50

1.50

Visos knygos siunčiambs paštu. Užsakant piniguB siųskite:
DIRVA, 1272 East 71 St., Cieveland 3, Ohio _ •
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Mūsų bendradarbių surinkti skaitytojų pasisakymai

* SPAUDA *

1954 m, rugpjūčio 12 d. a Nr. g%

Visi iš to paties molio į
Mūsų jaunimas dažnai pasi

sako prieš partijas ir jų ginčus. 
Tas gerui. Bet kai fiasiskaitai 
jaunimo pusireiškimus spaudo
je, tai atrodo, kad ir jis iš to 
paties molio, kaip ir senimas. 
Pavyzdžiui, ar daug kuo skiria
si Aktyvistų ir Nepriklausomų
jų studentų ginčai dėl Studentų 
Sąjungos Valdybos rinkimų by
los nuo senimo ginčo dėl Vliko- 

BSozoraičio bylos? Arba, ar daug 
'^Tuo skiriasi Landsbergio išdi

dūs pareiškimai apie "lankinin
kų” kritikus nuo prelato Krupa
vičiaus išdidžių pareiškimų apie 
opoziciją "karveliadai" ?

susirūpinimo ."demokratin i a i s 
pradais" nėra parodęs. Pagaliau, 
ir patys frontininkai daugelio 
gi laikomi katalikiškais "fašis
tais", stojusiais opozicijon prieš 
krikščionis "demokratus"..

Valdančioji ‘šeima?

Nesistebėkite, kad šiuo metu 
‘liaudininkus matote nuolankiai 
"tūravojančius” krikščionių de
mokratų vedami meliodijai. Ten 
Audėnas pirmininkauja, Blazas 
sekretoriauja, Deveniai lemia, o 
Devenienės brolis gieda krikš
čionių demokratų chore: jis lai
mėjo "Kodylijimo" čempionatą 
bendrame krikščionių demokra
tų ir frontininkų pasmilki- 
kinime prelatui Krupavičiui, 
surengtame išvykimo išva
karėse pas prel. Balkūną. kur 
Brazaitis, nors kiek irgi prisi
dėjęs prie "kodylijimo”, visgi 
neprižadėjo prelatams tokios 
vienybės, kokios anie šaukėsi.

Abejotini demokratijos riteriai
Nors Karvelis ir paveržė iš 

frontininkų Vliko "užsienių po
litikos” vadovavimą, ir dėl to 
frontininkai bent iš šalies remia 
Karvelio žygius, nes tai esanti 
"demokratijos" kova prieš "to- 
talizmą". Bet man Karvelis kiek 
abejotinas demokratijos riteris. 
Ministeriu jis buvo tik katalikų 
bloko totalinio vieštavimo lai
kais ir pirmajame poperversmi- 
niame Voldemaro kabinete. Pas
kui, nei savo palivarke už Alek
soto, nei "Inkare”, neigi savo 
vėlesnėj akcijoj jokio ypatingo

"Europos Lietuvyje" Vasario 
16 gimnazijos reikalais pasisa
ko Vokietijos bendruomenės pir
mininkas Pranas Zundė. Jis ra
šo:

"Dažnokai girdime: Vasario 
16 Gimnazijai trūksta pilna
teisių ir patyrusių mokytojų. 
Vokietijoj jų kaip ir nėra, o 
iš kitur niekas nevažiuos-. Ar 
bus tat iš tos Gimnajijos kas 
gero?

Arba: Kiek daug Vasario 
16 Gimnazijos išlaikymas kaš
tuoja! Mes vistiek netęsėsime 
ilgai ją išlaikyti.

Kiti vėl: Ar Gimnazija 
mums bendrai reikalinga? Ką 
mūsų jaunimui ji duos? Ge
riau tesimoko amato.

Pasitaiko, deja, panašių pa
reiškimų ir mūsų veikėjų tar
pe.

Taigi, pažiūrėkime, kokią 
Vasario 16 Gimnaziją mes tu
rėjome, kokią turime ir kokią 
mes ją1 norime turėti.

Pradėta buvo prieš keturis 
metus iš nieko. Pirmąją žie
mą bendrabučio vaikai, kurių 
tada buvo 16, turėjo gyventi 

i ir mokytis ne tik skurdžiose, 
bet ir nekūrentose stovyklos 
patalpose. Būdavo dienų, kai 
nežinota, ar kepykla, kuriai 
Gimnazija būdavo mėnesiais 
prasiskolinusi, duos vaikams 
duonos. Kol buvo pralaužti 
pirmieji ledai, aukotojų buvo 
negausu ir būdavo didelis da
lykas, jei j mėnesį suplaukda
vo iki 1000 DM aukų. Dar 
prieš pustrečių metų buvo lai
kotarpis, kai Gimnazijoje dir
bo tik 4 mokytojai. Tokios tat 
buvo Gimnazijos pirmosios 
dienos.

Nepilniems keturiems me
tams praėjus nuo Gimnazijos 
įsteigimo, turime dabar joje 
180 mokinių, Gimnazijos rė
mėjai sukelia tiek aukų, kad

vaikai gali būti visai gerai iš
laikomi, turime 14, mokytojų 
ir dar būrį kito personalo, ku- 

' rį įstengiame pakenčiamai ap
mokėti. Įgyti Gimnazijai nuo
savi rūmai ir tuo būdu padė
tas tvirtas pagrindas jos atei
čiai. Tai, kas per, šiuos ketu
ris metus padaryta, parodė ne 
tik svetimiesiems, bet ir mums 
patiems, kokia valia ir kokios 
jėgos mumyse glūdi;

Bet ar tai reiškia, kad to, 
kas pasiekta, mums jau. ir 
užtenka? Ir pati PLB Vokie
tijos Krašto -Valdyba, geriau 
už visus skeptikus žino, kad. 
mes esame dar tik pusiauke- 
lyje. Ko mes turime siekti? 
Svarbiausiai mes turime siek
ti, kad Vasario 16 Gimnazija 
išaugtų ne tik pavyzdinga 
mokslo institucija, bet tikra 
laisvės ir lietuvybės akademi
ja. Mums reikia amatininkų? 
Taip, bet pirmučiausia tokių, 
kurių amatas būtų kova už 
Lietuvą ir lietuvybę."
Pasisakęs, kad reikia stiprin

ti Gimnazijos mokytojų kadrą, 
toliau P. Zunde kelia mintį, kad 
Vasario 16 gimnazija galinti bū
ti ne tik Vokietijos lietuvių vai
kams prieinama, bet ir Euro
pos ir Amerikos kraštų lietuvių 
vaikams. Bet kad tokios sąly
gos susidarytų, gerinant gyveni
mo ir mokymo reikalus, reikia 
daugiau ir lėšų. Dabar gimnazi
jos išlaikymui surenkama per 
metus maždaug 200.000 DM 
(apie $50.000). Pagerinant mi
nėtus reikalus tų lėšų reikėtų 
jau dvigubai — 400.000 DM. 
Pats P. Zunde esąs optimistas, 
kad tokią sumą viso pasaulio 
lietuviai galėtų sudėti ir Va
sario 16 gimnaziją j reikiamas 
augštumas iškelti.
r

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERSIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja 
draudos kompanijos pirm, 
gu Išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bid. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 252]
*- -
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Assad atliko uždavinį
IGNAS J. ŠEINIUS

( Rainys 11 pereito nuseno )
Iš palmės plačių lapų išsikišo apvalas 

merginos veidas, išgąsčio nubaltintas, bet 
drauge ir neapsakoma viltimi sušvytęs. Akys 
jau išsigelbėjimo džiaugsmu tryško.

— Ponas šeike! Ponas .šeike, aš negaliu 
ilgiau išsilaikyt. Man nutirpo rankos.

— šok žemėn, — patarė Assad sauso
kai. — Kaip matai, liūtai jau sotūs.

— Kad aš negaliu. Galiu tik kristi. Būk 
geras, šeike, ištiesk rankas, priimk mane.

Assad atsistojo tiesiai po palme ir iš
kėtė rankas. Nepagalvojo, kad jo kairioji 
ranka ne per stipriausia. Bet jei jis šiandien 
gačo tiek smūgių, tai ką reiškė dar vienas?

Panašiai, kai jo ranka dar buvo sveika, 
pasitikdavo jį Kassiri, jam iš darbo sugrįžus 

^Bmon. Ji šokdavo nuo vilos augšto priean
gio tiesiai jam glėbin. Amerikietė buvo to- 

’ kia pat sodriai minkštutė, tiek pat taikliai 
ir stipriai apsiskabino aplink jo kaklą, nors 
dėl didesnio ilgio buvo sunkesnė. Sunkiai at- 

. sudusdamas Assad ruošėsi pastatyti ameri
kietę žemėn.

— Saugok Dieve, nestatyk manęs! Ma
no kojos nutirpusios, aš negalėsiu paeiti. 
Nešk mane' atgal automobilin.

Ką kitą vakarietiškai išauklėtas nami- 
ras galėjo daryti? Jis nešė stipriai ir tamp
riai aplink kaklą apsiskabinusią amerikietę. 

:šė paskųtnes jėgas įtempęs,. pasiruošęs 
istigti kvapo. ; ' -

Kelias atgal pasirodė daug ilgesnis nei

KANADOS LIET. DIENA TORONTE
r* »• j _. •" A iį • mRugsėjo 4, 5 ir 6 dienomis To

ronto lietuviai su daugeliu sve
čių iš ’ pląčiosios Kanados ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
švęs antrąją Kanadoje Lietuvių 
Dieną. Visi gerai prisimename 
su didele sėkmė praeitais metais 
puikiai surengtą.ir nuotaikingai 
praėjusią pirmąją Lietuvių Die
ną Hamiltone.

KLB Toronto Apylinkės valdy
ba ir jos talkininkai dirba pa
rengiamuosius KL Dienai dar
bus. Numatytam išleisti specia
liai tai dienai leidiniui jau plau
kia medžiaga iš visų Kanados 
apylinkių, organizacijų bei as
menų ir jau pradėtus jo spaus
dinimas, pagražinant jį gausio
mis meniškomis iliustracijomis. 
Meninė programa jau sudaryta 
ir jį tikrai duos tai, kas lietuvio 
širdžiai miela ir. artima, nes joje 
dalyvaus geriausias šiuo metu 
Kanadoje lietuvių choras "Var
pas”, parinktos tautinių šokių 
grupės, o pavienių menininkų 
prieky girdėsime operos solistę 
E. Kardelienė, geriausią Kana
doje. bosą Paulionį iš Timence, 
vienintėlį Kanadoje lietuvių or
kestrą "Trimitą" ir kt.

Iškilmingą K. L. Dienos minė
jimą Massey Hali didžiulėje sa
lėje atidarys Lietuvos Konsulas 
Kanadoje V. Gylys. Ontario pr. 
ministeris Martini pasveikins 
Lietuvių Dienos dalyvius anglų 
kalbą ir kalbės iš JAV. V. Sidzi
kauskas.

Kadangi Lietuvių Diena su
tampa su trijų dienų savaitga
lių, tai ’ prašomi visi taiitiečiai 
taip sutvarkyti savo atostogas, 
kad galima būtų dalyvauti ir 
KL Dienoje ir atlankyti savo gi
mines ir pažįstamus Toronte 

KLB Toronto Apyi. V-ba

šia proga bus suruošta didelė 
lietuviškos spaudos ir dailės pa
roda, kurią kiekvienas atvykęs 
į K. L. Dieną galės atlankyti ir 
gėrėtis Kanados dailininkų eks
ponatais. Tuo pačiu metu To
ronte įvyks ir šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto olimpijada. Vien 
tik sportuojančio jaunimo iš 
JAV tikimasi apie pora šimtų.

pabaigos!

m isii ii k 
PARAGAUK-

ir. jūs atrasit
(savo pirma stikline) 

ką reiškia 
skoniui gaminimas!

Turtingas putojantis paviršius ... tyra auksinė 
spalva ir visiškai patenkinantis- skonis, joks kitas 
alus negali prilygti. Tai skoniu gamintas Stroh’s. Jūs 
tai galit įrodyti su savo visiškai pirma stigline. 
Sekantį kartą prašykit Stroh’s. Leiskite savo geram 
skoniui pažinti skoniu gaminto Stroh’s gerą skonį.

S K O N I S |1 

joks kitas alus negali 
prilygti

The Slroh Brewery Co., Detroit

ristano liūtų. Jo vidaus reikalų ministeriui, 
Assad pašai, vietoj geriau pasirūpinus kraš
to augštų svečių saugumu, atsidavus grynai' 
asmeniškiems rūpeščiams. Palyginus su kraš
to reikalais ir atsakomybe be didesnės reikš
mės. Tiesa, ne jis vienas, daug augštesnės 
padėties namirai gyveno šią valandą ne vals
tybine paskirtimi, o kuo kitu. Tenkino savo 
asmens, savo kūno palaidus jausmus.

Tų minčių kiek prablaivintas, Assad pa
ša atkėlė savo sunkią ir skaudančią galvą. 
Jį lydėjo, tiesa, vis dar liūdnos ir gailios, 
bet jau truputį prąšvitusios akys. Aplink 
jas dar giedriau švietė moteriškų grožio 
reikmenų jau spėtas atitaisyti veidas.

Kiek patylėjus, rezignuotai šyptelėjus, 
amerikietė nuoširdžiai atvirai nustatė:

— Aš dabar suprantu, kad Joe šiandien 
rengėsi prašyti mano rankos. Taip, gal jį 
nuteikė mano grožis, o gal drauge ir ruoša 
krašte sosto- įpėdinio vestuvėms. Visi tik 
kalba ir laikraščiai tik rašo apie šahpurą 
Nirsaną ir šahsenem Adilė. Aš vyrų akyse, 
galiu pasigirti, taip pat ne tik nieko sau 
mergina, o šių metų Jos Didenybė Amerikos 
grožio karalienė. Universitete mokiausi vi
durinės Azijos kalbų, todėl mane ir pakvietė 
delegacijon,

* Naujas, staigmenomis turtingos dienos 
jau kelintas nustebimas surėmė privargin
tam Assadui kvapą. Daugiau visai nesusi-- gaubto ir atsiradusiomis naujomis jėgomis 
gaudė, ką pasakyti ar kaip pasielgti. Žiū- nunešti ją savo automobiliu.
rėjo tik į grožio karalienę, kaip iš’dangaus _' Daugiau nereikės, mano šeike! — 
ar Amerikos nukritusią, ir laukė ką ji pati Jį mitriai ir grakščiai nušoko, pataisė kiek 
toliau papasakos. - - .

— Suprantu, kad prisipažinimui meilėje 
Joe norėjo pasirinkti tinkamą, romąntiškąn

iki liūtų ir daug nelygesnis. Po kojų painio- antram pasauliniam kare nemažai drąsos 
jos kupstai, dubo duobės, vėlės žolė. Alkūnė parodęs vyras, niekšiškai sudorotas Narni-

fe
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26, Miehigan

įspėjimų, prisitaikė kiek galima arčiau. Ma
tyt norėjo man parodyt, koks jis vyriškai, 
kariškai drąsus. Tai nepatiko liūtei.

Daugiau nebuvo ko pridėti, šiaip viskas 
buvo vaizdingai aišku. Amerikietė nulenkė 
galvą, ties tik ką gyvenusio ir veikusio žmo
gaus, buvusio šefo, o gal ir tikrai nedrąsaus 
įsimylėjusio atmintimi susikaupė. Dar kiek 
patylėjus pajuto savyje, labiau nei kada 
anksčiau, gyvenimo džiaugsmą. Ir dėkingu
mą, kad ją išgelbėjo moteriškas bailumas. 
Reikėjo padėkoti ir nepažjštamam žmogui, 
išgelbėjusiam ją iš baisios ir nepatogios pa
dėties palmės viršūnėje. Ištiesė jam abi ran
kas.

gėlė, tirpo, keliai linko, klupo, temo akyse, 
bet jis nešė. Kartais atrodė, kad jis buvo jau 
kitam pasaulyje. Ir kad Allah už nuopelnus 
tėvynei paskyrė jam nešioti ant rankų ame
rikietę haurą, rojaus merginą. Dėkui Jam, 
kad tik vieną, o ne kelias pagal Koraną.

Kartais grįždavo Assad tikrovėn. Kai 
žolė visai apsisukdavo aplink jo kojas ir jis 
turėdavo stapterti. Sąmonė apšviesdavo jį, 
turbūt kad apsaugojus nuo pargriuvimo. Juk 
kaip jis galėtų griūti, vedęs vyras ir vidaus 
reikalų ministeris, nešinąs svetima mote
rim?

Atnešęs, visas išraudęs, išprakaitavęs 
Assad paša taikė sodinti naštą artimesnin, 
amerikietiškan automobilin.

— Po dienos pergyvenimų aš negalėsiu 
vairuoti. Gal Tamsta būtum geras, parvež- 
tum mane savam automobilyje? Juk tai tur 
būt Tamstos tas kitas žaliasis? Nelaimingo
jo generolo Peacocko automobilį gal pririš
tum prie savojo?

—. Generolo Peacocko ? ...
Assad paša paleido merginą iš rankų 

ant motoro gaubto. Suvėrę akis į ją. Rytų 
saulės įdegintas, pabalęs Veidas ir mėlynai 
tryškančios, išgąsdintos akys sakė jam vis
ką. Assadui daug kas vienu metu, paaiškėjo. 
Tropikinė, liūtuko nunešta skrybėlė ir ištuš
tinta filmų ‘•kamera, tą i reiškia buvo jo, ge
nerolo Joe Peacocko. Kąikokios liūdnos žmo
gaus liekanos, tai taip jiat jo ... Jungtinių vietą. Bet ir čia atvažiavęs, kaip tikras jau- 
Amerikos Valstybių delegacijos pirmininkas, nikaitis, jis vis dar delsė; jieškojo geriausio 

akimirksnio. Pamatęs liūtę su vaikais, bū
tinai panoro ją nufilmuoti. Nežiūrint mano kaip jos sijonas, alyviniai mėlynas, vilnoniai

— širdingai dėkui! Vadinuos Daisy 
Harrington.

— O aš Ben Nahim Assad paša, vidaus 
reikalų ministeris.

— Puikiai veikia Namiristano saugu
mas !

— Pusėtinai. Pilna prasme pusėtinai, 
mano Skaiščioji Didenybe. Bet išgelbėti iš 
pavojų Amerikos grožio karalienę — gal 
galės kaiką atpirkt ir atitaisyt.

Assad paša jau buvo spėjęs gerokai atr 
sipeikėti. Pradėjo susivokti įvykiuose ir kaip, 
vidaus reikalų, ųiinist.eris- jų slepiamose ga
limybėse. Nieko nesakęs, rengėsi kavalie
rišku gestu nukelti M]is Harrington nuo

savo palmėje susiraukšlėjusį sijoną ir pa
ėmė Assad pašą po ranka.

Štai ji veda jį jo automobilini Nepa
prasta! Ir jis nieko neturėjo prieš! Jai šne
kant ir pasakojant, laisvai ir skambiai, jis 
girdėjo žolę čežant po jų kojomis, girdėjo

■ —r t ' ■ ‘
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Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o ją tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško; 
Kainos nuo ?G7.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Oliio. Tel. 
1-G71G,

jis yra šviesesnis!
I

Dabar už vietines kainas

lengvas, čežėjo aplink jos kojas, kelius. Per 
ranką ir prisilytėjinią šonu jautė eisenos 
ritmą jos kūne, jauną, žvalų. Jautė jos krū
čių standrų, gundantį bangavimą. Ir nejieš- 
kodamas išvadų galėjo suprasti, koks neaprė
piamas skirtumas tarp gyvo ir negyvo žmo
gaus. Gyvam, jei tik jis nori gyventi, savai
me duodas nauji pergyvenimai, atsiranda 
naujos kuriančios progos.

Kaip viskas būtų galėję būt kitaip, jei 
jis kaip gyvas žmogus būtų priėmęs ją šo
kant iš palmės. Ji, išsigandusi, pritrenkta 
buvo apskabinusi jo kaklą, jo, savomis ran
komis, savo auksiniai geltonus plaukus buvo 
suliejusi su jo juodais. Jis visa tai nejautė. 
Nejautė, ką nešė ilgą kelią. Jei būtų pajau
tęs, būt iš džiaugsmo, suklupęs pievoje.

Dabar ir nežiūrėdamas Assad matė ją 
visą. Kūnu ir judesiais žavingą, grožio sah- 
senem. Protą temdančią, kraują pakarian
čią. Jame, ir. toli nepaėjus, atgimė senos 
kartos naminis. Jei kas, jis nieko nebūtų 
turėjęs prieš seną tvarką, uždaryti ją savo 
hareme. Užsidaryti su ja. Tegul Kassiri ma
to ir žino!

Vienas tas vardas jį prablaivė. Priminė 
visos dienos rimtį, krašto-padėtį, kalnu svo
rio atsakomybę kraštui, šiurpiu vaizdu at
sistojo jam akyse įvykis oazėj. Atjautė, kiek 
Miss' Harrington buvo išgyventa. Ir kaip jos 
mokėta, kaip tikros karalienės, tai nepa
rodyt!

Atėjus prie automobilio, Assad paša ka
valieriškai paliuosavo savo ranką iš po jos 
parankio ir atidarė automobilio dureles. .

— Ne, aš padėsiu pririšti Joe Peacoęko 
automobilį, — sako ji paprastai praktiškai. 
— Dviem' bus greičiau.

Tie žodžiai dar daugiau 
jausmus ir mintis išlygino.

(B. d.) ’

■ — ■ _ ■

jį sutaikė su ja,
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Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JOHN F. CHOFFEY

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

MRS. BERNICE S. PYKĘ

ŠTATE SENATOR
CANDIDATE FOR

CONGRESS 23rd DISTRICT

FORMER CUSTOMS COLLECTOR

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

FRED W. FREY

<

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

L. L. YANCEY
STATĖ REPRESENTATIVECANDIDATE FOR

JOSEPH H. AVELLONESTATĖ REPRESENTATIVE

Rinkimai lapkričio 2, 1954REPUBLICAN TICKET

•£.

Election November 2, 1954

CANDIDATE FOR
JUDGE COMMON PLEAS COURT

Pilnas terminas sausio L 1955
1460 Grcnleigh Drive Lynhurst, Ohio

CANDIDATE FOR

b i i ♦ A

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JOHN F. MIRONE

CHIEF DEPUTY COUNTY RECORDER

CANDIDATE FOR

JUDGE JUVENILE COURT

Election November 2, 1954

FORMER SECRETARY OF THE CITY’S

BOARD OF ZONING APPEALS

Election November 2, 1954 1

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JOHN M. MANOS

KANDIDATAS

STATĖ SENATOR

Rinkimai lapkričio 2, 1954

I K ALNA• * ■ 
Laiškai iš kolūkio

i 
A. GRICIUS ♦ i

II
Kolūkiečiai, yra gyvenę geras 1 

dienas, bergždžiais darbadieniais 1 
nesiskundę, kolūkio ir savo pačių s 
ateitį jau matę gražią ir turtin- 1 
gą- 1

Jei mums būtina žinoti, kaip 
pakyla menki kolūkiai, reikia i 
žinoti, kaip ir kolėl susmunka i 
geri kolūkiai. O kolūkis ”Mi- : 
čiurino keliu”, davęs užuomazgą 1 
dabartiniam -kolūkiui "Lenino 
keliu”, buvo geraB kolūkis.

Kai 1949 metais čia susior
ganizavo kolūkiai, jų valstiečiai, 
suvisuomeninę gyvulius, padar
gus, žemes, iš karto pamatė, ko
kią milžinišką jęgą sudaro jų 
kolektyvai, kokie neriboti gali
mumai jiems suteikti kolūkinės 
santvarkos. Visi dirbo atsidėję, 
visi gavo ir svarias pajamas už 
darbadienius.

Vis dėlto tai buvo dar smul
kūs kolūkiai. Dėl to jie pasigavo 
mintį susijungti, teisingai su
prasdami/ kad susijungę,, su
stambinę kolūkį bus turtingesni 
ir pajėgesni įvairiaspusiškai kol
ūkinei gamybai. Taip ir padarė. 
Sustambintas kolūkis pasivadi
no "Lenino keliu”.

Kolūkiui beliko vienas rūpes
tis: išsirinkti pirmininką, kol
ūkinės gamybos vadovą ir orga
nizatorių, kuris reikiamai ves
tų kolūkį pirmyn.

Kolūkis išsirinko kelis pirmi
ninkus vieną po kito, bet nė vie
nas jų netiko toms didelėms pa
reigoms.

Pagaliau rajonas papiršo kol
ūkiui pirmininku tūlą Rožkovą.

Kolūkiečiai pamanė:
— Mes Rožkovo nepažįstame, 

nežinome; kas jis ir iš kur, ką 
jis ir kur dirbo Seniau, ką jis ga
li. Bet jei rajono valdžia reko
menduoja, tai, tur būt, vertas 
žmogus. Rinkime jį pirmininku. 

Ir išrinko. i
Žuvis ima pūti nuo galvos, o1 

kolūkis — nuo pirmininko. Be
matant paaiškėjo, kad Rožkovas 
į kolūkį atėjo visai supuvęs. 
Prasidėjo nuostabiai ūmus kol
ūkio nykimas, kolūkiečių tvirkl- . 
nimas ir demoralizavimas, dar
bo drausmės irimas. j

Rožkovas spiovė į kolūkio vai- . 
dybą ir į visuotinius kolūkiečių 
susirinkimus ir ėmė kolūkyje 
šeimininkauti patvaldiškai. •

Kuklius valdybos bandymus 
dirbti savo darbą Rožkovas va
dino "maištais”. Pavyzdžiui, 
1952 metų pavasarį, kolūkio val
dyba, matydama kolūkyje žlug
domą sėją, pati, pirmininko ne
šaukiama, susirinko pasitarti, 
— kas daryti.

Rožkovas, girtas užtikęs tą 
pasitarimą, išplūdo valdybos na
rius "buntauščikais”, prigrasino 
įvairiausiomis bausmėmis ir. iš- 
koliojęs bjauriausiais žodžiais, 
išvaikė. Panašių atsitikimų kol
ūkiečiai su kartumu ir pasipik
tinimu atsimena ir daugiau.

Kolūkis retai tematė blaivų 
Rožkovą.

Rožkovas su savo sėbrais pra
dėjo kombinacijas su kolūkio 
gyvuliais: vyko kažkokie "mai
nai”, kažkokie "dingimai”, aktai 
nurašymai...

Iro pakinktai ir padargai, 
menkai tepaknaisiojamų dirvų 
derlingumas ėmė kristi. .

Apie bet kokį, politinį-ideolo- 
ginj auklėjimąjį darbą kolūkyje 
nebuvo nė kalbos. Buvo šiurkš: 
čiausias administravimas.

. šį pavasarį iš rajono buvo pa
siūlytas naujas kandidatas į pir
mininkus — ,drg. J. Velka.

Kolūkio "Lenino keliu” kai 
kurie valstiečiai pradžioje prie? 
Žinosi, nenorėjo tos kandidatū
ros, bet rajono darbuotojai įti
kino kolūkiečius, ir J. Velka, 
nors nepasitenkinusių liko tne- 

*■) Perspausdinama iš •"Tiesos”, 
Pradžia ir paaiškinamasis straipsnis 
("Sizifo Darbas") "Dirvos’ 
mery

maža, buvo išrinktas.
Naujajam kolūkio 

keliu" pirmininkui drg. J. Vei
kai teko sunkus palikimas: su- , 
žlugęs ūkiškai, įbridęs į skolas 
kolūkis, nemaža demoralizuotų 
kolūkiečių.

Iš arčiau pasižiūrėjus į J. Vėl- 1 
kos veiklos kolūkyje pradžią, no-; 
rėtųsi spėti, kad kolūkiečių re
zervuotumas naujuoju pirminin
ko atžvilgiu nyksta ir greit iš
nyks.

Vertinga tai, kad J. Velka su
telkia dorų kolūkiečių aktyvą ir 
tvirtai remiasi kolūkio valdyba. 
Tokie valdybos nariai, kaip drg. 
drg. Juodžbalis, . Andriukaitis, 
Krušinskas, Stinskas ir kiti, vi
sų kolūkiečių atsiliepimu vyrai 
dori, giliai persiėmę pasitikėji
mu kolūkine santvarka aplamai 
ir savo kolūkio plačiaisiai gamy
biniais galimumais, kartu su pir
mininku sudaro branduolį,kuris 
teikia dideles viltis, kad kolūkis 
"Lenino keliu" bus pajudintas 
iš dugno, į kurį buvo žalingų va
dovų nustumtas, ir sparčiai ims 
kilti. Pasidairęs kolūkyje, rasi 
ir daugiau sąžiningų, išmanių 
žmonių, kurie sutelkti aktyviai 
veiklai, labai vertingai' padės 
kolūkio pažangai.

Užsukęs į kolūkio raštinę, 
randi kitokią, negu prieš metus 
kitus, atmosferą.

Pirmiausia, įėjęs raštinėn ne
be junti samogono kvapo, kuriuo 
anksčiau buvo permirkę ne tik 
žmonės, bet ir sienos. Nebėra ir 
to iki šio pavasario viešpatavu
sio komandos bei keiksmų arba 
šalto abejingumo, tartum kokios 
rezignacijos tono Mockaičio 
laiškas).

' Dabar "Lenino keliu” kolūkio 
raštinėj įsitvirtina atmosfera 
darnaus, žvalaus darbo. Tartum

1 kolūkio vadovybė ir darbuotojai
' susimąstė ir susitarė:

— Užteks to, kas iki šiol bu- 
vo. Dabar dirbsim naujai ir ge
rai.

' ši atmosfera sklinda į kolūkio 
' laukus ir fermas. Gal tai dar ir 

nėra labai ryšku, bet įsižiūrėjus 
išsyk matyt, kad tos naujosios 
atmosferos pradai yra jau: su 
nauju pirmininku visas kolūkis 
tartum pasistiepė ir pakėlė koją 
žengti pirmyn.

Kasdien iškyla begalės klausi
mų, kuriuos reikia spręsti tuoj 
pat, nedelsiant.

Prasidėjus sėjai, į laukus iš
ėjo visų septynių brigadų tam 
darbui tinkami kolūkiečiai/ Gre
ta traktorių, ariama ir akėjama 
arkliais.

Iš laukų pro atvirą langą kol
ūkio raštinėn įskrenda trakto
riaus terškimas.

Raštinėn. čia įeina čia išeina 
vis nauji žmonės. Atėjo kalvis 
Nėnis. Pasisakė radęs tinkamos 
medžiagos: kolūkio padargai, 
vežimai visur suiro —■ tiek su
iro, kad pernai rudenį pirmoj 
brigadoj vasarojui vežti bebuvo 
likę sveiki tik du vežimai, ku
riais ir vežė javus beveik iki 
šalčių, beprikuldami iš tų javų 
po 60 kg. iš hektaro. Reikia kuo 

į greičiausia vežimų. Klausimas 
tuoj išsprendžiamas ir Nėnis iš
joja uždavinio vykdyti.

' Atsiranda kolūkio buhalteris 
ir valdybos narys drg. Andriu
kaitis. ‘ '

— Negeri dalykai, — sako 
Andriukaitis trindamas kaktą, 
Einu, per apsėtą dirvą, — trak
toriaus pravažiuota, o grūdai li
kę viršuj, neapakėti.

— Kaip tat gali būti? — visi 
pakelia galvas.' — Matyt nepa
kankamai giliai {akėja. Buvau 
sutikęs, traktorininką, sako — 
taip liepusi Morkūnięnė,

''Lenino

Kolūkietis pasiklausė, pasi 
klausė ginčo, pagaliau sako:

— O ar jūs nematote, kuo 
akėjama? Kultivatorius turi tu
rėti 28 nagus, o teturi sveikus 
tik 8. Tais 8 kiek užgriebia, tiek 
ir {akėja, o ko neįakėja, var
noms lieka...

Andriukaitis, Stinskas, Kru- 
šinskas ir kiti sėdi pasipiktinę, 
susimąstę.

— Bėda su ta mūsų MTS, — 
skundžiasi Andriukaitis. — 
Traktoriai amžinai suirę, prika
binamiems padargams amžinai 
trūksta dalių. Valdžia duoda 
sėklą — tik sėk, kolūkiečiai sten
gias^ dirba, o Jft atvažiuoja 
brokdariai, pasivažinėja po dir
vas, — še, darbas padirbtas, su
mokėk. O kad iš tokio jų darbo 
kolūkiui žala, to jie nežiūri.

{eina kitas kolūkietis.
. — Tik vienas traktorius be

dirba, — pranešė.
Visi sėdėjusieji sustojo.
— Kodėl?
— Vienam kažkas prakiuro, 

kitam kažkas nulūžo... Užšven- 
tė.

— Še tau,__atsiduso kažkas:
— Sėjimo dar apie 80-100 ha.

Pirmininkas, nebepasakęš nė 
žodžio, išbėgo, sėdo ant arklio ir 
išjojo.

(Bus daugiau)

Red. pastabos. Kaip jau pir
ma rašyta, šis rašinys perspaus
dinamas be pakeitimų ir ne
trumpinamas. Tik kaikurie sa
kiniai pabraukti mūsų. Ta proga 
atkreiptame dėmesį, kad pra
džioj (pereitam numery spaus- 
dintoj daly) autorius džiaugėsi, 
kaip gera, kad rajono centras 
čia pat (Garliavoj), iš kurio 
"motina partija” visą išminti 
skleidžia, ir "jei rytą padaryta 
klaida, tai popiet jau ji gali bū
ti atitaisyta”. O juk ne kas ki
tas, kaip ta "motina partija” 
primetė Rožkovą. Nors žmonės 
ir nežinojo, iš kokių kraštų ir 
koks tas paukštelis, bet ką žmo- 
neliai baudžiauninkėliai darys, 
"išrinko”. Ir tuojau pasirodė, 
kad tas Rožkovas "supuvęs”. Bet 
visdėlto jis net trejus metus 
urėdąvo "patvaldiškai” (t. y., 
"samoderžavno”, kaip koks ca
ras). ir niekas tos klaidos ne
taisė. 0 šįmet vėl ta pati parti
ja įpiršo kitą urėdą. Tas bent 
nesikeikia. Bet kas iš to, kad 
jis šoko ir išjojo. Ką gi jis pa
darys! Juk ir tuos sulūžusius 
traktorius, tą kultivatorių su 20 
išlūžusių dantų, ir zootechnikę 
(guvulių priežiūrai pamokytą) 
agrotechnikos (dirvų įdirbimo) 
nurodymus duoti kas gi atsiun
tė, jei ne Garliavos diduomenė? 
Juk dabar kiekvienoj MTS (Ma- 
šinų-Traktorių Stoty) sėdi po 
partijos sekretorių!

Autoriui "norėtųsi tikėti”, kad 
dabar tai jau viskas eina ge
ryn, bet juk "viščiukus rudenį 

į skaičiuoja”. Ir jis klysta saky- 
i damas, kad "kolūkis pūsta nuo 
( pirmininko”. Pirmininkus duo

da partija, ir tas puvimas ateina 
ne iš kur kitur, kaip tik iš tenai. 
Tų kolchozų pats sumanymas 
supuvęs nuo pat pradžių. Pūsta 
tenai tikrai viskas nuo galvos, 
bet ne kolūkio raštinėj, ne Gar
liavoj. ir ne Vilniuj, o pačiam 
Kremliuj...

31 nu-

taip liepusi Morkūnienė,
Įeina* ir zootechnikė Morkūnie

nė, Garliavos MTS paskirta kol
ūkiui agroteėhniko ' ? pareigoms 
Sėjoš metu.. ’ V
- — Negali būti, aš nurodžiau 
teisingą-gilumą.'

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė: 
Virpša S., Chicago  ..... $1.00
Alksninis V., Maspeth....... 1.00
Dirda Petras, Cicero ...... ■. 1,00
Paulauškis S., M.D.,’ V.

Greenview .................... 2.00 
Steponaitis K., New Britain 1.00 
Šarūnas J., Canada . ..... 2.00 
Šumsku VI., Cleveland .... 1.00 
Bukąveckas T., Chicago .... 2,00 
Irbinskas J., Milford ....... 2.00
Meiliūnas M., Toronto ........ 1.50 
Virkutis S. Dr., .Cambridge 2.00 
Žiaušys Edv., Amsterdam 1.00 
Silįūnas K., Flushing ........ 2.00 
Kasa kas- P„ Hartford ........ S.OQ 

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią, padėką.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

GEORGE V. 
WOODLING
CANDIDATE FOR

STATĖ SENATOR

Rinkimai lapkričio 2, 1954

P,I,W. i* ", 11

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

-r
JOHN P. MAHON

CANDIDATE FOR
JUDGE COMMON PLEAS COURT

Election November 2, 1954

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams.

ANTHONY O. CALABRESE

STATĖ REPRESENTATIVE

Kandidatas perrinkti lapkričio 2» 1954

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JOHN T. CORRIGAN

STATĖ SENATOR
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STUDENTŲ ŽODIS sveikina trisdešimties metų sulaukusį 
Akademinį Skautų Sąjūdį ir sukakčiai paminėti skiria šį savo 
numerį.
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Akademikams skautams 30 metu
. ’ A

PROF. STEPONAS KOLUPAILA

Akademinis • jaunimas Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
judrus, darbingas ir pilnas gerų norų. Nuo pat Lietuvos Univer
siteto įsteigimo 1922 metais studentai ėmė buriuotis į organiza
cijas. Vėliau, jau Vytauto Didžiojo Universitete ir kitose augš- 
tosiose mokyklose jų susidarė labai daug, per šimtą. Jos buvo 
fakultetinės, regionalinės, ekonominės ir ideologinės. Atsirado 
studentų korporacijų, kurios ėmė kurti savo ypatingas tradicijas, 
dalimi imant pavyzdžiu V. Europos senesnių valstybių organiza
cijas. Kauno gatves pagyvino įvairių spalvų, studehtų bei studen
čių kepuraitės, Universiteto aktus puošė gražios vėliavos ir jų 
nešėjų juostos, aidėjo organizacijų ruošiamos, kartais gan triukš
mingos šventės.

1924 metais viena iš pirmųjų buvo įregistruota Studentų 
Skautų Draugovė, kurios tikslas buvo tęsti akademiniame gyve
nime skautavimo įskiepytus principus. Beveik tilo pat metu įsire
gistravo ir Studenčių Skaučių Draugovė. Tos dvi broliškos orga
nizacijos sudarė drauge Akademinį skautų sąjūdį, kuris gražiai 
veikė, kol mūsų šalis džiaugėsi laisve. Tuo būdu šiemet sukanka 
30 metų nuo akademinės skautų organizacijos pradžios.

Studentų skautų draugovė vėliau buvo performuota į kor
poraciją "Vytis” su gražiu šūkiu ”Ad melioreml”.

Akademinis skautų sąjūdis buvo laisvas nuo ryšių su po
litinėmis srovėmis: tuo jis skyrėsi nuo kitų ideologinių organi
zacijų. Skautai buvo auklėjami Lietuvos patriotais ir gerais pilie
čiais. Organizacija neskaldė jaunimo, ji jungė jį savo kilniais 
tikslais ir metodais. Per visą veikimo laiką organizacija buvo 
pavyzdinga, neturėjo ,konfliktų nei su Universiteto administracija, 
nei su kitomis studentų korporacijomis, todėl ji buvo visų gerbia
ma ir mėgstama. Kada tik buvo gyvybinis reikalas, korporacija 
"Vytis” stengėsi vienyti įvairias studentų organizacijas. Taip 
susidarė lietuviškųjų korporacijų sambūris, kuris vaidino svarbią 
rolę istoriniais 1938-1940 metais. Akademikai-skautai buvo to 
konglomerato cementas.

Be akademinės veiklos korporacija reiškėsi ir skautų dar
be. Pažymėtinos jos rehgtos kelionės baidarėmis Nerimi, Nemunu, 
Šventąja ir ypatingai paskutinioji iš laisvojo Vilniaus į Kauną 
1940 m. gegužės mėn.

Korporacija išugdė eilę skautų vadų, visuomenės veikėjų, 
mokslo vyrų, davė Lietuvai daug šviesių asmenybių. Akademikai- 
skautai jautriai reagavo į ištikusias Tėvynę nelaimes, dalyvavo 
pogrindžio ir atvirose kovose, aukodami savo sveikatą ir gyvybę. 
Okupacijų ir sukilimų metu žuvo eilė korporacijos narių, jų tarpe 
buvę jos vadai J. Milvydas ir S. Volungė, kiti buvo kalinami, kan
kinami ir tremiami mirti į Sibirą.

Okupantų uždusinta korporacija atgijo tremtyje, čia pa
sipildė jaunų jėgų ir pasiskleidė emigracijoje po visą laisvąjį 
pasaulį. Ji dabar vėl, kartu su Skaučių akademikių draugove, 
sudaro darnų Akądeminį skautų sąjūdį, kuris lieka ištikimas savo 
augštiems idealams ir įeina, kaip autonominis vienetas, į Pasaulio 
lietuvių skautų sąjungą. Kaip anksčiau, ji jungia patriotišką lie
tuvių jaunimą, studijuojantį augštose mokyklose, ir baigusius 
mokslą filisterius. Kuklių galimybių ribose Sąjūdis stengiasi ma
terialiai padėti mūsų jaunimui eiti mokslą: tam tikslui -veikia 
Dr. Vydūno vardo šalpos fondas, kuris iš renkamų aukų šelpia 
neturtingą jaunimą, ypač studijuojantį Europoje. Fondas tikisi 
daugiau paramos savo naudingam darbui iš lietuvių visuomenės.

Akademinio skautų sąjūdžio (’sukaktuvės brangios -tiems 
asmenims, kurie aktyviai jame dalyvavo Laisvoje Tėvynėje, jos 
yra reikšmingos ir jaunajai generacijai, kurios amžius trumpes
nis už jų garbingos organizacijos. Tai pažymėti š. m. liepos mėn. 
pradžioje Erie ežero krante, Kanadoje, Detroito skyriaus pastan
gomis, buvo surengta Jubiliejinė akademinė stovykla su progai 
pritaikytomis iškilmėmis. Stovykla paliko šimtui dalyvavusio 
jaunimo gražiausių prisiminimų.

Garbingos sukakties proga malonu pareikšti mano geriau
sius linkėjimus Sąjūdžiui ir visiems jo nariams: man teko būti 
liudininku ir kartais dalyviu tos gražios praeities! Ad meliorem!

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
PENKI METAI J. A. V.

" ■ VYTAUTAS ČERNIUS
Atbloškus taip žymią- inūsų 

tautos dąlį Vokietijon — atgiin- 
sta senosios Studenčių Skaučių 
Draugovė ir- Korp! VYTIS — 
vyrų vienetas. Randamos bend
ros organizacinės formos. SSD 

‘ir Korp! VYJIS sujungia'Aka- 
derriinis Skautų Sąjūdis (A. S. 
S.). Jam vadovauja A. S. S. vai
dyba, sudaroma iš S. S. D. pir
mininkės, Korp! VYTIS pirmi
ninko ir kviesto asmens A S. S. 
pirmininkauti, šiuo metu A. S. 

’ S. valdybą .sudarę A. S. S. pir
mininkė filisterė Dr. Milda Bud
rienė, filisterė.Gražina čaplikai- 
tėa4r. senj. Vyt. Mikalavičius. Pa-

našiu būdu abu vienetai paski
rose vietovėse sudaro A. S. S. 
skyrius. < . :

1948/49 metais emigraciniams 
vėjams papūtus, A. S. S. skyriai 
nyksta Vokietijoje ir atgimsta 
užjūriuose. 1949 m. rudenį įsi
kuria pirmas A. S. S. skyrius 
J. A. V. — Chicagoje Tad šiais 
metais kartu'švenčiame ir A. S. 
S. penkių metų-gimtadienį J. A. 
,V. Vienas po kito steigiasi sky
riai Clevelandd, Bostone, De- 
troiteį Uębanoje, Nėw Yorke. 
Nugalimi organizaciniai sunku
mai, tvarkomasi. Pradedama vėl 
vykdyti- tarnybą Dievui, Tėvy-

Akademinės skautijos kelias
GRAŽINA CAPLIKAITg

Kiekvienos stovyklos pabiros

J.
Skauty.bėj prof. Šalkauskio 

žodžiais tariant, yra praktiška 
auklėjimo sistema, pagrįsta jau
nimo entuziazmu auklėjimosi 
darbui. Toji auklėjimosi siste
ma, remdatnasi universaliniais 
žmogaus gyvenimo principais — 
antgamtiniu, tautiniu ir sociali
niu, — gyvai pagavo jaunuolio 
dvasią sav&'Augščiausiojo Gėrio 
idealu bei metodais tų idealų sie
kiant ir išsiplėtė į platų jaunimo 
sąjūdį.

Studentų • Skautų Draugovė, 
įsisteigusi prieš trisdešimt me
tų Kauno Universitete, turėjo 
labai paprastą ir aiškų tikslą:

nei, Artimui. Sudaromas emi
gracinės sutartys, padedama li
kusiems Vokietijoje, prisideda
ma prie skautiškų vienetų orga
nizavimo. ...

1950 m. perkeliamas Chicagon 
iš Vokietijos, dar rotatoriumi 
spausdžiamas A. S., S. laikraštis 
"Vytis”, kuris vėliau tampa 
"Mūsų Vytimi” ,— skaptų va
dovų ir skautų akademikų laik
raščiu. šis A. S. S. kūdikis ir 
toliau nuolat reikalauja A. S. S. 
globos. 1953 m. "Mūsų Vytis” 
pradedama spausdinti spaustu
vėje. Jo tiražas kyla iš 300 egz. 
(1950 m.) iki 700 egz. (1954 
m.). Tuo pat. metu A. S. S. na
rių informacijai leidžiamas "Vy
tis Ii”, vėliau ”Ad Meliorem”.

1951 m. A. S, S. praveda vi
sam pasaulyje K. Pelėkio 
gos "Genocide” platinimo 
svetimtaučių tarpe. Čia 
Chicagos skyrius išsiunčia
400 egz. J.A.V. kongresmanams 
ir kitiems įtakingiems asme
nims. Tais pat metais įsteigia
mas Kraujo Fondas A. S. S. na
rių tarpe mūsų tautiečiams, bei 
J. A. V. kariams Korėjoje padė
ti. Išleidžiama ”400 Metų Pir
majai Nemuno Poemai” mūsų 
žymiojo Lietuvos Vandenų tyri
nėtojo prof. St. Kolupailos 60 
metų sukakčiai paminėti. įstei
giamas Dr. Vydūno Vardo Šal
pos Fondas studentams remti, 
stengiantis išnaudoti galimybes, 
kurios Studentų Sąjungos šal
pos Fondui neprieinamos, šalpos 
Fondo tikslas: ... "remti augš- 
tuosius mokslus einantį jauni
mą, teikiant jam stipendijas, 
paskolas, pašalpas' ir kitokią 
materialinę pagalbą, leidžiant jų 
mokslines studijas ...” Parama 
teikiama ir ne A. S'. S. nariams. 
Pageidautina, kad daugiau pro
fesionalų, iš A. S. S. eilių išėju
sių, jį paremtų.

1951. 8. 17-19 Clevelande su
šaukiamas organizaciniams rei
kalams aptarti suvažiavimas. 
Dalyvauja apie 60 asmenų.

1952 m. išleidžiama prof. St. 
Šalkauskio "Skautai ir Pasaulė
žiūra”.

1952 m., 7. 4-6., įvyksta III 
Akademinė Stovykla, Tabor 
Farm, Sodus, Michigan. čia dis-' 
kutuojama, tariamasi, susiarti
nama. Dalyvauja arti 70 narių.

Su nemažesniu pasisekimu 
praeina ir IV Akademinė Sto
vykla 1954. 7. 3-5, Wheatley, 
Ont., Kanadoje. Skaičius vien 
tik A. S. S. narių siekia 100.

Tai būtų trumpa A. S. S. cen
trinių organų veiklos apžvalga. 
Kas gi veikiama skyriuose? Kaip 
pavyzdį paduodu vieno stipriau-^ 
siu, apie 100 narių turinčio, A. 
S. S. skyrių — Chicagos paskuti
nių 1953/54 metų veikimo ap
žvalgą;

1953 m. spalio mėn. minimos 
A. S. S. metinės, suruošiamas 
vakaras-akademija.

1953 m. lapkričio mėn. sesės 
suruošia lietuvėms moterims 
Chicagoje arbatėlę, kurios metu 
pravedama programėlė, viešnios 
supažindinarfios. su mūsų tauto
daile.

Šv. Kalėdų metu -vyksta sesių 
suruošta Pramonės ir Mokslo 
Muziejuje lietuviškos tautodai
lės paroda. Ją aplanko tūkstan
čiai svetimšalių. • •

Studentės skautės praveda 
kartu su vyresnėm skautėm, Ka
lėdų Eglutę' vaikams.

Suruošiami visų narių pastan
gomis didelis Naujų Metų suti
kimas,- vasario 6-tą gi Kaukių 
vakaras visudmęnei. Pelnas ski
riamas mūsų studentijai per Dr. 
Vydūno Vardo šalpos Tfondą, 
be to Altui, Balfui, Lietuvos 
Laisvps Karių Invalidams, skau

tęsti moksleivio amžiuj pradėtą 
skautavimą. Perkeldami skauty- 
bę į studentavimo — naujų ke
lių jieškojimo, kritiško įvairių 
gyvenimo apraiškų bei knyginių 
teorijų įvertinimo — dienas, jos 
steigėjai tikėjo skautybės prin
cipų tvirtumu ir gilumu, žinojo, 
kad akademinė skautybė įteisins 
save kaip ideologinė studentų 
organ.'izadija, padedama galvo
jančiam jaunuoliui siekti to pil
nutinio žmogaus idealo, kurio 
siluetą __ tolimą' ir žavų, bef 
sunkiai pasiekiamą — parodo 
jam jo Alma Mater. Ne vien tik 
specialybės įsigyti jaunuolis 
atėjo į šią mokslo šventovę — 
universitetą; jis atėjo išvystyti 
savo proto. galių, tapti galvo
jančiu ir apsispręsti pajėgiančiu 
žmogumi, jis atėjo surasti tos 
realybės ir idėjos sintezės, ku
rios įgyvendinimas padarytų 
žmogaus gyvenimą gražesnį ir 
pilnesnį. Skautybės principuose 
Akademinės Skautijos steigėjai 
įžiūrėjo tą kelrodį, kuris, vedęs 
juos moksleivio dienose, ir toliau 
sėkmingiausiai galės vesti savęs 
tobulinimo ir artimui tarnavimo 
kelių.

Universitetiniam jaun i m u i 
pritaikyto skautavimo pobūdis 
kiek pasikeitė, perkeldamas svo
rio centrą nuo išorinių efektų į 

klausimai, diskutuojama. Veikia skautybės vidujinį išgyvenimą 
visuomeninių 1 studijų būrelis, ir to išgyvenimo taikymą prak- 
kur gvildenarhi politiniai, moks- tikoj 
liniai, visuomeniniai klausimai. < 

Taip atrodd vieno skyriaus 
veikla. Kitur ji kiek kitokia. 
Reiškiamasi kultūrinėje veikloje : 
—koncertais, minėjimais — Cle
velande; dirbama viso skyriaus 
su jaunais skautais — Detroite; 
ruošiami mūšb kultūrininkų mi
nėjimai; organizuojamos paskai
tos — Bostone; svetimšaliai su
pažindinami parodėlių, pasiro
dymų pagalba su mūsų tauta, — 
Urba na.

Per šiuos penkeris metus J. 
A. Valstybėse A. S. S. išsiugdė 
visą eilę filisterių ir, kas svar

biausia — nuolat savo eiles pa
pildo jaunaisiais — junjorais, 
ateinančiais jau iš čia susiorga
nizavusių draugovių. Tad leng
va-darosi ir senuosius vetera
nus jaunosios lietuviukų kartas 
auginimu užsiėmusius — atsar- 
gon paleisti.

Be minėto tiesioginio A. S. S. 
veikimo, tenka keliais žodžiais 
paminėti tuos studentus skau- 

jtus, kurie taip darbščiai reiškia
si Lietuvių Studentų Sąjungoje. 
Juk 1952 54 m. laikotarpyje 
daugumos valdybų pirmininkai 
buvo kaip tik ’korporantai. Ne
užmirštini ir dirbantieji prak
tišką skautiško auklėjimo dar
bą skautų draugovėse. Dažnai 
tai būna energingiausi vadovai.

’ Kokie gi ateities planai? A.
S. S. centruose jie labai aiškūs:

1 Parama Pasaulio Lietuvių Skau
tų Sąjungai. "Mūsų Vytis” lei
dimas, išleidimas "Akademinė” 
Skautijos". kuri nušvies 30 me-

■ tų kelią, o be to dar ir šiaip gi 
supažindins ’sų lietuvišku akade
miniu gyvenimu, Dr. Vydūno 
Vąrdo šalpos Fondo, ugdymas, 
tolimesnė Tarnyba Dievui, Tė
vynei, Artimui, na ir. žinoma, 
savo eilių' didinimas. šiuo me
tu, turint savo eilėse arti 300 
narių J. A. V., norėtųsi, kad tai 
dar vienu'‘kitu šimtu paaugtų. 
Skyriuose, be abejo, savęs ug
dymas, tobulinimasis ir toliau 
bus .vienu svarbiausiu" tikslų. 
Visus gi jungia venas bendras 
tiksl&k:' ruošimasis savam kraš- 

Lietuvai.

tiškai spaudai, Vokietijoje liku
siems.

Talkininkaujama, ruošiant lie
tuvio .studento teismą.

1954 m. gegužės mėn. mūsų 
merginos "Handweaning Cen- 
ter”, Chicagoje, pakviestos su
ruošia lietuviško audimo paro
dą.

Savųjų tarpe įvyksta Užgavė
nių Blynų, Junjorų vakarai.

Talkininkaujama budint dail. 
prof. žeromskio bei Spaudos pa
rodose.

Dalyvaujama 1-toje Akade
minėje Stovykloje. Be to. šalia 
dar vyksta “Sueigos, paskaitos, 
kuriose nagrinėjami įvairūs

m.

ie. Skautybės turinys, iki 
detalių išnagrinėtas ir supras
tas, giliai išgyventas ir pritai
kytas praktiniam gyvenimui, 
yra akademiko skauto ideologi
nis pagrindas, kurio plačiuose 
rėmuose jis turi pakankamai in
dividualinės laisvės ugdyti ir 
plėtoti savo kaip individo asme
nybę.

Savo vietą gyvenime akade
mikas skautas vertina ir sveria 
santykyje su amžinosiomis ver 
tvbėmis, o ne su šios dienos 
trumpalaikėmis nuotaikomis bei 
tendencijomis. Pastovų ir abso
liutų moralės pagrindą jis gauna 
savo tikėjime, kuris užima svar
bią vietą akademiko skauto vi
dujiniame gyvenime. Akademi
kas skautas tačiau niekados ne
siriboja šaltu vienokių ar kito
kių dogmų pripažiniu, išoriniu 
nustatyto kulto atlikimu, visuo
met skirdamas svarbiausią dė
mesį religijos turiniui bei vidi
niam jos išgyvenimui.

.Ištikimybę savo tautai ir val
stybei akademikas skautas laiko 
savo gyvenimo augščiausia pa
reiga, ir jai atlikti jis skiria sa
vo žinias, jėgas ir. reikalui esant, 
net gyvybę. Santykį su tauta ir 
valstybe akademikas skautas 
sprendžia, vadovaudamasis mo
ralės dėsniais ir tos tautos dau
gumos narių interesais, (uos kri
terijus statydamas augščiau už 
asmeninius, partinius, grupinius 
ar kokius kitokius dalinius in
teresus.

' Savo santykį su kitais žmonė
mis 
džia artimo meile ir giliu žmo
gaus vertės pajautimu, iš kurio 
kyla plati tolerancija svetimai 
pasaulėžiūrai, konfesiniams įsi
tikinimams bei politinėms pa
žiūrėtus, kiek tai nėra priešinga 
moraliniams pagrindams.

Šūkiu ”Ad Meliorem’.’ akade
mikas’ skautas išreiškia savo ne
sibaigiantį siekimą ir pastangas 
kilti augštyn, tobulėti' moralinė-, 
je,' kultūrinėje, visuomeninėje 
bei profesinėje srityse, siekiant 
to pilnutinio žmogaus idealo, ku
ris galutinėje išvadoje įgalintų 
akademiką skautą būti naudin-

akademikas skautas grin-

Liepos 3, 4, 5 dienomis Kana
doje, Ėrmvigle kanadiečių skau
tų stovykloje įvyko IV Akade
minė Skautų stovykla. Stovyklai 
vadovavo s. prof. Kolupaila. Ad
jutantas — filisteris R. Mieže
lis. Stovyklos R. Katalikų kape
lionas — kun. J. Raibužis, S. J. 
Merginų stovyklai vadovavo 
šen. Stefa Juodvalkytė, vyrų — 
filisteris Vyt. čėrnius. "Užsie
nio reikalų ministeris su port
feliu ir ūkio ministeris be port- : 
felio” — senj. A. Augūnas, "vir
tuvės viešpats” — p. Januške
vičienė. Stovyklą suorganizavo 
Detroito A. S. S. skyrius, vado
vaujamas senj. A. Augūno ir 
senj. Liudos Griškelytės. Suva
žiavę buvo su svečiais, arti 110 
žmonių.

Abi stovyklos išsidėstė pusra
čiais ant stataus ežero kranto. 
Pro praviras palapinių angas 
matėsi Erie ežero plotai, tamsūs, 
audringi, purvini, baltom bangų 
skiauterėm pasidabinę vėjuotą 
dieną, ir žalsvi, įvairiom spalvom 
besipuošią saulei juose bemir- 
guliuojant. Įsibėgėjus nuo sta
taus skardžio galėjai nosimi 
durti į ežero bangas. Grįžt j sto
vyklą darės sunkiau, nes skar
dis kilo stačiai į viršų. Išradin
gi kolegos nutiesė virvę nuo me
džio į apačioje bestūkstantj kel
mą ir manėsi laiptus padarę. 
Keli bandė ant virvės vaikščioti, 
bet nėrę galvą žemyn, išspjovę 
žvyrą, tarė; "Neskanu!” — ir 
atsisakė.

Viršuje ošė ąžuolai, tad anot 
prof. St. Kolupailos, "kur ąžuo
lai, ten ąžuolynas” ir taip ši sto
vykla tapo "Ąžuolynu” pramin
ta.

Pionieriai, suskridę iš Detroi
to, Chicagos, Montrealio, Cle
velando. jau visą penktadienį at
silošdami, suplušę kalė kuoliu
kus; tempė palapines, kasinėjo, 

r_ poškino, trakšėjo, gagėjo, pra
kaitu varvėjo, ruošė vietą sto
vyklautojams. Palapinės nuosa
vos ir kanadiečių, žalios ir geL 
tonos, rikiavosi kaip tėvo lauke 
šiaudų kūgiai ir, kai po tokios 
darbymetės atsipūsti pradėjome, 
iš viršaus lietus su vėju krapin
ti ir staugti ėmė.

šeštadienio naktį ir rytą pra
deda viena po kitos slinkti ma
šinos iš Toronto, Chicagos, Cle
velando, Detroito. Stovyklauto
jai renkasi, o kalbų — marios. 
Vėjas pučia, lietus krapina, bet 
kas mums? Mes jauni.

šeštadienį, dvyliktą valandą į 
viršų išdidžiai plevėsuodamos, 
kyla Kanados ir Lietuvos vėlia
vos. Stovyklos atidarymas. Dar
bas prasideda. Posėdžiai, paskai
tos. pasitarimai, diskusijos.

Mūsų pastabieji negalėjo at
sidžiaugti ežeru, kuris keisdavo 
savo spalvas. Seklumoj šviesiai 
žalios, tarpe jų tamsūs lopai, ten 
vėl šviesesni. Debestui saulę už
bėgus, viskas tamsėdavo, švie
sėdavo, keisdavosi.

Tačiau visai pastabūs dar pa
stebėjo, kad pakrantėmis besi
maudančius veikė dvi srovės, 
merginas srovė nešdavo vyrų 
stovyklos link, o kolegas, kacl 'ir 
kaip tu besispardytum, į mer
ginas. šis keistas gamtos prajo
vęs buvo aptartas kelis kart fi- 

' zikų, ®oqidlogtjį chemfikų, psi
chologų, ir čia diskusijos pasiek
davo reto rimtumo aiigštybių, 
tačiau bebandant, įlipus į van
denį srovės veikimą, ir juos

deši-pagavęs vanduo nešdavo 
nėn, tolyn beplevenančių 
ginų palapinių link.

Vakarais, kai virš Erie ežerio 
mėlyname nakties aksome ky
bodavo mėnulis ir į jį bežiūrė
damas tu net ir Maironio bepyp- 
kiaujantj Čičinską jame išsitie
susį įveizdėdavai, pakrantėje pa
birdavo poros, kurios dūsaudavo, 
tylėdavo, dūsaudavo, šnibždėda
vo. Taigi apie ką? Tai parūpo 
stovyklos adjutantui, ir jis prisė
linęs, paklausė; "Apie ką judu 
kalbatės?”

'Apie Nepriklausomųjų 
Sąjūdį, kolega”. At- 
nereikalingas, mums 
užtenka.
statistikos duomeni- 

Lietuvių Studentų

gu ir atsakingu visuomenės na
riu. šviesia savo tautos asmeny
be. Trumpai apžvelgus jį — toks 
yra akademiko skauto kelias.-

__ ,»

Studentų 
seit, tu 
mudviejų

Sekant 
mis, mūsų 
Sąjungai patartina būtų išleisti 
studiją "Stovyklos ir jų reikš
mė lietuviškų šeimų sudary
mui”. Kaip teko pastebėti, sto
vyklos šia kryptimi labai tei
giamai veikia, gal dėl šios prie
žasties ir mūsų vedusieji veik ir 
neatvažiavo, bijodami, kad bran
giausiosios ar brangiausiojo ap
link vaikščiojančios 
nepaviliotų..

Mes lietuviai visad 
simboliką, tad darosi 
ma, kodėl uždarymo metu vyrų 
stovykla įteikė merginų stovyk
lai žvakidę, kaip simbolį beužsi
degsiančios šviesos mūsų lietu
viškose šeimose.

• » ' •
Sekmadienį budinčiojo švilpu

kas r-r-r-r-r... ir visų užmiego
tos galvos kyšteli iš palapinių. 
Valio! Saulė. Tylu, ramu — tik
ras sekmadienis. Tuoj-praustis, 
puoštis, ir trumpu laiku besivin- 
giuojanti sesių ir brolių gyvatė, 
tarp augštų ąžuolų ir prasiskver
biančiais saulės spinduliais be- 
mirguliuojančių krūmok š n i ų, 
skuba bažnytėlės link.

Čia pirmą sykį nuskamba mū
sų giesmės, kapelionui kun. J. 
Raibužiui Mišių auką beatna- 
šaujant. kai tuo tarpu ant šaku
čių straksi paukštukai, čirpsė
dami, ir pievoje skraido peteliš
kės.

Po ąžuolu, ežerui bemėlynuo- 
jant, sėdi trys rimti teisėjai, 
muštas katilo dangtis visus nu
ramina. Teismas. Svarstomas 
lietuvis studentas skautas ir 
žiūrima, kurion pusėn svarstyk
lių lėkštelė nusvirs. Vienas po 
kito praeina liudydami liudinin
kai ir išaiškėja mūsų veikimo 
sąlygos, bėdos, stiprybės, ydos. 
Gyvų žmonių lūpos piešia mūsų 
pačių paveikslą.

Kalbant gi gynėjui L. Sabaliū
nui mums opiausiu tėvynės lais
vinimo klausimu: "...mes ne 
barnių ir gudrių politinių filo
sofijų, bet konkrečių darbo vai
sių tej ieškome, tad į ką mums 
jauniems pavyzdžio bežvelg
ti?”... plojimui mūsų visų jau
nųjų mintį išreiškia. Studento 
skauto 
gerojon 
mi. čia 
rengti 
nepriklausančio studento teis
mą, ir jį viešai papeikti. Nes, 
kaip praeitis parodė, mūsų stu
dentai, priklausą kelioms orga
nizacijoms', pasirodė ir veikliau
si Lietuvių Studentų Sąjungos 
nariai buvę.

Po pietų eglių paunksnėje, 
žalioje vejoje, vyksta iškilmin
gus posėdis, — akademija, pa
minėti 30 metų A. S. S. sukak- 
čiai., Prezidiumas, iš šorių’ ple
vėsuoja vėliavos, mūsų triępal- 

1 vė — tėviškę, menanti ir
( Perkelta i 6-ta rnuL )

svarstyklės nusisveria 
pusėn', jis, ji išteisina- 
kyla mintis, ar nešu- 

neorganizuoto, niekam

jon
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šeimos biudžeto pirkiniu.

f'"

Baigusiesiems primintina: ki- 
studijąs dar tęsia. Daugis 

naujai pradeda. Beveik visi gru
miasi su tais pačiais sunkumais, 
su kuriais šiandieniai diplomuo
tieji anksčiau kovojo. Ar ne nuo
dėmė savo jaunesniuosius kole
gas užmiršti? Sukurkime tradi
ciją, kad kiekvienas studijas 
baigęs tuoj pat tampa Studentų 
šalpos Fondo nariu. Mokesčio 
tėra 1 dol. metams, bet visiems 
vieningai susidėjus, jau ne vie
nas akmuo galės būti pratašy
tas. Yra kolegų, negalinčių gau
ti paramos iš šeimų ar vetera
nų administracijos. Tačiau jie 
mums reikalingi, jų protas vis- 
vien lavintinas. Supraskime sa
vo įsipareigojimą būsimų inteli
gentijos kartų ugdymui ir aka
deminį solidarumą jaunesniem 
kolegom — stokime šalpos Fon
do nariais.

Geriausia padarysime, tiesiog 
pasiuntę savo auką ar metinį 
nario mokestį nenuilstančiai 
Fondo iždininkei p. O. Talalienei, 
7137 So. Ashland Avė., Chicago,

*

Naujienų liepos 30 d. nr. til- 
pusiame "Sporto pasaulyje” reiš
kiama abejonių ligšioliniu stu
dentų metraščio sporto skyriaus 
tvarkymu. Prikišama, jog spor
to skyrius pavesta tvarkyti kaž
kokiam pseudonimui (slapyvar
džiui), kuris yra žinomas kaip 
abejotinų straipsnių apie leng-

STOVYKLOS 
PABIROS

Atkelta iš 5-o pusi. ) 
šaukianti, ir kanadietiškoji — 
mus laikinai priglaudusi.

Skaitomos žuvusiųjų A. S. S. 
narių pavardės. Jos visos tokios 
mielos, lietuviškai skambios, pa
žįstamos. menančios augštaičius, 
žemaičius, kaimo sodybą, uni
versiteto suolą, troškimus, sie
kius tėvynei... ir kiekvienos 
pavardės gale trumpas žodis — 
žuvęs, išvežtas, nukankintas — 
Sibire. Lietuvoje, koncentracijos 
stovykloje. Ir taip šiomis pa
vardėmis praslenka mūsų tau
tos kančių metai.

• » •
Ir taip praslenka laužas su 

mūsų 
kiaiš, 
rytas 
rymo

Vėl

dainomis, kanadiečių šū- 
paskutinė naktis, išaušta 
ir ateina stovyklos užda- 
valanda.
rikiuojasi gretos, himnas,

šūkiai ir iki pasimatymo sekan
čioje A. S. S. stovykloje.

Mašina po mašinos apleidžia 
stovyklą ir tik pionierių saulėje 
įdegę kūnai krauna palapines, 
ardo įrengimus.

Vakare saulei už miško be
skęstant. paskutinė mašina rieda 
siūbuojančios žolės takučiu.

Sudiev stovykla! V.

S.”

MINTYS IŠ A. S. S. 
STOVYKLOS

"Baidarė Amerikai permaža”.
— I’rof. S. Kolupaila.

"Santykiai su merginomis 
glaudūs”. __ Vyt ietis.

"įsimylėjau į A. S.
Kun. J. Raibužis, S. J.

"Galima viską daryti, bet 
tyliai”, 
ninkas.

"Ar jie palapines statyti mo
ka?” — Vyt. Kavolis.

"Atvažiavus į Ameriką, iš vi
sų germanizmų, tik vienas "bu
terbrodas” .teliko". — L. Saba
liūnas.

"Ką mes be brolių darytume?”
— Merginų Stovyklos viršinin
kė.

"Jokių komentarų”, pasakė 
rytietis, nusivertęs nuo skardžio.

"Buvo puikiau, kaip galvo- 
jati”-. — Vyt. Kavolis. •

"Ar nematėte švilpuko?” — 
Mergaičių Stovyklos adjutantė. 
'• "Vyrai, , atvažiavau žmonos 
susirasti”. — Bostoniškfe

tik
Vyrų stovyklos virši-

vają atletiką autorius; jog nėra 
pramatyta, kaip patikrinti arba 
formaliai aprobuoti prisiųstuo
sius dūomenis, pvz. lengv. atle
tikos pasekmes, ir pan. Straips
nis baigiamas siūlymu ”šį darbą 
taip sutvarkyti, kad jis būtų 
Įiavestas tokiems studentams 
sportininkams, kurių patyrimas 
laiduoja pilną atsakomybę už 
žinių surinkimą ir įvertinimą... 
nes kitaip sporto skyrius liks 
menkavertis ir beprasmis”.

Iš tiesų savotiškai kvalifikuo
ja oficialų asmenį oficialių raš
tų pasirašymas gavėjui galbūt 
nežinomu slapyvardžiu ■— dar 
reikalaujant, kad gavėjas tam 
slapyvardžiu prisidengusiam as
meniui siųstų savo asmenines 
žinias. Kai kas, teko girdėti, dėl 
šios priežasties nuo žinių siun
timo susilaiko; Ar pseudonimi- 
nis. redaktorius kompetentingas 
sportini gyvenimą apžvelgti ir 
įvertinti — ne mums spręsti. 
Tam turime Vyr. FASK. Jame, 
be kita ko, turime du studentus, 
vyrus veiklius, 
plunksną pavaldančius, 
būtų. tad 
metraščio 
užmiršus 
surinktoji 
džiaga būtų galutiniam sutvar
kymui perduota tiem mūsiškės 
studentijos atstovam Vyr. 
FASKe? Negalime j metraščio 
sporto skyrių žiūrėti pro pirš
tus, ir siūlome jam parinkti re
daktorius, kurių autoritetu spor
to klausimais rašyti nebūtų iš
kilę rimtų abejonių.

*

Liepos 14 d. Draugas paskel
bė nepasirašytą (redakcijos var
du?) žinią, jog Studentų Sąjun
gos "naujoji Centro Valdyba 
dar neturėjo progos perimti pa
reigas.” Kaip patyrėme, Drau
gui buvo pasiųstas vieno naujo
sios centro valdybos nario laiš
kas, atitaisantis šią neteisingą 
žinią, tačiau atsisakyta jį spaus
dinti. Iš autoritetingų Sąjungai 
vadovaujančių sluogsnių patir
ta, jog pareigos naujajai val
dybai buvo perduotos vos tik 
Garbės Teismas panaikino nau
jųjų organų suspendavimą — 
birželio 27 d., ir jog. naujoji 
centro valdyba pareigas pradėjo 
eiti dargi prieš tą datą.

Asmenims, norintiems skelb
ti neteisingas ir kiršinančias in
formacijas, siūlome tai daryti 
.tuose spaudos organuose, kurie 
paliestiesiems pripažįsta teisę 
reaguoti bei atitaisyti klaidas.

*

Vincui Krėvei mirus, Phila- 
delphijoje įsteigtas jo vardo 
fondas lituanistiką studijuojan
čiam lietuvių jaunimui remti. 
Valdybą sudaro Dr. J. Puzinas, 
V. Mykolaitis ir K. Ostrauskas. 
Viliamės, jog fondas susilauks 
mūsų Visuomenės, skaityti ir 
gėrėtis lietuvių literatūra iš 
Krėvės mokinusiosis, veiksmin
go dėmesio. Nepakanka vieno 
lituanisto tarp septynių ar as
tuonių šimtų lietuvių, studijuo
jančių Amerikoje. Lituanistiką 
studijuoti šiandien reikia 
aukoti. Visuomenė galėtų 
dalimi šitaip pasiryžtančių 
tą palengvinti. Lietuviškas 
turi būti kultyvuojamas ir to
liau! Ne vien kūrybiniais mos
tais, bet ir kruopščiomis rimtai 
pasiruošusių studijomis.

*

Studentų Gairių 15 nr. tilpo 
vad. "Aktyviųjų Studentų” 
(kaip tvirtinama, agresyvesnio
jo vienos ideologinės organiza
cijos sparno) pasiaiškinimas dėl 
jiems .anksčiau darytų rinkimų 
proga užmetimų. Užmetimai bu
vo — jų propagandinis tekstas 
kraipo faktus, be pagrindo puo
lami kiti, pasirašoma A. Valai
tytės. kalbančios "Aktyviųjų 
Studentų vardu” — nors pati 
Valaitytė apie teksto turinį nie
ko nežinojo, ir buvo "sutikusi ten 
tarpininkauti tik kaipo asmuo, 
kurio adresu galirpa būtų rei
kalui esant susirišti darbą atlie
kant” (rastas, centro valdybai, 
1954. 4. 16).

apsišvietusius,
Ar ne- 

ir dora ir bendram 
reikalui naudinga, jei, 
visus asmeniškumus, 
sporto skyriui me-

Pasiaiškinime užmetimų tei
singumas įspūdingai patvirtina
mas. Aktyvieji studentai, už ku
riuos atsakingu dabar jau rašosi 
V. Vygantas (po to, kai A. Va
laitytė šį faktą viešai atidengė), 
naujosios centro valdybos, su
spendavimą paaiškina kažkokių 
"nemoderuotų” ir "netemperuo- 
tų” senosios centro valdybos na
rių žygiais.. Gauni įspūdį, jog 
senoji centro valdyba kaltinama 
sauvališku pareigų neperdavi- 
mu. Gi iš tikrųjų Garbės Teis
mas suspendavo, gavęs skundų, 
naujosios centro valdybos veik
lą. šitoks vieno organo (c. val
dybos) "kai kurių narių” apkal
tinimas kito organo (Garbės 
Teismo) oficialiai padarytais 
žygiais kaip tik akivaizdžiai pa
rodo, dėl ko "Aktyviųjų Studen
tų” propaganda studentijoje iš
šaukė sujudimą.

Nenuostabu, kad propagandos 
redaktoriai rado reikalo pasi
slėpti po nieku dėtos merginos 
pavarde, duota visai kitam — 
ryšių palaikymo, bet ne kalbė
jimo sąrašo vardu — reikalui.

DIRVA
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bent 
naš- 

žodis

Štai jau kuris laikas, kai sto
rų knygų prislėgti, profesorių 
persekiojami kolegos baigė eg
zaminus ir pagaliau pradėjo už
pelnytas atostogas. Atostogas?... 
Ne ... tuojau šoko į darbą savo 
pašlijusių finansų ramstyti! 
Nieko stebėtino, kad po tokio 
sunkaus, nepertraukiamo darbo 
kolegos jaučiasi pavargę, visos 
jų energijos išsieikvoję... net 
vitaminai nepadeda.

Tokiems darbštiems kolegoms 
Lietuvių Studentų Sąjungos Los 
Angeles skyrius rengia stovyk
lą. Kad jie betraukdami į plau
čius tyrą kalnų orą, besimaudy- 
dami vėsiam kalnų ežere ar be- 
sivartydami šaulėje, papildytų 
savo fizines ir dvasines jėgas ir, 
kitam semestrui prasidėjus, vi
su smarkumu šoktų prie knygų.

Stovykla įvyks San Bernardi
no kalnuose prie melsvo Arrow- 
head ežero 1954 rugpjūčio 27 — 
rugsėjo 7 dienomis. Stovyklos 
programa sudaryta, turint gal
voje pagrindinį stovyklos tiks
lą — POILSĮ! Stovyklaujantieji 
nebus keliami gaidžiam giedant, 
bet galės iki sočiai atsimiegoti 
už visą paskutinių metų neda- 
miegotą laiką. Tyro kalnų oro 
sužadintas apetitas bus paten
kintas skoningais patiekalais ir 
sultingais Kalifornijos vaisiais. 
Saulei nusileidus, nebus varomi 
gulti, bet galės gėrėtis į ežerą 
atsispindinčiu mėnuliu arba ža
vios kolegės pagalba svajingo 
tango ritmuose pamiršti kito 
semestro rūpesčius.

Mieli kolegos, Los Angeles 
skyrius kviečia Jus atvykti į šią 
stovyklą. Nenusigąskit didelio 
atstumo, nes keliem susidėjus, 
važiuojant automobiliu, išlaidos 
bus neįtikėtinai mažos. Stovyk
lavimo išlaidos irgi labai men
kos. Los Angeles skyrius iš sa
vo pusės parūpins miesto pla
nus, kelionių žemėlapius ir nak
vynes Los Angeles mieste.

Mes slaptai tikimės, kad iš 
rytų atvykę kolegos susižavės 
Kalinornija, jos grožybėmis (gy
va ir negyva gamta), jos žvaigž
dėtomis naktimis su visais ro
mantiškais priedais ... taps pri
trenkti apelsinų žiedų aroma
tu ... ir pasiliks Kalifornijoje.

Smulkesnių informacijų pra
šom kreiptis į Los. Angeles sky
riaus sekretorę kol. J, Pamatai- 
tytę, 818 South Normandie, Los 
Angeles 5, California. L- 
:!in(nl,4llfMlllVin!!!Ūl.”!1'!i:ii!!ll|ltt!lli:ilHll!!ll'.'‘llhlUli|!n,t>!::Nn.-i:i,’li!ll''l!!IIIA4! 01191111

NSS Sekretoriato narę 
kol. DALIĄ DEVENYTĘ 

ir
K. BOBELĮ;

sudarančius lietuvišką • šeimą, 
nuoširdžiai sveikiną ir visų sėk
mių linki

Nepriklausomąją Studentą 
Sąjūdis

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Kostas Ostrauskas, pašauk

tas kariuomenėn, pasitraukė iš 
Sž redakcijos. Išvykstantį darbš
tų ir mielą, bendradarbį lydės 
visų gera valia ir gėrė troški
mas.

• Nepriklausomąją Studentą 
tridicinė konferencija — "darbo 
stovykla” įvyks rugsėjo 8-9-10 
dd. Tabor Farmoje, Sodus, Mich. 
(atvykstama rūgs. 7 d.). Iš va
sarvietės šeimininko p. J. Ba
čiūno yra dalyviams gauta stam
bių lengvatų. Konferencija bus 
skirta ne poilsiui,, kaip dažnai 
esti su vasaros stovyklomis 
gamtoje, bet intensyviam darbui 
ir studentijos gyvenime rūpi
mųjų klausimų svarstymui. Lau
kiama atvykstant dalyvių — 
studentų bei keletos pakviestų 
rinktinių kalbėtojų — iš visų 
Amerikos pakraščių, nuo Los 
Angeles iki New, Yorko. Vasar
vietėje vietų skaičius ribotas, 
tačiau norintieji suvažiavime 
dalyvauti prašomi iš anksto, ne- 
delsiant, kreiptis^ į tam reikalui 
įgaliotus asmenis: R. Mieželį 
(4040 So. Albany Avė., Chica
go, III.) arba J. Šmulkštį (726 
W. 55th St., Chicago 9, III.). Pa
brėžtina, kad suvažiavimas ne
bus viešas, ir kad norintieji ja
me dalyvauti turės kviętimus iš 
anksto pasirūpinti. Smulkesnių 
informacijų sudomintieji gali 
gauti minėtais, adiresais arba iš 
NSS vietinių įgaliotinių, esan
čių visose svarbesnėse liet, ko
lonijose.

• Chicagos studentų draugija 
naujon valdžion išrinko Vyt. Va- 
latkaitį pirmininku, Alb. Kerelį

NEPRIKLAUSOMŲJŲ 
STUDENTŲ 

SĄJŪDŽIO IŠVYKA
Liepos 17 d. Ney Yorko NSS 

branduolio suruošta išvyka į po
nų Devenių ūkį sutraukė virš 
pusantro šimto rytinių pakraš
čių jaunimo. Gausiausiai buvo 
atstovaujamas New Yorkas, ta
čiau iškylautojų netruko ir iš 
New Jersey, VVaterburio, Hart
fordo, New Britain, Stamfordo, 
Providence, Bostono bei kitų 
vietovių.

žaidimus bei maudynes per
traukė kolegos Algimanto Gurec- 
ko paskaita apie jaunimo poli
tinius uždavinius. Paskaitinin
kas pabrėžė, jog jaunimas su
pranta mūsų vyresniosios kar
tos politinių veiksnių darbo 
svarbą, tačiau nėra patenkintas 
priėjimu prie to darbo: perdaug 
energijos sueikvojama tarpusa
vio ginčams, gi pačiam esminiam 
reikalui __Lietuvos laisvės by
lai kartais lieka permaža laiko. 
Jaunimas buvo skatinamas ruoš
tis visuomeniniam darbui, kad 
vėliau galėtų pateisinti į jį tau
tos dedamas viltis. Šiuo metu 
sudentija turinti ypatingai ge
ras sąlygas politiniam darbui 
netgi savo universitetuose, at
skleidžiant tikrąjį komunizmo 
veidą per studentų laikraščius ir 
organizacijas.

Kolega Vytautas Alksninis 
pravedė laužą, kurio programą 
išpildė atskirų vietovių jauni
mas. Liepsnoms kylant augštai 
į dangų, visa apylinkė skambėjo 
nuo dainų, besiveržiančių iš pus
antro šimto jaunų lietuviškų 
krūtinių. <

Nors kelias namo daug kam 
nebuvo trumpas, tačiau iškylos 
uždarymo šokiai po atviru dan
gum nusitęsė j jau vėlyvą naktį.

Išvykos šūkis buvo — jau
nimo raginimas lietuviškumo 
vardan priklausyti ideologinėms 
organizacijoms ir tafporganiza- 
cinio u bendravimo skatinimas, 
šiuo reikalu išvykos dalyvių bu
vo priimta atitinkama rezoliu
cija. •

Už išvykos pasisekimą rengė
jai yra dėkingi gausiam' būriui 
iškylautojų ir ypatingai taip 
nuoširdžiai visus priėmusiems 
ponams Deveniams. - J. B.

— vicepirmininku, N. Macevičių
— reikalų vedėju ir nariu kul
tūriniams reikalams, D. Miece- 
vičiūtę — sekretorė ir Ina Če
pėnaitę — iždininkė. Į revizijos 
komisiją išrinkti BabuŠis, Tirva 
ir Kliorytė.

• Akademinio Skautų Sąjū
džio stovyklos Kanadoje metu 
Milda švobaitė buvo pakelta j 
paskautininkės laipsnį. Tos pa
čios stovyklos metu grupė De
troito skaučių akademikią buvo 
apdovanotos Vėliavos Ordenu.

• Algimantas Rėželis šią va
sarą jaukiausiuoju savo klasėje 
baigia studijas De Paul univer
sitete. Ruošiasi valstybiniams 
advokatūros egzaminams.

• L. Sabaliūnas ir E. Babušis 
dalyvavo liepos 17 d. Chicagoje 
įvykusiame Europos Akademi
nių Organizacijų Federacijos 
posėdyje. Buvo svarstomas laik
raštėlio leidimo galimybės. Be 
lietuvių dar buvo lenkų, čeko- 
slovakų, ukraimį ir vengrų at
stovai.

• Studentai Julius Slavėnas ir 
Jonas Variakojis Jr. išrinkti 
Evangelikų Reformatų Sinodo 
sekretoriatam ' Suvožia v i m a s 
juos į tas (pareigas išrinkęs, 
įvyko birželio 26-27 dd. Chica
goje.

• Toronto lietuviai studentai 
stovyklavo prie 30,000 salų, apie 
200 mylių nuo Toronto.

• A. S. K. Lituanica krepšinio 
komandos kapitonui R. Dirviams- 
kiui ir V. Germanui išvykstant 
į kariuomenę, klubas truputį su
silpnėja. Atvykstant tačiau į 
Urbaną daugeliui studentų ir 
nuolat treniruojantis, tikimasi 
išlaikyti augštą žaidimo lygį 
krepšinyje ir tinklinyje ir veik
lą suaktyvinti. Klubas dalyvaus 
sporto žaidynėse Kanadoje, 
įvykstančiose per Darbo šventę.

• Ijlinois universitete kelių 
privačių firmų buvo paskirtos 
stipendijos atžymėti moksluose 
ypač pasižymėjusiems studen
tams. Vieną iš tų kelių stipen
dijų, skirta Kennecott Copper 
Co., už pažangumą gavo Remigi
jus Gaška, geras mūsiškės Li- 
tuanicos sportininkas ir Vyr. 
FASKo narys.

• Nepriklausomųjų studentų 
sąskrydžiui — parengti komisi
ją sudaro J. Šmulkštys, L. Sa
baliūnas, V. Adamkavičius, R. 
Mieželis, S. šimoliūnas, V. Ka
volis ir kt.

• T. Naginionie, šiųmetis Bos
tono studentų pirmininkas, įei
na komisijom ruošiančion pra- 
neišmą nepriklausomųjų suva
žiavimui apie jų principus.

• I. Čepėnaitė ir N. Lipčiūtė 
talkininkauja Martirolo gijos 
Tarnybai, sudarant 1941 m. į 
Sovietų Sąjungą ištremtų lietu
vių sąrašus.

• Martirologijos Tarnyba yra 
pasiryžusi visa savo turima gau
sia medžiaga talkininkauti stu
dentams, ruošiantiems studiji
nius darbus apie Lietuvos sovie
tizaciją ir bolševikų šeiminin
kavimą mūsų krašte. Kreiptina- 
si į šios tarnybos vedėją p. J. 
Rimašauską, P. O. Box 1202, 
Cleveland, Ohio.

• V. Adamkavičius, atlikda
mas vasaros metu karinių pra
timų pakartojimus, 33 divizijos 
štabui ir kariams skaitė paskai
tą "Sovietų Sąjungos ekspansi
niai tikslai Pabaltijy.” Kita pro
ga paskaitininkas, kuris yra ir 
FASKo sekretorius bei akade
minio sporto klubo Lituanicos 
vienas steigėjų, tapo 33 divizi
jos meisteriu šoly j tolį pasekme 
6.42 m.

• Lietuvių Evangeliką jauni
mo suvažiavimui 1954 m. rug
sėjo 4-5 dd. Chicagoje rengti ko- 
misijon įeina ir šie studentai: 
P. Mieliulis, J. Slavėnas, J. Va
riakojis. z

• FU. Br. Kviklys 30-čiai aka
deminės skautijos metų attymė- 
ti ruošia spaudai "Akademinę 
skautiją.” Knygos išleidimui tal
kininkauja daugelis akademi- 
kų-ių.
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• Naujienų dienrašty pasiro
dė studentų skyrius. Jį redaguo
ja L. Sabaliūnas, L. Širmuly- 
tė ir J. Šmulkštys. Skyrius iš 
Naujienų gavo tas pačias teises, 
kaip ir Sž iš Dirvos — visišką 
redaktorišką laisvę.

• Sėjoje jau kuris laikas ro
dosi savo turiniu pozityvus stu
dentą skyrius,

• Vyt. šliupas, Chicagoje, ve
dė V. Fabijonavičiūtę.

• • Visais Studentą Sąjungos 
reikalais prašome kreiptis į CV 
pirmininką K. Kudžmą, 338 Hart 
St., Brooklyn 6, N. Y., arba se
kretorę R. Rauchaitę, 6637 So. 
Rockwell St., Chicago 29, III.

• Dr. M. Budrienė, ASS pir
mininkė, lankėsi New Yoyke, 
kur su vietos akademikais skau
tais dalyvavo bendroje sueigoje 
ir išaiškino daug ASS liečiančių 
klausimų.

• Monnumet, Mass., rugpjūčio 
28 — rūgs. 6 dd. įvyksiančiai 
Atlanto pakraščių skautą sto
vyklai vadovaus beveik išimtinai 
studentai: stovyklos viršininkas

A. Banevičius (Boston), skaučių 
komendante D. Barmutė (Bos
ton), skautų komendantas V. I’i- 
leika (Hartford), skautų vyčių 
vadas R. Kezys (New York), 
skautų komendanto adjutantas 
G. Dragunevičius (Hartford), 
skaučių stovyklos adjutantė N. 
Stadalnikaitė (Hartford) ir kt.

• Jubiliejinė ASS stovykla 
įvyko tajp pat Vokietijoje, prie 
Bonnos. Vadovavo Vyt. Aukšti
kalnis. Dalyvavo joje ir du bu
vę — JAV studentai: f ii. L. Mas- 
kaliūnas ir šen. Ged. Vildžius.
r —-------------------- \

Seniausias ir gražiausiai iliu» 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorių?

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 

Chicago 36. Iū. 
6755 So. Westem Ava.

„Mes tikrai nebūtumėm 

galėję įvykdyti savo gegužinės 

be telefono...”

Tuos staigiai išgalvotus suėjimus, 
' labai įdomius namuose ar parke, len
gva sutvarkyti per telefoną. Keli pa- 
šaukirpai pakviečia svečius ir maistas 
tuoj susidaro kiekvienam atsinešant 
po mėgiamiausią valgį. Tuzinu būdų 
jūsų telefonas sutaupo laiką dides
niam vasaros laisvalaikio džiaugs
mui. Jis atlieka reikalus greitai ir 
patogiai. Beveik visi (84 procentai 
visų Ohio Bęll teritorijos šeimų turi 
telefono patarnavimą) pasitiki tele
fono patogumu moderniam gyveni
me. Ir jo žema kaina — mažiau kaip 
vienas centas j valandą — padaro jį 

geriausius
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7032 Wade Park Avė.
Telef;: HE 2-2922

PARDUODAMAS 3 ŠEIMŲ 
NAMAS

Dibble Avė., geram stovy, : 
garažai. Prieinama kaina.

WADE PARK REALTY

R. BAJORAITIS
persikėlė j naują butą ir. dabar 
pasiekiamas: 685 E. 118 St. Ten 
pat gyvena ir Alg. Gylys.

Vargo mokyklos remti 
komisijos

j P r a n e š i m a s

MŲSICARNIVAL
Rugpjūčio 17 iki 22 Musicar- 

nival išpildys dar vieną muzika- 
linį pastatymą, Irving Berlin’o 
“Annie Get Your Gun”. Dauge
lis teatro žvaigždžių dalyvaus 
šiame vakarietiškam vaidinime. 
Suzan Johnson vaidinant Anne 
ir Ridge Bond — Frank Butler.

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!PARDUODAMA FARMA

105 akrų, su 11 kambarių na
mu. Visi moderniški patogumai. 
Garažai, kiti pastatai. Farma 
yra 9 mylios į pietus nuo Geneva Santaupos apdraustos iki $10.000 

3% palūkanų.

galit
gerų miestelio. Kaina $13,000. Su vi

su turtu $15,000.
Mrs. Mary Mesojedec 

„RD 3
............. Genevh, Ohior

T. NEUROS OKYJĘ
šios savaitės" pabaigoje 
pirkti tiesiai nuo medžių 
kriaušių. Adresas: RFD 1, Brun- 
swiek, Ohio.

Vargo Mokykloms remti 
aukojo:

Po 5 dol. — Dr. Jul. Abraitis, 
Kaz. Augulis, Kaz. Baliūnas ir 
St. Barsteika.

Po 2 dol. — St. Astrauskas ir 
inž. Juoz. Augustinavičius.

Po 1 dol. — Vikt. Amšiejus,1483 EddY Rd- Cleveland 8. Telef. 
Alb. Bakūnas, Br. Bartkūnas, 
Nat. Bielinis.

Tikime ir laukiame, kad ir kiti 
lietuviai, gavę komisijos atsi
šaukimus, nepamirš kad ir kuk
lia auka paremti tų lietuvybės 
žiburėlių — vargo mokyklų veik
los.

pa-

NAUJAS L. BRIEDŽIO 
ADRESAS ''

Fotografas L. Briedis pakeitė 
■ gyvenamą vietą.. Dabar gyvena: 
Į--------- - ■ - • • - - • -
MU 1-0866.

JONAS RANKELĖ,

(34)

PARDUODAMAS NAMAS
East 95 St., 8 kambarių vie

nos šeimos, gaso šildymas, du 
garažai, gsažus sklypas. $11,000.

CE 10201

MERGAITĖMS
Specialiai — plaukų sukimas 

mokyklinio amžiaus mergaitėms. 
Tiktai $6.50.

LA BELLE BEAUTY SHOP 
1499 E. 66th St.

Tel. HE 2-2170 Namų RA 1-6857
Atidarą vakarais susitarus.

(33)

* *
16 gimnazijos namų 
(skoloms išmokėti) 

rugpjūčio mėn. 6 d.

Vasario 
reikalams 
ligi š. m. 
atsiuntė aukų:
42. rėmėjų būrelis,

Clevelande ........... $101.00
Mr. John Kancevičius.

Lavvrence, Mass.
P. Pivoriūnas, Cleveland
P. Mikšys
I’. A. .Graužinis
Pr. Karalius, Cleveland 
P. Ant. Mikoliūnas,

Cleveland . 
Dr. M. Vaitėnas.

Garfield Hts. .
Aukos gimnazijos

30.00
20.00
10.00
5.00
5.00

5.00

3.00 
namams 

priimamos Liet. Banke — The 
Superior Savings and Loan 
Ass'n.. 6712 Superior Avė.. Cle
veland. Ohio. Acount No. 12830.

Vargo Mokykloms Remti
Komisija

iš VVorcester, Mass. viešėjo pas 
M. Drosučius, senosios kartos 
veikėjus. J. Rankelė prieš dau
gelį metų j’ Ameriką yra atsi- 
kvietęs M. Drosutj. Abu aplankė 
ir Dirvos redakciją.

PARDUODAMAS NAMAS
7 kambarių namas su 4 mie

gamais. Didelis salionas. Naujai 
atremontuota virtuvė ir vonia. 
Parduoda savininkas.
1401 E. 95 St., telef. CE 1-5288

L

PIX BEVERAGE
45 rūšių, alaus — vlsoki gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliam* 
□obūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniaii 

iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio
i

PARDUODAMA KAVINĖ
Soda bar, užkandžiai, tabakas 

ir kitos prekės. Superior gatvėj. 
Teirautis: YE 2-0468 arba MA 
1-2013.

MAŽU {MOKĖJIMU GERAS 
NAMAS

East 110 ir St. Clair rajone į 
šiaurę. Gražus 6 kambarių vie
nos šeimos. Naujas gaso šildy
mas, graži virtuvė, židinys, gra
žus sklypas, cementinis įvažia
vimas. Kaina greitam pardavi
mui.

McGARRY REALTY 
14320 St. Clair

EV 1-7717 arba GL 1-5770

išnuomojamas butas

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
1420 E. 95 St., netoli Wade 

Park. M. Jančiulienė.

GERAS NAMŲ 
PASIRINKIMAS

CHIMĖS REALTY 
1188 E. 79 St.

I)U NAMAI VIENAM 
sklype, gerai išlaikyti. Dviejų 
šeimų po 5 ir 5 kamb. ir vienos 
šeimos 5 kambarių. Arti 65 ir 
St. Clair. Kaina $11,000.

Oficas veikia inuo 10 ryto iki 
9 vai. vakaro.

Atstovas: Victor Banionis 
ofise UT 1-0323 

namuose SW 1-9568

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO ĮSTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
staigoje.

ĮVADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

Telef.: HE 2-2922 
Sav. A. Kazakevičius,

T H

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF SU ^taisymu

N A C E CO MEDINA O

LITU A NISTIN ĖS MOK Y KI ,OS 
GEGUŽINĘ

E. O. Karnėnų sodyboje su-! 
trukdė prasidėjęs lietus. Tikėta
si gausių svečių.

5 kambarių butas, apšildymas 
gasu.

1331 E. 66 St.
Telef.: HE 2-0599

F ,

dažo ir 
da 12 
šaukti:

S

K
L?

usir’Cotnp
I H I H N ( IQ t Al* I H | »l O H I

LIETUVIAI DAŽYTOJAI

dekoruoja namus. Duo- 
mėnesių išsimokėjimą.

EX 1-4245 (30)

SVEIKINIMAI .ir linkėjimai

BENDRUOMENĖS 
PARENGIMŲ KALENDORIUJ 
įregistruotas akademikų skautų 
ir skaučių koncertas-balius, ku
ris įvyks rugsėjo 26 d- slovėnų 
namų salėje, 6109 St. Clair Avė.

NAMAS
8 kambarių namas moderniai 

pertvarkytas. Pabaigtas trečias 
augštas. Gazo šildymas, puikus 
kiemas. Prašoma $11.500.

1372 East 85 St.
RA 1-1265

PARDUODAMI DU NAMAI
BENDRUOMENĖS 

SOCIALINIO SKYRIAUS
valdyba, apsvarsčiusi iš ligoni
nės grįžusios J. Cieškenės padė
tį, nutarė jai padidinti sorialinio 
skyriaus pašalpą, kol ji po ligos 
sustiprės. Valdyba kartu kviečia 
visus lietuvius jai ir jos šeimai 
pagelbėti ir individualiai.

ant vieno sklypo keturioms šei
moms butai.

1118 East 61 St.
EX 1-9,578 (32)

NAUJAS LAIDOJIMO 
SKYRIUS

Delos Jakubauskienės ir 
naus laidojimo namai atidaro 
naują skyrių prie Naujosios Lie
tuvių Parapijos — 936 E. 185 
St.

sū-

JUMS GERI NAMAI
E. 117 St. Clair rajone 4 šei

mų plytų namas, butai po 4 kam
barius. Gascu šildymas. Geros 
pajamos.

RAY NAUSNER1S, 
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

ir

Šaukit IV ’l - 7900

KELIŲ ŠEIMŲ
3 šeimų, 6-6-7 kambariai, didelis sklypas, netoli Lake 

Shore Blvd., tik $15,900.
Gražus 2 šeimų, 2 garažai. Naujai dažytas. Apatinis 

butas .laisvas. Netoli Naujosios Parapijos. .Prašo $21,500. .
Didelis', 

riai. Labai 
gera vieta.

vienas 
geram

prie kito, dviejų šeimų, 8 ir 8 kamba- 
stovyje. Tuoj duok pasiūlymų. Labai

V I ENOS ŠEIMOS
Ncff Rd. labai gražus 6 kambarių narnąs. Naujai mo

derniai dažytas. Puiki ežero nuotaika, šauk dar šiandien.
7 kambarių E. 152 St. Kaina tik $9,900.

, ANDRU REALTY 
(14726 Lake Šhore Blvd.) 

H. ANDRUKAITIS, Broker 
Šaukit IV 1 - 7 900

| I. J. S AMAS, JEWELER f

i šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
I Laikrodžių taisymas. Brangenybės, {vairus dovanų
3 pasirinkimas.
j 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
| Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354 I

LEIMON ’S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui
RADIO — TV TAISYMAS 

A M U R C O.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 CIark Avė.

Telef.: OL 1-1790
(30)

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS
Jonas Švarcas nuo kovo mėn. 

atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo dirbtuvės adresas:

7015 Wade Park Avė. 
Telef.: HE 2-1236

Lietuviams duodama didelė 
nuolaida, čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir naujų ma
šinų pirkimo.

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

Namas
Geras, vienos šeimos, 8 ’ 

kambarių (4 miegamieji). 
Gaso šildymais. Garažas. Di- 
delst gražus sklypas, gera • 
vieta.

Visad, galit apžiūrėti: 
1234 East 89 St. arba šauk
ti po 6 vai. tėlefonu G A 
1-7406.

Galit pirkti tiesiai ir iš 
. savininko. Labai ^>rieiinama 
'kainą..'

Bus laisvas nuo rugsėjo 
pradžios.

DAUGELIUI MANO DRAUGŲ

CHARLES P. M ASTERSON

CANDIDATE FOR

COUNTY AUDITOR

Respublikonų Biletų lapkričio 2, 1954

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JOHN H. FERGUSON

CANDIDATE FOR

CONGRESS 20th DISTRICT

Rinkimai lapkričio 2, 1954

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

MARNELL’S ; 
7023 Superior Avenue 

Saldainiai, Riešutai, Popkornai
. čia susitikit savo draugus po pamaldų

(geriausia kava mieste

.i

••

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERŲJR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

Pilnai padengta apdrauda , UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

689 Ea«t 185 St. IV 6-0400
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

P J KERSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pnemiesčiuoee, kreip

kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavim* ivai- 
nuoee .apdraudus-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir ilpildymaa 
garantuojama. Kreipkitės 1 mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūbu patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir" balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ' " ENdicott 1-17M

vi

■
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THE FIELD

-------- .I.|,lll,,i~triicijos adresas - DIRVA. 1272 Easl 71 Si., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
-l" ' j ■ 11 geduktorius Balys GAIDŽIŪ.N'.A S (buto telefonas: GArfield 1-740(1).

Neteko man arčiau Vinco Krė
vės pažinti. Kai susitikdavom 
vis būdavo kokie nors susirin
kimai ar iškilmingi pobuvim. 
Kaune gana dažnai .1! matyda
vau vaikščiojantį su Baliu Smo
gą Būdinga ir i<k,nli bllvo 
dvieju profesorių pora. — Vin
cas Krėvė kresnas ir ypačiai ne- 
.„lg<l<, stoto, o Balys Sruoga 
tikras milžinas. Kai juos P™- 
tv.lamu, aš vis prisimindavau 
kitus <hl vaikštynių mėgėjus — 

gana augsią 
ir mažiuką.
Jakštą.

Matyt, nei
Balys Sruoga .
kavinės, kurioj kasdieną nnk- 
.lėvosi rašytojai, dailininkai ir 
žurnalistai. Jm..... m1'1- vidudie
ni .„,t,'uke nuo Vytauto Didzm 
jo'cniversilefoilarlm. gana daž
nai užsukdavo i apitustę Metro- 
„„li,, km.....  i>' beveik visada
ilt,jsėsdavo prie to palies dide- 
|i() Įaugo, atsigrįžusiu j Laisves 

alėją.
Bali s Sruoga mane geriau pa 

žino todėl viem.l k>‘*> kal
.„ šąli eidavau, pamodavo, .r 

tada aš su jais kokia valandą 
pasėdėdavau, išgerdavau krup
niko stiklelį ir kavos puoduką. 
Dažniausiai kalbėdavom apie 
teatrą, apie naujus dramos ir 
operos vaidinimus, apie tokius 
lentro dalykus, kurių platesnio-

STASYS SANTVARAS

bei solidų Maironį 
sukumpusį Adomą

Krėvė 
tautų 

draugijos pir- 
Ko per tokias drau-

Maskvos komuniš- 
ži nonai. Todėl Kau

ne vienas lie- 
Krėvės vadovau- 

žiūrėjo šnai- 
Vincas

sipratimo. Ir man, gerokai jau
nesniam. Vinco Krėvės autorite
tas visą laiką buvo 'didelis ir 
tikras. Su atsidėjimu aš skaity
davau kiekvieną jo parašytą ei
lutę. visada jieškodav'au, ko ga
lėčiau pats iš jo raštų pasimo
kyti. Nebūtinai formos ir sti
liaus prašmatnumų, bet grei
čiausiai to. ko žmogus gana 
dažnai per visa savo gyvenimą 
nepajėgi išmokti . . .

Vienu metu Vincas 
buvo Sovietų Sąjungos 
kultūrai pažinti 
alininkas,
gijas siekia 
lai — gerai 
ne, berods, 
tuvis į ta
janią draugiją 
romis. Bet man ir tada 
Krėvė visų pirma buvo šaulių 
Sąjungos pirmininkas, Pažangos 
narys ir artimas Ant. Smetonos 
bendradarbis, nors Tautininkų 
Sąjungai, kiek prisimenu. V. 
Krėvė jau nebeprjklaušė.

šaulių Sąjungos pirmininku 
jis buvo tada, kai man teko 
būti Klaipėdos krašto sukilėliu. 
Tad Vinco Krėvės vaizdas tik
rai giliai įsirėžė į mano širdį. 
Be to, juk žinojom, kad tokią 
nesimpatingą, Maskvos pagei
daujamą. draugiją toleravo ir 
Lietuvos vyriausybė, žinojom ir 
tai, kad Lietuva buvo labai ne
dėkingas ir liesas dirvonėlis 

sėklai — Lietuvoje 
buvo gėdingai lie
ju būrelius sudarė 

visos jų

ir

ini vo vienas tų 
rio mes, jatinie- 
rašyti. Tada ne- 

> dabar, cinizmo 
. Kartais viešu- 
lailininkų ir te
mai. bet beveik 
įsomybės metą 
:iai buvo kliltū-

Pagalvokim

girnai suniekinti žmonės — rau
donarmiečiai.

Grįždamas iš Tallino j Kauną, 
Rygos stotyje, taip pat jau bol
ševikų tankų apsuptoje, nusi
pirkau Jaunukas Žinąs numerį 
ir sužinojau paskutiniąsias Lie
tuvos naujienas. Respublikos 
prezidentas Ant. Smetona buvo 
bjauriais žodžiais plūstamas — 
jis pasitraukė į užsienį. Vyriau
sybę sudarė Justas Paleckis, o 
toj vyriausybėj užsienio reikalų 
ministeris ir, berods, ministerio 
pirmininko pavaduotojas Vincas 
K rėvė-Mickev ičius.

Kai grįžau j Kauną, daug kas, 
lyg po amerikietiško tornado, 
jati buvo pasikeitę. ' Kaikuriuos 
žmones buvo sunku atpažinti. 
Neįspėjama mįslė, bent tuo tar
pu, man pasidarė ir Vincas Krė
vė. Argi Šarūno, Padavimų ir 
Skirgailos kūrėjas galėtų savo 
tautą išduoti? Argi išmintinga
sis dzūkas galėtų nueiti Giros 
ir Cvirkos keliu?
’ Atsakymo j tuos klausimus 
neteko ilgai laukti, nes iš Mask
vos atsiųsti' "režisieriai" išsi
juosę dirbo ir įvykiai vertėsi, 
kaip į apvalą stiklinį indą su
pilti spalvoti popierėliai. Visų 
pirma visą Lietuvą, kaip baisus 
šiurpas, sukrėtė masiniai lietu
vių patriotų areštai, po to "rin
kimai" j liaudies seimų, o ne
trukus "savanoriškas" įsijungi
mas į Sovietų Sąųungą.

Tuose įvykiuose Vincas Krėvė 
parodė tikrąjį savo veidą, paro
dė nepaprastą savo ryžtą ir va
lia _ jis iš Paleckio vyriausy
bės pasitraukė. Tuo metu bolše- 
kai jau buvo j savo veiklos ratą 
įsukę šimtus mūsų gerų žmonių 
(liaudies seimo deputatai, viso- 

ikie pareigūnai...), bet iš tos 
lllll veiklos su protestu pasitraukti

(Atkeita iš 1 psl.) 

jei mūsų būtų atsispręsta už 
antrąją galimybę, netgi ryžtan
tis sutikti su "slavų jūros- ap
supimu”.

Jeigu tatai pareitų inuo mūsų 
pasirinkimo, tai būtų laikas jau 
apsispręsti už tą ar kitą per
spektyvą ir atitinkama linkme 
veikti.

Bet pasirinkimas nepareina ir 
nepareis nuo mūsų. Todėl kal
bos apie kukius nors "sąmoks
lus”, su vokiečiais prieš lenkus 
ar atvirkščiai yra tuščias daly
kas. Mes nesame tokioj būklėj, 
kad galėtumėm būti bet kurio 
iš tokių "sąmokslų” rimti part
neriai. Vokietijos ir Lenkijos 
problemas spręs kiti veiksniai: 
visų pirma patys vokiečiai ir 
lenkai, o taip pat ir didžiosios 
valstybės, turinčios kitokių ne
gu mes galimybių jėgų santv-

kiams' planuoti. Mūsų "sumoksi 
las" su lenkais 
paaiškėtų, kad ......... . ............ .
tybės neremia dabartinių Lėni 
kijos vakarinių sienų. Tas pats 
likimas būtų "sąmokslo" su vo
kiečiais, jei paaiškėtų, kad su-Į 
jungta Vokietija reiškia ne dau
giau, kaip Vokietija iki Ode
rio ...

Sakoma, kad, jeigu bolševikų 
pagrobti kraštai bus kada nors 
išlaisvinti, tai tas įvyks tik Vo
kietijai dalyvaujant toje akcijo
je. O Vokietija, aišku, joje ne
dalyvausianti, 
užtikrinimo, 
rytinių sienų 
tenkinti. Bet 
milo nebus be reikšmės. O jie 
irgi nesiduos lengvai atkalbami 
nuo savo siekimų. Koks nors 
sprendimas čia turės būti. Bet 
to' sprendimo šiandien dar nie
kais nežino ir niekas negali at
spėti. Vadinasi, dar nėra duo
menų, kurie padėtų nuspręsti, 
ant kurios kortos — vokiškos ar 
lenkiškos — yra verčiau statyti 
Lietuvos ateitį. Koks nors ”są- 
mokslavimas" šiandien būtų tik 
akla spekuliacija. Vargu ar būtų 
išmintinga Lietuvos ■ ateitimi 
taip aklai spekuliuoti.

Kas gi belieka? Nieko kita, 
kaip kelti Lietuvos problemas 
tiesiai ir atvirai, be "sąmokslų”, 
be užkulisių, ir kelti jas ne vien 
vokiečiuose ar. lenkuose, bet vi
sur. Mums nepridera užimti po
zicija vokiečių-lenkų ginče. Mes 
neatsuksim nugaros nei vienam 
kaimynui, kuris galutinio susi
tvarkymo pasėkoje atsiras šalia 
mūsų. Mes norime tik. kad tie 
kaimynai, katrie' jie bebūtų, pa- 

“ i mūsų namų, o ne

subirėtų. kai tik
didžiosios vals-1

kol neturėsianti 
kad .jos siekimai 
atžvilgiu bus pa- 
ir Lenkijos vaid-

(
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Amerikos .institutas šeimoms 
tyrinėti nustatė^ kad Amerikos 
merginos išteka po to, kai rim
tai apsvarsto ir tuo tikslu susi
pažįsta su 3 kandidatais.

■y

Jeigu pesimizmas šiame kraš
te nesumažės, tai ir ateity iš 
kiekvieno tūkstančio gyventojų 
nusižudys 16 vyrų ir 5 moterys. 
Proporcingai imant, tiek nei 
plėšikai kartu su kitokiomis ne
laimėmis gyvybių nesunaikina,.

¥

Praėjusių Kalėdų metu pirmą 
sykį pasirodė 
nimų kortelės

Matyt, pinigų padirbimas nė
ra pelninga profesija* nes kas
kart mažiau jų padirbinėjama. 
1865 metais trečdalis apyvarto
je buvusių pinigų buvę netikri. 
1951 metais susekta truputi per 
pusę miliono netikrų dolerių. 
Apie 100.000- sulaikyta pas 
"meistrus" dar prieš juos palei
džiant apyvarton.

prekyboje sveiki- 
aklaraščiu.
¥

savo pulso suNelyginkite 
žmonos. Tvirtinama, kad mote
rų širdys plaka kiek greičiau, 
nei vyrų. Daugumos vyrų pulso 
vidurkis yra apie 70 per minutę, 
moterų — 80.

¥

Los Angeles miestas turįs il
giausių pasaulyje gatvę — Fi- 
gueroa Street. ši gatvė esanti 
30 mylių ilgio. To paties miesto 
Main Street (pagrindinė, didžio
ji gatvė) esanti ilgesnė už bet 
kurio kito miesto pagrindinę 
gatvę — 25 mylių ilgio.

Krėvės Padavimų .stilium ta
riant, Lietuvą užgulė juodi ir 
sunkūs debesėliai. Taip atėjo ru
duo — toks šaltas,' toks nejau
kus savo namuose, savo gimto
joj žemėj. Nemalonu buvo susi
tikti pažįstamus, nedrąsu buvo 
žvelgti į akis kadaise geram bi
čiuliui. Reikia pripažinti, tokią 
"laistę” Maskva sugeba nepa
prastai greitai įgyvendinti. Bet, 
kurie dar nebuvom už geležinių 
grotų, tūnojom savo vietose ir 
su baime žvelgėm į kiekvieną 
ateinančią dieną, j kožną nusi
leidžiančią naktį.

Tuo metu dirbau Valstybės1 si|iBtu Salia .........  -
teatre, bet naujoji valdžia, nors atsjrasty mūsų namuose. Norim

bolševizmo 
bolševikai 
skaitlingi, 
daugiausiai nelietuviai, 
pastangos sustiprėti atsimušda
vo j lietuvių susipratimą ir pa
sipriešinimą. Be abejonės, t 
žinojo ir Vincas Krėvė, todėl jis'ryžosi. berods, tik du — į Vo
le ėmėsi tos diplomatijos, kuri kietiją pabėgo finansų ministe- 
tuo metu buvo gal ir neišven- rjs Enl. Galvanauskas, o atsi
ginsią. j statydinti ir Lietuvoje likti iš-

Antrasis Pasaulio karas, pra- drįso tik vienas Vincas Krėvė, 
sidėjęs lenkų koridoriuje, atue-' Kas nors kiek pažįsta bolšėvi- 
šė Lietuvai sunkiai pakeliamą kinę tvarką ir jų kerštą— leng- 
puokšte nelaimių ir skriaudų, vai supras V. Krėvės žygio ne- 
Nelaimių nelaimė — bolševikų paprastumą ir jo patriotinę ver- 
okupacija, įžūlūs jų melas ir tę. Bet, matyt, jo laikas dar 
barbariškas Lietuvos žmonių nebuvo atėjęs. Apie jo litsista- 
prievartavimas ir naikinimas, tvdinimą bolševikai nutylėjo, o 
Tą nelemtą 1940 m. birželio 15 po kurio laiko Vincas Krėvė jau 
d., kai rusai okupavo Lietuvą, buvo Lietuvos Mokslų Akademi- 
aš buvau Talline. Pabaltijo tau- jos pirmininkas. Nėra abejonės, 
tų kultūros kongrese. Vadinasi, budeliai Krėvės tykojo, bet jiems 
neturėjau progos matyti tos buvo įsakyta kokius metus pa
gaulės” ir to "džiaugsmo”, kurį laukti, kol jo nusidėjimų sąraše 

nuskurę ir re- atsiras daugiau nusikaltimų.

Tai bent šeimynėlė —" dešimties- vilkų veislės šuniukų prieauglis ir išdidi motina.

jau buvo man įsakiusi išversti 
į lietuvių kalbą operą Ramųjį 
Doną, bent keletą mėnesių ope
ros dramaturgo pareigose, ku
rias anksčiau turėjau, manęs ne
tvirtino. l’er tą laiką išgyvenau 
sunkių,ir, net juokingų valandų. 
Porą operos solistų, kuriems lie
tuvių kalba buvo labai sunki, 
kurį laiką j mane žiūrėjo iš pa
dilbų ir net nesisveikino, nors 
aš niekad nebuvau jiems taręs 
nei vieno pikto žodžio. Pagaliau 
patvirtinimas iš augštybių atė
jo. operų vertimai ir lietuvių 
kalba operos teatre vėl atsidūrė 
mano-žinioj. Aišku, tom nerimo 
dienom dažnai 
(tuo metu jau 
bet nei Krėvės, 
Skardžiaus jatt 
r.išnekučiuojaneių matyti Metro
polio kavinės lange. Ten sėdė
davo nauji viešpačiai — rūstūs’ 
sovietų karininkai, žiaurūs ir 
niekšingi enkavedistai.

Bet dienos lėkė, arbūzai va
rliavo "badaujančiai" • Lietuvai,i 
iš kurios bolševikai gėrybesl 
grobte grobė, degtinės parduo
tuvės buvo atidarytos dienom ir 
naktim, žmonės, kaip zuikiai, (,.u. nėra. Todėl galimi tik neofi- 
savo namuose miegojo atmerk-' 
tom akim. Tame tvaike aš ir 
nesapnavau, kad neužilgo su 
Vincu Krėve man teks turėti j 
tokį susitikimą, kurio, kol gy-iRėjai 
vas būsiu, negalėsiu pamiršti. | 
. Beveik drauge su sovietinės 
kariuomenės bazėm, neva atėju
siam mus. ginti nuo vokiečių, 
prie Lietuvos buvo prijungtas 
senasis Gedimino miestas Vil
nius ir dalis Rytų Lietuvos. Bai
siųjų įvykių akivaizdoj gal tai 
buvo pati džiaugsmingiausia dar 
neva laisvo mūsų gyvenimo va-r 
landa. Kai vėliau- atsirado tary
binė valdžią, po truputį ji pra
dėjo kelti į' Vilnių įstaigas, o 
taip pat. ir naujas steigti. Atsi
rado J. Karvelio vadovaujama 
Vilniaus Filharmonija, netrukus 
turėjo atsidaryti ir Vilniaus 
Dramos Teatras. To teatro di
rektorium' būvo paskirtas kie
tas, apdairus, taktiškas suval
kietis,. buvęs Klaipėdos ir Vil
niaus radiofonų direktorius, Slo
gučių, raęjtjo. pjesių'ir humoris-

■r.
meno vadovu —-
nov.ičius.

eidavau Laisvės 
Stalino!) alėja, 
nei Sruogos, nei 
neteko man be-

kaimynų, ne įnamių.
Tad mūsų svarbiausias reika

las šiandien yra — visur ir.vi
siems įtikinamai bei pagrįstai, 
dokumentuotai išdėstyti kur yra 
mūsų namų ribos ir kodėl mes 
esame įsitikinę, kad tos ribos 
yra teisingos, racionalios ir 
tarptautinėje plotmėje pripažin- 
tinos bei kaimynų gerbtinos.

Tuo, o ne iliuzoriškų atstovų 
skyrimais reikia rūpintis veiks
niams. Apie tai reikia galvoti, 
tartis bei tuo reikalu darbuotis.

Tik ryšium su tuo, o ne pa
skirai, tėra paliestinds ir san
tykiavimo reikalas su paminė
tais eventualiais ateities kai 
mynais.

Lenkija šiandien yra Maskvos 
valioj. Mūsų santykiavimas'gali 
turėti prasmės tik su Lenkijos 
išlaisvinimo siekiančiais veiks
niais, kurie,’ kad ir tebepalaiky
dami skambius titulus, formaliai 
yra net blogesnėj padėty už 
mus: mes bent, turime savo sta
tuso nenustojusių ar bent ne vi
sai nustojusių diplomatinių in
stitucijų, o lenkai ir to neturi. 
Vieningumo tarp lenkų vadų vis

bent jau didelėje savo krašto Tfii natūralu,, ir iš to nėra ko 
dalyje turi valstybę, valdžią. 
Tačiau dėl mūsų padėties, san
tykiavimas kaip "lygių su ly
giais” būtų galimas tik tuo at
veju, jei vokiečių vyriausybė su 
tuo sutiktų. Deja, dėl daugelio 
suprantamų priežasčių, vokiečių 
vyriausybė tuo tarpu neranda 
esant įmanoma jau dabar savo 
santykius su mumis pastatyti į 
tokią plotmę. Visas tas mūsų 
.tarpe sukeltas "Bonrios triukš
mas" galų gale tik tiek išaiški
no, kad šia* prasme niekas nepa
sikeitė. Nei pasiuntinybės, nei 
konsulatų, nei jokios kitos ofi
cialius diplomatinius santykius1 
primenančios institucijos šiame 
santykiavime kaip nebuvo, taip 
nėra ir kolkas dar nebus. Mūsų 
Dipl. Tarnybos atstovai (pats 
šefas ar jo įgaliotinis), kaip tai 
jau yra buvę ir lig šiol, taip ir 
toliau turi galimybę matytis su 
atitinkamais vokiečių pareigū
nais ir informuoti bei informuo- 
tis Lietuvos bylos padėties rei
kalais. Gal po pastarųjų pasi
matymų tos galimybės bus net 
pagerėjusios, bet tai vistiek ne
sudaro pagrindo didžiuotis "dip
lomatinių santykių atkūrimu”. 
(Tarptautiniuose santyki u o s e 
"diplomatiniai santykiai" ir 
šiaip kontaktai yra savo turiniu 
ir reikšme gana skirtingos są
vokos).

Vliko atstovai (ar vienas at
stovas -delegatas, jei taip Vilkas 
nori) irgi, lygiai kaip ir per ke
letą metų ligšiol, turi galimybių 
matytis su atitinkamais vokie
čių įstaigų pareigūnais Vliko 
veiklą Vokietijoje bei ten gyve
nančius lietuvius liečiančiais rei
kalais. Tai irgi nesukuria "ofi
cialių diplomatinių” santykių.

Aišku, mums įdomu būtų pa
siekti kiek galima normalesnių 
diplomatinių santykių su Vo
kietijos vyriausybe atkūrimo. 
Bet vieinašūliškas ("atsakymo 
nelaukiąs”) kieno nors pasiva- 
dinimas "pilnateisiu Lietuvos 
Respublikos atstovu” tokių san
tykių ne tik neatkuria, bet netgi 
atitolina galimybes to • pasiekti. 
Nors mūsų spaudoje vis dar ap
stu "trumfuojančių” rašinių 
apie tą "pasiektą atkūrimą” ar

• laukiamą "konsulatą” Bonnoje, 
i bet Reutlingene, berods, jau bai-
• giama įsitikinti, kad su tuo pa- 
' sigarsinimu pasiskubinta ir ne

smagių "juokų” prisidaryta.
i| Vlikui, ypač kai jo darbo fak-

daryti didelių istorijų. Bei. jei 
tuose santykiuose būtų liečiami 
ne tik Vliko Vokietijoje dirba
mo darbo, bet ir Lietuvos ateities 
reikalai, tai didelis klausimas, 
ar tikslinga kaip tik Vlikui imtis 
partnerio vaidmens 'eventualiuo
se tokių klausimų kedenimuose.

Vlikas, būdamas Vokietijoje, 
fiziškai yra Vokietijos suvereni
nės galios vykdymo teritorijoje. 
Juo labiau , fiziškai ir teisiškai' 
yra priklausomi ten gyvenantie- r 
ji asmenys. Be diplomatinio 
imuniteto, svetimšalių rezidentų 
teisėmis tesiniludoją ir ypač dar 
dėl savo verslinės veiklos vietos 
valdžios jurisdikcijoj esą asme
nys negali būti mums pūtogūs 
mūsų reprezentantai, bent jau 
tokiais atvejais, kada jiems tek
tų būti, tegu ir visiškai preli
minarinio, bet visgi derybinio 
pobūdžo pasikalbėjimuose dėl 
dalykų, kuriuose Lietuvos inte
resai gali pasirodyti beesą kon
flikte su antrosios pasikalbėji
mų šalies planais. Betkokiuose 
pasitarimuose, kur yra interesų 
konfliktas, reikia kad partneriai 
būtų vienas kito visiškai nepri
klausomi. Kaip mes turėtumėm 
jaustis, jei mūsų interesą atsto
vautų atstovas, esąs kontragen- 
to jurisdikcijoje?

Kaip tik šią aplinkybę, o ne 
tuščius prestižo (ar "kovos tarp 
demokratijos ir totalizmo") 
klausimus reikia turėti galvoj, 
darant žygių santykiavimo srity 
su mūsų nuamtomais tiesioginis 
ar netiesioginis kaimynais.

DETROIT
KVIEčlA SKAUTŲ TĖVUS 

IR BIČIULIUS

cialūs kontaktai, kuriuos už
megzti, žinoma, gali ir diplo- 

’ matiniai pareigūnai, ir Vlikas, 
-,ir paskirų'politinių grupių vei- 

, ar net ir visai privatūs 
asmenys. Toki kontaktai tegali 
būti išsiaiškinamojo, bet ne įsi
pareigojamojo pobūdžio. Tačiau 
svarbu, kad visi, kas bek’ontak- 
tuotų, turėtų aiškią, visų jau 
apsvarstytą ir sutartą liniją. De
ja, ligi šiol veiksniai vis dar 
"neturėjo laiko” rimtai pasikal
bėti apįe šitokius r.ęikalus; vis 
labai užimti ginčais dėl to, kaltinasis centras yra Vokietijoje, 
galingesnis... I tam tikro santykiavimo su vo-

Vokiečiai — kas kita. Jie, kiečių įstaigomis būtinai reikia.

Detroito skautės ir skautai 
kviečia sekantį sekmadienį, rug
pjūčio 15 d. j bendra išvyką į 
Detroito apylinkes. Išvykstama 
po 10 vai. pamaldų nuo "Nerin
gos" knygyno, Kensington ežero 
link. Išvykos programoje gam
tos malonumai, po to laužas su 
skautiška programa. Visus de- 
trotiečius skautai mielai kviečia 
prisijungti prie jų iškylos.

SKAUTŲ VAKARAS
Skautės ir skautai jau smar-

kiai ruošiasi vakarui, kuris įvyks A 
spalio mėn. 2 dieną. Numatoma 
skautiška laužo programa, šo
kiai, žaidimai ir gera nuotaika. 
Biletai iš anksto gaunami pas " 
skautes ir skautus.

Mirus mano buvusiam kaimynui ir bičiuliui

A t A

va- 
ne 
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TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
REPREZENTANTAI

Skautų taut. šokių grupė, 
.dovaujama. p. Gobienės jau 
kartą gražiai reprezentavo
tuvių taut. šokių meną kitalau- • 

’čiams., ” . '; - • ... -
T Praeitą sekmadienį minėta 
grupė, Ford Motor r!o. of Cana-' 

’da kvietimu, buvo išvykusi Ka- 
nadon, AViridsoran. Grupė gra
žiu pasisekimu išpildė keletą 
mūsų tautinių šokių

zvr.

tikos autorius Ant. Gustaitis', o■ ? . ■ I
meno vadovu —y. rež. Rom. Juk

FELIKSUI MINIATUI,

Jo žmoną, sūnus ir dukteris nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Kun. Zenonas Gelažius


