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BERLYNE įtempimas pasi

darė toks didelis, kokio dar 
niekad nebuvo nuo "gėdos mū
ro" pastatymo.

Niekas neturi užmiršti, kad 
yra,riba iki kiek gali Vakarų 
Berlyno gyventojai pakęsti so
vietų kiršinimus. Paskutinieji 
incidentai, sukelti komunistų 
tikrumoje buvo vakariečių iš
bandymas. Amerikiečiai leis
dami ramiai savo akyse nu
mirti jaunuoliui, bandžiusiam 
išsiveržti į laisvę, nesuteik
dami jam jokios pagalbos, pil
nai užsitarnavo vokiečių mi
nios neapykantos.

Šitą išbandymą sugalvojo ne 
vienas Ulbrichtas. Tikrieji 
režisieriai buvo rusai. Jie 
norėjo pasauliui įrodyti, kad 
Berlynas yra neramumų židi
nys, kurio likvidavimas pasi
tarnaus taikai.

Rugpiūtis-Augusf 27, 1962 Cleveland, Ohio

MIRĖ PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA
Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signataras

"v

CHRUŠČIOVAS, išmūryda
mas Berlyno mūrą, tikėjosi 
Vakarų Berlyno sunaikinimo. 
Jis manė, kad pramonė susto
sianti ir gyventojai išbėgios \ 
Vakarų Vokietiją. Bet jo vil
tys nepasiteisino. Vakarų Ber. 
lynas šiandien gyvuoja geriau 
negu anksčiau: gyventojų ne
sumažėjo ir pramonė dirba 
pilnu tempu.

Bet dėka mūro, Vakarų Ber
lynas jau nebėra rakščių so
vietiškos meškos letenoje ir 
Chruščiovas galėtų Berlyno 
bylą ramiai laikyti stalčiuje, 
jeigu nebūtų davęxs Rytų Vo
kietijos vokiečiams pasižadė
jimų.

Dabar, norėdamas išgelbė
ti prestižą, jis turi rasti iš
eitį. O tam yra tik du keliai.

Pasirašant sutartį su Rytų 
Vokietija atiduoti visąkontro- 

♦ iaa\Jc1 jcV u’txvi"* 
lę Ulbrichtui. Bet vakarie
čiams nepripažįstant Rytų Vo
kietijos režimo, būtų pasi
priešinta tokiai kontrolei ir 
tektų išbandyti jėgą,iš ko ga
lėtų kilti tretysis pasaulinis 
karas.

Abejotina, ar Chruščiovas 
rizikuos stoti į tokį kelią, ku
rio jis vengė per paskutiniuo
sius trejetą metų.

•
KITAS kelias, tai bandant 

naujas derybas su vakarie
čiais, sužavint nereikšmingo
mis nuolaidomis. Tokiu būdu 
prieš savo bloką jis pasirody
tų herojumi, atitolinęs karo pa
vojų. Sakoma, kad sovietų am
basadorius Dobrynin jau susi
tarė su Kennedžiu dėl keturių 
užsienių reikalų ministerių 
konferencijos...

Bet tarp tų dviejų kelių dar 
yra maži takeliai. Chruščio
vas gali pasirašyti sutartį su 
Rytų Vokietija, pasilikdamas 
sau teisę kontroliuoti kelius į 
Berlyną. Jei jis pats asmeniš
kai dalyvaus JT sesijoje New 
Yorke, gal būt pasiūlys sąjun
gininkų kariuomenę pakeisti 
JT kariais. Kai kurie laukia, 
kad Chruščiovas pradės kam
paniją už Vokietijos konfede
raciją. Tokiu būdu rusai pas
kandintų jauną Europos są
jungą, atitraukdami Vakarų 
Vokietiją.

Gen. de Gaulle ateinantį mė"- 
nesį savo kelionėj po Vokie
tiją stengsis vokiečiams įro
dyti, kad jie neturi pasiduoti 
Maskvos sirenų gundymams.

Bet nežiūrint to, Berlyno 
problema lieka neišsprendžia 
ma. Gimusi šaltajame kare ji 
pasiliks gyva tol, kol tęsis 
šaltasis karas. Galima tikė
tis tik raišo susitarimo, kuris 
atitolintų konflikto riziką.

(vg)

Velionis MYKOLAS BIRŽIŠKA

RUGPIŪČIO 24 DIENĄ
LOS ANGELES MIESTE
Profesorius Mykolas Biržiš

ka, Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto Signataras, Vilniaus Uni
versiteto Rektorius, valstybinin
kas ir lietuvių tautos vienas iš-' 
kiliausių sūnų, mirė Los Ange
les mieste rugpiūčio 24 dieną, 
švęsdamas aštuoniasdešimtąjį 
gimtadienį, 9 vai. vakaro.

Los Angeles lietuviai sudarė 
komitetą pasirūpinti laidotuvė
mis.

kokiems

Prof. Mykolas Biržiška, pasi
žymėjęs lietuvių literatūros is
torikas, tautosakos tyrinėtojas, 
jau studentu būdamas reiškėsi 
savo visuomeninio judrumo po
lėkiais ir caro valdžios buvo 
vėtomas ir mėtomas.

Lietuvos Tarybos nariu būda
mas, priešinosi bet
Lietuvos valstybiniams ryšiams 
su kitais kraštais ir stojo už 
pilną nepriklausomybę.

M. Šleževičiaus kabinete buvo 
švietimo ministerių, gi lietu
viams pasitraukus iš Vilniaus, 
liko ten kovoti už lietuvių ir 
Lietuvos teises sostinėje.

Dar šiais metais išėjo iš 
spaudos jo knyga "Dėl mūsų 
sostinės".

Tragikomedija šaltajame kare

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* V. VOKIETIJOS vyriausy

bė rodo didelį nepasitikėjimą 
prez. Kennedžio patarėjais S. 
Sąjungos klausimais. Tie pata
rėjai ir tais klausimais specia
listais laikomi: Charles Bohlen, 
Joy Kohler ir L. E. Thompson.

♦ JAV Teisingumo Departa
mentas pranešė, kad pagal vi
daus saugumo aktą, pagal ku
rį komunistai turėjo nustatytu 
laiku registruotis, neužsiregis
travo nė vienas.

Tikrą egzistencialistinę tra
gikomediją, kuri siekia įrodyti, 
kad viskas veda į absurdą, šal
tojo karo paraštėje sukūrė iš 
Vilkaviškio šerių pirklių šeimos 
kilęs Dr. Robert Soblen - Sabo- 
levičius. Jo likimą aprašydama 
Amerikos spauda vis pažymi, 
kad jis ‘Lithuanian born*. Tokia 
nemokama mūsų krašto rekla
ma, daroma nuteisto bolševikų 
šnipo, iš pradžių veikė labai ne
maloniai. Ką bendro turi Lietuva 
ir jos byla su joje atsitiktinai 
gimusiu žmogumi? Tačiau ilgai
niui žmogelio apsukrumas ir jo 
sugebėjimas sukelti dėl savo li
kimo tokį triukšmą, pradeda su
kelti jam simpatijų.

Juk vilkaviškietis Sobolevičius 
su savo likimu:

1. Vos vos nenuvertė Izraelio 
vyriausybės;

2. Privertė D. Britanijos vy
riausybę aiškintis, kad ji vis- 
dėlto nėra Washingtono tarnai
tė, kuri, pasak ‘DailyMail’ gauna 
įsakymus iš amerikiečių ir juos 
klusniai išpildo, ir

3. Skaudžiai išjuokė JAV sau
gumo sistemą.

Pasaulis Soblenu susidomėjo 
šių metų birželio mėn. pabaigo
je, kada 62 metų psychiatris- 
tas pralaimėjo kovą aukščiausio
se JAV teismo instancijose ir 
turėjo sėsti visam gyvenimui į 
kalėjimą už šnipinėjimus sovietų 
naudai. Birželio 26 d. už 100.000 
dolerių užstatą iš kalėjimo pa
leistas Dr. Soblen pasiėmė iš 
savo sąskaitos banke 1.600 dole
rių, savo mirusio brolio Kanados 
pasą, kuriame figūravo dar Sabo- 
levičiaus pavardė ir išskrido su 
Air France lėktuvu į Izraelį, į vi
sų žydų pažadėtąją žemę, kurios 
vyriausybė skelbiasi išskėstom 
rankom priimanti visus žydus, jei 
jie nėra kriminaliniai nusikaltę 
ar sergą užkrečiamom ligom.

Šnipinėjimas nėra tarptautiniai 
pripažintas nusikaltimas, nes už 
tą patį aktą, už kurį vienoje vals
tybėje sodinama į kalėjimą, arba 
net nužudoma, kitoje teikiamas 
ordinas, o kas liečia ligas, tai 
JAV teismo gydytojų paliudijimu 
Soblen serga leukemija (kraujo 
vėžiu", nepagydoma, bet taip pat

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

neužkrečiama) liga, todėl griež
tai teisiniai žiūrint jis turėjo bū
ti į Izraelį įsileistas. Iš kitos pu
sės, Sobleno įsileidimas suduotų 
nemažą Smūgį Izraeliui Ameri
kos viešosios nuomonės akyse. 
Todėl Izraelio premjeras Ben 
Gurion nutarė teisinį klausimą 
apeiti, administraciniu būdu įsa
kydamas Sobleną išsiųsti ten, iš 
kur jis atvyko dėl to, kad jis ban
dė įvažiuoti apgaulingu būdu ne 
su savo pasu. Soblenas buvo įso
dintas į New Yorką skrendantį Iz
raelio lėktuvą. Šalia jo'atsisėdo: 
iš vienos pusės Izraelio policijos 
gydytojas dr. Gottlieb, iš kitos 
pusės JAV maršalas James J. P. 
McShane. Šitas besivydamas pa
bėgusį Sobleną 72 valandas ne
buvo sudėjęs akių, todėl atsisė
dęs į minkštą lėktuvo sėdynę, grei
tai užmigo ir nepastebėjo kaip 
Soblenas pasislėpęs jam steikui 
supiaustyti duotą peilį, o lėktu
vui pasiekus Londoną, įsipiovė 
sau ranką ir pilvą. Kraujuojan
tį Sobleną britų policija pasiėmė 
į ligoninę , nepaisant atbudusio 
McShane protestų - pagal geriau- 
sį laukinių Vakarų filmų stilių: 
"Tai yra mano belaisvis". Bri
tų policininkai jam atšovė: "Rei 
kėjo geriau prižiūrėti!"

Tas incidentas sukėlė ant kojų 
Izraelio seimo opoziciją. Ben 
Gurionas be teismo sprendimo iš 
tremdamas žmogų sulaužęs kons
tituciją, o JAV maršalo egzisten
cija lėktuve paneigė vyriausybės 
versiją, kad Soblen buvo tik iš
tremtas, bet ne tiesiogiai grą
žintas Amerikai. Izraelio vyriau
sybė aiškinosi, kad ji apie Mc 
Shane buvimą tame pačiame lėk
tuve visai nieko nežinojo. Ben 
Gurion vyriausybė išsisuko nuo 
seimo nepasitikėjimo pareiški
mo, tačiau kartu nutarė su Sob
leno likimu nieko bendro neturė
ti.

I tą tarpą Sobleno žaizdos pa
sirodė esančios tik paviršutiniš
kos ir D. Britanijos vidaus rei
kalų ministeris Henry Brooke 
įsakė Izraelio orinio susisiekimo

bendrovei EI Al jį nuskraidinti į 
New Yorką. Bet bendrovė atsisa
kė tai padaryti. Geriausiu atveju 
ji Sobleną nugabensianti atgal į 
Izraelį. Brooke grąsino atšaukti 
leidimą Izraelio lėktuvams nusi
leisti D. Britanijoje, jei ji jc 
nepaklausysianti, tačiau toji vis 
tiek atsisakė.

Mat, Brooke nenorėdamas, kad 
Sobleno reikalas būtų atiduotas 
teismui spręsti, laikė, kad‘tech
niškai’ imant Soblenas į Britani
ją visai neatvyko, o tik yra ‘as
muo pakeliui’. O tokį pakeleivin
gą asmenį, pagal britų 1953 m. 
potvarkį, be teismo sprendimo 
išgabenti gali tik transporto bend
rovė, kuri jį atgabeno. Washing- 
tonui spaudžiant Sobleną kuo 
greičiausiai išduoti, o Izraelio 
lėktuvams atsisakant jį į New 
Yorką nugabenti, vidaus reikalų 
ministeris Brooke pagaliau nu
tarė Sobleną ‘techniškai’ įsileisti 
į D. Britainiją ir tuo pačiu laiku 
pasirašė dekretą jį ištremti. Ta
čiau toks dekretas pagal britų 
teisinę santvar-ką gali būti ap
skųstas teismui ir gali praeiti 
net keli metai iki galutiną spren
dimą padarys aukščiausias teis
mas. Tuo keliu Soblenas ir jo 
savanoriai advokatai, kurių ne
trūksta, nes byla yra pasaulio 
dėmesio centre, ir nutarė eiti. 
Šiuo metu Soblen sėdi naujai iš
baltintoje Londono Brixton ka
lėjimo ligoninės celėje ir daug 
skaito. Ant stalo pas jį guli Se
nasis Testamentas.

"Aš esu tik mažas žmogelis- 
aiškina jis savo lankytojams - 
tačiau, jei mane nusiųs mirti į 
Amerikos kalėjimą, tai būtų di
delis apsunkinimas pasaulio są
žinei."

Absurdiškumas Sobleno situ
acijoje glūdi tame, kad jei Ame
rikos gydytojų diagnozė neklaidin
ga, jis turėtų mirti dar nesulau
kęs aukščiausio britų teismo 
sprendimo, o jo draugai ir gi
minės liūdės ne tik dėl jo ir 
savo prarastų šimto tūkstančių 
dolerių, o kas liečia sovietus, 
tai išaiškinti šnipai jiems ma
žiausiai reikalingi.

VYTAUTAS ABRAITIS, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Cent
ro Valdybos pirmininkas.

BLAIVUS IR RYŽTINGAS
ŽVILGSNIS ATEITIN

Artėjant ALT S-gos Ta
rybos ir skyrių pirmininku 
konferencijai, Dirvos re
dakcija kreipėsi j ALT Są
jungos centro valdybos pir
mininką Vytautą Abraitj, 
prašant pasisakyti 
konferencijos tikslus 
konkrečius uždavinius.

apie 
ir

— Kokie motyvai lėmė 
ALT S-gos Valdybą šaukti 
Sąjungos Tarybos ir skyrių 
pirmininku — atstovą kon
ferenciją dabar, tik 8-9 mė
nesius prieš Sąjungos Sei
mą?

- ALTS-gos Valdybos veiklos 
planuose tokios konferencijos 
šaukimas buvo numatytas jau 
šios Valdybos kadencijos pra
džioje. Liko tik klausimas kuriuo 
laiku? Galutinai apsispręsta, kad 
tinkamiausias jai laikas būtų ta
da, kai Sąjungos ateities veiklos 
klausimai ir problemos bus rei
kalingi sprendimų, kuriems įgy
vendinti reikia daugiau nei vien 
Sąjungos Valdybos pastangų ir 
autoriteto. Tokių klausimų dabar 
yra. Tinkamiausiu laiku buvo pri
pažinta rugsėjo 29-30 dienos. 
Vieta: Clevelandas, Ohio

— Kokie yra konkretūs 
šios konferencijos uždavi
niai?

- ALTS-gos Valdybos aplink
raštyje (Nr. 8) yra pasiūlyta kon
ferencijai dienotvarkė, kuri iš
siuntinėta visiems į konferenci
ją kviečiamiems dalyviams. Iš 
jos aiškiai matosi, kokie konkre
tūs uždaviniai laukia šią konfe
renciją. Todėl nematau tikslo 
juos visus iš eilės kartoti. Bet 
jų tarpe yra tokių klausimų, ku
riuos, pasinaudojant šia proga, 
norėčiau kiek plačiau nušviesti.

Kaip žinote, Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga yra ideolo
ginė organizacija su gana plačia 
ir įvairia veikimo sritimi bei 
programa. Savo veikla ji dalinai 
ir politinė, ir visuomeninė, ir 
kultūrinė ir net labdaros organi
zacija. Tautinė Sąjunga aktyviai 
dalyvauja ALTaryboje, JAVBend 
ruomenėje, Balfe ir artimai bend
radarbiauja su kitomis jos idėjai 
artimomis organizacijomis, jas 
remdama arba teikdama joms sa
vo narių paslaugas, neretai nus- 
kriausdama ir savo tiesioginius 
uždavinius. Visa tai pareikalauja 
nemaža pastangų ne tik iš Są
jungos narių ir skyrių, bet ir iš 
Sąjungos Valdybos, Šią veiklą 
skatinant, derinant ir prižiūrint, 
kad ji sutiktų su pagrindiniais 
Sąjungos nusistatymais ir sie
kiais. Todėl nenuostabu, kad

dėl Tautinės S-gos veiklos įvai
rumo ir teritorinio išsiplėtimo, 
Sąjungos Valdyba tuo pačiu klau
simu gan dažnai susilaukia su
gestijų iš savo narių ir skyrių, 
reikalingų suderinimo ir tikro
sios padėties išaiškinimo. Daug 
klausimų galima suderinti laiš
kais, raštais ir telefoniniais pa
sikalbėjimais, bet nėra jokio pa
kaitalo, kuris atstotų atsakingų 
žmonių asmeninius ryšius. Tam 
vienintelė priemonė konferenci
jos, seimai ir kitoki asmeniniai 
susitikimai.

Be to, laikas nestovi vietoje. 
Nuo Sąjungos seimo Chicagoje 
1961 metų gegužės mėnesyje, yra 
pasikeitimų skyrių vadovybėse. 
Pasikeitė ir Sąjungos organo Dir
vos redakcija ir Vilties draugi
jos administracija. Visa tai rodo 
ne tik Tautinės Sąjungos gajumą, 
bet ir veiklos bei pažiūrų keiti
mąsi, jei ir ne pagrindiniuose 
principuose, tai tikriausiai meto
duose.

Mano supratimu, be tiesioginių 
Sąjungos įstatuose numatytų Są
jungos Valdybai pareigų, jos už
davinys yra visada.jausti ir žino
ti Sąjungos dalinių ir narių pa
geidavimus ir jais vadovaujantis 
daryti sprendimus, kurie Sąjun
gos ateičiai geriausia pasitar
nautų. Lygiai kaip skyriams pri
valomi žinoti Sąjungos Valdybos. 
darbai ir siekiai.

1961 metų Tautinės Sąjungos 
seime buvo išreikštas pageidavi
mas išsamiau pasiruošti Sąjun
gos 1963 metų seimui. Tam tiks
lui tenai buvo išrinkta' Sąjungos 
Planavimo Komisija, kuri sei
mui pateiktų konkrečias reko
mendacijas ateities veiklai pri
imti. Tarybos ir Skyrių Pirmi
ninkų konferencija duos progos 
perduoti šiai Komisijai savo siū
lymus ir pageidavimus. Vienas iš 
tokių klausimų yra siūlymas pa
keisti Tautinės Sąjungos įstatus, 
labiau pritaikintus tikrą jai da
barties padėčiai.

Yra ir visa eilė kitų nema
žiau svarbių Tautinę Sąjungą lie
čiančių klausimų, kaip pa v., Pre
zidento Antano Smetonos mono
grafijos platinimo ir S-gos atei
ties veiklos finansavimo klausi
mai. Bet jie geriausia paaiškės 
šiais klausimais konferencijoje 
referentams padarius savo pra
nešimus.

— Iš dienotvarkės matosi 
visa eilė svarbiu klausimu, 
kurie bus iškelti konferen
cijoje. Kaip numatote tai 
atlikti per trumpų savait
galį?

- Tiesa, kad laiko trūkumas 
dažnai yra didele kliūtimi tinka- 

(Nukelta į 2 psl.)
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GEORGE

McCARTHY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CARCIONE AND SONS 
PLASTERING CONTRACTORS

PLASTER REPAIR DRY WALL AND 
TAPEING EAST OR WEST

16300 Raymond Rd. MO 2-6743 Maple Heights

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO

AIR COND1TIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ROTH STEEL PRODUCTS

1335 East 171st St. IV 1-8700

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

EUCLID & COLLINBOOD 
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY 

Call KE 1-8187 

549 EAST 185th ST. 

iloward apjd Louis Baker

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

DAIRYMEN ICE CREAM
COMPANY

3068 WEST 106th STREET

OR 1-2300

PORA DIENŲ LIETUVIU JŪRŲ SKAUTUOS 
JUBILIEJINĖJ STOVYKLOJ A. Žiedas

KELIONĖS VAIZDAI IR MINTYS
Apie 250 mylių nuo Detroito į 

šiaurvakarius ir apie tiek pat 
mylių nuo Chicagos į šiaurę, Mi - 
chigano valstijos ribose yra toks, 
lietuviškai sakytumėm, bažnyt
kaimis, Custer, kurio anksčiau 
niekad nebuvom ir gal nebūtu
mėm girdėję, jei ne Jubiliejinė 
Jūrų Skautijos stovykla, į kurią 
praeitą savaitgalį vedė "visi ke
liai". Vairą savo stipriose ran
kose laikė trijų ar keturių pra
ėjusio karo frontų (Rytų, Pran
cūzijos ir Italijos) veteranas An
tanas Pesys, j. ps. Algio Pesio 
brolis, vieno populiariausių Jubi
liejinės stovyklos veikėjų.

"Kelias tolimas, bet mielas"... 
Pravažiuojame jau prasidedančią 
šiauresniąją mišraus miško zo
ną, primenančią Lietuvos gamto
vaizdį, su berželiais, eglaitėmis, 
pušaitėmis. Tačiau niekur aki
ratyje neužtinki nei aukštų ber
žų nei lieknų šimtamečių pušų, 
kokių mes matydavome tėvynė
je, prieš išskinant jas grobikams.

Kas čia yra: ar žemė ir oras 
nepalankūs, ar gaisrai ar gal ko
kie miškų pirkliai yra taip nuali
nę šio krašto miškus, kuriuos 
tik šiek tiek praturtina vienur -ki - 
tur išsikerojęs šimtametis ąžuo
las? Ir, be praskrendančio paukš
čio, niekur neprabėga jokia stir
nelė, joks gyvas miško žvėrelis. 
Tai turbūt vandališkas medžiok
linis sportas yra išnaikinęs ši
tų plačių miškų gyvybę, vienkart 
kas metai pasiimdamas po kele
tą tuzinų ir pačių medžiotojų gy
vybių. Gaila sunaikintosios miš
kų gyvybės.

Ten, šiauriau vis tik pajunti 
žemės kvapą ir gamtos alsavimą, 
kai piečiau nuo 10-jo kelio pul
suoja neramioji šio krašto dva
sia, rūkdama pramonės mons- 
trumu kaminais ir dundėdama jų 
mašinomis, kaip ir be paliovos 
judančiais tikrai pavyzdingais 
Šiaurės Amerikos keliais, ku
riuose vyksta nuolatinė kova už 
skubą ir gyvybes...

VIETOVE
Ak, kaip būtų gera, kad tas 64 

akrų, sausas, miškingas, šim
tamečiais ąžuolais papuoštas plo' 
tas būtų atkeltas kur arčiau, į 
Chicagos, Detroito, Clevelando 
trikampį ir dar rubežiuotųsi su 
ežero pakrante!... Deja, gal dėl 
mūsų pačių abejingumo Skautijai 
ir gal dėl to, kad čia ne mūsų 
tėviškėlė ir ne mūsų nameliai, 
mes keliaujame už šimtų mylių 
pažiūrėti, kaip vystosi mūsų at
žalynas ir ką veikia mūsų bėb- 
riukai, kurių dažnas yra toks 
"žalias", gal pirmą kartą sava
rankiškai išplaukęs iš tėvų pas
togės ir su kuriais tiek vargo tu
ri senieji bebrai ir jūrų vilkai...

Visi mes čia po truputį kalti, 
visi turime muštis į krūtinę. Mes 
darome "aukštą", beveik globa
linę politiką, mokome Vakarų di
džiūnus politinės išminties ir do
rybių, drebiname Baltųjų Rūmų 
ir Kapitolijaus vartus, lenkty
niaujame laisvindami Lietuvą, 
"gražiais žodžiais" išlinksniuo- 
jame greitakojus ar atsilikėlius, 
ypač jei jie kitokio partinio plau
ko, su šventorių pavargėlių uolu
mu maldaujame laisvinimui ska
tiko ir iki nuobodulio lietuvis lie
tuvį mokome tautinių dorybių ir 
aimanuojame, kaip išlaikyti lie
tuvybės gaiva 1 i ngumą bus i mos io - 
se kartose, tuo tarpu tikruosius 
tautinės gyvybės židinius puose
lėti ir kurstyti uždedame ant ne
daugelio tikrų pasišventėlių pe
čių. Todėl ir už savo pačių di

džiąsias nuodėmes savaitgalyje 
turėjome sukarti kelią kaip nuo 
Kauno veik iki Amsterdamo, kad 
pamatytumėm mūsų bėbriukus... 
Bet mes guodžiamės tuo, kad mū
sų kaltes iš dalies atperka anas 
pasišventusių moterų ir vyrų 
būrys ir Rakas, kuris padarė 
skautijai viską, ką galėjo, iš- 
nuomuodamas tą plotą už 1 do
lerį 99-ms metams, o ir tuo, 
kad kol bus tokių lietuvių, lie
tuvybė gyvens... O dėl mūsų ke
lionės bausmės nebegalėjome rū- 
goti Dievui, kai Bostono seni ir 
jauni bėbrai nuo pusiaunakčio iki 
pusiaunakčio atkeliavo sausuma, 
per vieną parą sukorę kelią į vie
ną pusę ilgesnį, negu mūsų į abi 
puses ir saule prašvitus, pavyz
dingai išdėstė savo palapines ir, 
kai iš Chicagos klastingu Michi- 
gano ežeru atbūriavo lietuvių jū
ros skautų kuteris, "Laumė"...

APLINKA
Atvažiuodami "praspaudėme" 

Custer Rd., prie kurio guli Rako 
* skautams pavestoji žemė. Todėl 

į stovyklos vartus įsigrūdome 
"bardamiesi", kad skautai prie 
to kelio nepadėję rodyklės. Mums 
ramiausiai buvo paaiškinta, kad 
už tokios rodyklės prikalimą pa
reikalauta stamboko atlyginimo, 
kaip už reklamą... Sužinojome ir 
daugiau "gražių" dalykų. Kaž
koks kaimynystės škotas atsiun
tęs į stovyklą policiją dėl skundo, 
kad skautai apdaužę jo mašiną, su 
stambios "nuostolių" atlyginimo 
sumos reikalavimu, nors joks 
skautas be vyresniųjų leidimo iš 
stovyklos ribų nepasišalina. Stam 
boka suma reikia mokėti ir dar 
džiaugtis, kad leidžiama naudo
tis siauru ežero pakraščio ruo
žu.

Žinoma, kas gi tam škotui ar 
visiems tiems geriems žmonėms 
kad jų pašonėj įsikūrė gal geriau
sių Amerikos piliečių kalvė. Ir 
jie pagauti bendros psichozės, 
pablūdusiomis akimis vejasi do
lerį iki pragaro vartų, nebepas- 
tebėdami nei garbės nei gėdos 
ženklų, nes, mat, doleris yra 
idealų idealas...

Sakoma, kad šiauriniai Michi- 
gano valstijos pakraščiai pri
klausą indėnams ir lietuviams. 
Ir norėdamas gauti "ugnies van
dens" čia turi krauju įrodyti, 
kad nesi indėnas.

Apylinkėj daug esama ir gana 
susipratusių lietuvių, daug kal
bančių ir suprantančių lietuviš
kai, tik gaila, kad tie lietuviai

yra išbarstyti už šimtų mylių nuo 
lietuvybės judėjimo arterijų.

MINTYS APIE SKAUTYBĘ
Ir jūsų korespondentas turi 

prisipažinti, kad jo mintys apie 
skautybę buvo užgožėjusios 
"aukštosios" politikos materi
jos ir kasdienybės rutina ir kad 
jis tik tada rimtai susimąstė apie 
skautybę, kai jo mažasis bėbriu- 
kas, su "amžinai" palaidais ba
telių apvarais, pirmą kartą sa
varankiškai išplaukė į jūrųskau- 
tybės vandenis... Bet kągi: geriau 
vėliau, negu niekad.

Ir taip kartoką seilę turi nu
ryti, kai pagalvoji, kad mūsų 
palyginti gana varžli, didžių ku
nigaikščių, karalių, didelių karo 
vadų ir didvyrių tauta, tiesa, tu
rėjusi kiek panašų Putvį, bet ne
turėjusi Baden-Powellio. Bet taip 
jau buvo lemta, kad didžiąją sis
temą, kaip auklėti žmogų, mo
kantį tarnauti Dievui, kitam žmo
gui, Tėvynei ir tautai, apibrėžė 
protingas ir dorovingas anglas. 
Tat, kas gera visoms kitoms tau
toms ir visiems žmonėms, gera 
ir lietuviui, juo labiau, kad šita 
liberali auklėjimosi ir auklėji
mo sistema nereikalavo kokio bū
tino "socialistinio turinio", pa
liekant tautinę tik formą. Ji pali
ko vietos ir tautinei dvasiai ir 
tautiniam turiniui, tik pasiūlo 
visuotinai žmoniškas idėjas ir 
pasilaiko kai kurias internacio
nalines formas. Ji duoda pakan
kamai ir pasaulėžiūrinės laisvės 
tiems, kurie nenori savo įsiti
kinimus primesti kitiems. Todėl 
šitame sunkiausiame mūsų tautos 
istorijos ir išblaškymo laikmety
je, atrodo, nieko geresnio lietu
vybei išsaugoti jaunesniojoj kar
toj pasiūlyti negalima. Skautybės 
principai ir metodai - išauklėti 
susipratusi, sveiką dvasia ir kū
nu, drausmingą ir socialų lietu
vį ir išmokyti jit gyventi visuo
menėje ir kartais kietose gamtos 
sąlygose, o taip pat prasmingai 
poilsiauti ir pramogauti, - yra 
išbandyti ir bent šiuo metu - pa
tys geriausi.

Tat, atrodo, kad Skautijoje tu
rėtų sutilpti visas lietuvių išei
vijos prieauglis. Bet jeigu taip 
nėra, tai vėl gi kaltos mūsų di
džiosios nuodėmės: ideologinis 
ekskliuzyvizmas labiausiai gi uo-
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lumas ne tik save, bet ir kitus 
"išganyti", kartais net su lazdos 
pagalba ir pagal negyvą dogmos 
raidę, o ne patraukiant savo gy
vu, šviečiančiu pavyzdžiu, nes 
mat, ką besakyti, ir patys dog
matikai yra klystantys žmonės, 
kuriems sunku sukurti tokius pa
vyzdžius, bet užtat lengva atsi
remti į negyvą raidę... Todėl 
tai mums ir sunku susitarti dėl 
skautybės puoselėjamų, visuoti
nai lietuviškų ir visuotinai žmo
niškų, taigi protingesnių ir do- 
rovingesnių auklėjimosi ir auk
lėjimo būdų. Taip nėra gal ir dėl 
to, kad daugelio kitų, kaip ir jūsų 
korespondento galvoje vertesnės 
dėmesio mintys gimsta ir sub
ręsta vėliausiai.

(Bus daugiau)

MOKAME

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOIA!

BLAIVUS IR...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mai viską apsvarstyti. Bet tenka 
daryti, kas geriausiai įmanoma. 
Daug padėtų, jei visi konferenci
jos dalyviai laiku atsirastų kon
ferencijoje: rugsėjo 29 dieną, 10 
vai. ryto, Hotel Statler-Hilton, 
Cleveland, Ohio. Nemažiau dar
bo paspartinimui prisidėtų ir 
konferencijos dalyvių pasiruoši
mas pagal pasiūlytą dienotvarkę 
daryti savo pasiūlymus.

To Sąjungos Valdyba iš kon
ferencijos dalyvių labai laukia, ly
giai kaip ir jų aktyvaus dalyvavi
mo.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSUR ED

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chcrtered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
P Kone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J . J a n u š a i t i s ir J . M a ž e i k a

pa r amą
ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI

German Brandy......... . . . .
Kron-Brahnvin Aquavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Kuli

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Chianti Import. Wine ......................Qu. $0
Bordeaux French Wine.......................... 5th $0
Zeller Schwarze Katz .................... 5th $1
Ambasador . Vermouth ......................5th $0
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PAPLŪDIMIS, LIETUVIŠKOS 
ŽĄSYS IR VĖŽIAI...

Vasarą kultūrinis visuomeninis gyvenimas sulėtina 
tempą. Dauguma atostogose, važinėja po Ameriką lanky
dami draugus, lietuvių vasarvietes, susitinka senai ma
tytus bičiulius, atnaujina senas pažintis ir užmezga nau
jas. Ir taip bepoilsiaujant saulės spindulių atokaitoje, 
besigaivinant jūros bangose prasideda pokalbiai, naujos 
diskusijos, be įtempimo, be nervingumo aptariamos pra
eito- sezono veiklos klaidos, veikėjų ydos.

Bene daugiausia atostogaujančių lietuvių sutraukia At
lanto pakraštyje Cape Codo paplūdimiai, kur yra įsigiję 
vilas daug lietuvių ir yra netoli didelės lietuvių kolonijos 
Bostono.

Pažymėtina, kad šio sezono aktualiausia tema buvo 
vyrų nusiskundimai, kad žmonos draudžia aktyviai da
lyvauti lietuviškoj'organizacinėj veikloj. Skundėsi ir tie, 
kurie visą gyvenimą tą darbą dirbo, kol pagaliau žmona 
nugalėjo ir uždarė namie, ką jie itin sunkiai išgyvena.

Gi moterys savo būreliuose triumfavo ir džiaugėsi, 
kad po ilgų pastangų pagaliau pavyko susigrąžinti vyrus 
šeimai ir gyvenimas pasidarė ramus ir malonus.

Prisiklausius tų vyrų nusiskundimų ir moterų trium
fo tenka susimąstyti, kurie iš jų yra teisūs. Juk jei visi 
lietuviai prieš daug metų būtų pradėję taip ramiai ir 
maloniai tik sau gyventi, ar būtų šiandien dar tiek daug 
lietuviškos spaudos, ar būtų surinktas milijonas parašų, 
ar būtų įsteigta tiek daug padėjusi lietuviams šalpos or
ganizacija BALFas, susivienijimai, parapijos, mokyklos 
ir kt.

Reikia pripažinti, kad moterys šiuo atveju dalinai 
teisingos, nes, kada šeimos galva — tėvas po darbo daž
nai palieka namus ir reikalingus griežtesnės rankos auk
lėjimo paauglius vaikus, be abejo nukenčia šeimos židinys.

Tačiau, kokia gi organizacija taip dažnai posėdžiau
ja, nebent kurie priklauso visur, kur tik kas daroma. Ir 
kokie posėdžiai taip ilgai tęsiasi, jei iš anksto jiems pasi- 
ruošiama? Kas dalyvauja ir priklauso daugeliui organi
zacijų, komitetų ir jų visus posėdžius, susirinkimus bei 
pasitarimus lanko , tas iš tikrųjų skriaudžia savo šeimą 
ir nieko naudingo nenuveikia visuomeniniame darbe, o 
tik pats pavargsta bediskutuojant klausimus, kurie sa
vaime laiko tėkmėj išryškėję, arba pasenę, ir jų gvilde
nimas yra tik tuščiu šiaudų kūlimas, vedantis prie orga
nizacinio darbo sustingimo ir ”Jei tremtyje tarp pažan
gos ir rutinos pavargęs galvoti bus skatinamas atgyti, 
pasitempti, veržtis pirmyn, jei bus nurodytas jo minties 
ar organizacijos sustingimas ir dėl to įsiveisusi negerovė, 
jis visai nuoširdžiai jausis skriaudžiamas ir ims piktintis 
nerimo kėlimu, ramybės drumstimu, idealų išdavimu”, — 
pasak prof. J. Brazaičio (Į'Laisvę, 1954 m. nr. 4).

Kalbant apie moteris, kurios gyvena visiškai atitru
kusios nuo lietuvių visuomeninio gyvenimo ir didžiuojasi 
sulaikydamos net savo vyrus nuo bet kokių organizacinių 
pareigų, tenka labai apgailestauti, kad ji, šių dienų iš
mokslinta lietuvė imigrantė,tolsta nuo mūsų tautos moti
nos simbolio, kuri savo pavyzdžiu išugdė kovotojus dėl 
laisvės ir nepriklausomybės, vėliau herojus partizanus, 
Sibiro maldaknygės kūrėjas ir tyliąją rezistenciją vyk
dančius vaikus.

Kai kurie mūsų veikėjai diskutuoja klausimą, kad 
lietuviams esą labai pritiktų pradėti švęsti ”žąsies” die
ną, nes ji išgelbėjo ne tik Romą, bet ir Lietuvą nuo eko
nominio gyvenimo sužlugdymo, kada hitlerininkai, norė
dami mums pakenkti, atsisakė importuoti iš Lietuvos 
žąsis. Ūkiškos padėties išgelbėjimui visi Lietuvos gyven
tojai buvo įpareigoti tuo metu kuo daugiausia valgyti 
žąsienos. Tokiu būdu hitlerininkų kėslai sužlugdyti Lie
tuvos ūkį nepasisekė.

Taigi, žąsis Lietuvos gyvenime savo laiku suvaidino 
nemažą vaidmenį. O nesenai Chicagoje su dideliu pasise
kimu, kaip laikraščiai skelbė, praėjo vėžių balius, kurie 
taip pat savo laiku yra prisidėję mūsų krašte ekonominio 
gyvenimo kėlimui.

Iš banketuose ir gegužinėse gauto pelno remiami geri 
lietuviški darbai, todėl negalime jų paneigti. Bet gi pri
simenant visa, kas teigiamai pasitarnavo vienu ar kitu 
atveju mūsų tautos gyvenimo kėlimui, negalime pamiršti 
ir savo spaudos, kurios dėka Lietuva prisikėlė ir kuri la
bai svarbų vaidmenį atlieka dabar išeivijoje, o jos išsi
laikymo galimybės yra labai sunkios.

Be savo spaudos, be informacijos būtų sunkiai įma
noma suruošti ir tuos sėkmingus banketus. Savoji lietu
viška spauda yra mūsų gyvenimo būtinybė. Joje atsispindi 
mūsų tautinio gyvenimo nuotaikos, žinios, visiems rūpi
mieji klausimai. Savoji spauda yra mums moralinė at
rama svetimoje žemėje, palaikanti tautiškumą. Todėl, 
besiartinant įvairių balių sezonui, ar nevertėtų priimti 
tradiciją iš visų balių nustatyti tam tikrą procentą.ne 
simbolinį, bet pastovų ir: nuolatos skirti lietuviškos spau
dos palaikymui. E. čckicnė

JADVYGA PAUKŠTIENE "Chicaga temstan" (aliejus).

JADVYGA PAUKŠTIENĖ RUOŠIA PARODA 
LOS ANGELES MIESTE ■»-

Jau kelinti metai Los Angeles 
Lietuvių Bendruomenės Apylin
kė, talkininkaujant visoms vietos 
lietuvių organizacijoms kasmet 
ruošia Lietuvių Dieną su turtin
ga ir įvairia programa. Šįmet 
tradicinė Kalifornijos Lietuvių 
Diena įvyks, rugsėjo mėn. 9 d. 
erdviose L.A. Breakfast Club

patalpose, 3201 Los Feliz Blvd. 
Ta proga Chicagoje gyvenanti 
dail. Jadv. Paukštienė yra pak
viesta suruošti savo kūrinių pa
rodą.

Dail. Jadv. Paukštienė yra ta
lentinga ir iškili dailininkė tapy
toja, suprantanti meno misiją ir 
sugebanti sekti laiko dvasią. Ji

JADVYGA PAUKŠTIENE "Baltosios lelijos"(aliejus).

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMUS VIS NAUIOS
DOVANOS TAMPYTOJAMS

APIE PROFESORIŲ 
, JERONIMĄ MALIŠAUSKĄ

Š. m. rugpiūčio 15 dienos 
Dirvos 94 numeryje detroi- 
tietis Pr. T., maloniai ver
tindamas mano rašinėlius 
Dirvai, laukia iš manęs ži
nių apie bolševikų sušaudy
tą Petrapilyje mano gimi
naitį prof. Jer. Mališauską.

Tiesa, turėjau pusbrolį 
tuo vardu ir pavarde, kuris 
liko 19.19 metais Petrapily
je- Tai yra paskutinės ma
no turimos žinios. Bet drįs
čiau tvirtinti, kad Jeroni
mas anuo metu nėra buvęs 
nei mokslininkas, nei profe-

priklauso impresionistinei mo
kyklai, kuri yra viena iš naujų 
tapybinio meno krypčių, įeinan
čių į šių dienų meninę raidą. In
dividualus stilius, sodrios spal
vos, savita technika suteikia jos 
kūriniams stiprią ekspresyvią 
išraišką. Tematika labai plati, 
ypač mėgstama figūrinės kom
pozicijos ir gamta. Daugiausia 
naudoja aliejų, bet nemažai dir
ba ir su akvarele, kuri pasižy
mi labai originaliu koloritu.

Dail. Jadv. Paukštienė baigusi 
Meno Mokyklą Kaune gilino stu
dijas Paryžiuje, kur praplėtė ži
nias, subrendo kūrybiškai, susi
pažino su naujomis meno idėjo
mis, jau tada smarkiai plintan
čiomis jaunųjų dailininkų tarpe. 
Grįžusi į tėvynę nenustojo, bet, 
kaip ir dauguma jaunų kūrėjų, 
degė kūrybiniu nerimu, nuolat 
ieškojo naujos tapybinės išraiš
kos, naujų vaizdavimo formų. 
Dar ir šiandien ji yra ieškanti 
ir auganti. Beveik kiekvienoje jos 
parodoje galima rasti vis naujų 
skirtingų spalvinių ir techninių 
efektų.

Dail. Jadv. Paukštienė, priklau
sydama Lietuvos Dailininkų Są
jungai ir išeivijoj Lietuvių Dai
lininkų Sąjungai nuolat dalyvavo 
ir dalyvauja jos ruošiamose pa
rodose Nepriklausomos Lietuvos 
Kaune ir Vilniuj, tremtinių paro
dose Vokietijoj ir dabar, Ameri-

sorius.
čia, atrodo, slypi kažkurį 

klaida.
Labai gailiuos, kad šiuo 

tarpu net mažiau už ger
biamą j Į Pr. T. tegaliu pa
sisakyti.

Vladas Braziulis,
Cleveland

koj New Yorke, Chicagoj. Beto, 
surengė labai sėkmingas indivi
dualias parodas Chicagoj ir Bos
tone. Jos kurinių yra įsigyję ke
letą vienuolynų, muziejų ir baž
nyčių, taip pat plačiai yra pap
litę pas privačius meno mėgė
jus.

Be kūrybinio darbo dail. Jadv. 
Paukštienė dirbo pedagoginį dar
bą, dėstydama piešimą ir tauto
dailę lietuvių gimnazijoj, Vokie
tijoj ir Aukšt. Lituanistinėj Mo
kykloj, Chicagoj. Beto, meno 
klausimais bendradarbiauja lie
tuviškoj spaudoj.

Tenka tik stebėtis dail. Jadv. 
Paukštienės kūrybiniu potencia- 
lumu, energija ir laiko suradimu, 
tuo labiau, kad turi globoti ne
mažą šeimą ir pastoviai dirbti 
padedant išlaikyti ją.

Gražu, kad dail. Jadv. Paukš
tienė, nebodama nei didelių at
stumų, nei su tuo susijusiais ne
patogumais, kviečiama važiuoja 
į didesnes lietuviškas kolonijas, 
nešdama dvasinį atsigaivinimą 
ir džiaugsmą.

Parodos proga linkime dail. 
Jadv. Paukštienei sveikatos ir 
kūrybinio ištesėjimo.
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AURORA RESTAURANT INC.

Famous for Steaks, Lobster, Spaghetti, 
Ravioli, Excellent

WE CATER TO WEDDINGS & SHOWERS

11316 Euclid Avenue RA 1-1010

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

ST. ANTHONY SAVINGS
į, LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
CHICAGO PHONE ...............242-4395
SUBURBAN PHONE .............656-6330

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

J U D G E
ANTHONY A. RUTKOV/SKI

MUNICIPAL COURT
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SURPLUS VALUE CENTER

13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

PASIKALBĖJIMAS APIE "AKĖČIAS IR VEŽĖČIAS”
Kurį laiką atrodė, kad disku

sijos apie priemones kovoje prieš 
komunizmo propagandą Dirvoje 
jau uždarytos, kadangi jos, ypač 
savo atgarsiuose kitur, nukrypo 
į visai kitą temą. Vietoj kalbė
jus, kokios priemonės kuriems 
reikalams čia tinka ar netinka, 

t

diskusijos nukrypo į kitą klausi
mą, būtent, ar B.K. Naujokas ir 
net pati Dirva, įdėjusi jo raši
nius "didesnėmis raidėmis", kar
tais nesą suvilioti ar gal net 
gudriai užsimaskavę sąmoningi 
komunistų agentai...

Bet, štai, Ancis Donėla Dir
vos 95-96 numeriuose diskusijas 
vėl atidarė. Gaila, kad tik į pa
baigą A.D. vėl ėmė grįžti prie 
pradinės temos, stengdamasis 
pagrįsti bent kiek modifikuotą A. 
Nasvyčio tezę. Maloniau ir nau
dingiau būtų temos ir laikytis. 
Bet besikartojančios ekskursi
jos prie "akėčių" nuo "vežėčių", 
apie kurias buvo pradėta kalba, 
verste verčia tas ekskursijas 
"išnešti už sklaustelių' 
diskusijų. Štai, A. D.

B. K. NAUJOKAS.

lę, rodos, gana aiškiai pasakytų 
B.K. Naujoko nuomonių, ir pa
kartojimu nepasitenkindamas, 
imasi jas dar "paaiškinti". Deja, 
tie aiškinimai ne tik nieko nepa
aiškina, bet terpia į "aiškinamas" 
mintis ten nesamą ar net priešin
gą prasmę. Tas kaip tik ir įneša 
į diskusijas klampynėn vedančių 
painiavų.

Tik vienu atveju A.D. aiškina
mąją mintį teisingai paryškina, 
bet ir tai, lyg pats tuo savo aiš
kinimu netikėtų. Sako: "Pagal 
Naujoką išeitų, kad prievarta 
įvykusi mūsų pažintis su komu
nizmu nėra jokia pažintis su ko
munizmo doktrina". Kodėl gi tik 
"išeitų"? Buvau ir tebesu tos 
nuomonės, kad tikrai atsidūri
mas prievarta (net ir ne prie
varta) praktikoje vykdomoj ko- 

iš tų 'Kiunistų (ar, konkrečiai, rusų 
kartoja ei- bolševikų) santvarkoj supažindi-
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PARSONS AND PARSONS

MAKERS OF WATERPROOF FABRIC 
COLLARS AND CUFFS

Main Office and Factory — 413-15 Huron R<1.
413 HURON ROAD CH 1-7723

BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

JOHN M. PETERS
CONSTRUCTION CO

5339 Canal Rd. LA 4-1461
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THE EKCELSIOR VARNISH
W0RKS INCORPORATEO

1228 West 74th Street AT 1-8600 

na ne su komunizmo doktrina. Tie. 
sa, daugeliui tąja mūsų pergyven
ta proga ir komunizmo doktrinos 
"pažinimas" buvo kemšamas į 
galvas, kaip penimiems kalaku
tams kukuliai --permarksizmo- 
leninizmo pamokas, paskaitas, 
propagandinę spaudą bei kitais 
būdais, bet tai nėra normalus 
susipažinimas su doktrina, 
o tik indoktrinacija įtai
gos ir net mnemonikos priemo
nėmis. Tai tik suredaguoto "ka- 
techizmo" nekritiškas mokymas 
pakartoti atmintinai. Bolševikai 
savo marksirtį - lenininį (plius 
anuomet stalininį, dabar nikitinį) 
"katechizmą" moko ne taip ir ne 
tam, kad išmoktum jį sąmoningai, 
taigi ir kritiškai įvertinti ir gal, 
ko gera, jį sukritikuoti, atmesti. 
Jie moko tik tam, kad mokomie
ji atmintinai išmoktų bolševiki
nį "credo" (nustatytą, neleidžian 
tį jokių abejojimų pagrindinėmis 
dogmomis) ir taip pat atmintinai 
mokėtų "duoti atkirtį netikė
liams". Viso to, -- ir tos prak
tikos ir net šitokio teorijos mo
kymo -- nelaikiau ir nesirengiu 
laikyti susipažinimu su komuniz
mo doktrina, ir nesijaučiu pats 
vienas turįs ar išradęs tokią nuo 
monę, kadangi, berods, tai yra 
savaime aiškus dalykas.

O toliau A.D. jau sako, esą 
jam "prašosi išvada, kad Naujo
kas nori pasakyti, jog ta be galo 
karti komunizmo tikrovės piliu
lė būtų buvusi mums daugpriim- 
lesnė, jei, lyg tas sunkiai ser
gąs ligonis, žinotumėm, kad tai 
vaistai ir kad mes esame nuo ko 
tai gydomi".

Nesuprantama, kodėl tokia iš
vada "prašosi". Bet jeigu jau ir 
prašosi, tai visdėlto sąžiningas 
skaitytojas tokio prašymosi netu
rėjo priimti ir neturėjo tokios ne 
pagrįstos išvados daryti, neturė
jo dėti į B.K. Naujoko lūpas to, 
ko. jis jokiu būdu neturėjo inten
cijos sakyti. Kaip gi galėjau "no
rėti" pasakyti tokią nesąmonę, 
kad "komunizmo tikrovės piliu
lė būtų buvus mums daug priim- 
lesnė, jei žinotumėm, kad tai 
vaistai ir kad mes esame nuo ko 
tai gydomi" ir "Jei būtumėm pa
žinę komunizmo doktriną, tai ma
tomai tie 'į komunizmą žengimo 
būdai ir metodai’ nebūtų buvę to
kie kartūs. Vadinas, tik mūsųig- 
noracija sukėlė tą kartumą"!

Juk mes, kurie buvom pasi
rinkę Lietuvos nepriklausomą 
gyvenimą, nepaisant, kad ne visi 
buvom visai vienodos nuomonės, 
kokia jai būtų geresnė santvar
ka, komunistinę santvarką bu
vom sąmoningai atmetę, atmetę 
be gilinimosi į jos doktrinines 
plonybes. Atmetėm ją, daugumas 
nepažinę nei komunizmo prak - 
tikos (išskyrus dalį mūsų, ku
riems teko matyti bolševikinės 
revoliucijos chaosą ir žiaurumus

Rusijoj), ir atmetėm, turbūt, svar 
biausia dėl to, kad komunistinė 
santvarka -- tai‘buvo be ilgų te
orijų aišku -- siekė griauti tą 
mūsų gyvenimo būdą, kuris mums 
atrodė geras, priimtinas irpagei 
daujamas. To savo pasirinkimo 
mes niekas nelaikėme nei šian
dien nelaikom liga, tad ir prie
varta atneštos į Lietuvą komu
nistinės - bolševikinės santvar
kos niekas negalėjome laikyti 
vaistais nuo kokios nors "ligos". 
Tai buvo ne koks gydymas, o 
paprasčiausias sugriovimas 
to gyvenimo būdo, kurį mes sau 
kūrėm ir jau maždaug buvom su
sikūrę. Prieš prievartą teoriniai 
samprotavimai neveikia ("Kiau
lės kryžium neįtikinsi", anot 
prel. Krupavičiaus), ir tose ap
linkybėse komunizmo teorijos 
pažinimas ar nepažinimas ypa
tingos reikšmės turėti negalėjo.

Tiesa, mūsų to meto sampro
tavimams (bet tik samprotavi
mams, vargu ar veiksmams) iš
samus komunizmo teorijos paži
nimas (kritiškas pažinimas, ne 
katechizmiškas išmokimas) ga
lėjo turėti kiek įtakos. Būtent, 
bolševikinė tikrovė gal būtų ne 
taip apstulbinančiai pritrenkusi, 
nes jau iš anksto būtų buvę aiš
ku, kad iš bolševikų nieko 
kita nebuvo pagrindo ir 
tikėtis. O tie, kurie komuniz
mo teorijas jau buvo ne tik ka- 
techizmiškai, bet ir apologetiš
kai išmokę (tai yra, ne tik iš
mokę pakartoti tezes, bet ir iš
mokę, kaip jas aiškinti bei gin
ti), bet kurie, tačiau, buvo tąja 
doktrina tik idealistiškai įtikėję, 
o ne kritiškai išnagrinėję, tie, 
susidūrę su tikrove berods bus 
pergyvenę patį skaudžiausį nu
sivylimą ir kartumą. Šiuo at
veju, šališkasis doktrinos paži
nimas "piliulę" tik pakartino, o 
ne pasaldino.

Kad nereiktų vėl kitiems aiš
kinti, ką čia Naujokas "norėjo pa
sakyti", bandau paryškinti. Bū
tent, mano įsitikinimu, tik nesi
gilinantiems į komunizmo dokt
rinos esmę atrodo, jog komuniz
mo praktika griauna komunizmo 
teoriją. Man atrodo, kad komu- 
mzrno"praktika tik patvirti
na komunizmo teoriją, kuri pa
čioje savo genezėje, tegutadagal 
ir neblogu tikslu, yra klaidingai 
suformuluotas, antihumaniškas, 
žiaurus, žalingas receptas. Dėl 
to ypač diskusijose su tais, ku
rie komunizmo doktriną pažįsta 
tik iš vienašališkos jai palankios 
propagandos ir ją idealizuoja, 
kaip tik ir nepakanka vien gąs
dinimo liudijimais apie žiauria 
tikrovę, kadangi tas neįtikina pa
čią doktriną esant žiaurią ir ža
lingą. Reikia sugebėti įrodyti, kad 
žinomoji praktika ne griauna ko
munizmo teoriją,"~ciyLaTiuoTekli 
^neišvengiama išvada iš jos, kad 
kitaip niekur negali išeiti, kur 
ta doktrina bebūtų bandoma prak
tikoje įgyvendinti. O tam tikslui 
jau reikia ir teorinių studijų. Jau 
esu minėjęs, kad praktiniai paty
rimai duoda naudingos iliustraci -

jos teorijos kritikai, be jų vienų 
nepakanka.

Čia A. D. padaro ir šiokią nuo
laidą: pripažįsta, kad susipažini
mas su komunizmo teorija (turiu 
pridurti --ir kritiškas jos iš
narpliojimas) visgi būtų reikš
mingas, jeigu kova prieš komu
nizmą būtų perkelta į debatuojan-

čią ekspertų-intelektualųdraugi
ją, kur vieni doktriną gintų, kiti 
kritikuotų. Bet, sako, jei taip 
būtų, tai jei komunizmo gynėjai 
jį tenai apgintų, tai jau ir būtų 
komunizmo viršus, o jei prieši
ninkai sukritikuotų, tai jie būtų 
laimėję.

(Bus daugiau)
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RABB JOSKA S 6YPSY CELLAR
11123 BUCKEYE RD.

WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH 
AND HUNGARIAN STEAK BROUGHT TO YOU 

ON A WOODEN PLATTER

Call G.A 1-9220

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANIJOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsį, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra labai reikalingas. 
Echo Valley Lodge.

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviš
koje vasarvietėje praleisite laiką, kuris ilgai pasi
liks Jūsų maloniuose prisiminimuose; kartu suteiks 
Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkuma.

Echo Valley Lodge Jūs rasite be 
poilsio, puikų restoraną, erdvius atskirus ir patogius 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikią teniso-krepšinio aikštelę, gerą 
lietuvišką maistą ir malonų patarnavimą.

Echo Valley Lodge be viso kito, po
ilsio ir žaidimų,Jūsų patogumui ir patarnavimui yra 
puiki didelio tipo maudykle (swimming pool) su nuo
savu mažu ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.

Priimami užsakymai taipogi vestuvių puotoms, 
iškyloms, organizacijoms ar pavienėms grupėms.

Echo Valley Lodge atidaroma nuo 
nuo liepos 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

Lietuviai savininkai Julius ir Elena G a r m a i 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis :

ECHO VALLEY LODGE, 
Echo Lake, Pa.
Telephone; Stroudsburg 424-1920

Vertėj. P. Palukaitis
(56)

— Tai kiekvienas žodis, visa, ką aš pasakiau profe
soriui ... — Reinoldas nutraukė ir atsirėmė į sunkveži
mio sieną, taip pritrenktas jis buvo pirmą akimirką, kai 
jam paaiškėjo, kokios milžiniškos pasėkos iš to gali kilti, 
kokią tikrai lemtingą klaidą jis ten padarė. Nenuostabu, 
kad Hidas žinojo, kas jis yra, ir kodėl jis atvykęs į Buda
peštą. Taip, Hidas žinojo viską. Ir dabar tebelikusi gali
mybė profesorių parsigabenti į Londoną buvo tokia bai
gianti išnykti, kad jis lygiai naudingai būtų galėjęs pa
silikti Londone. Jis nujautė, jis jau beveik žinojo po to, 
ką Hidas jam buvo pasakęs garaže; tačiau po šio patvir
tinimo, kad Hidas tikrai viską tiksliai žinojo, ir iš kur 
jo žinojimas yra kilęs, viskas atrodė galutinai prarasta.

— Tai kietas smūgis tamstai, — švelniai pasakė 
Janscis.

— Tamsta padarei, ką galėjai, — sumurmėjo Julija. 
Ji vėl pasilenkė valyti kraują nuo jo veido, ir jis visai 
nesipriešino. — Tamsta neturi sau priekaištauti.

Praėjo minutė, niekam nesakant nė žodžio, ir šoki
nėjančiam bei svyruojančiam sunkvežimiui važiuojant 
apsnigtu keliu. Reinoldas, kurio skausmai šiek tiek atly
žo, galėjo pirmą kartą po Koko smūgio blaiviai pasvars
tyti.

— Jeningas bus jau paimtas stipresnėn saugumo 
globon, jei dar iš viso negabenamas į Rusiją, — tarė jis 

Jansciui. — Aš Jeningui pasakojau, kas planuojama su 
jo sūnumi Brianu, taigi bus jau spėta aliarmuoti Stetti- 
ną, kad ten pabandytų jį sulaikyti- — Jis nutilo ir liežuviu 
tikrino du savo dantis, kurie stipriai klibėjo jo apatinia
me žande. — žaidimas pralaimėtas, tačiau netikiu, kad 
padaryta kokios nors didesnės žalos. Tiesa, aš profesoriui 
daviau jūsų adresą, bet neminėjau nė vienos pavardės ir 
nė žodžiu neužsiminiau, kuo tamsta ir tamstos žmonės 
užsiima. Nuo to adreso AVO nepagudrėjo — jis ir taip 
buvo žinomas. Tačiau, kas to namo gyventojai, apie tai 
AVO net nenujautė. Bet kai kurie dalykai man vis dėlto 
nėra dar visiškai aiškūs.

— Būtent?
— Pirma: jei jie klausėsi mano pasikalbėjimo su 

profesoriumi, tai kodėl manęs tuoj pat neareštavo vieš
butyje?

— Labai paprasta; beveik kiekvienas mikrofonas 
viešbutyje yra prijungtas prie magnetofoninės juostos, 
— nusišypsojo Grafas. — Aš atiduočiau didelį turtą, kad 
būčiau galėjęs pamatyti jų veidus, kada ši juosta buvo 
klausoma AVO būstinėje.

— O kodėl jūs man nepaskambinote, kad įspėtumė- 
te? Be to: išklausius Julijos pranešimą, jums turėjo būti 
aišku, kad AVO tuoj užpuls.

— Tai jie ir padarė. Nepraėjo nė dešimties minučių, 
mums išėjus iš namų, kai jie atvyko. Ir mes bandėme 
tamstą pasiekti telefonu, tačiau niekas neatsiliepė.

— Aš suspėjau laiku iškeliauti, — tarė Reinoldas. 
Jis atsiminė, kad viršuje girdėjo skambantį telefoną, pa
siekęs atsarginių laiptų galą. — Bet jūs vis dėlto dar 
galėjote mane sustabdyti gatvėje.

— Taip, mes galėjome, — pasakė Janscis. — Man 
atrodo, Grafe, kad tamsta turi dabar jam viską paaiškinti.

— Labai prašau. — Vieną akimirką Grafas atrodė 
beveik sumišęs, kas jam taip maža tiko, kad Reinoldas 
net pagalvojo busiąs gerai neįžiūrėjęs. Tačiau jis neklydo.

— Tamsta šį vakarą susipažinai su mano draugu 
Hidu, — pradėjo Grafas iš tolo, — AVO viršininko pava
duotoju, gudriu ir pavojingu vyru — pavojingiausiu ir 
gudriausiu žmogumi visame Budapešte, žmogus, pone 

Reinoldai, kuris pasiekė daugiau ir reikšmingesnių lai
mėjimų, negu bet kuris kitas vengrų policijos valdinin
kas. Jis yra ne tik gudrus, jis tiesiog genialus, lediniai 
šaltas žmogus, kuris niekada neatlyžta, žmogus, kuriam, 
kaip suprantama, turiu didžiausią respektą — tamsta 
būsi pastebėjęs, kad aš anksčiau rūpestingai vengiau būti 
jo pastebėtas, nors ir buvau užsimaskavęs. Ir kad Jans
cis dar labiau stengėsi, jį bandydamas įtikinti, kad mes 
vykstame link Austrijos sienos, nors iš tikrųjų dabar dar 
negalvojame.

— Prieikite pagaliau prie reikalo, — nekantriai pa
sakė Reinoldas.

— Aš kaip tik ir pradedu. Jau daugelį metų mūsų 
grupės veikla buvo pats aštriausias dyglys jų kūne, ir 
pastaruoju metu man beveik atrodė, kad Hidas truputį 
perdaug manimi susidomėjo. — Grafas mostelėjo ranka.
— Savaime suprantama, mes visi AVO tarnyboje žinome, 
kad laikas nuo laiko esame kontroliuojami ir sekami, bet 
galbūt šiuo požiūriu aš pasidariau truputį ir perjautrus. 
Aš prileidau, kad mano vizitai policijos nuovadoms vis 
dėlto negalėjo išlikti visiškai nepastebėti, kaip to būčiau 
norėjęs, ir kad Hidas galėjo mane sąmoningai įkišti į 
spąstus, siekdamas susprogdinti mūsų grupę. — Jis tru
putį nusišypsojo, visiškai nekreipdamas dėmesio į nuste
bimo išraišką, pasirodžiusią Reinoldo ir Julijos veiduose.
— Mes tik dėlto išliekame gyvi, pone Reinoldai, kad nie
kada nesileidžiame rizikon — ir šį kartą mums atrodė 
truputį įtartina, kad lyg pašauktas pasieny išdygo Va
karų agentas. Kaip sakyta, mes pagalvojome, kad tamsta 
esi jų provokatorius. Kad tamstai buvo žinomas profeso
riaus Jeningo atsiradimas Budapešte, apie ką mes visiš
kai nieko nežinojome, šis faktas taip pat kalbėjo prieš 
tamstą. Ir visi klausimai, liečia mus ir mūsų organizaci
jos veiklą, kuriuos vakar vakare išdėstėte Julijai, žinoma., 
galėjo kilti iš draugiško susidomėjimo, bet lygiu mastu 
už jų galėjo slypėti ir daug niūresni kėslai. Ir galbūt 
policininkai jus dėlto paleido, kad jie žinojo, kas tamsta 
esi, o ne dėl jūsų — na taip, ypatingosios veiklos parko 
pašiūrėje.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

PAGERBĖ KLEBONĄ 
KUN. J. ANGELAITĮ

Rugp. mėn. 19 d. Naujos pa
rapijos salėje įvyko Klebono Kun. 
Juozo Angelaičio pagerbimas jo 
gimtadieno proga.

Šį pagerbimą surengė visos 
šios parapijos lietuviškos orga
nizacijos. Svečių dalyvavo virš 
dviejų šimtų.

Klebonui sukalbėjus maldą, 
Labdarybės Draugijos atstovė O. 
Mackevičienė' jį pasveikino, pa
dėkojo visiems už atsilankymą ir 
pakvietė Pov. Mikšį vadovauti 
šiam banketui.

Laike vakarienės sukaktuvininką 
kleboną kun. J. Angelaitį sveiki
no ir dovanas įteikė šios organi

zacijos bei pavieniai asmenys: 
Vyčių atstovas J. Sadauskas, 

Labdarybės Draugijos pirm. E. 
Garnienė, Moterų Sąjungos 36 
kuopos pirm. O. Mikelionienė, 
Parapijos choro vedėja muz. R. 
Brazaitienė, šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos tėvų komiteto 
pirm. dr. VI. Ramanauskas, Lie
tuvių Bendruomenės 2-ros apy
linkės vice pirm. O. Jokubaitie- 
nė, dr. Al. Nasvytis (jis įteikė 
klebonui savo knygą "Palik Aša
ras Maskvoje"'/, Dainos Klubo 
pirm. J. Čiapienė, Step. Nasvy
tis ir kun. A. Goldikovskis

Klebonas kun. J. Angelaitis 
visiems padėkojo už sveikinimus 
ir dovanas. Pareikškė, kad vi
sas gautas pinigines dovanas ski
ria mokyklos fondui.

Meninę programą išpildė šv. 
Jurgio parapijos, Vysk. Valan
čiaus lituanistinės mokyklos jau
nimas, vadovaujamas mokyt. Ing
ridos Stasaitės ir Audronės Ge- 
lažytės. Tai tikrai buvo miela 
žiūrėti kaip gražiai jie šoka len
ciūgėlį, kepurinę ir ragučių pol
ką. Jiems akordeonu gražiai gro-

jo studentas Rimas Zylė.
Banketo oficialioji dalis buvo 

baigta visiems sugiedojus sukaktu
vininkui ilgiausių metų.

Po to sekė šokiai ir žaidimai.

PARENGIMŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 8 D. D.L.K. Biru- 

tės Draugijos parengimas.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES

1105 Chester Avė. Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People 
ALLIED ELECTRIC SEWER 

CLEANING COMPANY 
R. P. Herschman Prop.

ROTO - ROOTER SERVICE

LIETUVIAI, TAUTINIŲ 
GRUPIŲ PARODOJE

Clevelande jau yra įsigyvenusi 
tradicija kas metai ruošti Tauty
bių Dieną, kurioje kartu pager
biami ateiviai neseniai pasidarę 
Amerikos piliečiais. Ta proga 
rengiama visų Clevelande gyve
nančių tautybių tautinių gaminių 
paroda su programomis paski
rais vakarais, kokia tautybė ką 
turi ir pajėgia parodyti. Į tai įei
na ir tautinių valgių patiekimas 
parodą lankantiems amerikie
čiams.

Tam tikslui didžiulis Statler 
Hilton viešbutis paskyrė savo pa
talpas trims dienoms, pradedant 
rūgs. 27. Visas judėjimas vyks 
popiečiais ir vakarais.

Lietuvių skyriaus įrengimu rū
pinasi komitetas, sudarytas iš D.
L. K. Birutės Draugijos ir Bend
ruomenės I ir II apylinkių. Komi
teto pirmininku išrinktas K. S. 
Karpius, vice pirm. V. Nagevi- 
čienė, F. Eidimtas; sekretorium
M. Aukštuolis, iždininku - O. Jo- 
kubaitienė, narys - Vyt. Jokūbai
tis.

Komiteto nariai kvies reikalin
gus talkininkus darbui pravesti. 
Jie rinks ir priims parodai rei
kalingus eksponatus. Visi ekspo- 
natai bus apdrausti, taigi, kas tu 
rit ką gražaus ir verto parodoje 
išstatyti, paskolinkit.

Viešbutyje parodų lankymas 
bus visiems nemokamai, tik pas 
Rūtinį vakarą šokiams-baliui ir 
numatytų bei rekomenduotų įžy
miausių piliečių išrinkimo bei 
pagerbimo apeigoms reikės nusi
pirkti bilietai.

Eksponatų paskolinimo reikalu 
prašomi susižinoti su V. Nagevi- 
čiene, O. Jokubaitiene ar F. Ei- 
dimtu.

Koresp.

RUGSĖJO 15 D. Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus Ini- 
tium Semestri.

RUGSĖJO 29 D. Dirvos meti
nis spaudos balius - koncertas.

SPALIO 6 D. Vlado Braziulio 
vad. dramos studijos rengiamas 
draminis Stasio Pilkos rečitalis.

SPALIO 20 D. "Lietuva Mairo
nio kūryboje’’ - akademinis minė
jimas ir pobūvis šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

SPALIO 28 D. Eglutei paremti 
madų demonstravimo vakaras.

LAPKRIČIO 24 D. Kariuome
nės Šventės minėjimas Šv. Jur
gio Parapijos salėje.

GRUODŽIO 2 D. Akademija 
Maironio Garbei-paskaita, Čiur
lionio Ans. koncertas ir pobūvis 
Naujos parap. salėje.

Jonas Brazauskas 
parduoda namus

1. 6105 Trafalgar — kai
na $14,200, nedidelis įmo
kėsimas.

2. 18001 Maplecliff Rd., 
vienos šeimos gerame sto
vyje namas. Kaina $29,900.

Skambinkite IV 1-6265.

• Mūrinis — 1 aukšto na
mas, statytas pagal užsa
kymą Harland gt. (prie 
Naujos parapijos) ir dide
lis dvieju seimu namas su 
sklypu 151 gt. — Lake 
Shore Blvd. Parduoda savi
ninkas.

Tel. IV 1-7381.
(99, 100, 101)

West Side
12910 Detroit Avė
AC 6-4500

East Side 
12824 Superior Avė 
MU 1-7722

GREETINGS and BEST WISHES

GARDNER CARTAGE CO, Ine.
MOVERS AND ERECTORS

OF HEAVY MACHJNERY, BOILERS, SAFES
GENERAL TRUCKING

2662 East 69 th STREET UT 1-3800

UŽ-S A RYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėles visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 - 1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

• Sekmadieni, rugsėjo 9 
d- Respublikonų partija 
sveikina gausingas Cleve
lando tautybių grupes šei
myninėje išvykoje, ruošia
moje Euclid Beach parke 
nuo 12 iki 7 vai. vak.

Tautinės šokių ir dainų 
grupės tautiniuose rūbuose 
patieks programą nuo 4 iki 
5 vai. p. p. pagrind. salėje.

Bus pardavinėjami pyra
gaičiai, gaminti tautinių 
grupių moterų ir visas pel
nas eis tų grupių naudai.

Įėjimas laisvas jauniems 
ir seniems, lygiai kaip pa
sinaudojimas daugelio par
ko koncesijomis, be to, bus 
traukiami laimėjimai.

Visa tai rengiama Res
publikonų partijos Tautybių 
Komiteto. Tas pats komitel

tas neseniai įsteigė infor
macijos centrą naujiems pi
liečiams. Ta įstaiga veikia 
pirmadieniais ir ketvirta
dieniais nuo 10:30 vai. ryto 
iki 4:30 vai. p. p. — 710 St. 
Clair Avė. N. E- šioje įstai
goje naujiesiems šio krašto 
piliečiams suteikiama pa
galba ir informacija socia
linės globos, teisiniais, pi
lietybės, auklėjimo, kultū
rinių pramogų ir sveikatos 
klausimais bei institucijo
mis, tais klausimais besirū
pinančiomis. Norintieji tų 
informacijų gali atvykti ar 
skambinti telef. 621-5415. 
Informacija teikiama nemo
kamai ir niekas nebus skir
stomas pagal partijos pri
klausomybę.

JAKUOS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 11763 KE 1-7770

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

GREETINGS AND BEST WISHES
FROM

CARL NEWMAN

MASON CONTRACTOR

45o Lloyd Road RE l-27o5 EUCLID, Ohio

SAVINGS 
EARN OPEN EYERY SATURDAY UNTIL 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

GREETINGS and BEST WISHES

ACCOUNTS
INSURE O TO

* 1 O OOO

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

DRAGIN PIANO COMPANY
WE CARRY THE FINEST QUALITY PIANOS

WILLIAM WEISS, PROP.

IN T0WN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, I 8220 Carnegie Avė. Call RA 1-9848

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

CHIN'S RED DRAGOM 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE. 
AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

IN BEHALF
OF YOUR

CITIES SERVICE PEALER

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000
18090 MILĖS AVĖ Call MO 2-8100

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

UNITED PROVISION
2269 ST. CLAIR AVENUE MA 1-6125

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

THE E. B. BROWN OPTICAL 
COMPANY

UNION COMMERCE BLDG. ARCADE
MAin 1-2428

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

BULKLEY BUILDING 
GARAGE

DRIVE IN FROM CHESTER AND WALK 
OUT TO EUCLID AVĖ .

EAST 15th and CHESTER AVĖ. Call CH 1-6043

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

VIKING CAULKING 
GUN CO.

4518 Lakeside Avė. UT 1-0216

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ROTH STEEL PRODUCTS

1335 East 171st St. IV 1-8700
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LIETUVIAI KOLUMBIJOJE

KAS IR KUR?
• Dail. A. Tamošaitienė 

dalyvauja IX Kanados Lie
tuvių Dienos parodoje rug
sėjo 1-3 dienomis. Ta proga 
Windsore organizuo j a m a 
didelė dailės paroda. Daly
vauja daug dailininkų su 
naujaisiais kūriniais. Mote
rims bus gera proga užsisa
kyti stilingus tautinius rū
bus.

• Kanados ir JAV lietu
viu studentu suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 1-3 dienomis 
Windsore.

šeštadieni, rugsėjo 1 d., 
9 vai. ryto registracija Nor- 
ton Palmer Hotel, 130 Park 
St. W., 4 vai. p. p. susipaži
nimo .arbatėlė Norton Pal
mer viešbutyje, G :30 vai- 
vak. balius-šokiai Cleary 
Auditorijoje, 201 Riverside 
Drive W.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d., 
1:30 vai. p. p. paskaita — 
skaitys Dr. Kaunas, Norton 
Palmer viešbutyje (atski
roje salėje).

Vėliau studentai įsijungs 
į IX Lietuvių Dienos pro
gramą.

• Juozas Jurevičius, pra
leidęs vasaros 'atostogas 
Floridoje, grįžo į Chicagą. 
Jis daug laiko paskyrė tal- 
kininkauda m a s rašytojui 
Aleksandrui Merkeliui, jam 
ruošiant prezidento Antano 
Smetonos monografiją. J. 
Jurevičius pas žymesniuo
sius Amerikos lietuvius su
rado labai įdomios ir ver
tingos medžiagos apie A. 
Smetonos gyvenimą Chica- 
goje. Be spaudos darbo, jis 
aktyviai veikia ALT Sąjun
goje ir Lietuvių Tautiniame 
Akademiniame Sambūryje.

A. f A.

JULIJAI ŠMULKŠTIENEI

mirus, mielam mūsų sponsoriui Liudui 
Šmulkščiui, šeimai ir artimiesiems gi
lią užuojautą reiškia

Kristina Steikūnienė 
ir Lilija Steikūnaitė

Mielą Prietelių

ANTANĄ MIKOLIŪNĄ
ir ponią ALEKSANDRĄ, broliui JONUI MIKO

LIŪNUI mirus Kanadoje, nuoširdžiai užjaučia

Algimantas ir Ruth Dailidės

P A D Ė K A
Mūsų mylimajai neužmirštamajai 

a. a. MARIJAI KASAKAITIENEI 
mirus, visiems, aukojusiems už Jos sielą šv. Mi
šioms, padėjusiems prie Jos karsto gėlių, aplan
kiusiems Jos palaikus, palydėjusiems Ją i amži
nojo poilsio vietą, pareiškusiems mums užuojautą 
spaudoje, laiškais ar žodžiu, prisiminusiems Ją 
savo maldose ar kitu būdu patarnavusiems a. a- 
Velionei ar mums, nuoširdžiausiai dėkojame už 
atjauslumo reiškimus mūsų skaudaus liūdesio va
landose.

Ypačiai dėkojame šv. Jurgio parapijos kuni
gams, solistei J. Krištolaitvtei-Daugėlienei ir var- 
goninkui už Įspūdingąsias pamaldas prie a. a. Ve
lionės karsto ir Della Jakubs and Son Laidojimo 
Įstaigai už gražų patarnavimą.

Liūdj — vyras, duktė, žentas, 
anūkai, sesuo, švogeris 
ir kiti giminės bei 
gentys.

• Dr. Antanas Rudokas, 
vienas iš žymesniųjų akių 
specialistų, aktyvus lietu
viškame visuomeni n i a m e 
gyvenime, yra vienas iš tų 
nedaugelio Amerikoje gi
musių lietuvių akademikų, 
kuris stropiai seka lietuviš
ką spaudą ir “perskaito visus 
akt ualiuosius straipsnius. 
Jo žmona Sofija yra eilės 
lietuviškų organizacijų va
dovybės eilėse, taip pat di
delė lietuviškos spaudos 
mylėtoja bei rėmėja.

• Juozas Kojelis, Rezo
liucijoms Remti Komiteto 
narys, išvykęs kelionei po 
Ameriką, tarėsi rezoliucijų 
reikalu su žymesniais lie
tuvių veikėjais. Juozas Ko
jelis yra Komiteto planavi
mo ir strategijos komisijos 
pirmininkas.

• Leonardas Valiukas pa
skirtas Į Nixon’o rinkiminės 
akcijos štabą. Jo oficialus 
titulas šioje rinkiminėje ak
cijoje yra — "Statė Liaison 
Chairman, Nationalities for 
Nixon ’. Nixon yra respub
likonų kandidatas į guber
natorius.

Dail. J. Bagdonas Bostone rengia savo darbų parodą, kuri atidaro
ma Lietuvių Tautiniuose namuose rugpiūčio 31 d. ir tęsis iki rugsėjo 
7 d.

IX KANADOS LIETUVIŲ
DIENA WINDSORE

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės gyvenime virto 
gražia tradicija kasmetinė 
Lietuvių Diena, ši šventė 
kiekvieną kartą sutraukia 
didelį skaičių tautiečių, ku
rie grįžę į savo kolonijas, 
džiaugiasi čia matytais kul
tūriniais parengimais bei 
a t n aujintonns pažintimis. 
Tenka priminti, kad ši Lie
tuvių Diena yra surengta 
mažos, bet ryžtingos Wind- 
soro lietuvių kolonijos.

Pirmą kartą ši šventė 
vyksta erdviose, ištaigingo
se, vėsinamose salėse. Clea
ry Auditorija yra pačiame 
miesto centre ant Detroito 
upės kranto. Tai nepapras
tai įdomiai imponuojanti 
vieta, nes pro stiklines salių 
sienas matosi Detroito 
miesto centro dangoraižiai.

Tikimės, kad visi Kana
dos ir JAV lietuviai domisi 
šia švente. Prašome visus 
skaitlingai dalyvauti, nes 
nuo dalyvių skaičiaus pri
klausys šventės pasiseki
mas.

šventės programa
Šeštadienį, rugsėjo 1 d.
1 vai. p. p. Dailės parodos 

atidarymas, Cleary Audito
rijos Galerijoje.

2 vai- p. p. Sporto šven
tės atidarymas, Jackson 
Park.

G vai. vak. Susipažinimo 
vakaras-balius, Cleary Au
ditorijoje.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d. 
12:15 vai. p. p. Uždėji

mas vainiko prie žuvusiems 
paminklo, Giles Blvd. ir 
Quellette kampas.

12:45 v.iškilm. pamal
dos St. Claire R. Katalikų 
bažnyčioje, Tecumsch ir 
Victoria g-vių kampas.

1 vai. p. p. Iškilmingos 
pamaldos First Lutheran 
Evangelikų bažnyčioje, Vic
toria ir Giles Blvd. kampas.

3 vai. p. p. Pietūs garbės 
svečiams, Norton Palmer 
Hotel, 130 Park St. West.

G vai. vak. Iškilmingas IX 
Kanados Lietuvių Dienos 
aktas, pereinamosios taurės 
įteikimas sportininkams ir 
koncertas. Koncer t i n ė j e 
programoje dalyvauja: Chi- 
cagos Dainavos ansamblis 
su solistais — M. Kripkaus- 
kienė ir J. Vaznelis; Hamil
tono ir Detroito tautinių šo
kių grupės.

Pirmadienį, rugsėjo 3 d.
7 vai. vak. Užbaigtuvių 

vakaras ir bažnytinio fondo 
laimėjimai, Kroatų salėje, 
2520 Seminole St.

Informacijos būstinė: 201 
Riverside Drive W., Cleary 

Auditorijoje (Windsor). Te
lefonai: CL 2-8311, Ct
6-8598, CL 3-3406.

Tat iki pasimatymo Wind- 
sore!

Šventei ruošti komiteto 
pirmininkas
M. Kizis

BOSTON

Tautos šventės minėjimas
ALT S-gos Bostono sky

rius š. m. rugsėjo mėn. 8 d., 
7 vai. vakare Amerikos Lie
tuvių Pil. Klubo naujoje sa
lėje ruošia tautos šventės 
minėjimą. Pagrindinę kalbą 
pasakys Lietuvos konsulas 
New Yorke Vyt- Stašins
kas, po to meninė dalis, ku
rią atliks vietos menininkai 
ir jaunimas. Prašome visus 
Bostono ii' apylinkės lietu
vius gausiai dalyvauti šia
me minėjime.

Išvyko Į stovyklą
Į jubiliejinę lietuvių jū

ros skautų stovyklą iš Bos
tono išvyko 12 jūros skau
tų. Kartu su jais- išvyko 
"Nemuno” vietininkijos va
dovybės nariai: Dr. Čepas. 
Jenčiauskas ir Eitas.

(am) 
----------------- —-------------- ,

CHICAGOS PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS —

SPALIO 6 D. Lituanikos skautų 
tunto vakaras ruošiamas Tėvų 
Komiteto Balio Pakšto salėje.

SPALIO 13 D. Lietuvos Gailes
tingų Seserų Sąjungos Balius 
Western Ballroom salėje.

SPALIO 13-21 D. Jaunųjų daili
ninkų meno kūriniųparoda,Čiur
lionio Galerijoje, Jaunimo Na
muose. i

SPALIO 27 D. ALT S-gos 
Chicagos skyriaus tradicinis 
rudens balius su menine pro
grama.

LAPKRIČIO 3 D. LDK BIRU
TĖS D-jos Chicagos centrinio 
skyriaus tradicinis koncertas - 
balius.

LAPKRIČIO 10 D. BALFo Chi
cagos apskrities rudeninis kon
certas-banketas JaunimoCentre.

GRUODŽIO 9 D. Sol. M. Krip- 
kauskienės rečitalis Jaunimo 
Centre.
-------------- ----------------------------------------------------------------------- ------------ ,

DIRVA METAMS
KAINUOJA TIK 

1O DOLERIŲ

* Medellino lietuvių koloniją 
aplankė svečias iš Venecuelos, 
kun. Antanas Perkumas, Vene
cuelos lietuvių kapelionas. Jis 
kalbėdamas per lietuvių radijo 
pusvalandį pareiškė, kad jo lan
kymosi tikslas esąs arčiau pa
žinti kaimyninėje valstybėje gy
venančius lietuvius ir užmegz
ti su jais lietuvybės ir kultūros 
bendradarbiavimą. Čia jis pra
buvo daugiau savaitės laiko. Dar 
lankėsi Bogotoje, kur taip pat 
vizitavo lietuvių koloniją ir mūsų 
konsulą Dr. Sirutį.

* Kun. Tamošiūnas, ilgesnį 
laiką prabuvęs JAV, jau grįžo 
į Medelliną. Jam grįžus vėl at
gijo lietuviškas pusvalandis per 
Radio Sinfonia ir dabar vėl vei
kia kiekvieną šeštadienį 7, 30 
vai. p.p.

* Lietuviškų namų statyba jau 
eina prie gale. Sunkieji mūro 
darbai per porą savaičių bus 
baigti. Lieka vidaus įrengimo 
darbai ir, jei įplauks pakankamai 
aukų, tikimasi šiais metais na

Venezuelos lietuvių kapelionas kun. Antanas Perkumas tarp 
Medellino lietuvių.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISIŪN CO.

3619 WALTON ME 1-3700

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People
THOMAS J. UNIK CO.

INSURANCE AGENCY 

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-O2OO
/  

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

IDEAL BUILDERS SUPPLY 
AND FUEL COMPANY

4720 BROOKPARK SH 1-1600

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People •

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE

11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

mus visiškai įrengti. Tėvas Ta
mošiūnas nori kitais metais, va
sario 16 pašventinti lietuvišką 
koplyčią, kuri statoma prie tų 
pat namų. Tačiau koplyčios įren- 
girnas yra susijęs su didesnėmis 
išlaidomis.

* Šiais metais lietuvių koloni
ja ruošiasi ypatingai paminėti 
rugsėjo 8-ją. Bus duodama per 
kelias radijo stotis plati lietu
viška programa ir ruošiamas 
iškilmingas posėdis, į kurį bus 
pakviesta nemaža kolumbiečių.

* Medellino ir Bogotos lietu
vių kolonijos parinks komisiją, 
kuri lankysis pas naująjį Kolum' 
bijos Prezidentą Dr. Guillermo 
Valencia. Jam perduos lietuvių 
linkėjimus ir supažindins jį su 
lietuvių siekiais Lietuvos lais
vinimo reikale.

* Kun. Dubinskas, gyvenantis 
Baranųuilioj, šiomis dienomis 
išskrido į Londoną ir iš ten iš
vyksta į Lietuvą aplankyti savo 
sunkiai sergančią motiną. Jis 
yra Kolumbijos pilietis.
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