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visa filosofija bei politika, kuria lyginti su kaimynu, kas ypatin
grindžiamas kodeksas. Tų daly gai pastebima priemiesčių gy
kų paskirose respublikose nebus ventojų tarpe. Kaimynas skersai
galima saviškai pakeisti. Todėl gatvę turi naują automobilį, pui
"savi kodeksai”, jei ir skirsis kiai rengiasi, priklauso porai klu
kuo nuo kitų, tai tik smulkme bų ir lošia golfą. Nenoras nuo
nose, daugiausia "receptinėj" da jo atsilikti verčia bristi į skobi.
4. Vietoje planavus, kaip ma
ly, kuri konkrečiai nurodo už ko
kį nusikaltimą kokia bausmė ski žiau pirkti į skolą, planuojama
ar,šį mokėjimą pabaigus, galima
Spaudoje ir švietimo ministe pa kolchozų nariais, bet pasilie riama, bet ir tai galės nukrypti
bus didesnį užsidėti.
rijoje plačiai svarstomas Lietu ka privilegijuota klasė, kadangi tik tiek, kiek leis bendruose dės
Naudodamiesi kreditu galinu'
vos mokyklų reformos klausi reikalaujama jiems mokėti tokį niuose vyraujantieji nurodymai
prekę ar nekilnojamą turtą įsi
mas. Daugumoje pasiūlymų vy patį atlyginimą, k£ip buvo mo TRYS PENKTADALIAI BE
gyti, žymiau anksčiau. Bet už
rauja nuomonės, kad bendrojo kama stotyse, o tai yra daug
RAUDONŲ KAKLARAIŠČIŲ tai užmokama gera nuošimčių
lavinimo mokyklų laikas turi bū daugiau, negu gauna kiti kolcho
Bendruomenės Tarybos suvažiavime pirmininkavęs .1. Bačiunas ir sekretoriavęs Valdas Adamkavikaina.
Šį
pavasarį
Lietuvoj
buvo
3642
ti pailgintas iki mažiausia 12 (ar zų darbininkai.
čius. Priešaky sėdi buvusios valdybos nariai — Ign. Malėnas ir p. Bačiulis. D i r v o s nuotrauka.
pionierių draugovės, kuriose bu
Mokesčių
Inspekcijos
(Internet trylikos) metų ir vyresnėse
REIKALAUJA BAUSTI UŽ vo apie 152,000 pionierių (pio nal Revenue Service) daviniais,
klasėse mokslo metai turi būti
nieriai — skautų "vilkiukus” bei šeima, turėdama $5,000 - 10,000
APLEIDIMĄ
pailginti bent dviem savaitėm.
sėdis buvęs pats ilgiausias po 11
NAUJA KRIZĖ VID. RYTUOSE
"paukštytes” pamėgdžiojanti ko pajamų, į metus vidutiniškai iš
Atsisakoma nuo minties įvesti
Pas. karo, pabaigos.
P. Levickis, premjero (M. šumunistinio jaunimo parengiamo moka $334.00 vien nuošimčiams.
visos vidurinės (dabar 11 metų) mausko) pavaduotojas žemės
NASSERIO ŠALININKŲ PERVERSMAS IRAKE. — JAV PA
Antradienio rytą Jungt. Ame
ji organizacija vaikams nuo 7 Jei pusę šios sumos $167.00 kas
privalomą lankymą, o numato ūkio reikalams CK posėdyje pa
SIUNTĖ 5,0(10 MARINŲ | LIBANONĄ. — KALBAMA APIE rikos Valstybės, atsakydamos į
iki 14 metų amžiaus, tai yra, 1-7 met investuotų į akcijas, gauda
ma pasitenkinti aštuonerių metų reikalavo traukti atsakomybėn
III PASAULINIO KARO GRĖSMĘ
Libanono prez. Chamoun malda
klasių moksleiviams).
ma
6
G
(tiek
kiek
sumoka
nuo

privalomu mokymu. Dabar teori tuos kolchozų pareigūnus, kurie
vimus, pradėjo veikti: laipinti
šimčiais),
25
metų
pabaigoj
tu

Pirmadienį
Ankaroje
turėjo
joje yra 7 metų privalomas mo apleido linus ir leido jiems su
Mokyklų to amžiaus yaikams
krantan savo kariuomenę. Tuo
rėtu
$9,500.00
kapitalo!
šeima,
prasidėti Bagdado pakto konfe
kymas, o didesniuosiuose mies gesti (rudenį pakloti linai daug šį pavasarį buvo apie 3900, o
pat metu Vid. Rytų krizės klau
turinti
pajamas
tarp
$10,000.00
rencija.
Joje
turėjo
dalyvauti
ir
tuose — 10-11 metų privalomas kur liko žiemoti po sniegu).
mokinių 1-7 klasėse arti 370,000.
simą perdavė JT Saugumo Ta
ir
15,000.00
į
metus,
nuošim

jaunasis Irako karalius Faisal.
mokymas, nors šįmet apie tą
rybai.
Taigi pionierių organizacijon yra
čiams
išmoka
$511.00
kasmet.
"SAVI"
ĮSTATYMAI
Tačiau
rytą,
prieš
išskrendant
į
10-11 metų privalomąjį mokymą
įtraukta apie 41-42C visų to am
Saugumo Taryba antradienio
Kasmet
investuojant
pusę
šios
Ankarą, Bagdado radijas netikė
nebeužsimenama. Kelios viduri
Prieš kiek laiko Maskvoje bu žiaus moksleivių. Apie 260 mo
posėdyje buvo painformuota, jog
sumos
($255.50)
prie
6G,
po
25
tai
paskelbė:
nės mokyklos, kaip bandomieji vo nutarta leisti respublikoms kyklų dar neturėjo pionierių or
JAV įgulos išlaipinamos Libanometų
išaugtų
$15,000.00
kapita

"Su Visagalio Dievo pagalba,
pavyzdžiai, jau dabar perorgani turėti savus civilinius, baudžia ganizacijos.
ne prez. Chamoun prašant ir jos
las!
*
tautos ir kariuomenės remiami,
zuojamos į 12 metų sistemą.
muosius, teisenos ir teismų san
būsiančios atitrauktos, kai tik t
Paimkime
konkrečius
pavyz

mes
išvadavome
kraštą
iš
ko

"CINEMASCOPE” KAUNE
Jungtinės Tautos galės pasiųsti/
Be to, iškeltas reikalavimas, tvarkos įstatymus. Tačiau Mas
džius.
Kontfaktorius
pardavė
na

rupcinės grupės dominavimo . ..
tarptautinę policiją saugumui ijL
kad visos, taip pat ir aukštosios kva rezervavo sau teisę prieš tai
"Romuvos” kino teatre Kaune
taikai Vid. Rytuose išlaikyti. Srj
mokyklos būtų vienos, būtent, išleisti visiems tiems įstatymams (Brolių Steikūnų pastatydintas mą už $18,750.00. Pirkėjas įmo Kariuomenė dabar yra jūsų .. .
LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Svarsto mokyklų reformos
klausimą

švietimo ministerijos žinioje. Da bendruosius dėsnius, kurie tini prieš pat kartį, Laisvės alėjoj 36 kėjo $3,000.00, pavo $12.000.00 Jūsų

pareiga yra

remti jų . . .

vietų delegatas Sobolevas posė

bar specialiosios mokyklos yra būti privalomi visose Sovietijos nr.) įrengtas ekranas ir apara paskolos ir paėmė antrąją pasko- Mes kviečiame gyventojus pra

įvairių vietinių ar net maskvinių
ministerijų žinioje, o aukštosios
mokyklos priklauso Aukštojo
mokslo ministerijai Maskvoje. Ši
ministerija numatyta perorgani
zuoti į sąjunginę - respublikinę
ministeriją, bet Lietuvoje tuo
tarpu nėra tos ministerijos res
publikinės šakos. Bene laukiama,
kad gal aukštosios mokyklos bus
perduotos grynai respublikinei
švietimo ministerijai.
Į AUKŠTUOSIUS MOKSLUS
EINA APIE TREČDALIS
ABITURIENTŲ

respublikose.
Dabar Maskvoje jau yra pa
rengtas baudžiamojo kodekso ir
baudžiamosios teisenos bendrų
jų dėsnių projektas, kuris pa
skelbtas Maskvos teisiniuose žur
naluose. Ryšium su tuo Vilniuje
jau svarstomas Lietuvai rengia
mas baudžiamųjų įstatymų ir
baudžiamosios teisenos kodekso
projektas. Bet bendrieji dėsniai
tuose kodeksuose kaip tik ir yra
visa esme, nes juose išreiškiama I

tūra plačiaekraniniams ("cinemascope”) filmams rodyti. Tai
antras toks kino teatras Lietu
voje. Prieš kiek laiko toki įren
gimai buvo įtaisyti Vilniuje nau
jame "Pergalės” kino teatre.
Kauniškiame ekranas esąs dides
nis net, negu vilniškiame. Akus
tikos sumetimais, teatro sienos
išklojamos Crigiškiu popierio
fabrike gaminamu pliušo kartonu.

ŪKINIO GYVENIMO ŽINIOS

Kauno miesto švietimo sky
riaus vedėjas P. Kepežinskas,
svarstydamas mokyklų reformos
klausimą, pareiškė, kad statisti KODĖL DABAR TIEK DAUG PERKAMA Į SKOLĄ. — AME
kos duomenimis šiuo metu tik
RIKIEČIŲ IŠMOKAMI NUOŠIMČIAI___ GOLDFINE NEMOKA
apie 35% abiturientų toliau mo
MOKESČIŲ. — KODĖL KYLA AKCIJŲ KAINOS?
kosi aukštosiose mokyklose, o vi
si likusieji įsijungia į "liaudies
Pirk dabar, mokėk vėliau —[prieš 20 metų. 1938 m. šeima su
ūkio gamybą”, tai yra, eina dirb
patarimas ir viliojimas prekes dviems vaikais, turėdama $6,000
ti į fabrikus arba kolchozus.
pirkti j skolą, darosi nerašytas metinių pajamų, mokėjo $84.00
įstatymas JAV ūkiniame gyve mokesčių, gi šiandien moka
GERIAUSIAS RAJONAS
nime. Ypatingai jis propaguo $600.00.
Pavyzdiniame ir jau kelinti jamas šiandieninės krizės metu.
2. Šiandieninė šeima turi sau
metai žemės ūkio gamyboje pir
Dažnas iš mūsų paklaus, kodėl gesnę ateitį, negu 1938 m. —
mą vietą laikančiame Marijam jį amerikiečiai taip šiltai priima.
mažiau tendencijos taupyti. Pla
polės rajone kolchozai šimtui Atsakymas į šį paklausimą su
tus tinklas pensijų, gyvybės, ne
hektarų naudojamos žemės šių sideda iš keturių dalių:
laimingų atsitikimų ir ligos at
metų pradžioje turėjo dar tik po
1. Šiandien taupyti yra sun vejų draudimai, bedarbio pašal
8.3 karves (Pagal reikalavimus, kiau, negu prieš Antrąjį Pasauli
pa — daugumoje yra pokarinio
jau prieš porą metų visuose kol nį karą. Pajamų mokesčiai pa
laiko produktai.

PIRK DABAR - MOKĖK VĖLIAU!

chozuose reikėjo turėti bent po ima didesnę uždarbio dalį, negu
10 karvių 100 ha naudmenų, o

3. Noras pamėgdžioti — susi

ą $3,750.00 vertės 6'< pasirašy nešinėti įstaigoms apie visus iš
damas vekselį Jonaičiui. Jonai davikus, kad galėtume jais nusi
tis šį vekselį (uote) pardavė už kratyti. Mes reikalaujame jus duota gyventojų pageidaujamai
$3,000.00. Jei pirkėjas būtų tu vieningai naikinti tuos nusikal- vyriausybei. . M
Šis komunikatas visam pasau
rėjęs $6,000.00 vietoji' $3,000.00, tėlius . . . Dabar bus Irako res
jis būtų galėjęs atpirkti vekselį publika, kurios valdžia yus per- liui buvo toks netikėtos, jog iš
karto net nesusigaudyta, kas
ir sutaupyti $750.(M) plius nuo
Irake dedasi. Vėliau paaiškėjo,
šimčius už $3,75O.0O.
jęs 1956 m. pajamų mokesčių
jog naserininkų grupė su kariuo
Perkant automobilį, padėtis (ineome tax).
menės pagalba įvykdė pervers
yra dar palankesnė skolintojui,
Kodėl? Yra tik dvi galimybės:
blogesnė pirkėjui, Imant pasko Goldfine yra virš 6.5 m., jei jo, mą, užimdama radijo stotį ir vy
los $2,000.00 trims metams milijonieriaus, pajamos nesiekė riausybės įstaigas.
$2,500.00 vertės automobiliui, $1200.60 (dvylikos šimtų) laike
Bagdado gatvėse prasidėjo
tikrumoje sumokama apie 9.5(< 1956 m., jis neprivalėjo, šis at brutalus teroras ir žudynės. Su
ir po trijų metų automobilis nu vejis turi labai mažai logikos, deginta britų pasiuntinybė, už
stoja 3 4 savo kainos. Ir vėl sunkiai įtikėtinas.
mušta ir pakarta daug Vaka
ateina laikas galvoti apie naują
Lieka antrasis atvejis — ne rams palankių irakiečių, jų tar
automobilį ir paskolą bei jų pa noras mokėti mokesčius. Mokes pe karališkojo vainiko princas
lydovą — procentus. Neveltui čių Inspekcijos žodžiais tariant Abdul Illah, karaliaus Faisalo
teigiama, kad skolinimas pirki — apgavystė. Jei faktai parody dėdė.
*
mui automobilio ar atostogoms tų, kad apgavystė, Mokesčių Ins
Tą patį vakarą Bagdado radi
yra vienas ir tas pats — skolini- pekcija turi teisę tikrinti ne tik jas paskelbė, jog perversminin
mas lengvam isli'iditnui. Ino paėjusių ketVerių metų, bet 20 kams pasisekę Iraką užvaldyti.
tarpu paskola namui yra privers ar daugiau metų pajamas, šiuo Krašto valdytoju paskirtas brig.
tinis taupymas.
atveju įstatymas neapriboja, gen. El-Kassem, žinomas karš
Atsargesnis žvilgsnis į ateitį, kiek toli galima į praeitį eiti.
tas naserininkas.
nusileidimas kaimynui ir mažes
Goldfine mokesčių reikalas pa
Krašte įvestą griežtas karinis
nis naudojimasis kreditu, yra rodo, kad Bostono distrikto Mo režimas
ir cenzūra, todėl smulpagrindiniai keliai, norint suma kesčių Inspekcijoje nėra viskas
kesnių žinių apie įvykius netu
žinti nuošimčių naštą.
tvarkoje, kažkas kažkur slepiasi. rima. Nežinosiąs ir paties kara

«

(Perkelta į 2 psl.)

Kaune gimęs Bostono milijo
nierius Goldfine, brangių dova
nų pripirkęs prezidento patarė
jui Sherman Adams ir per Ka
lėdų Senelį kitiems aukštiems
federalinės valdžios pareigū
nams, nėra užpildęs ar sumokė-

1960 metais norima pasiekti net
iki 23-25).
Suskaldžius perdidelius kol
chozus, šiame rajone dabar vi
dutinis kolchozo žemės plotas
yra 1470 ha, iš jų naudmenų —
1330, o grynai ariamos žemės —
1046 ha. Taigi viename kolchoze
yra vidutiniškai 109 karvės.
Vidutinės brutto pajamos šio
rajono kolchozuose 1957 buvo
878 rubliai ir 50 kapeikų iš hek
taro. Tai maždaug atitinka 88
Lietuvos litus. 1938-39 metais
visos Lietuvos (derlingųjų ir ne
derlingų j ii vietų drauge paėmus)
brutto pajamų vidurkis iš hek
taro buvo 223 litai.
KOLCHOZAI PERĖMĖ APIE
PUŠŲ MAŠINŲ
Iki birželio mėnesio Lietuvos
kolchozai spėjo perimti iš mašinų-traktorių stočių 55% rei
kalingų traktorių, 46% plūgų ir
44/ sėjamųjų mašinų. Kitas tebesamdo iš stočių senąja tvarka. Bendruomenės Tarybos suvažiavime. Iš kairės: St. Barzdukas, A. Nasvytis, A. Mikulskis, J. Stai
Dirvos nuotrauka.
Traktorininkai palaipsniui tam niškis ir kt.

liaus Faisalo bei jo premjero Nu-

dyje šį JAV žingsnį pavadino
"atviru agresijos aktu" ir įnešė
rezoliuciją, reikalaujančią ame
rikiečių įgulas tuoj pat atitrauk
ti. Posėdis buvo atidėtas.
Antradienio vakare atvirai
pradėta kalbėti apie III Pasauli
nio karo grėsmę, Maskva, asis
tuojama Jugoslavijos ir Egipto,
kiek įmanydama aštresniais žo
džiais smerkė Vakarus, ypač
JAV. Prez. Eisenhoweris savo
kalboje pabrėžė, kad Amerika
turinti būti pasiruošusi visoms
galimybėms. Todėl, be 5,000 ma
rinų, kurie išlaipinami Libanone, duotas įsakymas būti pasi
rengusioms visoms Europos įgu
loms (apie 100,000 karių), užaliarmuoti vandenynuose esą lai
vyno daliniai, taip pat pasiruo
šusi yra Strateginė Oro Koman
da.
Britai yra paruošę skubiam
permetimui 30,000 karių Kipro
saloje. Libanono sukilėliai pa
skelbė, jog jie laukią rusų sava
noriu. Jordanas ir Saudi ArabiPa^ paprašė ginkluotos
JAV pagalbos.
Tolimesnė įvykių ateitis pri
klausys nuo Chruščiovo ir Nas

rias-Said likimas, tačiau tikima, serio veiksmu.

ŽINIOS IŠ

AUSTRALIJOS

kad jie yra nužudyti, po kietų
kovų perversmininkams pasise
kus užvaldyti karaliaus rūmus
Jordano karalius Huseinas,

Faisalo pusbrolis, skubiai pasi
• Sydnėjuje birželio 29 d. bu skelbė Irako-Jordano unijos še
vo iškilmingai paminėtos kun. P.
fu, ir vyriausiuoju jungtinės ka
Butkaus 20 metų ir Tėvo J. Pal

tanavičiaus 25 metų kunigavimo

sukaktys.
• Australijos Liet. B-nės val
dyba nutarė išleisti Australijos
lietuvių metraštį, kurio redaga
vimą buvo pavedusi Jurgiui Kalakauskui. Jam dėl ligos negalin
ti metraščio suredaguoti, suda
ryta redakcinė komisija, į kurią
įeina: J. Vėteikis — vyr. redak
torius, kun. P. Butkus — religi
nių ir pastoracinių straipsnių
red., V. Ratas — meno dalies
red., V. Kazokas — literatūros
skyriaus red., J. Kalakauskas, A.
Mauragis ir J. Jūragis — redak
toriai bendriesiems metraščio
reikalams.
• Dainius Kairaitis baigė Vak.
Australijos universiteto gamtos
— matematikos fakultetą ir,
persikėlęs į Melbourną, pradėjo
dirbti National Serums laborato
rijoje. Kairaitis yra aktyvus
sportininkas __ liet. krepšinio

komandų narys ir lakūnas.

JIE ĮSIJUNGĖ Į
DIRVOS TALKĄ
Į vykdomą $20,000 vajų įsi

jungė trys clevelandiečiai:
M. A., įnešęs ................. $40.00
Liudas Sagys, įnešęs ....$25.00
V. Vinclova, įnešęs ....$10.00
Su šiandien skelbiamais iš vi
so gauta .....................$18,605.00
Dar būtinai reikia $ 1,395.00
Reikalinga suma tikrai nedi
delė. Reikia tik, kad pasižadėju
sieji savo pažadus tesėtų. Ypač
mes laukiame Dirvos bičiulių at
siliepimo iš Newarko, N. J., ku
rie mums yra žadėję vajų pa
remti. O taip pat visų tų, kurie
žadėjo, kad kai bus likę tik pora
paskutinių tūkstančių, jie su sa
vais įnašais irgi įsijungs. Dabar
pats laikas!
Pagreitintas vajaus užbaigi
mas ypač pageidaujamas dabar,
kada atėjo laikas pirkti mašinas
ir paaiškėjo kiti Dirvos tolimes
nio tvarkymosi reikalai. Mes la
Vakarų sostinėse visą pirma bai prašome paskutinės vajaus
dienį buvo intensyviai svarsto talkos ir dėkojame visiems, kū
ma, kas darytina toliau. Londo-lrie tik prisidės prie jo užbaigi-

riuomenės vadu, tačiau, stebėto
jų nuomone, jo dienos esančios
suskaitytos, jei jis negaus pa
galbos iš Vakarų.
Egipto Nasseris nutraukė sa
vo vizitą Jugoslavijai ir, grįžęs
Kairan, paskelbė naujojo Irako
režimo pripažinimą. Kairo radi
jas pranešė, jog naujasis reži
mas remsiąs Libanono sukilė
lius ir pasiusiąs dalį Irako ka
riuomenės sukilėliams pagelbėti.
Vakarams šis perversmas reiš
kė didesnį smūgį, negu Sueso ka
nalo nusavinimas 1956 m. Suar
dyta pro vakarietiška Bagdado
vardo sąjunga, kuriai priklausė
Irakas, Iranas, Turkija, Pakista
nas ir Britanija. Nasseris pasie
kė naują laimėjimą arabų pa
sauly, o su Nasserio laimėjimu
didesnę galią Vid. Rytuose įsigi
jo sovietai.

ne, kaip pastebima, kabineto po-lmo.
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Šią savaitę...
Ha 1 y

s

Gaidžiūnas
buvo nedaug; iš viso galbūt

, Praėjusios savaitės pabaigoje
Amerikos Lietuvių Tarybos raš
tinė išsiuntinėjo įvykusiam Kon
grese priimtas rezoliucijas, liet
tik tokias, kurios, matyt, patiko
raštinės vedėjui ALT sekretoriui
P. Grigaičiui. Laikraščiams at
siustosios rezoliucijos pavadin
tos "Svarbesnės rezoliucijos, pri
imtos Amerikos Lietuvių Kon
greso”, atseit, visos kitos, ku
rios buvo tame Kongrese priim
tos, jau yra nesvarbios, apie jas
visuomenė neturi būti painfor
muota, nes, matyt, tai labai ne
patogu kai kuriems ALT vykdo
mojo komiteto nariams.
Atsiųstosios "svarbesnės re
zoliucijos" yra šios: žodis Ame
rikos Lietuvių Tarybai, kurioje
pagiria ALT už atliktą darbą;
žodis Amerikos vyriausybei; žo
dis į Amerikos lietuvius, kad
remtų ALT darbą ir Kongreso
žodis pavergtai Lietuvai. Gi vi
sos nesvarbios rezoliucijos laiko
mos tos, kuriose pasisakyta dėl
reikalingų ALT vadovybėj refor
mų, apie kurias tiek daug jau
kalbama, nes jos baisiai nepa
togios senajai ALT vadovybės
trijulei — L. šimučiui, P. Gri
gaičiui ir M. Vaidylai. Nėra re
zoliucijos ir dėl Lietuvių Ben
druomenės.
Iš laikraščių pranešimų buvo
žinoma, kad visos rezoliucijos
buvo priimtos vienbalsiai, kad
jos pilnai atvaizdavusios Kon
greso valią. Bet štai dabar, sau
valiaudami, išsiuntinėja laikraš
čiams tik tokias, kurios tą Kon
greso valią pilnai neatvaizduoja,
arba ją iškraipo. Ko gero dar, po
kiek laiko P. Grigaitis, kaip jai.
yra buvę praeityje, tas rezoliu
cijas išaiškins taip, kaip tik jan.
patogiau atrodys, kad tik viskas
liktų po senovei.
Sunku pasakyti, ar tokiu elge
siu norima iš Amerikos lietuvių
pasijuokti ir su jų valia visiškai
nesiskaityti, ar tai laikoma de
mokratine forma tas rezoliuci
jas nuo visuomenės paslėpti. Mū
sų supratimu, visos rezoliucijos
yra lygiai vienodai svarbios, nes
jos liečia visiškai skirtingus rei
kalus ir jos visos Amerikos lie
tuvių žiniai turi būti paskelbtos.
Ir kol to nebus padaryta, mes
turėsime teisę tvirtinti, kad ALT
vadovybės dauguma sauvaliauja
ir visiškai nesiskaito su jokiais
padoraus bendradarbiavimo prin
cipais.

pora tuzinų, bet jie visą lai
ką, nuo kongreso atsidary
mo iki pabaigos, svaidė įžei
dimus prezidiumo link, va
dindami jį "diktatoriais",
laisvo žodžio slopintojais ir
pan.”

Pabaigoje vedamojo taip sa
koma :
"Ir kuomet atsidarius pa
skutinei sesijai, tie smogi
kai lipo ant estrados ir vie

nas po kito svaidė įžeidimus,
prisidengdami žodžio "lais
ve”, pirmininkaujančiam L.
Šimučiui nebeužteko kant
rybės klausytis to visko ir
jis pasakė: "Jeigu mes jums
nepatinkame, tai tvarkykite
kongresą patys". Po to jis
apleido estradą ir negrįžo
iki kongreso pabaigos.
Nėra reikalo aiškinti, kaip
tas viskas paveikė į p. ši
mutį ir kitus prezidiumo na
rius. Sekanti diena, sekma
dienis, buvo sunki p. šimu
čiui. Jis susirgo, niekur ne
išėjo iš savo kambario ir
nieko nevalgė. Parvykęs į
Chicagą jis taip greitai ne
atsipeikėjo ir liga, matomai,
užsitęsė savaitę laiko.
Mes plačiau atpasakojam
šį incidentą dėl to, kad jis
liečia ne vien p. šimutį, bet
ir pačius mūsų žygius Lie
tuvos išlaisvinimo srityje.
Jeigu tie puslaukiniai ožiai,
prisidengę "bendruomeniš
ka" skraiste ir toliau terori
zuos amerikiečių lietuvių iš
eiviją ir jos pastangas gel
bėti savo tėvų kraštą, tai ki
tos išeities nebus, kaip tik
pasiųsti visus tokius triukš
madarius šunims šėko pinu
ti ir nieko bendro su jais
neturėti. Panašūs inciden
tai, kaip kad pasireiškė per
eitam Amerikos Lietuvių
Kongrese, daugiau nebus to
leruojami."

. Praėjusiame DirVos numeryje
mes užbaigėme to Kongreso pla
tų reportažą. Jis skaitytojui da
vė pilną ir tikslų vaizdą, kaip
vyko kongresas, gi dabar, čia
spausdinamas Sandaros vedamo
jo ištraukos, kurios yra ALT
vykdomojo komiteto nario M.
Vaidylos nuomonė, tik parodo,
kad vykdomajam/ komitete jau
ikrai daug ligonių, ir apsirgudų tik todėl, kad Kongresas pa
norėjo kiek kitaip į ateitį pa
niūrėti, negu nori kai kurie ALT
vykdomojo komiteto nariai.

e

Matyt, kad Amerikos Lietu
vių Kongresas, vykęs Bostone,
savo eiga buvo kiek skirtingas
nuo visos eilės panašių kongre
sų, nes jis, šalia praeities užgyrimų, sugebėjo blaiviai pažiūrėti
į ateiti ir ateities geresniam dar
bui pasiūlyti visą eilę naujų veik
los ir susitvarkymo priemonių.
Bet tai, kaip matyti iš Sandaros
laikraščio, senieji vykdomojo ko
miteto nariai nepajėgia pakelti.

Paskutiniame Sandaros nume
ryje atspaustas vedamasis tai
geriausiai patvirtina, štai kas
jame rašoma;

"L. Šimuti, pirmininka
vusi tam kongresui, parbloš
kė žiaurios ir pakartotinos
kaikur i o s "bendruomeninku" atakos prieš to kongre
so vadovybę. Tų nenuoramų

Skaitydami KARI būsite gp
rai informuoti apie pasauliniu.1
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
ios retais paveikslais iliustruotu
ir Lietuvos karių atsiminimus i?
įvairių laikų.
Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughbv
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Šių metų liepos 8 ir 9 d. "Nau
jienų" Nr. 159 ir 160 apžvalgo
je tilpo redaktoriaus straipsnis:
"Diktatūra ir totalitarinė demo
kratija".
Tame straipsnyje rašoma:

"Visi žino, kad šiandieną
pasaulyje yra dvi viena ki
tai priešingos politinės sis
temos: demokratija ir dik
tatūra; esama ir įvairių ki
tokių santvarkų, bet apie
šias dvi daugiausia kalbama
ir rašoma, ir tarp jų šalinin
kų eina smarkiausia kova.
Demokratinė valdžios for
ma viešpatauja Vakarus Eu
ropoje ir šiaurės Ameriko
je; diktatūrinė — Rusijoje
ir jos satelituose. Rusiškoji
diktatūra, be to, dar vadina
ma "totalinė” ar "totalitari
nė”. Bet dar niekas iki šiol
nevadino "totalitarine” de

mokratinės santvarkos.
Tačiau dabar turime jau
ir ”totalitarinę demokrati
ją!”
Ją užtikome žurnalo "Litua

ropą valdė karallai-monūrchal.
kurie įvairiais būdais labai varžė
piliečių laisvę (politinę, religi
nę). Vykdė persekiojimus.
Daugelis žmonių, kurie mylė
jo laisvę (politinę, religinę) ne
galėjo pakęsti tų persekiojimų,
ir bėgo į kitus kraštus, ypač į
Ameriką. To pasėkoje Ameriko
je susikūrė visuomenė, kuri sa
vaime, pati iš savęs, turi labai
gerą ir pilną laisvės ir demokra
tijos supratimą ir jas labai myli.
Dėl to Amerikoje susikūrė libe
ralinė demokratija. Kadangi
Amerikoje žmonės, patys iš sa
vęs, turi labai gerą laisvės ir de
mokratijos supratimą, todėl val
džiai, ten visai nereikia tais rei
kalais rūpintis.
Europoje (ypač rytinėje) pa
dėtis esanti visai kitokia. Laisvę
mylintiems žmonėms išbėgiojus
i kitus kraštus, ypač Ameriką,
ten pasilikęs blogiausias, niekam
tikęs elementas, įvairių rūšių nu
sikaltėliai, neturintieji suprati
mo apie laisvę ir demokratiją.
Dėl tos priežasties dabar ten
esanti totalinė demokratija, ku
ri turinti būti tvirta ir griežta,
kad sugebėtų niekam tikusiems

nus” 2 nr., kuris išėjo birželio savo piliečiams įkvėpti laisvės ir
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Knyla jau gauta Dirvoje. Ji yra 300,psl. ir kaštuoja
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.

Dirva yra vienintelis jos pigintojas JAV. Prašom
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu
laiku išsiųsti.

duomenys kiek skirtingi nuo
1955 duomenų ir savo vi
suomeninės diferenciacijos
atspalviu. Iš LFB rinkėjų
sambūrio siūlytų 20 kandi
datų į tarybą praėjo 8, 1955
iš 27 buvo praėję 13. Iš KD
siūlytų 7 praėjo 1, 1955 iš
14 buvo praėję 9. Iš tauti
ninku siūlytų 20 praėjo 8,
1955 iš 27 buvo praėję 9. Iš
jaunųjų liberalų siūlytų 17
praėjo 8, ir iš čikagiškių
grupės siūlytų 17 praėjo 6."
"Pagal paša u lėžiūrines
nuotaikas 13 išrinktųjų yra
liberalai ar jiems artimi ir
7 katalikiškai apsisprendę."
"Pagal visuomenines nuo
taikas 8 yra arčiausiai tau
tininkų, 5 — LFB, LDK, 4
— liaudininku, 1 — KD ir
2(??)."
Julius šakelė

#

(Atkelta iš 1 psl.)

Juk Goldfine kyšių istorijos ty
rinėjimas jau dominuoja spaudos
pirmuosius puslapius antrą mė
nesį, o kad pajamų mokesčiai
nėra užpildyti už 1956, paaiškė

jo tik liepos mėn. viduryje. Bet
to dar negana! Goldfine yra pra2025332
išęs, kad 1957 m. pajamų mokes
lietuviško darbo dirvonus visose čių data būtų pratęsta 3 mėne
srityse. O per jaunimo aktyvų siams. Bostono Mokesčių Inspek

įsijungimą į visuomeninę veiklą, cija prašymą patenkino, "neži

demokratijos supratimą, ta link
dar ilgai nepajėgs mūsų lietuviš
me juos auklėti.
kumo nusinešti svetimų vande
Iš to seka išvada, kad apie de
nų sūkuriai.
mokratijos sąvoką, kuri anot p.
Dabar, kai Liet. B-nė per ke
"Naujienų” redaktoriaus ". . .pil
letą metų jau yra atsistojusi
nai suderinama su žmogaus ir
\ar
ant tvirto pagrindo, mūsų visų
tautų pavergimu, teroru ir ki
P*areiga į ją jungtis, jos veiklą
tais totalitariniuc diktatūrųc žiauplėsti, stiprinti moraliai ir mate
rūmais", rašo ne vienas p. J.
rialiai remti. Tam artėja didelė
Šmulkštys, kaip tai teigia p.
proga, tai rugpiūčio 30, 31 ir rug
"Naujienų" redaktorius, bet žy
sėjo 1 d. įvykstantis Pasaulio
miai anksčiau apie tai rašė bel
Lietuvių Bendruomenės Seimas,
gų laikraščio "Soir" bendradar
kuriame dalyvauti ir jo darbus
bis.
aktyviai remti kviečiami visi lie
"Naujienų" redaktorius, "su
tuviai.
purtęs" jauną inteligentą, J.
Seimą* vyks Statler viešnu
Šmulkštį, net iki "terra ineogničio salėse, 7th Avė. ir 33rd St.
ta", labai vykusiai baigia savo
New Yorke. Tad ruoškimės ne
straipsnį, sakydamas: "Kritika
delsdami visi!
be rimto susipažinimo su kriti
kuojamu dalyku nėra naudingas
RUOŠKIMĖS PLB
darbas".
SEIMUI
Tikrai, senieji inteligentai, ra
IŠ LAIŠKŲ
šydami
jaunųjų
inteligentų
E. ČEKIENĖ
REDAKCIJAI
straipsnių kritiką, be rimto ir
vispusiško susipažinimo su kri Spauda ir Pasaulio Lietuvių
Dirvos 52 nr. buvo išspausdin
tikuojamu dflyku, elgiasi labai Bendruomenė yra geriausi jun ta žinutė apie Dusetose šį pava
negarbingai.
gėjai mūsų išblaškytų jėgų, to sarį išsprogdintas minas, kurias
Gen. št. pik. P. Žilys
dėl į juos šiandie turėtume nu prieš 14 metų padėję besitrauk
kreipti visą savo dėmesį bei pa darni vokiečiai. Man yra tekę to
"POLITINIS
se apylinkėse karo metu gyven
stangas.
Labai įdomus, kiek aš prisime PRIMITYVUMAS"
Tai du patys didieji lietuvy ti, todėl norėčiau žinutę patiks
nu, buvo to "Soir" straipsnio tu
Maceina Antanas (profesorius, bės išlaikymo ir mūsų kultūros linti.
rinys.
1943 m. vasarą ties Šventosios
filosofas ir vienas iš pačių svar kėlimo bei laisvės siekimo aks
Kiek aš prisimenu, to straips
upe, tarp Jūžintų ir Dusetų, so
nio pagrindinė mintis buvo maž biausių Lietuvių Fronto ideolo tinai. Spauda yra didžioji talki vietai savo diversantams buvo
gų) paskutiniame ’’ Į Laisvę" ninkė organizavimosi darbe, o
daug tokia:
numeryje analizuoja įvairias stipriai organizuota bendruome išmetę didelius kiekius šaudme
XVIII-XIX šimtmečiuose, Euproblemas ir taip pat paliečia nė yra mūšy tautos tęstinumo nų, sprogstamos medžiagos, ap
rangos ir maisto. Visa tai pate
lietuvišką politiką. Čia ištrau palaikytoja ir ateities kūrėja.
NORINT1EJI VASAROTI
ka ;
Nebėra reikalo įrodinėti Lie ko į lietuvių partizanų rankas
"Pastaraisiais metais ke tuvių Bendruomenės svarbą ir Visas grobis buvo amerikiniame
savininku Stasio Lūšio ir Bruletas politinių grupių išsi reikšmę išeivijoj. Per pirmą sa įpakavime. Jis buvo išdalintas
tenio L. Veito vasarvietėje, kuri
jungė iš VLiKo. Tuo būdu vo kadencijos laikotarpį, ji pati, apylinkės lietuviams kovoto
randasi saulėtam Cape Gode,
atsirado dar vienas politinės
jams.
kreipiasi sekančiu adresu:
veiklos būdas šalia VLIKo atlikusi keletą didelių kultūrinių
Grobio tarpe buvo ir 10 prieš
Colonial Inn
ir šalia diplomatijos. Tačiau oei lietuvybės išlaikymo darbų,
šios grupės veikia ta pačia tai įrodė. Visiems, o ypač ligšiol tankinių minų, kurias mūsų ko
Beach St.
linkme kaip ir seniau. Daug tik kritiškai į ją žvelgiantiems, votojai paslėpė. Taigi, jos būvi
Monument Beach
kam šis daugialypis veiklos belieka aktyviai į ją jungtis ir ne vokiečių paliktos, bet ameri
Cape Cod, Mass.
būdas nepatinka. Tačiau tai
kiečių pagamintos ir bolševiku
yra tikslingumo klausimas. stiprinti. Tai yra organizacija, nuleistos Lietuvoje naikinti lie
Kol visos šios veiklos for kuri suteikia galimybės joje
CHICAGOS
mos siekia to paties idealo, dirbti bei pasireikšti ir tiems, tuviams ir jų turtui. Reikia ma
tol jų daugingumas savyje kurie nemato prasmės dalyvau nyti, kad Lietuvoje bus surastas
GYDYTOJAI
nėra blogas. Net galima bū ti partinėse ar kitokiose siaures dar ne vienas toks radinys.
tų teigti, kad politinių veik
Laisvės Kovotoja1
Tel. ofiso PRospect 8-1717
los būdų gausa pastaruoju nės veiklos draugijose.
Rezidencijos REpublic 7-7868
Visais atvejais bendruomene
metu darosi reikalinga. Stabilizuojontis politinei padė yra visuotinė, kviečianti į narių
Dr. S. Biežis
čiai pasaulyje, kai kurios eiles kiekvieną lietuvį, nes jos
BOSrON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
formos, sakysime: diploma platūs darbai ir užsimojimai rei
3148 West 63 St.
tijos institucijos, darosi ki
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
tų tiktai pakenčiamos. Jei kalauja didelės talkos, neaplen
Tautinės S-gos skyriaus
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
gu formaliai jos dar ir pasi kiant nei mūsų jaunimo, kuris
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
lieka, tai tik kaip gražus vyresniųjų kaltinamas neside .susirinkimas liepos 12 d., nors ir
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.
prisiminimas ar draugingas mėjimu lietuviškais reikalais karščiams kamuojant, buvo ga
gestas. Jų balsas pradeda dažnai pasiteisina:
na gausus.
mas vis mažiau išgirsti ir
". .. Visuomeninis veik imas
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Pirm. J. Vaičaitis padarė pla
dar mažiau paisyti.
Tel. buto GRaceland 2-9203
šitokia likimas laukia ga oolitinėje plotmėje (kafp jį su čią I pusmečio veiklos apžvalgę
lop ir tojo organo, kuris lai pranta kai kurie vyresnieji), ir apibrėžė II pusmečio veiklo:
Dr. Juozas Bartkus
ko save aukščiausia tautos studentams nėra artimas nei tin gaires. Numatyti darbai: nam
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
valios išraiška. Todėl reikia, kamas. Mes girdime dažnai se I salės ir koridoriaus remontas
Norvest Medical Center
kad ilgos tremties metu at nūs politikus sakant: kas užims
Vytauto Didžiojo statulos perkė
sirastu ir naujų formų, ku
2336 West Chicago Avė.
rios būtu ne tokios oficia nūsų vietas, kai mes pasitrauk limas į specialią nišą, salių pa
Chicago 22, III.
lios. ne tokios todėl sveti sim. Jie mus ragina dėtis prie puošimas Dr. J. Basanavičiaus
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.
miesiems jkyrios, bet kurios vienos arba kitos pusės ... Be A. Smetonos ir A. Olio portre
antrad., ketvird., penktad.
vis dėlto, ir toliau palaikytų argi būtinai reikia prie kurios tais, kurie bus iškilmingai iška
Tik susitarus trečiadieniais.
aną nerimą, kad Lietuvai pa- nors pusės dėtis, kad lietuviu
binti Tautos Dienos proga rug
darvfa skriauda turi būti
atitiesta, šia prasme nuola išliktum, kad lietuviškoj veikloj sėjo 6 d.
Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020
tinis kai keno verkšlenimas, dalyvautum? Ar mums reikia tų
Namų WAlbrook 5-3765
Valdyba yra nusistačiusi reor
, esą visi turėtu sueiti į vie politinių ginčų? Ar mes jų no- ganizuoti skyriaus veiklą, pa
na kelią, gali būti laikomas riln? Atsakymas — ne ..(Mū grindinai patikrinant narių są
J. Ramunis, M. D.
tiktai politiniu primityvu •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sų Pastogė, 1958. 1. 27, "Iš stu rašus, skolininkus ir t.t. Bus įves
mu. D
dentų suvažiavimo Australijoj"). ta namo reikalams aukotojų len
2557 W. 69th Street
Apie
ALB
Tarybos
sudėti
"Į
Tokių jaunimo pasisakymų ta, kurioje bus įrašytos pavar
(įėjimas iš Rockwell St.)
Laisvę" 1,5 Nr. duoda tokius dažnai girdime ir skaitome jų dės tų, kurie yra aukoję 100 ar
VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p. samprotavimus (ištrauka) :
puslapiuose, todėl jie PL B-nėj daugiau dolerių.
Skyriaus pirmininkas ryžtasi
"Šių metų LB rinkimų ras plačiausius dar nepurentus
mėnesį.
Tame LietuviuC StudentuV Sa4.
jungos leidinyje yra įdėtas Juiaus Šmulkščio straipsnis: "The
Marxian Concept of Democracy”
(Marksistinė demokratijos sąvo
ka) ..."
Toliau p. "Naujienų" redakto
rius padaro keletą, gana drąsių
pastabų dėl J. Šmulkščio straips
nio ir, baigdamas straipsnį, ra
šo: "Kritika be rimto susipaži
nimo su kritikuojamu dalykų
nėra naudingas darbas".
Gerai prisimenu, kad, karui
pasibaigus, apie 1946 metus, gy
venant Vokietijoje, Belgijoje
(Bruxelles) leidžiamame laikraš
tyje "Soir" teko skaityti straips
nį "La demoeratie liberal et to
tai". (Liberalinė ir totalinė de
mokratija).
Iš to seka išvada, kad totali
nės arba totalitarinės demokra
tijos terminas — sąvoka yra jau
senokas. Todėl to termino-sąvokos išradėjas yra ne J. Šmulkš
tys ir "Lituanus", kaip tai labai
įtikinančiai tvirtina p. "Naujie
nų" redaktorius.

Iasmeniškai pasikalbėti su kiek
vienu nariu įvairiais skyriaus
veiklos reikalais. Numatyta lap
kričio 29 d. surengti narių-šeiinų
ir bendraminčių susiartinimo
vakarienę, taip pat bendrą 1959
m. sutikimą.
Skyriaus archivaru pakviestas
L. Lendraitis.
Remonto ir kt. darbams vyk
dyti sudaryta komisija, kurion
be pirm. J. Vaičaičio, įeina J.
Kasmauskas, inž. B. Galinis, inž.
J. Dačys ir K. Adomavičius,
įjungiant inž. V. Izbjeką ir dail.
V. Andriušį.

nodama", kad už 1956 m. mokes
čiai nėra sumokėti.
Bet ir tai dar ne viskas! Dova
nos, kurias Goldfine išdalino fe
deralinės valdžios pareigūnams,

negali būti atskaitytos nuo paja
mų sumos. Milijonierius atskai
tė tais metais, už kuriuos mo
kesčius mokėjo ir niekas nieko
nesakė. — Įstatymas vienodai
traktuoja darbininką ir milijo
nierių, bet koks jo vykdymas!?
«

Akcijų kainos liepos mėn. 11
d. pasiekė aukščiausią 1958 m.
lygį. Per paskutinius 9 mėnesius
akcijos, su mažomis išimtimis,
vis kyla, nežiūrint vyraujančios
krizės. Įdomus dalykas vyksta —
biznis yra kritęs, korporacijų užlarbiai sumažėję, bedarbių skai
čius virš 5 milijonų, o akcijų kai
nos kopia į viršų, vietoje smukusios.
Pasitikėjimas, kad ekonominė
padėtis pagerės, korporacijų už
darbiai pakils ir kad infliacija
lydės mus toliau, yra faktoriai,
atsakingi už aukštesnes akcijų
kainas.

DĖKOJAME
DIRVOS
RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at
siuntė šias aukas:
Sukarevičius J. Dr.,
Cleveland ................ 2.C0
Apanius V., Cleveland
2.0 )
X. Y., Kockforri
5/0
Zomer A., Binghamto’i .. .. 6.00
Mačys J. Dr., Columbus . 7.00
Balzaras L., Canada ___
1.00
Garbauskas A., England .. 5.( 0
Aukotojams tariame nuoširdų
ačiū.

A World of Fun Aboard!

Ss
AOUARAMA

One-Day Vacation Cruises

.A. .A. A. A A

A

A

a

A

Štai puiki vandenyno Keliones
romantika! Saulės deniai, šokiai,

žaidimai — puikus maistas ir
gėrimai. Turistai, pasiimkite sa
vo automobilius ir sutaupykite

180 myliu vairavimo.
SAILINGS:

Every Sun., Mon., Tues., Wed.
Lv. CLEVELAND 9:30 a.m.
Ar. Detroit . . . 2:50 p.m.
Lv. Detroit ... 3:20 p.m.
Ar. CLEVELAND 10:30 p.m.
Other days leave Cleveland 6:10
p.m., arrive Detroit 10:30 p.m.
(CJT Y TIMES SH0WN)

K A INOS (mokesčius ist aitant)
tik $5.75 j viena pusę, $8.95 j abu
ualu. specialios kainos vaikams

S.S. AQUARAMA
P«rry-Payne Building

Cleveland 13, Ohio
SUperior 1-1555

DOCKl

Foot of VVest Third Street

Kitos bilietu ištaigos:
llotel Cleveland, downtuwni Gun N
ackle Shops at VVe.stgale and Sliaker
-

Square.
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Šiapus ir Anapus Ežero

Dar prieš keliones Jubiliatas

pradėjo eiti ir literatūros keliu
su humoristiniais pasakojimais,
kuriuose jis drėbė pašaipos, iro
J. GUČIUS
nijos ir kritikos apstumus. Tokį
Pulgj Andriušį, kaip literatą, vi
Nuožulniai, kartais stačiakam drūtomis kojomis, kartą pradėjo suomenė Lietuvoje ir pažinojo,
piu,

o

dažniausiai

išraitytais minti ne tik atšlaimą, bet jau ir nekalbant jau apie jo sėkmingą

kauburiais ir šimtmečiu išska antkalnėn, į Silio. krantus einan darbą Klaipėdos „Vakaruose”,
lautais grioviais-grioveliais tįso čią kluonieną. Ar ilgai jis ten ją redaguojant literatūros ir meno
^šiaurės-rytų Aukštaitijos žeme- mynė — nežinia, bet kai tėvas skyrių.
Wės profilis, nors kiekviename pastebėjęs, kad Pulgiui jau ankš
Bet, kai žmonių aistros sujau
posūkyje savaimingai susiforma ta net ir kluonienoje, pasisodino kė ir sudrumstė giedrių dienų

vęs ir, kiek akis užmato, girio jį žirgu ir nunešė prie Silio kran
mis ir miškais-miškeliais pasida to, tai tam Pulgiui staiga atsi
vėrė nauji akiračiai; kokie ne
binęs.
O jau to vandens gausybės! aprėpiami ir paslaptingi plotai

gimtojoj žemėj buitį, tai Pulgis
Andriušis, jau nublokštas svetimon žemėn, giliausiai pajuto

gimtosios trauką ir . .. perplau
Marios vandens! Ežerai dideli ir ir toliai ilgo ir, kaip pelų mai kė Silio ežerą, tardamas: dabar

maži, upokšniai ir upės-sriaunios šas, sulinkusio Silio akivaizdoje. jau — „Anoj pusėj ežero”.
ir ramios,'bet vis įmantriai išsiIr čia prasidėjo vaiko — bū Tas nenuorama, visą laiką
raitę ir pasipuošę krūmais ir simo rašytojo ir menininko gy kažko ieškojęs, ieškojęs pusiau
įvairiomis gėlųjų vandenų praš venimo tikslas: perplaukti tą pa svyros savo sielos kūrybinei iš
matnybėmis. Gi tuose vandeny vojų pilną, savo gelmenimis pra raiškai apipavidalinti, ieškojęs
se ešeriai ir kuojos, šapalai ir žūtį žadantį ežerą iki ten, kur savo idėjoms išteisinančių siuže
raudonukės, ra jų jų lydekų obser sunkių dienos darbų išvargintos tų ir fabulos, surado save jau
vuojamos, tik vartosi, tik zuja. motinos vakaruojant sektos pa tremtyje, kada raudanti, gimto
O, tie ežerai!... Tyvuliuoja, sakos jį fantazijoje ne kartą sios žemės pasiilgusi siela prasi
tarytum
milžiniškos geldos, buvo nunešusios: jiaumių, van veržė naujais verpetais. Gal gra
skrosdami aukštakulnius ir aš- denių ir visokių kitokių dievų ir cingoji Silio laumė jam nusišyp
trikalnius ir, savo žydruma, ar deivių, raganų ir žaltvykslių ka sojo, gal tremties nedalia suža
bangų sidabriniu blizgėjimu raliją.
dino tai, kas teberuseno, bet liko
^palvindamiesi. Gi aplink tuos
Atėjus laikui, pašaukė jį gy viena tiesa: lietuviškoji dvasia
^fterus, — kur akis užmato, — venimas ... Pilkas, sunkus ... jį pagavo ir įsiviešpatavo talen
pakranciais, o, dažnai, ir tokiais Palikęs vizijų pasaulį, palikęs ro tingoje asmenybėje. Ir ne išra
šniūrais net į kalnų viršūnes iš mantiškai skaidrinančius Silio dingomis sausomis formomis, ir
sišovę pušynėliai, beržų ar alks vandenis, atsidūrė kietoj buity. ne precižiškai išgalvomis sąvo
nių gojeliai. Ten čiulba volungės, (Išėjo iš Gaidžių dar prieš jį poe komis, kurios, apskritai, meną
šneka artojų šneka špokai-šne- tą kun. Tilvytis, išėjo ir antras guldo „ant menčių”, o paprasta,
kučiai, poruojasi strazdai, o jau Tilvytis, Teofilis, deja, nesupra bet kartu turtinga, {vairia ir
tos lakštutės ... vasarvydžio tęs lietuviškos žemės burtų). spalvinga ano meto žmonių kal
naktimis iki aušros nepavargsta Taigi, išėjo iš Gaidžių ir Pulgis ba Pulgis Andriušis pradėjo pa
suokusios.
žemaitis, pramintas (kas Aukš sakoti artojaus buitį piešiančias
Tų Aukštaitijos ežerų vir- taitijoje dažnai atsitinka) An sakmes.
Jubiliatas jau šiame, nuo viso
tinėn yra įsipynęs
(vaiko driuškevičium ar Andriušiu, kaip
vaizduotėje) didelis ežeras, kad kam smagiau. Išėjo į platųjį gy pasaulio toli nuplautame žemy
net galo neužmatai. Rodos, venimo kelia, lietuvišku burtų ne, eidamas su „Kvietkeliu”,
varsnų varsnas reikėtų su el ieškodamas. O tas kelias jam bu nors gaivino dar šio šimtmečio
dija irtis, kol pasiektum aną vo sunkus, buvo vargingas jau pradžioj tūlo vargdienio gyveni
laumių ir vandenų viešpatiją — nuoliui, savais nagais besikaps mą, bet kartu parodė kaimo žmo
gaus dalią caristinės Rusijos pa
pasakose vaizdžiai nusakytą. Tai tančiam į gyvenimą.
Silys. Jo vandenys skalauna daug
Per Utenos progimnaziją atsi vergtoje Lietuvoje.
pakrančių, bet viena jų, kur ban dūręs Kauno „Aušroj”, jau buvo
Jei taipogi šiaurės aukštaitis
gos pradeda savo verstynę, nu aktyvus tenykščio mokinių laik Vaižgantas savo „Pragiedruliuo
linguojančią net iki laumių ver raštėlio talkininkas, kartu su se” įamžino moterį ir vyrus po
petų ir ten šniokščiančią ir mau- Aisčiu, Juodeliu ir kt. Bet gi Pul litikus, tai P. A. herojai yra pa
rojančią savo jėgų ištekliais, gis nenuorama. Bebaigdamas prasti kaimo žmonės, besiveržią
prasideda Gaidžių kaimo šniūrų gimnaziją, deda koją į Meno Mo į gyvenimą tokia linkme, kuri
papėdėje; tų šniūrų, kurie gai- kyklą. Ten pasijutęs nepaten jiem atrodo būtina, t. y. kasdie
diškiams yra brangiausi už vis* kintas, persimeta į Universite nė duona ir šis tas ateičiai. Jie
ka gimtojoj padangėj, čia duona tą. Anot jo paties žodžio: teatro gyvena, veikia, kažko siekia ir,
į klėtis, čia drėgmė pievoms, čia seminarą sąžiningai lankiau. O kažką, savaip, laimi.
žuvies lobiai — tik eldiją past aš pridėsiu, kad net vaidino to
Jei „Sudiev, Kvietkeli” hero
irk ...
seminaro ruoštuose vaidinimuo jus sulaukė Nepriklausomos Lie
Senas tas Silys ir jo pakran se.
tuvos laikų, nors, pagal autorių
tės. Kai įsiklausai ajeruose ar
Turėdamas pramuštą galvą (logiškai galvojant) ir negalėjo
meldynuose švagždančius vande svetimoms kalboms (bijau su prasimušti į aukštybes ir, kaž
nis, rodos, bylotu apie senus lie klysti suskaitydamas, kiek jų jis kaip sudilo Entuziastingame val
tuvių didžiavyrių laikus, anuos moka), tuo pačiu negali atsispir stybės kūrimo laikotarpyje, tai
garbingus laikus, kada gaidiš- ti svetimų kraštų pažinimo trau jau savo „Tipelyje” jubiliatas ro
kiai, Tauragnų didžbajorio-kri- kai. Gal todėl, kad, pažinęs sve do laisvamof^yvenime atsiradu
vulininko paraginti, eidavo girių t imas žemes, kitas buitis, dau sį „grybą’, kuris net akmens
ir pelkių slaptais keliais, ir ri- giau savąją pamiltų. Ir taip pra sienas pragraužia. Gal todėl
kiuodavosi Į Utenio pulkus; ro sidėjo jo kelionės. Europos vidu jis tik „Tipelis”, o ne tipas, kad
dos, girdi kugždant, kad čia tūno rys, pasikinkius kumelaitę į dvi išskyrus iš tiesioginės tipologi
dalelytė senosios Lietuvos, pa- račius, vėliau, prekiniu laivu, jos supratimo sąvokos.
kėlusios ir Mindaugą į karalius. Anglija, o, po metų, tom pačiom
Tik prabėgomis paliečiu Jubi
A Tokiame piliakalnių ir milžin- priemonėm: Ispanija, Marokas. liato kūrybą, nes ją aptarti, ana
Kapiu apstame krašte, ir tokioj O jau ką bekalbėti apie savame lizuoti ir išsamiau vertinti Jubi
aplinkoj, tūlas žemaičių vaikas krašte jo išvaikščiotus kelius ta liatui pagerbti suruoštame akvardu Pulgis, ga! dar nelabai kelius, kuprinę pasikabinus.
te-koncerte Adelaidėje nebuvo

P

Ar A. Škėmos didvyris pakan lė į kotlietą, gulėjo beprotnamy,
kamai apšviestas, kad galėtu po to buvo partizanu, kažkaip
mėm jame įžvelgti gyvus žmo nudobė ruselį, pabėgo Vokietijon,
A. ŠKĖMOS EKSPRESIONISTINIS ROMANAS
giškuosius bruožus, arba atkak suniekino visų pripažintą patrilų nuoširdžiai išgyvenamų idėjų jotinį poetą Vaidilionį (atrodo,
P. ANDRIUŠIS
nešiotoją, arba fanatiškai ieš nuoširdumo vardan), emigravęs
Herojus Antanas Garšva patŠisai A. Gide pradėtas meto kantį žmogų, ką nors kritikuo New Yorkan, pastojo dirbti kel
sai veikia ir dar veda savo gy das (jisai naudojo net trijų jantį ko nors vardu, ko nors sie tuvininku didžiausiame viešbu
venimo užrašus. Šie užrašai at aukštų metodą, kur ir pats au kiantį, kieno nors auką?
tyje (kažin, ar didžiausias vieš
kuria A. Garšvos praeitį Lietu torius veda užrašus apie savo
Iš A. Garšvos užrašų sužinom butis New Yorke, nes teturi 18
voje ir Vokietijoje. Autorius sa rašomąjį romaną), savo pase
aukštų?), laisvalaikiais vilioja
labai
daug
dalykų
(perdaug),
vo didvyrį pirmame puslapyje kėjų tarpe turi nemaža rašytojų,
kas buvo tėvas, motina, sužinom, svetimą žmoną, vilnietę Eleną,
įvietina New Yorke kaip nakti kaip talentingą Aldous IIuxley
kad patsai didvyris paskutiniais kuri jo nesibaido, ir pabaigoje
nės pamainos keltuvininką di (Point Counter Point) ir kitus.
nepriklausomybės laikais buvo rengias tikrint protinę sveikatą
džiausiame šio pasaulinio did Tai lyg skirtinguose kampuose
oficialiai pripažintas poetu (aki pas dr. Igną, kuris labai mėgsta
miesčio viešbutyje. Vadinasi, tu paslėpti prožektoriai mestų švie
lietuvišką tautosaką.
niuotas
kritikas
pažadėjo
iš

rime reikalo su dviem veiksmo są į vieną objektą, tuo jam su
spausdinti jo pirmąjį eilėraštį).
Man atrodo, čia perdaug to vi
plotmėm.
teikiant didesnį reljefingumą.
Suvedžiota provincijos mergelė so gero, kad pro neatsakingų žo
Jonė ir kekšelė ženia — jo mei džių uždangą pamatytum, kuo gi
mano pasiimta užduotis. Pami O beržai svyruonėliai, ir mel lės laimikiai. Paveldėjimo keliu gyvas Antanas Garšva. Jis tiek
nėjau tik tiek, kad jo rašto dar dai su ajerais, ir usnys su krykš- , (iš motinos pusės) psichiškai prišneka, tiek prirašo, jog nebe
bai (paskutinieji) — ąuasi vin
tažolėmis (svirplių trelių palydi nesveikas. Poezijoj ieško pirmi žinai, ar čia tik protinio ligonio
jetė; paryškintų Pulgį Andriu
nių lietuviškosios tautosakos kliedėjimai (jie literatūroj taip
mos),
tegu
gaivina
mumyse
gra

šį kaip literatą.
versmių (prisiminkim J. Gliau- pat turi savo logiką), ar asme
žų
ir
didelį
supratimą
apie
lietu

Tad ir belieka Jubiliatui linkė
dos ORĄ PRO NOBIS), bet, nybinio žmogaus išsisakymai.
ti, kad Lietuvos smūtkeliai ir višką žemę: žemę — Motiną, au konkretizuodamas savo ieškoji Gerai sumanytą veikalo kon
kryžiai, tie liaudies kūriniai, ginusią didvyrius, aukojusius sa mus, pasitenkina nuvalkiotais strukciją ima skiesti neišgyven
liaudies, kurią jis supranta, pa vo gyvybę Tėvynei, auginusią ir vaidilomis, žalčiais, kaukais, ir ti pseudo - filosofo literatiniai
žįsta, kuriai jaučia meilę, jam tuos, kurių dėka yra ir bus gy žemėpačiais. Nebuvo priimtinas kratiniai (viešbučio kafeterijon
būtų visada kelrodžiu.
vas lietuviškas žodis ir mintis. bolševikams, enkavedistai suma- prie ponų išėdų be jokio pateisi
nimo suvedami F. Kafka, O. Wilde, Rimbaud, Baudelaire, Nietzsche su kekše Ženia). Ką jie visi
turi bendro su A. Garšva, kažko
kio viešbučio keltininku ? Jeigu
A. Garšva, nepaisant šios tarny
bos, dar jaučiasi žmogum ir poe
tu, jis nemenkiau gali gėrėtis
šiais kūrėjais, negu sėdėdamas
Tai Amerikos vienintelis ugnim virtas alus. . . virtas prie
minkštame fotelyje ir rūkyda
2000° kad duotų geriausį skonį iš geriausių medžiagų!
mas cigarus, arba vaikštinėda
mas su savo tėvu Panemunės
miškeliuose.

^.L TA PR0B Ė

Stroh’s alus daug skanesnis
III ir jis yra toks

Kristus, Buda, Platonas, Sar

tre — ir ko čia nėra! Tokių
skambių vardu infliacijos man
neteko skaityti nė viename V.

Europos literatūriniame veikale.
Tie visi šifrai, hieroglifai, mi
tai anapus realybės neturi reikš
mės. Net kraštuiiniškai šifrinis
J. Joyce EINNEGANS WAKE
savo mitologija remia vaizdais iš
Dublino, ką jau bekalbėti apie
ULYSSES!
Abidvi A. Garšvos plotmės,
newyorkinė ir lietuviškoji, yra
absurdiškos. Tš romano neaišku,
kur herojui buvo daugiau erdvės
pareikšt savo asmenybe; indivi
dualistinėje Lietuvoje, ar komer
cinėje Amerikoje, keltuvo dėžė
je? Jis ir ten ir čia susirūpinės
moterim, valstybine arba skėti
nė degtine, o tarp kitko, ir poe
zija. Atrodo, labiau — moterim.
Knvgos faktūra užpildyta

Joks kitas Amerikos alus nėra taip verda
mas ir todėl joks kitas Amerikos alus ne

plastikiniu-sintetiniu stilium, an
gliškai barbarizuota kalba (main
floor-lobhy, coffee-shop, bellme-

turi tokio skonio kaip Stroh’s... šviesesnis...

nas ir t.t.), kurios Lietuvoje ar
Brazilijoje lietuvis jau nesupras.

lengvesnis... skanesnis... gaivinantis!

Romanas skaitytinas visiems,
kaip nauju tendencijų kregždė

Jums patiks
Už VIETINES KAINAS!

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Mich.

atidengtas. Taip, \ sąmokslas romantiškus venimo faktai, — užginčijo ponas Goldas. —
kvailius aptuštinti. Ir žinot, kuo visa tai baig Štai čekis jau išrašytas, rinkitės — pasaką
sis? Kalėjimu! Taip, kalėjimu abiems ro ar čekį.
BALYS GRAŽULIS
mantiškiems meilužiams. Iš tiesų, net pa
Angelė prisvyravo prie stalo ir paėmė
gunda ima tučtuojau paskambinti. Koks čekį.
(9)
to, kol paslapties jam nepasakysit.
skandalas būtų! Kokios puikios nuotraukos
— Atsakymą jūs girdėjot — Pasaka.
Petrąs su Angele pamažėl ir vėl atsisė
— Jis yra mano sužadėtinis, jis patikė išeitų — Rita Maru pro kalėjimo grotas! Juk
— Pasaka! — suriko ponas Goldas.
do. Abudu žiūrėjo į jį ir laukė. Tačiau ponas tų žodžiu, —i nutraukė jį Angelė.
ji tokia fotogeniška ...
— Taip, — patvirtino Angelė. — Dabar
Goldas nieko nesakė. Nužiūrėjo juos abudu,
— Jis yra labai praktiškas vyrukas, ten,
Pono Goldo žodžių tiesa lyg kalnas už leiskite mums išeiti.
lyg pagalvojo ir apsisukęs nuėjo prie savo kur reikalas liečia pinigus, — atkirto ponas
griuvo ant Petro ir Angelės. Slėgė ir dusino.
— Palaukit, — sulaikė ją ponas Goldas.
stalo. Atsisėdęs už stalo atidarė stalčių, iš Goldas.
Ir kas sekundę sunkiau ir sunkiau. Net pra Ilgokai ir įtemptai žiūrėjo jis į ją. Paskui
ėmė keletą lakštų popierio ir, niekur nieko,
— Na, o jeigu ir tektų pasakyti, tai kas,
sižioti būtų buvę sunku. Tačiau, juk ir sa staiga atlyžo ir Sukruto. — žinoma, žinoma,
ėmė rašyti. Rašė ramiai, neskubėdamas, pa jis gi nesvetimas! — spyrėsi Angelė.
kyti nebuvo kas. Tad ir sėdėjo sugniuždinti, susitarimo sąlygos išpildytos. Aš labai džiau
galvodamas. Po kelių minučių, baigęs rašyti,
Ponas Goldas nusišypsojo.
persigandę, vien į Goldą težiūrėdami, tarsi giuosi, kad apsisprendėt protingai. Sveikinu,
pastūmė popierių nuo savęs, padėjo plunksną
— Jūs esate pakankamai protinga, kad
•
pagalbos
iš
jo
laukdami.
panele
Angele,
sveikinu.
Prašau
sėsti,
visas
ir atsilošė.
tiek daug rizikuotumėt.
Leidęs jiems gerokai pasikankinti, po smulkmenas reikia aptarti. Mano firmos ge
— Noriu, kad žinotumėt, — ramiai, be
— Ir kodėl ne, jis mano sužadėtinis! —
nas Goldas ir vėl prabilo:
ras vardas reikalauja, kad viskas praeitų
veik draugiškai, pradėjo kalbėti, — jog dar nepasidavė Angelė.
— Jūsų laimė, kad aš visada laikausi sa sklandžiai ir skoningai. Juk su tokiais dra
niekas, sulaužęs susitarimą su manim, neliko
— Tą pačią minutę liktumėt pamestąja
vo žodžio. Taigi, rinkitės — kalėjimą ar lai bužiais jis negali eiti. Taip pat ir Ritą Maru
nenubaustas. Bet apie tai vėliau pakalbė sužadėtine, panele Angele.
mę.
į savo namus parvežt negali. Suprantama,
sim. Dabar turiu judu įspėti, jog tokios di
Angelė pašoko.
Ir vėl kambaryje užviešpatavo tyla. Ty firma visas medaus mėnesio išlaidas padengs.
delės sumos paskolinti niekur negausit. Ir
— Tokių žemų įtarimų aš neprivalau
nei viena firma, kuri norėtų šį triuką išnau klausytis. Ponas Goldai, jūs kalbat apie ma la baisi ir slogi, kurios Petras nebūtų pajė Reikia tik aptarti, kur ir kaip. Tiesa, ir auto
gęs nulaužti. Angelė žinojo, kad tik ji dabar mobilio neturit. O, aš galėsiu savąjį pasko
doti reklamai, pinigų neduos paslapties neiš no sužadėtinį!
davus. Vienintelis žmogus, į kurį jūs drįs— Taigi, — lyg jos nenugirdęs tęsė po gali ir turi sprendimą padaryti. Ji paėmė linti. Su šoferiu, žinoma. Frakuotas jaunikis,
tumėt kreiptis, yra tamstos, panele, sužadė nas Goldas, — jūs to padaryti neišdrįstumėt. Petro ranką, palaikė, paspaudė ir sunkiai at livrėjuotas šoferis, kad Ritai Maru gėdos ne
būtų.
tinis Jonas Danovan. Bet jis yra plikas, kaip Tačiau, prileidus, kad jums viskas nusisekė, sikėlė.
pirštas. Be to, jis yra mano tarnautojas. O palieka dar viena kliūtis — aš. Dar jums iš
— Pasaka, ponas Goldai, — vos girdimai
Jis kalbėjo ir kalbėjo, lyg tėvas savo
jeigu jis ir nepabotų užsitraukti mano rūs šio kambario neišėjus, aš paskambinsiu | ištarė.
vaiką vestuvėms ruošdamas ir jo žodžiai
tybę, mėgintų jums pinigų gauti, nedarys laikraščio redakciją ir šis jūsų sąmokslas bus
— Ką aš kalbėjau nėra pasaka, o gy tirpdė nepasitikėjimą, gražino ir ugdė būsi

SAKA

mūsū išeivijos literatūriniame
gyvenime.
Antanas Škėma, B AT,TA DRO
BULĖ, Nidos Knygų Klubo leidi

Šviesesnis!

nys Nr. 28.

mos laimės svaigulį.
— Dėkui, ponas Goldai. Dėkui, ponas
Goldai, — linkčiojo viens per kitą Petras su
Angele, laimės supami.
— Leiskite man pašaukti Etelę. Ji turi
ir laiko ir skonį jaunikį vedyboms paruošti,
— užbaigė ponas Goldas.
Paskatnbinęs Etelei, jis paėmė lakštą po-r
pieriaus nuo stalo.
— O čia yra pirkimo — pardavimo su
tartis. Aš perku jūsų piešinį, tą su Rita
Maru miegamajame, už dešimt tūkstančių
dolerių. Taip, taip, tiek jis tikrai vertas ir
jums bus ramiau, nesijausit skolingu. Taigi,
gražiau atrodys ir mano firmos išlaidas bus
lengviau pateisinti, štai čia, pasirašyk it.
Laukdamas Etelės atvykstant, Petras
mėgino susikaupti, apgalvoti, ką sakys, ką
darys, o nesisekė, nes nekantrumas neleido
nei vienos minties išbaigti. O ir ponas Gol
das be paliovos1 kūrė jo ateitį, drąsino, užtik
rino darbą ir pajamas, vertas karalaitės Ma
ru. A, tikrai, jis neliks skolingas. Štai par
davė piešinį ir dar jų parduos. Visi dabar jo
darbus graibstys, dėl jų varžysis, mokės tiek,
kiek jis prašys. Ir jis gyvens su ja tą pasa
ką, kurios jinai ieškojo. Ir visa tai per poną
Goldą. Gerasis ponas Goldas ..,

(Bus daugiau)
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BALFo seimui artėjant
JIS ĮVYKS NEVVARKE, N. J., LAPKRIČIO 29-30 D.
I. B. RAKANDIS

Nuotaikos skyriuose po De
troito seimo pablogėjo. Daugu
mui balfininkų susidarė įspūdis,
kad Balfas paverstas vieno as
mens dominuojama organizacija,
kurioje nesilaikoma nei tarporganizacinio susitarimo, nei nuo
statų. Kitais žodžiais tariant, organizacija^ kuriųja nebėra pa
grindo pasitikėti. Savanoriško
bendro šalpos darbo švari idėja
(gražiau pavadinti taikant) bu
vo aptemdyta paprastu vadovy
bės neapdairumu.
Be to dar, kiek man žinoma,
seimui pasibaigus vadovybė ne
sijautė blogai padariusi. Ji igno
ravo skyrių vadovybių ir narių
dėlto parodytų susirūpinimų! Ji
net neatsakė į jai pasiųstas kai
kurių skyrių protesto rezoliuci
jas. Taigi, į nuoširdų narių susi
rūpinimų savo organizacija ji
tik numojo ranka... Ar galima
tikėtis veiklos suaktyvėjimo, Veik I>use metV PaJėgusi išsilaikyti televizijos klausimų „Twenty

Praeito karo audra ir tarptau savo pagrindinio tikslo, tautinės
tiniu politiniu santykių suirimas šalpos idėjos, vedami. Organiza
iššaukė gyvų reikalų plačiau, cijos tvarkymo darbas, kaip na
bendrai organizuotu mastu gel rius rišąs ir darbą skatinus aks
bėti karo aukas. Tai sudarė pa tinas, jų neveikia. Vadovybė
grindų susikurti šalpos draugi jiems duodama iš šalies paga
joms daugelio tautų amerikiečių susitarimą, kuris net nuostatuo
tarpe. JAV vyriausybė tas pa se neminimas. Taigi čia yra pa
stangas efektyviai parėmė. Lie likta atkili vartai, per kuriuos
tuvių visų keturių žymesnių po ateina apatija.
litinių srovių organizacijų cent 2. Centro valdyba ir direkto
rai sutarė vienodai tokį šalpos riai turėtų būti ne tik aktyvūs,
darbų remti ir jo vadovimui su bet ir detališkai suprantą orga
darė direktoriata, skirdami po nizuotos šalpos darbų. Jie tuo
lygų skaičių žmonių.
budu užpildytų aukščiau pami
Tuo budu Baltas yra karo au nėtų struktūrinį Balfo trūkumų.
drų ir bendro Amerikos lietuvių Jų nuolatinis kontaktas su sky
susitarimo pagimdytas kūdikis. riais ir paskirais šalpos darbuo
Būtų nuoseklu manyti, kad tojais periferijose pažadintų
anksčiau minėtas kūdikis, laikui energijų. Kada laiko įtaka ir ki
11 metM berniukas, yra anksčiau laimėjęs $224,000 dviejose klauslenkant, natūraliai augo ir stip tos anksčiau suminėtos priežas simam seimui.
rėjo. Bet šis spėjimas verta pa tys neigiamai veikia šalpos dar 4. Lietuviškoji spauda ne vie- simM programose). Elfrida yra laikoma pirmąja profesionale klautikrinti. Liet. Encikl. žinių ne bų, C V ir direktorių aktyvumas nodai Balfo darbui talkina. Dėl simM programos dalyve, nes ji, metusi anksčiau turėtų darbų, daušito fakto visiems balfininkams, |
S>»U kaip pusę mėty kun ruošėsi,
daug. Atskiro leidinio bei išsa jį galėtų atsverti.
mesnio straipsnio neteko skaity
Jeigu dabartinėje sudėty C V o ypatingai CV, reikia susirūpin
ti, todėl negalima susidaryti aiš energijos išvystyti negali, ji tu ti. Sprendžiant iš dabartinės
dolerių už du 1947 metų centus.
IR TAIP
kaus vaizdo, kaip šis kūdikis da ri ieškoti naujų kelių. Su gyveni spaudos laikysenos, neatrodo,
*
bar atrodo. Kyla dar ir kitas mo sųlygų kitimu turi keistis ir kad veiktų koks nors tarporga
GYVENIME
Vienas Michigano imigrantas
klausimas, būtent, ar lietuviškai organizacijos darbo metodai. C V nizacinis susitarimas. Kai anks
paaukojo American Museum of
visuomenei šitas vaikas nėra pa praktikuojamas organiza c i j o s čiau kaltinome Balfo vadovybę
BŪNA...
Immigration statybai po vienų
budęs ?
tvarkymas aplinkraščiais be ar dėl susitarimo laužymo, liesdami
centų nuo kiekvienos JAV išgy
iš man žinomų metinių rink timesnio asmeninio kontakto, yra spaudų, negalime nepakaltinti
ventos dienos. Jis atvyko į šį
susitarimų sudariusių
organizaliavų apyskaitų susidarau vaiz pasidaręs nebeaktyvus.
_ , ..
, , Vienos New Yorko saldainiu
. savininkas
...
./ kraštų 1920 metų lapkričio 17
dą, kad šis vaikelis mums tikrai
Direktoriai turėtų būti pa ciiu
vijų centru.
vvn „ Juk •jie
> savo spaudos
‘
krautuves
gavo .laišdiena.
kryptį. Juk ,
.
.
v
yra nusibodęs. Skyrių metinių rinkti iš vietovių, kuriose gyve organams nustato
.
, •
, . kų su 8 centais ir prierašu, kad
*
e
spaudoje
atsi-L
.
.
.
.
v
_
.
rinkliavų sumos palaipsniui ma na daugiau lietuvių ir turi suda organizacinei
A
>
j
tai esu pinigai už 8 saldainius,
Arizonoje plėšikai užtruko ke
organizacijos vadovybes , .
.
.
žėja. Nariai iš skyrių traukiasi. rę Balfo skyrius. Direktorius ne mindi
f
1
'
kuriuos laiško siuntėjas pavogęs,
letu valandų, kol išnešė didelį
Susirinkimus sunku besušauk- gali būti miegantis apaštalas! nusistatymas!
'
|dar būdamas vaiku.
seifų, kuriame buvo tik du cen
ti ... Tokie duomenys rodo, kad Direktorium būti yra garbė, bet
Šitas klausimas yra labai svar
tai.
mūsų vaikas Balfas serga ...
nuostatai šalia garbės turi pri bus ir liečia ne tik šalpos darbo
*
Bostone vienas savininkas raBalfo veikla ir viešoji opinija dėti pareigas ir tam tikra atsa sėkmingumų, bet ir patį jos
Aliaskoje vienas tėvas, pa
pradeda išsiskirti. Tai nebėra pa komybę. Dėl to organizacija tu struktūrinį pagrindą. Todėl lauk- d<> sulankstytą automobilio prie
slaptis. Visi tai matome. Vadi rėtų būti paskirstyta į apygar ina, kad CV šitą klausimą būs.lM ir voką, kuriame buvo laišku- trauktas teismo atsakomybėn,
nasi, tuo metu, kai lietuvių tau das bei apskritis, panašiai, kaip seime delegatams nuodugniai iš- tis; „Manau, tai prisidės prie k ad jo vaikai nelanko mokyklos,
pataisymo išlaidų. Gaila, kad paaiškino, jog mokykloje nelei
tai karo padarytos skriaudos ne yra Susivienijimuose arba Liet. iiškintų
sumažėjo, jos žaizdos plečiasi ir Bendruomenėje. Kiekvienam di
5. Nuostatai — BY-LAWS — tiek teturėjau smulkių”. Voke džiama kramtyti tabako, kurį jo
buvo penki centai.
vaikai labai mėgsta.
komplikuojasi, o laikas ir sava rektoriui turėtų būti pavesta reikalingi papildymo.
♦
naudiškumas pasaulio galingųjų skyrių veiklos priežiūra vienoje
Nuostatai perdaug bendri. Jie
Wisconsin valstybėje vienas
sąžinę migdo, baltinės šalpos rei arba keliose tokiose apygardose. turėtų būti papildyti aiškesniu
Vienas pilietis iš Frankfort,
baro savininkas, žinomas juok- Ky. galvoja, jog jam tikrai reikalingumas didėja. Tuo tarpu da
3. Vadovybės apdairumas da aptarimu šių klausimų:
lis

lietuviškosios

visuomenės rant sprendinius baltininkų gy

turtėja, pasiduoda bendrajai opi
nijai ir apkursta vargstančiųjų
šauksmui . . . Liūdniausia dar
tai, kad jų rodomas kriticizmas
bendriesiems darbams yra ne tik
destruktyvus ir perdėtas, bet są
moningai vartojamas, kaip prie
danga savo ištižimui uždengti.
iš antros pusės, gausiai Balfą
rėmusi ir dar vis remianti vi
suomenės dalis pradeda pavarg
ti. Dėl to nuovargio pasidarė
sunku išvystyti rinkliavų akci
jas. Taigi, kiek Balfo uždaviniai
reikalauja aktyvumo, tiek ben
droji opinija tam rodo pasyvu
mų.
Dar yra priežasčių, velkančių
neigiamai organizuotą šalpos
darbą, bet jos jau kyla iš pačios
Balfo organizacinės struktūros.
Taigi jos yra lengviau pataiso
mos. Dėl jų Čia norėtųsi kiek
plačiau pasisakyti, gal būsimasis
seimas kiek daugiau dėmesio at
kreips.
Balfo organizaciniai negalavi
mai nėra išskirtini, kaip charak
teringi tik tos organizacijos sun
kumai. Čia juos minim kaip bal
tinius tik dėl to, kad apie Balti,
kalbama. Savų trūkumų turi
kiekviena organizacija. Peržvel
kim svarbesnius klausimu^ pa
skirai.
1. Balfo organizacinis pagrin
das — tarporganizacinis susita
rimas, statutiniai žiūrint, yri
teisingas, bet organizaciniai-ne
naudingas. Pirma, Balių suda
rančios organizacijos yra sukur
tos saviems, kiekviena skirtin
giems, tikslams. Į jas yra suėji,
skirtingų pažiūrų žmonės, sukū
rę skirtingas tradicijas ir pasi
rinkę savo tikslams siekti skir
tingas priemones. Jų kiekvienos
atskirai leidžiama spauda turi

venime turi didelės svarbos, čia
visi žmonės dirba tiktai idėjos
vedami ir grynai savanoriškai.
Čia nėra jokių asmeninių išskai

CHICAGO IR CICERO
• Bačiūnas Juozas, Tabor
Farm (dabar jau parduoda tą
farmą) aukštai vertina Generolo
— žmonos pastangas. Jis (Bačiū
nas) buvo šitaip paklaustas:
„Daug kas sako, kad be ponios
Bačiūnienės nebūtų nei pusės
Bačiūno nei biznyje nei politiko
je. Kaip Jums, ponas Bačiūnai,
tai atrodo?”
— Man atrodo, kad tai tiesa.
Pasakykite, ar daug žinote gy
venime žmonių, kurie būtų kų
daugiau atsiekę, jei jų žmonos
jiems nieko nepadėtų? Ypač va
sarviečių biznyje žmona reiškia
mažiausia 50 nuošimčių viso pa
sisekimo, nes čia turime reika
lus su šeimomis, žmonių globa,
vaišinimu, maitinimu ir t.t. To
dėl savo žmoną aš vadinu Ge
nerolu ...
Kas dėl „politikos”, tai nei aš,
nei žmona apie tą šakų nieko
nežinome, tai ne mūsų amatas,
juo nesi verčiame nei amerikoniame gyvenime, nei biznyje. Jei
jūs, taip klausdamas, turėjote
galvoje lietuviškumų, talkų Lie
tuvos laisvės bylai ar mūsų nuo
latinį domėjimąsi įvairiais lie
tuvių kultūros, dainos, muzikos
reikalais, tai tam mes visų gy
venimų buvome ir esame atsida
vę. Ne tik savo bute, bet ir biz
ny mes tarp savęs kalbamės lie
tuviškai, taipgi ir viešai, jei ka
da norime, kad svečiai nesupras
tu, kų mes kalbamės. Mano bro
liai ir jų žmonos taip pat visuo
met kalba lietuviškai, tik būti
nam reikalui esant, kalbama kita
kalba.
Sakoma, kad šiokia ar tokia
kalba nesanti viskas žmogaus
sąmonei, bet visgi man išrodo,
jog kalba daug reiškia žmogaus
sielai ir širdžiai. Jei kas be bū
tino reikalo vis griebiasi kitos
kalbos, tai jau ženklas, kad toks
greit pradės ir savo dūšių mai
nyti. Pavyzdžių tam būtų ne
tūkstančiai, o visas milijonas.
• Pulk. švedas Jonas, gyvenus
Cicero, III., yra išrinktas Ame
rikos lietuvių bendruomenės Kul

a) šalpos skyrimas jau „įkur įdarys, įdėjo skelbimą į langą: kėtų poilsio po tokios savaitės, tūros Fondo pirmininku, švedas

dintiems” asmenims. Daug tu- ”Moku 10 dolerių už 1947 cen- kurią sudegė jo namas, jis ne yra Lietuvos Kariuomenės Kū
rime asmenų, tikrai sunkiai gy- tus . Visa bėda, kad jis užmiršo teko darbo, traukinys sudaužė jo rėjų Savanorių Sųjungos vice

atitinkamą kalbų specialiai at
vyksta buvęs demokratų kandi
datas į viceprezidentus senato
rius E. Kefauver.
Mūsų visų pareiga iš anksto
pasirūpinti banketo bilietais ir
gausiai jame dalyvauti.
Kitų dienų, 3 vai. p. p., Mar
ąuette Parke bus viešas to žy
gio paminėjimas ir paradas.
Bilietai banketui gaunami Dio
riaus-Girėno poste 4416 So. Western Avė. Telef. LAfayet 3-8484.
*
Liepos 20 d. Marąuette Parke,
3 vai. p. p., rengiamas DariausGirėno 25 metų skridimo į Lie
tuvų paminėjimas ir žuvusiųjų
didvyrių pagerbimas.
Visos organizacijos, norinčios
organizuotai dalyvauti parade,
labai prašomos gausiai dalyvauti

ir atvykti su vėliavomis. Apie
dalyvavimų, prašoma pranešti*
komiteto pirmininkui Dr. Stepo
nui Biežiui, 3241 West 66 Place,
Chicago, III. Telefonas REpublic
7-7868. Organizacijos renkasi:
kampas 69 gatvės ir Western
Avė. 1:30 vai., iš kur gaus savo

vietos nurodymų.

* SPORTAS *
Apygardinės Lengvosios
Atletikos pirmenybės
Š. Amerikos Lietuvių Fizinio
auklėjimo ir Sporto Sųjungos —
Vid. Vakarų Sporto Apygardos
lengvosios atletikos pirmenybės
įvyks š. m. rugpiūčio 9-10 d. Cle
velande.
Apygardos vadovybės pavedi
mu pirmenybes vykdo Clevelan
do LSK žaibas.

Programa
Vyrams: 100 m., 200 m., 800
m., 1500 m., 3000 m. ėjimas, 1
mylios ėjimas, 110 m. kliūtinis

bėgimas, į tolį, į aukštį, trišuolis,
rutulys, diskas, ietis, 4x100 m.
estafetė, švedų estafetė (100x
200x300x400).
Moterims; 50 m., 10 (fm., į to
lį, 'į aukštį, rutulys, diskas, ietis,
4x60 m. ėst.
Jauniams: 100 m., 200 m., 1000
m., į tolį, į aukštį, su kartinai, 70

veliančių dėl sveikatos sužaloji- savo juoką paaiškinti naujam automobilį ir keturi vaikai susir- pirmininkas ir jokiai politinei
mo Lietuvos laisvės kovų bei pa-j padavėjui, kuris sumokėjo 20 go raupais.
grupei nepriklauso.
Dabar švedas turi surasti kan yd. kliūtinis bėg., rutulys, dis
čiavimų nei dabarčiai, nei atei skutinių okupacijų metais. Dažkas, ietis, 4x100 m. estafetė.
atnžfušl,
turėti rele,a- vienu Mausimu atskiras re,era- didatus į to fondo valdybą ir tačiai. žmonės aukojasi dvigubai ;SXjZ
Jaunučiams: 60 ra., į tolį, į
rybų. Iš viso apie 30 žmonių.
— aukoja pinigus ir laikų. Bet
8 .
’ .
,
tus šiais klausimais:
aukštį, rutulys (8 lbs.), diskas
ben(|rum((
ūdjs tas ir atskiras referentas. Tai Visus kandidatus dar turės pa
kokie iš „viršaus” spaudimai ir vienatve. Prie naujų sąlygų
(moterų), ietis (moterų).
atstovuSj kad bus pasiekta gyvumo ir atstovų tvirtinti LB Centro Valdyba. J
bei suktu keliu „įsūdymai” šito prisitaikinti Jiems jau nebejma- Į Tiks)as _
Mergaitėms: 60 m., į tolį, į
suįdominimo. Būtų dar geriau, aukštas pareigas minimi Maldeije padėty pačiai organizacijai te noma.
tarporganizacinis susita r imas jeigu referatų kopijos prieš sei kio, Kreivėno (buv. pirmininko) aukštį, rutulys, diskas, ietis.
b) Direktorių Tarybos sudary
gali duoti tik priešingus rezul
veikia ir susitarimą padariusios me kontakte veikti CV ir Seimo
Pirmenybėse gali dalyvauti
ir Dr. Ašoklio vardai.
mas ir jų kompetencija.
tatus.
organizacijos Balfą vienodai re reng. komitetas. Jeigu darbai ne
• Inž. Jonas Variokojis, Lie kiekvienas EASK-te registruotas
c) Narių priėmimo procedūros
Tai, kas čia minima, yra as
mia. Čia turi būti išryškintas ir bus sklandžiai vedami ir apsun tuvos Kariuomenės Kūrėjo-Sa- sportininkas, klubui priklausąs
meninis patyrimas iš skyrių, ku su liras tinimas.
spaudos talkinimo išlyginimas.. kinami ilgais „pamokslais”, sei
vanorio sūnus, yra išrinktas ALT ar pavienis ir gyvenąs Vid. Va
d) Organizacijos suskirstymas
riuose tenka dirbti arba artimes
2. Balfo uždaviniai ir priemokarų Sporto Apygardos ribose.
nį sąlytį turėti, štai praeitame mažesniais, bet lengviau admi- nės. Tikslas — įrodyti, kad Bal mas gali delegatams palikti blo S-gos Cicero skyriaus valdybos
Komandinis pirmenybių nu
seime Detroite buvo leista pasi- nistruojamais, vienetais, kurių fo veikla nėra nustojusi aktyvu gą įspūdį ir į darbą nepaskatinti. pirmininku. Jonas Vasaitis yra
galėtojas — klubas gaus FASKsakyti prieš pagrindinį Balfo su veiklą prižiūrėtų paskiri direk mo. Iškelti naujus darbus ištrem IX-asis seimas turėtų būti vicepirmininkas ir spaudos sek to Pereinamąją dovaną, įsteigę
cijos vadovas. Gediminas Biskis
efektingas dariai seimas!
darymo principą. Leista „neper toriai.
tiems į Rusijos gilumą ir Lenki
taip pat vicepirmininkas ir kul 1954 m. Ją šiuo metu laiko (i®
6. Seimo darbotvarkė.
7. Baigiamos pastabos.
rinkti” kelių direktorių, kai tuo
joje šelpti. Iškelti ir konkrečiai
cagos LSK Neris. Taškai skai
Dar nežinoma, kiek laiko bus suminėti užsibrėžtus artimiau Kad tikrai darbas vyktų sklan tūros reikalų vadovas. Juozas
tarpu šie reikalai turi būti da
čiuojami pagal Sportinių žaidy
džiai, ir klausimai būtų nuodug šulaitis — sekretorius. Jonas
romi Balfą sudarančių organi .skirta darbo posėdžiams ir kiek sių dviejų metų darbus.
nių lentelę.
zacijų rėmuose, o ne seime. Tuo oficialiai daliai. Pasekus kitų or 3. Birželis — tautinės aukos niai išnagrinėti, seimo organiza činkus — iždininkas.
Julius šakelė Visi individualinių rungčių pir
būdu buvo pažeistas ne tik pats ganizacijų buvusius seimus bei mėnuo. Tikslas — siūlymas ieš- toriai turėtų aiškiai susikoncen
mų ir antrų vietų laimėtojai bu i
organizacinės konstrukcijos prin kongresus, galima prileisti, kad 1^7 naujų šalpos darbo kelių, truoti į pirmos svarbos klausi
apdovanoti diplomais. Už ge
cipas, bet ir jos bendrumo dės darbo posėdžiams teks 10-12 vai. šalpos darbas neturi susikirsti mus ir iš jų nagrinėjimo neleisti
riausią pasekmę kiekvienoje gru
seimui iškrypti. Siūlyčiau tai da DARIAUS-GIRĖNO 25 METŲ
nis. Juk tais principais remda per abi dienas. Centro pareigūnų
pėje bus paskirta specialios vien
ryti atskirų referatų keliu. Kiek- SKRIDIMO J LIETUVĄ SU
masis Balfas siekia šalpos darbo pranešimai ir paklausimai ir at
kartinės dovanos.
su organizuotu lietuvių politiniu KAKTIES PAMINĖJIMO BAN
išplėtimo visų Amerikos lietuvių sakymai užims apie 4-5 vai. Kitų
Dalyvių registracija atliekama
bei kultūriniu darbu. Todėl jis KETE KALBĖS SENATORIUS
tarpe? Tuo keliu einant, buvo organizacinių reikalų svarstymui
per sporto klubus užpildant ati
E. KEFAUVER
turi būti įvestas į tokiais pat vė
ieškota kuo didesnio aktyvių bal gali tekti 5-6 vai. Jeigu taip būtų.
tinkamus registracijos lapus,
žes, kaip Altas ir JAV LB. O bir
fininkų skaičiaus. Buvo išeita tai jų svarstymas turi būti labai
Liepos 19 d. vakare, 7 vai. kurie su smulkesnėmis informa
želio mėnuo yra lietuvių trėmi Chicagoje, „Conrad Hilton” vieš
teisingu šūkiu — „kur vienybė, rūpestingai organizuotas iš ank
cijomis bei instrukcijomis yra
mų, genocido, pirmojo ir skau butyje, įvyksta didelis banketas
sto. Tuo reikalu turėtų glaudžiaten galybė”.
išsiuntinėti visiems apygardos
džiausi© smūgio mėnuo, todėl ir paminėti Dariaus-Girėno 25 me
sporto klubams. Registracijos
tinkamiausias šalpos darbo vyk tų skridimo į Lietuvų sukakčiai.
adresas: A. Bielskus — 12700
dymui.
Banketų rengia Dariaus-Girėno Speedway-Overlook SI., East Ule4. Nuostatų papildymas, Tiks postas Chicagoje.
veland 12, Ohio. Telef. LI 1-4612.
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs
las —- išaiškinti, kad organizaci
Jame dalyvauti ir pasakyti Terminas — rugpiūčio 5 d.
galit pigia kaina atsispausdinti pro
nis darbas reikalingas didesnio
fesines korteles, įvairias blankas, va
lankstumo. Taip pat reikalinga
karams biletus, vestuvių pakvieti
uždėti atsakomybę prieš seim#
mus, plakatus ir kt.
direktoriams, čia įeitų organi
zacijos suskirstymas mažesniais
Užsakymai priimami ir paštu.
vienetais. Be to, direktoriato su
DIRVA ■— 1272 East 71 St.
darymas turi būti apibrėžtas
Cleveland 3, Ohio
nuostatuose. Taip pat numatyti
Tel.: HE 1-6344
papildymą, kad nariais legaliai
savo atspalvį ir neretai veikia
galima laikyti aukotojus (lietu
ass
priešingai viena kitai. Daug
vių kilmės), kurie aukoja nema
Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
energijos aikvojama tam, kad
žiau $1.00 metams, jeigu jie na
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti

sunaikinus kitos organizacijos
energijų . . . Dėmesio ir energi

jos tik likučiai skiriami bendram
augintiniui Balfui.
Antra — Balfo nariai, stovė
dami ant tokio, į keturias puses
svyruojančio pagrindo, dirba tik

DIRVA

nente einantį iliustruotų, humoro-kritikos žurnalą

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

riais įrašomi nesipriešina ir na

Naujoviški

monstruoti

riedučiai

sporto

buvo

de

parodoje

rių susirinkimas juos priima.

Čia suminėjau tiktai dalį klau
Wiesbadene. Jie turi du kietos simų. Jų CV gali numatyti ir ki
gumos ratukus vietoje ligšiol tokių ir daugiau.
Prie Ascension salos Afrikos pakrantėje, už 6000 mylių nuo Cape
naudotų 4 metalinių, todėl nesli- mo atidarymą ar tuoj po atida CanaveraI vis dar tebeieškoma iš erdvės grįžusios Thor-Jupiter
dinėja į šalis ir esu tylesni.
raketos nosies su pele Mia II.
rymo būtų išdalintos atstovams.
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KARO METO NUSIKALTĖLIAI

Clevelando Pilėnų skautų tunto 5:00 PM. Berniukams ir mergai
tėvų komitetas paskelbė vajų tėms 1946 m. gimimo ir jaunesparemti stovyklavimą Clevelan niems varžybos bus pradėtos
do skautų. Į vajų jau atsiliepė 4:00 PM.
Kitose grupėse programa pa
aukomis: po $50.00 Dr. A. Juš-

IR

PASITAIKĄ KEISTUMAI
Mūsų Vokietijos bendradarbio
Prieš kelias dienas prisieku
siųjų teismas Bayreuthe nuteisė
SS organizacijos narį (ierhard
Sommer kalėti iki gyvos galvos.
Tai aukščiausioji bausmė, kuri
viso Vokietijoje dabar skiria
ma, nes mirties bausmė yra pa
naikinta.
Teismas rado jį kaltu mažiau
sia už dvidešimt penkis nužudy
tus Buchenvaldo koncentracijos
stovyklos kalinius dezinfekcijos
priemonėmis, specialių vaistų ar
oro injekcijų pagalba. Prisidėjo
dar didelis skaičius sunkių kūno
sužalojimu, nes Sommer turėjo
pasitenkinimą suimtuosius muš
ti bei kankinti. Kaltu jis neprisi
pažino, viską versdamas savo
viršininkams, kurie jam įsakę
tai vykdyti.
Šiaip ar taip, Sommer už savo
nusikaltimus, nors ir gerokai pa
vėluotai, gavo atitinkamą "atly
ginimą”.
Bet štai kitas, priešingas pa
-vyzdys.

Korporacijos Neo-Lith.uania
kėnienė ir G. Juškėnas, Dr.
starieji suteikia praktikos teises
metinė šventė
♦ Skrinska ir ponia. $10.00 auka
ir jai leidžia laisvai verstis savo šiemet numatoma švęsti spalio vajų parėmė adv. J. Smetona.
profesija, kuria jau penkeri me mėn. 25 d. Tą datą teko pasirink
Skautų tėvų komitetas auko
tai ir verčiasi.
ti todėl, kad iškilmingai metinę tojams širdingai dėkoja. Vajus
Visuomenė ir spauda karts šventę atšvęsti ruošiasi ir kiti vyksta visą liepos mėnesį.
nuo karto iškelia tafc reikaląC viešumon, bet įstaigos vis randi
galimybių pasiteisinti, versda
mos būdą — neapsižiūrėjimą vie
na kitai, ar atsikalbinėdamos,
kad tai ne jų kompetencija
Ar ne keistas gyvenimas? Nu
sikaltėlis nubaudžiamas, bet vė
liau už kalėjime "sutrukdytą
laiką atlyginamas ir dar pade
dama pastoviai įsikurti, tartum
nieko nebūtų buvę, tartum Herta Oberhaeuser nė musės nebūtų
nuskriaudusi!
L. S.

skyriai. Suderinus su kitais sky
riais minėjimo datas, į jas atsi
lankyti ir pabuvoti galės visų

Lietuvių Dienos jaunimo
sportas
skyrių korporantai.
Pereitą sekmadienį Lietuvių
Clevelando neo-lithuanų meti Dienos sportinės varžybos su
nėję šventėje nuolat skaitlingai traukė virš 50 berniukų ir mer
dalyvauja vietinės visuomenės gaičių įvairiose amžiaus grupė
atstovai, gi šiemet tikimasi susi
laukti daugiau sveČių-korporantų iš kitųjyietovių. Tat vietiniai
korporantai šventęi paminėti ir
po to įvykstančiam|pobūviui turi
numatę talpią ir puošnią LA
VERA klubo, patalpą, kurioje lie
tuviškų parengimų dar nebuvo,
bet kuri daugeliu požiūrių atsi
lankiusius- svečius maloniai nu
stebins.

se. Gausiausia buvo atstovauja-

intensyvų jų naudojimą lietu
Naujausia lietuviška namų
viškiems kultūriniams susibūri
pirkimo-pardavimo agentūra
mams, optimistiškai tikisi su
East Shore Realty
laukti ir iš dai1’ nesuspėjusių or
ganizacijų ir pavienių asmenų
Juozas Mikonis — Brokeris
pagalbos namus visiškai pavers
780 East 185 St.
liekama nepakeista.
ti į jaukų ir patogų lietuvišką
Ofiso tel. IV 1-6561
Dar kartą primename, kad židinį. Čiurlionio ansamblis yra
Namų — MU 1-2154
varžybos įvyks šį šeštadienį, lie pasiryžęs visomis priemonėmis
Eddy Rd. — St. Clair rajone
pos 19 d., 5:00 M. Patrick Henry galimai greitesniu laiku žymiai
sumažinti užtrauktas paskolas, labai geros vienas šeimos namas.
stadione, Arlington Avė. prie E. pritaikyti namų vidų didesnio
2 šeimų namas Westropp Avė.
123 St.
masto subuvimams ir namus iš
Visus kviečiame gausiu atsi lauko ir iš vidaus pagražinti ir pigus.
2 šeimų nanias Thornhill Dr.
lankymu paremti mūsų sportuo aptvarkyti. Jaučiame, kad ne
jantį jaunimą ir kartu pasigėrė same vieni, tai visi bendrai ir prie pat aikštės.
padarysime.
5 ir 5 mūrinis, naujos parapi
ti tikrai nuoširdžiu darbu pasiek
L.T.M. Čiurlionio Ansamblis
tais jų užpelnytais rezultatais.
P. S. Aukas galima siųsti: jos rajone. Savininkas duoda
Dalyvavimas visiems yra at Čiurlionio Ansamblis, Ine., 10908 paskolą.
Labai geras 4 šeimų mūrinis
viras, todėl tėvai yra prašomi Magnolia Dr., Cleveland 6, Ohio.
namas, ir nauji gaso pečiai. Pra
Paraginti savo vaikus, ypatingai
Išnuomojamas vienos šeimos šo tik $39,000.
pačiose jauniausiose grupėse,
namas
Turime daug gerų vienos šei
aktyviai šiose varžybose daly
vauti. Pereitą sekmadienį Lietu su 3 miegamais. Gaso šildymas. mos namų, Naujos parapijos ra
(56)
vių Dienos sporto varžybose pa Teiraukitės — 1231 Addison Rd. jone.
matėme, kad sportu besidomin $75.00 mėnesiui.

mos pačių jauniausių grupės. No
rint duoti galimybės pasirodyti
sportiniai dar neorganizuotam
jaunimui ir tuomi mėginti juos
patraukti į sportininkų eiles, dau
guma LSK Žaibo pajėgesnių čio- jaunimo turime.
J. P. MULL-MULIOLIS
Išnuomojami
2
miegami
Į
šias
varžybas
yra
pakviesti
lengvatletų šiose varžybose ne
Seniausia lietuviška namų
kambariai
ir
geriausi
Toronto
lengvatletai,
dalyvavo.
Pasibaigus
šioms
var

Reikalingas Real Estate
pirkimo-pardavimo agentūra
kurių
tarpe
net
5
yra
šių
metų
žyboms
LSK
žaibas
praturtėjo
ir garažas, prie Highland Rd..
tarnautojas,
Clevelande
sportinių
žaidynių
1-mų
vietų
apie tuzinu naujų narių. Jauni
Puiki
aplinkuma.
Pageidaujamas
kuris galėtų vadovauti įstaigai.
6606 Superior
laimėtojai.
mo
tarpe
buvo
galima
pastebėti
blaivus
lietuvis,
vyras.
Gėrąs atlyginimas, savystovus
Eddy Rd. —St. Clair rajone 3
Atžymėti mūsų sportininkai
tikrai
gražaus
sportinio
prieaug

Tad
iki
pasimatymo
šį
šešta

Teirautis
HI
2-8583.
(52)
darbas. Skambinti: Ray Nausšeimų namas, 5, 5 ir 3 kamb.,
Pereitą sekmadienį Lietuvių lio.
dienį stadione!
LSK žaibas
ner, LI 1-9216.
puikus pirkinys investavimui,
Dienos oficialiosios dalies metu Varžybų duomenys
Dviejų šeimų namas
$16,800.
buvo apdovanoti medaliais Cle
Jauniams (1910-41 nu gimi Čiurlionio Ansamblio Kultūrinių
Prieš žmoniškumą nusikaltu
Didžiausią ežerų laivą
E. 79 St.
Į šiaurę nuo Superior gerai
Namų Fondo informacinis
sių gydytojų procese Nuernber- ”Aquarama” galima nemokamai, velande LSK žaibo sportininkai, mo): rutulio (12 lbs.) stūmi
Netoli St. Clair. Po 5 kamba prižiūrėtas 6 kamb. namas,
pranešimas
ge tarp kitų buvo nuteista ir laivo vadovams teikiant paaiški laimėjusieji pirmas vietas š. m. mas: — 1) K. Karalius 36T1;
rius. Rūsys. Vario vamzdžiai. $8,700.
Iki 1958 m. liepos mėn. 6 d. į
Herta Oberhaeuser. Teismas jai nimus, apžiūrėti kiekvieną sek balandžio 12-13 d. Clevelande 2) V. Gelgolas 35’2”.
Eddy Rd. — St. Clair.geras 4
Gaso šildymas. Dvigubas gara
Jauniams (1912-43 m.): rutu Čiurlionio ansamblio kultūrinių
paskyrė kalėti dvidešimt metų. madienį, pirmadienį, antradienį įvykusiose š. Amerikos Lietuvių
žas. Gražus sklypas. Kaina mieg. vienos šeimos namas.
Jos nusikaltimai įvykdyti Ra- ir trečiadienį. Norintieji jį ap Sportinių žaidynių I-jo rato var lys (12 lbs.): — 1) G. Valaitis namų fondą įplaukė šios aukos $14,700.
Naujoj Parapijoj 2 šeimų mū
ir paskolos:
vensbrueck koncentracijos sto žiūrėti, turi atvykti į laivo prie žybose. Kaip žinome, pirmąsias 34’6”; 2) A. Motiejūnas 33’1”.
rinis po 5 kamb., nedidelis įmo
šaukti: EN 1-2370.
Aukos pinigais
Jauniams (1941-45 m.): 60 yd.
vykloje, kur ji ėjo gydytojos pa plauką ties VVest 3 Street, kelio vietas laimėjo šie LSK žaibo vie
kėjimas.
netai:
y/rų
tinklinio,
moterų
po
$100.00
—
T.
Čiurlionis,
S.
reigas. Nusikaltimai buvo:
bėgimas
—
1)
A.
Alkaitis
8.3
mis minutėmis prieš 8 vai. ryto.
4 šeimų mūrinis East Cleve
Douvan-čiurlionytė, Lie tuvių
PARDUODAMAS NAMAS
1. Bandymo tikslams padary Apžiūrėjimas bus trumpinamas tinklinių, mergaičių tinklinio, ir sek.; 2) L. Judvalkis 8.5 sek.; ru Studentų Santaros Clevelando
land po 6 kamb.
Euclid, Ohio
davo kalinėms žaizdas ir jas už tomis dienomis, kuriomis ”Aqua- jaunučių krepšinio. Medaliai dėl tulys (8 lbs.) — 1) V. Augis 31’ sk., Amerikos Lietuviu Tautinė
Turime daugiau namų įvairio
krėsdavo įvairių rūšių bacilomis. rama” turi plaukti į Detroitą techniškų kliūčių negalėjo būti 2”; 2) S. Titas 27’.
Sąjunga (per p. J. Bačiūną), inž.
Mūrinis, 3 miegami ir vonia se rytų Clevelando vietovėse.
laiku
pagaminti
ir
išdalinti
žai

Berniukams
f
1946-47
m.):
40
E.
Bartkus
;
po
$50.00
—
Dr.
M
antrame aukšte. Didelis gyvena Skubiai reikia 1 ir 2 šeimų namų
2. Bandymo tikslams pašalin 9:30 vai. ryto. Laivo apžiūrėti
Vaitėnas,
P.
Kudukis,
J.
P.
Nas

dynių
metu.
Medalių
projektą
yd.
bėgimas
—
<4)
V.
Stoškus
nebus leidžiama ketvirtadieniais,
masis kambarys. Valgomasis. šv. Jurgio parapijoje. Mokame
davo kaulus ar jų dalis.
vytis,
ALTo
Clevelando
sk.,
paruošė
dail
V.
Raulinaitis.
Ap6.1 sek., 2) G. Titas 6.3 sek.;
3. šimtai kalinių buvo sterili penktadieniais ir šeštadieniais.
Amer. Lietuvių Tautinės Sąj. Didelė virtuvė, šoninė veranda grynais už namus mišriame ra
dovanojimą
įvykdė
EASK-to
sviedinuko
metimas:
—
1)
R.
zuoti ieškant patogiausio ir pa ”Aquarama”, 10,000 to laivas,
Clev. sk., Z. Jankus; $26.00 —
tinkleliais. Pilnas rūsys, dujų jone.
pirmininkas
Dr.
Alg.
Nasvytis.
Karosas 195’5”; 2) V. Čiuprins- V. Bacevičius; po $25.00 — Z. šildymas. Aptvertas užpakalinis
prasčiausio būdo sterilizacijai. varomas 9,000 arklio jėgų, devy
Bendradarbis
Taipogi
buvo
atžymėti
ir
pa

kas
145
’
.
(lobis,
J.
Švarcas,
J.
Karvelis;
kiemas
su
pavėsingais
medžiais.
4. Sekant dirbtinai sukeltų su niuose deniuosi? turi tris resto
Algimantas Dailidė
Berniukams -(1948 m. ir $20.00 — E. ir J. Steponavičiai;! ™ , -»
žalojimų bei ligų eigą, kaliniais ranus, dvi šokių sales, keltuvus vieniai sportininkai, laimėjusieji
UT 1-2345
HE 1-8516
$11.00 — inž. E. Civiliškas; po
jaun.):
100
pėdų
bėgimas
—
1)
pirmas
vietas
8-se
Sportinėse
visai nebuvo rūpinamasi. Beveik ir kt. modernius įrengimus.
(54)
$10.00 _ A. Liutkus, Variuko- bažnycll,s -r krautuvės. J pietus
J.
Stankus,
2)
P.
Alsėnas.
žaidynėse
New
Yorke,
liepos
4-6
(Sk.)
visi jie mirė nepaprastai besi
jis, J. Verbyla, J. Citulis, J. Mac- nuo Lake Shore Blvd. AtidaryMergaitėms
(1943
m.
ir
vyr.):
d.,
ir
Pabaltiečių
lengv.
atletikos
kankindami, o pripuolamai pakievich, Globė Parcel Co., J. Jan- ta ketvirtadienį, penktadieni ii
50
yd.
bėgimas
—
1)
1.
Brazaus

pirmenybėse
Chieagoje,
birželio
l\
aiVl^as ’ i)() $5.00
V. Sakas, sekmadienį iki 7 v. vak. šaukti:
sveikusieji liko invalidais.
THREE WAY
NEURA I’ICNIC GROVE
n
•
,rix
21-22 d. LB-nės Clevelando I-sios kaitė 7.0 sek., 2) L. Juodytė 7.0 E. Mazys; $3.00 — B. Gražulis; Tw .
5. Tiksliai nenustatytą kalinių
<54>
dabar kiekvieną savaitės dieną Apylinkės V-bos pirmininkas J. sek.; rutulys — 1) V. Ambraze- po $2.00 - V. Jokūbaitis, P. Ci- IV 1'G247 ~ Brazls'
PAINTING CO.
skaičių Oberhaeuser nužudė in
gas,
Pračkys,
P.
Žilinskas;
po
|
24
valandų
telefonu
išnuomojamas
Lietuviška įmonė atlieka įvai
Virbalis šiuos laimėtojus pasvei vičiūtė 26’, 2) I. Brazauskaitė
jekcijomis.
$1.00 —- J. Vadopalas, J. Krygegegu/inėms-piknikanis.
rius'naujų ir senų namų dažymo
kino ir apdovanojo Pasaulio Lie 23’4”.
Taigi, nusikaltimai dideli, gau
ris, G. Gudėnas, P. Zigmantas.
Naujai atremontuota šokių sa tuvių Bendruomenės Seimo ženk
Mergaitėms (1944-45 m.): 50 $44.15 surinkta per Liet. Ben-1 kada jūs turite adresavimo ar ir dekoravimo darbus iš lauko ir
sūs ir bausmė pelnyta. Tačiau,
lė ir bufetas, didelė sporto aikš lėliais. Buvo apdovanoti šie 8 yd. bėgimas — 1) L. Juodytė druomenės suvažiavimo pobūvi, perrašymo darbus. Paimam
ir viduje.
tepraėjo septyneri metai ir nusi
tė, gražioje apylinkėje, daug vie sportininkai: St. Juodvalkytė, 7.2 sek., 2) L. Obelenytė 7.3 sek. Viso aukų gauta iki 1958 m. lie- .u „.„i
mAn « d
«1 07 1 1 K
| dlgdl gi ąZllldm.
Lietuviams darome nuolaidi.
kaltėlė ”už gerą elgesį” iš kalė
pos
men.
6
d.
—
$1,071.15.
tos automobiliams pastatyti.
Mergaitėms 1946 m. ir jaun.):
Irena llesperaitytė, Regina Be.sjimo buvo paleista. Negana to,
Ruby’s Telephone Ansvvering
J. ir E. Ignatavičiai
Pianiną dovanojo- p. Julius Sta
Skambinti HE 2-1280.
peraitytė,
Mirga
Mazoliauskailė,
40
yd.
bėgimas
—
1)
A.
Karaliū

jai buvo pripažinta vėlai iš be
Service
niškis.
677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
Nijolė
Jankutė,
Česlovas
Nainys,
tė
6.2
sek.,
2)
S.
Obelenytė
6.4
laisvės grįžusiųjų teisė. Pagal tai
EN 1-0838
Gauta paskolomis
Mindaugas
Motiejūnas,
Korneli

sek.
ji gauna nuo 1917 m. sausio mėn.
ą
$23,330.00 — 25 metams už
J. C I J U N S K A S
jus Karalius.
Šias varžybas organizavo ir do 4% palūkanų paskolino Susivie
l-os dienos už kalėjime kiekvie
LAIKRODININKAS
Malonu, kad LB-nės abiejų vanas paskyrė LB Clevelando nijimas Lietuvių Amerikoje.
ną prasėdėtą dieną 2 I)M. atly
I. J. SAM A S JEWELER
apylinkių
vadovybės
parodė
tiek
I-sios
Apylinkės
Valdyba.
Dėl
$1,000.00
—
2
metams
be
pa

ginimo. Pati darbo ministerija ją
Taiso ir parduoda laikrodžiui
rekomenduoja Schlesvvig-llolstei- apyrankes ir kitas brangenybes dėmesio mūsų sportininkams ir techniškų klūčių dovanos laimė lūkanų paskolino JAV Lietuvių
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
tojams nebuvo išdalintos. Jos bus Bendruomenės Clevelando- Apy
no krašto gydytojų rūmams. Pa- Sąžiningas ir garantuotas dar taip gražiai juos pagerbė.
linkė.
Laikrodžių taisymas. Bramgenybės. Įvairus dovanų
įteiktos šį šeštadienj Patrick
Viso paskolų gauta $24,330.00.
bas prieinamomis kainomis.
I
Į SLA seimą
pasirinkimas.
Henry stadione, Dariaus ir Gi
DĖMESIO’
L. T. M. Čiurlionio Ansamblis
753 E. 118 St.
iš SLA 14 kuopos vyksta šie at rėno 25 metų žuvimo sukakties didžiai dėkoja visiems aukoju
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
GLOBĖ PARCEL
stovai: A. Praškevičius (drauge proga rengiamose sporto varžy siems. Ta proga skelbia, kad visi
Cleveland 8, Ohio
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
paaukoję $100.00 yra amžini
SERVICE. INC.
bose
(1-8
vai.).
vyksta
ir
p.
S.
Praškevičienė),
Telef.: LI 1-5466
Čiurlionio ansamblio mecenatai,
Jonas Brazauskas, P. J. žiūrys,
Persiunčia Jūsų sudarytus
o paaukoję nemažiau $10.00 skai
Sportinių varžybų reikalu
•Justinas ir Marė Misčikai, An
tomi ansamblio nariais rėmėjais.
naujų daiktų siuntinius
Pereitame Dirvos numeryje
tanas Šimkūnas, Michalina DūnPagrindinės paskolos davėjui
Lietuvą ir visus Rusijos kraš
paskelbtoje Dariaus ir Girėno 25 — SLA, savo didžiuoju įnašu
duraitė ir Alfonsas Braziulis.
tus, apmokant muitą siuntėjui,
metų žuvinio paminėjimui ren įgalinusiam ansamblio kultūri
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio
la vėjas nieko neturi primokėti.
Fausto operos spektaklyje
giamos sporto šventės programo nių namų įsigijimą, priklauso ne
OFISO TEJLEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Kada jūsų namai arba ra
tik Čiurlionio ansamblio, bet ir
Galima siųsti iki 44 svarų,
je
yra
padaryta
pakeitimų
bei
rugsėjo mėn. 13 d. Maso nie Au
visų lietuvių padėka. Didelis ačiū
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
eigų persiunčiamieji daiktai tei randai tampa sunaikinti arl>a ditorium salėje pagrindines par papildymų.
;r Clevelando JAV Lietuviu Ben
kitės į mane, gausite pigia kairia. Taipgi gausit patarnavimą įvai
sugadinti ugnies, kreipkitės
ni dėžėje, kurios dydis nustatyVaržybų programon įtraukta druomenės Apylinkei, stambia
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, tijas atliks šie solistai: Faustas
as JAV pašto taisyklių.
ir
berniukų
bei
mergaičių
klasės,
paskola
padėjusiai
namų
pirki

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
ko visada reikalauja apdraudos — Stasys Baranauskas, Mefismą galutinai užbaigti. Ypatinga
gimusių 1946 m. ir jaunesnių.
Oro paštu galima siųsti iki
tas
—
Jonas
Vaznelis,
Margari

garantuojama.
Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
kompanijos pirm, negu išmokt,
padėka
priklauso
adv.
Juliui
Berniukams
(1946
m.
ir
!2 svarų. Maistą kartu su rū- iž nuostolius.
ta — Monika Kripkauskienė,
nemokamai tvarkiu
jaun.)
:
50 yd. bėgimas, šuolis į Smetonai,
>ais siųsti neleidžiama.
Siebelis
—
Aldona
Stempužienė,
siam
namų
pirkimo juridinę pu
P. J. KERŠIS,
tolį,
šuolis
į
aukštį
ir
sviedinuko
Įstaiga yra naujai perorgani- 609 Society for Savings Bldg. Valentinas — Algirdas Brazis,
sę ir nugalėjusiam sunkius ir
metimas.
komplikuotus miesto ir universi
Morta__ Salomėja Valiukienė ir
uota ir klijentų patogumui nauTelef.: MAin 1-1773
LIETUVIŲ KLUBAS
Mergaitėms (1946 m. ir teto įstaigų pastatytus reikala
ose patalpose.
^Vagneris
—
Valentinas
LiorenRezidencija: PENINSULA 252
jaun.): 40 yd. bėgimas, šuolis į vimus.
EX 1-1143
6835 SUPERIOR 'AVĖ.
tas.
Gauta urmo kainomis geČiurlionio
ansamblis,
matyda

tolį, šuolis į aukštį.
ų vilnonio medžiagų ir
mas per trumpa laiką išryškėju
Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
Visos varžybos prasidės ne si visos mūsų visuomenės prita
>dos. šios prekės parduoda*
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
6:00 PM kaip buvo skelbta, bet rimą šių namų įsigijimui ir labai
nos siuntėjams savikaina.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

P. J. KERSIS

•

Priėmimo

valandos

kasdien

tuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais
įuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais
tuo 9 ’ki 3 vai.
Adresas: 1313 Addison Rd.,
ampas Superior ir E. 71st St.
ei. UT 1-0806.

MARGUTIS
zta pats seniausias Amerikos
ietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
leną mėnesį — yra gausiai ilius-

,motas, turiningas, įvairus b
įkaitomas su malonumu.
Margučio adresas: 6755 S<>
Illinois technologijos institutas suprojektavo kilnojamą ”rytojaus
Vestom Avė.. Chicago. III.
namą”, kurį būsią galima sulankstyti ir perkelti i kitą vietą. Jo
MARGUČIO metinė prenume
sienų konstrukcijai naudojamas stiklas, stogo — aluminijus ar
ata $3.00.
kitos lengvos medžiagos. Kaip publika priims jį — parodys ateitis.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

išv/ežioįame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. E N 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

Tel. EN 1-4551

1404 E. 66 Street

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

produktus.
Kreipkitės Į mus h būsit patenkinti

JAKUBS A SON

.T

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & WiIIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

3.5 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770

t

6

*<W* DIRVA* Nr.

54

tinkamos progos. Dėl vieno kito

VINGIAI

kongreso duris. Tačiau tai dar
tik pusė formalumų. Aliaskos
gubernatorius rugpiūčio pradžio
je paskelbs plebiscito datą, ii
aliaskiečiai turės pareikšti savo
pritarimą. Vėliau, greičiausiai
per Kalėdas, prezidentas oficia
liai proklamuos Aliaską 49-ja JA
valstybe. Plebiscito - balsavimų
metu aliaskiečiai išsirinks ir pir
muosius atstovus į JAV legislatūrą: 2 senatorius ir 1 kongresmaną (ten tik 210,000 gyvento
jų !)•

išcenzūruoto išsireiškimo dar
nejudindavo, bet. susirinkus dau
IR
giau medžiagos, imdavo įtaria
PERSPEKTYVOS
muosius sekli. Pareikalaudavo iš
jų gyvenamosios vietos milicijos,
kompartijos, komjaunimo, seniū-t
no, fabriko ar dirbtuvės politinio
Vakarų politika Vid. Rytuose.
vadovo, tų asmenų charakteris — Jungt. Tautų gen. sekr. I)ag
tikas, jų politinio nusistatymo, Hammarskjold iš pasitarimų su
jų kilmės bei praeities aprašy Libanono, prez. Chamounu ir
mus. Kiekvienas raštas buvo ver Egipto Nasseriu grįžo labai pe
ftedakcijon ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: IIEndersoi čiamas rusų kalbon. Netrukus
simistiškai nusiteikęs. Jis net
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (huto telefonas: GL 1-3976).
atsirasdavo byloje įsakymas su prasitarė, jog JAV įsikišimo į
imti. Už priešvalstybinę veiklą, konfliktą atveju jis tuoj pat pa
49-ji žvaigždė JAV vėliavon
sitrauktų iš Jungt. Tautų gen. bus "įsegta" 1959 m. liepos 4 d.
Visa tai aiškiai veda į mintis, kaip kontrarevoliucijonierių.
MIRĖ ŽIJRN. JURGIS
Reikia su p. Karnėnu pilnai sekretoriaus pareigų.
sukeliamas mūsų antraštės.
Naujos vėliavos projektą parinks
KALAKAUSKAS
Praeitą savaitę Washingtonas prezidento paskirta "vėliavos
Jei tos Am. Balso "šachmati 'sutikti tvirtinant, kad sovietų
nės administracijos” aukos ne pašto cenzūra Lietuvoje kaip ir Londonas įkalbinėjo prez. komisija". Komisijos dar nėra,
Liepos 7 d., 3 vai. ryto, mirė
nusipelno nuoširdžiausio J. V. veikė anksčiau, taip veikia ir da Chamouną ieškoti kompromisų, tačiau federalinėse įstaigose jau Australijos Liet. B-nės Krašto
vaišingumo, tai kas gi, vardan bar. Ir jos griežtumas nėra su kurie patenkintų Nasserį. Ame gauta daug įvairių projektų. Valdybos leidžiamo savaitraščio
teisingumo ir nuopelnų, nusipel menkėjęs. Tik gal j’i mažiau .jau rikiečių ir britų spaudžiamas, Greičiausiai bus pasirinktas 9 "Mūsų
Pastogė"
redaktorius
Jau buvo trumpai pranešta, tinis pabėgėlis. Faktas, kad jų no? Deja, tas klausimas nebus čiama, nes okupantas, geriau ap prez. Chamounas pagaliau suti
eilių po 5 ir 4 žvaigždes eilėje Jurgis Kalakauskas - Kalakonis,
kad Amerikos Balsas "taiso klai kalbėjimas per radiją šešerius, greit atsakytas. Iš tikrųjų, jei sirūpinęs technikos priemonė ko ir pradėti derybas su opozi
redagavęs minėtą laikraštį nuo
(pakaitomis) pasiūlymas.
das”, tai yra, susiaurina savo septynerius ar aštuonerius me mes taip ir toliau tęsime, jis mis, gali praleisti visus laiškus cija. JAV už tai prisižadėjo Li
1953 m. iki mirties, o anksčiau
Pati Aliaska patvirtins ligšio
veiklą Europoj
(Muenchene) tus buvo priežastis daugybės niekad nebus atsakytas. Dar blo juos nufotografavęs. Ir būkime banoną paremti finansiškai, pa
buvęs to laikraščio redakcijos
taip, kad, pavyzdžiui, išnyksta sėkmingų pabėgimų, šiandien at giau, toki dalykai bus kartojami. tikri, kad kiekvienas neatsargus dėti pašalinti sukilimo padarytus linę teritorinę vėliavą, auksinį
narys.
visi pabaltiečių skyriai (nebe rodo neimamas galvon. Kiekvie Dar ir dar kartą, kai tik propa sakinys ar dviprasmiškas išsi nuostolius. Sekmadienį Beirute Grigo Ratų (Ursa major) žvaigž
J. Kalakauskas žurnalistinį
bus ko "painioti" su kitomis so nu atveju, jis nepadaro jų poli gandos įstaiga miršta, liesėja, ar reiškimas yra atitinkamoje by jau buvo kalbama, jog derybos dyną mėlyname fone. Jos pro
jektą visuotinio konkurso metu darbą pradėjo Lietuvoje, redaga
vietinėmis respublikomis!).
tiniais pabėgėliais. Visas jų dar vysta, ar tiesiog nublanksta iki loje. Kam pavojus už tai gresia, su sukilėliais prasidėjusios.
prieš 30 metų pasiūlė aleutas vo "Suvalkietį", vėliau dirbo
Muencheno laikraštis ABEND- bas ir pasiaukojimas 1958 me neveiksmingumo, keletas netu daug aiškinti nereikia.
Pirmadienio rytui neprašvitus,
Benny Benson, tada teturėjęs 13 Klaipėdoje ir Kaune, bendradai^
ZEITUNG savo amerikiečiams tais
įvertinamas
kelionpini rėjusių sėkmės susilaukia tvirto
Nesuprantamas ir daugiau ne Irake Nassario šalininkai nuver metų amžiaus.
Maudamas ir "Lietuvos Aide".
ir angliškai kalbantiems turis giais ...
rankos paspaudimo, mandagaus gu naivus yra kai kurių mūsų tė Vakarams palankią vyriausy
tams skirtame puslapyje liepos
Niekas čia nieko negali pada ačiū, kelių žemėlapio, nusagsty tautiečių siuntimas Lietuvon bę. Nasseris, nutraukęs vizitą
J. Kalakauskas buvo visų mė
(Kalbant apie aliaskiečių am
9 d. įdėjo amerikiečio laikrašti ryti dėl to "Mes vėl tai darom”. to klaustukais į vakarus ir kauprieškomunistinio turinio kny Jugoslavijai, grįžo Kairan ir ofi žių, tenka patikslinti vieną išsi giamas ir gerbiamas žmogus. Jo
ninko Frank Gordono straipsnį, Oficialiai, visa tai bus skubiai, kuolėmis su sukryžiuotais kau
gų. Ir jie dar džiaugiasi patyrę, cialiai pripažino naująjį režimą. reiškimą K. S. K. straipsnyje pasišventimas ir rūpestis pakėlė
pavadintą "Kaip netekti draugų laimingai ir patogiai užmiršta. lais į rytus, ir kelionpinigių . .
jog ši literatūra pasiekė arti Vakarų sostinėse prasidėjo ilgi "49-ji JAV žvaigždė" (Dirvos Mūsų Pastogės" lygi, padidino
ir demoralizuoti žmones", ku
muosius. Jie neįsivaizduoja ko ministerių kabinetų posėdžiai. 52 nr.). Ten buvo pasakyta. "Vi jos apimtį iki 6 psl. Jo redaguo
riems autorius sako:
kią nelaimę jie gali tuo užtrauk Izraelis užliarmavo Washingto- dutinis Aliaskos gyventojų am jama "M. P." buvo tikrai tole
Pora čia dedamų pastraipų
ną, reikalaudamas "skubių ir žius yra 26 metai." Iš tikro skai rantiška visų lietuvių reikalams.
ti ant savo tautiečių galvų.
dar galėtų būti pavadinta "Mes
energingų veiksmų".
čius 26 nereiškia, jog aliaskietis Buvo aktyvus Bendruomenės
SOVIETINĖ PAŠTO CENZŪRA
vėl tai darom". "Mes" yra J. V.
Kad pasiųstoji knyga yra cen
Antradienio rytą į Libanono vidutiniškai tiek tegyvena; tai narys, Plunksnos Klubo organi
zūroje
užregistruojama,
tai
ne

"Vėl tai darom" yra tik vienas
Š. m. Dirvos 25 Nr. p. Edv. cenzoriui nepatinkamas sakinys,
krantą pradėjo keltis JAV ma yra visų dabartinių gyventoju zatorius, jaunimo, sporto rėmėiš ilgos serijos liapsusu, kuriuos Karnėnas labai išsamiai ir aiš kartu pažymint laiško siuntėją sugriaunamas faktas. Ir tegul
teoretinis amžiaus vidurkis, iš as.
rinu daliniai.
mes įkyriai/ darom ir kartojam. kiai aprašė pašto cenzūrą oku ar gavėją, pasiuntimo datą, vie tik režimas šiek tiek pagriežtėvestas pagal gimimų skaičių.
Jam mirus, Bendruomenė ir
Kartais atrodo, kad mes tiesiog puotoje Lietuvoje, čia norėčiau tą ir pašto įstaigą, kurion laiš ja, ar, pagaliau, dėl kurios nors
'Teroras Vengrijoje vis didėja. Jungt. Valstybėse šis skaičius <itos organizacijos, lygiai kaip
nebenorim pasimokyti.
kai ką papildyti, parodydamas kas buvo įmestas. Visi daviniai kitos priežasties pas knygos ga "Liaudies tribunolai" dirba išsi yra 31, nes čia 1000 gyventojų
Šaltu, kaip apie savaime su-1 tolimesnį, cenzorių akiu kritu- buvo išverčiami rusų kalbon, o vėją būtų daroma krata. Rastoji juosę: JAV valst. departamento per metus tenka 25 gimimai, o ir "Mūsų Pastogė" nustojo rim
to ir lietuviškais reikalais iš šir
prantamus dalykus kalbančiu siu laiškų kelią,
pats laiškas pasiekdavo adresa knyga tarnautų kaip aiškus įro žiniomis, per paskutines 10 bir Aliaskoje — 35).
dies besirūninančio ramsčio. Mi
dymas priešvalstybinio, prieškopranešimu Amerikos Balsas tarp
Prasidėjus rusų-vokiečių karui tą, lyg nieko nebūtų buvę.
želio dienų buvę išspręsta 100
rė dėl širdies sutrikimu, kilusių
ko kita pranešė viešumai, kad jo ir mūsų partizanams Kaune užJei didžiuma laiško ar jis vi munistinio nusistatymo. O ir jos bylų; ”N. Y. Times" pranešė, jog
Texas, netekęs teisės didžiuo aziiino grino pasėkoje, antrą
veikla netrukus bus susiaurinta,|ėmus Saugumo rūmus — NKVD sas buvo priešvalstybinis, tai neradus, nei vienas tardytojas oer pirmąją liepos savaitę bu
tis savo ploto didumu, galįs tap karta paguldytas ligoninėn.
maždaug 75
Atrodo, kad tą | būstinę, turėjau progos pažvelgti Į buvo rasta arba jo foto-kopija, nepatikės, kad kaltinamasis ja vusios išnagrinėtos 105 bylos.
ti politiškai galingiausiu viene
daryti verčia lėšų trūkumas. į ten surinktas bylų krūvas, štai o dažnai ir pats originalas. Ma sunaikinęs, bet dar apkaltins
Teismų posėdžiai slapti, jų tu JAV sąjungoje, pasiųsdamas
(Mes, matyt, jų pakankamai tu tų, deja labai trumpų, "tyrimų” tyt, tuomet rusams dar trūko p r i e š v a 1 s tybinės literatūros
sprendimai viešai neskelbiami, Washingtonan 10 senatorių. Ju naujieji Texasai nusineštų visus
rime Lenkijai ir Titui__ galbūt rezultatai.
skleidimu.
Pagal
komunistinius
atitinkamų foto aparatu, tad tek
todėl nuteistųjų ir "likviduotų ridinio pagrindo tam teikia 1845 naftos šaltinius ir pramonę, o li
išminti • ”i). Pranešime dar bu
Jei tik cenzo; ius laiške rado davo medžiagą konfiskuoti. Aiš tardymo metodus išsiteisinti m jų" skaičiaus tuo tarpu dar ne
kusieji 2 taptų skurdžiais, likę
m.
proklamacija,
kuria
Texas
vo pasakyta, 1 ad keletas dešim- ką priešvalstvbiško, Jaiško ga ku, tuo atveju adresatas, nesu įmanoma.
vien tik su ganyklų plotais.
galima nustatyti. Vienintelė ofi
buvo
priimtas
į
JAV
sąjungą
—
čių ne amer’ niečio larnautojų vėjui, o jei nurodyta, tai ir siun- laukęs laiško, suprasdavo kas
Tad susirašinėdami su arti ciali žinia iš Budapešto buvo vy
patenka po kin U
•’ Ne 5 okietijos tėjui, buvo užvesta atitinkama įvyko ir tuo būdavo perspėtas. maišiais Lietuvoje, gerai apgal riausybės pareiškimas, jog Julia joje leidžiama, reikalui ištikus
piliečiai, ar šiaip iv 4uri
indo | byla.
Tas bylas okupantai nepanau vokime kiek viemrs.-Jikini, kiek v ii Rajk nesanti nubausta mirties Texasą skaldyti į mažesnius vie
Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
Vp
pasilikti Vokietijoj, g:
Ton bylon įrašomas kiekvienas dodavo tuojau pat, bet laukdavo ną išsireiškimą.
netus.
bausme.
* *
lionpinigiiįf į jų naują u. : 'r,i
Nors pastaruoju metu apie tai kaip gyvena viso pasaulio lietu
Įdomiausias toje teroro ban
mo vietą Europoj, — kilniai p;
goje momentas yra tas, kad 1956 daug kalbama, tačiau atrodo,
reiškė Amerikos Balsas. Pra
m. sukilimo pasėkoje nuteisti ir kad nuo tokio žingsnio bus susi
keiktai dosnu iš mūsų pusės! Ke
viai.
gyvi išlikę "reakcionieriai" tei laikyta ūkiniais sumetimais; 3
lionpinigiai ...
dami iš naujo, t. y. jų bylos dar
Mūsų trumparegystės aukos
kartą nagrinėjamos pagal nau
daugiausia yra ryteuropiečiai
jas Maskvos direktyvas ir baus
Daugelis ar daugumas jų pralei
Geram lietuviui
mės keliamos pagal paskutinius
do šešerius, septynerius ar net
Serovo įsakymus.
FELIKSUI ŽIŪRIUI mirus,
aštuonerius metus sąžiningai ko
*
vodami prieš komunizmą jų kraš
velionies šeimai ir broliui inž. PIJUI ŽIŪRIU! gilią užuojau
Naujas Maskvos-Pekingo im
tuose per Amerikos Balso mikro
perijos satelitas netrukus gali
tą reiškia
fonus, neretai sąskaita fizinio
būti Ceilonas. Stebėtojai laukia
smurto prieš jų mylimuosius,
Sofija Smetonienė,
netolimoje ateityje ten susidary
Julius ir Birutė Smetonai
pasilikusius tėvynėse, šie žmo
siant "liaudies fronto" vyriausy
nės, netgi labiau negu jų ameri
bės, kurią faktiškai kontroliuos
kiečiai viršininkai, įrodė savo
komunistai. Vienintelė užtvara
ryžtumą. Jų pasiaukojimas buvo
komunistams ten dar galėtų bū
didelis. O dabar, kai mes jais
ti policija ir maža kariuomenė,
pasinaudojom, kai gavom iš jų
tačiau jos yra išvargintos jau
A. A.
viską, ką jie galėjo duoti, po to,
antrą mėnesį besitęsiančių reli
kai pasinaudojom jų lojalumu,
ginių kovų tarp budistų ir hinFELIKSUI ŽIŪRIUI mirus,
ką mes jiems siūlom? Nei pilie
dusų (neramumus kurstė komu
tybės, nei netgi laikinės politinės
nistai) .
jo žmonai LUCIJAI, dukterims — BARBARAI ir LUCILEI,
prieglaudos .. . Tiesa, mes siū
Naujajai vyriausybei greičiau
lom jiems kelionpinigius . .. Lyg
broliui inž. PIJUI gilią užuojautą reiškia
siai vadovaus dabartinis maisto
tas dosnus išprievartautojas: ap
pramonės ministeris Gundervvarmoka merginai taksį.
A. E. G. L. Klimai
dene. Jis reikalauja suvalstybin
Bet mergina, mažiausia, turi
ti britų valdomas gumos, arba
namus, į kuriuos gali parvykti.
tos ir kokoso palmių plantacijas.
O kaip su buvusiais Am-Balsininkais? Vakarų Vokietija jų neno
ri ... Jie gi nedirbo tiesiog Vo
joje (dabar gausiausia partija su i
Gerb.
kietijai, tai Vokietijos pozicija
50 atstovų, antroje vietoje so
ir suprantama. Anglija ir Pran
cialdemokratai — 49 ir trečioje
J. PIJUI ŽIŪRIUI,
cūzija jų irgi nenori, dėl tų pa
agrarai su 48 atstovai) yra įdo
čių priežasčių. Ir Amerika jų ne
mus reiškinys, tačiau didesnės ,
jo mylimam broliui FELIKSUI mirus, nuoširdžią užuojautą
nori: įstatymai neatitinka. Net
reikšmės jis neturįs, kaip pabrė
reiškia
nekalbant apie darbo negavimą
žiama Helsinkyje. Vyriausybės
(kas neginčijamai neišvengia
kontrolė vistiek liks antikomuBrigita ir Algirdas Nasvyčiai
ma), kur tie žmonės turi gyven
nistų rankose, o parlamente (per
ti? Grįžti į tėvynes juk aiškus
•
200 atstovų) balsų santykis bus
savižudybės siūlymas.
3:1 jų nenaudai.
Jei katras iš buvusių Am-BalKomunistai laimėjo agrarų
sininku būtų išsprukęs iš Rytų
sąskaiton, rinkiminei propagan
FELIKSUI ŽIŪRIUI mirus,
Europos pavogtu traukiniu, ar
dai vykusiai panaudodami Suo
kryptį pakeisti priverstu lėktu
mijoje siaučiantį dideli nedarbą,
jo šeimai ir broliui inž. PIJUI ŽIŪRIUI reiškiame gilią užuovu, ar 1927 metų c.hrysleriu, ar
dėl to apkaltindami valdančiąją
ba perplaukdamas ledėjančią
partiją.
*
upę, tai mes tokį priimtumėm.
Žinoma. Mes gal net pavedžioPrez. Eisenhoweris pasirašė
Pasaulio Liet. Inž. ir Archt. Sąjungos
tumėm jį po Baltuosius Rūmus,
vadinamąjį Aliaskos įstatymą.
Clevelando skyriaus nariai
nufotografuotumėm besisveiki Bendruomenės Tarybos suvažiavime kun. Juška skaito invokaciją. Greta jo stovi Dr. Kisielius, D. Tuo būdu Aliaskai suteikta vie
nanti su p. Eisenhoweriu. Tada Penikas ir rašyt. J. Jankus. Antroj nuotraukoj, invokaciją skaitant, susikaupę stovi, kairėj pu- ta JAV unijoje, išpildyti 42 me
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tai jis būtiį "geros valios" poli- sėj — inž. V. Diiiri, J. Kapočius, dešinėj —, J, Bačiūnas ir V. Adamkavičius. Dirvos nuotrauka. tus užtrukę jos klabcniaiūi į.JAV

