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Sueso kanalo byla-Maskvos
džiaugsmas
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Lėktuvas, skridęs tris kartus greičiau už garsą, pasiekė naują greičio rekordą — 1,900 mylią per

valandą. Lėktuvu Bell X-2 skrido lakūnas puik. F. K. Everest.

liečiams, načių laikais laiky
Vakarų Europos valstybių ir
suanu milžinišką užtvanką, kuri tiems nacių koncentracijos sto
(Mūsų korespondento Europoje)
iš viso europiečių prestižui su
ne tik leistų supramoninti kraš vyklose. Kiek šie kraštai pareikš
duotas naujas nepaprastai skau
tą, bet ir padarytų derlingais di pretenzijų, tuo tarpu dar neaiš
dus smūgis. Turime galvoje jungti ir ji pasidarė grynai eu ryti tarytum viso arabiškojo pa džiulius žemės plotus, pulk. Nas ku. Kol kas tik norvegų buvusių
saulio ideologu. Nėra paslaptis, ser ėmė dairytis, kas suteiktų
Egipto valstybės ir vyriausybės ropinė įmonė.
kacetininkų sąjunga įteikė savo
galvos pulk. Gamai Abdel Nas 1882 metais britai žengė dar kad jis priglobė arabų naciona lėšų tiem sumanymams finan reikalavimus, kad jiems būtų at
,
vieną
žingsnį
pirmyn.
Kilus
listus
iš
šiaurės
Afrikos,
kurie
ser paskelbtą nutarimą, kuriuo
suoti. Iš pradžių atrodė, kad va lyginta apie pusę miliardo mar
Sueso kanalo bendrovė suvalsty Egipte maištui, Londonas užėmė kovoja prieš prancūzų viešpata karų bankai su amerikiečiais kių. Anksčiau tokie reikalavimai
(Komunistinių kraštų ūkinis atsilikimas)
visą kraštą karinėmis priemonė vimą. Antra vertus, yra žinomas priešakyje domisi tais projek
binama.
nebuvo keliami, nes nenorėta per
mis
ir
įsitvirtino
kanalo
zonoje.
jo
planas
išvyti
žydus
iš
jų
že

Šio žygio reikšmę ne tik poli
tais. Bet Nassero režimas teikia daug apsunkinti vokiečių ūkį.
Po antrojo pasaulinio karo Visuose okupuotuose kraštuo
tiniu, bet ir ūkiniu požiūriu su Nors 1888 m. Konstantinopolyje mės ir sulikviduoti Izraelio vals per mažai garantijų dėl įdėto ka Bet dabar konstatuojama, kad
prasime iš to, jeigu atsiminsime, buvo pasirašyta konvencija, ku tybę.
pitalo saugumo. Prieš kelias sa vokiečiai gyvena gerai, gal net Maskva pranašavo krizę, kuri su se bolševikų administracija ėmė
kad šalia Panamos kanalo, Sue- ria buvo garantuota praplauki Siekdamas savo ambicingų vaites tiek amerikiečiai, tiek an geriau, negu kituose kraštuose, griaus kapitalistinių valstybių si skubaus supramoninimo. Visi
sas yra svarbiausias laivininkys me laisvė taikos, tiek karo metu, planų, pulk. Nasser pirmoje ei glai savo pasiūlymus atsiėmė ir todėl ir pasiryžta šias pretenzi ūkį. Buvo nurodyti net tikrieji tie gigantiniai statybos planai
tės susisiekimo kelias. Pav., pe tikrovėje kanalas buvo kontro lėje suskato didinti Egipto kari Nassero planai'pakibo ore.
jas kelti. Vokiečiai, nors iš prin terminai, kada tas įvyks. Tie ter turėjo būti įvykdyti ir finansuo
reitais metais šiuo kanalu pra liuojamas Didžiosios Britanijos nę pajėgą. Kadangi vakarų vals Dabar Egipto diktatorius ėmė cipo ir neatsisakydami tokiais minai jau pasiliko užpakalyje, o jami iš tų kraštų išteklių. Kaiplaukė su viršum 100 milionų vyriausybės. Taikos metu kana tybės tiktai ribotais kiekiais si revoliucinio žygio. Paskelbęs pretenzijas patenkinti, betgi pa įvyko visai priešingai komunis kurios okupuotosios valstybės
tonų talpos laivų. Jis yra vyriau las iš tikrųjų buvo laisvas viso parduoda ginklus Artimųjų Ry Sueso kanalą valstybės nuosa geidauja, kad jos per daug ne tinių ekonomistų pranašystėms. tam tikslui norėjo užtraukti pa
sias kelias, kuriuo jūromis susi pasaulio laivams, bet savaime tų valstybėms, norėdamos išlai vybe, jis tikisi panaudoti iš pra apsunkintų vokiečių biudžeto. Visas taip vadinamas kapitalis skolas iš užsienių, bet Maskva į
siekiama tarp Europos ir Azijos, suprantama, kad kilus karui bri kyti karinę pusiausvyrą, egip plaukiančių laivų gaunamas Vokietija jau iki šiol yra įsipa tinis pasaulis dabar yra pačiame tą reikalą žiūrėjo nepatenkintai.
tų kariuomenė užblokuodavo tiečių valdžia pradėjo supirkinė
įskaitant taip pat Australiją.
stambias pajamas Assuano už reigojusi atlyginti nukentėju- ūkiniame žydėjime. Marshallio Maskvai spaudžiant, jos turėjo
Nūn šią svarbią susisiekimo priešų laivininkystei. Taip buvo ti ginklus Sovietų Sąjungoje ir tvankai finansuoti. Jo nevaržė siems apie 13 miliardų DM. E. planas pagal JAV pagalbą daug atsisakyti amerikoniškos pagal
pagreitino pokarinio atsistatymo bos, Marshallio plano rėmuose
arteriją, kurią ligšiol kontrolia pirmojo pasaulinio karo metu, jos satelitinėse valstybėse. Ir iš nei sutarčių laužymas, nei rizika
procesą. Net Vakarų Vokietija, numatytos.
vo europiečiai, perėmė į savo taip buvo ir per antrąjį karą. viso Maskva aiškiai atsistojo sukelti komplikacijų su valsty
kuri buvo smarkiausiai apgriau
rankas egiptiečiai. Jie taip pasi Britai, o per juos ir kiti euro arabiškųjų valstybių pusėn, ti bėmis, kurios ligšiol valdė Sueso
Visos karo nualintos, bolševi
ta, būdama okupuota, pradžioje
elgė ne laisvu susitarimu su lig piečiai, buvo neginčijami šio su kėdamosi tokiu būdu sudaryti kanalą. Sunku numatyti, ar va
kais okupuotosios valstybės ne
sisiekimo
kelio
valdytojai.
sunkumų Vakarų demokratijoms karų valstybės, pirmoje eilėje
neturėjusi net savos valstybinės
šioliniais valdytojais, bet sauvaturėjo jokių valiutinių rezervų
administracijos, ir toji greit pri
liškai, sulaužydami galiojančius Padėtis ėmė keistis, kai pra ir nati ikolti koją į šią zoną, ku Didžioji Britanija, pasitenkins
sikėlė iš griūvėsiu. Ir šiandien, ir jokio bėgamojo kapitalo. Vie
tarptautinius susitarimus. Tas dėjo kilti arabų ir kitų kolonia- ri aprūpina vakarus žibalu.
vien protesto notomis ar imsis
linių
tautų
nacionalizmas.
Jis
Kremliui
rūpi
sukurti
naują
pasaulinėje rinkoje, yra viena iš nintelis jų kapitalas buvo žmo
faktas dar kartą rodo, kaip aukš
ir konkretesnių priemonių savo
nių darbas. Savo darbu jie turėjo
didžiausių konkurenčių Vakarų
tai yra pakilęs arabų nacionaliz neaplenkė nė egiptiečių. Jų na neramumų židinį ir susilpninti interesams apsaugoti. Ligšiol
atstatyti
ir pertvarkyti savo
mas ir kaip žemai yra smukęs cionalinį jausmą dilgė ta aplin vakarų valstybes. Reikia pripa vakarų valstybės vis labiau tu
valstybėms.
kraštą.
Kad sudarius "rezervus”
kybė.
kad
jų
teritorijoje
buvo
žinti, kad Maskva savo planą rėdavo trauktis iš savo anksčiau
ne tik europiečių, bet ir apskri
Vakąrų valstybėse pragyveni reikėjo sumažinti žmonių pragy
tai baltosios rasės prestižas pa įkurdintos svetimos valstybės vykdo nuosekliai ir sėkmingai. turėtų pozicijų. Ar kitaip atsi
mo
lygis žymiai pakilo, nors, dar venimo lygį. Darbininkų atlygi
karinės įgulos. Visą laikotarpį Skelbdama naivėliams "taikios tiks Sueso kanalo zonoje, tenka
saulyje.
toli atsilikęs nuo amerikoniško nimai buvo nustatyti ko mažiau
tarp
abiejų
pasaulinių
karų
tarp
koegzistencijos"
dėsnį,
ji
tuo
pat
Kai prancūzų inžinierius Fer
abejoti. Greičiausia europiečiams
ar kanadiško. Vien tik komunis si, kad savo pragyvenimui jie
dinandas de Lesseps 1859 metais egiptiečių ir britų ėjo trinima- metu kursto arabų nacionalistus ir vėl teks užleisti savo pozicijas.
tinėse valstybėse viešpatauja negali nusipirkti net reikalin
pradėjo Sueso kanalo kasimo sis dėl karinių bazių. Smarkau prieš vakarus. Pulk. Nasser, ne Tatai ne vien arabų, bet ir Mas
skurdas. Tiesa, vidurio rytų Eu giausių kasdieninių dalykų.
jantieji
egiptiečių
nacionalistai
seniai
pasidaręs
ir
valstybės
pre

darbus, kurie truko 10 metų,
kvos džiaugsmui...
ropa daugiau nukentėjo, bet nuo
keistu būdu britai buvo priešin vis griežčiau reikalavo, kad bri zidentu, užsigeidė vesti "neutrakaro pabaigos jau praėjo 11 me Kada komunistinėms valsty
bėms Sov. Sąjungą prisiunčia
gi tam didžiulės reikšmės suma tai atsiimtų savo įgulas. Paga listinę” politiką ir nesidėti į jo
tų, tai yra nemažas laikas. Dėl
karo medžiagų, ar kokių žaliavų,
nymui, nors atrodė savaime su liau, egiptiečiai savo tikslo pa kius karinius blokus, kas išeina
tokio stovio didžiausiais kalti
siekė,
1954
m.
spalio
19
d.
tarp
Maskvai
į
naudą.
Bet
tuo
pat
me

tuojau propagandistai žmonėms
prantama, kad Didžioji Britani
ninkais yra komunistinė san
ATLYGINIMAS
triubina, kad tai yra nuo "bro
ja turėjo reikšti gyviausią susi Didžiosios Britanijos ir Egipto tu jis vis labiau darosi priklau
tvarka, josios administracija ir liškųjų valstybių mielaširdinguNUKENTEJUSIEMS
domėjimą. Tačiau konservatyvi buvo pasirašyta sutartis, pagal somas nuo Maskvos.
okupacinė našta.
mo dovana”, bet tada tylima, ka
Užsimanęs pastatyti ties Asniai britai netikėjo, kad tą pro kurią britai įgulas palaipsniui
Kipro salos graikų arkivyskupas
Vokiečių
vyriausybės
oficia

išsivežė.
Visai
neseniai,
birželio
jektą iš viso bus galima įgyven
Makarios, anglų laikomas inter Tautos neteko ne tiktai poli da Sov. Sąjunga pasiima gatavas
liose žiniose "Bundesgasetz- nuotu Seychelle saloje, anglams tinės laisvės, tautinės ir valsty prekes daug žemesnėmis negu
dinti. Jie visokiais būdais trukdė mėnesį, egiptiečiai nepaprastai
blatt” 1956 m. birželio 29 d. pa sudaro nemažai rūpesčių. Kipro binės nepriklausomybės, bet dar rinkos kainomis.
prancūzų sumanymą ir neprisi iškilmingai atšventė paskutinių
skelbtas naujasis įstatymas, ko (saloje neramumai nemažėja, gi turi mokėti Sov. Sąjungai už tą
dėjo nė pinigais prie kanalo ka britų karių išsidanginimą iš
Kad tas skubus supramonini
kių įstatyminių normų reikia lai-1 tuo tarpu arkivyskupas nė ne "malonę ir laimę" plėšikiškus
Egipto
žemės.
Tose
iškilmėse
simo 'darbų.
mo
procesas būtų vykdomas tik
kytis atlyginant nacionalsocia-j
Tam reikalui buvo sukurta judriai dalyvavo taip pat nau
mano nusileisti.
mokesčius.
savo
krašto reikalams, tai tas
lizmo
režimo
aukoms.
Įstatyme
mišri prancūzų-egiptiečių bend jasis Sovietų Sąjungos užsienio
skurdas
būtų daug mažesnis. Vi
smulkiai nurodytas persekioja
rovė, kurios kapitalas siekė reikalų ministeris šepilovas.
suomenė
tam tikrą nustatytą lai
Sovietų įsiterpimas Artimuo
mųjų sąvokos aptarimas, atlygi
aniems laikams milžinišką sumą
ką pakeltų jį, jeigu matytų tiks
nimo
procedūra,
atliktini
forma

— 200 milionų aukąo frankų. se Rytuose didžiai prisidėjo prie
lą ir laiką ir jeigu jis būtų vi
lumai ir kita, šiuo įstatymu koKapitalas buvo suskirstytas ak įtempimo padidinimo toje opioje
siems
lygiai paskirstytas. Kada
• Rugpiūčio mėn. 16 d. Londone turi susirinkti 24 valsty
difkuotos ankstesnės normos;
cijomis, kurių buvo išleista 400.- politinėje zonoje. Jau kelinti me
visame krašte didžiausias skur
bių
atstovų
konferencija
svarstyti
Sueso
kanalo
reikalus.
Į
kon

tai
būklę
paaštrino
Izraelio
vals

kai
kurie
dalykai
pakeisti,
o
pats
000, po 500 frankų kiekviena.
das, tuo tarpu komunistinė va
įstatymas apims kiek didesnį ferencija daugiausia sukviestos jūrinės valstybės. Tokios konfe
Prancūzai pasilaikė 207.000 ak tybės įsikūrimas. Tarp naujosios
dovybė ir jos administracija gy
negu seniau persekiotųjų skai rencijos sušaukimą nutarė. Anglija, Prancūzija ir JAV, kurios
cijų, o 177.000 teko tuometiniam žydų žemės ir kaimyninių arabų
vena didžiausioje prabangoje.
čių.
nepripažįsta
Seso
kanalo
bendrovės
suvalstybinimo.
Egipto valdovui (chedivui). 1869 valstybių vis dar nėra taikos, o
8 valstybės, būtent: Anglija,
Aukštesniajai komunistų va
m. lapkričio 17 d. kanalą atidarė viešpatauja tiktai paliaubų reži
• Anglijos ir Prancūzijos karo laivams pajudėjus į Sueso
Prancūzija, Olandija, Belgija, kanalo zoną, Egiptas pradėjo šaukti atsarginius.
dovybei ir MVD (slaptajai poli
karalienė Eugenija ir ta proga mas. Jau ir taip įtemptą būklę
Liuksemburgas, Danija, Norve
cijai) yra įsteigtos specialios
pirmą kartą buvo pastatyta dar labiau pablogino nacionlaiz•
Arabų
kraštai,
lyg
sutartinai
pataria
Sueso
kanalo
pro

mo
įsigalėjimas
Egipte,
kur
val

gija
ir
Graikija,
įteikė
Bonnai
krautuvės, kur ji gali pirktis ge
"Aidos" opera. Tais pat metais
notas prašydamos vokiečių vy blemą laikyti išspręsta. Kitaip arabų kraštai pradėsią dar labiau riausias eksportines ir įvairias
bendrovei buvo suteikta 99 me džios priešakin atsistojo veržlių
riausybę, kad būtų sudarytos tolti nuo vakarų valstybių.
importuotas užsienines prekes.
tams koncesija naudoti Sueso jaunų karininkų grupė su pulk.
Nasser
priešakyje.
.
Pasidaręs
G.
A.
Nasser
naujuoju
Sueso
ka

mišriosios
komisijos,
kurios
ap

Tai
išrinktųjų grupei pastatyti
kanalą.
• Sirijoje, per kurią praeina žibalo vamzdžiai, darbininkai
Neįvertinę pradžioje kanalo diktatorium, šis garbės trokš nalo bosu paskyrė M. Younis (vi svarstytų klausimą, kaip reiktų pradėjo streikus ir trukdyti žibalo pristatymą. Tai atsakymas puikiausi reprezentaciniai pa
dury).
statai, o tuo tarpu darbininkai
atlyginti visų šių valstybių pi- dėl Sueso kanalo problemos paaštrėjimą.
svarbos, britai greit susigriebė. tantis politikas pasišovė pasidair
visa pilkoji masė gyvena su
Jie pamatė, kokią reikšmę ka• Raudonoji Kinija davė 15 JAV laikraštininkų, radijo ir grūsti į landynes.
nalas turi susisiekimui su jų ko
televizijos darbininkų leidimus aplankyti kraštą ir susipažinti su
lonijomis, pirmoje eilėje su In
tenykščiu gyvenimu. Manoma, kad jie, kaip ir Rusijoje, matys Savame krašte darbininkai ne
dija. Tada anglai ėmė veržtis į
gali gauti pirkti sau reikalin
tik tai, ką kinai norės parodyti.
Sueso kanalo bendrovę. Jiems
giausių dalykų, o darbininkų
pavyko už nemažus pinigus nu
• Plieno streikui pasibaigus US Steel Corp. plieno tonos prakaitu pagamintas prekes, ko
pirkti prasiskolinusio Egipto
kainą jau pakėlė $8.50.
munistai siunčia "broliškoms
valdovo Mohamedo Saido (kurs
• Nors demokratų kandidatas į prezidentus Stevensonas respublikoms" dovanai, arba la
tuomet skaitėsi Turkijos vicekayra tolokai prasimušęs į priekį, jo padėtį sustiprino Kefauverio bai žemomis kainomis.
ralium, nes faraonų žemė pri
atsisakymas
kandidatuoti, bet abejojama ar jam pasiseks nomi Deficitinėmis kainomis eks
klausė turkams) turėtas akcijas.
nacijas laimėti. Manoma, kad nemažesnius davinius laimėti turįs portas yra pateisinamas tik ta
Tokiu būdu britų rankose atsi
da, kada valstybė nori gauti
ir Harrimanas.
dūrė jei ne akcijų dauguma, tai
reikalingą valiutą, arba tų pre
bent jie buvo svarbiausias akci
• Irane iš kalėjimo paleistas pagarsėjęs buv. min. pirm. kių turi didelį perteklių. Bet čia
ninkas, su kuriuo negalima buvo
Mossadegh, kuris 1953 m. buvo nacioializavęs Anglo-Iranian Oil mes matome tik grynai politi
nesiskaityti. Iš Sueso kanalo JT sekretorius New Yorke laikraštininkams pareiškė, kad JT turėtų sutikti su Sueiso kanalo su- Co., o po to nuteistas kaip sulaužęs konstituciją ir norėjęs nu nius komunistų tikslus.
bendrovės egiptiečiai buvo iš-|
tarptautinimu. Vienok arabų kraštai palaiko tik Egipto poziciją.
versti monarchiją.
(Perkelta į 5 p«l.)

Kai duoda smulkmeną-giriasi,
kada plėšia glėbiais-tyli

VISAM PASAULY

2 —

Dirva Nr. 32 * 1956 m. rugpiūčio mėn. 9 d.

KAS ir KUR
DIRVA
Lithuanian Weekly, published by
American Lithuanian Press & Radio
Ass’n VILTIS, Ine. z(Non-profit),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Telephone: HEnderson 1-6344.
Issued in Cleveland every Thursday.
Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter
December 6th, 1915, at Cleveland
under the act of March 3, 1879.
Subscription per year in advance:
in the United Statės — $5.00 in Ca
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.
Single copy — 10 centą.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės
siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta
tymų.
Prenumerata metams iš anksto
Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.
Atsk. Nr. kaina 10 centų.

v

Šią savaitę...
Balys Gaidžiūnas
remti. Ar nėra galimybių šį klau
•
Iš anapus geležinės uždangos simą pajudinti ir palankesnio
ateina daugiau‘laiškų. Labai di sprendimo sulaukti?
delė jų dalis ateina iš įvairių Si Antra, iš tokių siuntinių ne
biro vietų. Ir be paaiškinimo paprastai pelnosi persiuntimo
aišku, kada gauni iš ten laišką, įstaigos. Ar tuo reikalu negalė
kokie keliai juos ten nuvedė.
tų reikiamų paaiškinimų duoti
Laiškai iš pačios tėvynės kiek mūsų BALFas? Gal yra galimy
smagesni. Kokią gyvenimo naš bė (mes pilnai suprantame rei
tą jie ten beneštų, kaip skurdžiai kalo jautrumą) tais reikalais pa
begyventų, bet savoj žemėj kaž sirūpinti BALFui? Jei tokia ga
kaip lengviau atsiremti ir pakel limybė būtų, BALF apyvarta ne
ti vargą. Juk tėviškės kaminų paprastai išaugtų. Juk nėra da
dūmai ne taip aštriai graužia bar tokio tremtinio ar ir seniau
akis...
atvykusiojo, kuris vienokia ar
Beveik visuose pirmuose laiš kitokia prasme neturi intereso
kuose, kaip tuose kartojamuose ten pasilikusius paremti.
poteriuose, rasi parašytą: gyve
name gerai, visko turime, esame Jei BALFas galėtų tokį darbą
atlikti, susidarytų siuntėjui ir
išsiilgę ...
Ir jei tų sakinių nebūtų, rašė- dar vienas patogumas. Jis tą
jas gerai žino, kad laiškas adre siuntiniams skirtą sumą, siun
sato gali ne tik nepasiekti, bet čiamą per oficialią šalpos orga
ir kitų nemalonumų gali susi nizaciją, galėtų atsiskaityti iš
laukti. Bet po antro ar trečio pajamų mokesčio. O kad tokios
laiško jau paaiškėja skaudesnė sumos daugeliui jau susidaro
tikrovė, negu pirmam laiške pa stambios, čia turiu keletą pavyz
rašyti žodžiai — visko turime, džių. štai vienas mūsų bičiulis,
remiąs savuosius jau porą metų,
gyvename gerai.
Išskyrus partijos pareigūnus išleido beveik $1000. Antras, tik
ir prie jų prisiplakėlius, mūsų nesenai atsiliepus dukteriai, jau
krašto gyventojų masė ‘gyvena spėjo/ išleisti kelius šimtus dole
nepaprastai skurdžiai. Tat ir pil rių. Per metus tokiam susidarys
nai suprantamas, gal ir labai ri nemažiau kaip tūkstantinė. Ir
zikingas, laukimas paramos iš taip su visais, kurie laiškais su
užjūrio rūbais, maistu, vaistais. sirišo su artimaisiais tėvynėje
Vienas geresnis siuntinys jų eko ar Sibire.
nominį gyvenimą pasuka visiš Šiuo jautriu klausimu rašome
kai kita linkme. Tik dar nežinia, raginami daugelio Dirvos skai
ar toks siuntinys gavėjui nesu tytojų. Mums būtų labai naudin
daro blogo politinio posūkio link ga patirti nuomones oficialių
šiaurės? Kad kiekvienas laiškas mūsų įstaigų ir taip pat atskirų
peržiūrimas ir kiekvienas siun skaitytojų. Tat būsime labai dė
tinys patikrinamas ir įregistruo kingi už greitą atsiliepimą.
jamas, nereikia abejoti.
Dažnai tūli asmenys aiškinasi,
kad tokių siuntinių siuntimas ir APIE VAIŽGANTĄ
laiškų rašymas yra labai pavo
jingi reikalai. Girdi, jie to ne Jau eilė metų kai. Kan. Dr.
darysią. Nedaryisą, kad savie Juozas Tumas-VAIžGANTAS iš
siems nepakenktų. Bet žiūrėk, siskyrė iš mūsų tarpo. Kas neži
toks aiškintojas, kada gauna an no, kiek Vaižgantas sielojosi dėl
trą ar trečią laišką, sužino apie Lietuvos laisvės ir jos žmonių
savo motinos kr kito kurio arti gerovės — kultūros ir kitokių
mojo labai sunkią padėtį, ir jis reikalų. Jo šviesiai asmenybei
skuba j siuntinių siuntimo ben prisiminti - pagerbti išleidžiami
drovę, laužo anksčiau skelbtą sa Jo rinktinių raštų 7 tomai kie
vo principą, nepaprastai bran tuose apdaruose, tekainuos $21,
giai apmoka įvairius persiuntimo kurie užsisakys iš anksto. Pa
ir muito mokesčius. Ir neabejo skirai perkantiems kainuos bran
tinai, savu sunkiai uždirbtu do giau.
leriu, daugiausia remia tuos pa žinoma, turbūt visiems, kokia
čius komunistus rusus, nes tik sunki lietuviškos knygos padėtis
tokiam plėšikavimui tie siunti šiose sąlygose gyvenant. Paleng
niai apkrauti tokiais brangiais vinsite leidėjui nustatyti skaičių
užsisakydami iš anksto. Pinigus
mokesčiais.
Vienaip ar kitaip bus, mes ne sumokėsite kai knygas gausite
galėsime savųjų neremti ir juos (iš anksto mokėti neprašoma).
iš skurdo traukti. Mūsų širdys Siųskite užsakymus šiuo adresu:
neatlaikys sausų ir gal labai rea J. Karvelis, 3322 S. Halsted
lių argumentų. Mes liksim žmo St., Chicago, III.
nėmis ir pagalbos ranką tiesime.
Bet tą pagalbos ranką tiesiant,
ATKARPA
pravartu gerai pasidairyti, ar
kartais mes negalim iškovoti Prašau įrašyti mane į Vaiž
įvairių palengvinimų, nors kiek ganto Rinktinių Raštų prenume
naudos ir lietuviškajam reikalui. ratorių skaičių: ........... ..............
Pirmiausia, ar dėtos rimtos
pastangos mūsų laisvinimo or
(Pavardė, vardas)
ganizacijų aiškinantis su įtakin
gais kitų kraštų, ir ypač Ameri
kos atstovais, kad tokie dideli
Nr.
Gatvė
įvairūs mokesčiai siuntinius per
siunčiant į Maskvos valdomus
(Miestas)
kraštus, yra nustatyti specialaus
pasipelnymo tikslais. Kaip čia
vienas iš Dirvos bičiulių pasakė,
tais mokesčiais jie Amerikoje la
bai lengvai susiorganizavo pui
(Parašas)
kias aukso kasyklas savo iždui'
(34)

• Prof. Ign. Končiui, tauriam
lietuviui, mokslininkui ir visuo
menininkui, suėjo 70 metų am
žiaus. Sukaktuvininkas gyvena
Bostone. Geriausi mūsų sveikini
mai ir linkėjimai garbingą su
kaktį švenčiant.

kaip greit išvykstantis iš JAV į
Philadelphiją atsilankyti nega
lėjo.
Taigi sukelta audra, sukiršin
ta visuomenė, nukentės bendras
lietuviškas reikalas, sukeltas ant
rankų pirštų suskaitomų asme
nų, besidedančių dideliais lietu
viais demokratais ir visuomeni
ninkais.
P. M.

DIRVA

narius ir už tūkstančius kandi
atlieka Įvairius spaudos darbus. Jūs
datų į valstybines ir vietines
galit pigia kaina atsispausdinti pro
įstaigas.
fesines korteles, įvairias blankas, va
1952 m. balsavo daugiau kaip
karams
l iletus, vestuvių pakvieti
61 su pusė miliono amerikiečių.
Tikimasi, kad šiais metais bal
mus. plakatus ir kt.
suotojų bus daugiau.
• Rugpiūčio 1 d. Free Baltic • Lapkričio mėn. 23-24 d.d. De
Užsakymai priimami ir paštu.
Houfce patalpose New Yorke įvy troite, Hotel Statler įvyks Ben
DIRVA — 1272 East 71 St.
ko Lietuvos Laisvės Komiteto drojo Amerikos Lietuvių šalpos
Cleveland 3, Ohio
posėdis, kuriame dalyvavo min. Fondo — BALF seimas. Seime
VIEŠA RINKLIAVA
Telef.: HE 1-6344
S. Lozoraitis ir gen. kons. J. Bud dalyvaus ir Balfo pirmininkas
Kaip ir anksčiau, taip pat ir
rys. Posėdyje atvirai ir, palygin kan. J. Končius.
«
šiais metais E. Paurazienės rū
ti, išsamiai pasiaiškinta visa eilė
pesčiu
Balfo
76
skyriaus
valdy

•
Ona
Sakalauskaitė-Skeivienė,
Lietuvos laisvinimui svarbių
klausimų: dabartinės tarptauti gyv. Lietuvoje, ieško Židonių Te bai pasisekė gauti leidimus vyk
dyti viešą piniginę rinkliavą De
nės padėties keliami Lietuvai resės ir Prano. Jie patys arba
troito ir Hamtramcko miestų
TUOJ ISIGYKIT
žinantieji
apie
juos
prašomi
pra

klausimai ir jų konkretūs spren
gatvėse
rugsėjo
mėn.
29
d.
nešti
šiuo
adresu:
Stasys
Pažė

dimas; Lietuvos egzilinių veiks
ŠIAS KNYGAS!
nių bendradarbiavimas su kitų ra, 401 W. Grand Blvd., Detroit Kadangi leidimai nėra taip
lengvai gaunami, todėl mums
sovietų pavergtųjų kraštų egzi- 16, Mich.
liniais veiksniais per PJT ir Lie • Tėvai, likę Lietuvoje, paieško detroitiečiams belieka tik pasi Anglų kalbos skaitymas
Milžino paunksmė
rodyti, ir ne tik savųjų, bet ir
tuvos diplomatų įsijungimas į Birutę Vaitkūnaitę, gimusią
Balys Sruoga ___________ 2.50
V.
Minkūnas
_____________
2.00
Lietuvos delegaciją PJT. Lietu 1920 m. Karo metu, 1944 m. bu svetimųjų tarpe, kad mes lietu Anoj pusėj ežero
Mėnuo vad. medaus
viai
buvome
ir
esame
pilnai
ver

vos egzilinių veiksnių bendradar vo Vienoje, Austrijoje. Nuo čia
N. Mazalaitė ................... 2.50
P. Andriušis_____________ 1.50
biavimas su Lietuvos kaimynais ir nutruko ryšiai. Žinantieji jos ti tuos leidimus gauti.
Naktys Karališkiuose
Aukso
kirvis
L. Dovydėnas ___________ 2.00
ir ypač su Baltijos valstybėmis; likimą praneškite Dirvos redak Taip pat valdybai prašant E.
Juozas Švaistas _________ 2.50
Paurazienė kaip ir anksčiau, taip
Lietuvos revendikacijų studijų cijai.
Ura
pro nobis
Apie
laiką
ir
žmones
pat ir šiais metais neatsisakė,
klausimas ir kt.
J. Gliaudą_______________ 4.00
J. Aistis_________________ 2.50
• Atsiųsta paminėti gen. Stasio bet mielai sutiko viešajai rink
Orfėjaus medis
Audra Žemaičiuose
• Rugpiūčio 2 . min. Lozoraitis Raštikio KOVOSE DĖL LIETU liavai vadovauti.
A. Nyka-Niliūnas _______ 8.00
VI.
Andriukaitis
_________
2.20
vizitavo Estijos ir Latvijos Lais VOS, I-mas tomas, didelio for Dabar valdyba ir jos talkinin Atlaidų pavėsy
Pažemintieji ir nuskriaustieji
vės Komitetus.
kai
tiki,
kad
detrditiečių
tarpe
mato, 704 psl., gausiai iliustruo
F. M. Dostojevskis_______ 2.50
P. Abelkis_______________ 4.00
• Pr. Lapienės vasravietėj, Sto tas autoriasu asmeninėmis ir ka neliks nei vieno tokio lietuvio, Aukso ruduo
Po Tėvynės dangum
M. Vaitkus _____________ 1.25
ny Brook Lodge, Stony Brook, rinėmis - istorinėmis nuotrauko kuris vienokiu ar kitokiu būdu
žodžiai vytės Nemunėlio.
neprisidės prie šio kilnaus dar
Paveikslai V. Augustino —2.00
L. I., rugpiūčio 18, šeštadienį, 4 mis. Išleido Lietuvių Dienų žur
Būdas Senovės Lietuvių ...
bo įvykdymo.
P. P.
Pragaro pošvaistes
Sim. Daukantas _________ 4.00
v. p. p. įvyksta Literatūros va-, nalo leidykla, vadovaujama A.
V. Alantas__________ _ __ 3.00
karas. Programoje dalyvauja' F. Skiriaus. Įrišto kietais virše
Būkite sveiki
BALFo VAKARAS
liais
ir
spalvotu
aplanku,
tomo
Pirmas
rūpestis
Dr. S. Biežis
__________ 2.00
poetė aktorė Birutė PukelevičiūJurgis Jankus ___________ 2.00
tė iš Kanados ir rašytojai Vilius kaina 7 dol. Gaunama ir Dirvoje. #Spalo mėn. 14 d. Balfo 76 sky Baltasis Vilkas
riaus ruošiame vakare Z. ArlausBražėnas iš Stamford ir Jonas
K. Binkis____ _____ ____ 1.00 Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.00
ii
'
i
.
kaitei-Mikšienei
režisuojant,
De

Rūtenis iš Brooklyn. Vasarvie
Balutis
Paklydę
paukščiai I
troito Lietuvių Dramos Mėgėjų
tėj taipogi tebevyksta mūsų dai
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50
PHILADELPHIA
Jurgis
Jankus ___________ 2.20
sambūris suvaidins 3 v. komedi Buriavimas ir jūrininkystė
lininkų C. Janušo, H. Kulber, S.
Paklydę paukščiai II
ją "Pirmas Skambutis".
Plechavičienės, P. Puzino, prof.
B. Stundžia _____________ 2.00
INTRIGOS IR PASEKMĖS
Jurgis Jankus -__________ 2.60
A. Varno ir W. Witkaus origina
Cezaris
Pietų
kryžiaus padangėje
lių kūrinių paroda. Į meno paro Min. St. Lozoraičiui lankantis
Mirko JelusiČ ___________ 2.00
Sudarė Gaučys ______ __ 4.50
dą nei į literatūros vakarą nėra Amerikoje, per Dainų Šventę Či
Didžioji kryžkelė
Paskutinis Prūsų sukilėlis
kagoje, tautininkų buvo užmegs- PITTSBURGH, Pa.
B. Brazdžionis ________ 2.00
įžangos.
M. Springbom___________ 2.00
tas ryšys pakviesti jį ir į PhilaDuktė
• Milionai Amerikos balsuotojų
Į LIETUVIŲ BIZNIERIŲ
Petras širvokas
delphiją. Tam tikslui tautininkų
Alė Rūta _______________ 2.40
lapkričio mėnesį balsuos už pre
PIKNIKĄ
Juozas Švaistas _________ 2.70
iniciatyva buvo sušaukta orga
Daiktai ir nuorūkos
zidentą, viceprezidentą, maždaug
Po
raganos kirviu
nizacijų pasitarimas.
Lietuvių Biznierių Vaizbos
Leonardas Žitkevičius__ ... 1.00
trečdalį Seniato, Atstovų Rūmų
Jurgis Jankus ___________ 1.50
Per organizacijų pasitarimą Butas rengia metinį pikniką, ku Don Kamiliaus mažasis
Pabučiavimas
paaiškėjo, kad JAV Bendruome ris įvyksta sekmadienį, rugpiū pasaulis
J Grušas ________________ 1.50
Guareschi
_______________
2.60
nei,
kaip
ne
politiniai
organiza

čio 19 d. Lithuanian Country
LIETUVOS
Rytų
pasakos
Didžiosios
atgailos
cijai ir jungiančiai visas sroves, Club, R. 51 Clairton, Pa.
ŽEMĖLAPIS
V. Krėvė .........
3.00
R.
Spalis
...............
.........
..
3.51
geriausiai tiktų pakviesti Diplo šis lietuvių biznierių metinis
Raudoni batukai
jau išėjo iš spaudos ir siuntinė matijos šefą. Juk Bendruomenė piknikas, sukėlė didelį susido Doleris iš Pittsburgho
Jurgis Savickis _________ l.b<
Stepas Zobarskas _______ 0.8d
jamas užsisakiusiems.
buvo pasikvietusi ir Vliko narį mėjimą. Dalyvaus tūkstančiai
Sudie,
pone čipse
Eldorado
Devyniomis spalvomis jame E. Simonaitį ir Karvelį. O per žmonių, susirinks senieji ir nau
James Hilton ___________ 0.78
J. Švaistas_______________ 1.80
atvaizduota Lietuvos žemė: auk Vasario 16 minėjimus, kuriuos jieji ateiviai, susirinks Ameri
Strėlė danguje
štumos, kalnai, lygumos, žemu organizuoja ir rengia Bendruo koje gimęs lietuvių jaunimas ir Gyvačių lizdas
Henrikas Radauskas _____ 2.00
Francois Mauriac _______ 2.60
mos, ežerai, upės, upeliai, keliai. menė, kalbėjo prel. Balkūnas, senimas, suplauks pittsburghieSaulės
Takas
Jame rasi visus Lietuvos mies Grigaitis, Pakštas, Bielinis ir ki čiai ir iš tolimesnių apylinkių at Gimdytoja
Nelė Mazalaitė___________ 3.50
Francois Mauriac _______ 1.75
tus, miestelius, bažnytkaimius, ti. Tai kodėl min. St. Lozoraitis, vyks.
Šilkai it vilkai
buvusias ir tikimas sienas su išbuvęs valstybės tarnyboje nuo Lithuanian Country Club da Gabija, literatūros metraštis
Runcė Dandierin is_______ 1.00
.................................................. 6.50
kaimynais, žinovai sako, kad to pirmųjų Nepriklausomybės me bar yra naujai atnaujintas mo
Senųjų lietuviškų
kio Lietuvos žemėlapio dar ne tų, dirbęs prie visokių ministe- derniškais įrengimais, šokių sa Gintariniai vartai
knygų istorija
N. Mazalaitė____ -_______ 2.00
turėjome.
rių ir prezidentų, nepriklausąs lėmis ir kt. Gros Jono Vainausko
V. Biržiška, kiet. virš.___ 3.J0
papr. virš.___________ 2.00
Prie žemėlapio pridėta atski jokiai partijai, o dabartiniu me orkestras. Taip pat bus renkama Gyvulių ūkis
George Orwell ___________ 1.00 Saulutė debesėliuos
ra knygelė — vardynas su žemė tu turintįs ypatingas pareigas, gražuolė — Miss Lithuania of
L. Žitkevičius ___________ 1.50
lapio paaiškinimais ir 7000 vie negalėtų būti pakviestas Phila- Pittsburgh. Ji gaus brangių do Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 Šventieji akmenys
tovardžių.
delphijos Bendruomenės vardu. vanų.
Faustas Kirša ___________ 2.00
Žemėlapis išleistas dviejų for Deja, sušauktas Bendruome Visiems svečiams alus nemo Jaunai inteligentei
šventoji Lietuva
•
V.
Andriukaitytė
_________
1.25
mų: sulankstomas, knygelės pa nės apylinkės valdybos posėdis, kamai kiek kas tik norės.
Jurgis Savickis _________ 3.00
Kryžkelės
vidalo, $3.50, ir sieninis, specia kurį vald. vicepirmininkas K.
Lietuviai biznieriai kviečia vi
Teresė Neumanaitė
A. Vienuolis_____________ 3.50
laus popierio, suvyniotas į vamz Čik. aprašė "Darbininke”, kaip sus lietuvius ir lietuvaites daly
J. Burkus _______________ 3.00
Kaimynai
delį, $4.50. Su persiuntimu $5.00. "kreivės" Philadelphijoje viską vauti šiame piknike.
Tipelis
J. Paukštelis ...................... 2.50
žemėlapio reikalu kreiptis į taip nukreivino, o "Draugo" ko-’ Įėjimas tik 50 c.
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00
Kaip
jie mus sušaudė
Trumpa diena
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS respondentas taip papildė, kad
Fr. Žilionis, koresp.
J. Petraitis _____________ 1.80
Alė Rūta ______________ 4.00
administraciją, 265 C Street, atrodo, jog didžiausi kvietimo
Kuprelis
Tomas Nipernadis
South Boston 27, Mass., į LE priešininkai yra tautininkai.
Ignas šeinius ___________ 2.00
August Gailit ______ ____ 2.&<
platintojus ir lietuviškų knygų
Nėra prasmės ir reikalo ginčy
Tarp pelių ir vyrų
Keliai ir kryžkelės
pardavėjus. ,
tis su keletu užsispirėlių, kurie
John Steinback _______ ._ 1.28
Putinas _______________ -- 2.50
vienybės ir gero sugyvenimo var
Užgesęs sniegas
Kon
Tihi,
du siekdami savo politinių tiks
Aloyzas Baronas_________ 2.50
Thor Hejerdahl _________ 3.75
lų, kelia intrigas, renka parašus
Ugnies pardavėjas
CHICAGOS
Kaimiečiai
ir rašo aliarmuojančias kores
Balys Rukša _____________ 1-00
v « m rmont I-II-III-IV
GYDYTOJAI
Uždraustas stebuklas
pondencijas, iš kurių išplaukia,
I
ir
XI
dalis
_________
p®
3.00
4444 4*W44444444 4444 4
Stasius Būdavas _________ 2.60
kad min. Lozoraitis yra didžiau
III ir IV dalis ----------- po 3.50
Vanagaitis
sias Lietuvos griovikas.
Tel. ofiso PRospect 8-1717
.uuiihos raštai
monografija _____________ 2.00
Rezidencijos REpublic 7-7868
Įdomiu tik sužinoti, kas juos
................................................. 5.00
Valerijono
lašai
įgaliojo
kalbėti
Philadelphijos
Loreta
Dr. S. Biežis
Dr. S. Aliūnas___________ 1.00
tautininkų vardu ir akcentuoti,
Stasius Būdavas-------------- 1.80
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vilnius Lietuvos gyvenime
Kregždutė I
kad tautininkai atsisako kviesti
3148 West 63 St.
Dr. A. Šapoka___________ 1.50
Usisakykit
KARĮ
nedelsdami
A. Rimkūnas ___________ 1.50
Dipl. šefą?
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Velykų
pasakos
Tai kas gi sukvietė organiza ('metams tik $5.00), arba pra Kiškučio vardinės
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
N. Butkienė _____________ l-0<>
Stasys Džiugas ----- -------- 1.50
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
cijų pasitarimą, jei tautininkai šykit vieną egzempliorių nemo
Vyturėliai Laukuose
Lietuvos pinigai
Rezid. 3241 W. 66th PLACE
kvietimo priešininkai? O anot kamai susipažinti, rašykit:
Vikt. Šimaitis _ -______ 0.78
Juozas K. Karys _______ 5.00
korespondentų, per "triukšmin KARYS, 916 M’illoughby Avė.
Trylika nelaimių
Lietuva
R. Spalis —_____________ 1-28
gą” valdybos posėdį, po kurio Brooklyn 21, N. Y.
Tel. offic’o EVerglade 4-7376
A. Bendorius ________ _
2.75 Vaikų knygelė
Tel. buto GRaceland 2-9203
visa Philadelphijos lietuviška vi
Laiškai žmonėms
M. Valančius ___________ I S"
suomenė buvo sukelta ant kojų
G. Papini _______________ 2.00
Dr. Juozas Bartkus
*
įsidėmėk
Varpai
skamba
ir kurio metu buvo atsiklausta
Moters širdis
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Stasius Būdavas_________ 2.50
kitų grupių atstovai, kurių vi
Guy de Maupassant _____ 2.60
Norvest Medical Center
DIRVOS
Žemaičių krikštas
suomeninėje veikloje, kaip vei
Lyrikos kraitis
2336 West Chicago Avė
P. Abelkis................................. 2.50
kiančių vienetų nesimato, tauti
Medžio
raižiniai
adresą
—
Chicago 22, III.
žemaitis
nepražus
ninkų skyriaus pirmininkas bu
Ign. Končius-------------------- 5.00
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,
Balys Sruoga ----------------- 8.00
Mikuckis -----------------------2.50
1272
East
71
St.
vo
aplenktas.
antrad., ketvirtad., penktad.,
Labai gaila, kad min. St. Lo
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit*:
Tik susitarus trečiadieniais.
Cleveland 3, Ohio
zoraitis dėl tarnybinių reikalų ir
DIRVA, 1272 Kast 71 St., Cleveland 3, OhU
11-2 p. p. šeštadieniais.
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Legendos

— Tu, sūnau, būsi mūtų tau
vai, keldami viltis, kad paroda modernaus žmogaus vaizduotei
ŽVILGSNIS I ARTĖJANČIĄ DAILĖS
tos šviesa. Bet visur sutiksi pik
bus kilnojama ir į kitus miestus. ir įsitikinimams.
PARODĄ VVINDSORE
tus vėsulus, kurie tavo pastatus
Kaip išsireiškė galerijos kura
Įvertinkime lietuvio meninin
ir iškeltą šviturį stengsis nu
torius Saltmarche, tokia paroda
ko
nemirštamą dvasią ir savo
JUOZAS BERTULIS
griauti, nors tai būtų žmonijai
Kaip žinia, rugsėjo 1-3 d.d. galytė, Jurgis Daugvila, Bronė sukelia garbę ir pasididžiavimą gausiu atsilankymu parodoje pa
ir labai naudingi. Todėl, kiekvie VVindsore, Kanadoje, įvyksta Ka Jameikienė.
pačiai meno galerijai ir Windsoskatinkime jį dar daugiau verž
ną kartą, kai tau ateis šviesi nados Lietuvių IV Diena. Ka
ro miestui.
Dauguma
darbų
yra
visai
nau

tis į meno aukštumas ir tolumas.
Motina išaugino 6 sūnus ir siu pasauliui visas mano susi mintis, uždeg žvakę ir įstatyk į
dangi VVindsoras yra Kanados ir
S.
vieną dukrą. Kai vaikai iš moti kaupusias mintis. Noriu nušvies šį šviturį. Jokie vėsulai čia ne JAV pasieny, šis susitikimas ji ir pilnai atskleidžiantieji mū Tikimasi, kad Kanados ir
nos ganėtinai pasisėmė įvairių ti visą, ką žmonės nepastebi, net išdrįs įeiti. O šitas mąstelis bus kartu tampa Kanados ir Ameri sų menininkų tollimesnį kelią. Amerikos lietuviai gausiai lan
kysis lietuvių dailininkų parodo
žinių ir patys jau jautėsi stip mindo tą dalyką. Noriu iškelti tavo patarėju. Kai imsi planuoti
kos lietuvių susiartinimo švente. Džiugu, kad parodoje dalyvauja je. Jog lietuviai dailininkai, iš
riai stovį ant kojų, kartą juos žmogaus vertybę, kai jis yra kil savo projektus, pažiūrėk į šį
MARGUTIS
ir mūsų pačios jauniausios jė
visus motina suvadino ir tarė: nus, taipgi jojo menkumą, kada mąstelį ir persitikrink, ar ne Programa bus įdomi, įvairi ir gos, kaip A. Pagalytė, D. Saka skyrus tik pačius jaunuosius, yra
kultūriniai reikšminga. Minima
išaugę lietuviškoje dirvoje, iš
— Mano mylimi vaikučiai. Jūs jis vadovaujasi ne protu, bet in perdaug užsimota.
lauskaitė, R. Žukaitė ir kiti, jau jos pasisėmė turtinguosius liau yra pats seniausias Amerikos
kultūrinė
svarba
glūdi
tame,
kad
jau subrendote ir kūnu ir dva stinktu.
Jauniausias sūnus Arvydas Lietuvių Dienos proga bus su pažįstami iš praeitais metais su dies meno motyvus ir juos išve lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
sia. Mano stubelėje jums visiems
rengtos Jaunųjų Dailininkų Pa dė į platųjį pasaulį, tačiau kartu vieną mėnesį — yra gausiai ilius
Motina įdavė jam rėtį ir sako: sako:
rengta rinktinė lietuvių dailinin
jau ankštoka darosi. Todėl, no — Garbingas bus tavo darbas,
— Mudu su Birute nutarėme kų parodą VVillistead Art Galle- rodos. Taipogi išvysime mūsų neprarasdami savo tautinės sie truotas, turiningas, įvairus ir
rom nenorom jūs turėsite mane sūnau, bet nedėkingas. Vienok, niekur neiti. Mudu, mamute, lik
pirmaujančio grafiko Valiaus
skaitomas su malonumu.
apleisti. Duodu jums mėnesį lai jeigu jau pasirinkai, tai ir da sime pas tave, kad tu neliktumei ry. Beje, tai bus įvykis, kada lie Paryžiuje sukurtus paskutiniuo los. Gi jaunieji menininkai, bręstantieji užsieniuose, j lietuvių
MARGUČIO metinė prenume
ko, kad apsvarstytumėte, pasi ryk. Bet savo visas mintis ne viena jei netikėtai pas tave atei tuvių menas šiaurės Amerikoje sius darbus bei pasaulinio mas
meną atnešė naują dvasią ir po rata $3.00.
išsimuša
iš
prirūkytų
tvankių
rinktumėte savo amatą ir su juo paleisk į pasaulį, kol jas stropiai tų tavo priešai. Aš tave globo
to dailininko Vytauto Kasiulio žiūrį. Jie yra tikri kūrėjai ir
keliautumėte j platų pasaulį. Pa neperleisi per šį rėtį. Aukso ma siu ir ginsiu, o Birutėlė tavimi auditorijų, pasilinksminim a m s įspūdinguosius kūrinius.
Margučio adresas: 6755 So.
tikri demokratai atgyvenusias
gal jūsų pasirinktą amatą, duo žas šmotukas yra daug vertin rūpinsis ir slaugys, kai tu pa pritaikytų salių ir parapijinių
Westem
Avė., Chicago, III.
formas
pakeičia
naujomis
ir
la

mokyklų
į
meno
galerijas,
kur
jo
Reikia pastebėti, kad paroda
siu kiekvienam po palaimos įran gesnis, negu geležies didelis ga vargsi.
biau išvystytomis, artimesnėmis
itin
domisi
Kanados
meno
žino

priderama
ir
vienintelė
vieta.
kį, į kurį pažiūrėję, sunkioje va balas, nors jis ir skaisčiai spin
Motina įdavė Arvydui šakę,
landoje įgysite naujos drąsos ir dėtų.
Šį sykį Windsoro darbuotojai
dalgį
ir lazdą, ir sako:
jėgų. Būdami išeivijoje, neuž Trečias sūnus sako:
atkreipė tinkamą dėmesį į meno
mirškite savo gimtosios, nors ir — Aš būsiu kunigu. Noriu pa — Visus aštrius dalykus su parodai būtiną technikinį apipa
lūšninės pastogės. Elkitės taip, guosti ir pagal išgales fiziniai gebėk taip pastatyti, kad jie bū vidalinimą ir su miesto įstaigų
kad man ir mūsų visai giminei sustiprinti visus kalinius, betur tų ir tau naudingi ir priešui bai pagalba atvėrė lietuviškam me
atneštumėte ne gėdą, bet garbę. čius, ligonius kūno ir dvasios. sūs. Bet tu nuo tokio darbo pa nui duris j galeriją, šį žygį svei
vargsi. Tada imk šią lazdą. Ji
kiname ir tikimės, kad jis bus
— Žinokite, absoliučiai tobulo Noriu, kad žmonės suprastų Die
tau bus geras ramstis poilsiui ir
pavyzdžiu ateityje rengiamoms
žmogaus pasauly nėra. Jis yra vo ir artimo tikrąją, ne dirbtiną
priduos jėgų, naujos drąsos pa
kolektyvinėms parodoms.
vertinamas pagal jojo poelgius meilę. Aš patsai noriu būti savo
siryžimui. Geriems žmonėms ši
Dailės parodą organizuoja Lie
ir darbus. Ant svarsčių vienos žodžių pavyzdžiu.
lazda nebaisi, jos tebijo tiktai
tuvių
Dailės Institutas, glaudžiai
pusės deda jo gerąsias, ant kitos
Motina atnešė jam kiaurą niekšai.
bendradarbiaudamas su Lietu
gi pusės — jojo blogąsias savy- krepšį į kurią įdėjo rožę ir sako:
Birutei motina įdavė priekaišJoks kitas Amerikos alus neturi tokio skonio
vių Dienos Rengimo Komitetu.
ves. Kuri pusė nusvers, taip jis
__ Tavo žingsniai, sūnau, bus tę ir sąsiuvinį, sakydama:
kaip Stroh’s nes joks kitas Amerikos alus nėra
Jury komisija, susidedanti iš
ir bus aukštinamas.
gražūs, lyg ši rožė, bet visuose — Visi tavo poelgiai ir darbai
gaminamas kaip Stroh’s. Stroh’s yra vienintelis
— žmogus yra lygus poperi- keliuose rasi diglių. Jei norėsi mūsų šeimos ir tautos atžvilgiu, Telesforo Valiaus, Instituto pir
Amerikos alps sujungiąs geriausius produktus su
mininko;
Kenneth
C.
Saltmarniai dėžutei. Ji pasipūtus užima būti tikru apaštalu, tavęs nekęs tebūnie apsaugoti nuo kiekvienos
gaminimu ugnimi. Rezultate yra šviesesnis, ly
daug vietos, į kurią turėtų būti nei dvasiškiai, nei pasauliečiai. rūšies supurvinimo. O visas pa che, galerijos kuratoriaus; An
gesnis, labiau gaivinantis skonis. Pirkite dėžę
dar šiandien.
patalpintas daug vertingesnis Kad sušelptum beturčius, tu tirtas žinias, kurios būtų naudin tano Melniko, meno istorijos
daiktas. Bet, kai šią dėžutę su- rinksi aukas, bet dedant į krepšį, gos žmonijai, surašyk į šį sąsiu doktoranto, praeitą savaitgalį
lanksto, pasirodo, kad ji yra tuš tau rožė nuolat savo digliais ran vinį. Tegul kiekvienas tikrasai atrinko darbus į parodą.
čia. Jos gi verte yra tiktai tiek, ką braižys. Vienok, eik, sūnau, žmogus sau ir savo vaikų vai Parodoje dalyvauja 20 meni
kiek kainuoja tas pluoštas seno ši rožė bus tau padrąsinimas į kams čia suranda raktą į gyve ninkų, išsiblaškiusių net ketu
sjjoperio.
tikslą, kuris yra gražus. O tavo nimą, dabarties ir ateities tik riuose kontinentuose, štai jie:
Paulius Augius, Viktoras Petra
— Todėl, elkitės taip, kad apie nubraižytų rankų is kojų kraujo rąjį gyvenimą.
tave kalbėtų ne tavo liežuvis, bet lašeliai, bus Dangaus suskaičiuo šeštasis sūnus visą laiką ry vičius, Adolfas Valeška, Algir
tavo darbai.
ti.
mojo susimąstęs ir nekalbus. das Kurauskas, Alfonsas Dargis,
— Po penkių metų vėl pas ma Ketvirtas sūnus sako:
Motina klausė jo, kodėl jis nesa Telesforas Valius, Antanas Ta
ne susirinksite ir pasipasakosite — Aš nusistačiau būti archi ko apie savo pasirinkimą. Sūnus mošaitis, Vytautas Kasiulis,
Vaclovas Ratas, Kęstutis Rač<*• kokius pergyvenimus bei kokius tektu.' Noriu pastatyti tiek daug į tai atsakė:
kus,
Anastazija Tamošaitienė,
darbus būsite atlikę. O dabar namų, kad visus beturčius aprū — Aš nežinau, mamute, ar tu
apie tai gerokai apsvarstykite ir pinčiau butais, mokyklomis ir li- galėtum rano pasirinkimui pa Pranas Domšaitis, Antanas Mel
rimtai, bet griežtai nutarkite.
gppinėmis. Ir tada, noriu pasta gelbėti. Gal būt, kad aš pertoli nikas, Jurgis Šapkus, Rita Žu
Po mėnesio vaikai vėl pas mo tyti tokį aukštą aukštą pastatą nuskridau. Aš esu labai prislėg kaitė, Vytautas O. Virkau, Da
tiną susirinko. Vyresnysis pra- ir jo viršūnėje įtaisyti tokią ga tas savo pasirinkimu. Neišma nutė Sakalauskaitė, Anelija Pabylo:
lingą šviesą, kuri būtų matoma nau, gal tai yra vien tiktai mano
— Aš motute, nutariau būti iš įvairių tolimų valstybių. Ir tuščia fantazija, o gal galima fiziniai tiek ir dvasiniai. Mano
gamtininku. Noriu iškelti į že visi žiūrėdami į šią šviesą žino būtų iš tikrųjų įvykdyti. Aš ... ginklas nebaugintų, bet ramintų.
mės paviršių ir pasauliui paro tų, jog čia Tavo, mamute, sūnus noriu ... užkariauti visą pasau Nežinau, močiute, ar tu ... tam
dyti mūsų sklypo ir visos Lietu tai padarė. Betgi toji šviesa tu lį!
mano pasirinkimui... galėtumei
vos visą turtą, netik gamtinį rės tokią galią, kad kiekvienas Tai ištaręs patsai lyg susigė duoti palaimos ginklą?!
turtą, bet taipgi ir mūsų dvasi ligonis, kurį tie spinduliai ap do, lyg išsigando. Visi į jį sužiu Motina susikaupė. Visi tarsi
nęs vertybes.
švies, atgaus savo sveikatą. O ro nustebę. Vien tiktai motina sustingo. Motina tyliai atsikėlė,
Motina jam įdavė kastuvą ir bokšto papėdės vidury — bus atsidėjus klausėsi jo kiekvieną nuo sienos nukabino ir išdidžiai,
Jums patiks
pasakė:
bažnyčia. Pilna jaukumo ir mis žodį. Ji sėdėjo rimtai, nejudėda pilna rimtumo, jam ant kelių
— Kask iš žemės j paviršių ati tikos bažnyčia, čia žmonės pil ma, tarsi užhipnotizuota.
padėjo — kankles. O skersai sty
džiai, kantriai ir ištvermingai. nai susikaupę rinksis, kad nuo Sūnus tęsė: — Bet aš noriu, gų, uždėjo teptuką.
Nepersistenk, kad nenulaužtum širdžiai išreikštų padėką Visa mamut, užkariauti pasaulį to- Po to, su tikra motiniška meile
SKONIS
koto. Neturėdamas atramos taš galiui. Eidami j šią bažnyčią, kiuo ginklu, kuris kitus pavergtų rankomis suspaudė jojo galvą, į
Verdamas
kurio neturi
ko, savo užsibrėžto tikslo nepa žmonės kasdieninius reikalus tik be kraujo praliejimo. Noriu, kad galvą pabučiavo ir tylėdama iš
iki 2000 laips.
sieksi.
rai paliks už durų.
tas ginklas žmones ne žudytų, ėjo į rūtų darželį, čia ji lengvai
kitas alus
Jis yra šviesesnis!
. Antrasis sūnus sako:
Motina atnešė jam šviturį, bet į žmones veiktų užkariau lengvai atsiduso ir.., atsisėdo
— Aš būsiu rašytoju. Patiek žvakę ir mąstelį, sakydama:
jančiai, žmonės liktų laisvi tiek pailsėti.
Dabar už vietines kainas

STROH’S ALUS turi

puikų skoni

visiškai skirtingą!

BALTASIS ŠUO
EMILIS SKUJENIEKAS
— Kai aš būsiu didelis, tada... — taip
visuomet prasideda Jonuko ateities planai. —
Ir tada aš turėsiu daug pinigų, ir tada ...
Taigi šiuodu dalykai Jonukui visuomet rišasi — suaugusio žmogaus laisve elgtis kaip
patinka ir — pinigai. O už pinigus gi galima
gauti tiek daug, jei tiktai juos gali išleisti
kaip pats panori ir jei jų yra tiek, kiek rei
kalinga.
Ką Jonukas pirks už tą daugelį pinigų,
kai jis juos turės — to taip tikrai nebuvo
galima pasakyti. Bent prieš pora metų klau
simas apie geidžiamus daiktus jam dar nebu
vo visai aiškus. Bet juk dabar Jonukui jau
eina aštunti metai, šiuo meilybiniu vardu jį
vadina tik taip, iš papratimo, nes yra dar
ir sesutė, kuriai toks vardelis daugiau pri
tiktų, nes ji turi tiktai ketverius metelius.
— Tu juk mano tas didysis sūnus, — mo
tina dažnai nuoširdžiai pasijuokia ir pakede
na Jonuko galsvuosius plaukus. — Greit tu
rėsi padėti pelnyti.
Jonukas supranta, kad tai tik juokai.
Koks gi iš jo dar pelnytojas? O vis dėlto mo
tinos žodžiai apie didįjį sūnų sukelia jame
lyg kokį pasididžiavimą, lyg atsakomybės

jausmą. Jis tvirtai pasiryžta išgalvoti ką
nors tokio, kuo jis galėtų padėti motinai ir
tėvui.
Taigi apie daiktus, kuriuos jis norėtų
pirkti. Dabar jis žino, ką pirks, kai užaugs
visai didelis ir kai turės pinigų. Knygas —
tiek pat knygų ir dar daugiau, negu jų turi
ponas Garkalnis, pas kurį jis eina į mokyk
lą. Tiesą pasakius, tai nėra jokia tikra mo
kykla — Jonukas ir dar kokie keturi-penki
berniukai kasdien, apsėdę pono Garkalnio
stalą, klausosi, ką jis pasakoja, rašo tai, kas
užduodama, užsigulę kala svetimus rusų ir
vokiečių žodžius. Tai privatinės pamokos —
taip jis kartais girdi kalbant tėvus. Kas tai
yra, to jis nevisai supranta, tik žino, kad tai
ne tikroji mokykla. Tikroje mokykloje, kuri
yra priešais Jonuko tėvų butą, kasdien kieme
šūkauja būrys berniukų, didesnių ir mažes
nių. Jų tarpe kartais pasirodo vienas kitas
mokytojas, barzdotas, blizgančiomis sagomis.
Ponas Garkalnis irgi turi barzdą, bet bliz®
gančių sagų neturi. Kažin, ar tik jis bus tik
ras mokytojas?
Jonukui taip norėtųsi į tą didelį vaikų
būrį, bet kas jį, svetimą, ten priims ? Kartais,

popiet, jis susitinka su kaimynų vaikais, tais,
kurie lanko ten tą didžiąją, tikrąją mokyklą,
bet jokio didesnio pasišnekučiavimo neišeina.
Kaip tik Jonukas užsimena apie savo mokyk
lą ir poną Garkalnį, jie tik su panieka su
prunkščia ir nubėga tolyn.
— Mama, ko tu manęs neleidi j tikrą
mokyklą? — jis kartą užklausia.
— Pasimokyk, sūneli, taip sau, tada ga
lėsi iškarto patekti į miesto mokyklą arba
gimnaziją, — lyg nenoromis atsako motina.
— Tada tu turėsi diržą su blizgančia sagtimi
ir paukštelį prie kepurės. Tai bus visai kas
kita, negu tiktai tokioje mokykloje, kur tu
negalėtum išmokti nei tiek, kiek pas poną
Garkalnį.
Jonukas tam tiki, bet kartu lyg ir ne
tiki. O — jis jau nebe mažiukas. Jis žino,
jog tikroje mokykloje kiekvienas kasdien dė
vi tvarkingais rūbais ir avaline. Tam reikia
daug pinigų, o jo tėvas uždirba nedaug, vos
užtenka penkių žmonių šeimai pragyventi.
Taigi — pinigai. Tai toks dalykas, be
kurio nieko doro negalima pradėti. Tiktai —
kaip juos gauti? Suaugusieji pasakoja, kad
reikia taupyti, tą patį galima paskaityti ir
mokyklos vadovėliuose. Bet kaip sutaupysi,
jei tau jų nėra? Kodėl tada ir tėvas negalėtų
taupyti ir būti turtingas, jei šis reikalas bū
tų jau toks paprastas?
Negalėtum sakyti, kad Jonukui pinigas
būtų jau toks svetimas dalykas. Krikštamotė
gimtadieniui padovanojo net dvidešimt ka

peikų. Kartas nuo karto ir motina duoda po
kapeiką už malkų sunešimą ar už kitokį pa
tarnavimą. Bet šios kapeikos ilgai neišsilai
ko — kita po kitos jos dingsta krautuvininko
godžiame stalčiuje ar tai už kokį nors ska
nėstą, ar už sąsiuvinį, paveiksliuką, pieštu
ką. O be to — negi motina kaskart leis išleis
ti pinigus pagal savo norą — tenka prašyti
leidimo ir ilgokai derėtis.
Bet dabar Jonukui reikalas aiškus. Kiek
vieną kapeikėlę, kuri pateks į jo rankas, jis
padės į mažąją dėžutę ant kampinės lenty
nėlės — tegu renkasi. O kai jis bus pakan
kamai suaugęs, kad nereikėtų motinos atsi
klausti, jis pirks knygas, tiktai knygas. Tos
daug vertingesnės už visus saldumynus ir
paveiksliukus, ir jų jis trokšta labiausiai.
Mažoji tėvo spintelė jau seniai išknisinėta,
daugelis knygų perskaityta jau po kelis kar
tus, bet naujų vis negauna. Kiti vaikai, iš
kurių kartais būtų galima pasiskolinti pasi
skaityti, turi tiktai mokyklos vadovėlius, o
kitos knygos jiems ir nerūpi — jiems kad tik
greičiau nuo knygos atsipalaiduoti ir drožti
į miesto parką triukšmauti. Ponas Garkalnis
— gerai, jei nors šeštadieniais iš jo gauni po
kokią ploną knygiūkštę, kurią Jonukas per
skaito jau per porą valandų. Bet tų storųjų,
kurių Jonukas labiausiai geidžia, jis neduo
da — sako, kai paūgėsiąs. Ir sakyk tu man,
ar tokiam mažam žmogeliui ne sunku.
Laikas bėga, ir mažoji dėžutė pasidaro
apysunki Jei taip, tai jis jau neužilgo galės

pradėti galvoti apie kokį nors pirkimą. Jo
nukas jau seniai knygyne pasiteiravęs apie
geidžiamųjų knygų kainas. Nuo kaikurių tie
siog svaigsta galva, bet yra ir tokių knygų,
kurios būtų įkandamas nors ir tuojau. Vis
dėlto ne — tegu susitaupo daugiau.
Štai vieną rytą, prie pusryčių, motina
prabilsta:
— Sūneli, man šįryt pristigo trijų ka
peikų pyragui. Aš paėmiau iš tavo pinigų.
Jonukui lyg kažkas įgelia, tačiau jis kil
niai pamoja galva — juk trys kapeikos ne
kažkokie pinigai — argi jis motinai tai at
sakys. Pasitaikys, ir ji grąžins.
Bet ši3 kartas ne paskutinis. Už poros
dienų motinai vėl koks nepriteklius, ir vėl —
ir greitu laiku Jonuko santaupos jau beveik
išsekusios.
— Štai, taupyk tu man, — visai bevil
tiškai pagalvoja Jonukas, tačiau motinai ne
sako nieko. Ne, taipvniekas neišeis — reikia
sugalvoti tokį taupymo būdą, kur prie san
taupų niekas negalėtų prieiti, net ir pats.
Bet ką čia išgalvosi? Paslėpti, kur nors, nie
kam nesakyti? Kaip gi tu motinai nesakysi?
Štai ateina didysis žolinės jomarkas, ku
riuo Jonukas jau senai džiaugiasi. Nė vienais
metais, kiek jis per savo trumpą amželį gali
prisiminti, jis nėra pasilikęs tuščiomis. Par
neša kokį daiktelį tėvas, parneša motina, o
krikštamotė jo taipgi niekuomet nepamiršta.
Jonukas pasiprašo motinos pasižiūrėti.
Motina įsakmiai sbdraudžia nesibaladoti su
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Segregacija ir tautines grupės
EDVARDAS KARNĖNAS
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

vesnę padėtį, nei nė galvoja pa
krikti amerikiečių masėje, bet
visur drąsiai pirmaujančiai reiš
kiasi amerikiečių visuomenėje,
pabrėždami airiais esą, ir per
Šv. Patriko dieną įspūdingomis
demonstracijomis savo airišku
patriotizmu pasirodo; remdami
savo tėvynės Airijos kovą prieš
anglus dėl žymios šiaurinės Ai
rijos grąžinimo.
Būkime savo kilmės ir vardo
dideli brangintojai ir kultūringi

dvikalbiai amerikiečiai.. Tada
mums nereikės tiek baimintis
dėl mūsų tautinės grupės men
kėjimo, dėl lietuvybės silpnėimo.
Svarbiausia, mūsų prieauglis tu
ri įsisąmoninti, kad lietuviškas
liežuvis gerai virškina visas kal
bas ir kad lietuvių kalbos varto
jimas šeimoje nekenkia gerai
mokėti anglų kalbą. Auklėjant
savo vaikus lietuviškoj dvasioj,
tėvai turi neužleisti viso autori
teto vien mokytojams.

Segregacija Amerikoje atsira nais), juodaodžiais (negrais) ir
do su jos atradimu, su europie raudonodžiais (indijonais) ? Tai
čių invazija, su vietinių gyven yra priešinga prigimčiai. Nebent
tojų indijonų nukariavimu ir pa mulatais ar metisais visiems pa
vergimu, su juodaodžių afrikie virtus, kaip tūlose Lotynų Ame
čių vergų atsigabenimu. Tik rikos valstybėse einama. Bet gi
šiuo metu segregacija įgauna JAV-se vengiama mišrių rasinių
rimtos federacinės problemos vedybų.
pobūdį, nežiūrint, kad nuo Ab Taigi, apgailestaudami, kad
raomo Linkolno laikų vergija JAV-se vis daugiau vargo kelia
Amerikoje yra panaikinta ir po segregacija, kuri virsta tokia
1954 m. gegužės 17 d. vyriausio problema, kuri kenkia JAV pa
jo teismo sprendimo segregacija sauliniam autoritetui, ypač joms
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS
vjsose JAV yra panaikinta.
vadovaujant kovai prieš komu
Mums ši problema įdomi kaip nizmą, — tautinės grupės turi
JAV piliečiams ir kaip tautinei žinoti savo padėtį, teisę gyvuoti PABALTIEČIŲ LENGVOSIOS bendro sportinio lygio pakėlimo.
mažumai, kovojančiai dėl savo ir dėti pastangas neleisti nutau ATLETIKOS PIRMENYBES
Trumpai peržvelkime tokio po
gyvybės išlaikymo šiame didelia tėti savo prieaugliui, darant
SUTINKANT
būdžio varžybų istoriją tremty
me tautų katile. Kaip tik "ame skirtumą tarp pilietybės ir tau
je.
rikiečių tautos” sąvoka verčia tybės sąvokų, nepažeidžiant tei Šį savaitgalį, rugpiūčio 11-12 Pirmą kartą pabaltiečių spor
mus kritiškai žiūrėti į segrega singai suprantamų amerikiečio d. Toronte įvyks Pabaltiečių
tinės žaidynės buvo surengtos
ciją ir išsiaiškinti tautinių gru pažiūrų ir pareigų šiam dideliam lengv. atletikos varžybos. Var
žybas organizuoja Pabaltiečių 1945 m. rudenį, Augsburge, Vo
pių padėtį bei egzistavimo gali ir Dievo palaimintam kraštui.
kietijoje. Po dar neseniai praSporto Federacija, ši organizaci
mybes Amerikoje.
Antrą vertus, jeigu lietuvių ja jau kuris laikas įneša daug ak ūžusios karo audros nei viena
Vėliau atvykusieji imigrantai
kilmės amerikiečių tarpe yra ki tyvumo į Kanados pabaltiečių tautybė nebuvo suspėjusi pilnai
čia susiduria su visai kitomis
taip galvojančių ir vengiančių sportinį bendravimą, surengda pasiruošti tokioms varžyboms ir
pažiūromis į tautybę. Europie
buvo pasikliauta daugiausia vie
čių surpatimu tautybė ir piliety save lietuvių tautybės žmonėmis ma visą eilę lokalinio pobūdžio tinėmis bei kaimyninių stovyklų
skaityti, "nesuprant a n č i a i s” varžybų. Tačiau šiais metais P.
bė yra skirtingos sąvokos. Pav.:
pajėgomis.
lietuvis, gyvenąs Vokietijoj, kaip galima kartu būti geru ame S. F-ja ryžosi užsimoti plačiau
rikiečiu
ir
geru
lietuviu,
—
te— surengti pirmąsias pabaltiečių
Visai kitas vaizdas buvo se
Prancūzijoj ar kitoj valstybėj,
pasižiūri į Amerikos žydų tau lengv. atletikos pirmenybes šia kančiais, 1946 metais, kada ta
gali būti tų valstybių pilietis,
tinę grupę, j airių tautinę gru me kontinente. Pačios varžybos me pačiame Augsburge suruoš
bet jis nenustoja būti lietuviu;
pę. Pirmieji geriausiai moka pri bus individualinio bei klubinio tose pabaltiečių žaidynėse, kiek
taip pat ir vokietis ar prancūzas,
sitaikyti prie čionykščių sąlygų, pobūdžio, dalyvių skaičius neri viena tautybė įvairiose sporto
gyvenąs Lietuvoje, gali būti Lie
gabiausiai savo pavardes suame- botas. Nebus sudaroma jokių šakose buvo reprezentuojama
tuvos piliečiu, bet nenustoti sa
rikietina, bet jų tarpe nerasi or specialių paskirų tautybių rink savo rinktinių sportininkų. Mūsų
vo tautybės. Čia gi oficialiai tau-,
ganizuotai nepriklausymo tauti tinių ir jokie taškai pagal laimė lengvatletai šiose žaidynėse pa
tinių mažumų nepripažįstama ir
nei žydų grupei, jie nesibijo an tas vietas nebus skaičiuojami.
sirodė itin stipriai, pralenkdami
senesnieji imigrantai baigia ap
tisemitizmo ir viešai reiškiasi
Šios
varžybos,
iš
esmės,
yra
estus ir visai nežymiai atsilikdasiprasti su mintimi, kad reikia
kaip žydai, labai vienas už kitą sveikintinas žygis ir, reikia ti mi nuo latvių, kuriems pirmavi
užmiršti savo tautą, nereikia rū
užstoja ir savo senąją tėvynę — kėtis, padės pagrindus glaudes mą nulėmė stipri moterų koman
pintis savo čiagimių vaikų auk
Palestiną (Izraelį) gausiai re niam pabaltiečių sportiniam ben da. Iš paskirų mūsų lengvatletų
lėjimu tautinėj dvasioj, duoti
mia. Antrieji, anglų vergijoj iš dravimui ateityje, kas prisidės nugalėtojais išėjo;
jiems pakankamų žinių apie sa
mokę anglų kalbą, Amerikoj nuo netik prie visų trijų tautybių
Z. Puzinauskas — rutulio stū
vo tautą ir tėvų kraštą.
pat pradžios turi išimtiną leng jaunimo susiartinimo, bet ir prie mime, A. Kernius — šuolyje į
žiūrint į žmogų kaip į dvikojį
gyvį, kuriam rūpi tik biologinis
savęs išlaikymas, patogesnės ap
NAUJAUSI 1956 M. MODELIAI
linkos sukūrimas pragyvenimui,
atrodo, tokios "amerikoniškos”
pažiūros gal ir yra suprantamos
Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima
ir pateisinimos. Deja, kultūrin
Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.
gas žmogus negali su tuo sutik
ti. Juo labiau, kad ir amerikinė
realybė yra dviprasmiška.
NAUJI MODELIAI
Kalbama apie vieną amerikie
čių tautą, net dainuojama apie
I M P E R I A L
”one nation, one blood”, bet pats
radijo aparatų. Drauge
gyvenimas su tuo nesliderina.
patefonas ir baras. Vi
Galima vieną tautą ilgainiui iš Atstovas S. GRABLIAUSKAS
sos bangos. Nepapras
ugdyti sumaišius į vieną katilą 5 Thomas Park, S. Boston, Mass.
tai gražūs.
baltuosius europiečių kilmės
Tel.: AN 8-5467
amerikiečius (anglus, vokiečius,
prancūzus, italus, lenkus, lietu
Clevelande atstovas
vius, rusus, švedus ir kitus), bet
Pirk šious aparatus — niekad nesigailėsi!
A. JOHANSONAS —
kaip galima vieną tautą išugdy
7616 Decker Avė., UT 1-3465
ti sumaišius rases — baltuosius
Reikalingi atstovai visuose didiesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.
su geltonodžiais (kinais, japo-|
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vaikais ir sutemus būti namie, paskui įkiša
ranką į priejuostės kišenę, ištraukia penkias
kapeikas ir paduoda Jonukui.
— Kas gi per jomarkas be pinigų, — ji
nusijuokia, ir Jonukui pasidaro visai gerai.
Jis nebejunta kojų po savimi ir, penkinę
rankoje sugniaužęs, greit pasineria jomarko
kamšatim Viskas atrodo lyg sapne — tiek
daug nauja, nematyta, keista, kad net žvilgs
nį nebežino prie ko sustabdyti. Jis perbėga
visą turgavietę, tada pasuka atgal ir pradeda
pamažu žingsniuoti po margąsias palapines.
— Ką gi tu, ponaiti, rengiesi pirkti ? —
prie pat ausies suskamba gerai pažįstamas
balsas, ir jo petį užgula ranka. Jonukas atsi
gręžia — tikrai, krikštamotė. Pirmąja aki
mirka jis net nebežino, ką sakyti, bet krikš
tamotė tik juokiasi iš jo sumišimo.
— Eik su manimi, krikštasūni, juk ir aš
gi turiu tau ką nors nupirkti, — kviečia
krikštamotė. — Ko gi tu labiausiai norėtum?
Aha, žinau, kas tau geriausiai tiks.
Jonukas nori užsiminti apie knygas, bet
neišdrįsta. Gal krikštamotė turi mintyje ką
nors tikrai nepaprastą, ir tai jis galėtų pa
žiopsoti.
Krikštamotė sustoja ties užtiestu stalu,
kuris prikrautas įvairių gipso figūrų.
—r Palauk, kurį mes imsime? — ji kalba
daugiau į save. — šitą, tas bus pats didžiausis. Kiek gi toks nevidonas atsieina?
Pardavėja sako kainą, ir krikštamotė
jam skaito pinigus į delną, pasistiebia, kažką
pasiima nuo stalo ir įdeda Jonukui į rankas.

Šuo!. Didelis, baltas šuo, išverstomis aki
mis, dažytu raudonu kaklaraiščiu. Pakaušy
je, tarp nudribusių ausų, pailga, siaura skylė.
— Nešk atsargiai, kad neiškristų, o tai
ir bus po šuns, — perspėja krikštamotė. —
Tai dabar bus tavo bankas.
Jonukas dar visiškai sumišęs. Bankas —
tai turi kažkokį reikalą su pinigais. Tą jis
supranta, bet tai ir viskas. Jis sustoja, pa
kelia akis į krikštamotę, lūpos murma kažko
kius padėkos žodžius, bet visa tai atrodo kaž
kaip netikėtina.
Krikštamotė apkabina jo pečius ir sau
giai pakreipia jį kiek į šalį nuo didžiosios
žmonių srovės. Paima iš Jonuko rankų šunį
ir rodo į pakaušį.
— Matai, pro čia turi mesti pinugus, te
gu prisirenka, — ji aiškina. — Dabar šuo
tuščias, bet kai bus pilnas ir daugiau nebelįs
— galėsi jį sudaužyti ir pinigus išsiimti.
— Sudaužyti? — išsigąsta Jonukas.
— Taigi, tada galėsi sudaužyti — kitaip
pinigus išimti negalima. O tada aš tau nu
pirksiu kitą šunį arba kurį nors kitokį žvėrį.
Jonukas atsidusta lengviau. O, tai toks
čia reikalas — jis pradeda suprasti. Įmes
ten kaskart po kapeiką arba dvi, ir ten jos
turės pasilikti, kol šuo bus pilnas. Niekas
negalės prie jo pinigų prieiti. Nuostabus iš
radimas !
— Nori pamatyti, kaip tai daroma? —
klausia krikštamotė ir, nelaukdama atsaky
mo, įmeta į šunį per pakaušio skylę pora pi-,
nigėlių. — Taip, kad būtų kas nors pradžiai.

aukštį, A. Supronas — šuolyje į
tolį, M. Tendys — 1500 m. ir
3000 m. bėgimuose, S. Baranaus
kaitė — rutulio stūmime ir Remeikytė — 60 m. bėgime, šalia
pastarųjų gražiai pasirodė V
Adamkavičius, V. Dronsutavičius, Mikšys ir kt.
Sekančios didelio masto lengv.
atletikos varžybos buvo Paverg
tų Tautų Olimpiada, įvykusi 1948
m. Nuenberge.
Čia msūų lengvatletai, laimė
dami net 10 aukso medaliu, iško
pė į priekį. Be pabaltiečių šiose
varžybose dar dalyvavo lenkai,
ukrainiečiai, vengrai, jugoslavai
ir kt. Individualiniais nugalėto
jais išėjo: Z. Puzinauskas — ru
tulio stūmime, disko ir ieties me
timuose, V. Adamkavičius —
šuolyje į tolį ir į aukštį, M. Ten
dys — 3000 m. bėgime, V. Že
maitis — 400 m. bėgime, S. Ba
ranauskaitė — rutulio stūmime
ir E. šikšniūtė — 60 m. bėgime.
Bet to buvo laimėta visa eilė
antrų bei trečių vietų.
Dar pažymėtinos U. S. zonos
jaunių ir mergaičių (iki 18 me
tų) lengv. atletikos pirmenybės,
įvykusios 1949 m. Muenchene,
kuriose mūsų jaunieji lengvatle
tai dalyvaujant 7 tautybių ko
mandoms, su E. šikšniūtė, Aid.
Radikaite, A. Liutkumi ir J.
Bagdonu priekyje laimėjo ko
mandiniai pirmą vietą įveikdami
savo amžinuosius varžovus lat
vius.
Su emigracijos banga automa
tiškai nutrūko ir sportinės var
žybos, kurios, po ilgos pertrau
kos platesniu mastu bus atnau
jintos šį savaitgalį Toronte.
Ko galime tikėtis iš mūsų
lengvatletų šiose varžybose? At
sakymas, atrodo, tegali būti vie
nas — nelabai daug ko.
Senasis mūsų lengvatletų eli
tas, anksčiau ar vėliau, jau pa
kabino savo startukus ant vi
nies. Gi jaunųjų — nelabai prisi
auginome. Kiek teko patirti or
ganizuotai šiose varžybose, ne
skaitant torontiečių, rengiasi da
lyvauti tik Clevelando LSK Žai
bas, siųsdamas apie dešimtinę
dalyvių, tačiau ir pastarųjų ei
lėse pasigendame eilės geriausių
klubo lengvatletų kaip A. Liut
kus, J. Vodopalas, A. Šaltenis ir
G. Motiejūnas, kurie yra paliesti
karinės prievolės ar studijų.
Prie LSK žaibo komandos pri
sijungs dar čikagiečiai D. Točilauskaitė ir M. Vygantas.
Kur turime vilties stipriau
pasirodyti ar laimėti ? Atrodo,
kad mūsų tradicinė mergaičių
dvejukė — D. Točilauskaitė ir E.
šikšniūtė, pridėjus dar rutulininkę St. Juodvalkytę turėtų su
daryti mūsų stiprybę... Taigi...
moterys!

Tada jau tu pats žinosi, kaip šuniu naudotis.
O dabar — bėk namo, parnešk labų dienų
mamai ir pasakyk, kad aš rytoj užeisiu.
Jonukas visai nejaučia, kaip išsibruko
iš jomarko kamšaties, kaip pateko į tylų
skersgatvį. Besinešdamas namo, jis kartais
sustoja ir apčiupinėja gautąją dovaną, neno
rėdamas tikėti savo akimis. Staiga jis atsi
peikėja — juk jo rankoje vis dar sugniauž
tos motinos duotosios penkios kapeikos. Va
landėlei jis sustoja — reikėjo gi jomarke ką
nors nusipirkti. Bet staiga ateina jam į galvą
visai nauja mintis. Truputi nesiryždamas, jis
visgi įbruka penkinę pro skylę į šuns pakaušį
ir kiek palėtintais žingsniais traukia namų
link. Iš pradžių jam lyg ir truputį gaila —
juk šiuos pinigėlius jis galėjo išleisti. Bet
jis stengiasi apie tai jau nebegalvoti. Nugali
noras kuo greičiausiai namie atpasakoti ne
paprastąjį nuotykį.
Iš jo susijaduinimo kupino pasakojimo
motina tiktai iš palengvo išgauna žinią, kas
iš tikro atsitikę. Tada ji paima šunį, pavarto
jį ne be pagarbos, pabarškina ir padeda ant
komodos.
— Gerą krikštamotę turi, sūneli, — ji
prabyla. — Dabar tik stenkis taupyti, kad
šuns pilvas greit prisipildytų ir tu galėtum
nusipirkti ką nors vertingą.
Jomarkas praėjęs. Diena slenka po die
nos įprasta eiga. Jonukas motinos ir krikš
tamotės įpareigojimų laikosi kaip šventraš
čio. Kiekvienas pinigėlis, kuris patenka į jo
rankas, dingsta šunyje kaip šulinyje. Vis

AMERIKOS LIETU
VIŲ INŽINIERIŲ IR
ARCHITEKTŲ S-GOS
KONGRESAS ĮVYKS
PHILADELPHIJOJE
Centro Valdyba nutarė IV-tą
suvažiavimą šaukti rugsėjo mėn.
1-3 dienomis. Pastarasis suva
žiavimas turės pasisakyti dėl to
limesnių veiklos gairių ir meto
dų, nes šiemet Sąjunga liko in
korporuota Mass. valstybėje ir
Sąjungos ribos išplėstos nuo At
lanto iki Pacifico, taip, kad pa
grindinis organizavimosi laiko
tarpis yra užbaigtas.
Prieiname prie veiklos
išvystymo per visą Ame
rikos Lietuvą.
Tik organizuotas veikimas bus
našus Lietuvos laisvinimo bylo
je. žodis kongreso proga, tebū

nie akstinu susirišti su vietos
ALIAS skyriumi ir tapti aktyviu
Sąjungos nariu. To reikalauja iš
mus Gimtasis Kraštas, to pagei
dauja iš mus lietuviškoji ben
druomenė.
Sąjungos skyriai, jųjų valdy
bos ir nariai informacijas suva
žiavimo reikalu randa š. m.
"Technikos žodžio” 3 ir 4 nume
riuose.
Centro Valdyba maloniai pra
šo Collegas paremti pinigine au
ka Suvažiavimo Šeimininką —
ALIAS Philadelphijos Skyrių
Adresas: Prof. A. Jurskis, 1313
Jerome St., Philadelphia 40, Pa.
Suinteresuotieji suvažiavimo
reikalais, prašomi rašyti Centro
Valdybos Pirmininkui: Inž. B.
Galiniui, 220 Sagamore Street,
Pittsburgh 4, Pa. (Telef. SP
1-5261).
Su sumanymais, konstrukty
viais pasiūlymais ir giedrios nuo
taikos vedini, sakome iki pasi
matymo IV-tame suvažiavime.
ALIAS Centro Valdyba

O kaip gi su mūsų vyrais ? Mė
tymus ir šuolius nurašius į nuo
stolius, visos viltys krypsta į
Clevelando sprinterius ir vid.
nuotolių bėgiką — čikagietį M.
Vygantą.
Taigi bendras balansas neat "Lietuvos nepriklausomybės
rodo mūsų naudai, žinoma, gali
kovoje dalyvaujame per
įvykti visokių staigmenų, bet tai
Lietuvos
parodys varžybų eiga.
Nepriklausomybės Talką,
Nesiimant daug ką kaltinti
dėl mūsiškių nepasiruošimo, te jos darbą lėšomis remiame petr.
būnie šios varžybos gera pamo
Lietuvos
ka ateičiai, kad be darbo ir pasi
Nepriklausomybės Fondą”.
ryžimo negali būti vaisių. Reikia
tikėtis, kad mūsų klubai bei pri Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS
tyrę sporto veteranai pasistengs
bendros deklaracijos.
sekančioms panašaus masto var
žyboms sutelkti gerai paruoštą
LNF adresas:
lietuviškų spalvų reprezentantų
būrį.
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas,
Užbaigiant tenka palinkėti
135 — 34 Franklin Avė.,
F 1 u s h i n g, N. Y.
varžybų rengėjams ir dalyviams
geros sėkmės.
ab

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet
kurios kalbos raidynais, — ikLietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško.
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
simokitinai. Naujausi modeliai.

V. BARTKUS. Adr.: 1031 AnBel
Rd., CIeveland 3, Ohio. Telef.:
UT 1-4014.
11
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"Medžio Drožiniai Gimtajam
Kraštui Atsiminti**

Igno Končiaus albumas
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.

Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
L. J. Končius, 76 Westglow St., Boston 22, Mass.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
Kaina $5.00

dėlto tenka atsispirti prieš vieną kitą pa
gundą. Užtat be galo malonu pagalvoti apie
tą momentą, kada pinigai į šunį jau nebelįs,
žinoma, bus gaila tada smogti jam plaktuku,
bet ką gi kitą veiksi. O krikštamotė juk paža
dėjo padovanoti naują banką — taip Jonukas
dabar vadina savo taupyklą.
Praeina ruduo ir žiema, praeina pavasa
ris. Vėl ateina vasara, ir Jonukas eina sykiu
su ponu Garkalniu į paupį kaitintis saulėje ir
kartas nuo karto išsimaudyti. Ponas Garkalnis jau nebe griežtas mokytojas, bet lyg
koks vyresnio amžiaus draugas, kurio viską
galima klausti ir kuris viską žino. Dabar jau
Jonukas nebepavydi tikrosios mokyklos vai
kams. Bet kurį iš jų jis jau dabar galėtų
užkišti užantin — tuo jis jau įsitikinęs.
Tuo metu Jonuko namuose atsitinka ne
paprastas įvykis. Atsiranda nauja sesutė.
Tiek susijaudinimo, bėgiojimo, ruošto, kad
Jonukas jaučiasi visai nustumtas į šalį. Kar
tais jis pagalvoja — būtų gerai, kad taip vi
sai iš namų pasitraukus. Bet kur gi tu, vyru
ti, dingsi?
— Kai aš būsiu didelis... — Jonukas
dažnai sau pagalvoja. Bet prie tos minties
ir tenka sustoti. Jo ateities planai susiraizgę,
jis jaučiasi visiškai išmuštas iš vėžių.
Namuose dabar nauja tvarka. Ten nau
jas vaidmuo atitenka ir Jonukui. Jis turi paąįldyti sesutei pieną, turi nubėgti į kepyklą
sausainių, į vaistinę kažkokių vaikams mil
telių. Vis dažniau vakarais tėvas su motina
šnekasi apie pinigus. Kartas nuo karto Jo

nukas pakilnoja ir pabarškina savo baltąjį
šunį ir džiaugiasi, kad jis jau toks sunkus.
Ir šuniui jau atėjus gavėnia: labai, la
bai retai per pakaušį prasmunka koks vari
nis pinigėlis. Sidabro jis jau seniai nebera
gavęs. Krikštamotė lankosi gana dažnai, va
landėlę tyliai pasišnibžda su motina, ir tada
abi sunkiai atsidūsta. Išeidama krikštamotė
visuomet ką nors įbruka motinai į delną.
— Pienui, — ji prataria tyliai, bet ryž
tingai, kai motina nori neva pasipriešinti.
Ir tada ateina didi diena tiek Jonukui,
tiek ir jo šuniui: krikštynos! Jau pora dienų
iš anksto motina, krikštamotė ir kaimynė
kepa ir verda, daužo mėsą, peša antį ir vaiko
vaikus, kurie vis painiojasi po kojomis. Pa
galiau, sekmadienį priešpiet, viskas pareng
ta ir pradeda rinktis svečiai. Bematant sta
las nedideliame kambaryje apsėstas sausa
kimšai. Jonukas visus pažįsta — tai tėvo
bendradarbiai, o vienas kitas net giminė.
Kaikurie ateina vaikų lydimi, taigi ir Jo
nukui yra ir savo kompanija. Vaikai, meke
no nedraudžiami, laksto po kiemą, nes ką
ten, ankštame kambaryje, prie suaugusiųjų,
veiksi.

Papuoštąją sesutę motinos brolis su sa
vo žmona nuneša į bažnyčią, o po kiek laiko
parsineša atgal. Tada ir vaikus kviečia pie
tums — tiems virtuvėje užtiestas atskiras
stalas.

(Bus daugiau)
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Melas, malda Ir politika
Vienoje šeimoje įvyko vardi
nių pokylis. Dalyvavo apie tu
zinas svečių ir viešnių. Jų buvo
dvejopų. Dalis buvo tokių, kurie
buvo atvykę dar caro laikais, ki
tą dalį sudarė tokie, kurie Ame
rikon pateko per Stalino malonę.
Vardinės, kaip vardinės: ėjo
žinomu būdu, feet šiose vardinė
se įvyko tai, apie ką verta pra
nešti ir plačiąjai lietuvių visuo
menei. Buvo taip:
Svečiams ir viešnioms bešne
kučiuojant, vienas iš svečių už
siminė apie maldą ryšium su
sąskrydžiu, įvykusiu Washingtone. Tada visi nutilo ir sužiuro
į jį. Tuo visi parodė norą leistis
minėtu klausimu į diskusijas.
— Panagrinėkim tą klausimą,
— tarė vienas.

tuvos tautininkų režimas buvęs
katalikams negeras. Pagal Drau
gą abu dvasininkai nevyko dėl
politinės priežasties.
— Prieštaravimas aiškus. Bet
jei "Draugo” išvedžiojimai vysk.
Brizgiui nepritaikyti, tai kodėl
jis (vysk. Brizgys) tuos klaidin
gus išvedžiojimus nutylėjo? Ar
gali jam tiesa nerūpėti?
— Taigi susidaro padėtis, ku
ri yra daugiau, negu keista. Kas
nors čia sąmoningai netiesą pa
rašė.
— Taip. O kaip girdėjome pa
gal vysk. Brizgį sąmoningai sa
kyti netiesą yra melas. O kas tai
daro — yra melagis.
— "Draugas” rašė, kad, girdi,
jei maldos reikalu ima sielotis
žmonės, kurie stovi nuošaliau
nuo Bažnyčios ir kuriems tikėji
mas nėra nuolatinės praktikos
dalykas, tai susidarąs įtarimas,
kad tuomet malda pageidaujama
nė dėl Dievo garbės. Ar tinka
daryti tokį įtarimą ? Ar tai deri
nasi su krikščioniškos doros
mokslu? Ar netinkamiau būtų
daryti prileidimą, kad jei nuoša
liau stovį žmonės rūpinasi mal
dos reikalu, tai tas laikytina ge
ru ženklu?

Kai duoda...
(Atkelta iš 1 psl.)

ir t.t. — atsakingus už Lietuvos
tautininkų režimą. Išrodo, kad Didžiausias pinigų sumas ko
lietuvių katalikų dvasininkai tei munistinės vyriausybės išleidžia
singumo mastą pasiskolino ar propagandai. Spausdinami bran
gūs iliustraciniai žurnalai, ku
pasisavino tik iš bolševikų.
riais laisvąjį pasaulį nori įtikin
— Drauge buvo parašyta: ti, kaip puikiai gyvena žmonės
"Mes nematėme, kad tautininkai komunistinėje santvarkoje. Nors
būtų tas skriaudas atšaukę ir nieko jie tuom nepasiekia, nes
apgailėję”. O Bažnyčios vadai pasaulis jau nebetiki jų propa
ar yra atšaukę ir apgailėję am gandai, bet visvien spausdina ir
žių bėgyje padarytas skriaudas? tam tikslui išleidžia daug milioAr yra atšaukę Inkvizicijos teis nines sumas nutraukdami nuo
mo sprendimus? Ar yra apgailė darbininkų burnos. Jeigu suskaiję ant laužų sudeginimus? Ar tytumėm tas išlaidas, kurias ko
yra apgailėję kryžiuočių padary munistai išleidžia propagandai,
tas skriaudas senovės lietu pamatytumėm, kad jei tie pini
viams? Ar yra apgailėję skriau gai būtų atiduodami darbinin
das padarytas lietuviams Vilni kams, tai jiems užtektų ne vien
joj ir pačiame Vilniuje? Ar at tik duonai.
šaukė darbus ir skriaudas lietu
viams Jalbrzykowskio papildy Tos valstybės, kurios savo ne
tas? Ar atšaukė Galiliejaus teis priklausomybės laikais buvo di
mą?
delės javų eksporterės, šiandien
Jei bažnytininkai neatšaukia turi pirktis juos duonai iš Kana
ir neapgaili savo nepalyginamai dos. Ne dėl to, kad jos dabar yra
baisesnių darbų, tai kaip galima supramonintos, bet todėl, kad
reikalauti, kad tautininkai tai komunistai sugriovė jų ūkį savo
žiauriomis kolektivizacij o m i s.
padarytų ?
Tai mat kokios diskusijos kar Skurdas viešpatauja kaip kai
tais įvyksta vardinių proga. Mat muose taip ir miestuose. Kai ku
kokios svarbios kritiškos ir įdo rie užsieniniai korespondentai
mios mintys esti pareiškiamos. lankydamiesi sovietų okupuotuo
Kadangi tokie dalykai pasitaiko, se kraštuose padarė nuotraukų,
tai mūsų vadai privalo būti savo kokių į savo propagandinius al
elgesiu ir savo raštais atsar bumus jokiu būdu komunistai
netalpintų. Tos nuotraukos vaiz
gesni ir rūpestingesni.
džiai rodo labai žemą žmonių praTen buvęs
gyvenilo lygį.

SKAUTAI
VISŲ SKAUČIŲ IR SKAUTŲ
ŽINIAI
Stovyklos prie IVindsoro reikalu

Seserijos ir Brolijos Vadijų
ruošiamoji vyr. amž. skaučių ir
skautų ir skautų akademikų sto
vykla Kanadoje jau čia pat —
rugpiūčio 25 — rugsėjo 3 d.d.
Stovyklai vieta gauta 47 my
lios nuo Windsoro, Ont., Canada,
prie gražiųjų Erie ežero krantų,
šalia tos vietos, kur prieš 2 m.
stovyklavo mūsų skautai akade
mikai. Gražus miškas, daug aikš
telių, geras paplūdimys.
Detroito skaučių-tų vadovų
ūkio komisija, vadovaujama ps.
A. Banionio, baigia atlikti pa
ruošiamuosius darbus. Detroito
skaučių ir skautų tuntai duoda
50 lauko lovelių ir 25 palapines,
kurias ūkio komisija rezervuoja
Tarybos, Seserijos ir Brolijos
Vadijų nariams, stovyklos per
sonalui ir tolimiausių vietovių,
kaip Los Angeles ir Bostono
skautėms ir skautams. Vienetai

atsiveža pakankamą kiekį lovų
ir palapinių savo reikalams. Iš
sinuomoti lovų ir palapinių kie
kis bus labai ribotas. Tuo reika
lu susitarti su ūkio vadovu iš
anksto (ps. A. Banionis, 8336
Logan St., Detroit 9, Michigan).
Registracijos laikas pratęsia
mas iki rugpiūčio 15 d. Atvyk
stančius tik savaitgaliui prašo
ma taip pat užsiregistruoti, įmo
kant po 2 dol. registracijos mo
kesčio (v. s. Br. Kliorė, 1407 So.
48 Ct., Cicero 50, III.). Stovyklos
mokestis už visą laiką, įskaitant
ir 2 dol. registrac. mok., 18 dol.
Stovyklaujant i e m s trumpesnį
laiką — 2 dol. dienai.
Stovyklos programoje diskusi
niai pašnekesiai ir praktiškojo
skautavimo užsiėmimai. Stovyk
lai vadovauja sktn. prof. Stepo
nas Kolupaila, v. s. J. Vaišnys ir
eilė kitų vadovų-ių. Į stovyklą
gali vykti, tuntininkų-ių nuožiū
ra, ir jaunesni, kaip 17 m.
Rugsėjo 1 d., šeštad., 10 vai.
numatoma skautininkių ir vie
netų vadovių sueiga. Tą pat die
ną 14 vai. — Tarybos Narių po
sėdžiai. šioje stovykloje bus ge
ra proga ne tik jaunimui tarpu
savy pabendrauti, bet ir arčiau
susipažinti su vyriausiais Są
jungos vadovais. Neapvilkime
vieni kitų ir visais keliais pasu
kime rugpiūčio gale Windsoro
link.
Kaip pasiekti stovyklą?
Iš vakarų per Detroitą:
Važiuoti iš Detroito į Windsorą, Kanadoje, per Ambassador
tiltą (įvažiuojama tiesiog į ke
lią Nr. 3) arba per tunelį. Keliu

Nr. 3 važiuoti iki Whatley mies
telio (apie 47 mylios). Wheatley
miestelyje ties susisiekimo švie
somis (vienintelės Wheatley ant
kelio Nr. 3) sukti į pietus (į de
šinę) link ežero. Pavažiavus 5
blokus, sukti kairėn į Holiday
Harbor, ir toliau sekti ženklus
stovyklon.
Iš rytų per Torontą:
Iš Toronto važiuoti keliu Nr. 2
iki Tilbury (apie 195 mylios).
Nuo Tilbury važiuoti iki Wheatley (apie 14 mylių). Toliau kaip
iš Detroito.
Iš rytų per Buffalo:
Važiuoti keliu Nr. 3 iki Wheatley miestelyje ant kelio Nr. 3
esančių šviesų ir sukti kairėn, į
pietus. Toliau kaip iš Detroito.
Stovyklai Rengti Komisija

BEFORE

— Pritariu. Gal kas nors iš čia
you
esančių tą dalyką sekė. Tai iš
pradžios jis mums patiektų fak
TO BUY
tus, o po to leisimės į diskusijas,
— tarė kitas.
GEF OUR
Tada šeimininkas iš stalčiaus
Sibiro vergų stovyklose, ryti
ištraukė pluoštą laikraščių. Vi
LOW RATES AND
nėje Vokietijoje ir netolimoje
siems į jį sužiurus, jis kalbėjo
praeityje Poznanės įvykiai yra
HELPFUL TERMS
šitaip:
komunistinio ūkininkavimo tik
__ Pirmiausia, va Draugas
ras bankrotas, kuris liudija apie
liepos 14-tos dienos. Vyskupas
tikrąjį komunistų ideologinį ir
V. Brizgys čia rašo apie melą ir
politinį bankrotą.
pradžioje savo rašto pareiškia:
— Taip. Juk yra žinoma, kad
Kelių atitinkamų ministerijų
"Melas yra sąmoningas netiesos tikybos platintojai pripažįsta,
asmenų pakeitimais komunistai
sakymas. Sakyti galima ir iš jog jų darbas ypač sunkus ten,
tų faktų nepaslėps ir jų nepa
tartu ir parašytu žodžiu. Plates kur viešpatauja tikybinis indi
keis!
ne prasme melu galima laikyti ferentizmas, kur žmonės taip
Juozas Šarūnas
visokius būdus sąmoningai klai nuo tikybos atšalę, jog apie ją 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII
dinti kitus žmones”.
nė klausyti nenori. O tie, kurie
Dabar štai "Dirva” liepos 12- kviečia dvasininkus į viešus su- RADIO — TV TAISYMAS
tos dienos. Tame numeryje J. J. siburimus maldą sukalbėti, rodo
A M U R C O.
Bachunas rašo apie tai, kas daro susiinteresavimą religija. Jei
taip vadinamus šiaudinius kata nuo tokių dvasininkai šalinsis,
BOSPORUS
likus. Autorius pasakoja, kad jei iš jų bus šaipomasi, jei jie
CANADA
ALTS sąskrydžio Washingtone bus niekinami, žeminami, skel
4
rengėjai kvietė prelatą Joną Bal- biami jiems įtarinėjimai, tai ar
SKAGERRAK
kūną sukalbėti maldą sąskrydžio tokiu būdu galima tikėtis laimė
UNITED
ISTHMUS OF KRA?
iškilmingame bankete. Prelatas ti juos religijai ir Bažnyčiai?
STATĖS
PACIFIC
DARPANELLES
mielai apsiėmė, bet už savaitės — Verta čia prisiminti Kristų,
OCEAN
pranešė, kad aplinkybių verčia kuriam fariziejai prikaišiojo pa
STRAIT OF GIBRALTAR
NICARAGUAN CANAL?
mas turįs nuo prisiimtos parei laikymą ryšių su muitininkais ir
SUEZ CANAL
ATUNTIC
gos atsisakyti. Po to rengėjai nusidėjėliais. Kristus jiems at
’AFRICA
CENTRAI:
QCEAN
AMERICA
kreipėsi į vysk. Brizgį. šisai at sakė, kad, girdi, gydytojas rei
* TUUKEY
sisakė dėl laiko stokos. J. Bachu kalingas ne sveikiems, o ligo
SYRIA i
nas išvedžioja, kad čia kažkas niams. Reiškia, lietuvių dvasi Sav. JUOZAS DAUTARTAS
.-G SOUTH
UHANON
;CYPRUSi
L AMERICA
maišo maldą su politika. O tas ninkai galvoja ir elgiasi atbulai.
Darbas garantuotas.
V'l
reiškinys gimdąs taip vadina — Yra įprasta atiduoti kredi
australia
Šaukti kiekvienu laiku
mus šiaudinius katalikus ir net tą ir netikintiems, kurie atsi
INDIAN OCEAN
\j JORDAN
8008 Ciark Avė.
PANAMA CANAL
ateistus.
žvelgia į tikinčiųjų reikalus. Lie
Telef.: OL 1-1790
STRAtf. QF BAB-EL-MANDEB
Į J. Bachuno straipsnį netruko tuvių dvasiškoji vyriausybė ir ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii
OIL
SAUOl
PIPE
LINES
SUEZ
SINGAPORI STIAIT
ARABIA B
atsiliepti "Draugas”. Tasai mari čia elgiasi atbulai.
CANAL
jonų dienraštis liepos 16-tos die — Tas mūsiškių dvasininkų
Patari: kaimynui
nos laidoje įdėjo straipsnį pava keistumas dar ryškesnis iš paly
dinimu "Apie sąskrydį ir mal ginimo. Prileiskime, kad kur
Sueso kanalo krizei augant prisimenama ir visi kiti laivininkystei labai svarbūs keliai, kurių paraližavimas ilgina keliones ir didina
prenumeruoti
dą”. Autorius išvedžioja, kad, nors mieste ištinka didelė nelai
pravažiavimo kaštus. Apačioj mažajam žemėlapy parodyta žibalo linijos, kurias arabai labai lengvai gali nukirsti ir pridaryti mil
girdi, jei maldos nebuvimu ima mė — gaisras, sprogimas fabri
DIRVĄ!
žiniškus nuostolius.
sielotis žmonės, kurie stovi nuo ke, autobusų susidūrimas. Daug
šaliau nuo Bažnyčios ir kuriems žmonių sužalota. Tegu tada koks
tikėjimas nėra nuolatinės prak nors liberalas, ar kitas nuošaliau
tikos dalykas, tai, girdi, susida stovįs nuo Bažnyčios praneša į
the
co’s
ro įtarimas — ar ta malda tikrai lietuvių kleboniją, kad reikalin
pageidaujama dėl garbės Dievui, ga greita dvasinė pagalba suža
ar tik kaip eilinė priemonė lai lotiems. "Draugo" išvedžiojimų
Eagle Stamps reiškia visuomet didelį sutaupymą
mėti daugiau prielankumo tarp laikantis, kunigas turėtų atšau
tų, kurie maldai tiki. Girdi, šito ti šitaip: Aha tu, šliuptarni.
kiu atveju maldos pageidaujama Mums apie tai tu praneši, norė
Sutaupykite DABAR! Pirkite DABAR! Ateinantiems mokslo metams!
nebe religiniais, o politiniais damas laimėti daugiau palanku
tikslais ir esą 'gaila, kad to skir mo tarp tų, kurie sakramentams
GARSAUS GAMINTOJO
tumo neįžvelgiąs J. Bachunas. tiki. Nevyksiu į nelaimės vietą.
Girdi, Bachunas priekaištaująs, — Dabar prisiminkime visuokodėl prelatas Balkūnas ir vysk. tinįjį Amerikos lietuvių seimą,
Brizgys atsisakę sukalbėti mal anuomet įvykusį New Yorke.
dą tautininkų sąskrydyje Wa- Ten katalikai pasiūlė, kad sei
shingtone. Girdi, visi lietuviai mas būtų pradėtas malda. Iš ne
puikiai atsimeną, kaip tautinin tikinčiųjų pasipylė audra pro
kai savo diktatūrinio režimo me testų, pasipriešinimų, pasityčio
tu iš katalikų pagrobę gimnazi jimų. O katalikai nenusileido ir
jas, mėtę ateitininkus iš gimna reikalavo, kad malda būtų su
zijų, sodinę į kalėjimus ir t.t. kalbėta. Ginčai buvo tokie karš
Reguliariai 5.98
Reguliariai 2.98
Girdi, mes nematėme, kad tau ti, kad vos seimas neiširo. Sąs
tininkai būtų tas skriaudas at krydyje maldai atkalbėti buvo
Slipovers
Cardigans
šaukę ir apgailėję.
kviečiami mūsų dvasininkai. Ten
— Tokie tai faktai maldos rei malda būtų buvus išklausyta su
kale, — tarė šeimininkas.. Po to priderama pagarba. O mūsų ka
sekė svečių ir viešnių nuomonės talikiškoji vadovybė išsprendė,
Minkšti gražūs mazat orlon slipovers.
Puikiai tinkami cardigan. Taip pat minkšti
ir išvedžiojimai. Išgirdome va kad sąskrydyje malda pageidau Septyniose populiariausiose spalvose. Balta,
mazat orlon. Balta, ružava, maize, mėlyna,
ką:
jama ne dėl Dievo garbės ir at ružava, mėlyna, maize, juoda, navy ir auk
— Tarp vysk. Brizgio pasaky sisakė dalyvauti ir sukalbėti
sinė, 34 iki 40 dydžiai.
navy, juoda ar auksinė. 34 iki 40 dydžiai.
mo ir "Draugo” išvedžiojimų ma maldą. Kaip tokius reiškinius
tosi aiškus prieštaravimas. Vysk. suderinti ?
Brizgys savo atsakyme sąskry — Aiškinimas, kad lietuvių
Jūs norėsite kelius šiuos gražius slipovers ar cardigans ateinantiems mokslo metams ar rudenio
džio rengėjams pranešė, jog Wa- katalikų dvasininkai turėjo at
nešiojimui. Padaryti iš minkšto orlon... taip lengva išplauti ar nešioti. Nusipirkite kelius dėl
shingtonan negalės vykti dėl lai sisakyti maldą sukalbėti neva
ko stokos. Iš to išeina, kad jei dėl padarytų skriaudų katali jūsų rudeninių rūbų. PAŽIŪRĖKITE į SUTAUPYMUS!
jis (vysk. Brizgys) laiko būtų kams Lietuvoje tautininkų reži
turėjęs, tai nebūtų atsisakęs ten mo metu, neišlaiko kritikos.
Mes būsime patenkinti, jei jus pasinaudosit tais pirkiniais
vykti ir maldą sukalbėti. "Drau Kaip galima laikyti Amerikos
gas” gi įrodinėja, kad ir prel. tautininkus — adv. Antaną Olį,
Pašto ir telefono užsakymai priimami, šaukite CHerry 1-3000
Balkūnas ir vysk. Brizgys sąs dr. Steponą Biežį, adv. A. La
krydin nevyko dėl to, kad Lie pinską, Karpių, J. Ginkų ir t.t.
The May Co.’s Air-Conditioned Basement Sportsvvear Department
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Palaidotas rugpiūčio mėn.; 3
d., dalyvaujant daugeliui tos ko
lonijos lietuvių. Laidotuvėms
buvo nuvažiavęs brolis Kazys iš
Clevelando ir brolis Antanas iš
Milwaukee, Wis.

K. S. KARPIUS

SLA 70 METŲ
SUKAKTI MININT
Bendras frontas su komunistais

pasiekta atitinkamo lygio. Ir vėl
keliant mokesčius, pritaikant
SLA prie valstybių reikalavimų,
narių mažėjimas pasikartojo.
Nepasitenkinimas reiškėsi.
Grigaitis tada pareiškė savo
"išminčiaus” išvadą Naujienose,
kad SLA mažėjimas nariais tik
eina į sveikatą organizacijai. Li
kusių narių draudos atsakomybė
pakyla.
Tik P. Grigaitis gali taip gal
voti. Kiekviena organizacija stip
rėja jaunų naujų narių daugė
jimu. Matoma kaip milioninės
amerikiečių draudos organizaci
jos dirba verbuodamos daugiau
ir daugiau narių, tik taip pake
liama apdraudos lygis. SLA gi
"vadas” padarė išvadą, kad Su
sivienijimui sveikiau kai nariai
išstoja. Išstoję, žinoma, nustoja
savo draudos. Kitur jau būna
perseni įsirašyti, reiškia visą
amžių pašventęs Susivienijimui,
lieka nuskriaustas.

Providence gyvena sesuo Ma
rė ir brolis Pranas, kurie rūpi
nosi laidotuvėmis.
Provindence palaidoti abu
Karpių tėvai ir pats jauniausias
jų brolis.

sovietams atiteko 10 torpedlaivių, šiandien plaukiojarfčių «u
sovietinėmis vėliavoris, 4 buvu
sieji minogaudžiai, 45 laivai va
lytojai ir bent 30 greitlaivių iš
Luerssen statyklos Vegesacke.
Rusams atiteko taip pat apie 50
pradėtų statyti pačių moderniau
sių povandeninių laivų. Britai
visą gautąjį iš vokiečių grobį, iš
skyrus vieną tankinį laivą, ati
davė j laužą. Su prancūzų vėliava
plaukioja 10 buv. vokiečių laivų.
Be to, jie pasiėmė 5 pov. laivus,
du didžiuosius naikintojus, du
torpedininkus, 11 minogaudžių
ir 4 greitlaivius. Tarp atitekusių
prancūzams laivų yra taip pat
Goeringo pasididžiavimas - ’Tmmelmann” ir ”Max Stincky”. E.

Kaip Susivienijimas Lietuvių
Amerikoje buvo gajus augti, taip
socialistai kaip girnakmenis pa
kibo jį nardinti.
Nuo 1905-6 metų nebuvo mo
mento kada SLA būtų galėjusi
VOKIEČIU LAIVYNO
būti laisvas nuo socialistų, pas
LIKIMAS
kiau komunistų, vėliau vėl so
cialistų žabangų.
Naujajai vokiečių kariuome
Socialistų padarytos skriaudos
nei
atsistatant jau ir savąjį lai
Susivienijimui neatitais o m o s.
vyną, vokiečių ”Rhein-Zeitung”
Kai komunistų audra nušlavė so
nupasakoja per Antrąjį karą tu
cialistus ir jie liko bejėgiai, jų
rėto vokiečių karo laivyno, liki
išperos komunistai tuoj po 1917
mą. Pats didžiausiasis šiandien
metų ėmėsi pastangų SLA pasi
dar tebeplaukiojančių senojo vo
glemžti. Komunistus 1922 metų
Naujausias JAV laivyno radaro laivas. Jis buvo statytas 1944 metais, bet dabar specialiai pritai
kiečių karo laivyno laivų yra
Detroito seime tautinė pusė len
kytas radaro tarnybai.
lengvasis
kreiseris "Nuemberg”,
gvai nugalėjo. Ir nors po to per
kuris 1946 m. Liepojos uoste bu
kelis metus jie statė savo kandi
kalaujama, kad visa mūsų spau ris įvyks rugsėjo 6-9 dd. Tabor mas seimuose ir sąskrydžiuose vo perduotas sovietams ir šian
datus į centro, valdybą, niekad
da remtų SLA kaip naudingą or Farm, Sodus, Mich., Sandaros Washingtone. Pastarajame sąs dien, pavadintas "Admirolo Manelaimėjo.
ganizaciją.
stiprybes ir silpnybes bandys krydyje jau negalėjo dalyvauti, karovo” vardu, plaukioja su ki
Jie dasiprotėjo, kad bendras
įvertinti Z. Rekašius ir R. Mie nes buvo susirgęs.
tais sovietų karo laivais Baltijos
Grigaitis
gal
sakys,
kad
pasto

frontas su socialistais, įsteigtas
želis.
Santariečiai
išgirsiu apie
Buvo
veiklus
narys
įvairių
jūroje. Spėjama, kad sovietai išviose
komisijose
duoda
trečią
na

"kovai su fašizmu Lietuvoje”, Kairieji sandariečiai
ŽINIOS APIE DIEVO
save tokių dalykų, jog, sakoma, Providence lietuvių organizaci-Į sitraukę kai kuriuos paskandinrį
tautininką.
Mat,
jie
žino
ką
KARALYSTĘ
po 1926 metų, bus gera priemonė Grigaičio vergai
tus vokiečių karo laivus. Be to,
d,aro. Tačiau du iš trijų komisi prieš juos nubluksiąs net... An jų.
likusius socialistus pasižaboti. Ir
Likimas nulėmė taip, kad A. jos narių vis yra Grigaičio-Vai- tanas V. Dundzila.
Kaip mes galime patapti per
jiems tas pavyko. Jie rengėsi pa
galėtojais? Viešpats yra sakęs,
♦
L. Tautinė Sandara, 1915 metais dylos gizeliai, kurie nuo seimo
skutiniam smūgiui, 1930 metais
"Apsaugok savo širdį tikrai; nes
įsteigta tautininkų politinė or iki seimo visokį tautinin Nemažam studentų santarie
seime Chicagoje. Tuo tarpu mi
iš jos išeina gyvybė”. Iš širdies
ganizacija, atiteko kairiųjų san- ko sumanymą nuneigia. Ir čių skaičiui šį pavasarį baigus
išeina svarbus klausimas, į kurį
rė ilgametis tautininkas SLA iž
turi atsakyti kiekvienas krikš
dininkas Paukštis. Socialistams dariečių kontrolei. Jiems "socia komisijos veik niekad nie pirmąją universiteto pakopą,
čionis, nes ant to klausimo rymo
BR. BUDRIŪNO KVARTETO
pasirodė proga savo bendrafron- listai artimesni negu tautinin ko organizacijai nenudirba... Santaros filisterių skaičius pa
jo amžinas gyvenimas arba am
kai” — taip jie skelbė. Jo vadai SLA visada buvo politinės augo iki virš 60. Tai daugumoje
tininkus apmauti, žinant, kad su
žina mirtis; kas nori gauti am
TRYS PLOKŠTELES:
susimetė su keletu socialistų, tąsynės organizacija, bet ne šal studentai, dalyvavę Amerikos
jais ilgai negalės bendradarbiau
žinojo gyvenimo atlyginimą, tas
1. žvakė ir plaštakė; Valsas
kurių
užtenka
sudarymui
Susi

pos
pilnoje
prasmėje.
lietuvių
akademinėje
veikloje
ti: patys bus apgauti kaip tik
tegul užlaiko nepagadintą širdį.
2.
Vežė
mane
iš
namų;
Klumpės
vienijime perviršio. Ir kairieji
nuo pat jos pradžios 1951-52 me
Todėl šventraštis sako: "Už vis
pagelbės komunistams SLA pa
3. O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu
sandariečiai tarnavo išrenkant
tais. Nemaža jų dalis studijas
ką labiau saugok eavo širdį”.
čiupti.
Gugį, dabar Gugienę SLA iždi
(Sal. p. žodžiai 4:23). Mes turi
tęsia, siekdami aukštesnių moks
KIEKVIENA PO $1.50 '
. čia įeina tas jau mano apra
me sergėtis, kad jokia karti šak
ninku.
linių
laipsnių.
IŠ
SANTARIEČIŲ
šytas laikas apie Grigaičio pri
nis neįeitų ir nepasiliktų mūsų
*
vertimą SLA centro valdybon Jų bendra kova prieš "fašisti
VINCĖS
JONUŠKAITĖS
širdyje. "Nes Viešpats Dievo
nį Smetonos režimą" Lietuvoje
VEIKLOS...
Jonas Bilėnas, buvęs New
paskirti socialistą Gugį iždinin
akys mato visas šalis, kad jis
palaikė
Grigaičio-Vaidylos
blo

ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS
Yorko Santaros pirmininkas, iš
padrūtintų tuos, kurie iš visos
ku 1929 metais, nelaukiant sei
Rugpiūčio 27 d. naujon New
15 dainų: Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj
širdies prie jo laikosi”. — 2 Ka
mo. Nors Grigaitis argumentuo ką, ir ta kombinacija padarė Gri Yorko santariečių skyriaus val- vyko į Oak Ridge atomines labo
ralių Nūs. 16:9.
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit;
damas į mano rašinį iškėlė savo gaitį SLA diktatorium ir organo dybon išrinkti Vytautas Aukš ratorijas tęsti studijų.
Gryna širdis reiškia meilės
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj
* rr
ankstyvesnio bendro fronto net cenzorium per pastarus 25 me tikalnis, Algis Grigaitis, Daiva
pilną širdį, nesaumylingą širdį.
tus.
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma
du komunistus buvusius kandi
Todėl tokia širdis būtinai turės
Švipaitė, Vytautas Vaitaitis ir Rita Žukaitė, Antanas Melni
no gimtinė.
datus SLA iždininko vieton, įro Vaidyla matydamas, kad be Danutė Leskaitytė.
kas, Danutė Sakalauskaitė ir Vy
būti linksma. Kuris tik įėjo į
socialistų
sandariečiai
Susivieni

Viešpaties linksmybę ir pasilie
dinėdamas, kad tik jiems, ne
tautas O. Virkau dalyvauja dai
KAINA
$8.00
Revizijos komisija atiduota j
ka toje linksmybėje, tas linksmai
tautininkui, privalėjo atitekti jime neturėtų reikšmės, pasiten
lės parodoje, kuri rengiama rug
Danguolės čekaitės ir Donato
kinęs
tyli
kaip
pelė
po
Grigaičio
tarnauja Viešpačiui ir apsako jo '
SLA iždas. Bet jis sukirsdamas
pranešimą apie karaliją, kokiu
Uzo rankas. Skyrius, kuris pa sėjo 1-3 dd. Windsore Ketvirto
CHICAGOS VYRU CHORO
savo bendrafrontininkus, suge šluota.
sios
Kanados
lietuvių
dienos
tik būdu Viešpats leidžia jam
skutiniu metu paaugo iki 59 na
Grigaitis
neleido
SLA
organui
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS
bėjo įbauginti SLA centro val
taip daryti. Todėl kas nori per
rių, dar sykį pasisakė už federa proga.
Tėvynei
įdėti
pranešimo,
kad
dybą pasakomis apie tuos du ko
galėti, tas turi užlaikyti gryną
10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji
ciją su sambūriu šviesa. Tokį
širdį — uoliai tarnauti mūsų Ka
munistus iždininkus, sulaužęs Virbalis iždininko vieton kandi
namai;
Draugai,
pakelkime
taures;
Tėviškės
vakarai;
Jau
nutarimą jau anksčiau yra pa
raliui, būti gerai apsipažinusiu
visus "precedentus”, įspraudęs datūrą atsiima. Ir kitais vi
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op,
darę ir Bostono santariečiai.
sais
atvejais,
kur
tik
kandi

su
Dievo tikslais ir gerai prižiū
savo draugą Gugį iždininku, pa
Mirė Juozas Karpius,
Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.
*
rinčiu karalijos reikalus.
datuodavo stipresnis tautinin
čiupo visą SLA kontrolę.
Skelbia:
kas, jie būtinai įdėdavo trečio Chicagiečių iniciatyva studen nuoširdus Dirvos bičiulis
KAINA $8.00
WILLIAM SHIMKUS
kandidato
vardą,
balsų
suskaldy

tai santariečiai šiuo metu bando
Neraudo iš gėdos
Rugpiūčio mėn. 1 d. Provi1110 E. 76th Street
mui. Jei jis gauna apie 100 balsų, įvykdyti ligšiolnės savo dviejų
ČIURLIONIO ANSAMBLIO
Cleveland 3, Ohio
Planavęs su komunistų pagal tas gelbsti anai pusei laimėti.
metų veiklos, jos sunkumų ir lai dence. R. I., ligoninėje mirė Juo
15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne
ba SLA užvaldyti Chicagos sei SLA narių organas Tėvynė, mėjimų planingą įvertinimą. Tuo zas Karpius, buvusio Dirvos re
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai
SAVE at
me, komunistų melą atmetęs, bet ji organauja vieno susenu- tikslu eilė santariečių yra gavu daktoriaus brolis, sulaukęs apie
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie
Grigaitis neparaudęs iš gėdos, sio socialisto naudai. Kai Grigai si ir iš dalies atsakiusi centro 75 metų amižaus.
F R A N K ’ S
tuoj persimetė į sandariečių glė čio Vaidylos strategija reikalau valdybos anketą veiklos klausi Juozas buvo gimęs A. Pane
menėlių daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba,
5 E R V I C E
bį, priversdamas juos remti Gu ja, kaip pav. šiais rinkimais, ne mais. Anketą gavusieji prašomi munėje. Amerikon atvyko pra
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sumįsT A T I O N
S
gį. Ir nuo 1929 metų iki šiolei sandarietis J. Arlauskas išren ją skubiai grąžinti pasikeitusiu džioje šio šimtmečio. Prieš išvy
lyta.
”Where Your Dollars
SLA yra Grigaičio kontrolėje. kamas iždo globėju, bet socialis V. Kavolio adresu: 4401 So. Tal- kimą gyvenęs Vilkaviškyje. Jis
Have More Centą”
KAINA $10.00
Ar tas išėjo organizacijai j te Mikužiūtė (Montvidienė-An- man Avė., Chicago 32, III. Ragi padėjo kitiems savo šeimos na
Reg. 26 9/10, Ethyl 28 9/10
naudą, kitas reikalas. Bet Gri tonovienė). Gavę jų įsakymus, nama ir visuomenė, stebinčioji riams Amerikon persikelti.
SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES
Open Daily & Sundaya,
gaičiui ir Naujienoms, ir grei kairieji sandariečiai dirba įkaitę. Santaros veiklą iš šalies, į šią Prasigyvenęs . ir buvęs visą
6 a. m. to 10 p. m.
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS
amžių nevedęs, Juozas rėmė lie
čiausia Sandarai, taip, Chicago Tėvynėje niekad neleido įdėti kritinę akciją įsijungti...
TRAILER
RENTAL
DIRVA
•
je SLA turėjo priskolinęs labai kitų laikraščių skelbimo kaip tik
tuvių spaudą, ypač Dirvą, ir vi
8925
St.
Clair
1272 E. 71 ST.
daug pinigų namų pirkėjams, socialistiškų, nors bendrai rei- Visuotiniame suvažiavime, ku- sus tautinės srovės darbus stam
MU. 1-9687
CLEVELAND
3,
OHIO
besnėmis aukomis, dalyvaudaGugis kaip advokatas pradėjo
skolas likviduoti, imdamas iš
SLA didelius atlyginimus už pa
tarnavimą, ir kurie žino, sakė tų
pinigų užteko Naujienoms ir
Sandarai iš krizės depresijos lai
kais išsigelbėti.
Kiek įstatymai privertė SLA
centro valdybą pritaikyti naPAIMKITE (nebėkite) SAVO
rimas duokles išlaikymui ap
draudos atsakomybės lygiui, tiek
Į LIETUVĄ IR RUSIJĄ
ir tepadaryta. Tas betgi privedė
PER DIDŽIAUSIĄ AMERIKOS KONTININTE BENDROVĘ
prie daugelio narių išstojimo iš
SLA, kai duoklės buvo pabran
gintos. Grigaičio senos galvos
samprotavimu, SLA auginimas
JANIQUE TRADING CO.
Būkite gudri ir užsisakykite rūsio
NAMŲ
naujais nariais buvo nereikalin
Centras: Toronto, Ont., Canada
telefoną.
Jokio bėgiojimo aukštyn atsakyti
PRATĘSIMAS
gas, išstojimas senų narių, kai
835 Queen St. W. Tel. EM 4-4025.
skalbimo dienos šaukimams. Turėkite
jų sumokėti pinigai lieka, pake
Skyriai JAV:
šaukimus, kuriuos neatsakydavot.
lia įstatymais reikalaujamą
New York City, N. Y., 306 E. 9th St. Tel. GR 3-3470
draudos nuošimtį.
Užsisakykite šiandien.
PER MĖNESĮ
Pittsburgh, Pa., 2013 E. Carson St. Tel. HU 1-5759
Vienu tarpu SLA buvo pakilęs
Šaukite Ohio Bell ir prašykite ir taksai bei įrengimas.
Minneapolis, Minn., 44 E. Hennepin Avė. Tel. FE 6-2330
iki netoli 25,000 narių. Įstaty
savo Service Representative.
Buffalo, N. Y., 1162 Broadway. Tel. FI 1272
Dadėta vieno karto
mams spaudžiant sustiprinti
Newark, N. J., 102 — 16th Avenue. Tel. BI 2-6816
kaina spalvai.
SLA draudimo atsakomybę, pri
Philadelphia, Pa., 725 W. Girard Avė. Tel. ST 7- 1422
siėjo kelti nariams duokles, nes
Cleveland, Ohio, 1029 Fairfield Avė. Tel. CH 1-5547
SLA pasidarė veik senstančių ir
Chicago, III., 2314 W. Chicago Avė. Tel. BR 8- 67,80
mirštančių narių organizacija.
ir 10 kituose miestuose Kanadoje ir JAV.
THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANYj t?
Tada draudos atsakomybė nu
Pilna
garantija
kiekvienam siuntiniui. Dviejų savaičių prista
smuko žemiau reikiamo laipsnio.
tymas. Jūsų giminės tenai gaus siuntinį be jokių muitų.
17-24 pusi, jūsų pilkoj telefono knygoj.
Po skilimo su komunistais, iš
DIDŽIAUSIA IR GERIAUSIA BENDROVĖ!
ėjus daliai narių, vis dar nebuvo
Dėl naujų telefono patogumų pamatykite
Šaukit MAin 2-9900

GERIAUSI IDAINAVIMAI

užimta skalbykloj?

SIUNTINIAI

J. Kamienski

85c
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JUMS GERI NAMAI

AMERIKOS LATVIŲ KREPŠINIO III TINKLINIO

Tarp St. Clair ir Superior, 4 naujų batų parduotuve
šeimų, po 5 k. Labai geros paja
ir batų taisymas
mos.
*
1389 Hhst 65 St.
E. 124 — St. Clair, gražus vie
Norintieji kreiptis telefonu
nos šeimos, labai geram stovy,
visi dideli kambariai, 2 garažai, šaukit HE 2-2615 tarp 7-9 vai.
karpetai. Tuoj galima įsikraus
vakaro.
tyti.

FINALINĖS

APYLINKĖSE

ŽAIDYNĖS

RUGSĖJO MĖN. 1 IR 2 D. 10 VAL. RYTO

DIRVOS

METINIS

VAKAR AS-BALIUS
ĮVYKSTA

rugsėjo mėn. 29 d., šeštadienį,

Lake Shore Country Club.
Išnuomota vilsos apatinės klubo salės, todėl vietos programai, vai
šėms ir šokiams pilnai užteks.

JUOZO KAMAIČIO

Krepšiniu komandos atvyksta iš Minniapolio, Detroito,
Philadelphijos, New Yorko.
*
Vyrų tinklinio komandos iš Chicagos, Lincolno, New Yorko,
New Jersey.
Moterų tinklinio komandos, iš Cleveland, Saginaw, Phila
delphijos, Indianapolio.

J. C I J U N S K A «
LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikrodžius
apyrankes ir kitas brangenybes
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
753 E. 118 St.
Telef.: LI 1-5466
Cleveland 8, Ohio

¥

E. 118 — St. Clair, 4 mieg.
vienos šeimos. Visi dideli kam
bariai, puiki vieta.

Rungtinės vyksta
Kathedral Latin
salėje tarp Carnegie ir Euclid.

¥

E. 115 — St. Clair, 2 šeimų,
dideli kambariai, gaso šildymas,
garažai. $13.800.

Po žaidimų, rugsėjo mėn. 1 d., šokiai Lake Shore Country

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Club, groja Jack Stoll orkestras.

RA Y NAUSNERIS,
Santaupos apdraustos iki $10.900
Namų prekyba; namų, baldų ir
3% palūkanų.
automašinų apdrauda;
Ruoškitės patys dalyvauti ir kvieskitės
UL 1-3919
LI 1-9216
artimuosius.
11809 St. Clair
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS
J. F. Mažionis
ininmniiiiiniii
Visus Clevelando lietuvius ma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
I
loniai
kviečiame
dalyvauti
gegusu ponia, Valstybės DepartamenNAMAMS
Kultūrinių darželių šventė
sktn. J. Gulbinienei ir vyr. skltn. to pareigūnas, paskutiniuoju lai- zlnejeM. Leknickaitei skautės įteikė1 ku dirbęs JAV ambasadoje Pa Pakvietimus galima gauti pas
VIENOS ŠEIMOS NAMAS
įvyksta jau šį sekmedianį, Jupo gintarinį papuošalą, kaip pa ryžiuje, viešėjo Clevelande pas Valdybos narius, platintojus,
THE
guslavų darželyje. Pradžia 2 vai.
Į pietus nuo Euclid, prie Shaw
dėką už jų vadovavimą Nidos p. čiuberkius. Apsilankė Dirvoje Dirvoje ir Spaudos Kioske.
Visi lietuviai kviečiami gau
SUPERIOR SAVINGS
stovyklai.
ir prašė perduoti geriausius svei Moksleiviams ir studentams ir Terrace gatvių. 4 dideli mie
siai dalyvauti.
gamieji.
2
kamb.
ir
vonia
tre

įėjimas
laisvas.
Penktadienį, rugp. 3 d., sto kinimus Dirvos skaitytojams.
AND LOAN ASS’N
čiam aukšte. Karšto vandens šil
Nidoje jos dirbo, mokėsi, dainavo vyklą aplankė ir su Neringos J. F. Mažionis dabar dirbs
dymas.
Didelis
sklypas.
Prašoma
6712 Superior Avė.
1IE
tuntu atsisveikino tuntin, psktn. Valstybės Departamente Wa$15,500.
(sks) šeštadienį, rugp. 4 d.,
GERI NAMAI
Mirga Pažemėnienė, kuri kitą shingtone.
Cleveland, Ohio
uždaryta dvi savaites trukusi
ofise UT 1-0323
DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
dien išvyko į Santa Monica, Cal.
Clevelando Neringos skaučių
Atstovas
:
Pijus Dabrila
Eddy Rd., prie St. Clair po E
Naująja tuntininke skiriama
tunto NIDOS stovykla prie
Chimes Realty
kambarius.
Dvi naujos gaso kros
sktn. Alb. Petukauskienė.
persikėlė į kitą butą — 1130 E.
Round-Up ežero. Stovyklavo 22
nys, 1 garažas. Kaina $17,909.
Vienos
šeimos
namas,
6
kamb.,
141
St.
Telef.:
LI
1-8847.
skautės. Joms pirmąją savaitę Nepaprastas lietus ir audra,
gaso šildymas, garažas. E. 130
TRIJŲ ŠEIMŲ MŪRINIS
vadovavo sktn. J. Gulbinienė, o
4
Street.
J. CijunĮjko,
NAMAS
antrąją — vyr. skltn. M. Leknic- siautusi rugpiūčio mėn. 5 d., 1-2
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
¥
kaitė. Stovykloje buvo "Radas vai. naktį, padarė nemažus nuo persikėlusio į naują butą telefo
Prie Eddy Rd. Du butai po 6
Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėjų
Lenkų rajone geraš 8 kamb., did. kambarius ir 4 kamb. ir vo
tų" jaun. skaučių būrelis ir "Vo stolius ir lietuviams. Daugelio nas toks: LI 1-5466.
vienos šeimos namas.
verių” bei "Pelėdų” skaučių skil namų rūsiai buvo pilni vandens,
nia 3 aukšte. Dviejų mašinų ga
¥
tys. Jų tarpe pravestos varžybos. išlaužyta nemažai medžių, ap
ražas.
Geras namas, geros paja
Kario gegužinė
Parduodama kavinė su degti- mos, prieinama kaina.
Taškai buvo duodami už palapi draskyti stogai.
IJ. S AM A S
JEWELER
LVS Ramovė Clevelando sky-j n®s> alaus> vyno pardavimo tei- Kreiptis į
nių tvarkingumą ir įrengimus, į Nukentėjo ir Dirvos pastatas.
rius
rugpiūčio
19
d.
2
vai.
pp.
O.j
seP
a
.i
am
U
$700
savaitei.
Prie
lietuvių kalbos grynumą, laužų Audrą nuplėšė vandens nutekėp. ŠIRVAITĮ
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
pasirodymus, rašinėlius stovykj jimo vamzdį ir privarė pilną rūsį ir Ed. Karnėnų sodyboje, 6575 kavinės 6 kamb. gyvenimui. LieYerty Realty Co.
i
__
.i
___
v*
*
____
tuviu
ir
slavu
rainnp
T.nhni
nicri
Laikrodžių
taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
tuvių
ir
slavų
rajone.
Labai
pigi
los laikraštėliui ir^kt. Varžybas vancĮenS; kuriame sugadino su- Richmond Rd. ruošia, žurnalui
1573 Hayden Avė.
UL 1-1925
pasirinkimas.
kaina.
laimėjo jaun. skaučių "Radastų*' krautą poperj. Nuostolių pada Kariui parėmti tradicinę gegu
būrelis, surinkęs 63 taškus. "Vo ryta už $200.
žinę.
V I C T O R BANIONIS
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
Parduodamas namas
verys" surinko 51 tašką ir "Pe
Gegužinės metu veiks bufetas,
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
namuose SVV 1-9568
lėdos" — 38 taškus.
šokiams gros geras orkestras,
Namų telef. šaukit nuo 9 vai.
E. 185 St., netoli Naujosios
Dr. Jonas Stankaitis
bus gausūs laimėjimai, kuriuos ryto iki 9 vai. vakaro.
Nidos uždarymo iškilmėse iš
Lietuvių Parapijos. 1 mieg. že
.................................. paskaitytų įsakymų išgirdome gydymo kabinetą atidarė 7039 organizuoja Kario atstovas Cle k
y
mai ir 2 aukštai. Pilnas rūsys,
Superior
Avė.,
Cleveland
3,
Ohio.
velande
—
Jonas
Citavičius.
apie gražius šios stovyklos atsiegeram stovy.
LEIMON’S CAFE
Jaunimui bus įvairūs žaidimai,
kimus. Savo šakos 3-jo patyr. Kabineto telefonas: UT 1-8737,
Teirautis. 189 E. 185 St., telef.
Parduodamas
namas
laipsnio egzaminus išlaikė ir da gi namų IV 6-2264. Priėmimo laimėjusiems bus skirtos dova
IV 6-2130.
vė įžodį jaun. skautės kandida valandos nuo 2 iki 6 vai. p. p. ir nos.
Visu LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Park Grove Avė., parduoda
tės — Ir. Navickaitė ir Ir. Da- pagal susitarimą.
savininkas. 3 mieg., valgomasis,
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.
mosevičiūtė ir skautės kandida
didelis darbo kambarys, pilnas Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Dr. Vi. Ramanauskas
tės — Gr. Garlaitė ir V. GatauKAUNAS CLUB rūsys, du garažai.
Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai.
Kreipkitės ir mes parduosim
tytė. Įvairių specialybių egza-1
KE
1-2269
NUPIRKO
LIETUVIS
grįžo iš atostogų ir vėl pradėjo
ryto iki 8 vai. vakaro.
Jūsų namą.
minus išlaikė skautės — M. JušJ. B A L E I K A
WADE PARK REALTY CO.
kėnaitė, N. Kijauskaitė, R. Gali- darbą savo gydymo kabinete.
731 E. 185 ST.
KE 1-9737
»
7C32 Wade Park Avė.
nytė, R. Žygaitė, Ir. Geležiūtė,
klubą kviečiami įstoti visi
I
Balfas prašo rūbų
Arthur O. Mays, broker
L. Juodytė, N. Garlaitė ir D.
THEEW
clevelandiečiai lietuviai.
Bružaitė.
Telef.: UT 1-7551
Balfo 68-sis skyrius šio mėne Klubas veikia nuo 10 vai. iki
RMNTINGGO.
LIETUVIŲ KLUBAS
(52)
Nidos stovyklą dažnai lankė sio pabaigoje išsiųs į centrą su ,2 vai. nakties.
6835
SUPERIOR
AVĖ.
EX 1-1143
skaučių tėvai ir bičiuliai, Vieni rinktų Europos lietuviams rūbų
Klubo adresas:
Norėdami laisvalaikį praleisti, parengimus rengti, su
atveždavo lauktuvių, o kiti in siuntą. Gaila, ligi šiol nedaug rū
12618 Shaw Avė.,
--------...——>
sirinkimus vesti ar puotas kelti — viską galite įvykdyti
struktavo skautes. Pašnekesius bų suaukota, ir siunta bus nedi
LI 1-9747
2J
lietuvių namuose. Klubas ir apatinė salė naujai atremon
stovyklautojoms skaitė kun. Su delė, jeigu šiomis dienomis Cle
REMONTO DARBAI
(37)
tuota ir išdekoruota suteikia daug patogumo ir malonumo
gintas, JAV LB pirm. St. Barz velando lietuviai neprisimins sa
Lietuvių dažytojų įmonė at Atlieku mažus ir pagrindinius
jaustis savais šiuose namuose.
dukas, skautininkės A. Šenber- vo pareigos vargstantiems bro
lieka visus dažymo darbus iš lau namų remontūs, tinko darbus,
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus atvykti ir pa
gienė ir Mockuvienė. Skaučių tė liams.
I
ko ir vidaus.
matyti naujai įrengtą klubą ir salę.
J. S. AUTO SERVICE
vų k-tas talkininkavo suruošiant
medžio
darbus
ir
dažymą
bei
de

Balfas dar kartą kreipiasi į
1143 E. 78 St.
Remkime savuosius namus, kad ateity galėtume dar
stovyklą, nupirko palapinių bei
koravimą.
Sav. J. Švarcas
mielus tautiečius, prašydamas
EX 1-1534
gražiau
įrengti visų malonumui.
parūpino transportą. P. Pašay. Riekus
1254 Addison Road
U
karnienė buvo miela virtuvės patikrinti savo rūbų spintas ir,
16^09
Arcade
Tel.
HE
1-6352
šeimininkė. Psktn. V. Bacevičius kiek kas gali, paaukoti Europoje
Reikalingos siuvimo mašinų
Tel. IV 1-2470
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
Pilnai padengta apdrauda
III 2-7626
ir p. J. Mockus aukojo, savo atos vargstančių brolių naudai.
operatorės
Rūbus
prašoma
pristatyti
ligi
togas šiai stovyklai ir stropiai
WM. DEBBS PAINTING CO.
AUTOMAŠINŲ
Įvairiems siuvimo darbams. Ge
tvarkė maisto tiekimą bei padė šio mėn. 20 d. ir palikti garaže
TĄSYMAS
WM. DEBESIS
ras
valandinis
ir
akordinio
dar
jo įrengti stovyklą. Kun. Sugin
1351 E. 82 St.
BALTI
bo
atlyginimas.
Namų
Pagražinimas
iš Vidaus ir iš Lauko
Mašinų viršaus taisymas
tas Nidoje atnašavo Šv. Mišias.
Tikimės, kad Clevelando lietu
Supply Co.
1132 Summit Dr.
Cleveland 24, Ohio
Cleveland Owerall Co.
ir dažymas; motorų, stab
P. Stasas parūpino ir pagamino viai į paraginimą jautriai atsi
Tiekia prekes tiesiai iš urmo
1768 E. 25 St.
stovyklinius baldus virtuvėje. lieps.
džių patikrinimas ir taisy
sandėlių, sutaupant pirkėjui
Materialiai Nidą parėmė LB Cle
mas, greičio dėžės ir kt. ma
Balfo 68-sis Skyrius
I
brangų krautuvės patarnavimą.
šinos dalių įdėjimas.
velando apyl. v-ba — $50 auka
UŽSISAKĖ
Gaunami
visų
žymesnių
firmų
ir Dr. A. Juškėnienė — $25 auka.
S. ir J. Lozoraičiai
Visais mašinų reikalais
gaminiai. Skambinti B. SnarsDIRVĄ —
628 Er.geneer Bldg.—Cleveland, Ohio
Visiems šios stovyklos gerada
kreipkitės į
persikėlė
Į
nuosavus
namus:
789
kiui. Tel. KE 1-0210.
riams ir pasišventusiems talki
OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
E. 117 St." Telefonas: PO 1-7425.
<_______ ____________
TAS NESIGAILĖJO!
ninkams bei lauktuves atvežui
J. S. AUTO SERVICE
. Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
siems stovyklos vadovybė užda
kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
Jonas Alekna,
rymo iškilmėse pareiškė padėką.
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
Paskutinis vakaras stovykloje viešėdamas pas gimines Bosto Nesvarbu, ar jūs esate pėščias.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
užbaigtas jaukiu laužu. Laužo ne, visiems clevelandiečiams
duoną,
tortus
ir
kitus
skanumynus.
Prašant
ar keleivis savoj ar keno kito
metu abiem stov. viršininkėms! siunčia geriausius sveikinimus.
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie
išvežiojame į namus.
naują TraveI Accident Policy.
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00
ST. CLAIR BAKERY
WOLFS FABRIC CENTER
per metus.
Sav. O’Bell-Obelenis

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.
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P. J. KURSIS

7012 Superior Avenue

EN 1-3764

DIDŽIULIS VASAROS IŠPARDAVIMAS!
Visų prekių kainos labai numuštos. Didelis pasirinkimas
įvairių medžiagų bei kitų galanterijos gaminių.
Apsirūpinkite jau dabar mokyklinio amžiaus vaikų apranga!
Puiki proga gauti geriausios rūšies vilnonių išdirbinių
siuntimui į Europą.
Duodame Eagle Stamps.

JAKUBS & SON

Gyvybės, nelaimių, ugnies,
automašinų apdrauda
Skambikit: SK 1-2183

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

PAULINA
MOZURAITIS,

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

agentas

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

produktus.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & IVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 "metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edita Avenue
ENdicott 1-1763
936 East 185 Street
KE 1-7770
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T Dirva Nr. 32 * 1956 m. rugpiūčio mėn. 9 d.

dabar Stevenson demokratų tar
dos erdvi salė buvo perpildyta
pe. Siuntinėjo laiškus žymiems
visokiausiais eksponatais, kurie
asmenims, kuriems siūlydamas
mirgėte mirgėjo ir lankytojams
darė labai malonų bei patrauklų
savo kandidatūrą tikrino vyksiąs
pas Staliną, kaip tik bus nomi
vaizdą. Amerikiečiai ją skaitlin
gai lankė ir tiesiog žavėjosi lie
nuotas (1952 m.) pasitarimams.
tuvių tautos menškumu. O būrys
Stalino nurodymais, pataikavimo
lietuvaičių, pasipuošusių lietu
politika jis tada rengėsi prezi
viškais rūbais, jiems aiškino
dentauti.
eksponatų reikšmę ir istoriją.
Iškilus Tafto ir Eisenhowerio
Paroda ir pačius lietuvius ste
asmenims, 1952 metais Stassen
bino ir jaudino, nes daugelis ne
buvo nustumtas užpakalin. Jo
Bedakc i jos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
turėjo tikresnio vaizdo kiek daug
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
niekas nei viceprezidentu nesiū
turto sukrauta lietuvių liaudies
lė nominuoti. Konvencijoje jis
mene. Parodos salė veik visada
su savo valstybės balsais prisi
buvo pilna lankytojų, o tas jau
dėjo Eisenhowerio pusėje, ir li
tvirtina gyvą susidomėjimą.
kęs prezidentu Eisenhoweris jį
Pasisekimas buvo daug dides
paskyrė užsienių šelpimo admi
nis, negu anksčiau manyta. Įdė
nistratorium. čia Stassen pra
tas darbas, pakeltos stambios lė
dėjo įsivelti į skandalus. Pav.,
šos suruošiant tokią parodą ir
statant
Pakistane grūdų sandė
Žymiąjam Amerikos Lietuvių
DR. S. BIEŽIS,
kias ar kitokias pažiūras. Dau tai dar pirmą kartą Washingto- Ir vaikai padeda Ikei laimėti populiarumą, o drauge ir rinkimus.
lius,
šimtų
milionų dolerių pro
Tautinės Sąjungos suruoštam
Amerikos Lietuvių Tautinės gybė kviestų organizacijų pri ne, tikrai davė geras pasekmes.
Jie nusikirpo plaukus kaip Ike. Tai vaikai iš Milwaukee, Wis.
jekte, jis pavedė statybos darbus
sąskrydžiui, įvykusiam birželio
Sąjungos Pirmininkas
ėmė kvietimus ir dalyvavo. Ta Sąjunga, ir neabejojame lan
savo draugams inžinieriams.
16-17, 1956 mūsų sostinėje Wa- iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiriiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiNi čiau vyresnieji laisvinimo poli
kytojai, didžiai, dėkingi geros
Kongresui
pakėlus skandalą, tie
shingtone praėjus, bus vertinga
tiniai veiksniai, išskyriant LNT, valios visiems lietuviams, pasi
darbai priversti perduoti ki
pažvelgti ko tikrai buvo siekia
visiškai nutylėjo ir nedalyvavo. tikėjusiems ir mielai skolinu
tiems.
ma ir kas laimėta. Ar šis sąskry dijo atstovai ir mielai sutiko
Lietuvių spauda, tiek šiame siems meno eksponatus. Be jų
dis ką gero davė ar žalos atnešė, įeiti į- garbės komitetą. O JAV
Ta jo tarnyba baigėsi, ir fciypatingai atsižvelgiant į neku Viceprezidentas jau antrą kartą krašte tiek užsienyje, buvo tiks malonaus talkinimo šitokio mąs
senhoweris
jį paskyrė savo ka
to
paroda
nebūtų
buvusi
suruoš

rtos spaudos neigiamus ir net matė reikalo ir svarbos būti šio liai informuojama ir kviečiama
binete nusiginklavimo atstovu.
ta.
Jiems
visiems
tariame
nuo

talkinti
sąskrydžiui.
Jos
daugu

garbės komiteto pirmininku. Tai
smerkiančius pasisakymus.
Jis ilgiai vedė slaptas derybas su
širdų ačiū. Taipgi širdingai dė
Šio sąskrydžio rengėjai vįešai tikrai reikšminga, žodžiu, ame ma palankiai ir talkino, tačiau
sovietais Londone šią vasarą, kol
kojame
visoms
panelėms
ir
po

tvirtino, kad vyriausias tikslas rikiečių aukštosios sferos, spau nekuri, ypač kairioji, išėjo į opo
jos nutruko be pasekmių. Jis ir
nioms,
kurios
nemokamai
prižiū

Rugpjūtis
šiemet
yra
Ameri

ziciją
darydama
visokių
nepa

tokie:
seniau,
kartą
pralaimėju

yra iškelti ir pademonstruoti lie da ir radijas nuoširdžiai rėmė
rėjo parodą visą laiką ir gabiais kos prezidento nominavimo mė sio kandidato daugiau nenomi dabar tikrina, kad Kremlius su
tuvių tautinį meną, lietuvišką sąskrydį ir jame dalyvavo. Tam grįstų priekaištų, kuriais, atro
tiks priimti Eisenhowerio "atvi
dainą ir muziką amerikiečiams, negalima neskirti didelės reikš dė, norėta suniekinti sąskrydžio aiškinimais supažindino lankyto nuo. Seniau tai darydavo liepos nuodavo, bet dabar jau kitaip.
ro dangaus inspekciją”.
jus.
mėnesį,
bet
šiemet
sutarė
nomi

idėją,
net
primetant
jų
pačių
iš

Ar Stevenson bus nominuotas
aukštiesiams sluoksniams, šito mės. Tai, aišku, lėmė ir ameri
Didelę pagarbą ir padėką reiš navimo konvencijas rengti mė dar užtikrinimo nėra, tačiau jau
buvo siekta kiek aplinkybės leido kietišku požiūriu, gražų pasise- galvotus vadistinius tikslus.
Perkūnija giedroje
Kaip žinome, toji spauda nieko 1 kiame Meno Komisijai, susidė nesiu vėliau, sutrumpinimui rin jis išsirinko save kandidatu. Ar
lietuvių liaudies meno paroda, I kimą.
banketu, koncertais, televizija ir Be gąrbės komiteto buvo nepasiekė ir po sąskrydžio visai jusiai iš menininkų V. K. Jony kiminio vajaus laikotarpio. Rin žmonės to nori, jam ir jo rėmė Prezidentai Eisenhoweriui iš
kviesta visa eilė žymesniųjų nutilo.
no, J. Aleksandravičiaus ir ponių kimai bus laukričio 6 d., taigi jams nesvarbu. Viceprezidento vykus keletui dienų į Pietų Ame
amerikiečių spauda.
Į
pavienių
asmenų
kvietimus
amerikiečių,
kurių
virš
300
da

—
Gražinos Krivickienės ir Vin vajui demokratų partija turės demokratai dar nenumatę, nes rikos prezidentų suvažiavimą
Šiomis priemonėmis buvo siek
13 savaičių, respublikonų par tas išrenkamas sulyg nominuoto Panamoje, Stassen visoje spau
ta garsinti lietuvių tautos gerą lyvavo. Tame tarpe ir aštunioli- atsiliepimai -lbuvo nepaprastai cės Jonuškaitės-Leskaitienės, ku tija 12 savaičių.
gausūs
ir
širdingi.
Tą
patį
gali

prezidento pageidavimo. Kadan doje ir per radiją paskelbė savo
rie visus eksponatus atrinko, su
vardą, įsigyti jai daugiau drau ka svetimų valstybių ambasado
Demokratų partijos vadai su gi demokratų partijoje eina lenk parinktus kandidatus — prezi
ma
pasakyti
apie
daugybę
orga

rių.
Tai
sudarė
stambią
repre

rūšiavo
ir
salėje
meniškai
išdės

gų ir rėmėjų, ypač sostinės aukš
tė. Ypatingą padėką reiškiame sirinks Chicagoje rugp. 12 d. vi tynės už kontrolę tarp konserva dentu Eisenhowerį ir viceprezi
tuose pareigūnuose. Tokie drau zentaciją, kuri aplankė meno pa nizacijų ir klubų.
sai savaitei. Respublikonai —
gai, aišku, stiprina Lietuvos rodą, pasiklausė gražios lietuviš Bendrai dabar galima pasaky Dr. Domui ir p. Gražinai Krivic San Francisco mieste rugp. 19 d. tyvių ir kairiųjų, gali išeiti taip, dentu Massachusetts gubernato
kad prezidentu bus nominuotas rių Herter. Partijos vadai tuo
laisvinimo bylą teikiant dides kos dainos ir muzikos bei dar ti, kad mūsų patriotiškoji visuo kams bei jų dviems graikščioms
Demokratų partijoje priešanės paramos mūsų politiniams kartą išgirdo pavergtos lietuvių menė, nesivaikanti srovinių už dukroms už nuoširdų talkinimą kin prasimušė 1952 metais buvęs toks kaip Stevenson, gi vicepre pranešimu buvo sukrėsti. Stas
zidentu gali būti paskirtas tie sen tikrino, kad tokis sąstatas
gaidų, atsiliepė šiltai ir gausiai ruošiant sąskrydį, priėmimą į
laisvinimo veiksniams.
tautos šauksmą pagalbos išsi
kandidatas Stevenson, pralaimė siog sovietų draugas, gauti kai bus daug stipresnis ir užtikrins
savo
butą
eksponatų,
jų
saugu

tiek
dalyvavimu
sąskrydyje,
tiek
Kitas sąskrydžio tikslas buvo laisvinti, išgirdo ir apie čia gy
jęs Eisenhovveriui. šie laikai ki- riųjų balsų, kaip demokųatų par respublikonams laimėjimą rinki
tai arčiau susipažinti, paben venančių lietuvių įnašą į JAV medžiagine parama. Už tai reiš mą ir savininkams gražinimą.
tija nuo Roosevelto prezidenta mų.
kiame širdingą padėką visiems Tai tikrai patriotiškų širdžių
drauti su mūsų jaunimu pačia kultūrą ir progresą.
vimo laikų (1932 metų) prakti Kokiais žodžiais partijos va
krito
jau
laisvoje
Lietuvoje,
nors
drauge,
šiais
požiūriais
sąskry

šeima.
me Washingtone sąskrydžio nuo Visa Lietuvos Diplomatinė
kavo.
dar
tuo
metu
perpildytoje
prie

dis
buvo
tikrai
sėkmingas,
nes
dai su Stassenu kalbėjosi jį bar
taikoje. šiuo mostu siekta mūsų Tarnyba buvo informuota ir
Vainikų padėjimas Arlington šų. čia pats gen. M. Rėklaitis Politikierių kalbos apie trum dami gal nesužinosim, tačiau jis
jaunimui parodyti norą bendrau kviesta. Kam sąlygos leido, tie rado visuomeninį pasitikėjimą.
kapinėse
pasakė atitinkamą kalbą, pareik pinimą rinkiminio vajaus, yra daug ko girdėjo. Jau buvo sutar
ti, kad jis (jaunimas) paliktų dalyvavo. Kiti prisiuntė sveiki
Sąskrydžio
programa
ir
meno
šdamas gilią pagarbą ir širdingą tik mitas, nes neoficialus įtemp ta prieš kelias savaites, kad Nixlietuviškas ir nedingtų ameri nimus ir geriausius linkėjimus
Jaudinantieji išgyvenimai, pa
paroda
padėką JAV už paramą besiku tas vajus eina jau du metai. on bus nominudĮtas vliceprezHkiečiuose, kaip daug jo jau din sąskrydžiui, čia malonu pažy
garbos ir padėkos bei solidarumo
go, visiškai išsiskiręs iš lietuviš mėti, kad Min. Stasys Lozaraitis, Sąskrydžio programa, kaip pareiškimai įvyko šio krašto na riančiai nepriklausomai Lietuvai Ypač pastaraisiais metais labai dentu, o štai lyg perkūnija iš
ir dabar nepripažinimą jos už pakėlė abiejose partijose įkarš giedro dangaus Stassen trenkia,
ko gyvenimo. Tai buvo iš viso
Lietūvos Diplomatijos Šefas, buvo skelbta, buvo pilnai įvyk cionalinėse kapinėse. Prie Neži
tį, kada Eisenhower susirgo.
paskelbdamas savo patvarkymą.
pirmas toks bandymas, ir su Min. Povilo žadeiko pakviestas dyta. čia neturiu tikslo aprašyti nomo Kareivio Kapo atitinkamo grobimo.
(B.
d.)
Nors menka perkūnija, tačiau
džiaugsmu reikia pasakyti, kad pasitarimui ir apsilankymui sąskrydžio eigą, kas jau kitų bu mis ceremonijomis min. S. Lozo
Ar Nixon bus nominuotas? ardanti partijos tvarką.
pavyko daug geriau, negu buvo Statė Departamente, galėjo sąs vo padaryta, o tik pastebėti ne raitis padėjo puošnų vainiką, iš
manyta.
sirikiavusiems uniformuotiems
Kitaip negu kitadds, pirmą
Tas pradžiugino raudonuojan
krydyje dalyvauti ir jam teikė kurtuos ryškesnius bruožus.
Buvęs sąskrydis visiškai ne
skautams ir skautėms saliutuo J. A.V. IR KANADOS kartą prezidento nominavimo is čius Nixono priešus ir demokra
reikšmingos svarbos.
Porą
dienų
prieš
sąskrydį
iš
turėjo politinių tikslų, kuriais,
jant. Min. Lozoraičiui, vadovau LIETUVIŲ DAINŲ
torijoje, respublikonų partijoje tus, kad respublikonų partijoje
Lietuvos laisvinimo pastangose Lietuvių laisvinimo politiniai CBS televizijos stoties sąskry jančiam Lietuvos Diplomatijai, ŠVENTĖJE DALYVA iš anksto yra nominuoti prezi harmonija suiro. Demokratams
JAV vadovauja Amerikos Lietu veiksniai, kaip ALT, VLIKas, LL džio programa buvo skelbiama kaip tik tiko Lietuvos vardu ati VUSIEMS CHORVE dento ir viceprezidento kandida gerėja galimybės laimėti.
vių Taryba, į kurią įeina Ame Komitetas LNT ir kiti buvo lai pavaizduojant keliais ryškesniais duoti pagarbą šiam nežinomam
DŽIAMS IR CHO tai.
rikos ir Lietuvių Tautinė Sąjun ku informuoti ir kviesti. Lygiai meno parodos eksponatais, ku kareiviui ir tuo pačiu kartų vi
RISTAMS
Bet nuo pirmutinioi Eisenho- Pakilo reikalavimai Stasseną
ga lygiomis teisėmis su kitomis buvo informuota ir kviestos vi riuos adv. A. Lapinskas gabiai siems karavusiems ir žuvusiems
werio
susirgimo, įvykusio perei iš Eisenhowerio kabineto paša
Klaipėdos Valstybinės Konser
linti. Skandalui kilus, visi Stastrimis srovėmis. Tačiau šis fak sos kultūrinės, fraternalės, stu ir jautriai aiškino nupasakoda Amerikos kariams.
vatorijos buvūsių Pedagogų ir tų metų rugsėjo mėnesį, iki da seno kolaboratoriai ėmė slapsty
tas nieku nevaržo nė vienos sro dentų, skautų ir dauguma vieti mas jų reikšmę lietuvių tautos
bar,
respublikonų
partijoje
eina
vės veikti už ALT ribų, atseit, nio pobūdžio organizacijos, ko gyvenime, žiūrovams tai pada Prie Lt. Samuel Harris kapo, Studentų I-sis Suvažiavimas Či nepaprastai įtemptas požeminis tis. Nė vienas nenori prisipažin
ti turėjęs ką bendro su Stasseno
nesikryžiuojant su jos tiesiogi kias tik žinojome ir turėjome jų rė gražų ir gilų įspūdį supažin žuvusio nuo priešo kulkos Kau kagoje (1956. VI. 30 d.), su gi bruzdėjimas išjungti Nixoną.
ne paskirtimi ir uždaviniais. Tai antrašus. Mes dėjome pastangas dinant amerikiečius su lietuvių ne, Lietuvos skautas ir skautė liu pasigrožėjimu klausėsi Tam Prieš pora savaičių tas bruzdė planu. Ir Eisenhowerio brolis
padėjo vainiką, kitiems skau stų paruoštą repertuarą.
Milton, specialus prezidento pa
gi šia prasme ir Sąjunga turi neaplenkti nė vienos organizaci kultūrinėmis savybėmis.
jos,
neatsižvelgiant
į
jų
vieno

Tiktai tas gali nuodugniai ir jimas išsiveržė viešumon, kai tarėjas, iš to ratelio, kurie nori
Lietuvių
liaudies
meno
paro

tams saliutuojant. Lt. Harris
laisvas rankas laisvai veikti ir
širdingai įvertinti Tamstų pasi vienas prezidento Eisenhowerio Nixoną nustumti, kuris buvo
vykdyti savo programą. Dėl šito,
aukojimą, kantrybę ir ištvermę,] kabineto narių — Harold Stas- siūlomas viceprezidentu prie
atrodo, neturėtų kilti jokių gin
kuris savo tėvynės ir tautos gar-Į sen, viešai iškėlė Nixono nustu- teisėjo Earl Warren, jei Eisenčų ar priekaištų, juo mažiau įtabei patsai yra rengęs panašią mimą į šalį. Kiti iki šiol tik pa hower neišgytų, nenori nieko
tarimų ir kaltinimų. Mes gyve
kuždomis. spaudoje ir kitaip jį
šventę.
bendro su Stassenu turėti.
name laisvame krašte, tai ta lais
Tamstos mielai paklausėte neigė, tikrino jį esant nepatyru
ve ir naudokimės.
Dainų šventės Komiteto balso. siu, netinkamu, negalimu nomi Stassen pasiliuosavo mėnesiui
Einant šiuo principu, mes ma
Per tai, negana to, kad Tamstos nuoti, ypač kad Eisenhoweriui laiko iš savo oficialių pareigų ir
nome, kad kiekviena srovė ar or
turėjote atsižadėti savo bran sirginėjant, dabar jau išsikasu- sako dirbsiąs Nixono pašalini
ganizacija turi moralinį pagrin
gaus liuoslaikio dainas beruo siam iš antros operacijos, bijo mui.
dą ir teisę savo vardu ar susibū
K. S. Karpius
šiant namie, Tamstos stebėtinai ma, kad jam mirus Nixonui ne
rus ruošti sąskrydžius-suvažiavitektų prezidentystė.
kantriai
pildėte
dirigentų
reika

mus bet kur ir bet kada, jei tas
Prieš Nixoną vajų veda visi
lavimus repeticijose Čikagoje,
vykdoma kilniais tikslais ir ki
buvę
ir esą sovietų draugai, ko IŠTIKUS GAISRO
nors patys buvote iš po kelionės
tiems nekenkiama. Tat, Ameri
gerokai išvargę, (čia pasireiškė munistai, ir vadinami "libera
NELAIMEI
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga
dar vienas požymis mūsų kultū lai”, pasislėpę po liberalų skrais
rado reikalą suruošti sąskrydį,
Kada jūsų namai arba ra
ringumo disciplinos). Dar dides te raudonukai.
kuris buvo tikrai sėkmingas, ku
kandai tampa sunaikinti arba
nį
stebuklą
Tamstos
parodėte,
Harold
Stassen,
anksti
pagar

rį visuomenė plačiai rėmė ir ku
kai po visų ilgų dainavimų na sėjęs politikoje, būdamas 34 me sugadinti ugnies, kreipkitės į
riuo niekam nenusikalsta. Į tai
mie, kelionėje, repeticijose, su tų amžiaus išrinktas Minnesotos P. J. KERŠIS. dėl apkainavimes giliai tikime ir jaučiamės
buvimuose
ir t.t., Tamstos taip gubernatorium, ėmėsi išnaudoti tno. ko visada reikalauja apatlikę didelį bei naudingą darbą,
darniai pasistengėte sudainuoti progas aukščiau pakilti. Porą draudos kompanijos pirm, na
kurį stebėjo ir liudyja gerokai
šventės
metu estradoje, kad bū kartų stengėsi įsisprausti kandi ru išmoka už nuostolius.
virš tūkątantis lietuvių, atvyku
tų
vien
pavydo arba blogos va datu respublikonų partijoje į
sių iš artimų ir tolimiausių Ame
P I KERSIS
lios
kritika,
jei kas dar rastų to prezidentus. Pasiryžęs gauti kan
rikos vietų.
628 Engeneer Bldg.
kiam masiniam chorui kokių didatūrą 1952 metais, kai Dewey
Telef.: MAin 1-1773.
nors priekaištų.
porą kartų pralaimėjo, Stassen RozMenciia ■ PENINSULA 2521
Kas buvo kviesta sąskrydin
Už tokią brangią Tamstų pa pradėjęs savo vajų anksti, kaip
Prieš ruošiant sąskrydį Statė
stangomis sukurtą meno dovaną,
Departamentas buvo pilnai pain
™r
lll'll——
per kurią mūsų tautos vardas
formuotas kas tokį sąskrydį
dar stipriau tapo įrašytas į pa
ruoš, kokia jo programa ir tiks Prieš Viceprezidentą R. Nixoną Staseno vadovaujamas respublikonų sparnais pradėjo akciją, kad saulio opiniją reiškiančiųjų as
DR. JUOZUI ir ANTANUI URBAIČIAMS,
lai. Jis (Statė Departamentas), jis per ateinančią nominaciją pralaimėtų. Kai kas prikiša ir pačiam Prezidentui Eisenh.oweriui, kad menų širdis, Tamstoms visiems
jų brangiam broliui JONUI netikėtai mirus, reiškiame
netik užgirė, bet pasidžiaugė ir jis Staseno nesudraudžia. Dar daugiau — pats Stasenas sako, kad jo pastangom Prezidentas ne — visiems reiškiame gilią padė
ragino tai vykdyti.
sąs priešingas.
ką ir užtarnautą pagarbą.
gilią užuojautą ir kartu liūdime
Buvo pakviesti abiejų partijų Viceprezidentas R. Nixonas yra kieto nusistatymo prieš komunistus. Jo pralaimėjimas būtų didelis Suvažiavimo Komisijos vardui
S. P. Basčiai
kongreso nariai, aukšti vyriau
džiaugsmas komunistams.
Juozas Bertulis,
sybės pareigūnai, spaudos ir raNuotraukoje R. Nixonas su mūsų jaunimo atstovėmis peticijos įteikimo metu.
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