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Brazilijos prezidentui. Vargui nusišovus, daug braziliecių buvo 
išėję į gatves profestuoti ir langą daužyti. Dabartiniu pranešimui 

- ■ demonstrantą gatvėse nebėra. ■
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Chicagos dekoratorius Hanns H..Teichėrt New Yorke už $450 
nupirko šį paveikslą. Ekspertai jį įvertino virš miliono dolerių, 

‘ nes tai esąs Leonardo da Vnnci "Madona ir kūdikis”.

SI

Europoje kilo sunki krizė, ku
ri gali turėti toli einančių pa
sėkų šio kontinento politikai. 
Turime galvoje, Briuselyje pasi
baigusią konferenciją, kurios 
metu šešių valstybių (Prancūzi
jos, Italijos, Vokietijos, Olandi
jos, Belgijos ir Liuksemburgo) 
užsienio reikalų ministeriai 
svarstė Europos Gynybos Ben
druomenės likimą.

Kaip atmename, 195Ž m. pa
vasarį minėtos valstybės pani

' • Pietryčių Azijos konferencija įvyks Filipinuose rugsėjo
mėn. 6 d. JAV toje konferencijoje bus atstovaujama paties vals
tybės sekretoriaus Dulles ir gausių jo patarėjų. Konferencijoje 
dalyvaus: JAV, Anglija, Australija, N. Zelandija, Filipinai, Sia
mas ir Pakistanas.

• Anglijos darbiečių delegacija baigė pataikavimo vizitą 
komunistinėj Kinijoj. Dalis delegacijos narių dar lankysis Aus
tralijoj ir Japonijoj.

Brazilijoj po prezidento Vargas nusižudymo prezidento 
pareigas perėmė Cafe. Komunistai bandė sukelti neramumus, bet 
policija padarė eilę areštų ir suėmė vadus. Maskvos žodžiais ta
riant, esą naujas prezidentas bus dar paklusnesnis JAV politikai.

• JAV komunistai, Eisenhoweriui pasirašius partijos .'.ne
legalumo įstatymą, skelbia,, kad savo veiklos riekeisią. Eisią j teis- 
mus.ir "kovosią... Tik nepasako, kad kovosią Maskvos naudai.

• Kremlius, kuris ilgą laiką kėlė siaubą, Maskvos radijo
teigimu, pamažu iškraustomas. Jį norima paversti.muziejumi. Bet 
kol tas bus padaryta—praeis dar dSug laiko. • ..

• Masksoš planu Lenkija pasisiūlė sudaryti draugystės 
sąjungą su Prancūzija. Tas pasisiūlymas sukėlė nė tik nusiste
bėjimą, bet ir juoką...

27 simfonijos orkestrai, 
muzikos draugijos.

39,044,000 elektrifikuotų 
mų.

19,037 laikraščių ir žurnalų.
2,906 radijo stočių. 11)7 tele

vizijos stotis.
50 milionų taupomųjų sąskai

tų.
193 milionai gyvybės draudi- 

np polisų.
Tai laisvi žmogaus gyveninio 

laisvame krašte Vaizdas. .Nieko 
panašaus nematėme ir neinaty- 
'sime kraštuose už geležinės už
dangos, kur pavergtas žmogus 
nerodo mažiausio noro konstruk
tyviai dirbti savo pavergėjo 
naudai.

Ką gali-padaryti laisvas žmo
gus, mes puikiai matėme iš ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mo. Laisvos Lietuvos 20 metų 
laikotarpyje padaryta pažanga 
ūkiniame, kultūriniame ir socia
liniame gyvenime stebino pa
saulį. Tai buvo laisvo lietuvio 
darbo vaisiai.

Šiandien iš už- geležinės už
dangos ^teinančios žinios kalba 
apie vargingą gyvenimą, skur
dą ir net badą. pavergtoje Lie
tuvoje. Tas' pats lietuvis, bet 
vergijos sąlygose, nerodo ' bei 
dalįes to darbingumo'ir kūrybi
nės galios, kokią jis buvo išvys
tus būdamas laistuis.

išryškino kas 
skaitosi tokiu balsavimu laimė
tojas. Tuoj pat. tik davinius pa
skelbus, atsiliepė komunistinių 
kraštų radijo stotys. Jų šūkis 
— Prancūzijoj laimėjo sveikas 

j protas . . . Londono radijo ko
mentatorių s prie šio Maskvos

škoje delsimo ir tūpčiojimo 
atmosferoje susidarė nepapras
tai palankios sąlygos Maskvai 
pažvejoti drumstame vandenyje. 
Plėšdama vokiškojo militarizmo 
baubą, Kremliaus diplomatija 
tuo pat metu gundė prancūzus. 
Už pažadą ątsisakyti Europos 
Bendruomenės sutarties ir per 
tai neleisti Vakarų. Vokietijai 
atsteigti 12 divizijų kąriuome-

rašė sutartį, pagal kurią turėjo, nės bolševikai žaidžia mintimi, 
būti sudaryta Europos Gynybos kad reikią sujungti visą' Vokie- 
Bendruomenė. Tuomet buvo va-j tiją į vieną Vokietiją, bet ši tu- 
dovautasi pačių prancūzų pakiš- rinti likti "neutralinė”. Iš to 
ta mintimi, kad reikalinga su-, atsirado Molotovo pasiūlymai 
kurti Europos kariuomenę, j ku- sudaryti visą Europą apimanti 
rią įsilietų sakytų kraštų nacio- "saugumo sutartis", pagal ku- 
nalinės karinės pajėgos. Buvo rią senasis kontinentas anksčiau 
pripažinta, kad Vokietijoje ne-! ar vėliau patektų Maskvos vai- 
rrnlimn nollbri » i 11 o i n lznzl Ir* vi i i i • 1 • 1 •galima palikti- tuštumos, kad 
reikia vokiečių tautai leisti at- 
siginkluoti. Bet, antra vertus 
baimintasi vokiškojo militariz
mo atgimimo. Taro pavojui iš
vengti turėjo būti panaikintos 
atskirų kraštų kariuomenės ir 
sudaryta Europos armija, kuri 
būtų bendros vadovybės žinioje. 
Tuo būdu tikėtasi pagaliau iš
rauti tarytum tradicija virtusią 
neapykantą tarp Prancūzijos ir 
Vokietijos ir praskaidrinti Eu
ropos atmosferą. Keturios vąls- 
tybės (Vokietija,-Olandija, Bel
gija ir Liuksemburgas) jau ra
tifikavo aną 
Prancūzija ir

Daugiausia 
do Paryžiuje, nors pati Gynybos 
Bendruomenės sutartis kilo iš 
pačių prancūzų iniciatyvos. 
Prancūzijoje su tam tikra bai
me sekamas Vokietijos ekono
minis atkutimas ir jos tarptau
tinio svorio didėjimas. Prancū
zų parlamentarų tarpe pastebi
mas nerimas, kad Vakarų Vo
kietija su kancleriu Adenaueriu 
priešakyje perėmė Europos' ap
sti u ilgimo idėją į savo rankas. 
Prancūzų politiniai siuogsniai 
Europos Gynybos Bendruome- Bendruomenės šalininkai, tiek 
nės klausimu taip susiskaldę, priešininkai. Po gana audringų 
kad per su viršum dvejus me- diskusijų parengtas tam tikras 
tus nė viena Prancūzijos, vy- raportas, kuriame surašyti 
riausybė nesiryžo sutarties įneš- prancūzų pasiūlymai, kokiomis-

džion. Bet tokie gundymai, deja, 
suranda atgarsio. Iš vienos pu
sės, Paryžiui atrodo simpatinga 
mintis,' kad vokiečiai liktų "ne
utralizuoti", o — kita vertus —< 
kaikas iš pačių vokiečių tarpo 
žavisi perspektyva, kad abi Vo
kietijos dalys galėtų būti su
jungtos j vieną valstybę.

Kai prieš du su puse mėnesių 
savotiškomis aplinkybėmis pran
cūzų valdžios priešakin atsisto
jo Mendes-France, galima buvo 
laukti, kad šis .dinamikos kupi
nas asmuo. pagaliauT'bandys iš
judinti ir Europos Gynybos 
Bendruomenės reikalą. Tik, de
ja, jau iš anksto buvo žinoma, 
kad jis nėra šios sutarties ša-' 
lininkas.

Didelių nuolaidų kaina pasie
kęs karo paliaubų Indokinijoje, 
šiaip taip apraminęs Tunisą, 
gavęs iš parlamento įgaliojimus 
tvarkyti ir gydyti Prancūzijos 
finansus bei ūkį, Mendes-Fran
ce paskyrė iš savo kabineto na
rių specialinę komisiją, kuriai 
buvo pavesta vispusiškai išna
grinėti visą tą kompleksą, ku
ris susietas su Gynybos Bend
ruomene. Į komisiją įėjo tiek
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i sąlygomis Prancūzijos vyriau
sybė sutiktų sutartį pateikti 
savo krašto parlamentui. Mat, 
suskilus prancūzų parlamentui 
į dvi beveik lygias dalis, reikėjo 
jieškoti tokios formulės, už, ku
rią balsuotų didelė tautos at
stovų dauguma.

Mendes-France keliais atve
jais pabrėžė, kad jis siūlysiąs 
parlamentui sutartį ratifikuoti 
tiktai tuomet, jeigu atsirasian- 
čios perspektyvos apjungti di
desnį parlamentarų skaičių. Ta- 

'čiau tatai yra beveik neįmano
mas dalykas, turint prieš akis 
nelemtą partinį susiskaldymą 
Prancūzijoje. Dar beposėdžiau- 
jant minėtai ministerių komisi
jai, kilo nuomonių skirtumų su 
gen. de Gaulle šalininkais, kurie 
pasitraukė iš vyriausybės.

Kai liepos mėn. 19 d. Briuse
lyje susirinko šešių valstybių, 
pasirašiusių Europos Gynybos 
Bendruomenės sutartį, užsienių 
reikalų ministeriai, Mendes- 
France jau buvo prieš tai jiems 
pateikęs savo pasiūlymus. Kaip 
ir buvo galima laukti, prancūzų 
kontraprojektas sukėlė tikrą 
pasipriešinimo audrą. Prancūzų 
užsienių reikalų ministerio pa
siūlymai neapsiribojo vien tik
tai Gynybos sutarties aiškinimu 
(interpretacija). Kai kurie pa
siūlymų punktai keitė pačią su
tarties esmę.

Pirmiausia, Paryžius nesutin
ka visiškai atsisakyti savo na- 

.cionalinės kariuomenės ir įlie- 
- dinti ją į bendrą Europos armi 

ją. Pasak prancūzų, tik ta ji 
kariuomenės dalis, kuri eina 
tarnybą Vokietijoje, būtų pa 
vesta jungtinei vadovybei, o ki
tos Prancūzijos karo pajėgos 
pasiliktų tiesioginėje pačių 

, prancūzų kontrolėje. Savaime 
suprantama, kad tuo pačiu pa
žeidžiamas lygybės principas su 
kitais sutarties partneriais. Tuo 
tarpu kai, pav., visa vokiečių 

į kariuomenė būtų kontroliuoja
ma bendrosios vadovybės, pran- 

Į cūzai turėtų dviejų rūšių gink- 
. luotąsias pajėgas: viena dalis 
( įeitų į Europos armiją, o kita 

(didžioji) dalis pasiliktų auto
nominė. .

Dar toliau eina kitas prancū
zų planas. Jis aiškiai paremtas 
judošiškais Maskvos gundymais. 
Mendes-France nori rezervuoti 
teisę faktiškai susprogdinti Eu- 

(Perkelta i 8 pual)

Turbūt, nėra kito tokio.krašto 
pasaulyje, kur žmogus naudo
tųsi tokiomis plačiomis laisvė
mis, kaip Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Laisvė šiame krašte 
šiandien turi labą ’ * ' 
mę. Joje telpa, 
įvairiausių laisvių, 
pavienio žmogaus ir baigiant 
visos tautos laisve — valstybės 
nepriklausomybe. '

Istorinių įvykių grandinė su
kūrė Amerikos Jungtines Vals
tybes ir išugdė > šio krašto, lais
vės tradicijas. Žmogaus laisvė 
ir gamtos turtai ilgainiui suda
rė palankiausias įąlygas šiam 
kraštui iškilti pirmuoju pasau
lio galiūnu, šiandien, kai didelė 
dalis žmonijos yra patekusi ver- 
gijon, pasaulis su -baime ir vil
timi savo žvilgsnį kreipia į šį 
laisvės milžiną — Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Laisvo žmogaus 
šus. Jungtinių Amerikos Vals
tybių nepriklausomas 
mas nė dviejų šimtų metų ne
siekia, tačiau civilizacijos, o 
kaikuriose srityse ir kultūros 
laimėjimais toli prašoko likusį 
pasaulį. Tai matyti palyginus, 
kad ir žemiau patęikiamus sta
tistinius duomenis,,’

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.. gyvena.-tik !fe%\pasaulio 
žmonių, o jos žemės teritorija 
neužima nė 6% pasaulio žemės 
ploto, tačiau šis kraštas turi:.

71.5'1 pasaulio motorinių ve
žimų (vienas 4-riems žmonėms) 
ir 286,000 mylių plento.

265,583 bažnyčias, atstovau
jančias 265 įvairias tikybas ir 
jų sektas.

Virš 58'! pasaulio telefonų 
(vienas telefonas 4-ms žmo
nėms).

170,130 valdinių (Viešųjų) 
mokyklų, ' 134,254 privačių ir 
1,788 kolegijų bei universitetų.

52% pasaulio radijo ir tele
vizijos aparatų (vienas apara
tas 1.46 žmonėms). 

. Virš 6,430 viešųjų 
šalia didelio skaičiaus

92G pasaulio vonių 
žmonėms viena).

85'/«' pasaulio orinio susisie
kimo komerciniais tikslais.

397,232. mylių gelžkelio, kas 
sudaro daugiau kaip visos Eu
ropos gelžkeliai, įskaitant Rusi
jos gelžkelius Azijoje.

64 didžiuliai meno, mokslo ir 
istorijos muzėjai.

lėktuvnešis Tarawa (nesenai buvo nuvykęs į Naująją Zelandiją. VVellingtono uoste apie 30,000 
zelandiečių amerikiečiams' jūrininkams sukėlė didžiulės ovacijas.

Britų politikos vyrams, die
važi, sunkumų nestinga. Tik 
prieš kelias savaites Londonui 
pavyko išspręsti ginčą su Egiptu 
dėl Sueso ir su Persija dėl ži
balo versmių, o čia jau pradėjo 
kunkuliuoti kitas nerimo kati
las. Turime galvoje Kipro salą, 
esančią rytinėje Viduržemio jū
ros dalyje, netoli Turkijos ir Si
rijos pakrančių; Graikų vyriau
sybė pareiškė, kad ji nusistačiu
si iškelti šį klausimą Jungtinių 
Tautų Organizacijoje.

Kipro salą (9284 ketvirtainių 
kilometrų su maždaug 400.000 
gyventojų) 1878 m. užėmė Di
džioji Britanija, o prieš tai ją 
300 metų valdė Turkija. Tačiau 
šimtmečiais trukęs svetimųjų 
viešpatavimas beveik visiškai 
nepajėgė pakeisti gyventojų 
prigimties. Kipriečiai jau 3000 
metų buvo rn’liko graikai, kurie 
nori dalintis kuo pat gyvenimu, 
kaip ir visa Graikija. Jie beda
ro apie 80'r •<salos gyventojų.- 
Likusieji 20'i yra daugumoje 
turkai, bet nedidelę mažumą su
daro armėnai.

Iki pirmojo pasaulinio karo 
Londonas, matomai, dar- nebuvo 
apsisprendęs dėl Kipro salos li
kimo. Tik 1925 m. ji buvo pa
skelbta britų karūnos kolonija, 
kaip ir Malta su Gibraltaru. Jau 
tas sugretinimas rodo, kur glū
di salos reikšmė. Užtenka mes
ti žvilgsnį į žemėlapį, kad įsiti
kintume jos nepaprasta milita-

na-

rine svarba. Per ištisus dešimt
mečius Londonas turėjo sunku
mų su egiptiečiais dėl Suėsti 
perkaso, kur britai buvo įrengę 
savo vyriausią kariuomenės ba
zę Artimuose Rytuose. Kiekvie
nam akilesniam politikui betgi 
buvo aišku, kad šios pozicijos 
nepavyks ilgesniam laikui at
laikyti. Tad britų generalinis, 
štabas jieškojo pakaitalo ir su
rado jį .Kipro saloje.

Tiesa, britų karo žinovų tei
gimu, pasikeitus strategijos są
vokoms, nesą nė reikalo turėti 
tokių įrengimų, kaip buvo Su
eso kanalo zonoje. Bet niekam 
nėra paslapties, kad jau kuris 
laikas kaip Kipro saloje stato
mi didžiuliai karo pastatai. Bent 
jau tikrai sala naudojama britų 
kariuomenės apmokymui, be to, 
yra žiųoma, kad pastatyta ne
maža amunicijos sandėlių, re
monto dirbtuvių ir 1.1. Manoma, 
kad daliu britų kariuomenės bus 
iš Sueso kanalo zonos perkelta 
į Kipro salą,; kuri tarnauja kaip 
nauja Artimųjų Rytų karo va- 
dovbės štabo būstinė. Todėl ga
lima suprasti, kad britų vyriau
sybė nemano užleisti šios svar
bios- pozicijos.

Tą pačią dieną, kai Edenas 
žemuosiuose rūmuose pranešė 
apie susitarimą su Egiptu dėl 
Sueso evakuacijos, valstybės se
kretorius kolonijų ministerijoje 
Hopkinsonas labai griežtai pasi
sakė dėl Kipro salos. Pasak jo, tinimą, 
britų Conimomvealthe esą sričių, 
kurios dėl jų ypatingos padėties^ muilintai ėmė giedoti marsaletę. 
niekada ndgalinčios tikėtis .vi-Tas dar labiau 
siškos nepriklausomybės. Visi 
suprato, kad turima galvoje to
kios vietovės kaip Kipras, Malta 
ir Gibraltaras.

Tačiau Kipro salos gyventojų 
visi tie augštosios politikos ir 
karo strategijos argumentai nė 
kiek neįtikina. Jie bet kuria kai- šūkio pridėjo pastabą — laimė
liu nori dėtis prie Graikijos. Net;jo Maskvos naudai ir interna- 
ekonominiai samprotavimai jų cionalinio komunizmo klestėji- 
neveikia. Dabar, kai sala yra mui.

svarbus karo ir susisiekimo 
mazgas, jos gyventojams sekasi 
ūkiškai visai gerai. Prisijungi
mas prie Graikijos neišvengia
mai nusmukdytų jų ekonomino 
gyvenimo lygį. Tačiau kipriečių 
nacionalistai yra nusikalę tokį 
šūkį: "Verčiau neturtingi, ne
kaip pavergti!"
' Nacionalistų dešinysis spar
nas spiečiasi aplink ortodoksų 
dvasiškiją. Arkivyskupas Ma- 
karios yra neginčijamas deši-

(Perkelta į 8 ptul)
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Prancūzijos parlamentas, po 
trijų dienų karštų debatų, bal
savo Europos Gynybos sutarties 
tvirtinimą. Prieš sutartį pasi
sakė 319 balsų. Už balsavo 264. 
Vyriausybė, gudraus žydelio 
Mendes-France vadovau j a m a, 
dėl sutarties tvirtinimo savo 
sitikėjimo nestatė.

Po . tokio balsavimo, kaip 
vo laukiama, iš vyriausybės
sitraukia trys ministeriai: dar
bo, pramonės ir teisingumo. Tie 
ministeriai rėmė sutarties tvir-
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nalistai.s Aš tik noriu atkreipti 
skaitytojų dėmesį, kad spaudo
je negalima taip akiplėšiškai 
meluoti, kada vienas kitą gerai 
pažįstam ir dar esame, ačiū 
Dievui, gyvi. Pav.: Draugas ci
tuoja apie sukaktuvininką: Oku
pacijos metais sukaktuvininkui 
teko daug vargo pamatyti. Už 
pogrindinės slaptos priešnaciš- 
kos spaudos platinimą kalėjo 
Kauno Sunkiųjų Darbų kalėji
me. Tikrumoje sukaktuvininkas 
nacių okupacijos laikais ramiai 
niekėno nepersekiojamas tar
navo Jonavos miesto policijoje 
ir buvo dasikasęs iki nuovados 
padėjėjo. Nesegiokim vienas ki
tam nuopelnų ir titulų, kurių 
neturim.

K. M., Cleveland
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• Nuo rugpjūčio 11 iki 16 die
nos prie vasaros stovyklos buvo 
surengti vargo mokyklų moky
tojams 4 dienų kursai. Kursų 
vedėju’ buvo mokytojas A. Venc- 
lauskKS. į kursus suvažiavo 
vienuolika vargo mokyklų mo
kytojų iš visos Vakarų Vokie
tijos. Buvo skaitomos paskaitos 
ir pravestos parodomosios pa
mokos. Kursams pasibaigus, 
mokytojai turėjo trumpą kon
ferenciją, aptardami aktualiau
sius klausimus. Kursai praėjo 
jaukioj darbo nuotaikoj. Kursų 
uždarymo aktas įvyko rugpjū
čio 15 dieną.

• Vilniuje, kaip, praneša komu
nistinė spauda, statomas naujas 
4 augštų pastatas Lietuvos val
stybinei bibliotekai. Biblioteko
je būsią apie 3 milionai knygų.
• Vasarviečių žurnalas "Michi- 
gan Tradesman” įdėjo iliustruo
tą dviejų puslapių rašinį apie J. 
Bačiūno Tabor Farrn. Rašinyje 
daug šilto atsiliepimo apie šią 
vasarvietę.
• Dirvos redakcijoje jau galite 
gauti anglų kalba V. Ramono 
romaną Kryžiai (Crosses). Kai
na $4.00.
• Evanstone vykstančiam Pa
saulinės Protestantų - Evangteli- 
kų Bažnyčios atstovų suvažiavi- 
vimui, lietuvių, latvių ir estų 
atitinkamos organizacijos įteikė 
memorandumą.
• Pigųjį knygų mėnesį nuo rug
sėjo 1 iki 30 d. paskelbė leidykla

Gabija. Per šį mėnesį, knygas 
išrašant tiesiog iš leidyklos, jos 
gaunamos su.25% iki 70%. nuo
laidos. Atpigintų knygų sąrašas 
gaunamas leidykloje, parašant 
šiuo adresu: Gabija, 335 Union 
Avė., Brooklyn 11, N. Y.
• Vaikų vasaros stovyklos 
kalams paaukojo: BALFo 
skyrius Brocktone per M. 
fensą 150 dol., vet. gyd. dr. J. 
Motiejūnas, Chicago 15 dol., O. 
Jankevičiūtė, New York, 30 dol., 
BALFo 7 skyrius Kearny per 
Bronių Liškų 30 dol. ir P. Pė- 

Ičiurienė, Detroit, 15 dol., viso 
suaukota 240 dol.

Šatrijos vardo stovykla Huet- 
tenfelde rėmėjams išreiškė pa
dėką.

DIRVA

LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

Rugpjūčio28 d* arti pustrečio iš tolimesnio pasviečio. RAM- 
šipito rytinio JAV pakraščio BYNO adresas: CamP Child, 
skautų ir skaučių suvažiavo BUZZĄRDS B A Y, Mass. Svar- 
RAMBYNQ stovyklon. Pakilo į 
dangų dviejų — skautų ir skau
čių stovyklinių miestelių .vėlia
vos. Skamba skautiška daina 
bei juokas, vyksta įrangos bei 
kiti stovykliniai darbai, lyg di
džiuliame skruzdėlyne.

RAMBYNO stovyklau tojai 
nenori likti nuošaly užsidarę nuo 
skautiškųjų bičiulių ir mielųjų 
tėvelių. RAMBYNAS šaukia vi
sus į stovyklos uždaromąją 
šventę — rugsėjo 5 d. Tądien 
bus surengta didžiulė vandens 
sporto šventė, kuriai turima 30 
laivelių. Atvykite pasidžiaugti 
mūsų darbais, o vakare lauže 
visi persikelsįme brangiojon Tė
vynėn.

Laukiamas ir mielas laiškeliai

biais atvejais galima skambinti 
telefonu: Manomet 2080. .

Automobiliu stovykla pasie
kiama važiuojant 3-ju keliu 
(Route 3) iš Plymouth, Mass., 
White Horse Beach link, už jo 
privažiuosite Manomet miestelį, 
o iš pastarojo jums teliks 3 my
lios iki RAMBYNO stovyklos. 
Stovykla yra 11 mylių nuo Ply
mouth, Mass., dešinėje, 3-jo ke
lio yra CAMP CHĮLD, Boy 
Scouts of America, skydas ir 
lietuviškieji ženklai RAMBYNO 
stovy klon.

Iki pasimatymo RAMBYNO 
stovykloje sekmadienį — rug- 

'sėjo 5 d. I

SKAUTŲ STOVYKLA 
ANGLIJOJE £

....... . ........t
Rugpjūčio pradžioje.60‘Ang- 

jos rąjono /lietuvių ąkaūtų-cių 
stovykląvo Visą savaitę' Lock 
Parko dvare. Stovyklai vadova
vo Anglijos LSB rajono vadeiva 
sktn. Kazys Vaitkevičius, jam 
talkininkavo skautų komendan
tas psktn. J. Bružinskas ir skau
čių komendantė psktn. R.'Bru-' 
žinskienė. Dr. K. Valteris rū
pinosi stovyklautojų sveikata ię 
kartu redagavo prie laužo, skai
tytą "Taukuotą Puodą”, Sto
vyklos kapelionas buvo kjin. P. 
Dauknys, MIC.

Stovyklos uždaromajin lau- 
žan suvažiavo gausūs svečiai iš 

' Londono, Wolverhamptono, 
i Bradfordo, Nottinghamo, •'-J8he- 

fieldo ir kt. Jų tarpe buvo.dvaro 
savininkė, kuri pamėgo lietuvių 
skautus ir anglų skautų vadovai, 
šeimininkei įteiktas prisimini
mui medžio raižinys. Anglų
• - ■ -f

skautininkai prisiminė puikiuo
sius 1983 m. Palangos sąskry
džio laikus, kuriame, jie buvo 
svečiai kūrtuT su pasaulio skau- 
tybės įkūrėju lordu R. Baden- 
Powell. Laužo programoje be 
pačių stovyklautojų . dalyvavo 
VokietijoB rajono "Aušros” tun
to skautai V. Kudirka ir V. Rai
žys bei anglų skautų skiltis. Vi
sus lietuvius — skautus' ir sve
čius sujungė svajinga lietuviška 
daina. Kitąmet numatoma sto- 
vyklauti Valijoje. — SKS —

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — visoki gaivi* 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliam!, 
pobūviams. Nemokamas prista- 
tygias. Atdara ir trečiadieniais 

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

Te!, ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.

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

b -

DRAUGĄ SKAITANT

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

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

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

tik susitarus

Tel. offic'o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GKaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr. 1. Kuras Ramunis 
Spec.: KŪDIKIU ir VAIKŲ LIGOS 

VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v.
išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v. 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p..

IR .
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRUR'gAS

VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 
šeštad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimų

7156 S. VVestern Avė.
MEDICAL CENTER

TIL.: Kabineto REpublic 7-1168
Ma: WAIbrook 5-8765V ' *

Aną dieną, pas kaimyną, skai
čiau dienraštį Draugą, rūgpjū- , 
čio mėn. 14 d.

Įsidėmėtini du straipsniai, 
įdėti tame numeryje.

Pirmas Jurgio Gliaudos, iš 
Los Angeles, Calif., RAUDONO
JO SAVONAROLOS TRUBA
DŪRAS. Tame straipsnyje sudo
rotas B. Kazimieraitis ir jo tal
kininkas Koestler. Atseit, abu 
tokie ir pono J. Gliaudos akimis 
žiūrint, abu raudoni. Nepažįs
tu asmeniškai nei B; Kazimie
raičio nei J. Gliaudos, tik skai
tau spaudoje jų straipsnius.

Man susidarė įspūdis, kad ką 
rašo žurnalistai pagal Draugo 
liniją, tie visi keliami į padan
ges ir prisegami nebūti arba 
išgalvoti nuopelnai...

Kitų pažiūrų žmonės per 
"Draugą” drabstomi purvais.

Antras straipsnis parašytas 
pono J. žv„ kuriame aprašoma 
Pr. Alšėino 25 m. spaudos darbo 
sukaktis. Lietuvių Enciklopedi
jos žiniomis veiklusis žurnalis
tas Pranys Alšėnas (su Pr. Al. 
dirbau Nepr. laikais vienoj įstai
goj, tada gi vadinasi Pranas 
Ališauskas) pristatomas plačia
jai visuomenei. Apie ’ Pr. Al. 
žurnalisto karjerą išgirdau tik 
tremtyje, Hanau stovykloje. 
Tuo laiku daugumas buvusius 
savo laipsnius ir užimamas vie
tas, bei mokslo cenzą dvigubai 
paaugštindavo kaimynų akyse. 
Atseit jei kalbi, tai žinok su 
kuo reikalą turį...

Jeigu paimti 25 m. žurnalis
tinio darbo ir atimti iš sukaktu
vininko Pr. Al. turimo amžiaus, 
tai gaunasi keistoki daviniai: 
sukaktuvininkas prieš 25 m. 
vos pakeitęs marškinėlius į kel
naites. ir pramokęs iš elemento
riaus skaityti, neragavęs gim
nazijos suolo jau tuo laiku piš- 
kina ■"straipsnius” į dešimčią 
laikraščių ir žurnalų: daviniai 
paimti iš Draugo. Tai tikras fe
nomenas.

Jei ne naujai leidžiamo lietu
vių enciklopedija, taip ir būtų 
žuvęs gabus žurnalistas iš vi
suomenės akių, Kiek sukaktu
vininkas tinka šiam darbui, tai 
ne mano eilinio skaitytojo rei 

I kalas. Cįa žodį turėtų tartį žur

YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS

STROH’S YRA _ VIENINTELIS AMERIKOS 
ALUS GAMINTAS 2000 LAIPSNIŲ UGNIM!

Žmones klausia "Kodėl Stroh’s turi tokį puikų /skirtin
gą skonį?” Atsakymas yra lengvas. Stroh’s yra vienin
telis Amerikos alus gamintas virš atviros ugnies... 
vienintelis Amerikos alus gamintas 2000 laps. ugnim. 
Pamėgink Stroh’s šiandien ir atraskit puikų ugnim ka
ulinto alaus skirtumą.

SKONIS
joks kitas alus negali prilygti

Iš viuo Amerikos alaus, tiktai 
Stroh’s alus yra gaminamas ka
tiluose virš atviros ugnies. To
dėl Stroh’s turi lygesnį, -labiau 
gaivinantį skonį, kuriam joks 
kitas alus negali prilygti.

Stroh Brewery Co., Detroit 26, Micbigan.

Jums patiks

už Vietines
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Vilties Draugija
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Dzūkijos lygumose, Suvalki
joje, tarp derlingųjų laukų ir 
gražių apylinkių, yra nedidelis 
bažnytkaimis' U d rija, Aly
taus apskr. čionai 1894 metais 
per šv. Baltramiejų, t. y. rug
pjūčio mėn. 24 d. Mokylas ži- 

. dionis pasaulį išvydo. Kiek pa
augėjęs iš savo motulės išmoko 
kalbėti ir prie dūzgančio ratelio 
motulė jį išmokė gerai lietu
viškai skaityti iš maldaknygės.

Jo tėvai buvo pasiturį ūkinin- 
jf^'ii. Jis pradžios mokslą ėjo vie- 

mokykloje. Vėliau įstojo į 
Veiverių mokytojų seminariją, 
kurią sėkmingai baigė. Tuo me
tu stigo mokytojų, Mykolas ti
kėjosi gauti mokytojo vietą Dzū
kijoje, bet buvo paskirtas mo
kytoju kažkur Mozurijoje.

Pirmajam Pasauliniam karui 
siaučiant Europoje, rusų ir vo
kiečių armijoms perslinkus per 
Lietuvą, jam pavyko grįžti iš 
Mozurijos vėl j Dzūkiją. Tuo me
tu Dzūkija labai buvo nualinta 
perėjusios karo audros, o Dzū
kijos ūkininkijos kultūrinis ir 
visuomeninis kilimas visai buvo 
pakirstas.

Laike pirmosios vokiečių oku
pacijos Dzūkijoje inteligentų la
bai mažai buvo likę. Todėl švie
timo ir kultūros srityj buvo be
galės darbo. Mykolas įsijungęs 
j pedagoginį darbą aktyviai ėmjė 
veikti tautinėje visuomeninėje 
veikloje. Kiekviena proga tiek 
savo auklėtiniams, tiek suaugu
siems kalbėdavo, kad vis tiek 
pokarinis laikotarpis Lietuvai 
atneš laisvę ir politinę nepri
klausomą valstybę. Tik refiiią 
visiems lietuviams ryžtingai’ iii 
vieningai dirbti. t . 1

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę. švietimo ministerija .vi? 
sam krašte intešyviai steigė lirą? 
dines ir vidurines mokyklai 
žavingo ežero pašonėje, Veišijn 
miestelyje, taip pat įsteigė vi
durinę mokyklą, kurios direkto- 

. rium. paskyrė Mykolą židonį. 
Pradžioje darbo sąlygos buvo 
gan sunkios, tačiau jis savo ryž
tu visus sunkumus su kolego
mis mokytojais nugalėjo, čionai

keletą metų padirbėjęs susilau
kė gražų vaisių. Iš mokyklos iš
leido didelį būrį pralavintų ir iš
auklėtų jaunuolių, kuriems bu
vo atviros durys siekti augštes- 
nio ir augštojo mokslo.

Vėliau iš Veisijų Mykolas Ži
donis buvo nukeltas į Ukmergės 
apskritį, Gelvonių vidurinę mo
kyklą, direktoriaus. pareigoms, 
šis lietuviškas kampelis caro lai
kais, Vilniaus krašto dvarponių 
labai buvo nutautintas, čionai 
Mykolas rado plačią dirvą visuo
meniniai ir kultūriniai veiklai. 
Apart tiesioginių pareigų ir ak
tyvios veiklos jis ryžtingai tęsė 
Kauno 
kultete

1929 
terija 
mokyklų tinklą. Berods., sekan
čiais metais ir Gelvonių viduri
nė mokykla susilaukė tokio liki
mo. Tuomet Mykolas Židonis iš 
direktoriaus pareigų pasitrauk^ 
ir buVo paskirtas Alytaus įipji-į 
krities 1 rajono pradžios 
kyklų ’ inspektorium. J ; . \

Alytus skaitėsi Dzūkijos kul-' 
tūriniu ir ekonominiu centru. 
Mykolas atvykęs į Alytų tuojau 
įsijungė į visuomeninio gyveni
mo pozityvę veiklą, būtent : šau
lių sąjungoje, skautuose, Vil
niui vaduoti ir visose tautiško
se organizacijose. Savo taktiš
kumu ii didele tolerancija įsigi
jo visuomenėje ir organizacijo
se didelį! įiutoritetą. Ilgą laiką 
buvo vyriausiu organizacijų va
dovu ir vęiklos derintoju. Už 
nuopelnus 1 buvo apdovanotas 3 
oridjijjĮišTtgarbės ženklais).

jlšilt) metais atgavus Vilnių, 
švietimo, 'ministerija M. židonį 
ią į ĄĮyt^iuS'nukėlė j Vilnių. Vil
nijos krfastO' mokyklų tvarkyti 
ir ‘inspektuoti, čia jis savo pe
dagoginiu patyrimu atliko dide- 
lįttlatbil.' '■ r

Bolševikams okupavus Lietu
vą iš inspektoriaus pareigų at
leido ir paskyrė Vilniaus lietu
vių gimnazijoje rusų kalbos mo
kytoju. Bemokytojaudamas įsto
jo j Vilniaus Pedagoginį Insti
tutą, kurį vokiečių okupacijos

universitete teisių fa- 
studijas.
metais švietimo minis- 

ėmė mažinti vidurinių

o

Dėl kaikųrių( mokyklų jb|)kytojų 
politinių nesantaikų ir fabrikuo
jamų' iiitrigų Valdybos' sąstatas 
subyrėjo. Kitaip tariant valdy- i 
bos nariai atsistatydino. M. ži
doniui vėl ndkurį laiką reikėjo 
vienam dirbti.

Tačiau jis nebodamas didelių 
sunkumų suorganizavo’ knygų 
bei vadovėlių, leidirfio k/omisiją 
sų , kuria dėjo visas pastingąs, 
kąd kuo daugiausia tnpltykloms 
būtų .paruošta ir Atspausdinta 
vadovėlių. Toj srity jo rūpesčiu 
buvo pasiekti dideli ldimėjimai. 

M.,Židonis visoms mokykloms 
nustatė ‘ bendras taisykles, pa
tvirtino ‘ mokyklų vadovybes ir 
įpareigojo* (mokytojų 'tarybas 
griežtai'- lalikytis švietimo mi
nisterijos nustatytų programų 
ir - tinkamai’ jas'išeiti. Paskyrė 
gimnazijoms inspektuoti prity
rusius pedagogus inspektoriais, 
su kuriais jis visą laiką palaikė 
glaudų bendradarbiavimą.

Ir štai kai jau įėjo į tinka
mas darbo vėžes, Wiesbadeno| 
lietuvių stovyklą iškėlė į Kas-, 
sel-Mattenbe(rg. 
naujos ibį' ’ ‘ ’ 
Jis atslį&lbehfeL . _
naują |ietą ^iengųngil 
tojo Tlir^fi 
pradėjo) tqlii 
M. Židonis dažnai turėdavo va-

- žiuęti j Hanau LTB posėdžius, 
kas jam atimdavo (daug laiko.

• Sugrįžęs iš kelionėj dažnai tu
rėdavo dirbti naktimis. Dides-

■ nių darbų vykdymą bei planavi-
■ mą aptardavo su valdybos na-
1 riais. Vietoje turėjo aktyvius
• valdybos narius: Dr. J. Bartkų, 

J. Košį ir St. Jakštą.
1 Pradėjus Stovykloms krikti, o
• mokykloms užsidarinėti, atėjo 

ir M. židoniui apleisti tą
. iš- 

komitetą, kuri pagal įstatais pa-iVaiė gilią kultūrinę’ vagą. Jis 
skyrė švietimo valdybos pirmi-jįtremtyj.e, švietimo srityje, atli- 
ninku. Kadangi švietimo valdy- ų0 didelius darbus, kurie Lietu
ką kūrėsi atskirą institucija’, tai voš'mokyklos istorijoje ahrž.iais 
jam teko suorganizuoti pįrmąją bus minimi. . i • i tu
švietimo valdybą. Nuo čia ir Atvykęs į JAV nekurį. laiką 
prasidėjo sunkioji atsakingojojgyvenoAmsterdame, ' N." "Y. 
darbo našta. Jis tikėjosi, kad su Dirbdamas fabrike turėjo laiko 
keletą patyrusių valdyboje pa- vienus metus padirbėti šeštadie- 
skirų pedagogų galėsią vienin- nikėje mokykloje. Prieš du mė
gai ir sklandžiai dirbti. Vienokųus išsikėlė j New Haven. Conn. 
išėjo priešingai. Gerokai nusi-Tfen su žentu įsigijo namuką, 
vylė. Neilgai valdybai teko su- Dirba lėktuvų fabrike.
tartinai įr vieningai darbuotis. Mielam Mykolui, tavo kapos

--------- , ,

metu baigė.
' Vilniuje jį ir jo šeimą; ištiko 

skaudi nelaimė. Mirė jų' vientur- 
ti's'sūnus Algirdas,' VIII klasės 
mokinys..

Vokiečiu okupacijos metu 
kaip diplomuotas teislninkhs, 
Mykolas’ Židonis, galėjo1 pasiimti 
lengvesnį darbą. Tačiau jam 
mielesnis darbas buvo pedago
ginis. Todėl jis vėl grįžo į Vilnių 
prie pradž. mokyklų inspekta
vimo.

1944 m. bolševikams slenkant 
j Vilnių su gilia širdgėlą jis ap
leidžia Vilnių ir su. šeimą pasi
traukė j vakarus. Sunkiuoju ke
liu ir golgotinėmis kančiomis 
vargais negalais atsidūrė Vokie
tijoje. čia iki vokiečių kapitu
liacijos gyveno įvairose vieto
vėse, kur ir dirbo įvairius fizi
nius darbus. Po Vokietijos ka
pituliacijos, susiorganizavo lai
kinas lietuvių tremtihlų politi
nis komitetas į kurį buvo pa
kviestas ir M. Židonis.

Pradėjus stovyklose organi
zuoti pradž. ir augštesnesias 
mokyklas komitetas židoniui pa
vedė -tvarkyti švietimo reikalus. 
Jis nębodamus šunkumų tuojau 
jsijuiįgė j tą garbingą dajrbą.

StOvyilįlų pirtttiįinkaij atsto
vai, mokytojui) prjidėjd paausiai 
pas jį lankytis įvairiais švieti
mo reikalais. Kad ir paskubomis 
buvo steigiamos mokyljlos, l;et 
visį vieiį Židonis dėdąvo pastan
gų, kad įsteigtos mokyklos ne
nutoltų nuo pagrindinių peda
goginių dėsnių ir laikytųsi Ne
priklausomos Lietuvos švietimo 
ministerijos nustatytų progra
mų.

Vlikui ir stovyklų komitetų 
vadovybėms priėmus LTB įsta
tus Mykolas Židonis su kitaisĮej|ė f ' \ ‘ '
buvo išrinktas į LTB vyriaus; į švietimo barą, kuriame "jis

. čia, , vėl jam 
jėdoįjir naujai rūpesčiai. 
^albeVi^s sav<| į raštinę į 

-------ųngib moky- 
..t1osį kamįiatjlje, abu 
tolimesnę yfeiklg. Iš čia

Lietuvių Ev. Liut. Synodas Toronte
■.../■ .. .. ..

Rugpjūčio mėn. 21 ir 22. d.d. i 
susirinkę JAV ir Kanadęts di- i 
dėsniųjų parapijų atstovai ir , 
dvasininkai, svarstydami lietu
vių Ev. Liut. bažnytinius reika
lus, visi buvo vieningos nuomo
nės ir nutarė įsteigti JAV ir 
Kanados bendrą Liet. Ev. Liut. 
Synodą. Synodas rūpinsis išlai
kyti visas dvasines vertybes, 
kurias esame atsigabenę iš savo 
krašto.

Synodą labai nuoširdžiai svei
kino Latvijos Arkivyskupo ir 
JAV įgaliotinio dekano Kulličio 
vardu latvių ev. liut. bažnyčios 
vadovas Kanadoje dekanas kun. 
Skrodelis, Lietuvos Ev. Ref. 
Bažnyčios tremtyje. Superinten
dentas kun. S. Neimanas, New 
Yorko latvių parapijos klebonas 
kun. R. Zarinš, Diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis, Lietuvos Mį- 
nisteris Washingtone P. žadei- 
kis, Gen. Konsulas pulk.’J. Bud- 

. rys, Laisvės Komiteto New Yor- 
ke vardu jo atstovas, komiteto 

I narys A. Brakas, Lietuvos Ev. 
Ref. Kolegijos • vardu kun. P 
Šernas, ’ Krašto Ęendruomenės 
vardu Jokubynas,: "Nepriklausė 
mos Liętuvos” ‘.vardu Skirgaila 
ir kitį .veikėjai; pavieniai asme-

• nys.
Synodas nutarė rinktis kas 

metai savo posėdžiams. Synodas 
nutarė išrinkti Vadybą iš 3 dva
siškių, 3 pasauliečių ir 2 Lietu
vos Ev. Liuteronų Konsistori
jos pareigūnų, kurie palaikys 

. tęstinumą Lietuvos Ev. Liut. 
bažnyčios., į Synodo Vadybą iš
rinko kun. P. Dagį, kun. J. Pau- 

( perą ir vieną .dvasiškio vietą 
paliko laisvą, į kurią nutarė 
kviesti kun. A. Trakį. Iš pasau
liečių išrinko G. Borchertą — 
Chicagos iZiono parapijos pir
mininką, J. Preikšaitį — Toron
to Susivienijimo parapijos pir
mininką ir R. Braką — New 
Yorko parąpijos atstovą. Lietu
vos Ėv. Bažnyčios tęstinumui 
palaikyti 'išrinkti ’-į vadybą pa
skutinis Lietuvos Ev. Liut. Kon-

sįstorijos Prezidentas Dr. K. 
Gudaitis ir vice senjoras kuri. 
J. Pauperas. Jie buvo Lietuvos 
Valstybės Prezidento patvirtin
ti šioms pareigoms. . Taip pat 
pripažįstamas, kaip teisės auto? 
ritėtas teisės reikalams, pasku-. 
tinis Lietuvos Ev. Liut. Kon
sistorijos prokuroras, taip pat 
skirtas Valstybės Prezidento 
prof. K. žalkauskas. Nors šie 
paskutinieji Lietuvos Ev. Liut. 
Konsistorijos pareigūnai, kurie 
Lietuvos okupantų buvo suspen
duoti nuo pareigų, šiuose kraš
tuose negali veikti savo vardu, 
bet- jei liečia atstovavimą Lie
tuvos Ev. Liut. bažnyčios jiems 
visos teisės pripažįstamos.

Naujai išrinktoji Vadyba pa
reigomis dar nepasiskirstė. Ka
dangi kun. J. Pauperas ir kun. 
P. Dagys atsisakė kandidatuoti 
į senjorus', todėl kun. P. Dagiui

pasiūlius nutarta palikti visus 
vadybos dvasiškius ’ be titulų, 
nes .dažnai dėl titulų būna ne
susipratimų. .

Šis Synodas nesikiša ir nelie
čia Vokietijos, Anglijos ar kitų 
kraštų lietuvių Ev. Liuteronų 
susutvarkymo ir palieka jiems 
teises savystoviai tvarkytis. Sy
nodas užgirė kun. Kelerio at-, 
stovavimą lietuvių reikalų Pa
saulinėje Ev. Liuteronų Sąjun
goje.

Synodo iškilmingose pamaldo
se ir bendrame pobūvyje daly
vavo daug žmonių. Visiem pa
liko gilaus įspūdžio labai jautri 
latvių garbingo svečio kun. 
Skrodelio kalba, kuris labai aiš
kiai pabrėžė tautinę reikšmę, 
sakydamas, kad kiekviena tau
ta yra Dievo dovana ir būdami 
tremtyje turim daugiau 
tis tautiniais reikalais ir 
savo tautą kaipo Dievo 
duota didžią vertybę.

rūpin- 
mylėti 
mums

»

PROSPER MERIMEE
Vertė V. Ginlautas-Kavaliauskas
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—Kur jis? — paklausė tyliai Antonio.
— Ventoje. Miega — blakįų jis nebijo,

Kodėl gi tu vediesi šį arklį?
Dabar aš pastebėjau, kad Antonio, idant 

nesukeltų jokio triukšmo, arklio kanopas bu
vo. rūpestingai apvyniojęs senos anklodės 
gabalais.

Dėl Dievo meilės, — tarė Antonio, — 
kalbėkite tyliau. Jūs nežinote, kas yra šitas 
žmogus. Tai Jose Navarro, garsiausias An
dalūzijos plėšikas. Aš ištisą dieną dariau 
jums ženklus, bet jūs nenorėjote ju suprasti.

t*.’ ‘

— Banditas ar ne, nesvarbu, — atsa
kiau aš, — bet jis mūsų neapvogė, ir eičiau 
lližybų, kad net ir tokio noro neturėjo.

— Labai gerai, bet, du šimtai dukatų 
tam, kuris jį išduos. Už pusantros mylios 
nuo čia aš žinau jietininkų būstynę ir dar 
prieš dieną aš atsivesiu kiek stiprių žaliukų.. 
Aš būčiau paėmęs jo arklį, bet jis tėkš pik- 

' tas, kad niekas, be paties Navarro, negali 
prie jo net ir prisiartinti.

— Kad tave kur velniai! — tariau aš.
' — Ką tau .bloga šis vargšas žmogus padarė, baisaus žvilgsnio ir judesių, griebiant espem 

kad jį išduotum? Be to, ar jau esi visiškai 
tikras, kad jis yra tasai plėšikas.

— Visiškai. Jis buvo su manim nuėjęs 
j arklidę ir man tarė: "Atrodo, kad tu mane 
Sažįsti. Jei tu pasakysi šiam gerajam Sen
kui, kas aš esu, aš tau ištėkšiu smegenis”, vykstant pustuzinį., jietininkų ?

Likite, senjore, likite su juo. Jums nėra ko. . . . .....
bijoti. Tol, 
ir neįtars.

esate čia, jis nieko net

metų proga, linkiu sėkmės ir 
giedros nuotaikos. Tikiu, kad 
mes vėl susitiksime žavingojo 
Nemuno pakrantėse — Alytuje.

Jonas Miškinis

liet tik jis J>ūtų geras.
— Jūsų vadovas mane išdavė, bet 

man už tai užmokės. Kur jis yra?
— Nežinau ... Manhu, arklidėje ... 

cinu man kažkas sakė, kad...
— Kas sakė, Turbūt tik ne senė...
— Aš jo nepažinau... Nekalbant dau

giau,' turite jūs ar neturite, kurių nors mo
tyvų nebelaukti čia kareivių? Taip, ar ne? 
Jei turite, nedelskite, jei ne _  labanakt ir
atleiskite, kad'aš sutrukdžiau jūsų miegą.

— O, tasai jūsų vadovas, tasai jūsų 
vadovas! Aš iš pat pradžios juo nepasitikė
jau, — bet...'Sudiev, senjore, Dievas te
atlygina jums už jūsų patarnavimą man. Aš 
nevisiškai esu toks blogas, kokiu jūs mane 
laikote ... Taip, manyje dar yra kažkas, kas 
užsitarnauja doro žmogaus gailestį... Su
diev, senjore,... aš viena tegailiuosi, kad 
negalėjau jums atsilyginti.

— Už visa tai, ką gera aš jums esu pa
daręs, prižadėkite: man, don Jose, nieko ne
įtarti ir negalvoti apie kerštą kam nors. 
Palaukite, štai jums kiek cigarų ir laimin
gos kelionės!

Aš jam ištiesiau ranką, jis, nieko ne
atsakydamas,. ją paspaudė, pasiėmė espin-

ATEIKIT J TALKA 
VILTIES DRAUGIJAI
Vilties Draugijos metiniam suvažiavime, įvykusiam 

CIevelande gegužės mėnesio 22 d., 674 balsais (tik 2 balsams 
susilaikius), buvo nutarta esamą Vilties Draugijos namą 
praplėsti. To namo praplėtimas reikalingas Draugijos reika
lams, reikalingas tautinėms, jaunimo ir kultūrinėms organi
zacijoms.

Po suvažiavimo atėjęs vasaros atostogų laikas nebuvo 
patogus pradėti platesnę akciją namo praplėtimo reikalams 
surinkti reikalingą sumą pinigų. Bet dabar, kada atostogos 
baigiasi, kada visi grįžtame naujom jėgom dirbti organiza
cinį darbą, į Jus pasibeldžia Vilties Draugija ir prašo para
mos. Paramos įrengti dar vieną stipresnį lietuvybės židinį.

Vilties Draugijos suvažiavimo dalyviai namo praplėti
mo reikalams suaukojo $2205. Tai graži suma darbo pradžiai. 
Bet kad sumanymas būtu jgyveindintas, būtinai reikia dar to
kia paf -sumą (surinkti. Tik tingint kasoje apie $4500, su banko 
parama, galima darbą pradėti, jį įvykdyti ir naują lietuvybės 
židinį atidaryti.

Mes kreipiamės‘j visus Vilties Draugijos narius, Tau
tinės Sąjungos skyrius ir skyrių narius, Tautines akademines 
organizacijas, gausius Dirvos skaitytojuą.ir tautinės minties 
bičiulius: ateikite į talką, pinigine auka paremkite mūsų 
sumanymą, paraginkite kaimyną tai padaryti ir padėkite 
planą įgyvendinti.
, Siuskite šiam gražiam darbui kiek, kas išgalite ir už 

jūsų auką būsime didžiai dėkingi.
Vilties namų statybai aukos siunčiamoj: VILTIS. 1272 

East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Jūsų

riuos tik šis banditas padarys. Tačiau ar šis 
vidinis instinktas, prieštaraująs visiems 
samprotavimams, yra tikroji prejudicija? 
Atrodė, jog iš šios painios situacijos, kurioje 
aš atsidūriau, negalėjau be sąžinės prie
kaištų išsinarplioti. Aš dar tebesprendžiau 
savo elgesio moralės klausimą, kai pama
čiau pusę tuzino raitelių, atjojančių su An
tonio, kuris gudriai laikėsi užpakalyje. Aš 
juos pasitikau ir pasakiau, kad banditas jau 
išvyko daugiau negu prieš dvi valandas. 
Senelė, klausinėjama brigadininko, atsakė, 
jog ji pažinusi Navarro, bet, gyvendama 
viena, ji niekuomet nedrįsusi rizikuoti savo 
gyvybe, jį išduodama. .Ji pridūrė, kad pa
prastai, kai tik jis pas ją užsukąs, išvykstąs 
visuomet vidurnaktį. Gi aš turėjau vykti už 
kelių mylių parodyti savo pasą ir teisėjo 
akivaizdoje pasirašyti deklaraciją. Po to 
man vėl buvo leista tęsti archeologinius ty
rinėjimus. Antonio j mane žiūrėjo piktai, 
įtardamas, kad aš sutrukdžiau jam laimėti 
du šimtus dukatų. Tačiau Cordoboje mudu 
išsiskyrėme draugiškai. Tenai aš jam tiek 
atlyginau, kiek tiktai leido mano finansiniai 
ištekliai.

Besikalbėdami mes jau buvome liek nu
tolę nuo Ventos, kad arklio pasagu sukeltas 
triukšmas negalėjo būti girdimas. Antonio 
staiga nurišo nuo kojų skudurus ir ruošėsi 
sėsti ant arklio. Veltui aš prašymais ir gra
sinimais bandžiau jį sulaikyti.

— Aš esu neturtingas žmogelis, senjo
re, — tarė jis man: — negaliu nustoti dviejų 
šimtų dukatų, ypač tada, kai yra reikalas 
išvaduoti kraštą nuo tokio kirmino. Tačiau 
saugokitės — jei Navarro išbus, jis puls 
prie savo espingolės. Aš jau esu per toli nu
ėjęs, kad galėčiau grįžti. Darykite; kaip no
rite.

Keistuolis buvo jau balne, paspaudė 
pentiniais savo arklį ir tamsoje išnyko iš 
mano akių.

Aš buvau smarkiai supykęs ant savo 
vadovo ir gerokai susirūpinęs. Valandėlę pa
galvojęs, nusprendžiau grįžti į ventą. Don
Jose tebemiegojo, matyt, ilsėdamasis po golę. bei krepšį ir, taręs keletą man nesu-. 
daugelio nemigo naktų, nuovargio ir nuo- prantamų žodžių senei, skubiai nubėgo į ar- 
tykių. Turėjau smarkiai jį papurtinti,’ kad; klidę. Netrukus išgirdau jį šuoliais išjojant 
prižadihčiau. Niekuomet aš neužmiršiu jo \į'kaimą.

Aš vėl atsiguliau ant suolo, bet ųebe- 
golę, kurią aš’ dėl visa ko btivap padėjęs kiek užmigau. Pats save klausiau, ar aš turėjau 
atokiau nuo jo guolio. * i. jęurio nors pagrindo gelbėti nuo bausmės va-

— Senjore, — tariau /aš, — ; 
už pažadinimą, tačiau aš turiu “kvailą kinti- 
simą: ar būtų jums smagu čia pamatyti at-. neišdaviau 'savo vadovo, kuris elgėsi pagal 

įstatymus? Ar per mane nusikaltėlis jam 
nekeršys? Tačiau svetingumo pareigos!....

Laukinė prejudicija, tariau pats sau. Aš 
,.busiu atsakingas už visus nusikaltimus, ku-

2
Keletą dienų praleidau Cordoboje. Man' 

buvo nurodytas domininkonų bibliotekoje 
vienas rankraštis, kur , aš'tikėjausi rasiąs 
įdomių žinių apie antikinę Mundą. Gerųjų 
Tėvų labai mielai sutiktas, dienomis būda
vau jų vienuolyne, o vakarais vaįkštinėda- 1 
vau po miestą. Cordoboje prieš saulėlaidį

afleiskite' 7gįrir galbūt žmogžudį vien todėl, kad aš su daugybė dykinėtojų susirenka C.vadalkviviro 
nilą klau- ' juo'buvau valgęs kumpio įr ryžių. Ar aš upės dešinėje krantinėje. Čia jaučiamas kva-.

pams, daugelis moterų susirenka paupyje, 
apačioje gana augštos krantinės. Joks vy
ras nedrįsta maišytis jų tarpe. Vos tik su
skambėjus vakariniams varpams, laikoma, 
jog naktis jau prasidėjo. Su paskutiniu var
po skambtelėjimu visos moters nusirengia ir 
brenda j vandenį. Tada čia prasideda krykš
tavimas, juokas, pragariškas vandens teliš- 
davimas. Nuo krantinės viršaus vyrai išpūtę 
akis žiūri j besimaudančiąsias, bet maža ką 
temato. Tačiau šios baltos ir neryškios for
mos, atsimušusios tamsiai . melsvame upės 
fone, veikia poetiškas sielas, ir, turint bent 
kiek fantazijos, lakumo, nesunku įsivaizduoti 
Dianą ir besimaudančius jos nimfas, visiškai 
nesibijant Acteono (Acteonas — medžioto
jas, užėjęs besimaudančiu Dianą, kurį deivė 
pavertė elniu ir kuris savo paties šūvių 
buvo suplėšytas. Vert.) likimo.

Man pasakojo, jog kurtą išdykusių vy
rukų būrelis patepė katedros varpininką, kad 
šis paskambintų kokias dvidešimt minučių 
anksčiau nustatytos valandos. Nors dar buvo 
šviesu, tačiau Gvadalkviviro nimfos, labiau 
pasitikėdamas varpu negu saule, nėabejoda- 
mos ramia sąžine apsirengė maudymosi kos
tiumais, kurie visuomet yra labai paprasti. 
Tąkart.manęs ten nebuvo.

Dabar varpininkas buvo nepajudinamas, 
šviesa menkutė. ii‘ tik katės akis tegalėjo 
atskirti seųiausiąją apelsinų pardavėją nuo 
pačios gražiosios Cordobos koketės.

Vieną vakarą, jau visiškai sutemus, 
rūkiau, atsirėmęs j apsauginę krantinės sie
nelę, kai viena ■ moteris užlipo laiptais, ei
nančiais nuo upės, ir atsisėdo netoli nuo 
manęs. Jos plaukuose buvo didelė puokštė

Jis pašoko .ir baisiu balsu paklausė:
— Kas jums-sakė?
'—Nesvarbu, iš kur ateina įspėjimas,

pas, einąs iš odos dirbtuvių, kurios nuo senų
laikų tebėra garsios savo dirbiniais, tačiau, jazminų, kurie ypač naktį skleidžia svaigi-, 

nantį kvapą. Ji buvo paprastai ar galbūt net 
skurdžiai apsirėdžiusi, visiškai juodai, taip, 
kaip ir dauguma kokečių .rengias}, vakarais.

iš kitos pusės, čia galima pasidžiaugti regi
niu,’ turinčiu senąją vertę. Kelias minutes 
prieš "pradedant skambėti vakariniams var-



niki asmens, kurie net nekrei-

Spaustuvėse vyrauja netvarka, 
nešvara ir trūkumai

Nacionalizuotose spaustuvėse . 
senoji administracija be išim
ties, visa buvo pašalinta, nekal- ■ 
bant jau apiee buvusius spaus- ( 
tuvių savininkus — lietuvius ( 
verslininkus, ar bendrovių da- , 
lininkus. Tai buvo didžiausi bol
ševizmo priešai. Tačiau, būdin
ga, kad visai kitaip buvo pasi- ! 
elgta su žydų tautybės asmeni- | 
mis. čia ir vėl, kaip pačiame po- . 
ligrafijos pramonės treste, žydų ] 
tautybės elementas daugumoje . 
paliko spaustuvių vadovaujan
čiose vietose. Tuo būdu 34 svar
besnėse poligrafijos pramonės 
įmonių vadovaujančiose vietose 
buvo: direktorių — lietuvių 12, 
žydų tautybės 16, kitų tautybių 
6, technikinių vedėjų — lietuvių 

~ 9, žydų tautybės 5, kitų tauty
bių 2 ir vyr. buhalterių — lie
tuvių 8, žydų tautybės 20 ir ki
tų tautybių 6. Iš viso lietuvių 
būta — 29, žydų tautybės — 
41 ir kitų tautybių — 14.

Naujiesiems adminis tr a to
riams nelabai sekėsi tvarkyti 
įmones, nes spaustuvėse vyrau
jančia netvarka buvo nepaten
kintas ir pats vietinės pramonės 
komisaras šumauskas. štai ką 
byloja vienas jo įsakymų dėl 
aplankymo valstybinės spaustu-1 
vės 4 Nr. Kaune, kurioje direk
toriavo Chaimas Mejeraviaius, 
o vyr. buhalteriu buvo Jankelis 
Liubičius: ”1941 metų kovo 
mėn. 5 d. aplankiau valstybinę 
spaustuvę Nr. 4, Kaune, esan
čią Ugniagesių g-vėje 11 Nr. 
įmonėje buvo rasta didelė ne
švara ir netvarka. Ant grindų 
pilna šiukšlių, mašinos' nevaly
tos, visur pilna dulkių. Už 
spaustuvės namo suverstas kal
nas nuoplovų, kas pavojinga 
gaisro atžvilgiu. Spaustuvės di
rektorių drg. Mejeravičių, už 
nesirūpinimą palaikyti įmonėje 
švarą ir tvarką, papeikiu ir įsa
kau rastus trūkumus pašalinti”.

žinoma, nekitaip buvo ir ki
tose įmonėse, štai, popierio ga
minių įmonės ''Ateitis” techni
kinis vedėjas jau tiesiog griežta 
1B——— ■ 1 1 m

KAZYS KElrfEžYS reikalu bet kokių ^teigiamų 
zultatų.

forma reiškia trestui pretenzi
jas dėl sutvarkymo jo vedamos 
įmonės mašinų. Jis įspėja tres
tą, kad, jei tas nebus padaryta, 
tai mašinos greitai visiškai su
stos ir negalės dirbti.

"Spindulio” spaustuvėje nuo 
Nepriklausomos Lietuvos laikų 
buvo likę trys monetų kalimo 
mašinos, kuriomis buvo kalami 
lietuviški sidabriniai ir variniai 
pinigai, čia buvo proga tresto 
valdytojams pasitarnauti Mas
kvai. Buvo pranešta raštu LT 
SR liaudies komisarų tarybai, 
kad tos mašinos stovi "Spindu
lio” spaustuvėje nuo 1939 metų 
nenaudojamos. Esą jų vertė vi
sai amortizuota. To tik ir rei
kėjo, kad jomis susidomėtų 
Maskva ir išvežtų iš Lietuvos.

Kaip nelankstus ir komplikuo
tas buvo bolševikinis valstybi
nis aparatas matyti ir iš šio 
spaustuvių. gyvenimo fakto. 
"Spindulio” spaustuvės rotacinei) 
mašinai prireikė grandinių, ku
rios pradėjo trūkinėti ir gesti. 
Tresto nurodymu, grandinės bu
vo užsakytos vietoje vienoje 
mechanikos dirbtuvėje. Žinoma, 

, grandinės buvo padarytos, tik 
neatitiko pavyzdį. Jos visai ne
atitiko techniškas sąlygas ir 
stachanovietiško darbo grandi
nių spaustuvė vis dėlto pabijo
jo vartoti, nes buvo pavojaus 
pačią mašiną sugadinti. Tada, 
neišvengiamai reikėjo tas gran
dines užsakyki Vokietijos fir
moje "Vomag”. Bet, supranta
ma, nebuvo gauta leidimo už
sakyti grandines užsienyje. Tai 
galėjo nuspręsti tik kompartija. 
Be to, "Spindulio” spaustuvė dar 
spausdino partijos organą "Tie
sa”. Beliko kreiptis per "Tie
sos” redaktorių Zimaną, j kom
partijos centrinį komitetą, kad 
neatidėliojant būtų duotas lei
dimas pirkti grandines Vokieti
joje, žinoma tik per Maskvos

re-

pia jokio, dėmesio ,
jimus. Išvadoje, prašęma. spaus
tuvių sargams išdubti pilkius.' 

Tačiau, atrodo, tas. prašymas 
liko be pasėki

Sabotažas, ir spaustuvių 
apsaugos sustiprinimas

Bolševikiniais laikais į kiek
vieną spaustuvės klijentą, ar ’ 
šiaip atsilankantį asmenį buvo i 
žiūrima su didžiausiu nepasiti
kėjimu. ‘Stropiai buvo sekami ir 
patys spaustuvių dirbantieji. 
Visur buvo bijoma galimo sa
botažo, ar kenkimo veiksmų, 
kaip tai įprasta Sovietų Sąjun
goje. Kartais įvykę ir nelaimin
gi atsitikimai buvo palaikyti 
piktos valios asmenų darbu. To
dėl, komunistų partijos centro 
kotmiteto įpareigotas poligrafi
jos trestas buvo išleidęs spaus
tuvėms saugoti net specialę in
strukciją, kuri buvo privaloma 
taip vadintai tresto įmonių sar
gybai. 1941 m. vasario 22 d. 
trestas instrukcijoje nusiskurt- 
džia, kad pastaruoju metu kai 
kuriose įmonėse pasireiškė pa- 
botažo veiksmų, ' padeginėjimų 
ir kt. Esą panašiems sabotavo 

Į aktams išvengti įmonių budė
tojai — sargai, įpareigojami 
stropiai sekti, kad į įmones ne
patektų nereikalingi asmens. Jie 
privalo tikrinti ateinančius į 
įmonę ne tik interesantus, bei ir 
dirbančiuosius, kurie įleidžiami 
į įmonę tik sų direktoriaus pa
žymėjimais. Interesantai gali 
būti įleidžiami ;įik į įmonės kon
torą. Sargas, įleisdamas intere
santą į kontorą, duoda jam lei
dimą, o iš interesanto paima vi
daus pasą, ar jį atstojantį, as
mens liudijimą. Dlrban^ųjų 
svečiai iš viso į įmonę jokiu at
veju negali būtį leidžiami. Maža 
to. Trestas btjvo sumanęs spaus
tuvių sargus net apginkluoti. 
Todėl kreipės}';, milicijos valdy
bos slapto skyriaus viršininką, 
nurodydamas, kad spaustuvių 
sargyba neapgįnkluota ir išti
kus galimiems pavojams, ar 
šiaip netikėtumams, neturėtų 
kuo apginti save ir valstybinio

r„._.niųr.'nės.' įmonių 
apsaugos reikalu .trestas' buvo 
priverstas net. kreipti?' į, kom
partijos centro komitetą, skųs
damasis nenormalę įmonių ap
saugos būkle, kurios pašalinti 
trestas neturi jėgų. Esą trestas
susiduria šų yisa eile nenūgali-
—------ -"r--t

Mes <

mų klĮūčiųrdėl kurių negali im
tis/. pilnos atsakomybės įmonių 
apsaugos atžvilgiu. Esą spaus
tuvių būstuose iki šiol gyvena 
įvairūs pašaliniai asmens. Pa
vyzdžiui "Varpo” spaustuvės 
kieme gyvena F. Bortkevičienė, 
pas kurią gyvena dar keli paša
liniai asmens ir nuolat vaikš
čioja įmonės rajone. 0‘ "žaibo” 
spaustuvės patalpose tebėra 
mokėšČių inspekcija ir kas, labai

duodam ir iikeičiatti EagU SUmp.

Greitas pristatymas iki 43x72 colių dydžio

1
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būdinga, užkliuvo ir paties "Ta
rybų Lietuvos” redaktoriaus 
jono Šimkaus' privatus butas. 
Suprantama, kad šiuo atveju 
tresto pastangos negalėjo susi
laukti joltių vaisių.

(B. d.)

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų
• DIRVA

.e- ’ ’

įsidėmėk .
r - i

DIRVOS
adresą —-

1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio

BLIZGANČIOS BALTOS PLIENINES
su lengvai nuvalomom plastiškom juostom!

78 skirtingų paruoštų dydžių 
už žemas kainas!
—18 iki 22” Pločiai
56 Ūgiai — pigiai 
Visi pločiai nuo 18 iki 43
Vinį įlotai ikt IV namnSil

• Nylono užtraukimai

• Lengvai nuvalomas 
plastiškos juostos

• Tvirta plastiška 
apačia

reitam pristatymui!

Pločiai 66” Ilgis 64” Ilgis 72” Ilgis
18-22” 2.99 3.49 4.49
23-26" 3.49 3.99 4.79
27-36” 3.79 3.99 4.99
37-39” 4.69 4.99 5.59
40.43” 6.69 6.99 6.99

■■ Tikrai lengvai plaunami... atrodo švarios ... būna 
švarios... LENGVOS VALYTI! Plastiškos juostos 
nesusitrauks, nenubluks nei pakeis spalvą. NYLONO 
užtraukimas pats išsitepa. alyva, tyliai veikia, ne- 
susiriešioja beveik amžinai. Pritaikomas pravėrimo 
šniūras. Jos duoda visišką privatumą, pilną šviesą, 
oro kontroliavimą ir visų mėtų izoliaciją.

ITO MtASUIt lor IN51AUATION ei VtNtTlAM SUNOS 
lintot’ " OUKIOĮ

w *'«*•*• CaUaa

"Techimportą”. Tarybinės Lie-turto. Esą spaustuvių rajonuo- 
tuvos įstaigos jau buvo galuti- sė nakties metu maišosi pašali
nai nustoję vilties pasiekti tuo

Paštą ir telefono užsakymai priimami pirmadienj nuo 9 
ryto iki 9 vakaro už prekes $2 ar daugiau; C.O.D. už $3 

ar daugiau, šaukite: ČHerry 1-3000.
The May Co.'s Basement Drapery Department

W1DTH UNGTrt VlOTH UNOTK

Moterys comme ii faut juodai rengiasi tik 
rytą, vakarais jos rengiasi a la francesa. Ei
dama prie manęs, ji leido nuslįsti ant pečių 
mantilijai, kuri dengė josios galvą, ir tam
sioje "žvaigždžių šviesoje” pamačiau, kad 
ji yra maža, jauna, gražaus kūno sudėjimo 
ir labai didelėmis akimis. Tuojau pat. nu
mečiau savo cigarą. Ji suprato šį prancūziš
ko mandagumo ženklą ir skubėjo pareikšti, 
kad jai labai patinkąs tabako kvapas ir kad 
net ir ji pati rūkanti, jei gaunanti labai 
švelnių "papelitos”. Laimei, aš tokių kaip 
tik turėjau savo papirosinėje ir tuojau jai 
pasiūliau. Ji teikėsi paimti vieną ir užsidegė 
į degantį virvagalį, kurį mums už vieną sū 
atnešė vienas berniukas. Maišydami dūmus, 
aš ir gražioji undinė kalbėjomės taip ilgai, 
jog ir nepamatėme, kad esame beveik vienų 
vieni krantinėje. Man atrodė, nebūsiant ne
mandagu pasiūlyti jai užeiti į kavinę suval
gyti ledainių. Kukliai paabejojusi, ji sutiko, 
tačiau, prieš nuspręsdama, ji norėjo sužino
ti, kuri valanda. Aš užsukau savo laikrodį, 
kad jis skambintų, ir tai, atrodė, ją labai 
nustebino.

— Kokių išradimų yra pas jus, senjore, 
užsienieti! Iš kurio krašto jūs esate? Grei
čiausiai anglas? ' ' t

— Esu prancūzas ir jūsų nuolankus tar
nas. O jūs, senjorita ar senjora, turbūt esate 
iš Cordobos ? . " J '

— Ne. 1 •. ' ‘ -
— Tai bent iš Andalūzijos. Aš tai spėju 

iš jūsų švelnios kalbos.
— Jei jūs taip gerai pažįstate tarmes, 

jūs turėtumėte atspėti, iš kur aš esu. .
— Manau, kad jūs esate iš Jėzaus kraš

to, du žingsniai nuo rojaus.

— O, rojus!... čia žmonės sako, kad 
jis sukurtas ne mums.

— Tad jūs būsite maurė arba... ir aš 
susilaikiąu, nedrįsęs ištarti: žydė.

— Gana jau, gana! Jūs aiškiai matoįe, 
kad aš esu čigonė. Gal norite, kad aš jums 
išburčiau la baji (burti, pasakyti ateitį). Ar 
jūs girdėjote kalbant apie Carmencitą? Tai

• Jas. , >
Tadą^ prieš penkiolika metų, aš buvau 

toks netikėlis, kad, atsidūręs šalia raganos, 
nesitraukiau nuo jos atatupstas iš pasibai
sėjimo.

"Puiku, — tariau pats sau: — Pereitą 
savaitę vakarieniavau su didžiųjų kelių va
gimi, šiandien einu valgyti ledainių drauge 
su velnio tarnaite. Kelionėje tenka visko pa
matyti”. Turėjau dar ir kitą motyvą su ja 
palaikyti pažintį. Išeidamas iš kolegijos, pri
sipažinsiu savo gėdai, praleidau kiek laiko 
bestudijuodamas okultinius mokslus ir net 
keletą kartų buvau mėginęs prisiekti tam
sybių dvasiai. Nors jau seniai buvau pa
sveikęs nuo panašių tyrinėjimų aistros, ta
čiau tebejaučiau tam tikrą smalsumą visiems 
prietarams, ir man buvo įdomu sužinoti, kiek 
magijos menas yra išsivystęs, čigondose.

Besikalbėdami įėjome į kavinę ir atsi
sėdome prie staliuko, apšviesto žvake, ąp- 
gaubta stįklū. Man buvo patogu stebėti savo 
gitana-' (gitkna — ispaniškai čigonė. Vert;) 
.tuo tarpu kai keli garbingi asmens, valgy- skambinti laikrodį, 
darni savo ledainius, nustebę žiūrėjo į mane 
tokioje puikioje kompanijoje.

Labai abejoju, kad senjorita Carmen

man nesuprantama kalba žodžius. Tai buvo 
"rommani” arba "chipe calli” — vieną či
gonų tarmė. Tuojau pat berniukas kažkur 
dingo, palikdamas mudu vienus gana erdva
me kambary, kuriame buvo staliukas, dvi 
taburetės ir dėžė. Neužmirština dar ir van
dens ąsotis, krūva apelsinų ir ryšuliukas 
svogūnų.

Kai tik likome vienu du, čigonė išsi-

būdvardžių, tinkančių trims jos asmens da
lims. Pavyzdžiui, tris dalykus ji turi turėti 
juodus: akis, antakius ir blakstienas, tris 
plopųs: pirštus, lūpas ir plaukus ir t.t. Dėl 
likusių pažiūrėkite'Brantome. Manoji čigonė 
negalėjo pretenduoti į tiek tobulumų. Jo
sios oda, nors ir labai lygi, buvo beveik va
rio spalvos. Akys buvo įstrižos, tačiau nuo
stabiai didelės,* lūpos truputį storos, bet
gražios ir leidžiančios matyti dantis, bal- traukė iš dėžės kortas, kurios atrodė jau 
tesnius už nuluptą migdolą. Plaukai, truputį 
perstambūs, buvo juodi su mėlynu, lyg varno 
sparnas, atspindžiu ilgi ir blizgą. Kad nebe- 
varginčiau jūsų labai smulkių aprašymu, ap
skritai imant, aš jums tepasakysiu, kad kiek- 
kieną defektą atitiko kas nors gražaus, kas 
greičiausiai ėjo iš kontrasto. Tai buvo keis
tas ir laukinis grožis, veido, kuris pradžioje 
stebino, tačiau kurio nebegalima buvo už
miršti. Ypač josios akių išraiška buvo drau- Staiga durys smarkiai atsidarė, ir vyras, ligi 
ge pikta ir gašli, kokios aš po to niekad ne
mačiau. "Akis čigono, akis vilko”, sako is
panų priežodis, reiškiąs astrų stebėjimą. Jei 
jūs neturite laiko nueiti į zoologijos sodą 
pažiūrėti vilko žvilgsnio, stebėkite katę, ka
da ji tyko žvirblio.

Būtų buvę. juokinga leisti kalbėti apie

labai sudėvėtos, magnetą, sudžiūvusį kame- 
leoną ir keletą kitų daiktų, būtinų josios me
nui. Paskui ji man liepė pinigu padaryti 
dešinėje rankoje kryžių ir magiškosios cere
monijos prasidėjo. Nėra reikalo jums pasa
koti apie josios pranašavimus, gi iš jos ope- 
ravimo. būdo buvo aišku, kad tai nėra tik 
pusraganė.

Deja, netrukus mes buvome sutrukdyti.

jausi neleidęs jo pakarti.
— Tai jūs, mano narsusis bičiuli, tariau, 

slėpdamas dirbtinį juoką, — pertraukėte 
senjoritą kaip .tik tuo momentu, kada ji man 
pasakojo labai įdomius dalykus.

— Kaip ir visada! Tai. baigsis, — tarė 
jis pro dantis, piktai pažvelgdamas į ją ...

Tačiau čigonė vis tebekalbėjo jam savo 
kalba ir vis labiau ir labiau jaudinosi. Jos 
akys paraudo ir pasidarė baisios, veido bruo
žai susitraukė, ji trepsėjo koja. Man atrodė, 
kad jinai verste vertė jį kažką daryti, ko jis 
nesiryžo. Viena tik atrodė per gerai supra
tau, matydamas jos mažą rankutę mojuo
jant po jos smakru. Man atrodė, kad tai 
buvo kalbama apie gerklės, tik, spėjau, ne 
manosios, perpjovimą.

Į visą šių žodžių audrą don Jose atsakė 
tik dviem ar trimis trumpais žodžiais. Tada 
čigonė pažvelgė,} jį gilios neapykantos žvilg
sniu, paskui turkiškai atsisėdo viename kam
bario kampe, išsirinko vieną apelsiną, nusi
lupo ir pradėjo valgyti.

Don Jose paėmė mane už rankos, atida
rė duris ir išvedė į gatvę. Visiškai tylėdami, 
nuėjome apie du šimtus žingsnių. Paskui jis, 
rodydamas ranka, tarė: <-*

X ‘
■i- Visą laiką tiesiog ir prieisite tiltą.
Tuo pat momentu jis apsisuko ir greitai 

nuėjo. Jausdamas gėdą ir labai blogai nusi-. 
teikęs, grįžau į savo sipuklę. Blogiausia buvo 
tai, kad nusirengdamas pastebėjau, jog ne-

akių apsisupęs rudu apsiaustu, įėjo į kamba
rį, nepergrakščiausiai dėbčiodamas į čigonę. 
Ką j iš sakė, aš nesupratau, bet jo balso to
nas rodė jį labai blogai nusiteikus, čigonė, jį 
pamačiusi, neparodė nei nustebimo, nei pyk
čio, tik, pribėgus prie jo, gausiai berdama 
žodžius, jam pasakė. kelis sakinius paslap- 

savo likimą kavinėje. Todėl prašiau gražiąją tingąja kalba, kuria ji jau buvo-naudojusis 
raganą leisti man ją palydėti ligi josios na- man esant. Dažnai kartojamas žodis "payllo” 
mų. Ji be jokių sunkumų sutiko, tačiau dar , buvo vienintelis, kurį aš supratau, Aš žino- 
notėjb sužinoti laiką ir prašė manę vėl pa- jau, kad čigonai juo vadina kiekvieną ne jų 

rasės vyrą. Prileisdamas, kad tai buvo kal- 
Ar jis tikrai auksinis? — paklausė bama apie mane, laukiau malonaus pasiaiš- 

jinaiZ labai atidžiai jį stebėdama. kinimo. Jau buvau paėmęs už kojos tabure-
____ __  __  ____ , . kįi męs išėjome,. buvo jau visiškai nak- tę ir svarsčiau apie tinkamą.momentą svies- __, __ _______„_____ _  

būtų, grynos rasės. Ji mažiaušUi-'yrą bent’ tis. Daiigunta parduotuvių buvo uždarytos, ti ja nekviestajam į galvą. Jis, šiurkščiai beturiu lakirodžio. įvairūs motyvai neleido 
daug gražesnė už visas savo taittos moteris, o gatvės beveik tuščios. Mes perėjome Gva- pastumdamas čigonę, priėjo prie manęs. pas-
kurias aš kada nors buvau'sutikęs.. Kad mo- daįkyįviro tiįtą ■ ij priemiesčio gale -sustojo- kui žengė žingsnį atgal.

(šią metaforą, reiškiančią Andalūziją, teris būtų graži, sako ispanai;, reikią, kad (ne, pYįešais vieną namą, kuris, žinomą, jokiu -t O,• senjoras, tai jūs čia?
aš buvau girdėjęs, iš savo draugo, žipomo joje būtų trisdešimt "jei", arpą,.jeigu no- atveju nebuvę panašus į rūmus. Vaikąs ati-’ Aš, pažvelgęs.į jį, atpažinau savo drau-
picadoro Francisko Sevilla). rite, kad ją. Būtų: galima apibrėžti dešimčia darė į muma duris, .čigonė pasakė jam kelis gą don Jose, šiuo momentu truputį gailė

man eiti rytojaus dieną' ir pareikalauti 
grąžinti arba prašyti corregidorą,. kad 
teiktųsi įsakyti jo pąjieškoti.
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morąlės“ principu^ aktyvios ‘ arti
mo meilės, principu, npš tik juo 

i i .žniogaus
atpalaiduotos 

visų kliūčių ir sunaudotos
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, PORINK1MINIS 
"GARBINGUMAS”

Aktuali yra tautiškumo min- 
tis įr Tėvynėje, ir tremtyje. Bu
vo ji bandyta sumistiriti — šne
kėta apie "kraują” ir "misiją”, 
šiandien reikalinga jinai gražin
ti - gy venimiškon patirties ir 

■ mokslo plotmėn. Tautiškumas 
yra protu prieinama, protą įti
kinanti ir pratu įgyvendintiną 
sąvoka.

Iš tėvų paveldėtuose genuose 
žmogus neturi nei tautinio 
"kraujo”, nei legendarinės tau
tinio genijaus "misijos”.' Kiek
viena tauta, kaip ir kiekvienas 

■ žmogus, turi tik vieną "misiją”
— būti, kuo ji yra,1 kurti tai, 
kas jos būčiai ir būdui sava, ir 
tuo, kas jai būdinga, pasaulyje 
pagarsėti. Vienintelė jos; kaip ir 
kiekvieno jos piliečio, misija 
yra drįsti ■ būti savimi.

Tautinė ideologija negali rem
tis prigimtimi, bet tik tuo, ką 
su savo prigimtimi padarome. 
Tautinė ideologija paremtą ne 
biologiniais, ’ bet kultūriniais 
pradais. Jos pagrindas ne gi
mimas lietuviškoje Šeimoje, bet 
lietuidškos šeimos ir aplinkos 
įtaka naujagimiui,- > vaikui- ~ ir 
jaunuoliui. Tautinė ideologija 
rcmiaąi tfi" formuojančia įtaka, 
kurią lietuviška aplinka turi už
gimimu savo žmogiškąją karje
rą pradedančiam vaikui, ši įta
ka, suformavusi naują asmeny- 

. bę, palieka joję glūdėti. A8me" 
nybes -pagrinduose ’ii^jos ‘reiš
kimosi būduose palieka tautiniai 
pradmens__nebūtinai tėvų, bet
tos šeimoje vyravusios kultūri
nės aplinkos, kuri vaiką subran
dino į žmogų.

Šie žmoguje įaugę ir nuo jo 
buities psichologiškai neišski
riami tautinės kultūros pradai 
yra sykiu ir pagrindai tautinei 
ideologijai.

Pagrindinis visų socialinių 
ideologijų reikalavimas gali bū
ti suvestas į šį: žmogui duotinos 
tokios sąlygos, kuriose jis savo 
vertingąją būtį juo pilniau ga
lėtų atBkleisti. Dėl žmogaus es
mės nesutars ideologijos, kaip 
krikšm^nybė Ii r materializmas. 
Tačiau mokslai — socialiniai, 
psichologiniai ir antropologiniai
— vieningai pabrėžia didžiulę 
įtaką, kurią kultūrinė aplinka 
turi į žmogaus asmenybės .for
mavimąsi ir net į jo natūralinių 
polinkių pakitimą.

Kiekviena kultūra yra tauti
nė. Kiekviena asmenybė, sufor
muota tos kultūros įtakoje, yra 
tautinį charakterį turinti asme
nybė. šis charakteris yra jo bui
ties ir esmės dalis. Tokiu būdu: 
socialinės ideologijos tikslas ne 
tik sudaryti tokias bendruome
nines sąlygas, kuriose asmuo 
galėtų juo pilniau atskleisti sa
vo žmogiškąją būtį, bet kad jis 
ją galėtų išskleisti toje formo
je, kurioje jinai jo asmeny eg
zistuoja. Socialinės ideologijos 
tikslas yra sudaryti vertas są
lygas ne žmogui aplamai (kuris 
kiekvienu atveju tėra iliuzija), 
bet tam tikros tautos ir todėl 
tam tikro tautinio charakterio 
žmogui.

šis žmogus, dėka skirtingų jį 
formavusių įtakų, skiriasi- nuo 
kitų tautų kitose kultūrose 
■brendusių žmonių. Jo asmeny
bės p^ichiiiis vėįMimas reika
lauja tam tikrų aplinkos sąlygų
— būtent visų pirma ‘tų, ’ ku
riems jo asmenybė pritatkyta.

' Gi. pritaikyta ji buvo tai aplin
kai, kurios įtakoje ji subrendo; 
Tautinės kultūros, kurios aplin-

VYTAUTAS KAVOLIS

koje jis formavosi* aplinka jį 
sukūrė, kaip atitinkamo kietu
mo instrumentą^ veikti savoje 
aplinkoje. Tautinė kultūra pri
taikė joje augantį žmogų sau. 
Vienai medžiagai pritaikytas in
strumentas kietesnės neįpjaus 
bet pats sulųš. Minkštesnę su
gadins ir pats suges. 'Tautinė 
kultūra duoda joje užaugusiam 
žmogui tą aplinką, kurioje jis 
daugiausia gali b.ūti savimi — 
o tai reiškia, būti laimingu ir 
kūrybingu.

Gadynė, kada tikėta universa
linėmis, visai žmonijai galiojan
čiomis socialinėmis Ideologijo
mis — ir vaistais, gydančiais 
nuo visų ligų -4 praėjo. Supratę 
tautinių kultūrų ir tautįnio bū
do skirtumus, — o tam yra 
visa naujoji ir be galo populiari 
"colture and personality" mo
kyklą psichiatrijoje, sociologi
joje ir antropologijoje — ima
me pripažinti kiekvienai tauti
nei kultūrai teisę formuoti to
kias gyvenimo formas, kurios 
patenkintų tos kultūros jau su
formuotas asmenybes. Prie skir
tingo tautos būdo prisitaiko ir 
"universaliosios” religijos, ir 
ūkis, ir politinės 'sistemos.

Socialinė ir tautinė ideologijos 
tuo būdu tampa vienu ir 'tuo 
pačiu, nes tautiškumas yra toji 
dvasia, kuri persunkia bet ku
rią socialinę ideologiją, kuri te
miršta pačiu savų gimimu. Yra 
netikros tos ideologijos, kurios 
taikomos visai žmonijai, ir be
viltiški kryžiaus karai išganyti 
visą pasaulį toje ar kitoję dva
sioje. Kiekviena tauta turi’ savo 
kelią, apspręstą savo žmonių 
būdo ir tautinės kultūros. Tik 
šis kelias laiduoja tautai gerai 
susitvarkiusios bendruom e n ė s 
laurus.

Tautinė ideologija yra ne kas 
kita, kaip žodžiais išreikštas 
būdas, kaip tos ar kitos tautos 
žmogui užtikrinti geriausias 
medžiagines, bendruomenines ir 
dvasines sąlygas tarpti savo 
žmogiškumu, išplaukusiu iš sa
vo tautos ysčių. NuO kitų pa
žangių socialinių ideologijų tau
tiškoji visų pirma skiriasi tuo, 
kad ji tuos būdus išveda iš gy
vojo savo tautos žmonių cha
rakterio, iš jų norų ir reikalų 
suvokimo, bet ne iš abstrakcijų, 
esančių šalia ir virš tautinės 
bendruomenės ir todėl jai neeg
zistuojančių.

Tautinė ideologija skirta tau
tos viduje vykstantiems bend
ruomeniniams santykiams tvar
kyti. Kaip realistinė ideologija, 
ji savin įglaudžia visus, tautoje 
egzistuojančius faktorius, taigi 
ne vien demografinius ir ekono
minius, bet taip pat ir tikėjimus 
bei netikėjimus, kurie visi 
tampa medžiaga tautinei ideo
logijai.
• Tarptautiniai santykiai tvar
kytini ne pagal tautines ideolo
gijas, kurios yra, buvo ir bus 
skirtingos — nes' skirtingos są
lygos ir'žmonės, jas išugdę, — 
bet pagal tarptautinę moralybę, 
kuri turi būti visiem bendra’'ir 
privaloma. UN ir UNESCO'visų 
pirma vaizduotinisi kaip ipstru- 
mentai tai moralybei 'kurtį; Bus 
ji višiškai nauja, šiandien, ne
egzistuojanti, nes turės būttpri- 
valoma ir krikščioniui, ir bu
distui, ir tikinčiam, ir netikin- 
čam, ir idealistui; ir materialis
tui. šiandieninės 'idealistinės 
moralybės tam tikslui dar toli 
gražu per maža pribrendusios;

- y ■.

„ŠVIESOS”
SAMBŪRIOt „į. WlGamtos kataklizmai

žmogaus sielos užkampius, ku
rie paprastai yra-saugiai užslėp
ti po kiekvieno iš mūsų nešioja
ma- kauke. Todėl nenuostabu 
kad antrojo pasaulinio karo 
gaisrams’ ;dar- tebesmilksiant, 
Vokietijoje atsidūręs benamis 
Lietuvos studentas netiktai pa
sijautė atsidūręs griuvėsių lau-, 
kuose, bet taipogi suvokė, kad 
jo tikėjimas didžiųjų ; žmonijos 
idealų' iėrtingtimĮr Į buvo ■ kare 
žiauryhiį. pažęisUą.; I ( - j j •

Jaunuolis pasižymi gaivališku 
noru gyventi; tačiau norint gy
venti, reikia turėti, kur gyventi 
ir žinoti, kaip gyventi; t. y., į. ką 
tikėti ar bent turėti kokių nors 
.Vertybių sistemą. Todėl jau pir
momis atgimstančio akademinio 
gyvenimo dienomis, Įietųviškoje 
studentijoje, šalia susirūpinimo 
tėvynės ateitimi, prasidėjo aty- 
dus dvasinių vertybių perverti
nimas. Laimingųjų būrys, kurių 
tikėjimas buvo mažiausiai su
krėstas, laikui bėgant įsijungė į 
nepriklausomoje Lietuvoje vei- 

. kušių organizacijų rėmus; kiti 
(gi ėmėsi formuluoti savąsias 
pažiūras j gyvenimą. Pastarųjų 
pastangų pasėkoje 1946 m. ko
vo mėn. 13 d,. Tuebingene,. Vo
kietijoje buvo i įsteigtas "švie
sos” Sambūris. ■ ■ ■
’ Samįujtįo ' pibmapSs' rūpeshjiš 
yra kova už Lietuvos laisvę. Ka
dangi ši kova gali trukti ilgus 
metus, tai lietuviškumo išlaiky
mas tremtyje yra pagrindinė 
Sąlyga' šiai kovai' užtikrinti. 
Mūsų jaunimas yra tos kovos 
tęstinumo laidas. Todėl "Švie
sos” Sambūris -savo- veiklą -ski. 
ria jaunosios kartos paruošimui 
visuomeniniam darbui ir vienin
gumo išlaikymui jos tarpe.

Norėdamas suburti savo ei
lėse galimai .didesnį jaunimo 
skaičių, Sambūris savo veiklą 
grindžia pačiais bendriausiais 
principais, palikdamas nuošaliai 
visas problemas, kurios negali 
būti išspręstos protu, lygiai kaip 
ir tas, kurios yra antraeilės mū
sų tautos tragedijos akivaizdo
je, kaip tąi lietuviškosios vidaus 
politikos klausimus.

Sambūrio . ideologija yra pa
grįsta tik viena kiekvienam 
žmogui priimtina tiesa — tikė
jimu žmogaus asmens nelygsta
ma verte, šia prasme "šviesa” 
gali būti vadinama humanistiniu 
sąjūdžiu. Remdamasis šiuo prin
cipu, Sambūris mano, kad reli
gija ir pasaulėžiūra, kaip atsa
kymų į būties problemų visu
mą, yra visiškos asmens laisvės 
sritis ir skatina toleranciją ir 
pagarbą šios rūšies pažiūroms.

Suvokdamas, kad žmogaus 
asmenybės brendimas tinka
miausiai vyksta kontakte su 
žmonėmis ir žmonijos patirties 
lobynu, Sambūris reikalauja iš 
savo narių aktyviai dalyvauti 
kultūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime. Santykiai tarp at
skirų asmenų turi-būtį grindžią- 
mi pagrindiniu krikščioniškosios

energijos'gali būti at]
M4!1- . - 
teigiamiems tikslams siekti. ‘

ti! ‘ ' '■timogus egzistuoją tilf .sapty- 
kyjė su kitais žmonėmis, t. y., 
tik1 daugiau ar mažiau , organi
zuotoje visuomenėje. Rem<įarnar 
sis žmogaus nelygstamos, vertės 
principu, Sambūris teigią, kad 
socialinė organizaciją privalo 
ta; i jmogui, niekados .jo 

’nd gfiama organizaęijoą tik
slams. Iš kitos pusės Sambūris 
.supranta, kad organizacijos yrą 
neišvengiamos atsiekti uždavė 
nių, kurie peržengia atskiro, in- 
r'................................. ...

w phskirų individų laisva , savo 
asmeninės laisvės dalelytės au
ka. šių faktų akivaizdoje, Sam-] 
būris skatina savo narius pra
lenkti' šav<5 asmeninius intere 
sus bend’rupmenės labui tol, kolj 

I bendruomehės siekiami tikslai 
tarnauja1 visų žmonių laisvei ir

r.
yra 
kai 
yra 
ne-

.. jėgas, bei tai, kad, prgą- 
iiiaoijų egzistencija yrapaęem-

! gerovei užtikrinti.
' Pąskiro individo laisvės 

tinkamiausiai apsaugotos/ 
visi bendruomenės nariai 
lygiateisiai ir turi progos 
varžomai išreikšti savo nuorno- 
nę. Sambūrio pažiūra, yra,-kad 

’ tokios sąlygos randamas. įtikta1! 
organizacijoje, besivadovaujan- 
čioj demokratiniais principais. •

' Augščiausia žmonių organiza
cijos fqpna yra tauta. Tik.tau
toje individas gali pilnai- išvys
tyti savo'--jėgas. Todėl <”šviesa” 
pasisako už tautų teisę-.tvarky
tis laisvos nepriklau'šėthoš vals
tybės pagrindais, derinant savo 
siekius su tarptautinio solidaru
mo idėja, šie dėsniai yra; Sam
būrio nepakeičiami įstatymai. 
Sambūris mano, kad šie princi
pai, būdami bendri daugeliui 
lietuviškų organizacijų; sudaro 
"bazęlietuvių visuomenės' konso
lidacijai, kuri yra neišvengiama

((POLEMIKA)

Paskutiniais*) mėnesiais spau
doje pasirodė straipsnių ir ži
nučių, iš kurių sušidarė įspūdis, 
kad' Lietuvių Studentų Sąjungo
je įvyko didžiausi kriminalai. 
'IŽ paskelbtų rezoliucijų atrodė, 
kdd rinkimus aktyvieji 
Studentai laimėjo tik per melą, 
"faktų kraipymus”, "dviveidiš
kumą” ir pan... Būva keltos 
bylos Garbės Teisme, kurtos a 
ta McCarthy apklausinėjimų ko
misijos, agituotos atskiros vie
tovės rezoliucijų skelbimui ir t. 
t frėĮ'kot — Dėl to, (? Red.), 
kad.' Barzllukui rinkiminės in
formacijos lapelyje jo,.sekreto- 
ryšiė buvo' prailginta porą mė
nesių,’' šalpos Fondo veikla (ne
priklausomųjų naudai), (bendro 
darbo mes nęs'kirstytume į tos 
ar kitos grupės ' "naudą”. Sž)^ 
padidinta viena pašalpa. Pana
šiu apsirik'imų buvo ir nepri
klausomųjų rinkiminiame in
formacijos lapely, (kad Alg. Rė
želis Stud. Gairių redaktorius, 
kad S. šimoliūnas studijuoja 
Ęostone), tik "teisybės jieško- 
tojai” nebandė į savas klaidas 
pažvelgti. Bemokydami etikos 
kitus, patys neteisybę^ skelbė.

Vieno sekretoriato vardu bu
vo išpyškinta "principinis pa
reiškimas”: ”Sąmoniųgus faktų 
kraipymus rinkiminėje propa
gandoje įr dviveidiškumą, kan- 
(Jįdatų, sąrašą' vienu ,vardų pri.- pe'

atstovybė arba federacija, bet 
visų lietuvių studentų organi
zacija, kad į tą sąjungą lietuvis 
studentas stoja ne kaip tauti
ninkas, ar protestantas, ar ne
priklausomas, ar ateitininkas, 
ar skautas, bet kaip lietuvis 
studentas, kaip paskiras ašmuo. 
Todėl ir į Centro Valdybą kan
didatuoti tinka ne kaip kokios 
ideologinės ar beidėjinės orga
nizacijos atstovams, bet kaip pa
skiriems studentams, tik dėl 
rinkiminės sistemos susibūru- 
rusiems vienan sąrašan. Kandi
datų pagrindinė žymė turi būti 
rūpestis ir darbas L. Stud. Są
jungai. Labai panašiems tiks
lams juk susikūrė ir nepriklau
somieji, kodėl gi kas jiems leis
tina ir nuopelninga, kitiems jau 
neetiška — negarbinga?

Užpernai Nepriklaus o m ų j ų 
studentų grupė rinkiminėj pro
pagandoj skelbė, kad jos ’ kan
didatai stengsis veikti, "kad ne
smagios diskusijos studentų vi
daus reikalais nebūtų neatsakin
gai velėjamos periodinės spau
dos puslapiuose”. Per du metus 
tiek "nuveikta”, kad patys są
jūdžio tūzai, slapyvardėmis 
dangstydamiesi, aistringai "Ve
lėja”.

Tuo "velėjimu” jau užsikre
čia ir kaikurie. "eiliniai”, štai 
š. m, Dirvos 25 Nr. kolega z.v.r. 
skelbia aie Detroito liet, stu
dentų susirinkimą, apie kovas 
ir triukšmą, "kuris nedaro gar
bės nei minėtai grupei, nei ben
drai studentijai" ("minėta gru- 
. s” — ."politiniai — ideologi
nė” P. Z.). Gal jautresnės au
sies savininkui ne visada mie
las rėksningas Pr. Zarankos bal
sas, tačiau ar tikslu jį vieną 
vadinti grupe. Dar netikslingiau 
korespondentui rašyti apie rei
kalavimus, apie VLIKo aritme
tikas, kurios pačiam z.v.r., ar 
jo senelei prisisapnavo.. Aš z. 
v.r. vapaliojimu (Sž gali būt 
laikomas atsakingu tik už tų 
savo bendradarbių kultūros ly
gį, kurie buvo redakcijos kvies
ti bendradarbiauti. Sž)^ neban
dysiu primesti tai grupei, kuriai 
jis priklauso.

Ar ne geriau būtų buvę, jei 
vieton skundų ir bylų Garbės 
Teisme studentai būtų parašę 
laiškus senatoriams ar kongres- 
manams, idant Lietuvos laisvės 
byla judėtų artyn jos sprendi
mo? Reikia tikėtis, kad lietu
viškoji 
energiją 
laikymui 
vai.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. Kolega Redaktoriau:
Neseniai pasirodžiusiose Stu

dentų Gairėse .(Nr., 15) tilpo 
Aktyviųjų Studentų praneši
mas, kuriame teigiama, jog Pa
saulio Lietuvių Studentų At
stovybė nėra įkurta. Ryšium su 
šiuo pranešimu, ęsu priverstas 
išvardinti keletą faktų, kurie 
Liet. Stud. S-gos JAV nariams 
nušvies tikrąją Pasaulio Lietu
vių Studentų' Atstovybės orga
nizacinę padėtį. -

(1) 1953 m. balandžių 12 d, 
Liet. Stūd. S-gos JAV centro 
valdybos įgaliotinis PLSA rei
kalams patiekė, Australijos, Ka
nados, Prancūzijos ir Vokietijos 
lietuviams studentams planą, 
pagal kurį turėjo būti sudaryta 
PLSA. Italijos lietuviams stu
dentams šis planas nebuvo pa
siūlytas, nes dar prieš tai jie 
buvo pasisakę prieš jungimąsį į 
PLSA, arba kitą tų pači tetiks
iu organizaciją. Negatyvaus pa
sisakymo priežastis — nenoras 
Italijoje steigti bendrinę lietu
vių studentų organizaciją.

(2) Vokietija viršminėtą PL . 
SĄ organizacinį planą priėmė ir 
paskyrė savo įgaliotinį 1953 lie
pos 3 d., Kanada — 1953 bir
želio 19 d., Prancūzija — 1953 
liepos 7 d., Australija — 1953 
spalio 10 d.

(3) 1953 metų vasarą buvo 
sudaryta PLSA JAV sekcija, 
kurion, pagal viršminėtą planą, 
turėjo i įeiti penki nariai. Jais 
ęutjkovbūti J. Bilėnas, N. Gul- 
binskaitė, K. Kudžma, R. 
lapas ir J. Šmulkštys.

(4) 1954 gegužės 17 d., Liet. 
Stud. Sąjungos JAV Revizijos 
Komisija tikrino PLSA JAV 
■sekcijos veiklą.

(5) 1954 liepos 22 d;, PLSA 
JAV sekcijos narys naujosios 
Sąjungos centre valdybos buvo 
paprašytas ir padarė pranešimą 
apie PLSA paskutinių metų 
veiklą.

ętatant. savosios ,ideologinės 
grupės.,nariams, o kitu — ne- 
nariams, laikome negarbingo
mis rinkiminėmis priemonėmis, 
nesvarbu, kas tokiomis priemo
nėmis naudotųsi”, (žiūr. St. 
Gairių Nr. 14). Tame pačiame 
pareiškime regime iškreiptą 
faktą apie dviveidiškumą, (tame 
•pareiškime .neregime nei vieno 
"fakto”, o tik abstrakčius prin- 

kovoje už tautos išvadavimą.IC*PUS — ip aktyvieji ten išvis 
Konsolidacijos siekdama, "švie-. nepaminėti. Sž). Aktyvieji kan- 
sa” iš principo nesiriša su jokia ‘h^atų sąrašą vienu vardu pri- 
paskita politine partija ar sro-'ir 'nariams’ ir_ nena- 
ve, tačiau yra linkus paremti riams . Stud. At-kų Sp. ir In- 
paskirų visuomenės' grupių su- formacijos skyrius pranešė su
manymus, tarnaujančius lietu- vo nariams tik tai, kokie at-kai 
vių bendruomenės gerovei. ' , ... .. crg;.:

Samhfūrio praktiškoji veikla na*'a1 apie savo narius 
reiškiasi ' pastangomis' padėti 
jaunimtii eiti mokslus bei įsigy
ti platesnes pažiūras visuome
niniais ir kultūriniais klausi
mais. Tuo tikslu "šviesa” ruo
šia viešus parengimus, kurių 
pelnas! skiriamas studijoms 
nansųoti, bei eilę minėjimų, 
skaitū ir diskusijų; kurios 
laukia gyvo susidomėjimo 
suomenėje.

Šalia saviauklos ir grynai kul
tūrinės veiklas "šviesa” sten
giasi duoti progos'savo nariams 
palaikyti ir Ugdyti draugystę 
įvairių išvykų, stovyklų ir kt. 
pobūvių metu. .,

Visais laikais jaunimas skynė 
naujus kelius, siekiant idealo. 
Taip ir šviesiečiar stengiasi su* 
vokti pagrindines tiesas atei
čiai ir už jas kovoti. Mes nori
me būti drąsūs savo galvosenoje 
ir vieningi pasiryžime. Norime 
taipogi, kad kąrtu sų mumis ir 
kt. pažiūrų jaunimas savo ko
vingą dvasia,., yeržliu protu ir 
idealizmu palaikytų . ir visoje 
mūsų bendruomenėje stiprią lie
tuvišką dvasią ir nepalaužiamą 
tikėjimą; kad lietuvių tautai pa
vasaris neužilgo ateis. J. K.

Oš-

fi- 
pa- 
su- 
vi-

Julius Šmulkštys 
1954 liepos 30 d.

Redakcija gavo dar papildo
mą pareiškimą, kuriame J. 
Šmulkštys dėl Aktyviųjų .Stu
dentų pasiaiškinimo, tilpusio 
rugp. 21 d. Drauge, rašo: "Ak
tyviųjų Studentų teigimas, jog 
1954 m. liepos 22 d. centro val
dybos posėdyje PLSA JAV sek
cijos narys negalėjo atsakyti, 
kas sudaro PLSA, neatitinka 
tiesai. Buvo aiškiai pasakyta, 
kas PLSA sudaro, išvardinant 
atstovų pavardes. Taip pat ne
teisingas Akt. Studentų teigi
mas, jog minėtas narys nega
lėjo atsakyt, kas PLSA vado
vauja. į šį klausimą buvo at
sakyta, jog pagal iki šiol su
tartą PLSA org. struktūros pla
ną, atskirų kraštų sekcijos pasi
keičia įgaliojimais ir tuo būdu 
kiekviename krašte įgaliotiniai 
visame kame atstovauja PLSA 
kaip vienetą, šioje schemoje nei 
pirmininkas, nei atskiras cent
ras nėra pramatytas, šis planas 
buvo priimtas stud. s-gos 1953 
m. suvažiavime Chicagoje”.

( Perkelta i 6-tą po*L ) 4 
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Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
" įsteigė kompozitorių?

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00 .

Chicago 36. m. 
6755 So. TCertėra Ava.

i kandidatuos j C. V. organus. Pa- . 
t "Vyty- | 

je” pranešė ir skautai kademi- , 
kai. Ar -ir juos kaltiname dvi- , 
veidiškumu?

Keliolika nevyorkiečių, prisi
statydami 74'1 pavidale, smer- ( 
kė aktyviųjų propagandą, kaip 
kraipančią faktus, užgauliojan- 
čią skaitytoją ir neetišką, tuo, 
tarpu patys iškreipė rezoliucijos 
turinį net gi spaudoje paskelb
dami 3 skirtingas rezoliucijas 
(pal.vg. Dirvoj, Naujienose, Dar
bininke ir Stud. Gairėse tilpu- 1 
sias), kai susirinkimo dalis, ■ 
aišku, balsavo tik už vieną r€- 
zofiuciją. Ar tai etiška?

Pagaliau įkarštyje šmeižtų, 
kurių tikslas buvo ne tų "klai
dų” parodymas ar smerkimas, 
bet apjuodinimas vienos ideolo
ginės organizacijos, patys juo-

■ dintojai pradėjo sau prieštarau-
■ ti. Vienur niekaip negalėjo pri-
■ leisti, kad vienos ideologinės 
' organizacijos nariai gali turėti 
' "Įvairias " visuomenines pažiū-
• ras”, kitur jau. teigė; kad tos 
' organizacijos narių dalis kitaip 
1 galvoja ir net dedasi prie rezo-
• liucijos (žiūr. • New Yorko re-
■ zoliuciją).

Dalis studentų galvoja, kad
• Lietuvių Studentų Sąjunga nė-Į

studentija visą savo 
skirs. lietuviškur-o iš- 
ir Lietuvos laisvės ko-

Pranas Zaranka

REZOLIUCIJA
Nepriklausomųjų Studentų Są
jūdžio surengtos išvykos daly

vių rezoliucija:
1. Nepriklausomųjų Studentų 

Sąjūdžiui pasiūlus, išvykos daly
viai ragina jaunimą priklausyti 
ideologinėms organizacijoms, šis 
priklausymas minėtoms organi
zacijoms yra naudingas pačiam 
individui ir. būtinas, žiūrint iš 
lietuviškumo palaikymo taško.

2. Išvykos dalyviai nė tik 
kreipiasi į jaunimą, bet taip pat 
prašo ide'olęgines organizacijas 
gyvinti savo veiklą, kad tuo bū
du daugiau jaunimo patrauktų 
į savo eiles. ■ ’

3. Stovyklautojai pasisako už 
tarporganizacinį bendra v i m ą,

įtikėdami, jog.toks bendravimas 
|iš esmės yra užtenkamai pyas- 

ra kokių partijų ar organizacijų niingas,- kad būtų vertas didės-

(ir iš čia bendros 
moralybės reika-

Patark kaimynui 
prenumeruoti 
DIRVĄ!

*) Spaudos laisvės vardų SŽ spaus
dina, kiek sutraukęs, šj stp., nebūti
nai manydamas, ka‘<l autorius neturi 
polinkio apsilenkti su tiesa., Iied.

šia linkme pastangų. '' 
. Jurgis Valaitis,,

Sigitas Liaukus, , 
Dalia Devenytė.

nių

Tautinės ideologijos ir tarpt 
tautipė moralybė viena kitai 
prieštarauja net daugiau nei ma
žiau kaip patsai gyvenimas; iš
ugdęs Skirtingas tautas (iš čia 
tautinės ideologijos) ir verčiąs 
jas drauge, glaudžiam ryšy ben
dradarbiauti 
tarptautinės 
lingumas).
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Rugpjūčio 22 d. ALT Sąjun
gos įvyko skyriaus šeimyniškas 
pobūvis, gegužinė pp. \Valter ir 
Jeane Zamblauskų vasarvietėje, 
VVolcott, Conn. Susirinko gražus 
skaičius rinktinės publikos, gra
žiame sode po žaliuojančiais me
džiais, gražiai papuoštais sta
lais, prie Hitchcock ežero. Pa
sišnekučiuodami bei užkandžiau
dami dalyviai praleido laiką ma
lonioj nuotaikoj. Džiugu prisi
minti, kad šioje kolonijoje yra 
įsigyvenęs labai gražus papro
tys, kada Sąjunga ką nors pa
rengia, visuomet susilaukia ma
lonaus visuomenės pritarimo. 
Atsilanko rinktinė publika be 
skirtumo įsitikinimų. Ir tai su
daro begalo gražų įspūdį, ku- 
riuomi tikrai galima džiaugtis 
ir didžiuotis;—Tai yra sveikinti
nas kooperavimas.

Šios gegužinės reikalais dau
giausia rūpinosi ir darbavosi 
Mykolas Gureckas, Juozas Val
kauskas, ir Antanina Colney. 
ALTS valdyba nuoširdžiai dė
koja ponams Walter ir Jeane 
Zamblauskams už suteiktą gra
žią ir patogią vietą išvykai, 
Lietuvių Neprigulmingam Poli
tikos Klubui už leidimą naudoti 
jų stalus, kėdėmis ir kt., M. Gu- 
reckui, J. Valkauskui, Antani
nai Colney, M. Kleinaitis, A. 
Kudirka, Bene Janušauskienei, 
A. Kuslis, už nepaprastai gražų 
pasidarbavimą, svečiams už at
silankymą.

ALTS skyrius dar ruošiasi 
užbaigtai vasaros sezoną geguži
ne, kur: numatyta surengti rug
sėjo 19 d. Linden Parke, Union 
City, Conn. O po to, pradėsime 
rūpintis žiemos sezono reikalais, 
Vilties reikalais irt.t.

MJC

LOS ANGELES
STOVYKLOJE

Kelis kartus girdint per 
tuviškąją radijo valandėlę 
bažnyčioje, kad Los Angeles , 
skautės stovyklauja labai gra- , 
žioje ir patogioje vietoje, ant 
Ramiojo Vandenyno kranto, Do- ] 
heny kurorte, susitarę 6 drau- , 
gai, nuvažiavome jas atlankyti, ] 
o kartu ir pabūti paskutiniame ; 
lauže.

Važiavome, gražiais apelsinų | 
ir citrinų sodų supančiais ke- . 
liais.

Atvažiavę į vietą buvome tik
rai 'nustebinti. Tos mūsų mer
gaitės šauniai įsikūrę -— gyvena 
tarp palmių ir vandeiiyno gra
žiai papuoštoje stovykloje. Pa
lapinės kaip straigės išsirikiavę 
medžių pavėsyje. Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos aUgštai pakilę 
nuo žemės ir žvalgosi viename 
augštvje su lieknaliemenėmis 
palmėmis ir kiparisais. Lietu
viškas kryžius kaip išaugęs iš 
mozaikinių tulpių saugoja skau
čių ženklą — trilapę rūtą.

— Gražu, — sako Kęstas, — 
lietuvaitės gėdos nedaro.

Besidairant tuojau prisistatė 
uniformuota stovyklos vadovė 
Jonė Varnauskienė. Mėlynakė, 
šviesiais kaip linas plaukais, 
įdegusi saulėj, žodis po žodžio 
ir užsimezgė tarp mūsų kalba. 
Vadovė labai maloni, linksmai 
viską aiškina. Iš jos sužinome, 
kad stovyklauja 16 skaučių.

Vadovė apgailestavo, kad mes 
_ nedalyvavome stovyklos atida

ryme, kuriame buvę labai daug 
svečių, o svarbiausiai būtume 
buvę labai reikalingi palapines 
statant. Bet jau tiek to.

Svečių stovykla susilaukianti 
kasdien. Lietuvos' konsulas Dr. 
J. Bielskis su žmona, kun. ši- 
liauskas, nemažas skaičius skai
čių tėvų, svečių iš lietuvių ir 
bevasarojančių amerikiečių. Ji 
šelmiškai pažiūrėjusi į,mus pa
stebėjo, kad visi be išimties lan- 
kytojarpalikę skanių lauktuvių.

lie- 
ir

Mes lyg ir susimaišėme, pasi
žiūrėjome viens į kitą kaip avi
nėliai ir nuleidome galvas. Bet 
Kęstas, 
buomas, 
mirksnį 
jog mes 
pamatę jį su visomis mūsų rū- ; 
pesting.li ir pagarbiai pirktomis ’ 
dovanomis stovintį ir iki ausų i 
besišypsantį.

— Paršas, — pagalvojau, — ; 
visas dovanas pakišo vadovei, o 
kaip mes dabar pasirodysime ’ 
skautėms. Vėl visi vienas į kitą > 
pasižiūrėjome, ir nuostabu, visi 
išsitraukėme nosines ir nusi- 
šluostėme kaktas, šiek tiek at
lyžęs pagalvojau, — matyt gud
rioji vadovė visas laiko gerai 
savo rankose, kad mus taip greit 
ir švariai "suvyniojo”. Ji pa- 1 
baigoje net pastebėjo, kad su 1 
stovyklaujančiomis skautėmis 
galėsime pasimatyti tik po va
karienės ir vėliavos nuleidimo, , 
nes esąs visas laikas suskirsty
tas ir užimtas.

— Te tau! — nusivylęs sušo
kau.

Nekantraudami laukėme vė
liavos nuleidimo. Kaip maži pa
purę kačiukai linksmuomis aki
mis mes žiūrėjome į lieknas kaip 
iš bronaos nulieta^, išsirikiavu
sias mūsų skautes. Jos buvo 
mums dar gražesnės. Stovyklos 
adjutante vyr. skautė D. Ka
raliūtė išdidi kaip romėnų deivė 
skaitė vadovės įsakymą. Paskui 

’ visos giedojo Lietuvos Himną, 
1 šmaikščioji Rita nuleido vėlia- 
1 vas, visos sugiedojo Marija Ma

rija. O pabaigoje tėvynės pri
siminimui Žiliūtė padeklamavo 
Brazdžionio eilėraštį...

Ir mes pasidarėme rimti. Tik 
’ tada pamačiau, kad tų ėeremo- 
1 nijų žiūri didelė minia svečių, 
: tarp jos mačiau prof. M. Bir- 
’ žišką, lietuviškosios radijo va

landėlės direktorių B. Gedimi
ną, dipl. inž. V. Karaziją, prof. 
Alminauską, skautininkų ramo
vės seniūną, pasktn. M. Naujo
kaitį, Akademikų skautų Korp! 
Vytis skyriaus vadą V. Petraus
ką, IV rajono skautų vadeivą 

■ psktn. V. Pažiūrą, Los Angeles 
vietininką psktn. S. Makarevi- 

1 čių, būrį uniformuotų skautų ir 
’ daugybę pažįstamų.

Po ceremonijų turėjome labai 
mažai laiko. Pasikeitėme su 
skautėmis tik vienu kitu žodžiu, 
nes jos turėjo bėgti pildyti lau- 

1 žo programoj.
Prof. Biržiškos buvo užkur- 

1 tas gražus kaitrių malkų laužas. 
’ Jam vadovavo vyr. skautė D. 

Karaliūtė. Programa buvo ilga 
’ ir nuostabiai graži, vietomis 
’ juokėmės iki ašarų, o vietomis 

sėdėjome rimtai susikaupę net 
nekvėpuodami. Programoje da
lyvavo visos stovyklos skautės 
ir net atvykusieji skautai.

Po.laužo jo vedėjai vyr. skau
tei Kavaliūnaitei už taip gražiai 
pravestą ir labai įdomų laužą vi
si žiūrovai paplojo rankomis. 
Laužo žiurėjo 
svečių. Po laužo 
skautėmis ir visi 
vome liet, dainas.

Kai pasigirdo

tas visada kaip koks 
šį karta per vieną aki- 
taip vikriai apsisuko, 

labai turėjome nustebti

buvo trumpos ir įspūdingos or
ganizacijų atstovų kalbos. Aka
demikų skautų Korp! Vytis sky
riaus vadas filisteris V. Pet
rauskas skyriaus vardu stovyk
los vadovei įteikė lietuviškų 
juostų staltiesėlę, Stovyklavu
siųjų skaučių vardu kalbėjo 
Balsiitkevičienė. Ji jautriais žo
džiais padėkojo vadovei ir ad- 
jutantei už visą stovyklos triū
są ir auklėjimą dukrelių. Sto
vykla buvo uždaryta vadovės 
kalba. Jos kalba buvo jautri. Ji 
paminėjo, kad stovykla, tai bu
vusi maža, aguonos dydžio Lie
tuva. Joje kalbėta, dainuota ir 
rašyta tik lietuviškai.

Po jos kalbos buvo nuleistos 
vėliavos, sugiedotas himnas, pa
deklamuotas Lietuvai prisiminti 
eilėraštis ir ... stovykla užda
ryta.

Baigiant turiu pasakyti, kad 
stovykla tikrai pasisekusi ir be 
jokių priekaištų, tai neseniai 
paskirtosios IV rajono skaučių 
vadeivėp Jonės Varnauskienės ir 
jos adjutantės Dalias 'Karaliū
tės dėka. Be abejo visą-techniš
kąjį darbą: palapinių, kryžiaus, 
vėliavų,’ indų parūpinimą ir su- 
vežimą, maisto pristatymą, net 
ir kaikurių skaučių atvežimą ir 
parvežimą namo turėjo atlikti 
vadejvės vyras dipl. nž. V. Va'r- 
nauskas. Jis kelis metus buvo 
Balfo sekretoriumi, o dabar 
Bendruomenės Valdybos sekreto
riumi. . .

Stovykloje jis buvo šoferis, 
ekspeditorius, sargas ir visų 
darbų darbininkas. Per visą sto
vyklavimo laiką jis atlikdavo 
visus darbus, kad tik stovyklau
jančiosios skautės nebūtų ati
trauktos iš užsiėmimų. Jam tė
vų ir stovyklavusiųjų skaučių 
taip pat didelė padėka.

A. J-as

DETPOIT
DETROITO LIETUVIŲ

TAUTINĖS S-GOS SKYRIAUS 
NARIAMS

AKADEMINIAME PASAULYJE

šimtas
mes su

geras
ilgai 
svečiai daina-

baisusis sto
vyklos baubas švilpukas, mes 
turėjome stovyklą apleisti. Nu
tarėme nakvoti, nes mums pa
rūpo stovyklos uždarymo iškil
mės. Sėdome į savo juodį ir 
nuvažiavome į motelį.

Nebereikalo likome. Uždary
mas buvo tikrai įspūdingas. Ap
linkui kryžių ir vėliavas išsiri
kiavo skautės ir skautai. Kai 
kurios skautės davė įžodį, kurį 
priėmė psktn. Budriūnaitė-Pa- 
žiūrienė. Po įžodžio buvę per
skaityti sveikinimai gauti raš
tu: vyr. skautininkas O. Zails- 
kienės, buvusias vyr. skautinin- 
kės Dr. Kesiūnaitės, Akademi- 
’nio skautų sąjūdžio pirminin
kės Dr. M. Budrienės, Chicagos 
Aušros Vartų-tunto tuntįninkės 
sktn. J. Plaušlnaitienės, Ameri
kos skautų vadeivos vyr. sktn. 
M. Jurkšo ir Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles' Apylinkės 
pirmininko J. Uždavinio. Toliau

Mieli bendraminčiai — lietu
viai ! Detroito Lietuvių Balfo 
skyrius rengia spalio mėn. 2 die
ną Detroito ir Hamtramcko gat
vėse viešą rinkliavą, šios rink
liavos tikslas — padėti mūsų 
broliams ir sesėms pasiliku- 
siems Europoje. Jų ekonominė 
padėtis labai skurdi. Mūsų tal
ka yra vienintelė išeitis sunkio
je. kovoje dėl duonos kąsnio ir 
apdaro.

Tautiečiai, ištieskime jiems 
ranką. Kiekvienas skyriaus ar 
jo šeimos narys kviečiamas pri
sidėti prie tautinės talkos, pa
dėti saviesiems. Tegul lietuvis 
jaučiasi, jog jis nėra apleistas 
ir užmirštas. ■

Jau dabar pasirūpinkime pa
tys ar šeimos nariams rinklia
vų dėžučių. Negalintieji aukas 
rinkti per visą dieną, išeikime 
kelioms valandoms. Negali šei
mos galva, teišeina jaunimas. 
Užpluskime Detroito gatves. 
Tegul kiekvienas amerikietis 
jaučia, jog ir jis prisidėjo prie 
mūsų vargų. Tad, mieli tautie
čiai, j talką lietuviams.

Detroito Lietuvių Tautinės 
S-gos skyriaus Valdyba

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

Detroito lietuvių šeštadieninę 
mokyklą rugpjūčio mėn. ,28 d. 
perėmė Liet. B-nės Detroito 
apylinkė. Mokykla pradeda mok
slo metus rugsėjo mėn. 11 d. 9 
vai. 30 min. šv. Antano parapi
jos mokyklos patalpose. Mokyk
lai vadovaus Albertas Misiūnas, 
mokytojaus kun. K. Simanavi
čius, O. Ęalzarytė, K. Gricius ir 
P. Zaranka.

Visus . Detroito lietuvius, ku
rie turi mok. amžiaus vaikų, 
kviečiame atvežti, ar atsiųsti 
savo vaikus minėtu laiku’ mo
kyklon. , ’

Liet. B-nės Valdyba

• bepriklausomųjų studentų 
suvažiavimas įvyksta rugsėjo ; 
8-9-10 dd. Tabor Farmpje, So- i 
dus, Mich. Dalyviai prašomi at- i 
vykti išvakarėse, rugsėjo 7 d. 
ir kreiptis į ten tuo metu bu- . 
dintj L. Sabaliūną. Chicagoje ! 
transportacija rūpinasi Alg. Kė- ’ 
želis, 4513 So. Wood St., CL 1 
4-6333, o Detroite Saulius ši- ' 
moliūna's, 16817 Stoepel, UN 
1-5975. Važiuojant traukiniu iš 
Chicagos, imtinas lllinois Cent- 1 
ral linijos So. Shore traukinys 
ir važiuotina iki Ąlichigan City, 
kur persėstina į autobusą į Ben- 
ton Harbor. Iš čia paskambin- 
tina telef. Bepton Harbor WA 
71-1231 (L. Sabaliūnas) ir daly
viai bus atsivežti.

Rugsėjo 8 d. numatomas kon
ferencijos atidarymas, V. Kavo
lio paskaita ir Br. Juodeįio pra
nešimas "Mūsų tikslai” (progra
minės komisijos pranešimas). 
Rugsėjo 9 d. diskutuojami or
ganizaciniai ir veiklos klausimai. 
.Pranešimus darys J. Šmulkštys, 
R. .Mieželis, L. Sabaliūnas, T. 
Naginioni's, A. Gureckas, J. Bi- 
lėnas ir L. GriŠkelytė Rugsėjo 
10 d. bus tęsiamos nebaigtos 
diskusijos ir patiekiama kultū
rinė bei visuomeninė suvažiavi
mo programa. Laukiama kele- 
tos svečių kalbėtojų, tiek iš stu
dentijos, tiek iš visuomenės tar
po.

Suvažiavimo proga Tabor 
Farmoje bus surengta Detroite 
studijuojančio ir nesyk premi
juoto dail. A. Melniko kūrinių 
paroda bei meninė programa. 
Vakarinius laužus praves R. Ba
bickas.

Kadangi vietų skaičius ribo- 
■ tas, dalyviai buvo prašyti iš 
i anksto užsiregistruoti pas J. 

Šmulkštį arba R. Mieželį, Chi
cagoje.

Sveikinimai suvažiavimui sių- 
stini tiesiog NSS konferencijai, 
Tabor Farmoje.

Pažymėtina, kad kadangi gy
venama namukuose ir pos’ė- 
džaaujiima salėjeį blogas oras 
suvažiavimo nesutrukdys.

Kaip iš jau prjsiųstų suma
nymų spėjąma, konferencija 
vyks tam tikrų persiorganizavi
mų ženkle.

• Vytautas Strolia ir Darius 
Lapinskas studijuoją muziką 
New England konservatorijoje 
Bostone ir kitiems metams gavo 
jos stipendijas. Strolia aktyviai 
dirba su skautais ir kurį laiką 
buvo jaunesnių skautų draugi
ninku.

• Snieguolė Jurskytė, studi
javusi Temple universitete Phi- 
ladelphijoje, gavo Associate in 
Technology in Architectural 
Dravving laipsnį. Buvo du metus 
Philadelphijos studentų sky
riaus sekretorė.

• T. Remeikis, studijuojąs Illi- 
nois universitete Chicagoje, bu
vo Chicagas skautų tunto sto
vyklos adjutantu visas tris sa
vaites.

• Aktyvi studentų sąjungos 
narė Nijolė Stadalnikaitė skam
bino pianu prof. V. Bacevičiaus 
mokinių koncerte, kuris įvyko 
New Yorke Steinway Hali.

• Vytauto Virkau grafikos
kūrinių paroda įvyko Tally-Ho 
of Evanston patalpose Chicago
je. Virkau studijuoja Chicagos 
Meno institute, šį pavasarį už 
grafikos darbus gavo garbės pa
žymėjimą. Jo kūrintai buvo tei
giamai įvertinti ir, lietuvių gra
fikų parodoje, įvykusioje Chi
cagoje. ’ : • •

• Algis Banys, studijavęs,
sportavęs, dirbęs Detroite, pa
šauktas į kariuomenę. Priklau
sė VVayne universitetą stalo te
niso komandai, neseniai laimė
jusiai pirmą vietą Amerikos 
universitetų stalo teniso pirme
nybėse. ’:

• Stud: A. Barakauskas grįžo
iš-kariuomenės tęsti “nutrauktas apie lietuvišką architektūrą 18- 
studijas Detroite.' Kariuomenės me ir 1^-rne amžiuje, 
laiką praleido • Korėjoje. , __„„

• I. Bertulytė ir J. Kondrata- logiją cum Įaudė Londono Uni-

vičifitė turės iš visų dalyvių il
giausią kelionę į Nepriklauso
mųjų Studentų suvažiavimą: 
abi atvyksta iš Los Angeles.

• Chicagoje per- Darbo šventę 
įyvksta ateitininkų kongresas- 
Kanadoje tuo pat metu rengia
ma lietuvių Bporto šventė, ku
rioje dalyvauja nemaža studen
tų sportininkų, jų tarpe ir aka
deminis sporto klubas "Lituani
ka” iš Urbanos.. S t vi r*.-. ■ ' • i-

• Petras Pivaronas, Pittsbur
gho lietuvių veikėjas, rūpinasi 
įsteigti kelias pastovias stipen
dijas lietuviams studentams 
Pittsburgho universitete. Daug 
prisideda prie lietuvių kambario 
Pittsburgho universitete išlai
kymo.

• Jonas šolomskąs medicinos 
studijų baigimo tikslu yra grį
žęs į Vokietiją ir dabar studi
juoja Frankfurto universitete.

• Alg. Grigaravičius, studi
juojąs -Wilson Junior. koledže 
Chicagoje, aktyviai dalyvauja 
skautiškame darbe. Vadovauja 
skautų draugovei ir buvo tieki
mo viršininkas Chicagos skautų 
tunto stovykloje. Rašo sporto Ir 
kitais klausimais mūsų spaudo
je-

• Stud. Titas Jonynas ir, Ju
dita Cesėkaitė sukūrė šeimą De
troite.

Detroito

• Z. V. Rekašius, šią vasarą 
baigęs elektros inžinerijos stu
dijas Wayne universitete De
troite, palieka ir toliau tame pa
čiame universitete asistentu ir 
tęs savo studijas magistro laip
sniui gauti.

• A. Rastenytė, D. šeputaitė, 
J. Petrauskaitė, M. švobaitė, A. 
šimoliūnas, A. Iljesevičius ir S. 
Bačkaitis priklauso
Skautų šokėjų grupei. Visi jie 
studijuoja įvairiuose Detroito 
universitetuose.

• Saulius šimoliūnas išrink
tas Wayne universiteto Detroi
te filosofijos klubo pirmininku 
ateinantiems mokslo metams.

• šią vasarą baigusios De
troito augštesnes mokyklas: Ji- 
na Variakojytė, dainavusi 'jau 
keliuose lietuviškuose parengi
muose, gavo stipendiją studi
juoti muziką Michigan Statė ko
legijoje, ir Dalia Bulgarauskai- 
tė gavo stipendiją į Marygrove 
kolegiją.

• Vyt. Dūkas baigė politikos- 
ekonomijos studijas vasarinia
me semestre Michigan universi
tete.

• R. Kezys, newyorkietis, įėjo 
Liet. Stud. sąjungos centro val- 
dybon vieton į kariuomenę išėju
sio urbaniečio Vyt. Germano. 
Kezys redaguoja jaunimo sky
rių "Karyje”.

• lllinois universitete Urba- 
noje šią. vasarą baigimo diplo
mus gavo B. Budginas (staty
bos inžinerija), R. Kašuba (me
chanika) ir A. Avižienis (elek
tra).

• Aktyvieji Studentai, akty
viai pasireiškę paskutiniųjų stu
dentų sąjungos rinkimų proga, 
toliau veikia vien viešais pasi
aiškinimais. Pačios organizaci
jos .visi nariai, kiek jų buvo, vėl 
sugrįžo į studentų ateitininkų 
sąjungą. Organizacija, atrodė, 
buvo sukurta vien trim savai
tėm — rinkimų laikui.

• New Yorko studentai At
lanto pakraščio skautų stovyk
loje užims keletą svarbių postų: 
R. Kezys — stovyklos dienraš
čio atsakomingas redaktorius ir 
skautų vyčių draugininkas, J. 
Uįėnas — skautų programos ve-

' dejas, E. Kaminskas — instruk
torius sveikatos ir higienos 

■ klausimais. Stovykloje yra užsi- 
i ręgistravę virš 200 dalyvių.

• Vyt. Lapatinskas, neseniai 
baigęs .lllinois universitetą, yra

i parašęs įdomų mokslinį darbą

1 - »<•.
• Vilius Fidleris, baigęs geo-
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Gaminame senoviškus aliejinius ir naujus 
nius dažus lauko ir vidaus dažymui.

Kinieti-

Visokios rūšys ir spalvos, tinkančios įvairiausiam 
dažymui. Tai vienintelė dažų dirbtuvė JAV. Turi 35 metų 

praktiką. r f

„ Specialios kainos lietuviams ir didelės nuolaidos da
žytojams. r ra
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ACE LABORATORY
SUBS ATTEX PRODUCTS 

Sav. P. J. ŽIŪRYS 
1614 Countant 

Lakewood, Ohio
’ ’ Telef.: AC 1-5385

1
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versitete, Anglijoje, atvyko į 
JAV pasitarti studentiškais rei
kalais. Bando suorganizuoti pa
ramą Europoje studijuojantiems 
lietuviams studentams. Anglijo
je į jo kvietimą įsijungti j Pa
saulio Lietuvių Studentų Atsto
vybę atsiliepė apie 10 studentų.

• Be ankstesniame "Studentų 
žodžio" numeryje paskelbtųjų, 
universitetus baigė ir gavo dip
lomus šie lietuviai, studentai: 
Daktaro laipsnį — Evelina -Ben- 
doraitytė, matematika,. Massa- 
chustts Institute of Technology: 
Pranas Liutnia, S. J., fizika, St’. 
Louis University, St. Louis, 
Mo.; Ričardas Mason, medicina, 
St. Louis University; kun. Jo
nas Petraitis, teologija, Grego- 
rianum universitetas, Roma; 
kun. Juozas Grabys, teologija, 
Gregorianum universitetas, Ro
ma ; Prunskytė, Ona, dantų chi
rurgija, University of lllinois, 
Chicago, JI).; kun. A. Olšauskas, 
teologija, Lateranum universi
tetas, Roma; Vytautas Rastas, 
veterinarija, University of Phi- 
ladelphija; Vincas Stakutis, fi
zika, Br0wn University, Provi- 
dence, R. I. Magistro laipsnį — 
Sesuo Agniete Kalinauskaitė, C. 
J. C., Boston College; P. J. 
Kirslis, Boston College, Alfonsas 
J. Palaima, Boston College, Ed
mundas Pečiukonis, Boston Col
lege. Bakalauro laipsnį — Al
fonsas Andrijauskas, inžinerija, 
IVishonsin University, Madison, 
Wis.; Tomas Dambrauskas, in
žinerija, Michigan University, 
Ann Arbor, Mich.; Irena. Beso- 
naitytė, gail. sesuo, St. Xavier 
College, Chicago, III.; R. Garba- 
liauskas, Adelaidės universite
tas, Australija; Danutė Kaspa- 
raitytė, pedagogika, Milwaukee 
Teachers College; Algirdas Ka- 
nauka, inžinerija, Citadel Mili- 
tary Academy, Charleston, S. 
C.;. Danutė Kutkaitė, chemija, 
St. Francis College Joliet, 111.; 
Irene Kraftaitė, Los Angeles 
City College; Ringoldas Kauf- 
manas, Danijos Karališkoji 
Konservatorija,. Kopenhaga; St. 
Matulis, Loyola College, Mont- 
real, Que., Kanada; Kažys Ože
liu, pramonės inžinerija, Chi
cago, IU.; A. Ratas, inžineriją, 
Columbia' University,. New 
York; Robertas Rayn; Cosfppo- 
litan School of Music, Chicago, 
III., Giedrė Tercijonaitė, chemi
ja, Brobklyn College, N. .Y.j 
Apolinaras -Trėinys, inžinerija, 
Lincoln Institute of Technology, 
Boston, Mass.; Rožė gomkaitė,

farmacija, St. John’s Universi- 
ty, Brooklyn, N- Y.; Vytautas 
Stadalnikas, mechanikos inžine
rija, Bridgeport Engineering 
Institute, Bridgeport, Con.; Al
binas Strazdas,; inžinerija, 
Norftheastern Urfiversity, Bos- 
ton, Mass.; Vytautas Sužiedėlis* 
inžinerija, Northeastern Univer
sity, Boston, Mass;; Florencija 
A. Zaleckaitė, pedagogika, Tea- 
chers Ccfllege, Boston, Mass.; 
Zita Zarankaitė, komercija; -Em—- 
manuel College, Boston, Mass.; 
Vera Zizniauskaitė, literatūra, 
Bradley University, Peoria, III.; 
P. Varnagis, komercija, De Paul 
University, Chicago, III.; Jonas 
Ignatavičius gavo mech. inžine
rijos magistro laipsnį, lllinois 
Institute of Technology; Liuci
ja Valaitytė baigė muzikos mo
kyklą Northwestern Universite
te, Chicagoje ir gavo magistro 
laipsnį.

• Studentų Sąjungos Baltimo- 
rės skyriaus naująją valdybą su
daro: Nijolė Bogutaitė — pir
mininkė, Danutė Dulytė — se
kretorė, Emilija Makauskaitė — 
iždininkė. Tin pirmas kartas 'Są
jungos istorijoje, kad skyriaus 
valdybą sudaro vienos kolegės.; 
Laukiama vėiklos.pagyveįimo.

• Chicagos studentų draugija 
rugpjūčio 13 d. turėjo susirinki
mą, kuriame nutarta rengti iš
vyką į gamtą, o rugpjūčio 21-22 
dd. jinai ir surengta tradicinėje 
vietoje Beverly Shores.

• A.. Landsbergio, studijuo
jančio Kolumbijos universitete, 
romanas "Kelionė” išleidžiamas 
Draugo. Bus viena iš vertesnių 
įsigyti knygų.

• G. čaplikaitė vadovauja 
studenčių skaučių draugovei ir 
studijuoja Chicagos universite
te, siekdama socialinės tarnybos 
magistro laipsnio. Studenčių 
skaučių draugovė per jubiliejinę 
stovyklą priėmė naują statutą.

• Paskautininkų Br. Juodelio, 
M? Jazbučio ir L. Grinaus pa
ruoštas naujas korp,! Vytis sta
tutas buvo patiektas balsavimui. 
Jei jis bus priimtas, korp! Vy- • 
tis įsilies į Lietuvos skautų bro
liją.

• Prisiųstas paminėti Los 
Angeles studentų skyriaus lei
džiamo Palmių Pavėsy 5 (lie
pos mėn.) .numeris.,

• Pereito Sž nr. po Užuominų 
skyrelio praleistas parašąs, N. 
Straipsnis apie akądemikų' skau
tų stovyklą turėjo .būti vardu: 
Kai kurios Stovyklos pabiręs^ .



REMONTO DARBAI

BET PRADĖKIT DABAR!
atvyko v. AlseikaRADIJO GEGUŽINĖ

SUSITUOKIA PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

V. ROCEVICIUS,

PR. PETRAITIS
JEWELER

MUSICARNIVAL

2 NAMAI VIENAM SKLYPE
LEIMON’S CAFE

SLA 136 KUOPA

LIETUVIAI DAŽYTOJAI

DIRVA
SUOPIS FURNITURE

V/OLFS FABRICS
7012 Superior Avė.

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

Metus laiko buvęs Vokietijoje 
laikraštininkas V. Alseika grįžo 
j Člevelandą.

žuvėdrų iškyla 
ŠILAKALNYJE

dekoruoja namus. Duo- 
mėnesių išsimokė j imą.

Rugpjūčio mėn. 4 dieną Šv, 
Jurgio parapijos bažnyčioje su
situokia Rita-Dalia Malinauskai
tė su A. Neil Hammer.

5-kių ir 6 kambarių. .
6820 Zoeter Avė.

Telef.: EX 1-4075

BUS RENKAMA 
BENDRUOMENĖS TARYBA

East 124 St. Clair, 2 šeimų, 5 
ir 5'kamb. Gera kaiminystė. Ge
ras nąmas.

PARDUODAMAS GERAS 
PIANINAS

Clevelando Neringos skaučių 
tunto žuvėdros trečiadienį, rugp.1 
25, su savo skiltininke J. Drąsu- 
tyte turėjo smagią iškylą Forest 
Hill parke. Gamtoje smagiai pa
žaista, padainuota, pravesti įdo? 
mūs žaidimai parko šlaituose. 
Kitąkart žuvėdros žada padary
ti iškylą vasaros stovyklos vie
ton, pas p. Čiutą.

7023 Superior Avenue
Saldainiai, Riešutai, Popkornai

Čįa susi.tikit'savb draugus po pamaldų
Geriausia kava mieste

Lietuvių Enciklopedijos gen. at
stovas ir spaudos kiosko vedė
jas pakeitė adresą. Naujasis ad
resus: 1892 Lampson Rd., Cle
veland 12, Ohio. Tel. KE 1-5264

ĘLEKROS DARBAI

dažo ir 
da 12 
Šaukti:

Della E.’Jakulis & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir "balsamuotojai

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

NAMAMS

Telef.: HE 2-1236
Lietuviams duodama didėlė 

nuolaida. Čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir naujų ma
šinų pirkimo. •

Pasiuskit . . 
10 c» pieno, 
sąrašui, ku
ris ‘parodo 
KAIP!

- * * • .

šaukia rugsėjo mėn. 5 d. 11:30 geimai arba pajamoms, 
vai. Lietuvių salėje susirinkimą.1 ‘ AC 1-9266

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

609 Society for Saving Bld. 
Telef.: MAin 1-1773.

Rezidencija: PENINSULA 252

Lietuviai- • elektrikai atlieka 
elektros instaliacijos i? remon
to darbus, šaukite GL 1-1996 
kasdien po 4 vai. vakare.

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

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

ĮVADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS
Jonas Švarcas nuo kovo mėn. 

atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo -dirbtuvės adresas:

' 7015 Wade Park Avė.

L. IR M. BALIAI 
rugpjūčio 25 d. susilaukė 
terš Ritos-Mildos.

Abu dviejų šeimų. Vienas po 
5 ir 5 kambarius, kitas po 6 ir 
5 kambarius. Gaso šiluma', ga
ražas. Slęlypas 60x200. East 74 
St., tarp Superior ir St.'Clair.

j •: * z

GERAS NAMAS
Gerai, įrųoįšfa išnuomavimui. 

$5000 įplaukų per metus. Gara
žai.. Gaso. .šiluma. Namas pats 
gali, .jšsimokėti per 3V-* pietų. 
East 85 — Superior.-... . - -.

i

su šeima persikėlė j savus 
mus: 422 E. 123 St.

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

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

Santaupos apdraustos iki $10.000 
37< palūkanų.

su daug 

proteino 
PIENO 
dieta

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

Rašomosios, mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto, amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
Si., Cleveland 8, Ohio. Tel.: L! 
1-8716.

JUMS GERI NAMAI
’ East 1'18' St? Clai/ rajone 2 
šeimų, 6 ir 6 kambariai, gaso 
šildymas. Geras pirkinys.

C. G. O heli Realty persikelia j naują raštinę 17572 
Lake Shore Blvd. 25 metus ji buvo Superior ir East 71 St. 
vietovėj.

Jums ir toliau patarnaus namų pardavimo ir apdrau
dos srityj. . i «'

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai 

įvairūb valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit-pigią kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
rnus, plakatus ir kt.
karams biletus, vestuvių pakvieti- 

Užsakymai priimami ir paštu.
. DIRVA — 1272 East 71 St. 

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

Vyriausioji rinkimų komisija 
yra tokia: nariai —-adv. S. Brie- 
sis, K. Krušinskas, 'J. Makaus- 
kis, A. Sodaitis, J. Šlepetys, V. 
Vaitiekūnas, O. Valaitienė, pa
vaduotojai — J. Boley, Dr. A. 
Šliūpaitė.

Apylinkėse rinkimams vėsti 
vietos komisij'as rinks apylinkių 
susjrinkimai.

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

PERSIKĖLĖ

1 K. Matusevičiui? su šeima per
sikėlė į naujai pirktus namus — 
1899 Lampson Rd., Cleveland 12.

PLYTŲ NAMAS
Labai geras, plytinis 5 kam

barių ir vonios narrias. Idealus

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS 
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 

Aplankykit savo kaimynistes Moncrief pardavėją

Rugsėjo mėnesio pradžioj lie-: 
tuvių radijo valandėlei sukanka 1 
penki metai. Ta proga radijo j 
klubas šį sekmadienį, rugsėjo 5 
dieną, rengia sukaktuvinę ge
gužinę, kuri įvyks Karnėnų so
dyboje, 6575 Richmond Road 
(viena mylia į pietus nuo Solon 
ir Richmond Rd. kryžkelės). Ge
gužinėje pasižadėjo dalyvauti 
kongresmanas G. H. Bender, ku
ris Tautos šventės proga tars 
žodį lietuviams. Programoje taip 
pat dalyvauki Lituanistinės Mo
kyklos tautinių šokių grupė, va
dovaujama Liudo Sagio ir škptų 
tautinė grupė bei kitų tautybių 
radijo atstėyai. Gegužinėje bus 
pagerbti radijo rėmėjai ir įteik
tos dovanos radijo konkursų lai
mėtojams. Pradžia 2 vai. p. p. 
Kviečiame kuo daugiau lietuvių 
į šią gegužinę atsilankyti, nper- 
gaitės ir moterys kviečiamos at-1 
vykti tautiniuose drabužiuose.

" J. '/CI.J U.'N.S.K, A S 
L Al KR ODINI N KAS

Taiso ir parduodu, laikrodžius 
apyrankes ,ir -kitas brąngenybes, 
Sąžiningas • i£, garantuotas dar
bas prieinamomis Kainomis, 
š \”į6210 Dibble Avė'.,T : ■

i„X Cleveland 3į Ohio, -f
■ ! Tel.: EX 1-0376 ’

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
689 East 185 St. IV 6-0400

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

• ■ I • • e

East ,94 Superior, labai geros 
pajamos ir 6 kambarių butas 
sayininkui. Trys butai ir 4 ga
ražai. Duoda daugiau kaip $200 
per mėnesį. .

RAY NAUSNERIS,
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 SL Clair.

i Ateinančią savaitę Musicar
nival koncertai baigiasi. Pabai-

■ gai duodama- stipri programa.
Sigmund Romberg dainuos "De- 
sert Song”. Toliau pasirodys 

'i John Shafer, Nadja Witkowska. 
j Musicarnival programos vyk- 

1 sta 4401 VVarrensvilIe Center
Rd.-, Warrensville Heights. Te
lefonas MO'3-9550. . '

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior AveA Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

WM. DEBESIS
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

REIKALINGA MOTERIS
namų ruošai. Gali būti ir su 
maža šeima. Bus duodamas pil
nas išlaikymas ir mokama alga.

Rašyti: Dr. A. M., 
36211 Vine Street, 
East Lakė, Ohio 

arba skambinti: WI 2-5300.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba n> 
bandai tampa sunaikinti arb. 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
t*. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
mo. ko visada reikalauja ap 
Iraudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus muisto arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudus-insurunce reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildyme* 
garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba asmeniškai.

. .. -i . • t . •

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.

PARDUODAMAS NAMAS
1.

Parduoda savininkas. East 
68 ir Superior .gatvės. 2 šeimų 
su dvigubu garažu. 6 kambariai 
žemai, 5 viršuj. Prašoma $12.- 
000; Padarykit pasiūlymą, šau
kite:

Paul P. Chalko
M Aitn 1-2388

PARDUODAMAS NAMAS
f '

7 'kambarių, vienos šeimos. 
Gaso: šildymas, naujas automa
tinis ' vandęns šildymas, pilnas 
rūsyi»f garažas. Namas Edst 90 
St. šaukti:’

CE '1-9175 ar UL 1-3912

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

»712 Superior Avė. HE 1-2198

Cleveland, Ohio

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbūs ir dažymą bei de
koravimą.

V. RlCKUS-RICKEVICIUS 
Tel.lIE .2-0683 

1505 Addison Rd.
 f 

■ šiuo metu 'jau pradėti paruo- i 
šiamieji' darbai pirmosios JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
rinkimams. Taryba yra vyriau
sias Lietuvių Bendruomenės or
ganas. šiuo kuriamuoju laikotar
piu jos pareigas eina JAV LB 
Laikinasis Organizacinis Komi
tetas, kuris, išrinkus pirmąją 
Tarybą,j nustos buvęs.

Bendruomenės Taryba bus 
renkama tiesioginiaįs rinkimais 
slaptu balsavimu. Balsuoti galės 
kiekvienas lietuvis, Bendruome
nėje įsiregistravęs, rinkimų die
ną esąs bent 18 metų amžiaus ir 
bent už 1954 m. antrąjį pusmetį 
įmokėjęs tautinio solidarumo 
įnašus. Pagrindinio solidarumo 
įnašo suma yra 1 dol. metams.

LOKąs, priėmė pirmosios Ta- 
, rybos Rinkimų taisykles, išrin- 
. ko vyrausįąją Tarybos rinkimų 
į komisiją ir neseniąi Bendruome- 
I nės apygardoms, .apylinkėms 

bei seniūnijoms išsiuntinėjo 
bendraraštį Tarybos rinkimo 
reikalais. . , THE HENRY F U RN A QE ’ 'C.O , M E D.l N A

setu uty and personų!

important to tKo

look into thf* future
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uhn.nist racijos

Anglija.turi keletą naujų karo lėktuvų modelių. Vienas iš jų bandomas Ba'scombe Dawn bandy
mų stotyje.

THE FIELD

1272 East 71 St., CĮeveland 3, Ohio. — Telefonas: IIEnderson 
o telefonas: GArfięld 1-7406).

Italijoje šiuo metu yra 178 toji Krašto Taryba paruošė Ita- 
suregistruoti lietuviai. Iš jų: 58 lijoš lietuvių Bendruomenės 
neturį 18 metų amžiaus, 40 ku-Į(ILB) statutą ir 1LB Tarybos 

nigų, kurių 18 vienuolių, ir 9'bei Kontrolės Komisijos rinki- 
vienuoliai ne kunigai (vyrai ir

—moterys).
-•^Tautiniu atžvilgiu mišrių šei- 
■mų 15. Mišrių seimu vaikų 20. 
Einančių mokslus 65, neskaitant 
besimokančiųjų Įvairiose itališ
kose mokyklose mišrių šeimų 
vaikų.

75 lietuviai gyvena Romoje, 
kuriu 42 kunigai, vienuoliai bei 
klierikai. Čia veikia Lietuvių 
Šv. Karimicric Kolegija, įgali
nanti lietuviškoje aplinkoje pa-i 
siruošti kunigais atsikuriančiai 
Lietuvai ar pagilinti studijas 
jau seniau jsišventusiems kuni
gams. Tai vienintelė šiuo metu, 
laisvame pasaulyje įstaiga, ku
rios auklėtiniai yra įrašomi įj 
Lietuvos vyskupijas. Praėjusiais; 
mokslo metais Kolegijoje gy-i 
veno ar apie ją telkėsi studijų! 
tikslu 17 kunigų ir 1 klii rikaiJ

Antroji didesnė lietuvių gru
pė yra šiaurės Italijoje. <'astel-| fesinėse 
nuovo Don Bosco, prieš 
metus čia įsteigtoje Tėvų Sa 
leziečių lietuviškoje mokslo faj >)a( vra 
įstaigoje. Iš viso čia yra 49 lie-' jungimą su Graikija, kaip ir de- 
tuviai. kurių 42 mokiniai (38 iš! žinių jų sluogsniai.‘Kadangi bri- 
jų dar neturi 18 metų). Atei-/ų kolonialinė" administracija 
nančiais metais 
gerokai pati 
vyksta grynai lietuviškoje 
religinėje dvasioje.

Geriausiu atveju Italijos 
tuvių Bendruomenė galėtų 
rėti 12:i pilnateisių narių. įskai- sakę už "enosis’’ (susijungimą) 
tau! ir kitataučius su lietuvišku su Graikija. Savaime vieni tur- 
pastt bei mišrių šeinių narius, 'kai su armėnais tėra už besąly- 

Italijos Lietuvių Bendruome- gini dabartinės būklės pasiliki- 
nė galutinai baigia susiergani- mą.
žuoli. Prieš metus 'pradėjusi; Neturėdama gyventojų tarpe 
veikti 1952 m. pabaigoje LOKo patikimos daugumos, britų ad- 
praveštuose rinkimuose

niu taisykles ir įteikė juos pa- 
I tvirtinti Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybai bei atitinkamoms Ita
lijos įstaigoms. Numatyta prieš 
šių metu gruodžio 10 d. pravesti 
naujus Bendruomenės Vadovy
bės rinkimus pagal patvirtintas 
rinkimų taisykles ir po to pra
dėti veikimą pagal naujuosius 
įstatus.

Italijos lietuvių šalpa rūpina
si BALFo įgaliotinis Italijai 
kun. dr. J. Vaišnora.

Jau devinti metai Vatikane 
veikia lietuviška radijo valau-I

dėlė. Nuo vienos transliacijos į 
dvi savaites šiuo metu ji pa
dažnėjo iki penkių kartų į sa
vaitę po 15 minučių. Be to, Va
tikano Radijo siųstuvas kasmet 
specialiomis pusės valandos pro
gramomis paminėdavo Nepri
klausomybės šventę ir Lietuvos 
Globėją šv. Kazimierą. Jau yra 

artimiausiu laiku

su mėnesiniu pa-

pažadėta ir 
iais turima kasdieninė. 15 min. 
transliacija 
mokslu lietuvių kalba iš šv. Pet
ro Bazilikos, šią valandėlę veda 
kun. dr. V. Kazlauskas.

Ketvirti metai taip pat ir Ro
mos radijas skiria kasdien 2*i 
min. lietuviškai valandėlei, ku
rią nuo pat pradžios veda dr. J. 
Gailius. Nepriklausomybės šven
tės proga Romos radijas skirda
vo lietuvišką valandėlę lietuviš
koms dainoms itališkai publikai.

Inf.

3000 metų esam...
(Atkelta iš l-mo pusi.)

| iriųjų nacionalistų vadas. Bet. ir 
kairieji, kurie yra susibūrę pro- 

sajungose (tam tikrą 
dvejus įtaką turi, deja, ir komunistuo- 

ijauti darbininkijos dalis), lygiai 
nusistatę , už susi-

s jų skabius vėli nieko nenori nė girdėti apie g.v- 
augs. Auklėjimas čiajyentijų atsiklausimą, tai graikai 

bt‘> savo iniciatyva buvo patys su
organizavę privatinį plebiscitą, 

Lie- kurio metu, jų teigimu, 95% 
tu- graikų kilmės gyventojų pasi

išrink- ministracija yra priteršta savo'

Meksikos miesto judėjimas, paleidus darbininkus iš darboviečių, 
užkimšdavo gatves ir keldavo važiuojančiųjų didelį nepasitenki
nimų. Dabar judėjimas pertvarkytas ir tokių vaizdų nebematyti.

. Vr 
V;

Kviečiame į Torontą
■.z ' ." • t ' z ?■.Rugsėjo '4, .5' ir 6 dienėmis /' ”

Toronte įvyksta Kanados Lietu
vių Diena. Ir skhitarit tokį pra
nešimą, prisimena, mūsų senas, 
mielas Kaunas, Tautos švento
vė — Vytauto Didžiojo muzie- 
jaus sodelis su nežinomo karei
vio palaikais. Nepriklausomo 
gyvenimo dienomis ten suplauk
davo tūkstančiai lietuvių- tauti
nių švenčių proga atiduoti pa
garbą tiems, kurie savo krauju 
mums buvo nupirkę laisvą gy
venimą. Okupacijų metais mi
nios netilpdavo į sodelį. Tai bū
davo mūsų tautinio solidarumo 
triumfas.
t Mielas tautieti, Lietuvių Die
na turi lygiai tą ppčią mintį: 
parodykim, kad mes esame vie
ningi lietuviai, verti savo drą
siųjų protėvių vardo. Jeigu šian
dien sovietinis okupantas mėgi
na ištrinti Lietuvą iš Europos 
žemėlapio, tas jam niekada ne
pavyks, kol mūsų širdyse bus 
gyva tautinio solidarumo ir ko
vos dvasia. Lietuvių Diena kaip 
tik ir yra puikiausia proga su
cementuoti tautiniam solidaru
mui ir atgaivinti pavargusiai 
dvasiai.

valdymo politikoje griebtis abe
jotinos vertės priemonių. 1931 
m. gubernatorius sudarė specia- 
linj organą, kuriam buvo pa
vesta leisti įstatymus. Pusė na
rių, buvo graikai, kita gi pusė 
;— turkai, nors abiejų tautybių 
gyventojų santykis yra ’8J:20. 
Neilgai trukus ta institucija iš
iro, nes graikai atsisakė balsuo
ti už numatytus mokesčius. 1948 
m. gubernatorius paskelbė salos 
konstituciją, bet ir ji negalėjo 
įsigalioti, nes grhikai ją boiko
tavo. Dabar numatyta įvesti 
naują konstituciją, kuri garan
tuosianti vietos gyventojams 
savivaldą. Tačiau žinovai abejo
ja, ar tokia priemonė ką padė
sianti, nes autonomija nebusian
ti pakankamai vispusiška, o — 
antra -vertus,— gyventojų dau
gumą tegali patenkinti vienas 
dalykas, būtent,, leidimas susi
jungti su Graikija, o to Londo
nas nenori.

link.vbėmis graikų skundas tarp
tautiniame forume sukels tiktai 
ginčų ir duos Maskvai naują 
progą pašūkauti apie vakarų 
"imperializmą", bet visa tai pa
lies Kipro salos likimo, bent dar 
šiuo tarpu, nepakeis. Britų im
periniai interesai čia yra per 
svarbūs, kad Londonas darytų 
nuolaidas.

Europos
(AtįįeltĄ: Iš !■ p’sl.) i

Gynybos' Bendruomenę, 
sovietai leistų laisvų rin- 
pagrindu susijungti visai 

Savaime supranta-

šiai savaitės turės išryškinti, 
kokia linkme pakryps Europos 
reikalai. Jeigu prancūzų politi
ka nesuras priimtinos išeities iš 
esamos padėties, tai galimas 
dalykas, kad tolimesnė raida 
rutuliosis visiškai nepriklauso
mai nuo Paryžiaus. Tuomet Eu
ropos apsijungimo mintį teks 
bent jau ilgesnį laiką ' tižrhiršti 
ir surasti kitokių?.redlesnių ke
bų, kaip apsaugoti senąjį kon
tinentą nuo pavojų, gresiančių 
jarp iš Maskvos imperializmo. 
Greičiausia, kad bus jieškoma 
susitarimo su Vokietija, aplen
kiant Prancūžiją.

Iki paskutiniųjų laikų Atėnų 
vyriausybė oficiališkai nerėmė 

.Kipro salų separatizmo. Bet pa
mažu ir graikų valdžia įsijungė 
į vykstančią kovą dėl šios salos. 
Ji keliais atvejais siūlė britų 
vyriausybei pradėti derybas dėl 
Kipro salos likimo, bet Londo
nas' griežtai atsisakė, pareikš
damas, kad derybos neturinčios 
ptasmės, ne* jokio Kipro salos 
klausinio nesą. Tuomet graikai 
pagrasino iškelti anglams bylą 
UNO. Yra žinoma, kad Ameri
kos Jungtinės Valstybės per sa
vo diplomatiją atkalbinėja grai
kus nuo tokio žygio. Skundas 
pažeistų Vakarų Europos vals
tybių prestižą, nes tiek 
Britanija, tiek Graikija 
pačios šiaurės Atlanto 
arganizarijos nariai.

Graikų vyriausybė tvirtina, 
kad jeigu Kipro sala- atitektų 
Graikijai, Vakarų demokratijų 
karinis pajėgumas ne tik nenu
kentėtų, bet ' dargi padidėtų. 
Graikai mielai leistų britams ir 
toliau naudotis tos strategiškai 
svarbios salos karo baze. Skir
tumas esąs tiktai tas, kad da
bar Kipro salos gyventojai- esą 
nusistatę prieš britų karius, ku
rie ten laikomi svetimais oku
pantais. O pasidarę Graikijos 
piliečiais salos -gyventojai būtų 
britų draugai ir sąjungininkai. 

Į Bet vargu’ar britų (jenerali-

Didžioji 
yra tos 
ka rinės

Kai įstatymas uždraudė gręžti alyvos šulinius- krante, C.aliforni-
jos kompanija pastalė eųnentmę salą (viršuj) Lkį mylios nuo
kranto- Kam ajam' t tynė. ( t ie Seal Beach, Calif. 126 pėdų
bokšti.'.* įgalina grę .ti skylę 8000 pėdų gylio. "Sala, yra, 45 pėdų! .............„........ ........ „.........
\an<leny,.o ji;., -..;šus p, r a.u.-Jūgį pakyla 18 pėdų nuo paviršaus.jnis štabas darys šiuo klausimu

Jei pasiseks, kompanija statys daugiau panašių ”salų”. (esminių nuolaidų. Tokiomis ap-

/
VAŽIUOJANTIEMS I 
NSS KONFERENCIJĄ

Mes keliame iš miego laisvojo 
pasaulio sąžinę.

Nūdienis pasaulis, gyvenda
mas nuolatinėje gręsiančio ato
minio karo baimėje, beviltiškai 
ir net kartais išdavikiškai mė
gina užmiršti praeitį, nes ji įam 
perdaug primena skambių pa
žadų, kurie niekada i nebuvo -iš: 
tęsėįi. Diplomatai savo diploma
tiškas'Sąžines ramina apgaulin
gos taikos naiviomis iliuzijomis: 
juk niekas niekur nešaudo, nie
kur bombos nesprogsta ... Tai
ka, bet į tos taikos rūmų pa
matus įkasti raudonojo komu
nizmo kalėjimo tamsūs labirin
tai. Ištisos tautos supasi kar
tuvių kilpoje. Mūsų tauta taip 
pat eina kryžiaus kelius tuose 
raudonojo kalėjimo labirintuose. 
Todėl mūsų visų šventa pareiga 
būtų Lietuvių Dienos proga re
zoliucijų pagalba sušukti pasau-

likimą -J'įiruojdntięmą diplo
matams: pohai, ftutott&l'te'; taiku 
ir teisybė eina, janka rankon. 
Kol nėra ,pasaulyj?,jtejsyliėšjjtjk 
bukapročiai gaju džitaigįtfsį;'į tai
ka. ,:
Parodykime pasauliui, kad -męs

. i esame gyvi. ; ■ .
Lietuvių Dienos metu mūsų 

kalbėtojų žodžiai, mūsų solistų 
ir chorų dainos, dailininkų kū
rinių paroda, pagaliau mūsij 
sportojąnčio jaunimo .draugišįr 
kos žaidynės, teparodo pasau
liui, kad, Lietuva, nors ir okuj 
puota, nėra mirusi. Kultūringų; 
tautiniai susipratusių tautų, joj 
kie diktatoriai neįstengia palaii 
doti, nors ir labai to norėtų, t

"Kiti sako — Tu esi maža, 
Mūs tik saujalė”. Poetas Kazys 
Inčiūra kadaise dainavo labai 
prasjningus žodžius, todėl sušu
kime kartu su juo: ”0 man Tu 
didelė, didesnė už viską”. Tegul 

. šį mūsų šūkį išgirsta visų ląis- 
i vųjų valstybių sostinės; tegu jį 
. išgirsta į raddonbjo kalėjimo 
. pogrindžius' įmesta Lietuva ir 
į tegu jis galingu perkūnu su

griaudžia ' "Kremliaus , bokštų 
skliaustuose.

' Visi keliai veda j Torontą.
■ - ■ ‘ i i i • .

Todėl rugsėjo 4, 5, 6 dienomis 
visi keliai iš visų Kanados ir 
JAV kampų mūs veda į Toron
tą. Tautinis solidarumas ir ken
čianti , Tėvynė tau, mielas tau
tieti, uždeda pareigą didžio su
sikaupimo, ryžto ir džiaugsmo 
ženkle apvaikščioti antrąją Ka- 
nados~L1ėCuvIQ D.ięną Toronte. 
Ji bus mūsų, tremtinių didžioji 
vienybės, visiškos konsolidaci
jos, naujų įsipareigojimų šven
tė.

"Tėvyne, mes tavęs neužmir
šome! ir pasauliui neleisime už
miršti.” ' " f ' '

Tai mūsų naujasis šūkis ant
rosios Lietuvių Dienos Toronte 
proga.

, KLB Toronto Apylinkės 
Valdyba

'■ i

ropos 
jeigu 
kimų 
Vokietijai,; 
nta, kad tfokia Vokietija turėtų
būti "neutralizuota”, kaip to 
siekia Kremlius ... Nesunku įsi
vaizduoti, ■: kad kiti Briuselio 
konferencijos dalyviai nusima
no, kur nuvesti) panašūs kės
lai! Pagaliau, prancūzų plane 
numatyta, dar visa eilė kitokių 
pakeitimui jų. tarpe pereinamo
jo laikotarpio pratęsimas nuo 
trijų iki aštuoniu metu.j

Belgijos užsienių
nistoris
Europos ...... ... ........
kas, bandė Briuselio konferenci
joje tarpipffikauti, bet visos jojCentral stoties (Roosevelt & Mi- 
pastangos nuėjo niekais. Prie-’chigan) vykti į Michigan' City 
šingų nuomonių nebuvo galima ir ten persėsti į Benton Harbor 
suderinti. Mendes France sto- autobusą. Atvykus į miestą, 
vėjo prieš bendrą penkių valsty-;skambinti į Tabor Farm. 
bių frontą. Prancūzų pasiūlymui 
priešininkai nusivokia, kad ne-: 
galima ranka ardyti tai, kas! 
kita ranka statoma. Ypač sunki j 
yra Vokietijos kanclerio Aden-i 
atierio būklė. Jis savo politiką 
pastatė ant vienos kortos. Kai 
dabar prancūzai traukiasi atgal, 
vokiečių užslėpto reikalų vairuo
tojas turi, kurti naujas konfe
rencijas. < .

Prancūzai pasiliko vieni. Ne: 
tik penkios valstybės, dalyvavu
sios Briuselio konferencijoje, 
pasipriešino Paryžiui. Lygiu 
būdu abi didžiosios anglosaksų 
valstybės — Amerikos Jungti
nės Valstybės ir Didžioji Brita
nija — nedviprasmiškai pasisa
kė prieš prancūzų politiką. Rug
pjūčio-28 d. susirinks prancūzų 
tautos atstovybė. Ar prancūzų 
parlamentas turės pakankamai 
ryžto padaryti iš. to tinkamas 
išvadas? Yra pagrindo tuo pa
abejoti, Burbonų rūmai sugeba 
kritikuoti, bet jie retai moka 
pasiūlyti konstruktyvesnes min
tis.

Artimiausios

Vykstančiųjų į suvažiavimą 
dėmesiui, suteikiami sekantys 
nurodymai:

Keliaujantiems iš Chicagos;
Automobiliais: laikytis plen

to U, S. 12. Privažiavus Benton 
Harbor iš to paties plento pa-1 
sukti į Pipestone Rd. Apie 5 
mylias uį miesto pasukti į Ri-

reikalu mi- ver Bd. vedančio į Tabor Farm 
Spaakas, pats karštas'/1'0 »u9 Benton Harbor.

apsijungimo šalinin- Prašau sekti rodykles pakelėje).'
South Shore Line: Iš Illinois

TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES
• • • -z l 1 • ' « •

Čiurlionio Ansamblio įdainavimai 
Albumas $10.00

Chicagos Vyrų Choro įdainavimai 
'Albumas $8.00 • .

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
įskambinimai 

$5.00
Užsakymus ir pinigus siusti:

DIRVA,
, 1272 E. 71 SU'

CĮeveland 3. Ohio

Traukiniu: Iš Grand Centrai 
stoties (Harrison & Wells) Pere 

įMarųuette linija važiuoti tiesiai 
j Benton Harbor. Iš Chicagos 

l išvažiuoti 5:05 P. M.
Keliaujantiems iš Detroito — 
Laikytis U. S. 12 ir iš Benton 

Harbor vyktj augščiau nurody
tais keliais.

Visais reikalais prašau skam
binti L. Sabaliūnui WAlnut 
G-9219 Benton Harbor.

VANAGAITIS
KNYGA

jau (jaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa

tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimų.

DIRVA: 1272 E. 71 St.
CĮeveland 3, Ohio

dienos. . vėliau-


