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Po pasauli pasižvalgiau
Esama ir kitų patrauklumų. 

Anapus Oderic^jau Rytai ir joks 
vokiečių pramonininkas negali j 
juos žiūrėti abejingai. Juk ten. 
toliau rusai su savo 200 miiionų 
gyventojų, dar toliau kinai su 
trigubai daugiau žmonių. Agre
syvaus pobūdžio vokiečių pra: 
monei tai rinkos, kurios ■ daug 
žada.

tostogų, tačiau 
h’ai nebegali il- 
Ivauti rinkimi- 
nuose.
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— ar kancleris 
nės rinkimus? 
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Vokietija dėmesio centre. —- Sovietai siekia riebaus kąsnio. — 
Vokiečiai danginu susižavi neutrainmo idėja. — Vakarų stip
riosios ir silpnosios pusės Vokietijoje. — Raktą savo ateičiai 
čiai nukalti sugebės patys vokiečiai. — Rugsėjo mėn. rinkimai 

Ir neaiškumai.

Savo metu Leninas yra pasa
kęs, kad "Vokietija, tai pagrin
dinė revoliucijos grandies dalis". 
O Bismarkas tvirtino — "Leis
kite.rautas Vokietiją pasodinti į 
balną”.

Abi citatos įtaigoje dvigubą 
šio didelio krašto vertinimą. Iš 
vienos pusės Vokietiją ‘norėta 
(ir dabar norima...) panaudoti 
savo tikslams, o iš kitos pusės, 
pati? Vokietija norėtų būti vy- 
raujaačia pajėga. Kaip teisingai 
yra pastebėjęs NY Times atsto
vas Londone D. Middletonas, 
šiuo metu Vakarų Vokietija su
tinka pasitenkinti visai kitokiu 
vaidmeniu: ji norinti būti geru 
kaimynu, patikimu sąjunginin
ku; ištikimu draugu ir garbingu 
demokratu...
, Ne tik dėl visų tų politinių ir 
Socialinių sumetimų Vokietija 
tąbėra pasaulinis veiksnys. Jei 
abi Vokietijos dalys būtų ap- 
jungtmUciUiLatyejujLbūšų^io^
ventojų skaičiaus ir geografiniu 
požiūriais, pats didžiausias kraš
tas tarp Sovietų Rusijos h- JAV.tas

Vokietija turtinga. Ji turi 
anglį, geležį, derlingas žemes, 
puikiai suorganizuotą pramonę. 
Jos gyventojai drąsūs, praktiš
ki, darbštūs, kruopštūs. O stra
teginiu požiūriu kraštas prime
na nutukusią Hausfrau... už- 
sėdusią geriausias vietas teatre. 
Nei politiniai nei kariniai neįma
noma perskrosti Europos, neper
žengus kurio nors vokiškos že
mės ploto. Reino ir Elbės upės, 
dideli geležinkelių mazgai Ham- 
me ir Berlyne, užtektinai pa
vaizduoja Vokietijos reikšmę 
kontinento susisiekimui.
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štai patys svarbieji sovietų pra
laimėjimai.

Kremlius sutiktų su neutralia 
Vokietija,

Laimėję visus ėjimus prieš 
sovietus, vakarai vis dėlto vieną 
prakišo. Ir tai patį didžiausį — 
perskirta Vokietija. Jos apjun
gimas priklauso nuo sovietų ma
lonia ir tai gerai žino ne tik 
Kremliaus viešpačiai, bet ir pa
tys vokiečiai.

Jau daug metų, kai vakarai su 
rytais per įvairius pasitarimus 
ar "viršūnių” konferencijas tam
posi dėl Vokietijos ir neranda 
būdų suderinti vieni kitų nusi
statymus. Trys vakarų valsty
bės reikalauja laisvų rinkimų, 
laisvo abiejų perskirtų dalių ap
sisprendimo. Sovietai į apjungi
mą žiūri tik kaip (Bonnos ir Ry
tų Berlyno vyriausybių susita
rimo padarinį.

žinoma, niekam nepaslaptis, 
kad sovietai siekia žymiai dau
giau — abiejų Vokietijų įtrau- 
ikmo j sovietinę orbitą. Tačiau 
šiuo metu jie tenkinasi kukles
niu reikalavimu, kad Vakarų 
Vokietija privalėtų pasitraukti 
iš vakarų stovyklos, atsižadėtų 
visų politinių ir ypač karinių 
susitarimų.

Kremliui, lyg tai lapei belau
kiant riebaus kąsnio, reikia su
tikti su neutralios Vokietijos 
idėja. Jis norėtų, kad vokiečiai 
vestų laisvą prekybą su rytais ir 
nebūtų jokių suvaržymų iš Wa- 
shingtono pusės.

Pavojai vakarų politikai
Patys vokiečiai, vakaruose tu

rį trijų kraštų okupacinius 
(nors dabar ir "sąjungininkais" 
vadinamus) dalinius, susirišę su
tartimis su JAV ir kitais kraš
tais, sutikę laikyti savo žemėje 
atominius ginklus, dažnai pagal
voja, kas gi bus su Vokietija, 
prasidėjus atominiam karui. Ar 
šis kraštas nevirs gal ir vienin
tele kautynių arena?

Gerai, samprotauja vokiečiai, 
mus gins amerikiečiai, Bet jų 
daliniai (neminint poras divizijų 
Vokietijoje) nepaprastai toli, už 
tūkstančių mylių. Ir būtų nąpro- 
tinga stebėtis, jei vokiečiai kar
tais ir su baime pagalvoja apie 
ateitį ir su dėmesiu pasvarsto 
neutralumo sumanymus. Nerei
kia ir spėlioti — sovietai yisomis 
keturiomis išnaudoja tuos vokie
čių būkštavimus, siekdami ap
jungtos Vokietijos, bet tik jų 
sąlygomis.

Vakarų stiprybė, kad jų rei
kalavimai kuklesni ir jie taip toli 
nesiekia, kaip Kremlius. Jie tik 
norėtų, kad kai'kurios politinės 
ir ūkinės laisvės būtų išplėstos 
ir į rytinę Vokietiją. Vakarų
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PatakandMą 
neabejoja, gini - 
nipgo vyro./tdk 
- krikšč^f lemokratai — 
šiuo metu pągiMiente iš 487 at
stovų turi 20iP fcu kai kuriomis 
smulkesnėmis ijomis jie su
daro atstovų ^1 imą. Tačiau ir
paties partijos žmonės
pradeda abejętl ar šis graniti
nio pajėgumo^ Ir jaunatviškos 
energijos vyrąs, ąulaukęs 81 m. 
amžiaus, sugebėsvadovauti dar 
bent 4 ar 5 pMteė.

savo laimėjimu 
'akarams išga- 
i Alte” partija

Clevelandietės, Gyvačių skilties skautės, stovykloje prie Round Up ežero. Kairėj pusėj: Nijolė 
Gariaitė, Nijolė Gelažytė, Meili Juškėnaitė, Gražina Garlaitė ir Dalia Bružaitė. Dešinėj pusėj: 
Irena Besparaitytė, Rūta Gaidžiūnaitė, Regina Besparaitytė ir Rita Galinytė. Dirvos nuotr.

Pabaltiečių pirmenybės

i
Lietuvos 

Kazachstaną 
"Chruščiovo

TANĄ

4mudai kalbą. ir t>i,1md « 
metų jie į Vale. Vokietijos atsta
tymą sukišo bilionus dolerių. Ir 
tą buvusį priešą! — iškėlė į ūki
nius milžinus, kraštą visiškai 
suartino su vakarais. Ne tik po
litiniai, kariniai, bet ir sociali
niai, net psichologiniai kraštas 
yra virtęs vakarų valstybe.

Vokiečių likimas jų pačių 
rankose

Maskva ligšiol vis prakišdavo
Gal dėl tų visų jos bruožų Vo- 

kietija nuo 1945 metų y<a vir
tusi didžiuoju laimikiu, dėl ku
rio su visu įnirtimu varžosi va
karui su rytais. Maždaug 51 mi- 
lioną gyventojų turinti Vakarų I 
Vokietija ir į sovietų orbitą] 
įtraukta rytinė Vokietija su apie 
17 miiionų, dabar teisingai lai
koma tokiu klausimu, kurio i 
sprendimas gali būti laikomas 
taikos sąlyga.

Sunku būtų surasti istorinius, 
ūkinius ar geografinius moty
vus, kuriais, remiantis apjungta 
Vokietija turėtų būti įtraukta į 
sovietų zoną. Iš kitos pusės, kaip 
teigia kai kurie politiniai ste
bėtojai, nerastume argumentų 
už tai, kad tas suvienytas milži
nas-turėtų virsti labiausiai į ry
tus įsikišusiu vakarų demąkra- 
tijos skelbėju.

Priešingai, ypatingai pačioje 
Vokietijoje atsiranda vis dau
giau balsų, kad apjungta Vokie- 
tija turėtų žiūrėti tik savo tau
tinių interesų ir atsisakytų visų 
susitarimų bet sąjungų 'tiek su 
rytais,'tiek ir su vakarais. ..

Sovietai* bekovodami su vaka- 
jau yra pralaimėję visą ei- 

ir federalinės vokiečiu 
sybės įstojimas f N, 
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Neutralumas daug kam 
patrauklus

Neutralumo idėja turi daug 
patrauklių pusių ir būtų naivu 
manyti, kad čia sovietiniai poli
tikai snaustų. Ne, jie visu įman
trumu, klastingais ir mažiau 
suktais keliais perša tą neutra
lumą. Juk kaip būtų puiku, kad 
vokiečiai šiapus Elbės ir ties 
Reinu galėtų aplankyti savo 
Schwiegermutter’es ar Opas bei 
Ommas... Ir patys miestai, kaip 
Leipcigas ar Drezdenas, jau ne
kalbant apie Berlyną, mieli kiek
vieno vokiečio širdžiai ir protui.1

Vakarams yra aišku, kad Vo
kietija negali amžiams likti pa
dalintas ir pusiau laisvas kraš
tas. Mįslę dabar tik sudaro, kaip 
žymiai atbus vokiečių naciona
listinis tendencijos ir ar joa pra
siverš pro visus tuos ryšius, ku
rie nuo 1949 metų vokiečius sie
ja su vakarais.

Pradedama vis labiau įsisąmo
ninti, kad patys vokiečiai galis 
atrakinti tuos vartus, kurie ve
da, bent jų nuomone, į didingą 
ir senai siektą ateitį. Vokiečiai, 
nė kiek netenka abejoti, suge
bės tokį raktą nukalti.

Daugiau 1 
jaunimo išsi 
nuiminėti 
dvaruose”. . •

Pirmasis ąšdo^as, per 2000 
jaunuolių, lakomis apkaišytuo
se preldniuoąe vagonuose, išvy
ko sekmadieni,, liepos 21 i. Kc 
lionės galą (ąpjplOOO mylių) jie 
—liepos 

iš Vilniaus 
. U 2140 

ėti šimtai 
studentų ir Studenčių). Derliaus 
nuimėjai tėn dirbs apie du mė
nesius, tada daugumas grįš, nors 
yra skatinimų ir pasilikti.

Visa tai daroma tuo rietu, ka
da Lietuvoje irgi prasidėjo ru- 
giapiūtė ir kada Lietuvos žemės 
ūkyje aštriai juntama darbo ran
kų stoka. Nei paskelbimas Lie
tuvos "savarankišku ūkiniu vie
netu”, nei naujos ''liaudies ūkio 
tarybos” įsteigimas praktikoje 
nieko nepakeitė, ir Lietuvos ūki
nių reikalų tvarkytojai vistiek, 
kaip ii) pirma, nedisponuoja vie
nu iš svarbiausių ūkio elementų 
—- darbo jėga.

pasieki kitą, 
28 dieną. Tą dH 
ii vy kotas traaięji 
jaunuolių (juta

is 21 d. Ke-

šešliiai ties rinkimais
Jau tik kelios savaitės beliko 

ligi rugsėjo 15 dienos rinkimų 
Vakarų Vokietijoje. Šiuo metu 
visame krašte rinkiminė kampa
nija pilname įkaršty. Bundesta-

MIRS MUZIKAS 
NIKODEMAS 

MARTINONIS
Liepos 19 dieną Kaune mirė 

muzikas (chorų dirigentas ir 
kompozitorius) Nikodemas Mar- 
tinonis. Kaip pranešama, miręs 
po ilgos ir sunkios ligos.

Birželio 1 dieną jam suėjo 70 
metų amžiaus. Ilgą laiką buvo 
Lietuvos šaulių Sąjungos choro 
dirigentu, dėstė konservatorijo
je.

Dabartinės okupacijos metu

KITAME DIRVOS 
NUMERYJE

spausdinsime labai įdomų , 
rašinį __ Lietuvių kultūra
Gomulkos lenkų akimis.

Greit Dirvoje pradėsime 
spausdinti eilę rašinių, kaip 
antrojo pasaulinio karo me
tu veiki didieji špionažo 
specialistai.

•
Paraginkit savo bičiulius 

ir kaimynus, kurią iš Jūsų 
skolinasi Dirvą, .kad dabar 
atėjęs pats laikaająųžsisa- 
kyti. Taip pat.patarkit ir 

Hkttfans prenunmrjųoti ge- 
riausiai informuotą tauti- 

^ntamtatiea savaitraštį.

Dideliu ssuidomėjimu lauktos 
1957 m. S. Amerikos Pabaltiečių 
Lengvosios Atletikos ir Plauky
mo Pirmenybės jau praeity. Virš 
60 pabaltiečių lengvatletų ir 
plaukikų rodė savo sugebėjimus 
24-se lengv. atletikos ir 8-se 
plaukymo rungtyse.

Pačios pirmenybės buvo indi
vidualinio pobūdžio ir jokie taš
kai oficialiai paskirų tautybių

iki 1946 metų buvo Kauno kon
servatorijos direktoriaus pava
duotoju, o konservatoriją perkė
lus į Vilnių, liko Kaune muzikas 
mokyklos direktorium. Vėliau 
buvo tik dirigavimo ir chorvedy
bos dėstytoju.

Yra harmonizavęs daug liau
dies dainų, o pastaraisiais lai
kais komponavęs ir vadinamų 
"tarybinių” dainų mišriam bei 
vyrų chorui. Palaidotas liepos 21 
dieną, Petrašiūnų kapinėse.

JAV ir Kanados oro gynyba su
derinta. Gynybos centras yrą 
Colorado Springs, Colo. Gynybą 
tvarkys JAV gen. E. Partridge 
ir Kanados oro marš. C. R. Sle- 

mon.
H

komandoms nebuvo skaičiuoja
mi. Varžybos praėjo labai spor
tiškoje ir draugiškoje dvasioje. 
Tai buvo tikrai gražus pabaltie
čių jaunimo bendravimo pavyz
dys.

Mūsų kaimynai latviai mus 
viršijo vyrų lengvojoje atletiko
je, tačiau moterų lengv. atletiko
je ir abiejų lyčių plaukyme pir
menybė atiteko mūsiškiams. 
75% mūsų lengv. atletikos re
prezentantų sudarė Clevelando 
LSK Žaibo nariai, tuo tarpu kai 
plaukymą atstovavo, išimtinai, 
Detroito Kovas. Nelabai malo
nus faktas, kad mūsų stambiau
si klubai labai apsnūdusiai rea
gavo į šias varžybas. Iš Chica- 
gos sulaukėme 3 dalyvių, *š 
visos Kanados ir Rytų Apygar
dų nei vieno dalyvio ... Bet apie 
tai kitą kartą.

Vyrų lengv. atletikoje latviai 
perviršijo mus ir kiekybe ir ko
kybe. Tačiau būtų netikslu tvir
tinti, kad mūsiškiai nesudarė 
pasipriešinimo. Mūsų dalyviai 
buvo gerai ar bent patenkina
mai pasiruošę ir pasiekė neblo
gas pasekmes.

Geriausia mūsiškiai pasirodė 
trumpų nuotolių bėgimuose. Cle- 
velandietis č. Nainys laimėjo 2 
vietą 100 m.‘ bėgime, pasekme 
11.2 sek., kas yra pakartota ge
riausia tremties pasekmė vyrų 
klasėje ir nauja — jaunių klasė
je. Jis taipogi pasiekė naują ge
riausią jaunių tremties pasekmę 
200 m. bėgime, per 23,3 sek., 
laimėdamas 3 vietą. Gražiai pa
sirodė chicagietis M. Vygantas, 
mūsų 400 m. ir 800 m. tremties 
rekordistas, laimėdamas 2 vietą 
400 m. bėgime, pasekme 53.4 
sek. A. Modeetavičius (Žaibas) 
pasirodė kaip gabus šuolininkas, 
laimėdamas 2-rą vietą šuolyje į 
augštį — 5’ 4 3/4” ir 4-tą vietą 
šuolyje į tolį nušokdamas 20’ 
1/4”, kas yra geriausia jaunių 
tremties pasekmė.

Moterų klasėje mūsiškės lai
mėjo 5 pirmas vietas iš rung
čių. Mūsų lengvatletė D. Toči- 
lauskaitė iš Chicagos viena lai
mėjo 3 pirmas vietas: 60 m. bė
gimų — 8.4 sek., šuolį j tolį — 
14’ 9Vį” ir 100 m. bėgimą —

atletikos apvainikavimas buvo 
įspūdingas 4x60 m. estafetės 
laimėjimas (34.4 sek.). Estafe
tėje bėgo — R. Jankutė, V. Ti- 
taitė, I. Besparaitytė ir D. Toči- 
lauskaitė.

Plaukyme mūsiškiai pirmavo 
beveik visose varžybose. Latviai 
laimėjo tik vyrų 100 yd. laisvu 
stiliumi. Iš mūsiškių ypatingai 
išsiskyrė detroitietis A. Borei- 
šis — laimėjęs net 3 pirmas vie
tas __ 100 yd. nugara, 100 yd.
krūtine ir 400 yd. 1. st.

Moterų klasėje visos pergalės 
atiteko mūsiškėms. Clevelandiė- 
tė M. Mazoliauskaitė laimėjo 2 
pirmas vietas: 50 yd. laisvu st. 
ir 100 yd. laisvu st. Detroitietės 
špakauskaitė laimėjo 50 yd. nu
gara ir Černiauskaitė — 50 yd. 
krūtine. ab.

13.5 sek.
Clevelandietė St. Juodvalkytė 

laimėjo 1 vietą rutulio stūmime 
— 32’ 4”. Gražiai sukovojo mūsų 
"jauniklės” — V. Titaitė, R.
Jankutė, N. Gelažytė ir I. Bes-j buvo gavę 96,000 balsų. Dabar 
peraitytė. Mūsų moterų lengv.1 pravedė 4 atstovus.

IŠ VISUR
iminmTnumLrniuintmHinriijninninjnnirniTimaaravnRnuntMaRMiaBiMHMMNnB

• Nemažą staigmeną vakarie
čiai politikai išgyveno sužinoję, 
kad Juguslavijos Tito ir Rusijos 
Chruščiovas rugpjūčio pradžioje 
dvi dienas posėdžiavo Rumunijo
je ir sutarė naujo bendradarbia
vimo įsipareigojimus. Drauge 
posėdžiavo ir eilė jų pagelbinin- 
kų.

• JAV Kongresas, greičiausia 
kitą sesiją, svarstys V. Vokie
tijos turto, konfiskuoto karo pa
baigoje, grąžinimo klausimą. 
JAV prezidentas, reikalą ap
svarstęs su savo vyriausybe, 
turtą jau yra nutarę grąžinti. 
Reikia tik Kongreso patvirtini
mo. Politiniuose sluoksniuose 
neabejojama, kad tai JAV para
ma K. Adenaueriui laimėti atei
nančius parlamento rinkimus.

• 35,000 skautų, atvykusių iš 
84 kraštų, rugpjūčio 1 d. pradėjo 
stovyklauti Anglijoje. Iš JAV 
yra nuvykę 1700 skautų. Kaip 
ten sekasi įsikurti nuvykustems 
lietuviams skautams, žinių dar 
neturime.

• Vakarų Vokietija iš Mask
vos atšaukė savo derybų delega
ciją, kada Maskvos pareigūnai 
atsisakė derėtis dėl Rusijoj esa
mų 80,000 vokiečių belaisvių 
grąžinimo. Maskva sakanti, kad 
tokių belaisvių nėra, kai tuo tar
pu vokiečiai turi tikras žinias, 
kad jie esą.

• Argentinoje įvykusiuose 
parlamento rinkimuose komu
nistai gavo 230,122 balsūs. Gi 
įvykusiais rinkimais 1954 metais

čia dar tik dailininkošklcaa, betgreftvij]i realybe. Tai atotao
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savaitę
Balys Gaidžiūnas

Reikalas labai rimtas. Litua
nus redaktorius Vytautas P. Vy
gantas redakcijai atsiuntė pluoš
tą davinių, kurie sako, kad iki 
šiol vykdytas to žurnalo rėmimo 
vajus davęs blogus rezultatus. 
Iš surinktos sumos jie padengsią 
tik turėtas skolas ir galėsią iš
leisti dar vieną numerį. O kaip 
po to bus — jie patys nežino. 
Atseit, bus taip, kaip panorės 
pati patriotiškoji lietuvių visuo
menė. Nenorės savo skatiku la
bai reikalingą informacinį darbą 
paremti — Lituanus žurnalo lei
dimas sustos. Sugebės ta patrio
tiškoji lietuvių visuomenė iš sa
vų piniginių išimti kelius dole
rius ir juos atiduoti labai geram 
reikalui — būsim tėvynės lais
vei patarnavę ir studentų kilnias 
pastangas parėmę.

Patys vajaus organizatoriai 
neplanavo kažin kokią nerealią 
sumą surinkti. Kadangi jie per 
metus to informacinio anglų kal
ba žurnalo išleidžia 4 numerius, 
jo leidimo kaštams padengti rei
kia tik $5000. O kiek surinko, 
skaitykite jų pačių davinius:

-zųi ■
Akademinis jaunimas iš 

savo pusės padėjo daug pa
stangų. Kas stebi lietuviš
ką spaudą, gerai žino, kad 
ir ji nepaprastu uolumu pri
sidėjo prie žurnalo minties 
populiarinimo. Studentija už 
šį palankumą lietuviškai 
spaudai yra ypatingai dė
kinga. Tiesioginio kontakto 
reikalams buvo atspausdin
ta 20,000 laiškų; iš jų apie 
12,000 buvo išsiuntinėta 
tautiečiams. Atsk i r u o s e 
miestuose veikią studentų 
skyriai atliko išsiuntinėji
mą bei pats centrinis orga
nas uoliai j šį darbą jungėsi. 
Tad, bendrai žvelgiant, lie- 

, tuvių visuomenė buvo infor
muota, kontaktuota ir jos 
paramos tikėtasi. O koks gi 
mūsų tautiečių reagavimas 
į jaunimo prašymus?

Iš viso į minėtus prašy
mus atsiliepė 372 tautiečiai. 
Iš jų 108 užsisakė sau lei
dinį, prisiųsdami prenume
ratos mokestį; 85 užsisakė 
leidinį bei prie prenumera
tos mokesčio prijungė savo 
auką; 179 lietuviai atsiuntė 
žurnalo leidimui paremti au
ką, leidinio sau neužsisaky
dami. Nuo gegužės 15 d. iki 
liepos mėn. 28 d. LITUA
NUS štabą (Brooklyno ad- . 
resu) pasiekė 991 dol. ši 
suma nevisiškai padengia 
vieno numerio leidimo išlai
das. Be minėtos sumos, dar 
gauta 316.10 dol. iš įvairių 
organizacijų, V. Adamkavi- 
čiaus surinkti 200 dol. vie
noj Chicagos inžinierių fir
moje (šias aukas sudėjo ten 
dirbą lietuviai) bei Los An
geles vajaus komiteto tie- 
siogiškai surinktos aukas, 
kurių bendra suma $143.00. 
Tokiu būdu iš viso per aukš
čiau minėtą laiktoarpį su
rinkta $1650.10.”

Daviniai tikrai liūdni, bet nė 
kiek neabejoju, kad juos galima 
pataisyti. Ir pataisyti dar nevė
lu, tik reikia ir iš pačių studentų 
ir auką galinčios dūoji visuomė-l 
nės naujų pastangų. Ypač iš stu
dentų. Esu tikras, kad mūsų vi-| 
supmenėdar nėra mirusi tokiom 
aukoti,.tik reikia jas pasiimti, j 

Buvaiš'manęs. kad studentija 
Lituaųįu vajų praves ne vien, 
korespondenciniu būdu,, bet lan-,

kysis po namus, aukas rinkB po
būvių, koncertų, piknikų metu. 
Ir pats, jau nekalbant apie ki
tus, esu toks pats "griešninkas”, 
nes laukiau, kad kurią dieną už
eis koks pažjstamas studentas, 
kurių čia Clevelande mes turime 
gražų būrį, kaip turi ir kitos dt 
desnės lietuvių kolonijos, ir pa
sakys: "Pritari mūsų darbui, tai 
ir duok penkinę”. Deja, toks ne
užėjo. Ir voką aukai siųsti gavau 
tik prieš dvi dienas. Atseit, dar 
ir be manęs daug kas gavo taip 
pavėluotai. Taigi pavėluotai ir 
savo pareigą atlieku, kaip tikiu, 
atliks ir kiti mūsų tautiečiai.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad stu
dentai Lituanus vajų pilnai pra
ves, jei jie paskelbs vieno sa
vaitgalio rinkliavą po namus. 
Iš anksto susidarys sąrašus, pa
siskirstys rajonais ir numatytus 
tautiečius apvažinės. Daviniai 
bus kitoki. Juk, pav. ir clevelan- 
diečiai kasmet BALFui nesu
rinktų po $2000, jei nepavaži- 
nėtų po namus. O kai tiesioginiai 
ištiesia ranką, jau tik labai už
kietėjęs ją gali atstumti. Dar 
mažiau toks užkietėjęs pajėgs 
atstumti mūsų jaunimo — stu
dentijos prašymą labai kilniam 
reikalui.

Kad ir kaip nemalonus ir 
skaudus tas Lituanus redakto
riaus pranešimas apie mūsų vi
suomenės nejautrų atsiliepimą, 
bet siūlau rankų fienuleisti. Pa
bandykit dar ir šį metodą. Pil
nai tikiu, kad pinigai atsiras.

Gi tautiečiams, kurie esate ga
vę Lituanus parėmimo prašymus 
ir aukos siuntimo vokus, labai 
prašau, kad jų nepasiliktumėt 
tarp savų dokumentų, kaip labai 
blogos atestacijos pažymėjimą. 
Ir nebandykite to voko išmesti į 
šiukšlių dėžę. Viso savęs ir savo 
lietuviškos sąžinės j šiukšlių dė
žę neišmesi. O jei kuris ir taip 
pasielgs, tai tegul žino, kad 
graudesnioj valandoj jis durk 
durklu j pačią širdį ir nuolatos 
priekaištaus pabėgus iš nepavo
jingos, bet svarbios kovos.

Neatidėliok rytdienai! Dar 
šiandien paimk tą voką ir pagal 
išgales paremk mūsų studentų 
tikrai vertingą Lietuvos laisvės 
kovos darbą!

racijos "LtetuęiųLtteratūros 
Draugijos” (koks nmltas var
das!) 15 narių, Maskvos parink
tų ir užkviestų, lėktuvu vyksta 
į Lietuvą, ten IžMtalą mėnesį 
laiko. Grįžę jie turės pasakoti, 
kaip dabar Lietuvoje gera...
• Lietuvos kofanatotai giriasi, 
kad be Kauno užtvankos, ant 
Nemuno elektros stotys, dar bus 
statomos ties Birštonu, Alytum, 
Smalininkais. Tuo tarpu dar ir 
Kauno elektros jėgainės statyba 
juda tik vėžio žingsniu, o jau 
giriamasi apie naujas statybas.
• Kaune tik dabar bus statomas 
tiltas per Nerį į Vilijampolę. 
Dabar veikia laikiins tiltas.
• Visuotinto gyventojų surašy
mas Lietuvoje ir kitose Sovietų 
Sąjugnos respublikose (vyksiąs 
1959 metate. Prieš tai būsiąs at
liktas dar "bandomasis" Buraši- 
nėjimas, 'patikrinti surašinėjimo

l’alarh kaimynui

prenumeruoti
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Angelėslyvavo 
Moterų Rą 
rinkime —, 
^girdos ^i^nayS^vu(^^|Mk

' Moterų Ratelis nutarė sureng
ti Jonuškaitės-Zaunienės dainų 
koncertą Los Angeles miešta 
rugsėjo mėnesio pradžioje.

•

Po ilgesnės ligos prie darbų ir 
visuomeninių rūpesčių grįžo nuo
širdžios lietuviškojo darbo tai- 
kinlnkėe ponios Bertulienė ir 
Dūdienė.

programai, fortaų ir do 
projektui.

• Lietuvoje, komunistinės vy
riausybės nutarimu, eilė rašy
tojų, muzikų,;teatralų ir dalli- 
ninku, gavo iš valdžios iždo pa
skirtas premijas. Tokią premiją 
15,000 rubliųšumai pasiskyrė Ir 
pats J. Paleckis, Indros slapy
vardžiu parašęs Audronės bale
tui tekstą. ’y

Premijas gavusių tarpe mini
mi: BaltruŠis,* Mieželaitis, Gru
šas, Marcinkevičius, Klova, Jur
kūnas, Kymantaitėj Jagutis, 
Daukšytė ir ki. Premijos skir- 

, tos po 25,000 ir 15,000 rublių.
Pagal JAV. įpirkimo galią tos 

premijos vertos maždaug 1200 
ir 750 dolerių,.
• Prel. J. Balkonas rugpiūčio _____ ___________
mėn, 5 d. atostogoms išskrido į Vyčiai š. m. rugpiūčio 8-11 d.d. 
Italiją. Vėitata' lankysis Prancū- Los Angeles mieste šaukia tos 
rijoje ir Anglijoje. organizacijos 44-tą visuotiną su-

> ■ ------------------------------------ . ■■ 4—...

Amerikos Lietuvių Katalikų 
jaunimo organizaciją Lietuvos

vW 

Antelė;

CHICAGOS VYRU CHORO
... | D A1N A V ĮMAV A L>u|įti .

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tūžti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; T4vilkės vakarai; Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok*dalgeli; Op, op, 

Nemunėli; Jau pravartai dvario stonios.
KAINA 85.80

Jau

DETROIT
CLEVELANDIEČIŲ IR 

DETROITIEČIŲ SUSITIKIMAS
Clevelando ir Detroito Tauti

nės Sąjungos skyrių valdybų su
sitarimu, rugpiūūio 11 d. ruo
šiama tų skyrių narių, jų šeimų 
ir tautinio jaunimo iškila ben
dram pobūviui į gražią vietovę 
— Cedar Point valstybinį parką, 
prie Erie ežero, Sandusky apy
linkėje, Ohio.

Iškilos ytetoję yra gražus pa
plūdimys, kur iškilautojai galės 
pasimaudyti.

Iškilautojai iš Detroito vyks
ta automobiliais iŠ vakaro arba 
tos pačios dienos ankstį rytą. Iš 
vakaro išvykstantieji turėtų na
kvoti Cedar Point esančiame 
viešbutyje arba Sandusky. Iški
lautojai maistą pasiima patys.

"Vykstantieji į iškilą iš anksto 
registruojasi ir smulkesnių in
formacijų gauna pas A. žiedą, 
telef.: VVEbster 8-6312.

Įsiregistruojant prašoma pra
nešti ar reikalingi susisiekmio 
priemonių, o važiuojantieji au
tomobiliais, ar turėtų laisvų vie
tų jų neturintiems.

ALTS Dotretto Skyriaus 
Valdyba

ASARIS

B. MASIULIS

Ant atminties lentynų užrašus sudėtus pavartau — 
Po storu laiko sluogsniu Lietuvą jų lapuos pamatau...

<•»
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CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Į ♦!♦«+♦♦»»♦»♦♦♦*«♦< I I 
Tat aflaa m esi Irt MH!

■irldmteise U^aMto 7-TS09 
Dr. S.BWHa 

GYDYTOJAM » GKiMHtGAB 
8145 W«M 83 8L

VAL.: l-« pėpM Ir M v. rak. 
trotiad. ir sėkmė. štosas atdarytu.

Bežtad. tik nuo 1-8 vai. popiet 
Besu. S341 W. Mh KACE

I •... - . f ■
Skudučių praunios sutartinės pasipylė erdvėje augštoj — 
PadajtgžJė žydroj pratrūko vieversiai: Pavasaris rytoj! 
Sterblėj Ugninėj saulė lauktuves gražias mums neša: 
Sterblėj pąpjagimis jos vaikas mūBų džiaugsmui veša.

Paleido saulė iš sterblės pavasarį — meilingą sūnų, jauną. 
Sūnus IrAiočia saulė buvinį žiemos skubiai begriauną: 
IŠ savo židinio augštybėj šilmą gaivią sūnui teikia;
BūbUS gražuolei žiemai baltą skrandą velka — vargšė verkia. 

;-V*' >
šilma kąųgpMš ir užkampius apgraibstė, šuoliais apibėgo, 
žiema stfb^yško ir prapliko — svyra amžinojo miego. 
Veidai sksgsnsLingų ašarų primirko, ašaros sruvena — 
čiurlendami, upeliąi ašaras ir skausmą į klonius .ridena.

Jau mbpBiįMfeą.’.t.Staiga gywnįši*atsidua^— .vįtatif kojų. 
Nustvėrė aluįjlės sūnų už krūtų vėl apdaru apsisiautė baltuoju, 
Sukaustė savo ašarų sroves išlietas, gnybo replėmis ausis ir 

[nosis...
Supyko saulė dėl sūnaus — dabar su žiežula dorosis.

Plačiai pažarstė saulė židiny raudonas žarijas
Ir sieksniais ant žarijų krauna malkas vis naujas. 
Ilgais gaurąia žarijas šiaušias, malkas jais vynioja — 
Ugninis tvanas židiny strėlėm į žemę spinduliuoja.

Užliejo žemę spinduliai, galingos šilimos pritvindė. 
Pavasaris ątkuto, piktą žiemą ežere pačios jos ašarų prigirdė 
Ir jos palydųSaltjdš visur išvijo — žęmė jau be pašalo ir sniego. 
Dabar jis gyviui trauks apklotus ir gyvį žadina iš miego.

Sparnuoti mūs bičiuliai nusiteikę iš toliųjų parūžė dausų. 
Nenuorama šilma būžius iškrapštė iš plyšių visų.
Pakirdę vabalai balsingai tylą velia — bimbia ir zirzena.
Ir musė, d|r miegūsta, kambary tyliam pasiskardena.

Ant stogo riįudonblauzdis, kaip karalius išdidus, snapu kalena. 
Perkūno ošėHu įvardytas paukštelis kartais pamekena.
Aure iškąstaodėgėc bruzgios kregždės krykšdamos lakioja. 
Ir gegužė raiboji, ar sode ar girioj, gailiai pakukuoja.

Varlynai kūdrose atgijo — kūdros kurkulais sužydo. 
Varlytės rudos pievų klanuose laibai "kum kum” pragydo. 
Vaikai, pabirę Iš pirkių, džiaugsmu balynus artimus išmaišė. 
Prie beržo tėvas indą sulai, beržo kraujui, įtekėt priraišė.

šakas nusviręs beržas liūdnas tyliai verkia, 
kad sau naudingo kraujo dovanot smaguriui reikia. 
Neverki, svyruonėli baltas*! Nepabėgsi dėlei lašo, 
Kurį lietuvis iš tavęs stipruolio kas pavasaris paprašo.

urna*

<<■. VLIETUVIŲ DfiME8RJlt
NEWARKE ATIDARYTAS OFtSAB 
SIUNTINIAMS GABENTI J $SS1 

I UKRAINĄ. LIETUVA, LAVUĄ, E8TJJ4 IR
Siunčiame maisto produktus, baidus ' Ir dsHtus...ŪįStbnŠius, 

medžiagas,'vaistas ir t£* ‘ 'r ' 
Siuntiniai išsiunčiami 48 ralahd* '

Siuntėjui įteikiamai palto pakvitavimak ątas iishmtiat*. 
Siuntiniai prisjatorai gavėjui 7-8 savaičių biggjs. 

Siuntėjas gauna aameniikus gavėjo pakvttihjąms.
Visi siuntiniai siunčiami au jau apaMKMtt muitu. 

PRUSTĄ " GARANTIJOJ ““ 
Siųskite u . _____

Ofisas atdaras taaėira ara •<teL 'Tyto' iki'iiiiral.'-vak. 
šeitadicniais ana 9 rak ryto Ud 4 raLjto'nlsL

Pockona Esprass Ce. ' ' 

314 Marint 8.1, IBtaštak M452
, Vietoje galite pintenslMaia kateoaste narti 'aseėšlSįėjdrabuiiai 

o dar ir kitokių daiktų tinkamų aiimtiataĮĮ^ę:, v bĮ 
■B^rauanadtaara£naEdtas^Mn^KMidi&imSŠ&MBmnraBsmB

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES

DIRVA
1272 E. 71BT.
CLEVELAND 3, OHIO

važiavimą, kuriame, kaip skel- lanko piknikus, kurių dabar aps- 
blama, pasižadėjęs dalyvauti ir 
kardinolas James Mclntyre. Su
važiavimas posėdžiaus viename 
ištaikingiausių Los Angeles 
Statler viešbutyje.

•
Los Angeles ir apylinkėse (ga

lima sakyti visoje Kalifornijoje) 
dabar pats "vidurvasaris” — 
kaitroB nuo 90 iki 100 laipsn. 
Daugelis lietuvių sekmadieniais

NAUJIENA!!!
PINIGAI siunčiami į Sov. S-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją. .
Pilnai garantuota ir 

oficialiai
100 rublių 810.00

Pristatoma per 2 savaites
Persiuntimus atseina 85.00.

?erlaidos didžiausia suma 850.00
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.
GRAMERCY

744 BROAD STREET, 
NE W ARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J.
Statė Banking Commission

tu — beveik kiekvieną sekma
dienį.
jRugpiūčio 18 d. tokį pikniką, 

vftname iš miesto viešųjų parkų 
-i Arroyo Secco — rengta lietu
viškoji radijo valandėlė.

PRAŠO NORS 
LAIŠKĄ PARAŠYTI...

Esu virš 20 metų ir antrą kar
tą esu sanatorijoje. Dabar jau 
esu daugiau kaip pusantrų mėtų.

Vienas esu tarp vokiečių, taip 
pat vienas esu čia Vokietijoje, 
neturiu saviškių. Labai skaudu 
žiūrėti, kai kitus aplanko, o aš 
tuo tarpu nė laiško negaunu, o 
apie aplankymą tai visai negal
voju, kad kas mane aplankytų.

Širdingai prašau įdėti šį mano 
laišką į Jūsų leidžiamą laikraštį 
Galbūt atsiras kuris mah porą 
žodžių ' parašys. Atsakysiu į 
kiekvieną laišką.

Kazys Uleckaa, 
Heilstaette Wilhelmsheim 

Station V
Post Oppenweiler, 

Krs. Bachnang 
| Germany

Smagu išvirtus iš nuožmios skaistyklos priemenės vėson: 
Lyg būtum po ugninės atgailos įžengęs dangiškon dauson. 
Smagu ir žiemą: pro plyšius dantuotas speigas veržias, 
Tačiau ugnies laižytam kūnui speigo dantys niekas bergždžias.

• • »
A'

Kiaušinių krūvą pasidėjo mergina Velykų kraičiui savo. 
Kiaušinį rankoj vartė, žiūrėjo — akyse mintis šakom žaibavo. 
Galvoj lakiojo sūkuriais, įšoko iš galvos į gilią sielą: 
Kiaušiniams margint spyrės mergina sukurti raštą mielą.

/ t

Slypėjęs sieloj lietuvybės grūdas ieškančion mintin įbiro, 
Išleido diegą, diegas žiedus — raštai iš žiedų lietuviški išniro. 
Po rašto raštas kalas iš minties ir ant kiaušinio lukšto sėda — 
Spalvoja lukštą mergina, vašku Vedžioja, skutinėja, — darbas 

* [rieda.

Spalvom ir raštais įmantriais puošti kiaušiniai mirga. 
Kaimynai gėris: "Ak, galva, nageliai — darbas žvilga!" 1 
Prieš tokią mergą uodega bernai su pagarba viksnoja, 
O vargšę tinginėlę be vienintelio margučio pašaipa šukuoja.

• • »

Bažnyčioje žmogus mazgoja sielą — neriasi iš nuodėmės bėdos. 
Susyja siela jo su Dievo Sūnumi, kuris dėl mūs kentėjo kitados. 
Žmogelis, įsijautęs, gelmėtais širdies išlieja atgailos srovėj 
Ir Jo prisikėlimą šviesų pasitinka giesme ryto valandoj rausvoj.

Srdingą Dangui duoklę atidavęs ir iš sąžinės iškratęs nuodžią, 
žmogus saulėtas skubinas namo — važiuoja ar ir pėsčias 

.' [skuodžia.
Velykų stalas ilgjs jo: margučiai, kumpis ir skilandis, dešros 

' [ir ragaišis...
Stikliukas dar išdykęs, 4-.. dieną linksmą mat iškęs ant stalo 

. • [neslmaišęs!

?. Ponesniojo pastogė kitkas prašmatnus dar šypsosi nuo stalo: 
Pyragas su ragučiais, kaip stuobrys bestovįs, su dreve nuo 

, ‘ t*“10 ,1*i 8**®; /
Gnttom Mira buka; kaip lentelė, mozūriukaa; nugnybtgalvis 

' "s ’ [kalakutas;
pąritolls( kiaulės Išsišiepusi galva; nevienas 

[buteliukas drūtas...

Pkleido žmogų gavėnia iš glėbio — dažnas laisvės taurę ligi 
.■;^fdugno,.!geria.

Ctal čia ir kipdaKMMtis visur, jam paslaugas mtaonial žeria... 
Visur linksmybė lala — šoktai šr daina, visokia pramoga kitapGnl sektai btttį padumtu irvsu raguotų pragare klaikiam!

„f., ■ į
i: •) Rytis. Limoje (Utenos,
4 ' •' • '• ............... i* ■

rV,

U
Velykas atrisnojn. Ruošiasi šeima su njeile jas priimti: 
šlakus iš stotos reik išimti, josios kiautui ištaisyti pirtį. 
Išguiti vorus iš pirkios, palinksmint burnai,virtis ko Ir keptis. 
Margučių reikia — dukros darbas, jos šventinto kraitis.

'"įį-fc * ‘
Šeimos pirty* >: liepsna vingiuota krosnies žiotis brauko. 
Ugnies rūsčiu Įšbd° krosnis Viduje, kupra ii lauko.
Sunkus akmuo, liepsnoj iškepęs, kubilan vandens (mauko — 
Iškart vanduo: gąli Musas plikyt ir-eava kailiui duoti dūko.

Ant kupros krosniai vandenio kibirą pUtot ufiiajo — ,■
Siutu pašokę krosnis, šovė į šalis miglM ir karite vijo. 
Suėję vyrai, moterys po jų, lapotom vantom kūną pUeki, * 
Ugnis alsavoorte.šuto, prausės — snieguolės tyrumoiitatoi.

' ■ ■■ 'Nevienas pJiitMj ant gultos, kaip ŽMtys, ugpy vjraiojM, 
Dar garo šaiAė. Krosnis debesį išspiovė.— vyras degi ir vaaojoa. 
Labiausiai šrate Dunda mėgo kailį pertis katile tokiam. ..



Georgia senatorius Richard B. Rusnei, pietų gyventojų interesų 
gynybos vadovas — priimant civilinių teisių įstatymą, tarp kas

dieninių laiškų, kurių jis gaudavo didžiulius glėbius.

■mmrnjoinrajiifiinM

Samprotavimai apie Europos integraciją ir
kitus dalykus

JUMS PATIKS

YRA ŠVIESESNIS!

u

Kada ateina laikas atsigaivinti, 
būtinai turėkite daug ugnim'vir 
to Stroh’s alaus. Stroh’s Amert 
koj yra vienintelis, kuris verda 
man prie 2000 laipsn., duoda ge- 
riausį skonį iš visų galimų sko
nių. Pabandykite Stroh’s Šian
dien!

«oM ta OaaMaad. W 
paHoHMMaat, Saala*

Columbus, Ohio

DIRVA 
LAUKIA 

JŪSŲ TALKOS!

nistų dominavimo' pavergtuose 
Lietuvą

AIŠKIAREGE

J. M. šiugžda (Jonas Matulio- ■ 
nis), ligi šios vasaros New Yor- , 
ke pirmininkavęs Vlikui ir drau
ge buvęs nuolatiniu Toronto Tė
viškės žiburių korespondentu iš 
New Yorko, baigdamas tas abe- 1 
jas pareigas, parašė Tėviškės Ži
buriams (liepos 18 d.) pasikal
bėjimą su dr. A. Trimaku, per
ėmusiu J. Matulionio pirmąsias 

^pareigas (antrųjų turbūt neper- 
^hims, nes Vliko. pirmininko pa- 
^reigos jam ir taip jau trečiosios 

po LLK sekretoriaus ir vieno 
New Jersey koledžo dėstytojo 
pareigų).

Pasikalbėjimo pabaįgoje bu
vęs pirmininkas klaušė naują 
pirmininką, kas darytina pabal- 
tiečių bendradarbiavimui sustip
rinti ir jų valstybių sujungimo 
projektams ruošti. Naujas pir
mininkas buvusiam pirmininkui 
pasakė, kad šiuo reikalu jau 
daug padaryta, kad pabaltiečių 
Is'ndradarbiavimas savaime vyk
sta, kad šiuo reikalu jau daug 
padaryta, kad pabaltiečių ben
dradarbiavimas savaime vyksta, 
tik jam trūksta planingumo ir 
aiškios programos, o patys san
tykiai ne visada toki nuoširdūs, 
koki turėtų ir galėtų būti... 
(Tai kaip gi: daug padaryta, ar 
nieko nedaryta, jeigu bendra
darbiavimas vyksta tik savaime, 
be plano ir netgi ne visai sklan
džiai?).

Kalbėdamas apie Pabaltijo 
kraštų sąjungos ateityje) pro
jektą, dr. Trimakas pareiškė, 
kad ateity Europa turės pasukti 
integracijos keliu. Toks prana
šavimas, reikia prisipažinti, kiek 
gąsdina. Argi tai reikštų, kad 
Europai netenka tikėtis laisvės? 
Ar tai reikštų, kad Europai bus 
įsakyta pasukti integracijos ke
liu? Kaip atrodo privaloma in
tegracija, Lietuva, Latvija ir 
Estija jau yra patyrusios ... Ar
gi Europa turės tapti tik arba 
ETSRS (Europos Tarybinių So
cialistinių Respublikų Sąjunga, 
arba EJV (Europos Jungtinės 
Valstybės?).

Kiek pažįstame Europą, ro
dos galima numanyti, kad ne tik 
pirmojo, bet ir antrojo varianto 
įgyvendinti ji nesiskubins. Gal
būt Europa norės ko nors pana
šaus j Europos Jungtines Vals
tybes, bet vargu ar norės, kad 
tai būtų visiškas Amerikos Jung
tinių Valstybių pamėgdžiojimas. 
Europos tautos geruoju nenorės 
sudaryti "lydomojo puodo”, ku
riame ištirptų ir susimaišytų 
tūkstantmetės tautinės kultū
ros, tradicijos, kalbos ir visa ki
ta. Todėl, jei Europa suks inte
gracijos keliu ne iš primestinės 
prievolės, o tik savo interesų ve
dama, tai yra, savo noru, tai tas 
integracijos kelias numatomoje 
ateityje tikriausiai nesieks tau-

tų- bei valstybių individualumą 
nustelbiančio kraštutinumo, ko
kio galėtų siekti priverstinis in- i 
tegravimas. i
t Turbūt tą patį turėdamas gal
voje ir dr. Trimakas kalba apie 
vidujines Europos apsijungimo 
kombinacijas bei sritines fede
racijas. Ryšium su tuo jis pa
reiškia vėl tokį dalyką, kuris rei
kalauja didžiulio klaustuko. Bū
tent:

"Kaikuriuoee jų (sritinių 
apsijungimų dalyvauti Lie
tuvai gali būti naudinga. 
Baltiškasis todėl bendradar
biavimas neturėtų tam kliu
dyti, lygiai, kaip mes netu
rėtume daryti sunkumų ,es- 

. tams, jei jie to panorėtų, 
sustiprinti savo santykius 
su Suomija ar Švedija”.

čia dr. Trimakas, iš vienos pu
sės klabėdamas apie Baltijos 
kraštų apsijungimo projektus, 
tuo pačiu metu jš Unkšto numato 
tų kraštų "išsilakstymą" ’ kas 
sau: Lietuva eisianti į kaiku- 
riuos kitus susijungimus, estams 
kaip ir siūloma orientuotis į 
šiaurę, j suomius ar švedus, o 
latviams bene liktų orientuotis 
Į kaimynus rusus ...

Žinoma, netiktų estam's draus
ti orientuotis j suomius ar šve
dus (jie tą ir anksčiau darė, nors 
ir be didelio pasisekimo), bet — 
jeigu jau kalbame apie norą su
glaudinti ryšius tarp trijų vie
nodo likimo kraštų — kodėl ta 
tolesnė orientacija į kaimynus 
turėtų vykti paskirai, o ne visos 
sąjungos sutartinai? Juk visi 
trys Pabaltijo kraštai, veikdami 
iš vieno, argi nebūtų įdomesnis 
partneris ir suomiams, ir Skan- 

i dinavijai ir net tiems "kaiku- 
rięms kitiems sritiniams apsi- 

. jungimams”. Iš kitos pusės, ryž- 
• tantis eiti į kokius tolesnius sri- 
. tinius apsijungitnus, argi ne 
, drąsiau būtų Lietuvai eiti j juos 
. ne vienai, o drauge su latviais ir 

estais?
Žinoma, dabar visa tai yra tik 

teoriniai samprotavimai, kurie 
nieko dar nelemia, taigi galima 
ir taip ir kitaip pagalvoti. Bet 
kažin ar nuoseklu, siekiant reng
ti dirvą trijų Pabaltijo kraštų 
susiglaudinimui, jau iš anksto 
kalbėti kaip tik apie tos sąjun
gos disintegraciją ...

Dar didesnis klaustukas stoja 
prieš tai, ką dr. Trimakas, kal
bėdamas kaip Vliko politikos 
aiškintojas, turi galvoje, kai mi
ni reikalą Lietuvai jungtis į tuos 
"kaikuriuos kitus" sritinius ap- 
sijungimus. Kas tai galėtų būti? 
Ar tai būtų koks susigrupavimas 
aplink Lenkiją, ar aplink Vokie
tiją? Kitų galimybių kaip ir ne
matyti, nebent Rusija.

Tame pačiame pasikalbėjime 
dr. Trimakas nedviprasmiškai

pasmerkė lenkų įsišokimus dėl 
Vilniaus, Let kai kalba apie Lie
tuvos galimybę dalyvauti kombi
nacijose ar sritinėse federacijo
se atskirai nuo kitų Pabaltijo 
kraštų, tai vistiek kyla klaust
mas, ar tik ne lenkiškos kilmės 
kombinaciją, jis čia beturįs gal
voje.

Toks mintiesneaiškumas 
(įtartinumas) negeras yra jau 
ir dabar, praktiniupse santykiuo
se su artimiausiais mūsų likimo 
bendrininkais latviais bei estais. 
Būtent, latvių ir estų tarpe iš 
kažinkur nuolat pasklinda gart- 
daį, kaip jie sako, "iš labai pa
tikimų šaltinių", kad lietuviai, 
girdi, "kažką kombinuoja su 
lenkais". Esą, lietuviai lenkams 
pažada dėl kažko nusileisti (ne- 
perdaug piktintis dėl lenkų pre
tenzijų į Vilnių ar panašiai), o 
lenkai už tai pažada dabar lietu
vius visur remti. Aha, jejgu taip, 
tai mes (reiškia latviai ar estai) 
darysime išvadas!

Na, ir išeina "nesklandumai”, 
kuriuos, turbūt, ir dr. Trimakas 
turi galvoje, minėdamas nesusi
pratimus. Lietuviai siūlo, saky
sim, savo kandidatą į tam tikrą 
poetą, o balsavime jį paremia, iš 
tikrųjų, tik lenkas.... Paskui pa-

aiškėja, kad tk» 
tuvių Į^ombinj- 
nebuvę pamatuoti,W 
kiti nenumstytii 
niojo, bet jauper

Dabar, naujo 
ko užuominos, at 
va ateityje turi^ 
sąjungas ar fe 
kuo (su kuo'gi da 
lenkais? 
mas) atskirsi nuš;1 
ir vėl galės būtin_~. 
įllejimas į g: 
lietuvių "kombinac^aa*'

R. SPALIS

ii apie lie- tariamų specialistų rusų’
Kąį yra "tautinis komuniz

mas’*? , Daugelio nuomone, tai 
yra absurdas, dalykas, kurio iš 
viso negali būti.. O Jeigu tą ter
miną priimtumėm ir gyvais 
"tautinio komunizmo” pavyz
džiais laikytumėm Tito ar Go- 
mulkos atspalvio režimus, tai 
sovietinio režimo posūkis "tau
tinio komunizmo” linkme turėtų 
būti komunistinės sistemos ”su- 
tautinimas” atskirose tautinėse 
respublikose bei teritorijose. Tai 
būtų kaip tik rusifikacijos su
mažinimas ar visiškas jos išny
kimas. Bet dr. Trimakas tokį po
sūkį pranašaudamas, tuo pačiu 
metu pranašauja ir rusifikacijos 
sustiprinimą. Išeitų, kad posūkį 
į "tautinį komunizmą” jis nu
mato tik Rusijoj, kitaip sakant, 
numato sovietinį režimą tapsiant 
rusofiliškesniu. Bet argi jis lig 
šiol nebuvo rusofiliškas, nors 
formaliai tokiu ir neprisipažin
damas ?

Tokiu būdu, tiedu pranašavi
mai vienas kitą panaikina (bus 
giedra ir bus lietaus...).

Ar į Lietuvą dabartinės refor
mos pasėkoje bus atsiųsta dau
giau rusų, tariamų ar tikrų spe
cialistų, tuo tarpu irgi duomenų

ilsu lenkais
Čia dar 
i įsipai-

K 
fkdpirminin- 
; kurių Lietu-

ilvoti apie 
su kaž- 

i jei ne su 
Įlosi įtari- 

ir estų, 
jos alyvos 

„Jsnelę apie

tai gali būti iš nieko kilusi prie
žastis kokiam nprS'nenusiprati- 
mui su latviais .bei mtais, su 
kuriais < : mas tebe
vyksta tik... "sav , be pla
ningumo ir aiškioj programos”.

* * ' •'
Keletas kitų teigimų tame pa

sikalbėjime irgi primena kiek 
pergreitą važiavimą pt-r posū
kius. Pavyzdižui: "Kkkvienu at
vejo galima lankti,'kad sovieti
nio režimas pasaka taip vadina
mojo tautinio komtutizmo link
me” Ir "Galinta tikėtto rusifika
cijos sustiprėjimo Ir rusų komu
nistų dominavimo' pavergtuose 
kraštuose pratęaiaM.1 —-1- , 
bus tuo tikslu pasiųsta daugiau

w i

r

J *

Už VIETINES KAINAS!

r

dar nėra. Jų Lietuvoj jau seniai 
yra daugiau negu reikia. Jie tiek 
Lietuvą surusino, kiek fiziškai 
padidino rusų nuošimtį Lietuvo
je likusių lietuvių nutautinti 
jiems mažai tepavyko ir šiuo me
tu daugiau yra ženklų, rodančių, 
kad rusifikacijos, kaip tokios, 
pastangos greičiau blanksta, ne
gu stiprėja.

Tai nėra Maskvos malonė, o 
tai yra lietuvių (ir daugumo vi
sų kitų nerusiškų tautų) tauti
nio atsparumo laimėjimas, pri- 
verčiąs kremlininkus darytis 
nuolaidesniais ir žiūrėti kiek pro 
pirštus į oficialiai leistos tauti
nės formos drąsesnį brovimąsi 
atgal taip pat ir į turinį.

Ar jau yra ženklų, kad sustip
rinta rusifikacijos banga Lietu
vai vėl gręsia artimiausiu laiku? 
Dr. Trimakas tuos ženklus mato

Panarinęs akis, jis taip pasyviai ir to
kiu akmeniniu veidu klausėsi aiškiaregės, 
kad toji, kartais perliedama jį kiaurai besi
skverbiančiu žvilgsniu, jokiu būdu negalėjo 
patirti, ar jos beriamieji žodžiai rieda tin
kamais bėgiais, ar tik gėdingai mauna pro 
šalį, ir todėl su kiekvienu sakiniu ji darėsi 
atsargesnė.

— ... ponas vis dar esi kryžkelėje ir 
negali suprasti savęs. Kartais ponpi atrodo, 
kad myli ją, kartais nekenti jos. Jf negaili 
tau, pone, gero žvilgsnio, bet ji dar rieapsi- 
sprendusi, daug visokių vilionių veikia ją, ma padaryti, "kad tėvas motina nebus jai mie- 

•ir ji jasuka kitur, nors jau pradeda jausti, Ii, tik tu, pone, ir tavo krustelėjimas bei žo- 
kad pono jausmas yra tvirčiausias. Labai dis bus jai įsakymas...

de nuleistos akys neblikštelėjo gyvesne ug
nele. Nieko nelaimėjusi, ji buvo priversta 
tęsti. t

— Jei ji nebus pašalinta, jei jos įtaka 
nebus sumažinta, gali nutrūkti santykiai 
tarp tavęs, pone, ir tavo pasirinktosios. Ta
čiau yra visokių priemonių. Jei, pone, apsi- 
spręsi, jei tavo jausmas pakankamai stiprus, 
galima šį tą padaryti, galima palenkti jos 
jausmą tau ir dar taip stipriai, kad ji paliks 
ir tuos, su kuriais tau, pone, žinant, o dar 
dažniau nežinant, susitinka ir matosi. Gali-

negera}, žalingai ją vęikia brunetė, labai ar
tima jai, ar tik nebus jos giminė?

Moteris vėl žaibu kiaurai žvilgterėjo į 
jaunuoĄ, bet vėl nusivylė, nes geltoname vei- 

*

Aiškiaregė dar -kurį laiką kalbėjo, bet 
tas nejudąs veidas pagaliau ją visai pribaigė. 
Neturėdama- kitos išeities, -nutarė viską pa
statyti ant kortos.

— Taigi, galiu parduoti tau, pone, visa- 
galinčiių žolių vaistų. Nori?

— Galima, — kiek patylėjęs, linktelėja 
vaikinas.

Džiaugsmingai žibtelėjusi akimis, bet 
abejingu balsu moteris pažymėjo:

— Kaip tik artėja mėnulio pilnatis, tin
kamas laikas žolėms. Ar galėsi jai į arbatą 
įlašinti, ar kaip kitaip įduoti?

— Galėsiu.
— Ji bus tavo, pone, visi tavo vargai 

pasibaigė. Iš jauno žmogaus daug neimsiu, 
suprantu, tokiame amžiuje...

— Kiek?
— Dešimt litų...
Jaunuolis pirmą kartą pakėlė veidą, ir 

abiejų akyk pasiglėbėsčiavo tokiu atkaklu
mu, jog aiškiaregė pagalvojo:

— Iš to sukčiaus ir trijų litų neištrauk
si, — o balsu.dar gimdė: — dešimt litų — 
menkas pinigas už tokią paną. Būsi jos kūno 
ir dvasios valdovas, dievaž, nęąu branginin- 
kė. Gal pats, pridėsi vėliau, kaip kiti daro.

ar turi kokios praktiškos reikš
mės. Argi yra koks skirtumas, 
jei diktatūrą vadinsi kolektyvi
ne, ar vienašmene ? Kažin ar yra 
buvęs koks "vienašmenis” dikta
torius, kuris būtų viską dikta
vęs iš tikrųjų tik pats vienas, 
kuriam būtų neturėję įtakos jo 
pasitikėjimą turį patarėjai. Sko
nio dalykas, ar tai vadinsi vien
ašmene, ar kolektyvine diktatū
ra ... Patarėjai kartais ima 
rungtyniauti dėl diktatoriaus pa
sitikėjimo ir tada vieni katrie 
turi kristi. Kartais tokių rungty
nių metu krinta ir pats vyriau
sias diktatorius.

Panašiai būna ir labai demo
kratinėse grupėse: kai susidaro 
dvi ar daugiau nuomonių, susi
daro grupės, rungtyniauja, vie
nos laimų kitos krinta ...

Išvados daromos ne iš to, ar 
vadovybė buvo ar nebuvo kolek- 

pastaruosiuose pasikeitimu o s e J tyvinė. V. R.
Kremliuje. Kažin ar tai teisingas 
tų pasikeitimų vertinimas... 
Tuo tarpu tie pasikeitimai yra 
susiję su šiokiomis tokiomis kon
cesijomis masėms. Vykusiu ar 
nevykusiu būdu, bet siekiama 
masių apraminimo, ne erzinimo. 
Kad būtų vėl pasukta sugriežtin
tų reikalavimų linkme, reiktų 
dar tolesnių permainų. Ar krem- 
lininkai su Chruščiovu priešaky 
drįs sugriežtėti, ar gal bus pri
versti net ir dar toliau eiti masių 
maldymo ir joms prisigerinimo 
keliu — dabar dar galima tik 
spėlioti, bet ne kategoriškai pra
našauti.
. Neįtikina ir dr. Trimako iš ki

tų "dogmatikų” perimtas teigi
mas, kad "Kolektyvinė vadovy
bė diktatūroj yra nesąmonė”.

Tai yra "dogma”, kuri vargu
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Toji netekėjusi sesutė apsisprendė užrašyti 
savo palikimą tinkamam seserėnui, bet toji 
ištekėjusi apsisprendė palikti tam seserėnui, 
kuris neturi gauti to turto. '

— Vadinas ne tau, pone, ji nutarė užra
šyti, — linktelėjo aiškiaregė.

— Deja, ne man.
— Norėtum, ponas, kad toji našlė teta 

atkreiptų j patį dėmesį, kad jos širdis tik 
tavimi plaktų.

— Kaip tik taip.
— Tai galima padaryti, nors nėra lęng- 

va. Tai jau ne meilės reikalas, šis tas sun
kesnio. žinoma, ir kaštuos daugiau, nes čia 
jau reikia ypatingų žolių.

Vaikinas pradėjo kikenti.
— žolės gyvuliams tetinka, jų ir aš pats 

galiu pasirinkti. Aš tave rimtai klausiu: ar 
nori uždirbti, ar ne?

— Žiūrint koks darbas, — kiek patylė
jusi nusileido moteris, supratusi, kad šis rie
šutas kietaš perkrimsti.

....... . . . — Darbas vieni, juokai, jei turi proto.
Vaikinas vii dar atidžiai tūrėjo į mote- yra vieni niekai, bet sesers našlės turtas jau- Pasistengsiu, kad tos tetulės atvyktų pas 

rį, tartum dar neapsisprendęs, pagaliau, lė- yra vertas dėmesio. Ne rūmai, žinoma, bet tave. Tau, reiktų liežuviu taip pamalti, kad 
šis tas apčiuopamo. Dabar klausyk atidžiai, jos abi užrašytų vienam.tai apsidairęs, paklausė:

— Nori dvigubai daugiau uždirbti?
Netikėti žodžiai užklupo moterį, lyg bo

tagas, bet vėl nė vienas jos bruožas nekrus
telėjo. Ji, ragavusi įvairiaus gyvenimo, iš
moko nerodyti gausmų, išmoko neskubėti su 
sprendimu, todėl abejingai papurtė galva.

— Man daugiau nereikia. Dešimt litų 
bus viskas. Tiek žolės ir pamokymai kaštuo
ja-

— Pamokymus pasilaikyk sau, — lyg 
kirviu nukirto svečias.

— Argi? — aiškiaregė susmuko į kėdę, 
gudriai panarindama galvą, kad pasakoto
jas, neblaškomas jos žvilgsnio, nesivaržyda
mas pasipasakotų. Bet tas nesiskubino. Už
sirūkęs dar ilgokai tyrinėjo moterį.

— Aš tau mažą pasakėlę papasakosiu. 
Kartą gyveno keturios sesreys. Dvi mirė, ki
tos dvi dar kruta ir šį tą turi, žinoma, su 
savimi į žemę jos negalės pasiimti nei namų, 
nei rakandų, nei pinigų. Kam nors tai turi 
likti. Artimiaiisi giminės yra mirusių dviejų 
seserių du sūnūs. Netekėjusios sesers turtas
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Kiaulienos mėsos mėgėjams būtimi paėiūiuuiyti

V. BARTKUS

n 
Trichinos kontrolės Amerikoje j 

nėra
Pagal veikiančius įstatymus, i 

šiame krašte vykdoma mėsos ’ 
priežiūra. Maisto inspektoriai ] 
seka, kad tik sveikų gyvulių nte- ( 
sa patektų pas vartotoją. Deja, -i 
ši priežiūra neatplaaidoja var- i 
toto jų nuo trichinos pavojaus: I 
Trichinos kontrolė mėsos prie- ] 
žiūroje nevykdoma. 1

Daugelis Europos valstybių iš 1 
seno praktikuoja trichinos kont
rolę. ši kontrolė vykdoma bėn- i 
drosios mėsos inspekcijos metu, i 
mikroskopo pagalba tiriant kiek
vienos kiaulės skerdienos raurne- i 
ninio audinio kelis pavyzdžius. 
Tiesa, ta kontrolė trichinos Pa
vojaus tuose kraštuose nepanai
kino, tačiau gerokai sumažino.
• Prieš kontrolės įvedimą, kai-’ 
kuriuose Europos kraštuose, 
ypač Vokietijoje, trichinozio li
ga buvo labai paplitusi; Tai to
dėl, kad europiečiai, o ypač vo
kiečiai, buvo ir tebėra dideli mė
gėjai žalios kiaulienos mėsos: rū
kytų kumpių, dešrų ir kitokių 
gaminių. Vien rūkymas, kaip yra 
patirta, trichinos neužmuša.

Vieną laiką, 1891-1906 m., tri
chinos kontrolė buvo praktikuo
jama ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet tik eksportuoja
moms kiaulėms. Mat vokiečiai 
reikalavo Amerikos valdžios liu
dijimų, kad įvežamų kiaulių 
skerdienos buvo mikroskopo pa
galba patikrintos ir kad jose tri
chinos nerasta. Vėliau, reikalą 
nuodugniai ištyrus, prieita iš
vados, kad mikroskopinė trichi
nos kontrolė Amerikoje tikslo 
nepsaiekia, todėl ji 1906 m. bu
vo panaikinta. Nuo to laiko tri
chinos kontrolė šiatne krašte 
daugiau nebepraktikuojama.

U. S. Žemės Ūkio Departamen
tas savo neigiamą nusistatymą 
mikroskopinės trichinos kontro
lės atžvilgiu taip motyvuoja:

1) Trichina mėsoje randama 
tik mikroskopo pagalba, išlytus 
kelis labai mažus raumeninių 
audinių pluošteliuB. Nors trichi
na gali būti rasta betkurioj už
krėstos skerdienos raumenų Vie
toje, tačiau dažniausia ji įkan
dama raumenyse tam tikrų or
ganų, kaip' liežuvio, diafragmoj 
ir kt. Užtat tiriant skerdieną, 
pavyzdžiai imami tik iš tų vie
tų. Visos kiaulės juk po mikros- 

• kopų nepaguldysi. Neradūa tri
chinos tose vietose, datom® iš
vada, kad skerdiena nėra trichi
nos užkrėsta.

Bet tai tėra tik spėjimas, nes 
trichina gali būti įsikūrusi kur 
kitur raumenyse, ir tai tokiam 
skaičiuje, kad žmogus, jų užvai- nai paruošti valgiui, pav. ktim- 
gęs, gali labai rimtai susirgti piai, dešros ir kt. Siė gaminiai; 
trichinoziu.

Yra žinoma daug atsitikimų, 
kur reikėjo atlikti tos pat kiau
lės skerdienoj vM 20 tyrimų, 
kol pagaliau trie&fto buvo su
rasta. 2. H. Dėpenrtamentaa mini 
vieną atsitikimų VeMetijoj e, kur 
per tam tikrą laikotarpį įtyrus 
6,329 trfchinorio susirgimus, 
virš 32% jų rasta kilusių dėl val
gymo nepakankamai išvirtos ar
ba visai žalios (rūkytos) kiau
lienos mėsos, kuri inspektorių 
buvo mikroskopiniai ištirta ir 
pripažinta laisva nuo trichinos.

2) Krašte kasmet skerdžiame 
apie 70 mil. kiaulių. Jei jos vi
sos būtų mikroskopiniai tikrina
mos, tektų inspekcijai kasmet iš
leisti virš 10 mil. dolerių. Atsi
menant tokion kontrolės neefek- 
tingumą, tos išlaidos nebūtų pa
teisinamos.

3) Įvedus mikroskopinę trichi
nos kontrolę, kiaulienos mėsos 
vartotojai būtų klaidingai įteig
ti, kad inspektuota ir praleista 
kiaulienos mėsa neturi trichinos 
ir yra visiškai saugi valgyti bet 
kuriam pavydale. Tai galėtų su
daryti daug žalos vartotojams ir 
dar didesnes išlaidas iždui.

O vis dėlto kovojama
Tokia tai yra liūdna pasaka 

apie panelę trichinėlę ir jos žalų 
žmogui. Iš tos pasakos išeitų, 
kad šio krašto žmogus yra pa
vestas trichinos malonei, nes 
krašto įstatymai nepajėgia jam 
suteikti tinkamos apsaugos.

Laimei, nėra jau taip blogai. 
Tiesa, kovai su trichina U. S. 
neturi nei visuotinų (apimančių 
visas valstybes, visus miestus ir 
kaimus), nei radikalių įstatymų. 
Niekas ūkininko neverčia kiau
les šerti tik virtomis maisto at
matomis, tuo būdu apsaugojant 
kiaules nuo užsikrėtimo trichina. 
Niekas netikrina betkur paskers
tos kiaulės ar ji kartais nėra už
krėsta trichina, o tuo pačiu nie
kas nedraudžia mėsos prekybi
ninkui parduoti vartotojui kad 
ir labiausiai trichina užkrėstų 
žabą kiaulieną- mėsų.

Tačiau šis kraštas turi porų 
įstatymų, kurie kovoje su trichi
na ir trichinoziu apima gana 
platų barų. Tie įstatymai yra: 
1) Federalinės Valdžios įstaty
mas, reguliuojąs kiaulienos mė
sos produktų, skirtų tarpvalsty
binei prekybai, paruošimų tos 
valdžios kontroliuojamose įmo
nėse, 2) Federalinės Valdžios 
įstatymas, reguliuojąs maisto at
matų transportą tarp valstybių^

Pirmus įstatymas skiria dvie
jų rūšių mėsos gaminius:

(a) vadinamus "ready to eat”, 
kurie parduodami maistui išbir
ti, iškepti ar kitaip kaip' galutL

vyje, Mę nupirktu jų. namuose 
^daugiau nebeVerdant &r Ae^ake- 
pant; ’

(bj žali ar pusiau žali gami
niai, šiek tiek apvirti, pasūdyti 
iar parūkyti geresniam išlaiky
mui ar geresnei išvaizdai. Tie 
gaminiai, paprastai, prieš val
gant dar verdami ar kepami* 

Įstatymo nuostatai taikomi 
•tik l’ready to eat” gaminiams, 
tuo būdu verčiant įmones pasi
imti pilnų atsakomybę už galimą 
jo gaminių vartotojo užkrėtimą 
trichina.

' Antrosios rūšies gaminiais, 
kurie gamintojo parduodami 
maistui ne kaip ”ready to eat”, 
įstatymas nesirūpina, nes tokie 
gaminiai tevalgomi tik juos iš
virus.

Pagal įstatymo nuostatus, 
”ready to eat” gaminiai turi bū
ti įmonėje ruošiami taip, kad 
juose galima trichina tikrai bū
tų užmušta. Tuo tikslu, visi mė
sos gaminiai, į kuriuos pilnai ar 
iš dalies įeina kiaulienos mėsos 
raumenys, turi būti:

1) šaldomi prie temperatūros 
neaukštesnės kaip 5 F ir rie- 
tfumpesniam laikui kaip 29 die
dų;

Ž) arba kaitinama nustatytų 
kliką ir ndsfatytoše sąlygose 
prie temperatūros ne žemesnės 
kaip 137 F;

3) arba konservuojama (sūp 
doma, džiovinama ir rūkoma) 
pągal nustatytus dėsnius, prie 
nustatytoj temperatūros, nuo 20 
iki 40* dienų, pareinamai nuo 
gaminių rūšies.

Atsimenant, kad apie 60% Vi- J 
sų rinkdn pateikiamų mėsos ga
minių pagaminame Federalinės 
Valdžios kontroliuojamose įmo- . 
nėse, galim* teigti, kad didelė 
dalis mėsos gaminių rinkoje var- 
toto jUi nefodaro trichinos paVo- | 
jaus. Kas kita su mažesnių, Fę-1 
deralinės Valdžios nekontroliuo
jamų įmonių gamyba, šios įmo
nės, paprastai, neturi tinkamą! 
sąlygų kovai su trichina1 parim-. 
šiant kiaulienos mėsos gaminius 
”ready to eat”, tad yra visiškai 
galini*', kad> tokių įmonių gami
niai gali turėti savyje ir gyvą 
trichinų.

Kaip1 minėta, svarbiausia* šal
tinis kiaulėms užsikrėsit trfehi-' 
na yra žalios maisto atmatos. Šio 
šaltinio trlclNnoa pavojui suma
žinti, Federalinis įstatymas (2) 
draudžia iš valstybės ribų išvež
ti žalias maisto atmatas. Jos ga-: 
Ii būti išvežtos tik nustatyta 
tvarka jas iššutinus.

• f *. ■
dažnai. mikroskopo ■ pagalba 
kiauteli skerdienoje esančios irj- 
ci&Jfarasti nepasaka. Dėl 
W apstybės ir trichihos kon
trolė fcepdroje mėsos priežiūroje 

^g neįmanonia. . ,
*. j ... . Alus virimSs trichinų ŪŽ- 
mūŠa^lĄčiau ji yra lahal aispa- 

iųi ir bendrai koiuerva- 
,__ . . /Tik sudėtingas, dailg lai
ko Ir hiSingių įrengimų rei&laū- 

2 ' i ar konservavimas 
. —. .trichiną. Tad supranta- 
'IumĮ kovai su trichina tln- 
ląwliu sąlygas gali turėti

paprastai, Valgomi tokiam 8to-
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ju^nnbrmas ar konservavfanas 
ūtaušaįtrichf

kaftilaiii^- _____
tik didžiosios, Federalinės Val
džios kontroliuojamos, įmonės. 
Federaf' 
liuojani ___ „_____ r ,____
sieninialir vietiniai vad. "ūkiš
ki” kiaulienos mėsos rūkyti, bet 
nevirtu gaminiai neduoda tin
kamos garantijos, kad jie savyje 
neturi gyvosios trichinos.

Tikriąusia priemonė apsisau
goti nuer trichinos yra valgymas 
tik gerki išvirtą ar iškeptą kiau
lieną, vengiant rūkytų, bet ne
virtų gaminių. Todėl mūsų sma
guriautojai, ypač šeimininkės, 
turėtų atkreipti rimtų dėmesį į 
valdžios sveikatos įstaigų ir mo
kyklų skelbiamus šūkius: "Sau
gokis Mehinost valgyk tik išvir
tų as gerai iškeptų kiaulieną ir 
jesgtMrinius!"

MARGUT'iŽ
:W seniausias Amerikos 
Hetavių žurnalas. Jis išeina kiek- 
vieų^.iMnesį — yra gausiai ilius- 
trootaf, turiningas, įvairus ir 
štafŽfohas su malonumu.

MABGUCIO metinė prenume^ 
rafoMM*

K Žfrajučio adresai: 6755 So. 
WėsiA' Avė,- Chieago tt.

nės Valdžios nekontro- 
Jsįmonių, o taip pat uŽ-
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Medžiagos, atdynd, vaistai^ laikrodžiai, baltMai ir Ht.
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefonu Londone, CAF 2167. ■ 

Telei miniai užsakymai automatiškai įrašomi plokštelėn, todėl negali įvykti klaidų.
ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų Paprastu paštu .4-6 taraitės 

Oro paštu 1 kilogramo persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba 8 <fol. 80 centų. Kiekvienas 
sekantis klg. — 0 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstų receptų.
Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai lietuvių kalboje siunčiami nemokamai. 
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraMžiatata.
{mokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų. 
Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tų pačią dienų.
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Išvados
Trichina yra pavojingas žmo

gaus priešas, puikiai prisitaikęs 
parazitiniam gyvenimui. Para- 1 
zito sukelta liga — trichinozis 
pasireiškia tiek įvairiomis for
momis, kad dažnai yra neįma
noma jos atskirti nuo daugelio 
kitų ligų. Trichinozis gali ne tik 
sužaloti žmogaus sveikatą, bet l 
kartais gali būti ir mirties prie
žastimi.

Trichina yra nepaprastai ma
žas padaras, matomas tik mik
roskopo- pagalba. Tačiau labai

taiko sutikti seserėną su dvfem tetom. Ir aš 
jau taip sūtvarkystu, kad visų Smilų dėkosi. 
TU gal kelis tūkstančius ghifirf, o man1 tų 
skatikų gailės i. Getai, tebūna 4S litai, ir jau 
nė vieno lito pfgfaū. Eikim prie reikalo.

Vyris pscjūto; kad toffmesnėk derybos 
neįmanomos. Bfe tb, didesnė- kaina vers mo
terį labiau stengtfe, tiek gavusi ji neišsiple
pės.

— Turi pažadėti, kad antrų kartą čia 
jau nebeatvyksi, akrfrtto tamsoje gali būti

— Tau.
— Na, man.
— Sutipku, bet už tą darbą bus penkias

dešimt litų.
— Kvailių eik ieškoti kitur. Pusė ir tai 

bus daug.
— Kaip nori, pone, aš nelaikau, bet ne 

kiekvienas taip tau padarys, kaip nori. Ki
tam gali neišeiti, o man išeis. Aš esu daug 
mačiusi, esu gudri ir nepasakysiu joms ne
reikalingo žodžio. Jei kartą tau, pone šis rei
kalas neišeis, antrą kartą jo nepakartosi, o pavojingai, — pagrasė vyriaš. 
laimėti gali daug. Negailėk tų pinigų. Man 
daug nereikia aiškinti. Iš pusės žodžio aš 
tave, pone, suprasiu, ir bus pasakyta, taip 
nori, pats galėsi klausytis, pasislėpęs Už šios 
sienos. Be to, pone, tu kitos išeities neturi. 
Reikia būtinai mėginti, kad ir šiuo būdu, ki
taip neteksi viso turto.

— Tu dar iš jų uždirbsi už būrimą, o 
aš ir taip dvi savaitės čia sėdžiu, laiką gai
šinu. Žirjai, ką reiškia neapnrokomos atosto
gos, ar ne? 59 litų — didelis pipigas.

— Kas į tą skyfo vyksti Per dvi ([fenas 
vos Utys Žmonės teatėjo. Phbtmjiu tavo te
tom, pene, te dingsta.

— Taip buk įfėrfausia. Dabar klausyk. 
Tikiuosi, abi Pranų tetulės ateis pūs tave ry
toj J pavdiarf. Toji turtingoji tetute — žie
das ant kairės; rimbas, pfhišhtfg fūddas ap
siaustas IT apritititir sena Skrybėlaitė. Ta ki
ta tetulė — psitėiė; dribsės H fono su skara 
ir milo apsfaūstū.■' • • •

Stasio Babelio sukaktie
Nepriklausomą Lietuvą atsta

tant ir per 20 su viršum metų 
josios gyvenimo bėgy turėjome 
daug labai taurių ir garbių pa
triotų, darbuotojų Lietuvai ir jos 
žmonėms. Be tokių žmonių pa
galbūs būtų neįmanoma gražiai 
tvarkyti įvairius krašto reika
lus ir kelti kultūrą.

Vienas iš tokių tauriųjų vyrų, 
gyvenąs dabar Toronte, Kanado
je rugpiūčio mėn. 3 d. atšventęs 

, 60 metų gyvenimo ir 40 metų 
visuomeninio darbo sukaktį, yra 

| Stasys Danelis. Jam rūpėjo ir 
iūniiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

00VAHŲ SIUNTINIAI
> LIETUVA, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

KITAS SOVIETŲ RUSUOS DALIS 
J APMOKANT MUITĄ ČIA
Fagal specialiai sutartą INTURIST, Maskvoje, leidimą 
x AR JOS IEŠKOTE?

• ‘Tetikimos JBsrfdroVės, • ••.„.
• Skubiam ir veikliain patarnavimui.
• Btitarovės su dįiugiaė kafy 28 metų patyrimo.
• T&iamo atlyginimo pagirt nuostatus.
• Mandagaus kiekvienam paskirai rodomo dėmesio 

'iiiltdfviduališko pakarimot
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ir

• PHstatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo.
• Bendrovės, kurioje kyšius imti draudžiama.

MžGINKITE: 
.PARCĖL DEPARTMENT 

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
raiLAoiijMnA t, pa. 
11« Walmit St, Tel. LOmbard 3-34S5. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vaL

CHICAGO 32, ILL.
4102 Areher Avė. Telef. FRontier
6-6399. Kasdien 9-7, šeštai!. 9-5 vai.

DETROIT 10, MICHIGAN
6046 NŠMiigan Avė. Tet TAshmore 
5.75fo. rarnad., antaad!,' trofinė., 
ketvirta* petfiteA ui? Šeliatfc

1 Otp vai...
Atsiųsdami šfMthrius. mūmis paštu taip pat susilauksite 
tokio pat skubaus'# tinkamo patarnavimo. Sąskaita jums 

1 išsiunčiama tą pačią dieną, kada gaunamas jūsų siuntinys. 
Informacijos ir katalogai jums siunčiami paprašius.

iiiiiiiiiiiinmiuiiiiiiiiiiiuiiiiHHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-------------------------- -----------------  .

NEW TORK 23, N. Y.
1991 Broadvay. Tel. LYceum 5-0900. 
Kaidien ir šeitadieniais 9-5, (sekma
dieniais uždaryta).

CLEVELAND, OHIO
1165 Ėast 71 St Tel. ŪTah 1-0807. 
Kasdien 10-7, šeštadieniais 10-5 vaL

StfFYH BOfffDrt, MA88.
Room 10 Ellis Bldg., 409 E. Broadvay 
Telef. ANdrew 8-8764. Kasdien 9-5, 
šeštad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vai.

rūpi, kad Lietuva būtų laisva ir ' 
nepriklausoma, kad joje žmonės 
būtų apšviesti ir lengviau, gra
žiau gyventų, kad kraštas kul
tūrėtų ir civilizėtų, kad Lietu
vos praeitis būtų ištirta ir mei
lė savo kraštui sustiprinta pri- j 
augančioms kartoms ir kad lie- ' 
tuviai būtų taurūs žmonės, my
lėtų viena kitų be skirtumų po
litiniu, religiniu ir socialiniu at
žvilgiu, kaip jis ir pats tai savo 
gyvenime vykdė.

Dpi to mes matėme jį daugel 
kur tyliai, ramiai, kukliai kaip jis 
pats, bet pastoviai bedirbantį vi
sų jo gyvenimų ir daug kur da
lyvaujantį, kur reikalinga augš- 
čiau minėtam tikslai siekti. At
sikuriant nepriklausomai Lietu- 
Vai, jis savanoriu daly
vauja kovose prieš Lietuvos prie
šus Panevėžio Batalione paskiau 
virtusiame 4 pulke.

Nuo pat Rauliu Sųjungos įsi
kūrimo tampa jos aktyviu nariu 
PabeVėžy ir ėjo tos rinktinės 
svarbias pareigas visų nepri
klausomybės laikotarpį. Beveik 
visą civilinį gyveninių dirbo Pa
nevėžio miesto savivaldybėje iki 
pat Liet, nepriklausomybės nete
kimo, eidamas svarbias inspek
toriaus pareigas, domėjosi savi-, 
vaidybiniais administrcaijos rei-. 
kaisis ir buvo toj srity geras1. 
žinovas.

Su žinomuoju pedagogu, gam
tininku ir Lietuvos senienų ty
rinėtoju Jurgiu Elisonu ir kitais 
Stasys B. buvo bendrasteigėju 
Panevėžio m u z ė j a u s ir 
ilgų brikų buvo jo' tvarkytoju. 
Be to jis priklausė prie įvairių 
kultūrinių ir karitativinių orga
nizacijų, rašė laikraščiuose, pa
dėjo rinkti tautosakinius daly
kus.

Už sumanų Stasio BafleHo 
veiklumų jis buvo apdovanotas 
įvairiais žyminiais, iš kurių jis

k
pagarbiausiai vertino Vytauto 
Didžiojo su kardais ordeną ir 
Saulių žvaigždę, o savanorių me
dalis aišku visados puošdavo jo 
krūtinę per tautos šventes.

Stasys, būdamas teisingas, 
tautus, kuklūs fr taikingas buvo 
lt yra jo kaimynų, bendradarbių 
lt pažįstamų visar mėgiamu. Jo 
pagelbtngnmą pažino Žntoftes per 
Lietuvos okupacijas prie bolše
vikų Ir vokiečių.

Užplūstant bolševikams antra 
kartę Lietuvę, Stasys B. kaip h 
visi, su širdgėla palieka savo ša
lį, gražius savo darbo vaisius, 
mylimų savo’ gimtinį kaimų Vil- 
kapievius, kur jis pas "daraktar- 
kas" pradėjo mokslų, naujai įsi
gytų sodybų Bernatonyse ir Pa
nevėžį, kur jis įgijo mokslų ka
daise realinėje mokykloje. Su 
juo pasitraukė' drauge ir visa 
šeima, žmona ir 3 sūnūs. 1949 
m. įsikūrė Toronte, Kanadoje, 
čia jis irgi įsijungė į lietuvių 
veiklų: suorganizavo Liet. Sava
norių skyrių, buvo Lietuvių Na
mų bendruteigėju ir yra jų vi
cepirmininku, priklauso prie 
daugelių liet kultūrinių organi
zacijų ir randa laiko ir energi
jos joms dirbti.

Jo visi trys sūnūs Algirdas, 
Algimantai ir Vytautas yra bai
gę Čia mokslus te reiškiasi lietu
vių visuomeniniame gyvenime. 
Šeimos dtdžfcftHfia pagelbminkė 
yra Ofts Banefietiė, ghn. Pbvilo- 
nytė.

Telydi juos visus lannė ir svei
kata. K.

tudomSk
DIRVOS

1272 Esat 71 St. 
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man palanki. Našlė ir parfelė tetulės dabar 
kartu gyvena, taigi paslapčių neturi viena 
nuo kitos'.

— Suprantu, kaip ipan elgtis? Ar turiu 
nuo adatos viską Iškloti, ar atsargiau? Ar 
jos yisai kvaiftM, ėr...

— Ne, toji našlė tetulė nėra kvaila, oi, 
gudri tetulė. Reikia labai atsargiai. Nevai
dink per daug1 Žinanti, nes tada baigta. Nei 
vardų, nei pavardžių, nei vietų nereikia — 
pagaūs ji tave bematant. Taikyk į patį cent
rą: sakyk, junfu jūsų sidlos rūpėstį, štai kas. 
Bet tavo pagrindinė korta turi būti tetulių 
religingumas. Tai našlei tetulei su pliušu tie-

— Kai aš turiu siūlą, pone, tai susuksiu 
tokį kamuolį, kad tetulėms ir naktį sapnuo
sis mano žodžiai. Jokia jėga ir jokie įkalbi
nėjimai ano kito seserėno bei sūlėkusių visų 
kitų giminių nepakeis tetulių testamento. Pi
giai, pone, labai pigiai viską gausi.

— Patark, kad neatidėliotų padaryti už
rašus, bet taip netiesiai...

— Taip pasakysiu, kad- tikės, jog pa
čioms atėjo šita mintis, kokios jos gudrios 
bebūtų.

Dar kurį laiką abu gražiai tarėsi, 
karščiau susikirto dėl atlyginimo, dėl 
kada jis turės būti įteiktas. Tą reikalą 

šiai ir pasakyk: jei tam viskių paiiksi. ku- tvarkę, persiskyrė, kaip'geri draugai.

kų, kibčiau į darbą. Minia ne man, slopi
na... Serafiną, leisk, pagalvėlę pakišiu po 
riugard. Sakai, Skauda, o nežiūri savęs. Va, 
Šitaip geriau. Pykstu vis tiek, tetule, va, ne
išėjai su manim pasivaikščioti.

r
— Kojos jau ne tos. Antan, pabrinkusios, 

va. į miestelį lygiu keliu tai dar ir suvaikį^^ 
tom, bet kur mums pro bruzdynus lakstyti! 
metai ne tie 1

riam dabar gMvbji, tat fr> Žvškės ant kapo 
nepastatys fr rtdŠtų niekad, neužpyks, o tai 
tetulei su miltf,- .. '

— ir žvakę' pastatys, kol gyvens, ir mi
šių negailės, — padėjo aiškiaregė..

— Šitaip 'įėfiii.' Stakyfc jttf: neklysti sa- 
t<r Stefoj*, apfe

tik 
to, 
su

____ .. _r„ ^„__jhą; Žmogų galvoji. Aš,
— kerr žttaf, pone, kad tojifrttrfė, matai, Hemuktr ifoteeikštlį^fu įpratusi malti, 

Gyventi ir man reikia, — išplėtė ran- našlė', nbrf vfetą ptfiktf tevty pMbrotiūlf fiėt rdilttą, kadį lfofti? rte taip tiesiai, bet kad.
ičas aiškiaregė. — Ne'kiekvieną dieną paąi- —Tbji Str.ilhįd ir stafėfeifofįjfepėjb; ji jbs pktSfos taFįf4Wrt suprastų1. ' ,

— Metai ne tiė,,— pritarė ir Leosė. — 
Teisingai sakai, Serafiną, šiandien ir be to 
daug vaikščiojom: ir bažnyčioje buvome ir 
būdelių pasižiūrėjome. Seniai toks didelis be
buvo jomarkas?

, pĮ.jyajfcįyo, įįgį jU8 visokių sukčių.
Jaunuolis, apsukęs didelį ritą, grįžo na- Vakar> eWam8fl pfo tuo#

mo ne nuo miestelio, bet iš priešingos pusės, Bli aiškiaregė. Bbtagu, sakau,
nuo miško. Pamojavęs pro langą žiūrinčiai jg&lakH> £ {r j
netekėjusiai tetulei Lfosėi, įžengė į vidų. Pa- „„ žmonės ją laimi
dunksėjęs sau per plmičlus, pastekundė: giria. •/. /jg

— Tas mieštas.skipiiiit šėMkatų.' Va, va- - . , - - ; S
hrndų pesivąikščioian ttiške/lr, rados, lyg —Kartais jos. ir teisybę pasako,uįfc. 

radaonbslfąsnis/tt^'^ < (Kd.y -i-
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Kaip ir kiekviena idėjinė or
ganizacija, Santara susiduria su 
dviem pagrindinėmis veiklos 
kryptimis. Pirmiausia, ji neša 
tam tįkrą idėją, skleidžia ją kas
dienybėje, polemizuoja stt prie
šingai nusistačiusiais, ši veiklos 
kryptis gimdo paskaitas bei ra
šinius, nagrinėjančius ir ieškan
čius atsakymo į gyvenamojo me
to problemas. Tai veikla kovo- 
jančiojo Santaros avangardo, 
nuolat budinčio pirmose fronto 
linijose.

Minties sukaupimas į dienos 
problemas yra efektyviausia 
veikla žiūrint dabarties akimis. 
Jis yra išraiška organizacijom 
gyvastingumo, nes, iš tiesų, iš
orės impulsams nebeatsakąs kū
nas jau arti sustingimo. Ir San
tarai ši išorinės veiklos kryptis, skiriasi nuo savo oponentų; kas 
atsikreipimas į dabarties aktua- I 
lijas, yra teisėta ir būtina. ■

Tačiau tai tik viena veiklos I 
kryptis. Kaip tokia, ji yra atvira 1 
pavojui, kad, dabarties aplinky- i 
bėms dingus, nustos reikšmės ir < 
dabarčiai pritaikyti sprendimai. 
Aktualijos anksčiau ar vėliau 
virsta archyvinėmis senienomis. 
Ir, be abejo, organizacija negali 
išstatyti savęs tokiam pavojui; : 
jai reikalingas pagrindas, kuris, 
nors ir nuolatiniame sąryšyje su 
tikrove, neišsisemia dienos klau
simais. Taip pat ir Santara ne
gali pasišvęsti vien išorinei, ■ da
barties aktualijų veiklai.

Kaip idėjinė ogrtfnizacija, 
Santara atstovauja netik dabar
tį. Pagaliau, ji nėra nei absoliu
čiai naujas kūrinys. Jos idėja 
tiek sena, kiek sena yra sąmo
ningai suprasta laisvės būtiny
bė; Santaros šaknys glūdi isto
rijoje, Santara yra tik vienas iš 
daugelio judėjimų, kurie įvai
riais laikais ir aplinkybėmis iš
kilo ginti lasvės idėjoB. Santara 
tad turi būti su savo giminaičiais 
gilesniame ryšyje, turi ryškiau 
pažinti savo užnugarį ir akivaiz
džiau pamatyti laisvės idėjos 
sėkmę bei nesėkmę istorijos ban
gavime. Šitoks pažinimas aiš
kiau apibrėš ir pačią laisvės idė
ją ir gal net atvers bruožus, ku
riuos yra aptemdžiusi dabartis.

Nusikreipimas į idėjos gylį 
per istoriją yra antroji organi
zacijos veiklos kryptis. Santarai 
tad reikia netik studijų dienos 
klausimais, bet ir visuotinei is
torijai priklausančių studijų. 
Kokiomis formomis laišvės pro
blema pasireiškė šimtmečių bė
gyje, kas yra jos didieji pagrin
dėjai, kokiose aplinkybėse iškilo 
laisvės idėjos būtinybė, kokios 
jėgos atvirai ar po priedanga 
kovojo prieš laisvės idėją, kurioB 
iš šių srovių išsilaikė istorijoje 
kaip nuolatos grėsmingos, kas 
sudaro šių grėsmingųjų srovių 
esmę; pagaliau, kaip vyko kon
fliktai tarp dogmatiškųjų ir li
beraliųjų srovių, — tai klausi
mai, kurių gvildenimas stiprina 
istorinę sąmonę.

Svarbu išryškinti vietą, kurią 
laisvė užima bendruomeniniame 
gerbūvyje, bei suprasti, kaip 
laisvė sąlygoją betkokią pažan
gą. šalia sociologinės analizės,' 
kuri neretai pasitenkina psicho
loginiu tyrinėjifnu, pravarti kon
krečiai matyti, kaip laisvės idė
ja arba jos priešpriėša dogmatiz
mas apsprendė ištisų epochų 
charaktėrį. Svarbu matyti; kad 
viena iš antikinės graikų kultū
ros iškilimo sąlygų buvo gili lais- 

. vėš samprata bet dbgmatizmo 
stoka: graikiškosios filosofijos 
prielaida yra nebuvimas ribų 
žmogaus statomiems j klausi-J 
mama; mokslų- pradžią įgalino.

kaitinti negalima. Tačiau nevie
nas epigonas blokadą suprato 
jau visai kitaip. Vietoj plaukio- 
iimo savais laivais ir grįžimo į 
savus uostus, kad iškrovus pre
kes, ątsiranda noras statyti sukš- 

išsivadavimas iš mftotogfaėa čiausią sieną. Ir tada blokada 
priveda prie gaidžių peštynių, 
kurie, nebematydami, kas deda
si už tvoros, vienas kitam rėkia 
"aš didesnis”, ”aš gražesnis”.

Tautiškumo ir universalumo 
problema mūsuose dar nebuvo 
rimtai kelta, nors tai pati pa
grindinė problema išeivijoje, 
{vairių suvažiavimų bei kultūros 
kongresų slapčiausias akstinas 
yra prisipažinimas, kad su lie
tuvių įnašu visuotinei kultūrai 
ar net darbarčiai yra kažinkas 
netvarkoj. Ir tada žiūrima vie
nas į kitą, vienas kitą raginama, 
per petį, pasižiūrima, kaip toli 
nueita. Bet vib baiminamasi, kad 
jėgos žiupsnelis nenubyrėtų uni
versalumui. Bet argi įmanoma 
"gryna lietuvybė?"

Lietuvybė galima tik univer
salumo fone, lygiai kaip ir kiek
viena kita tauta negali išsiversti 
be universalių idėjų. Santaros

gamtos sampratos (objėktyvieji 
mokslai, kurių pagrinde yra 
gamtos dėsnių reguliarumas bei 
savarankiškumas, būtų buvę ne
galimas dalykas kaimyniniuose 
Azijos kraštuose), graikų lite
ratūra klestėjo minčių origina
lumu bei gilumu, nes autoriams 
žmogus nebuvo apspręstas taš
kas apriorinėje sistemoje. .

Svarbu įsisąmoninti, jog mok
slų atgijimui naujųjų amžių pra
džioje kelią paruošė pabudusi 
galvojimo.laisvė; svarbu pažinti 
renesanso mintį, jos problemas 
bei taškus, kuriuose ji susikirto 
su to meto oficialiąja pasaulė
žiūra. Kitas klausinis vėl, iš kur 
kilo modernioji demokratijos 
mintis, kuriomis prielaidomis ji

buvo jos priešai istorijos bėgy
je; kur glūdi šaknys dvidešim
tojo amžiaus totalitaristinių sis
temų, — istorinis šių klausimų 
apžvelgimas apšvies ir nevieną 
dabarties keistenybę.

Istorija nurodo, jog laisvės 
reikėjo reikalauti vis iš naujo, 
nes niekada netruko tylą užme
tančių pretendentų į neklaidin
gumą, kurie visgi ir tarp savęs 
nesutardavo (reiškinys, kuris 
liepia su atsargumu-žvelgti į. pa
našias pretenzijas). Laisvės rei
kalautojų argumentai visada tu
rėjo būti stiprūs; patvarių ar
gumentų reikia, ir šiandien. Gi 
istorinė sąmonė duoda kovotojui 
naujos jėgos bei įsitikinimo. Iš 
istorinių studijų ir Santarai 
pravartu sudaryti savąjį nugar
kaulį, suprantant, kad jo staty
ba neturi galo. Santara turi su
kurti mokslinę tradiciją; nuo 
jos priklausys organizacijos in
telektualinis svoris.

• • •
Tokios mintys apie organiza

cijos uždavinius veda mus iš lie
tuviškumo į_ visuotinę istoriją. 
Ar galime švaistyti jėgas tokiam 
užsiėmimui? Taip, ir tai būtina. 
Neabejotinai, vienas iš Santaros 
tikslų yra duoti liberalią tradici
ją savam kraštui — Lietuvai.

Kuomi ši tradicija sukuriama ? 
— Pasisavinimu visuotinų idėjų 
ir jų atnešimu savai tautai'. 
Kiekviena tauta yra lygus narys 
žmoniją sudarančių tautų demo
kratijoje. Kiekviena tauta tad 
netik turi teisę, bet ir privalo 
užimti vietą žmonijos pavidalinš- 
me. Kiek ji savo istorinio užda
vinio neišpildo, tiek ji atsilikusi.

Savotiškos tremtinių sąlygos 
ir nutautimo baimė iškėlė reika
lą plaukyti savuose vandenyse. 
Blokados autoriai, be abejo, tU- 

, rėjo geriausias intencijas ir jų
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entiniai vamzdžiai, turį net 25 pėdas pločio, galėk iš Columbia upės, Washington 
ėiMybėj, laukų drėkinimui paduoti 27z milionus galionų vandens per minutę. ■■■■■■•■ -----------  .... . . .

uždavinys (ąrba vienas iš užda
vinių) yris nėšti visuotines min- 
tis Bavail fantai ir tuomi turtin
ti tautai lotf.

Konkrečiai, iš Santaros sky
rių bei aaąĮų lauktina, gilesnės 
istorinės sąmonės, kuri reikštų
si liberalinės idėjos studijomis 
bei rašlnii£ Santarai reikalin
ga sukuri lietuvišką rašytinę li- 
beraHaą(teadiriją. Iš vienos pu
sės, tai sustiprins pačią organi
zacija ir iškels jos intelektuali
nę vertęyiš.kitos pusės tai bus 
Santaros įnašas savam kraštui. 
Ir Santaros nuveikto darbo tu
rinys nebus priklausomas nuo 
šios dienos, bet bus giliau įsišak- 
nyjęs ir turės tvirtesnį pamatą 
istorijos bangavime.

FILISTERIŲ DARBAI
' Dalis santariečių filisterių,4 mae Vyrji 

studijas baigę, bepajėgia atsi
plėšti nuo studentiškojo gyveni
mo ir lieka amžinais' dulyvfaiš: 
rengia šokius, vežtoj* studentes, d 
prakaituoja per rinkimus ... Ki
ti visai nubyra ir amžinuoju mie
gu užmiega.

Gerai, žinolpa, kad filisteriai 
savaisiais studentais* domisi ir 
jiems, kada reikia, padeda. Ta
čiau pati tiesioginė filisterių už
duotis — duoti rimtą įnašą vi
suomenei. Nemaža filisterių jį 
duoda; o kitiems dar reikia įpras
ti žiūrėti į visuomenę, kaip į sa
vąjį veiklos lauką, ir sau statyti 
nebe "studentiškus”, o rimtus 
kūrybinius kriterijus. Studentai 
mokosi, mėgina; filisteriai turi 
realiai dirbti.

Kaip dirbti — gali, pasakyti 
tie, kurie savo visuomeninį vaid
menį yra supratę. Tai dailininkai 
— R. Žukaitė, D. Sakalauskaitė, 
D. Juknevičiūtė, V. Virkati, — 
kurie tyliai ir atkakliai įgyven
dina savuosius kūrybinius sie
kius. Tai politikai: J. Galminas 
ir A. Gureckas New Yorke pir
mininkavo ir sekretoriavo Re
zistencinei Santarvei; Z. Reka
šius dalyvauja tautininkuose, V J 
Steponavičius liaudininkuose. Nė' 
vienas santarietis aktyviai ne
dalyvauja kovose tarp partijų...

Sportininkai: V. BŠmžgelevt- 
čius organizuoja Bostono sporto 
klubą, treniruoja skautus. Įvai
riuose sportuose aktyvūs: V. 
Gaškaitė, R. Gaška, V. Stepona
vičius, R. Babickas, šis išrenka-

■■ ■- ' ■

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIUSTI į SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETIJĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIAy INC
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 19, N. Y. 

TėL IN 7-7272, 7-646$ \ •
M Oių firma dabar taip suorganizuota, kad Uekvianas afuntinya 

išsiunčiamas per 2-3 diėhas Ir kdresatą pfcsiekia laito 64 saVaMių. 
OrĄ paštu siuntiniai pasiekia: adresatą psfr 8-8 dienai/

Galima siųsti nauji ir dtviti drabužiai, maįpto produktai, Vaistai, 
siuvamos mašinos, akordijonal ir' Lt.

Garantuojame gavėjo pasirašytą kvitą. ;' ,w* ;
Firma atidaryta kasdien, taip pat sekmadieniais nuo • v.,ryto 

iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 valandos.

Mėsų skyriai:': -.
New York City, 48 Second Avė., Tel. ORchard 4-1548. 
Detroit 12, Mich., llNl Joa. Campau Avė., TOvrdsatf B41M.. ’
Hartford, Coftn, 851 Albai? Ave^ CHapel 7-51& .... 
Los Angelės, 12) 8& Vermont Ave^ DUntork MMMk
Fhnaddšbto BfccMfdte Itortb 7th st, TeL WA $4747- 
Chicago, I1L, 8741'W. Mth 8L, Tel. CR 7-2126. . '
Newark, MarkatAt, Tel. MA 2-69S7.
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laukiančias paskaitas... Buvo 
pradėta jungtis j Amerikos lie
tuvių respublikonų veiklą ...

Eilė santariečių dirba su skau
tais, ypatinga! jūros... ir Bro
lijos Užsienių Skyriuje... Kiti 
organizuoja paramą Vasario 16 
gimnazijai... Keletas dalyvau
ja StA veikloje... Intelektua
linėje Srityje santariečiai davė 
žymesnį įnašą diskusijose apie 
liberalizmą, apie politinę vieny
bę, ir išvystė "gyvosios lietuvy
bės” koneeptą. Tačiau grynai 
kaltūriniais klausimais santareį- 
čiai pasirodė neraštingi.

Be abejo, visi ką nors reikš
mingo veikią santariečiai filis
teriai nebuvo šioje apžvalgėlėje 
suminėti. Bet jinai liudija, kad 
Santaros filisterių mažiausia 
trečdalis jau dabar yra aktyviai 
ir labai įvairiais būdais naudin
gai įsijungę į lietuvių visuome
nės gyvenimą.

baugiau įsijungiama indivi
dualiais būdais, negu per "seną
sias” organizacijas. Didelė dalis 
įnašo yra duota rašyto žodžio 
pavidalu. Budinga, kad aktyvių-

.mas Vyrinuafę FASKo valdybom 
Anksčtmr jdje buvo R. Gaška. 
, Lietuvių RncikloPedijoje ben- 
drėddrbiatijė Rita Žukaitė' (rife- 
nas), VytoDoniela (filosofija) ir 
Vyt. Kavolis (sociologija). Pa
starasis dirba kultūrinio-politi- 
nio Santarvės žurnalo redakci
niame kolektyve. L. Sabaliūnas 
buvo Lituanus vyriausiu redak
toriumi, o dabar redaguoja 
skautų tarptautinį biuletenį Li- 
thušnian Senut Activities. G. 
MaČiūnaitė dirba Lituanus admi
nistracijoje. V. Vidugiris ir V. 
Gaškaitė — Lituanus remti ko
mitete.

B. Mačiuika redagavo Human 
Relations Area Files, Ine. išleis
tą studiją Lithuania, davusią 
smulkią Nepriklausomos ir so
vietų pavergtos Lietuvos apžval
gų.

Liberalinių Grupių Studijų 
Komisija — V. Steponavičius, 
A. Gureckas, A. Ratas ir A. Re- 
ventas, — išstudijavusi tauti
ninkų, liaudininkų ir rezistentų 
santykius, paruošė ir Santarvės 
žurnale bei Trečiojoje Metinėje 

į Santaros knygoje išspausdino is
torinę tų grupių santykių per- 

J žvalgą, dabarties analizę ir rea- 
* Iias rekomendacijas santykiams 

aptvarkyti. Raportas sulaukė 
jau bent keletos komentuojančių 
straipsnių Naujienose ...

Spaudoje, be paminėtųjų, dar 
.bendradarbiauja R. Gustaitytė, 
A. Grinius, R. Mieželis, Br. Juo
delis, E. Zabarauskaitė, J. Bilė- Vytautas Kavolis, Zenonas Re- 
nas, Z. Rekašius, H. žibąs, J. kašius, Juliau Šmulkštys. Bus iš- 
Kazlauskas, S. šimoliūnas ... 
Daugiausia — Dirvoje, Naujie
nose ir Santarvėje. Daugelis iš 
Šios filisterių grupės yra ir raš- 
,tingi, ir turiningi, tiktai prieš 
bet ką parašydami nepaprastai 
ilgai ir sunkiai "steni”...

G. Zauniūtė surinko daugiau- 
sią aukų_ apie 100 dol. K. Os
trausko Kanarėlei išleisti. B. 
Budginas Įuiaukojo 300 dol. San
tarvės žurnalui.

D. Juknėvičiūtė dalyvauja per 
Margučio radiją transliuojamuo. 
je savaitinėje literatūrinėje-mu- 
zikinėje "Pelkių žiburėlio” pro
gramoje, rengiamoje "Šviesos'” 
sambūrio. V. Gilys it V. Muchlia 
bendradarbiavo Los Angeles ra
diju valandėlei, y

Br. Budginas pirmininkauja 
Los Angeles lietuviams inžinie
riams. Br. Juodelis' — 8tuderitų 
Sąjungos alumnų sambūriui.'

Vienas kitas jau pradeda vi
suomenei skaityti, atgarsio su

jų tarpe daugiau yra humanita
rų ir socialinių mokslihinkų, ne
gu "populiariųjų” disciplinų — 
inžinerijos, chemijos —.atstovų. 
Filisterių Santaroje beveik visai 
nėra humanitarų, kurie neveiktų 
ką nork lietuvybei naudingo. Ne
veiklių socialinių mokslininkų 
yra nedaug (jų nėveikltartib įfriė- 
žastis atrodo nė tiek nesidomė- 
jimas, kiek tingumas įsijudinti 
darbui), o techninių specialybių 
__daugiau (čia neveiklumo priė- 
žastimi dažniau būna nesidomė- 
jirtas, kartais tinkamų progų 
stoka). Tai liudija, kad tie "di
desnis apsikrovimas studijomis" 
yra priežastimi, dėl kurios hu
manitarai aktyviau dalyvauja 
studentų gyvenime — studijas 
baigę, kaip tiktai inžinieriai turi 
daugiau laiko, negu 
rai, kurių darbas 
penktą valandą ...

Filisterių Santara
sirūpinti tinkamų progų ir šian
dien dar neaktyvių filisterių 
įtraukimui į naudingą lietuvišką 
darbą. d. k

huriiartita- 
nesibaigia

turėtų pa-

D ienos if naktys Tabor FafmOjo
Rugsėjo mėnesio pradžioje 

gražioje Tabor Farmoje vėl su- 
sispies didelis būrys lietuviškojo 
jaunimo įdomiam ir rimtam dar
bui — visuotinam Santaros su
važiavimui. Tai jau ketvirtas 
kartas kai klausysimės išsamių 
paskaitų, dalyvausime karštose 
diskusijose, gerėsimės grožine 
kūryba, stebėsimės dailės kūri
niais, bursimės prie linksmų lau
žų, rodysime savo meną šokių 
salėje ir, žinoma, vaišinsimės 
naktipiečiais ...

Plačioje suvažiavimo progra
moje kiekvienas ras ką nors sali 
tikrai įdomaus. Ras tai kuo jiš 
rūpinasi ar domisi.

Suvažiavimas bus pradėtas 
rugsėjo 6 dieną (penktadienį) iŠ 
ryto. Dalyviai kviečiami suva
žiuoti jau ketvirtadienį vakare. 
Penktadienį bus pravestos dis
kusijos temomis, "Individualiz
mas ar kolektyvizmas kultūri
niame gyvenime” ir "Santaros 
idėjiniai bruožai”. Diskusijose 
dalyvaus ' Dalia Juknevičiūtė; 
Gražina Musteikytė, Liudąs 
Šmulkštys, LeottaS Sabaliūnas;

klausyti Centro Valdybos ir sky
rių pranešimai. Vakare numato
mas Vinco Kudirkos minėjimas 
oficialiai atidarant Vinco Kudir
kos Metus (kaip žinome kitais 

. metais sueina to didžiojo lietuvio 
100 metų gimimo sukaktis). V. 

. Kudirkos metai bus užbaigti 

. 1958 metų suvažiavime.
Metų bėgyje numatyta plati ir 

■ įvairi programa supažindinant 
lietuvių studentiją arčiau su Vin- 

• cu Kudirka. Ruošiamas dar lau
žas, muzikinė popiętė ir šokiai.

šeštadienį (rugsėjo 7 d.) pra- 
matoma dr. Juozo Girniaus pa
skaita "Lietuvių ideologinė dife
renciacija”, pranešimas okupuo
tos Lietuvos jaunimo problemo
mis, kurį patieks asmuo, nepa
prastai gerai pažįstąs Lietuvos 
jaunimo nuotaikas ir gyvenimą, 
bei rašytojo Jono Meko paskai
ta. Bus pravesti ir atskiri stu
dentų ir filisterių posėdžiai, na
grinėju jiems svarbias proble-

lf( < 
mas. Posėdžiuose pranešimus pa- ; 
darys Rima Grudzinskaitė, Rai
mundas Mišauskas, Valdas 
Adamkavičius, Vytautas Kavo
lui, Rdiumndas Mieželis. Vakare 
įvyks fiieratūroe vakartis, kuria- ] 
mft dsiyvdūti jau sutiko Ltanė ■ 
Sdfehftt, Judas Mekas/ MMrius : 
KktMiškis ir Algimantos Mitkus. j 

Planttojama dar dainos ir šo- I 
kio vakaras, dalyvaujant jauno
sioms menininkėms. Iš Baltimo- 
rės atvežtus išraiškos šokius pa
tieks Danutė Dulytė. šokius pa
lydės Mirga Vičiulytė deklamuo
dama Henriko Nagio ir Nykos- 
Nyliūno eilėraščius.

Rugsėjo 8 dieną iš ryto pro
gramoje numatytos pamaldos ir 
iškilmingas aktas, kurio metu 
paskaitą skaitys Gabrielius Ged
vilą. Per pietus suvažiavimas 
bus užbaigtas, kad visi dalyviai 
spėtų dar prieš pirmadienį pa
siekti namus.

Laike suvažiavimo įvyks jau
nųjų menininkų dailės paroda, 
dabar Lietuvoje leidžiamų kny
gų parodėlė, vėliausių Lietuvos 
jaunimą liečiančių žinių lenta. 
Numatoma išleisti sųvažiavimd 
laikraštėlį ir humoro leidinį. Mu
zikos mėgėjams rengiama džiazd 
sesija, o sportininkams — tink
linio ir'plaukimo rungtynės. Nu
matyta ir keletas staigmenų ..;

* *.
Norintiems suvažiavime daly

vauti sudaromos labai palankios 
finansinės sąlygos: Santaros na
riams mokestis tik 5 doleriai die
nai (apie trečdalį normalios Ta
bor Farm vasarvietės kainos), d 
svečiams $7.50.

Norint šiemet geriau susitvar
kyti su registracija bei nakvynė
mis vist svečiai turi iš anksto 
gauti iš vietos Santaros skyrių 
vardinius kvietimus (santarie- 
čiams ir jų šeimų nariams atski
rų kvietimų nereikia). Reikia pa
brėžti; kad visi suinteresuoti su
važiavime dalyvauti kvietimus 
bet jbkfų B«hftumU garis,iŠ sky
rių; Visas jaunimas mielai kvie- 
čidmks' Būvaži^Viihė ddlyvhiiti. 
Norintieji vykti iš vietovių, kur 
nėra Santaros skyrių, prašomi

krtlptto f Santaros Centro; Vai
dybų (Horstas žibąs, 5988 Stfį 
Wolčott, Chicago, Illinois).

; • • ■ >■. ’

Važiuojant į Tabor Farmą 
sekti sekančius kelių nurody
mus;

H Chicagos: automobiliais — 
važiuoti Indiana Toli Road iki 
Michigah €ity iš^ažiKvimoę to
liau važiuoti US 13 plentu iki 
Benton Harbor, Mich. Privažia
vus Benton Harbor iŠ US 12 
sukti į Pipestone Road. Apie 5 
mylias už miesto sukti dešinėn į 
River Road; vedantį iki Tabor 
farm (apie 10 mylių nuo Benton 
Harbor. Prašome sekti rodykles 
pakelėje).

South Shore Line: iš Illinois 
Centrai stoties (Roosevelt & Mi- 
chigan) vykti į Michigan Gity ir 
ten persėsti į Benton Harbor au
tobusą. Atvykus į miestą skam
binti j Tabor Farmą ir bus pa
siųstas automobilis paimti.

Traukiniu: Iš Grahd Centrai 
stoties (Harrison & Wells) Perą 
Marųūėtte linija važiuoti į BOri- 
ton Harbor.

Iš Detroito: Laikytis US 12 ir 
iš Benton Harbor vykti aukščiau 
nurodytais keliais.

IŠ rytų (Clevelando, Bostono, 
New Yorko, Washingtono): In
diana Toli Road iki South Bend, 
Ind. Nuo ten US 31 šiaurėn. Pri
važiavus Berrien Springs mies
telį sukti dešinėn ir sekti rodyk
les į Tabor Farm (25 mylios).

* ♦
Neturintieji transportacijos iš 

Chicagos kreipiasi į Transporta- 
cijos Komisiją: Lakštuonę Bet- 
kaoskaitę (140&So. Centrai Ave- 
nue, Cicero, 111., telef.: TO 
3-5555), Julių Lintaką (3008 W. 
43rd St., Chicago, III., telef.: LA 
3-9067), Leoną Narbutį (116 E. 
105th St., Chicago, III., telef.: 
PU‘5-5893).

Iš toliau atvykstą į Chicagą 
prašomi iš anksto pranešti atvy
kimo laiką, kad būtų galima ge
riau sukbrdinuoti važiavimą į 
Tabor Farm.

Kitose vietovėse transportaci- 
ja rūpinasi vietos Santaros sky
riai. Prašome į juos kreiptis.

• «
Tris dienas prieš suvažiavimą 

(rugsėjo 3-4-5) Tabor Farmoje 
prasideda pirmieji Santaros vi
suomeninio veikimo kursai. Kur
sams suplanuota plati ir naudin
ga dienotvarkė. Bus pravestos 
trys darbo grupės: spaudos, veik
los planavimo ir gyvojo žodžio. 
Ruošiami pavyzdiniai skyriaus 
susirinkimai ir eilė paskaitų 
skyriaus . veikimo klausimais. 
Dalis laiko bus skirta ir poilsiui. 
Kursus pravesti pakviesti: Val
das Adamkavičius, Vytautas Ka
volis, Leonas Sabaliūnas, Gab
rielius Gedvilą, Hbrštaš Žifcaš, 
Raimundas Mieželis, Liūtas Gri
nius, Jtdiuš Šmulkštys, Zenonas 
Rekašius.

Santariečiai kursuose dalyvau
ti registruojasi per vietos sky
rius. Laukiama gražaus būrelio 
kursantų. dm

AKADEMINIAME 
PASAULYJE

• Jaunimo Kongresas Chica- 
goje, bendrai paėmus, praėjo 
sėkmingai. Buvo gal tikėtasi 
daugiau dalyvių ir mažesnio kar
toj imosi paskaitose (ypač smer
kiant vyresniąją kartą). Vienu 
iš svarbiausių tokių didesnių su- 
vdžiavimų tikslų reiktų laikyti 
subūrimą nemažo skaičiaus lietu- 
tuviškojo jaunimo į vieną vietą. 
Pagrindiniais Kongreso rengė
jais buvo Studentų Sąjunga ir 
kitos jaunimo organizacijos.

• Visos akademinės organiza
cijos šiemet savo nariams ren
gia sūvažiabimuš-stovyklds; Lie
tuvių Studentų Santaros visuo
tinas suvažiavimas.įvyks rugsė
jo mėn-. 6-8 dienomis Tabor Far
moje Michigane; studentai atei- 
tiniukai rankatf žavo SUMažti’-i- 
mui ALRKF stovykloje j»rle De
troito, o Akademinis Skautų Są
jūdis jau pravedė stovyklą liepos 
mėn, pradžioje,

(torlmlta i 8-ią yoaL)
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SENIAU IR DABAR

Nauja kova už negru
ko valstybėje turi būti išėjęs 
nors penkis pradžios mokyklos 
skyrius. Savo patvarkymus turi 
ir pietinės valstybės.

K. S. KARPIUS

Bet nedėkingi. Eisenhowerio administracijos I 
pastangos i

\Vashingtone eina atkakli ko- j 
va už pietų negrų civilines tei
ses. Ta kova beveik atsišaukia , 
100 metų atgal, į prezidento Lin
kolno laikus. Ir tą dešimties me- , 
tų laikotarpį, kada pietiečiai pra
laimėję pilietinį karą, kilusį pre
zidentui Linkolnui paskelbus 
negrų išlaisvinimo proklamaciją 
(1861-1865). Į tą laikotarpį, ku
rio kovoje buvo prarasta apie 
350,000 amerikiečių gyvasčių. 

Dešimtmetis nuo to karo pa
baigos pietiečiams buvo žiaurus 
laikotarpis. Jie buvo - beteisiai 
okupuoti žmonės. Su jais šiau
riečiai elgėsi kaip su svetimais, 
žiaurios bausmės vertais.

Tada ir į Kongresą jų atstovų 
neįsileido, kol tos vienuolika 
valstybių nesutiko priimti joms 
primetamus šiauriečių įstaty
mus. šiauriečiai valdininkai, ko- 
misijonieriai ir kitoki federalės 
valdžios atstovai ten šeiminin
kavo panašiai, kaip amerikiečiai 
pradžioje elgėsi nugalėtoje Vo
kietijoje.

Jau žinote, apie 1954 metais 
Aukščiausio Teismo paskelbtą 
nuosprendį pietų valstybių mo
kyklose maišyti juodus su bal
tais. Pietiečiai visomis galimy
bėmis pasipriešino. Prieš juos 
nustatyti federaliai teismai, 
kurie gali sauvališkai vykdyti 
Aukščiausiojo Teismo patvarky
mą rasių maišymo atžvilgiu ir 
baltuosius bausti už nesutikimą. 

Dabar atėjo Eisenhowerio ad
ministracijos šį pavasarį paruoš
tas Kongrese pravesti taip va
dinamą negrams "civilinių tei
sių" įstatymą, kurį ir dabar se
natas ir atstovų rūmai tebesvar
sto.

Tą projektą paruošė Eisenho- 
werio Teisingumo DepartamcntoK10",11”Reikalaujama' net tam tikro iš-

teisę balsuoti, 
negrai, respublikono Linkolno 
proklamaciją gavę šiaurėje vis 
balsuoja už demokratų partiją.

Pietuose baltieji, suvaržę neg
rams teisę balsuoti, keršydami 
respublikonų partijai, irgi per ei
les metų balsuoja už demokra
tus. Eisenhowerio rinkimo me
tu kai kurie balsavo už jį. Da
bar jie vėl respublikonų išsiža
dės.

Negrai laimės ir taip
Balsavimo teises tvarko ne fe- 

deralė Washingtono valdžia, bet 
kiekviena valstybė savaip. Jo
kiam piliečiui federalė Konsti
tucija negarantuoja balsavimo 
teisės.- Konstitucijoje tik pami
nėta, ano žiaurais dešimtmečio 
laikotarpio konstitucijos priede, 
kad piliečiui balsavimo teisė ne
gali būti varžoma dėl jo rasės, 
spalvos ir dėl buvusio vargišku- 
mo. Kitas konstitucijos priedas 
1920 metais vėl tik sako, kad 
balsavimo teisė negali būti var
žoma dėl lyties skirtumo. Tada 
moterys gavo teisę balsuoti.

Kiti, žiną ką šiaurėje negrai 
laimėjo turėdami tik paprastas 
balsavimo teises, tikrina, kam 
čia reikalinga pietų negrams ki
tokių užtikrinimų ir apgynimo 
balsavimo atveju. Tegu tik pra
deda balsuoti, ir baltieji politi
kieriai sudarys jiems visokiau
sias pagerinimo sąlygas gaudy
dami jų balsus. Taip juk yra 
šiaurėje, kur negrai aprūpinti 
visokiomis privilegijomis, pro
tekcijomis, laisvu maišymusi 
tarp baltųjų, ir gerais darbais 
už savo pažadus paremti tuos ar 
kitus baltuosius politikierius.

Kiekviena valstybė dabar, 
šiaurėje ir pietuose, turi savo
tiškus reikalavimus balsuotojui.

KVIETIMAS 
JUNGTIS į 

BENDRUOMENĘ

Mes, valdyba, vėl kviečiam įši- 
rašyt į Jungt. Amerikos Valst. 
Lietuvių Bendruomenės Centri
nę Apylinkę kiekvieną lietuvį, 
kuris gyvena miestuose ar far- 
mose, kur nėra Lietuvių Ben
druomenės organizacijos. Kartu 
mes paršom prisidėti prie Lietu
vių Bendruomenės darbų kasine- 
tiniu jai įnašu — dviem dole
riais.

Gautas mokestis ar didesnė 
auka bus sunaudoti lietuvių švie
timui, mokslui, menui, mokyk
loms, knygoms ir kovai dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

Štai didesniejė JAV 
Bendruomenės darbai: 
m. Dainų šventė, 2) 
Kultūros Kongresas, 3) 1957 m. 
Tautinių šokių šventė, 4) 1957 
m. Jaunimo Kongresas, 5) 1958 
m. New Yorke šaukiamas viso 
pasaulio (už geležinės uždangos) 
lietuvių atstovų Seimas.

Laiškus su pinigais ar be jų 
prašom siųsti adresu: L. B. Cen
trinė Apylinkė, 4579 West 157 
St., Cleveland 11, Onio.

Čekius ar pinigines perlaidas 
siųsti vardu: Mr. Kazys Mažo- 
nas, aukščiau nurodytu adresu.

Vadovaujami minties, kad 
"Lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būt”, mes lau-

kiam jūsų prielankaus atsaky
mo.

Steponais Nasvytis — pirm, 
Kazys Mažonas — ižd, 
Juozas Lįūdžlus__sekr.

' J. A. Liet. B-nės 
Centrinės Apylinkės V-ba. 

1957 m. liepos 26 d, 
Clevelandas.

SfžLHKESE

' i.

Lietuvių 
1) 1956 
1956 m.

May’s turi suplanavęs tris MūlU rŽUlŽiūI 
,College parodas trečio aukšto r.**",į?'■i*'"”™,"
auditorijoje. Pirmadienį, rugpiū- Prenumeratą pratęsdami Dir- 
čio 12 d. -2 vai ir 7 vai.,ir ket- vos fondui aukas atsiuntė:

The May Cmopany 
norėdąma geriau patarnauti pir
kėjams Cleveiando apylinkėje, 
praneša antrą vakarinį atidary
mą. Ketvirtadienis dabar bus ži
nomas kaip "šeimos vakaras pas 
May’s”. Krautuvės valandos ket
virtadienį bus nuo 9:30 A. M. 
iki 9 P. M.

Per pirmą ketvirtadienio va
karo atidarymą bus College Ma
dų Paroda 7 vai. trečio aukšto 
auditorijoje.

virtadienio vakarę/7 vai.. .
Bus pramogų, muzikos ir do

vanų.
Pradedant rugpiūčio 12 d. 

May Gompany krautuvės valan
dos bus:

Pirmad. rilio 12 pietų iki 9 vak.
Antrad. ir trečiad. nuo 9:30 

ryto iki 5:45 vak.
Ketvirtad. nuo 9:30 ryto iki 

9 vak.
Penktad. ir šeštad. nuo 9:30 

ryto iki 5:45 vak.

su

Generalinis Valstybės Prokuro
ras Brownell, įsirašydamas sau 
teises diktatoriškai vykdyti pie
tuose negrų balsavimo tvarką, 
panaudojant net federalinę ka
riuomenę. Pietiečiai, senato ir 
atstovų rūmų reprezentantai, 
prieš tai sukilo. Jie šaukė, jog 
tai grąžinama anų baisių dešim
ties metų metodai, kada pietie
čiai buvo šiauriečių durtuvais 
valdomi.

Brownell tame projekte įrašė 
skyrių, pagal kurį Teisingumo 
Departamento nuožiūra įtartas 
asmuo ar organizacija, žodžiu ar 
elgesiu trukdant negrams bal
suoti, gali būti areštuojami ir 
baudžiami federalio teismo vie
no teisėjo nuožiūra, be' jokio tar
dymo ir be teisės turėti tą 12 
prisaikdintų sprendėjų, kurie vi
suose Amerikos teismuose pri
valomi.

simokslinimo laipsnio. New Yor-

CLEVELAND-DETROIT 
PUIKUS DIENOS LAIVAS

greit perplaukite Erie ežer*
Vienos dienos atostogos už mažiau 
negu apmokai susisiekimu
Puikus maistas, kokteilis, užkan
džiai, prieinamos kainos
Laisvas pramogavimas. Orkestras. 
8 šokiu deniai
Parodos, kinas, TV
Saulės deniai, poilsio lovos ir ga- 
makai
Prižiūrima vaiku aikšte 
Keliautojai — paimkit mašinas, su

taupysit 180 myliu vairavimo

"Kariuomenės nesiųsiu 1”

Teisindamas ir gindamas tą 
įstatymą, Eisenhoweris nusijuo
kęs pasakė, kad jis niekad nema
nąs į pietus siųsti federalę ka
riuomenę baltuosius areštuoti ir 
bausti. Tačiau tai keistas pre
zidento galvojimas ir teisinima- 
sis. Eisenhoweris, jei ir laikys 
savo žodį, prezidentaus dar tris 
metus ir išeis. Po jo atėjęs ki
tas prezidentas gali viską ap
versti aukštyn kojom, užvirda
mas kiekvieną Teisingumo De
partamento viršininko elgesį.

IŠPLAUKIA Idekvieo* sckmiuL, 
pirmad, antrad.

Iš CLEVELANDO _______ 8:15 a.m.

I Detroitą _________________1:30 p.m.
Iš Detroito _______________ 4:00 p.m.

I CLEVELANDĄ................... 11:00 p.m.

Kitom dienom išplaukia iš Clevelando 
5:45 p.m. Atplaukia i Detroitą 11 p.m. 
(MIESTO NUSTATYTU LAIKU)

KELIONES (iškaitant taksas) ma
žiau kaip 35.75 i vien* gal*. 38.50 i 
abu galus. Automažinos 39.00 j vien* 
gal*. Duodamos specialios kainos vai
kams ir grupėms, priedu Aųuarama 
patogumas Hotel Cleveland ir Shera- 
ton-Cadillac. .

Pastangos gauti negrų balsus

Senate prieš dvi savaites, tą 
įstatymo projektą balsuojant, 
administracija pralaimėjo, nors 
tam biliui pravesti vadovavo se
natorių* Knowland ir jį rėmė vi
ceprezidentas Nixon, radikališ- 
ki-liberališki šiaurės senatoriai. 
Išbraukus kitus punktus, palik- 
ta tik negrams teisė balsuoti.

Kai (haatiojl pasakoja, Ge- 
neralinirProkuroraB tokį įstaty- 
mo projektą paruošė patraukti' 
šiaurė* negnis, o taip pat ir pie-

S. S. AQUARAMA
610 PERRY-PAYNB BUILDING 

CLEVELAND 13. OHIO 
SUpariar 1-1555

PRIEPLAUKA prie W«t Third SL 
Miesto bilet kasa: Cleveland Hotel 
Westgate: Singer Sewing Center

piu^S^toda Jis irietuooe turės Į,

Niekad nepralaukit...

TIK 11 VIENOS 
DIENOS KELIONIŲ 
IŠ CLEVELANDO

Cokunbus, Ohio
Blondinė Linda Kay Hattman, 
18 m, laimėjo Misa Ohio titulą.

Janulaitis V, Chicago ....... $5.00 
Mischik J., Cleveland ___  5.00
Pocius K, E. Chicago....... 5.90
Muliolis B., Chicago..........  2.00
Inž. Jasiukaitis, Chicago .... 6.00 
Griauzdė A., Nashua .... J.00
Naginionis St, Montrpal._. 1.5(f

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū..-------- ,----- ------------

HOLMES RODEO
Valgių gaminimo knygą

parašytą lietuvių Bpecialisčių, 
galite gauti Dirvoje. Kietais vir
šeliais, iliustruota, 550 psl, di
delio formato, kaštuoja $7.50.

Išnuomojamas butas

East 79 St, į šiaurę nuo Su- 
perior. 5 kamb. Pageid. suaugę.

šaukti: EN 1-1405.

ĮVAIRIŲ namų paddavimas
Turi parduoti dėl palikimo sutvarkymo

Keturi vienos šeimos. Vienas dviejų šeimų. 1 plytų pastatas 
krautuve ir 5 butais. Visi turi atskirus sklypus, šios nuosa

vybės yra slovėnų apgyventam rajone. Gali būti parduota atskirai 
ar viskas drauge. Bus parduota už didžiausį pasiūlymą.

GLOBOKAR REALTY
990 E. 74 St. • Telef. HE 1-6607

I 6/

Pradedant Rugp. 12d. savaite

Naujos MAY CO. darbo valandos
Jūsų didesniam patogumui The May Company bus atidaryta sekančiom valandom, pradedant 
pirmadieniu, rugpiūčio mėn. 12 d.:

Pirmadienį — 12 piety iki 9:00 P. M. 
Antradienį — 9:30 A. M. iki 5:45 P. M. 
Trečiadienį — 9:30 A. M. iki 5:45 P. M. 
Ketvirtadienį — 9:30 A. M. iki 9 P. M. 
Penktadienį — 9:30 A. M. iki 5:45 P .M. 
šeštadienį — 9:30 A. M. iki 5:45 P. M.

ATSIMINKITE — Daugiau apsipirkimo laiko už tuos pačius pinigus ir Eagle Stamps taip 
pat dadedama prie jūsų sutaupymo!

MAY"^^ BASEMENT
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AKADEMINIAME PASAULYJE
• Studentų Sąjungos metrai- i 

tla "Dienos tarp dangoraižių" < 
. au išėjo iš spaudos. Metraštyje i 
duota apščiai medžiagos apie ; 
lietuvių studentų gyvenimą ir > 
problemas Jungtinėse Valstybė- j 
se. Savo straipsniais bendradar
biauja: V. Kamantas, A. Sužie
dėlis, V. Vygantas, G. Mačiuikie- 
nė, L. Sabaliūnas, K. Ostraus
kas, A. Landsbergis, P. Jurkus, : 
V. Kleiza, R. Mieželis, V. Zub- 
kienė, A. Dundzila, T. Remeikis, 
J. šoliūnas. šį leidinį turėtų įsi
gyti kiekvienas studentas. Met
raščio redakliją sudarė I. Čepė
naitė, T. Remeikis, J. šapkus, J. 
šoliūnas.

• Naujoji Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba pareigomis pa
siskirstė: Vaclovas Kleiza — 
pirm., Raimundas Mišauskas — 
vicepirm., Juozas Kregždys — 
vicepirm, Vladas šoliūnas — so
cialinių reikalų vedėjas, Algi
mantas Gečiauskas — įgalioti
nis rytiniams pakraščiams, Vy
tautas Dudėnas — iždininksa, 
Nijolė Lipčiūtė — narė. Nauja
jai valdybai linkime geros sėk
mės.

• Lituanus žurnalo rėmimo 
vajus eina ir toliau. Visi kvie
čiami aktyviai prisidėti prie šio 
vienintėlio informacinio-intelek- 
tualinio žurnalo išlaikymo. Jau
nimo Kongreso pelno didžioji da
lis buvo paskirta Lituanus. Au
kos buvo renkataios ir laike šo
kių šventės ir davė apie 600 do
lerių pajamų. Skelbtasis vajus, 
deja, toli gražu, nepateisino įdė
tas viltis. Visuomenė labai men
kai reagavo į prašymą padėti 
žurnalui. Studentai turėtų pla
čiau eiti į visuomenę. Gražiu pa
vyzdžiu gali būti Valdas Adam- 
kavičius savo darbovietėje su
rinkęs 200 dolerių.

• Kosto Ostrausko dramos 
Kanarėlė prenumeratų vajus ei
na prie pabaigos. Norį šią kny
gą užsiprenumeruoti prašomi 
kreiptis į Dalią Juknevičiūtę, 
4536 So. California Avė., Chica
go, III. Prieš kelias dienas San
taros Philadelphijos skyrius at
siuntė 31 dolerį prenumeratų 
(jų tarpe 10 dol. auka iš Lietu
vių Tautinės Sąjungos ir 5 dol. 
iš Santaros skyriaus). '

• Antanas Banionis išvyko at
stovauti lietuvių skautus pasau
linėje skautų džiamborėje Ang
lijoje. Brolijos Užsienio Skyrius 
išleido reprezentacinį leidinį 
"The White Badge" apie lietuvių

visit wlth Lithuanian Giri 
Guldės”. Abu leidiniai gausiai 
iliustruoti ir suteikia didelį 
pluoštą informacijų apie Lietu
vą ir lietuvius skautus. Prie jų 
paruošimo nemažai prisidėjo uni
versitetuose studijuoją skautai.

• Chicago*, Clevelando, De
troito ir Urbono* Santaros sky
riai turėjo susitikimą Watervliet 
miestelyje, prie Paw-Paw ežero. 
Dieną maloniai pasimaudyta, o 
vakare įvyko laužas p. J. Bachu- 
no Tabor Formoje. Sekmadienį 
iš ryto dauguma susitikimo da
lyvių išklausė pamaldas greti
moje tėvų jėzuitų vedamoje jau- ' 
nimui stovykloje. Draugiškas 
tinklinio ir krepšinio rungtynes 
žymiu skirtumu laimėjo jėzuitų 
stovyklos komandos ...

• Santaros narius pasiekė du 
nauji leidiniai: Santara (Lietu
vių Studentu Santaros biulete
nis) Nr. 6 ir šeštasis New 
Yorko Santara numeris. Abu lei
diniai plačiai duoda žinių iš San
taros gyvenimo. Santaros biule
tenyje perspausdintas Santaros 
statutas, su kuriuo susipažinti 
pageidavo nemažai jaunesniųjų 
studentų.

• Chicago* Santaros skyrius 
artimu laiku žada išleisti savo 
biuletenį. Jo redakcinį ir admi
nistracinį personalą sudaro Hors- 
tas žibąs, Jonas Gibaitis, Danu
tė Sakalauskaitė, Dalia Modes- 
tavičiūtė ir Danutė žygaitė.

• Pagerbiant Philadelphijos 
lietuvį bankininką C. S. Chelede- 
ną yra paskirta viena stipendija, 
250 dolerių sumoje studentui, 
lankančiam lituanistikos kursą 
Fdrdhamo universitete New Yor
ke. J šiuos kursus daugiau stu
dentų turėti) atkreipti dėmesį ir 
juos išklausyti.

• Ruošiamoje pabaltiečių len
gvosios, atletikos šventėje Oleve- 
lande dalyvaus ir būrys akade
minio jaunimo.

• Vinco Krėvės vardo litera
tūrinė premija, kurią teikia Lie-

1 tuvių Akademinis Sambūris 
Montrealyje, jury komisiją su-, 
daro: dr. H. Nagys, B. Ciplijaus- 

’ kaitė, K. Veselka, Birutė Pukele- 
vičiūtė ir J. Kardelis.

• Lietuvių Bendruomenės Bon- 
nos apylinkės valdyba (Vokieti
joje) sudaro studentai: Kaspa
ras Dikšaitis -f- pirm., Vytautas 
Bylaitis — sekr. ir Algis Gin
tautas — ižd.

• Algirdas Jurkus, studijuo
jąs Montrealyje inžineriją, lai-

—-------------,------------------ , mėjo dviejų metų stipendiją
skautus, o Skaučių Seserija "A1 studijų pagilinimui Anglijoje.

I

Mergaičių šilti, patogūs ■

Žiūrėk!

Paštu ir telefonu užsakymai priimami 

šaukit CHerry 1-3000 ->

Mes duodam ir iškeičiam

SU PAMUŠALU

Car Paltas

• Tan • Raudona
• Navy • Aųua

Gražūs, šilti, car paltai!... ir kaip jie pa
tinka mergaitėm! Su dvigubu guzikų už
segimu, kišeniaiš ir šiltu kalnįerium!... 
Šiltas medvilnės pamušalas. 7-14 dydžįai; 
taip šilti, gražūs ir praktiški.

The May Co.’s Basement Giria’ Wear Department

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELEDĄ *
Išeina kovo, , birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELfiDA, 231 Wallaee Avė, S, 

Welland, Ont, Canada. .
Prenumerata metams $1.00 j visus pasaulio kraštus. 

■ Atskiras numeris 80 cnt
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Ttetininkai Į Cedar Point
Detroltiečiai tautininkai pasi

rengę skaitlingai atvažiuoti į Ce
dar Point, prie Sandusky, Ohio, 
pasimatyti ir smagiai praleisti 
pnplstę su develandiečiais. Tai 
bus sekmadienį, rugp. 11.

Clevelando tautininkai išva
žiuos savo automobiliais iš ry
to. Kelionė trunka apie pora va
landų. Ten reikia būti apei 11 
vifc/įv.?• .7 ■'

Važiuoti kalia « ir 2, apie 60 
mylią" į Maurvakarids. Neda va
žiavus Sandusky, sukti Į vartus, 
kariš tmi Gadar Point užrašą. 
T^yaŽĮįpątikiCedir Point au- 
tomob&iaouĮ: sustatyti vietos. Iš 
ten pūke paieškoti stalų, kurie 

Ten 'kai 
bus nuvažiavę

tis bei kreipė dėmes} į skautišką 
eigesj, laimėtojais buvo trys ge
riausi draugovės skautai, gauda
mi kiekvienas po 25 dolerius do
vanas. Pirmasis draugovės skau
tas buvo Benediktas ęrigaliūnas, 
antrasis Kęstutis Gaižutis ir tre
čiasis šąrūnas Lazdinis.

Po uždarymo sekė skautų lau
žas su įdomiais pasirodymais ir 
gražiomis dainomis, pravestas 
psktn. Rimvydo Bajoraičio. Tuo 
baigėsi ši stovykla, kuriai daug 
dėmesio parodė ir visais būdais 
padėjo skautų tėvai, bičiuliai ir 
vadovai.

ypattagaiKddy
;■ , J

Suinteresuoti namų pirkimu

SUCHrMM

RA Y N AU8NKR ĮKALTY; 
11809 St CIair Ava.'■fa, UL 1-3919 

ar namuose MU 1-2154

J. P. MULIAMULI0LI8 
6606 Superior

. Prieš pirkdami ar parduoda
mi namus, atlankykite mus ar 
skambinkite: '

UT 1-2345
Greitas ir teisingas patarna

vimas.
Lietuviai bendradarbiai:
Algimantas Dailidė, hamų tel. 

HE 1-8516
ir

Antanas Gkiliušis, namų tel. 
RA 1-8191.

JUOZO KAMA1Č1O 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimai - 
12913 St. CIair Avė.

. Norintieji kreiptis telefonu 
'šaukit G A 1-7658. tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die
ną.

> 1 .................     *S
J. C1JUNSKAB

laikrodininkas
Taiso ir parduoda laikrodžius 

apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 SL 
Cleveland 8, Ohio 

| Telef.: LI 1-5466
✓

PARDUODAMAS NAMAS
PRADĖKIT MAŽA SUMA!

, Hus automobilis atsive-

ir dauge- 
liir nktoidių klausimų pasikeista 
mintimia..'

Inž. J. Jasiukaitis
bu ponia, iš Chicagos vykdami į 
Torontą, buvo sustoję Clevelan- 
de. Aplankė Dirvos redakciją, 
inžinerių P. Drąsutį, arch. S. 
Kudoką ir kt. Iš Toronto grįžda
mi lankysis Detroite.

Ed. Capkevičius
.nupirko lietuviams lengvatle- 
tams uniformas. Tai didelė lietu
vio verslininko dovana.

Aldona Stempužienė, 
virš mėnesio laiko su vaikais 
atostogavusi Arizonoje, pas 
šerį, grįžo j Clevelandą gerai 
ilsėjusi.

se-
pa-

BETTYS BEAUTY 
SHOP __

Prašo aukoti Ralfai drabnaus
1257 E. 89 St. pas p. Stanke

vičius, garaže, atidarytas Balto 
drabužių sandėlis. Prašom dra
bužius ir avalinę vežti j nurody
tą vietą.

3 miegamieji. Colėnial stiliaus. 
Kaina $14,800. Nottingham ra
jone. Savininkas turi parduoti.

1351 Tenhurst Rd. 
IV 1-1339

BET PRADĖKIT DABAR!

604 E. 185 St.

Ilgalaikis plaukų sudėjimas, 
šaltas šukavimas, kirpimas, da
žymas, manikiūrą.

<
Geriausias patarnavimai, at

liekamas 1 ilgalaikės praktikos 
ekspertų.

Klijentų patogumui tel.: KE 
1-2548, šaukti Louise Morkūnas.

L. Morkūnas yra baigusi plau
kų šukavimo kursus Lietuvoje, 
atlikus ilgalaikę praktiką Vokie
tijoje. Dabartiniu metu baigė 
Grožio Kolegiją U. S. A. ir išlai
kė Valstybinius egzaminius Co- 
lumbus, Ohio, su teise vadovauti 
įmonei. •

Prašome įsitikinti musų sąži
ningų patarnavimu. •

(32)

GERI NAMAI >
Kewtftiee 185 St. iŠ 9 kam

barių mūrinis bungolow, 4 metų 
senumo, su 4 miegamaisiais; du 
garažai; gražus, didelis sklypas.

E. 156 St. — Lake Shore Blvd. 
2-jų šeimų, 2 gaso pečiai, 2 ga
ražai; prašo $21,000.

Eddy Rd. — St. CIair Avė. iš 
6 didelių, gražių kamb. colonial. 
Naujai išdekuoruotas iš vidaus 
ir iš lauko; gaso pečius; gara
žas.

Mes turime ir daug kitų įvai
rių namų, gautų parduoti grį
žus iš atostogų.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
969 E. 185 St.

KE 1-5G30l

Juozas Krygeris
su. šeima persikėlė į savo namus
— 1241 E. 87 St., telef.: d?A 
1-2796.

RIN TIN TIN

Naujas tuntininko adresas
Clevelando skautų Pilėnų tun

to tuntininko sktn. Vytauto Ka
mantų naujas adresas yra — 508 
E. 125 St., Cleveland 8, Ohio, 
telefonas: MUiberry 1-6767.

Išnuomojamas kambarys
vienam vyrui. Duodamas mais
tas, 6214 Superior, telef. EX 
.1-8382.

. • stor ©f rodi o, TV, 
Fgrformi wllh 

Rvtty ood Up Matine* la 
Holam B0dM.F4.ft 
Avg. 23. 24.

Cclumbus, Ohio

Išnuomojamas kambarys 

vyriškiui. Su atskiru įėjimu. 
Skambinti vakare tarp 5-9 vai. 

LI 7283

OHIO 
STATĖ 
FAIR
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23-30

Išnuomojamas butas
Išnuomojamas antrame aukš

te 5 kajnbarių butas, šeimai be 
mažų vaikų ar viengungiams.

Stęve Lazickas 
1078 . 77 St.

EN 1-3876

Į šiaurę nuoEuclid Avė., E. 
Cleveland, po 6 k. kiekvienam 
bute. Mūrinis namas. Garažui. 
Gaso pečiai. Pnild *118,91)0.

E. Cleveland, netoli Rozelle 
mokyklos,. po kiekvienam
bute. Nauji gaso pečiai. Moder
nios vonios. Didėli kambariai. 
Tik $15,300.

Vienos šeimos namai
6 k., gaso pečius, dviejų auto

mobilių garažas. Visai arti Nau
jos Parapijos- bažnyčios. Pasi- 
naudokit proga. Prašo $16,600.

• ,į

East Cleveland. 4 miegamieji. 
Garo šildymas. Garažas. Geri 
kilimai. Arti mokyklos ir susi
siekimą Prašo |13,5l0. Duokite 
pasiūlymą.

1 _ Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės Į

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne -—Real Estate 
1535 Hayden Avė^JHU 1-6100 

ar namuose
rniimiiHiniiniinii

GREIT PARDUODAMA
3 butų namas (2 aukštai, 3 i 

garažai). Plytinis. Labai geram i 
stovyje. Savininkas išvažiuoja. 
Netoli Lake Shore Blvd. Klaus
ti savininką: 600 E. 140 St. Te-; 
lefonas — LI 1-6237.

PARDUODAMAS ŪKIS
Į šiaurę nuo Geneva, 20 akrų.

6 akrai vynuogių,. 3 akrai vaisi
nių medžių ir 8 akrai ganyklų ir 
miško. 7 kamb. namas, daržinė, 
vištidė, ūkio mašinos ir kt. Turi 
parduoti. Tik $11,500.

Olobokar Realty
990 E. 74 St. HE 1-6607.
/-------------------

Greeting and Best Witshes for a

1-408)
llltlllllllillllllli

WILSON and CO 
INSURANCE

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai
6712 Superior Avė. HE 1-24S8
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

M t D iją A' C4 .?< •

STATOMIEMS

GERESNĖS statybos kontraktoriai 
įstato MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ 

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

I. J. S A M A S JEWELER

in>W
* * ■i’į

GERI NAMAI
' ’ i-'

Į šiaurę nuo Superior 19 k., 2 
šeimų namas. Gaso šildymas, 2 
garažai. Dėl mirtiei 
parduoti.

lel turi tuoj I

¥

9 k., 2 seimų, labai geram sto
vy namas. Netoli St. Mary’s baž
nyčios. Kaina $12,0 :0.

*
4 k. plytinis 

Sklypas 50x50 
$17,500.

vienos šeimos, 
pėdų. Kaina

1

11800 SHAKER BLVD.

Call WY 1-5800

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1251 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: AVA 1-2354

•................ - ? • ,r r

LEIMON'SCAFE I

Skautų stovyklos uždarymas
Pereitą šeštadienį Clevelando 

skautų Pilėnų tuntas užbaigė 
savo dviejų savaičių gražią ir 
gerai pavykusią stovyklą prie 

' Round Up Lake. Gražus būrys 
tėvų, bičiulių ir skaučių susirin
ko į stovyklos uždarymą, kurio 
metu buvo atžymėti geriausi sto
vyklautojai ir padėkota stovyk
los vadovams. • |

Tunto įsakymu į paskiltinin- 
kio laipsnį pakeltas pavyzdingai | 
savo pareigas ėjęs stovyklos ad
jutantas Gintautas Noimanas.

Tėvų komiteto pirmininkas E. 
Steponavičius ir Pilėnų tuntinin- 
kas sktn. Vyt. Kamantus dėkojo 
tėvų ir tunto vardu šios stovyk
los atsidavusiam viršininkui vyr. 
sktn. V. Klzlaičiui ir perdavė 
jam tėvų bei tunto dovanas. Taip 
pat tėvų komiteto ir tunto do
vanėlės — knygos buvo įteiktos 
geriausiems s t o v y kjau tojams, 
kurių pirmasis buvo Gintautas 
Neimanas, antrasis Kęstutis Ste
ponavičius, trečiasis Algis Dau
kantas ir ketvirtasis Jurgis Ra
manauskas. Stovyklos viršinin
kas knygomis apdovanojo savo 

:talkininkus ūkio viršininką jūrų 
skautą Gintautą Sniečkų, skilti- 
ninkus Kęstutį Gaižutį, Šarūną 
Laidinį ir Mindaugą Rinkų.

; Stovykloje daug berniukų iš
laikė į aukštesnius patyrimo 
laipsnius, o Jurgis Ramanaus
kas tinkamai pasiruošė ir sto- 

* vykios baigimo proga davė jau- 
' nesniojo skauto įžodį. - 
į x Šia proga buvo, paskelbti ir 
DLK. Vytauto draugovės konkur
so, vykusio iki 1957 m. gegužės 
Imėnepio 1 <1., rezultatai. šio kon- 
;kur8O, kuris apėmė visas skau
tišką ir 'lituanistinių dalykų srf-

A. Simaitis, 
1265 E. 67 St.

Telef.: UT 1-1433

Parduodami virtuvės baldai
keturios kėdės ir stalas, metali-

S

./..'J? ■*«?>& 
**<<•»

Skaitydami KARI būsite ge 
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips 
■iių iš kabinės ir Lietuvos istori 
ios retais paveikslais iliustruotų 
'r Lietuvos karių atsiminimus iš 
vairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughb.v 
Vve.. Brooklyn 21. N. Y.

LOKOR DELICATESSEN
. - 6502 Superior
(kampas E. 65 ir Superior)

Sveikiname visus lietuvius, klijentus. Būtinai atsiian-
t kyk-it į mūsų krautuvę ir pareiktkit savo pageidavimus, 0 

kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti., v
I Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky- X 

rių ir pardavinėti lietuviu mėgiamus maisto produktus. X

i Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alui v 
i ir vynas. ' ?

• ■ I

East 174 St.
kamb. 2 gaso pečiai. Didelis skly
pas. Turi greit parduoti. Kaina 
J15.0C0.

Glo'.okar Reali y
990 E. 74 St. HE 1-6607

(31)

2 šeimų po 4

N

GERI NAMAI
4 šeimų namas Cleveland Hhts.

4 garažai. Aptvertas sklypas. 
Geros -įplaukos.

*

Šv. Jurgio parapijos rajone 
dviejų šeimų, po 6x6 kamb. Pri
einama kaina.

Capas R'.alty
MU 1-4515 — 13923 Euclid Avė.

I

Mes tarime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
WADE PARK REALTY CO.

7C32 Wade I’ark Avė.

Arthur O. Mays, broker

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas. greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai. >
24 hours towing.
Dienos telef.: IIE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

VISŲ LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA 
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai, 

įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai.
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST.

GALIU JUMS PADfiTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!
Prieš perkant naują ar geres- 

ij naudotą autompbilį, šadkit.
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.5 
’ž $100 perkant naują mašina 
ar 6'4 perkant naudotą mašiną 
'skaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183
IttiUICI

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
iš vėžio jam e j namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis )

į 6212 Superior Avenue Tel EN 1-6525 j
? Antroji mūsų krautuvė yra . t
X 1404 E. 66 Street . . Tek EN 1-4551 j
h Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos t 
? - ■ . ‘ > produktui (
V * j?- » . *•'». " . J
d / Kreipkitės į mus h būsit patenkinti 1

KE 1-9737

ii
A

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

I

Ar žinote, kad klubo ir sulis vedėjus yra Juozas (iRĄŽULIS, ku- 1 
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausj patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktčs j 
Juozą GILA2.UL], Savi pas savus!

Norėdami praleisti laisvalaikį, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite į LIETUVIŲ 
KLUBĄ.

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruostus 
puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
Kitokių lietuviškų valgių.

Pilnai padengta apdrauda 111 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

h amų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

P. J. KKRSIS
t

609 Societv for Savings Bidg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZ1DFNCUA: FENINSULA 2SZ1

Norėdami pigiai pirkti namui mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą {vai
riuose apdraudos-inaurance reikaluose.

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

tik
T

f

JAKŲBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deltai E. JakabB & William J. Jakubs

Licerisijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir- rinito patarnavimo 

6621 Edna Avenue ‘ ENdicott 1-1763
936 East 185 Street y KĘ 1-7779 '
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Bedike' administracijos adresas — DIRVA. 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderaor 
1-6344. Redaktorius Balys GAID210NAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Lietuvių seimui rengti komiteto 
kasa dar tuščia

BENDRUOMENES 
ŽINIOS

E. ČEKIENE

Visas pusmetis praėjo, kol PL 
B-nės Seimo 9 komisijos išdis- 

-k-utavo ir pagaliau apsisprendė, 
Edir kaip organizuoti, kad suju
dintų ne tik lietuvišką pasaulį, 
bet ir svetimuosius, pademons
truojant mūsų geriausius muzi-' 
kos bei meno kūrinius.

PL B-nės Seimo organizavimo 
darbai yra dideli ir svarbūs. Kol 
kas mūsų spauda mažai apie tai 
dar informuoja visuomenę. Gal 
mano, kad šis klausimas iš viso 
per anksti gvildenti. O gal ir tei
sūs tie, kurie mano, jog nesą ko 
rašyti, jog pats organizacinis 
komitetas apie tą Seimą dar kiek 
maža težino. Virš pusmečio kal
bėta ir dar neaišku, koks pagrin
dinis muzikos veikalas bus sta
tomas. Ką gali gi pasakyti apie 
kūdikį, kuris dar negimęs.

Bet gi, pakalbėjus su Seimo 
organizatoriais, išgirsti, jog dar- ] 
bas verda, visos komisijos pilnai s 
pasiruošusios, reikia tik vykdo- j 
mąjį darbą pradėti. Ypač kiek- j 
vienam posėdy tai akcentuoja j 
finansų, komiteto pirm., o tačiau 
Seimo rengimo kasoje vis dar 
tie pirmieji, lyg užkerėti 5 do- : 
leriai ‘ ‘•a, nežiūrint, kad į fi
nansų komi iii yra sukviefdį be
veik visi p-nfesinnalai bankinin
kai ir nuo ii’ ->~ikla"«vs PLB-ės 
Seimo darbo ni ■’ ”ia ir pasise
kimas. Gerai žinome, be pi
nigų jokie darbai nejuda iš vie

tos.
O PLB-ės centro valdvbos 

pirm. S. Barzdukas, liepos IR d. 
New Yorke, savo kalboj pakarto
tinai pabrėžė, kad įvyksiančio 
Seimo surengimas priklausys tik 
nuo rengėjų, todėl centro valdy
ba tikisi, kad šiam dideliam gy
venimo įvykiui Seimo organiza
ciniai komitetai nesigailės jokių 
pastangų ir jo pasisekimas bus 
garantuotas.

Taip pat jis pasidžiaugė, kad 
Bendruomenė vis stiprėja. Ji 
tampa jau kultūros židiniais, ku
rie teikia mūsų gyvenimui lietu
viškos gyvybės. Bendruomenei 
visi lietuviai yra lygūs su ju 
skirtingomis pažiūromis ir dėl 
to ji vienintėlė organizacija, ku
ri daugiausia sutraukia jaunimo. 
J praeitą tautinių šokių šventę 
iš Kanados buvo užsirašę 500 
jaunuolių, o atvažiavo 700. Ir 
kai j estradą išėjo du kart po 
700 tautiniais drabužiais pasi- 
puošusio jaunimo, visi žiūrovai 
plojo ir daugelis verkė iš džiaug
smo. Visi pasijutome vienos šei
mos nariai, — kalbėjo S. Barz
dukas.

Kitą metą PLB-ė į savo istori
jos lapą įrašys dar vieną didelį 
įvykį sukviesdama minėtą Sei
mą, j kurį atstovai suvažiuos iš 
visų kraštų. Tai bus politinė, vi
suomeninė ir kultūrinė demon
stracija. Ta proga bus švenčia
ma Liet. Nepr. 40 m. sukaktis, 
V. Kudirkos KO m. nuo jo gimi
mo sukaki is ir šv. Kazimiero 500 
m. gimimo paminėjimas. Yra pa
siūlyta centro valdybai pridėti ir 
ketvirtą sukaktį, tai 300 m. nuo 
lietuvių emigracijos i Ameriką 

' pradžios, šią mintį iškėlė visuo
menės veikėjas V. Alksninis.

Taip pat Bendruomenė dar 
numato .artimiausiu laiku su
ruošti 4- mokyklinio jaunimo 
šventes; Los Angeles. Čikagoj, 
Cievelande ir apie Hartfordą kur 
nors, nes ta jaunimo išnyksime

ir mes ir mūsų ateitis, anot pirm. 
S. Barzduko.

PO GRAŽIAI PRAĖJUSIOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES

'Birželio 30 d. Čikagoje įvykusi 
lietuvių tautinių šokių šventė 
buvo didelis kultūrinio mūsų gy
nimo įvykis. Jo apimtį rodo im
pozantiški programos dalyvių ir 
žiūrovų skaičiai. Dar reikšmin
gesnė ji savo tautine nuotaika ir 
dvasia. Jos įspūdžiais ir ligi šiol 
tebegyvename.

Didžiai malonu taip pat paste
bėti, kad ir, mūsų spauda, ver
tindama tautinių šokių šventę, 
iškėlė jos pasisekimą ir pabrėžė 
jos reikšmę, štai keli balsai iš 
daugelio: ”čia už visas paskai
tas ir už, visas rezoliucijas ir šū
kius kur kas iškalbingiau bylojo 
margaspalviškas šventės įvairu
mas, jaunatviška dinamika, ta 
pakili nuotaika, kad mūsų čia 
daug, kad esame vieningi ir kaip 
mums čia gera būti drauge” 
(Darbininkas); "Pirmoji JAV ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių 
šventė davė labai daug. Ji dar 
kartą parodė, kad vieningu ir su
tartiniu darbu mes pajėgiame 

i” 
(Dirva); "JAV ir Kanados lietu
vių tautinių šokių šventė ne tik 
sustiprino lietuvių vienybę, bet 
joje buvo parodyta pagarba ir 
meilė Amerikai, kuri nori vi
siems gražaus, kūrybingo ir dar
naus gyvenimo" 
"Šokėjų, žiūrovų ir 
susilaukta daugiau, 
tikėtasi. Patenkinti 
tie, kurie turėjo galvoj parengi
mo tautinę reikšmę, bet ir tie, 
kurie norėjo geros meninės pra
mogos, bet abejojo, ar iš paly
ginti kuklaus liaudies šokių re
pertuaro būtų galima užpildyti 
tokios didelės šventės programą” 
(Naujienos).

Bendruomenės Centro Valdy
ba, liepos 2 d. posėdy apžvelgusi 
tautinių šokių šventės laimėji
mus ir atsiliepdama į jos palik-

Didieji PLB-ės rūpesčiai
PLB-ė yra užsimojusi suorga

nizuoti 50,000 narių, nes jei tik 
po 1 dol. į metus mokėtų, kiek 
daug būtų galima su 50,000 dol. 
nuveikti kultūros darbe. Juk 
naujųjų ateivių suvažiavo 
30,000, o lietuviškų laikraščių, 
skaitančių yra dar apie 90,000 
pagal Pakšto vardyną. Bet gi 
Bendruomenės pirmininkas la
bai apgailestavo, kaip liūdną ir 
skaudų faktą, tai mūsų intelek- 

: tualų, baigusių aukštuosius mok
slus pasitraukimą iš idėjinių

■ darbų ir net tų darbų rėmimo. Į
■ org. įvairius atsišaukimus dau- 
' ginusia atsilipeią vidutiniai žmo

nės.
Taip pat viena iš didžiųjų

Bendruomenės problemų yra I organizuoti didelius dalykus' 
spaudos klausimas. Kai kurie ak-' 
tyvūa jos nariai siūlo prie Cent
ro Valdypos sudaryti savų žur
nalistų kadrą, kurie visada ob
jektyviai nušviestų Bendruome
nės įvykius. Kiti siūlo savą laik
raštį leisti. Tačiau ir viena ir 
kita vargu ai- atsiektų tikslą, nes 
savą laikraštį savi ir teskaitytų, 
o dėl to kadro, tai kasgi gali už
drausti ir ne savam raštingam 
žmogui savo mintis pareikšti, j 
bet kokį laikraštį.

Centro valdyba, berods, šiuo 
klausimu yra visiškai demokra
tinės nuomonės ir laukia iš vi
suomenės ne tik jos darbų įver
tinimo, bet ir kuodaugiausia kri
tikos, kuri jai padės išvepgti 
klaidų.

I

k

THE FIELD
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savo kraitą..Taip pat jiems da-
visiem* 
basadoi 
pendijos JAV unlyeroitetuoge.

Polnt karinę akademiją. . •
Mūsų skautų {temptas darbą* 

ir nepaprastas patinu pasirody
mas 4-je Amerikos' Skautų tau
tinėje džiamborėje dar kartą pa
rodė ,kad jie saro jaunais pečiais 
sugeba tinkamai iškalti savo pa
vergtosios Tėvynės garsą.

šios gražios Havajų merginos, tylia reklama, vaikščiodamoe tarp 
pajūrio vasarotojų, juos regima pamatyti {domų vaidinimą "The 

YcUow Jacket”.

(Draugas); 
pasisekimo 
negu buvo 
liko ne tik

tus įspūdžius, vienu balau nuta
rė pareikšti paisgėrėjimą visais, 
kurių dėka ši šventė įvyko tokia 
didelė, tvarkinga ir įspūdinga: 
LB Čikagos apygarda, šventės 
iniciatore ir rengėja, Bruno G. 
Shoto vadovaujamu šventės vyk
domuoju komitetu, įvairiomis 
šventės rengimo komisijomis, 
JAV ,ir Kanados lietuvių tauti
nių šokių grupėmis ir jų vado
vėmis, bei vadovais, Čikagos pa
rapinių mokyklų mokiniais ir jų 
mokytojomis seselėmis, pagaliau 
tais tūkstančiais lietuvių, kurie 
atsiliepė kviečiami ir į šventę 
atsilankė. Centro Valdyba taip 
pat nuoširdžiai dėkoja visai lie
tuvių spaudai, šventę garsinu
siai ir tuo prisidėjusiai prie jos 
pasisekimo, šitaip daug rankų 
didžią naštą pakėlė. Tebūna tai 
lietuvių taiftos garbei, gerovąLir 
ateičiai!

MOŠŲ SKAUTAI 
BALTUOSIUOSE 

RŪMUOSE

savo kraštą.;Taip pat jiemsda- 
lintas specialus anglų kalba lei
dinys su originaliomis" ilitistra? 
rijomis. ".
. Vieną dieną netoli lietuvių 

stovyklos kilo gaisras. Mūsiškiai 
pirmieji, atbėgo gaisro vieton ir 
jį užgesino prieš1 ugniagesiams 
atvykstant. ' '

Dėl susižeidimų ar nelaimingų 
atsitikimų visoje džiamborėje 
buvo uždrausta nešioti prie dir
žo skautiškus peilius. Vienintėlė 
išimtis buvo padaryta lietuvių 
Skilčiai, kuriai tai buvo pripažin
to oficialia, uniformos dalimi. Ta 
išimtis 50,000 skautų tarpe ypač 
pakėlė lietuvių prestižą ir at
kreipė visų dėmesį.

Džiamborės pabaigon buvo 
vertinami vienetai įvairiose sri
tyse.-Bostono 29-ji dr-vė, kurioje 
tavo lietuvių skiltis, gavo pir
mąją vietą stovyklavimo nagin
gume. ir higienos srityje. Vado
vybė ir aplinkiniai skautų viene
tai puikiai žnojo, kad tiedu lai
mėjimai atsiekti tik lietuvių

Mūsų skautus džiamborėje ap
lankė LSS Tarybos Pifmijos 
pirm. vyr. sktn. <Jr. V. Čepas, 
psktn. A. Banionis iš Detroito, 
vyr. sktn. V. Kizlaith iš Cleve- 
lando, Brolijos Užsienio sk. ve
dėjas psktn. A. Banevičius iš 
Bostono ir kt. Psktn. A. Banevi
čius buvo oficialiai pakviestas į 
14-j į džiamborės sk/rių, kuriame 
stovyklavo 8,000 skautų. Ten jis 
lietuvių skautų vardu pasakė 
kalbą, kurios klausėsi apie 35,000 
skautų.

Po šios džiamborės mūsų

ĮĘgĮg

Norėdami pasiekti ir ištirti ankštesnes erdves, aviacijos specialis
tei išgalvojo naują metodą. Speciali raketa sn oTo erdvėms nuė 
tucti aparatu pirmiausia pakeliama balionu. Toliau ji iššaunama 
raketa. Tokiu metodu, manoma, kad bus. pasiekta 100,000 pėdų 

aukštis. Nuotraukos iš bandymų Mineapolyje, Minn.

(sks) Liepos 12-21 d. Valley 
Forge, Pa., istorinėj? generolo 
Washingtono stovyklav i e t ė j e 
(1777 m. žiemą) įspūdingai pra
ėjo 4-j i tautinė Amerikos Skau
tų džiamborė. Jon iš visų šio di
džio krašto kerčių suskrido per 
50,000 skautų. Būta ir kitų tau
tų skautų.

Lietuvių Skautų Broliją Vy
riausiojo Skautininko pavedimu 
atstovavo 'skiltis sudftryta iš torius Christian Herter ir kon- 
Worce8terio ir Bostono lietuvių gręsmanas Thomas Lane. Jie su 
skautų. Vienetą globojo sktn. M. 
Manomaitis, skiltininkas buvo 
R. židžiūnas, paskiltininkis — 
G. Čepas, skautai — K. Matonis, 
V. Gaillūnas, A. Garsys, V. Ged- 
mintas, B. Banaitis ir A. Sinkys.

Jaunieji ambasadoriai šiam 
svarbiam žygiui stropiai ruošėsi 
kelis mėnesius iš anksto. Sueigo
se kartojo praktinio skautavimo 
dalykus, tautinius šokius bei dai
nas, kaupė eksponatus parodė
lei, gamino stovyklines įrangas 
ir t.t. Džiamborei praėjus tega
lime jiems pasakyti — Gerai vy- 
vai dirbote tėvynės labui! ■

Lietuvių skiltis buvo Bostono 
skautų dr-vės sąstate, kuriai va- 

| dovavo Mr. Henry. Pastarojo 
skautininko įtakingumas ir sim-

skautei autobusu nuvyko j Wa- p.—u, .„„u, __rf shingtoną. čia jie dviem cldilla-' 2Lt
Co*u»»» mieste, Ofcto aoatinėj.kais buvo nuvežti j Baltuosius 

Rūmus. Iš viso Bostono skautų 
tik lietuviai turėjo garbę vizituo
ti Baltuosius Rūmus. Mūsų skau
tus priėmė Valstybės Pasekre-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

*

i

LITUANISTINIŲ DALYKŲ 
PROGRAMOS

Bendruomenės Centro Valdy
ba liepos 30 d. posėdy išklausė 
nario švietimo reikalams Ig Ma- 
lėno praneš;mo apie lituanistinių 
dalykų programų rengimą. Vi
siems dalykams programos jau 
parengtos ir su įvadiniu aiški
namuoju žodžiu duodamos spaus
dinti. Naujuosius mokslo metus 
jau norima pradėti su naujosio
mis programomis, kurios į lietu
viško švietimo darbą turės įnešti ^^Urtu=b^ūs«k?ų 
'loiiormii ei aTOTnirionim a ri'nn

lietuviais draugiškai pasikalbė- 
; o ir nusifotografavo. Pažymėti
na, kad mūsų skautei j Baltuo
sius‘Rūmus ’buVo jleisti ^ilna 
uniforma, t. y. ir su savo skau
tiškais peiliais. Rūmų sargas pa
informavo, kad leidimas eiti su 
ginklu į Baltuosius Rūmus yra 
duodamas labai retai, tik ypatin
gais atvejais. šį kartą pagerbta 
mūsų skautų uniforma* ir paro
dytas pasitikėjimas lietuviais. .

Po šio vizito mūsų skautai ap
lankė Washingtono įžymybes, 
valgė' puikiausiuose restoranuo
se nemokamai, nes visas jų iš
laidas padengė Roger Smith vieš
butis. Iš Washingtono jie buvo 
uuiiuiniiiiiiiiuiiuiuniiiimmiHtiHiiiuuuiimi

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugėdinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KEĮUtiB, dėl apkalnaVitho, 
ko Visada reikalauja apdrsudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERUS,
609 Sodely far Savfags Bldg. 

Telef.: MAta 1-177B

Rezidencija: PENINBULA 252 
N,, .i , . „ , /

daugiau sistemingumo ir tvar
kos. Programų rankraščio yra 
75 mašinėle rašyti puslapiai.

Tolimesnis žingsnis bus pagal 
programas rengti pačius vado
vėlius.

BUFFALO LITUVIŲ KLUBAS 
. Į BENDRUOMENĘ

1951 m. Buffalo lietuviai! susi
organizavo į klubą patriotizmo, 
lietuvių kultūros ir vienybės 
pradams ugdyti. Tai tie patys 
tikslai, kurių siekia ir LB. To
dėl klube ir kilo klausimas persi
organizuoti, į LB apylinkę. Ge
gužės 12 d. klubo .susirinkime 
visų balsais buvo priimtas nuta
rimas tai 
kant tą patį,vardą ir pačią veik
lą. Bendruomenės Centro Valdy
ba liepos 3Qd. posėdy su tokiu 
nutarimu sutiko ir Buffalo Lie
tuvių Klubą' nuo šios dienos lai
ko Bendruomenės vienetu.

Centro Valdyba Buffalo lietu
vių žygį laiko platesnės reikšmės 
turinčiu pavyzdžiu, kuriuo turė
tų pasekti ir Igiti atskirose vie
tovėse paskirai veikią bendriniai 
organizaciniai mūsų junginiai 
(klubai, draugijos ir t.t.). Drau
gėn jungdamiesi būsime stip
resni. t

padaryti, tik pasilie-
.......................
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atsiektų laimėjimų priežastimi. 
Šion džiamborėn mūsų skautai 

išvyko su tautinėm juostelėm 
prie uniformų, Tačiau po poros 
dienų stovykloje jie buvo džiam
borės vadovybės pastebėti ir sa
vo paėireiškipiu sulaukė, paska
tinimo iškelti savo stovyklavie
tėje lietuviškąją trispalvę ir. dė
vėti pilnas lietuviškas skautų 
uniformas. Mūsiškių stovyklinės 
įrangos savo originalumu ir pui
kiu darbu viršijo kitus. Tai buvo 
— iš beržo pagamintas lietuviš
kas kryžius, meniški stovykliniai 
vartai bei tvorelė apie rajoną.

Džiamborės metu buvo du ma
siniai laužai, kurių turinys bu
vęs skirtas Amerikos Skautų va
dovybės iš anksto skirtoms te
moms, surištoms su Valley 
Forge praeitimi ir pn. Tačiau 
mažesniuose — apygardiniuose 
laužuose mūsų skautai puikiai 
pasirodė.. Jie dalyvavb Tezaso 
valstybės skautų tarptautinia
me lauže, kuri stebėjo ir vienas 
Tezaso senatorių. Taip pat pasi
rodė -Montanos, Oregono ir Ne- 
brąskos indėnų ruoštame lauže, 
kur mūsiškių tautiniai šokiai bu
vo dėmesio centre.'

Mūsiškių žvali išvaizda ir dar
ni rikiuotė visus patraukė. Juos 
bežygiuojančius tautiniais rū
bais • sekdavo būriai; skautukų, 
Lietuvių skiltis buvusi mėgiama 
ir ■ fotogrąfų. Turėjo reporte
riams pašokti Mikitą ir Oželj,, 
kurie buvo ištisai nufilmuoti.

Didelį pasisekimą turėjo ir
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‘./'-k:. ■

Ar
įstojai!

VILT 1 ■ • 
dmgUnr

........ .............................. .

O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

.RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo >60.00. 
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo f 10,00. . 
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo >15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo >7.50. 
RADUO aparatai, su kurtais girdima bevelk vtaoe pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo >46.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo >404)0.
KATALOGAS išleistas, kurtame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, RUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIČKUENES ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma 
noną.

Ką beplrktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, S8?2 8. Hatated 
SU, Chicago, I1L Teief. YA 7-OČ77.

P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštu*. 
iwwiiiniiHitwimwHiniuiuHHwiiniwiuiiiiimiiiinniiiiĮ*MitaNr~
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atlieka įvairius spaudo* darbas, Jūs , 
galit pigia kaina atsisp«BRdj«ti pro
fesines korteles, {vairiu blankas, va
karams Mietus. vestuvhi pakvieti
mus, plakatus ir kt

Užsakymai priimami Ir patai.
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