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ATVYKO 908
LIETUVIAI
New York Herald Tribūne Washingtono korespondentas James
E. Warner paskelbė plačią infor
maciją, kiek per vienerius metus,
nuo liepos 1 d., 1955 ligi birželio
30 d., 1956 m. į JAV atvyko as
menų, gimusių kraštuose už ge
ležinės uždangos. Taip pat jis
1,950,000 statinių naftos kasdien į Europą
patiekė statistiką, kiek kurios
tautos žmonių įgijo JAV pilie
Lietuvos ežeruose taip pat rudenio dienos.
Kilęs dėl Sueso kanalo kontro Vakarų pasaulis priklauso nuo o kitais vandens keliais kasdien tybę.
\
lės ginčas turi kaip politinį taip Art. Rytų naftos produkcijos, išeidavo po 850,000 statinių.
Per tą mėnesį į JAV atvyko
Tampriai su Egiptu susirišu-* 35,042 asmenys, įgijo pilietybę
ir ūkinį charakterį. Nasseras tą tas’liečia ir J. A. Valstybes. 1955
gramų varškės, ji sveriama už
ginčą nori pravesti vien tik ant m. J. A. Valstybės kasdien iš šių valstybių boikotas prieš Art. 50,470. Tuo pačiu laiku 125 as
dėta ant tokio storo popierio,
politinio kurpalio, kadangi tas gaudavo 6,752,000 statinių naf Aytų naftą praktikoje yra įvyk- menys grįžo į gimtuosius kraš
kad nežinia, ko pirkėjas gauna
daugiau sutvirtinna Egipto po- tos, o buvo suvartojama kasdien dytinas, jeigu Irakas nenutrauk tus už geležinės uždangos. Ko
daugiau: varškės ar popierio
8,256,000 statinių. Dar aiškesnis tų naftos pardavimo, kas irgi respondentas plačiau nagrinėja
zicijas.
(popieris įskaitomas į svorį!)...
(Naujausios žinios iš Lietuvos)
šūkiu dėl pilnų suvereninių pvz. yra Europa, kuri 1955 m. j' abejotina, nes jos visvien nega priežastis, kodėl jie palikę Ame
teisių kovos ir kovos su kolonia dieną išgaudavo 169,000 statinių, lima būtų eksportuoti, kadangi riką ten grįžta.
Steigs naują meno draugiją
lizmu, Nasseras mobilizuoja ne o kasdieninis suvartojimas siekė vamzdžiai eina per Libaną ir Si Warner rašo, kad JAV imi Viena Vilniaus šeimininkė vie 2) kodėl krautuvėse neleidžia
Lietuvoje?
tik Egipto bendruomenę ir ara 2,364,100 statinių. Maža to! Pa riją. Kuvait ir Bahrain yra bri gracijos pareigūnai apklausinėjo šai nusiskundžia tokiomis, kaip nusipirkto pieno piltis į savus
indus, o verčia pirkti su "tara, Tūlas Jurgelaitis "Komjauni
biškąsias tautas, bet ir daug ki didinus naftos išgavimą, Ame tų kontrolėje, bet ir čia gali su kiekvieną norintį grįžti. Esą, iš ji sako, "smulkmenoms”:
1)
kodėl
maisto
krautuvėje
kuri
kartais brangesnė už patį mo Tiesoje" iškėlė pasiūlymą,
tų. Jis laimi gana rimtą paramą rikos šaltiniai smarkiai pradėjo sidaryti netikėtumai.
125 tik du pasisakė prijaučią ko
kad reiktų įsteigti Lietuvos me
reikia
stoti
į
tą
pačią
eilę
ir
tiems,
porduktą
joje",
net iš kaikurių Vakarų tautų.
išsekti.
Tas boikotas V. Europai gali munizmui. Kiti grįžta dėl įvai
3) kodėl duona parduodama no draugiją, į kurią būtų sutelk
Apskaičiuojama, kad 50% at virsti gręsmingesniu negu ara rių priežasčių, daugiausia norė kurie nori nusipirkti pieno, kaip
Egipto tvirtinimas, kad britai
siekia Egipto politinės kontrolės, sargos jau yra išnaudotos. Kai- Į bams. Nors arabų pagrindines dami gyventi su kitais savo šei ir tiems, kurie nori pirkti deš kartais labai sudeginta pluta ti visi vadinamieji meno savi
neatitinka tikrenybei. Su kariuo kuriose vietose daromi jau labai pajamas duoda nafta, bet jų že mos nariais. Į Lenkiją iškeliavo ros (ji pageidauja nedaug, kad (dėl kainos — 1 rb. 52 kp. už veiklos (mėgėjų) rateliai, žino
menės atitraukimu iš Sueso ka gilūs gręžimai, o tuo tarpu Art J mo pragyvenimo lygio nužemi vienas kunigas, kuris nutarė tik būtų leista sudaryti atskiras kilogramą — ji nieko nesako): ma, jai Vadovauti, esą, turėtų
eilse "pienininkėms” ir "dešri4) kodėl cukrus supilamas į "gerai paruošti kūrybiškai žmo
nalo rajono, britai sutiko ir su Rytų šaltiniai dar tik pradėti ir nimas dar nebūtų katostrofališ- grįžti į savo parapiją.
tokį popierį, kuris iki namų su nės, kurie ne tiktai gerai tvar
ninkėms
”
.
..
;
užbaigimu ten politinės įtakos. atsargos yra didžiausios. Ten kas. Politinis fanatizmas nugalės
Imigracijos įstaigos ir organi
kytų savo kolektyvą, bet ir su
plyšta ir cukrus išbira;
Jeigu prancūzų akcijoje galima naftos šaltiniai yra visai pavir(Perkelta į 4 psl.)
zacijos, kurios padėjo asmenims
gebėtų auklėti visuomenę, akty
5)
kodėl
perkant
100
ar
200
įžiūrėti grynai politinius elemen šyje, todėl ir jos išgavimas yra
atvykti į JAV per savo atstovus Komitete Amerikos Lietuvių
viai dirbtų komunistinio auklė
tus, skirtingus negu galvoja graitesnis ir pigesnis.
ne tik apklausinėja, bet ir na Bendruomenę atstovauja A. J.
jimo darbą”...
Egiptas, tai tų elementų nesima Art. Rytų produkciją galima
JUOZAS BAČIŪNAS
Rudis
ir
Amerikos
Lietuvių
Ta

muose aplanko pareiškusius no
"K. T.” redakcija atidarė dis
KĄ
PATYS
RUSAI
SAKO
to britų akcijoje. Prancūzija ne- daug kartų padidinti, didžiausią KELIAUJA J EUROPĄ
rą grįžti. Kada įsitikinama, kad rybą — L. šimutis.
kusijas dėl tokios draugijos rei
besvajoja turėti savo įtaką Egip- kliūtį sudaro tik transporto reiAPIE
PROF.
ŽEMAIČIO
Juozas Bačiūnas spalio mėn. jie nėra paveikti blogos valios
kalingumo.
te, bet tik norėtų skaudžiausįl kalai ir daugiau niekas. Tas reiNUŽUDYMĄ
18
d. laivu S. S. America išplau grįžti, persekiojipių ar priespau
smūgj suduoti Nasserui, kurį kalas greit išryškėjo laike ginčo
dos, tokie gauna leidimus iš JAV
Kaip patys rusai praneša, prof.
KAS NAUJA VLIKe
Viln5
; engia troleibusų
skaito didžiausiu atsakovu už su-j su Iranu. Nutraukus persiškos kia aplankyti savo jaunų dienų išvykti. Tokių bvvo tik 125. 41
į ž. maltis buvo nužudytas 0. m,
darytus prancūzams rūpesčius naftos pristatymui, tuojau buvo draugą Lietuvos ministerį Ang į Sovietų Rusiją, 32 į Lenkiją,
‘“r Č tatsiskil'ihię*— 1
VLIKas į savo fondo valdybą liepos mėn. 29 d. Jį nužudęs prof.
Alžire.
padidintas gavimas iš Kuvait ir lijoje B. K. Balutį Kurį laiką 28 į Raudonąją Kiniją ir tik po
išrinko
prelatą Balkūną ir Dr; žemaičio augintinis H. šarkanas
Lapkričio 7 dieną žadama jau
paviešėjęs
Londone
žada
aplan

Vakarams, o ypač D. Britani Saudi Arabijos šaltinių, kur per
kelius į kitus pavergtuosius kraš Devenį. Gi fondo pirmininku plaktuku. Nužudymas atliktas atidaryti pirmąji troleibusų su
kyti
ir
kitas
Europos
valstybes.
jai svarbiausi yra ūkinė pusė. siškus nuostolius padengė tuo
bent laikinai sutiko pabūti prof. apiplėšimo tikslu. Pirmiausia bu sisiekimo linija tarp geležinkelių
Į Ameriką atgal žada sugrįžti tus.
Sue30 kanalu praplaukia skysto jau, net su dideliu pertekliumi.
Korespondentas pastebi, kad Kaminskas.
vusi nužudyta jo žmona Palmira stoties ir Antakalnio (iki Žolyno
jo aukso-naftos cisternos. Kova
Art. Rytij šaltinių nafta dau lapkričio pabaigoje ar gruodžio
*
didelė
sovietų
grįžimo
į
tėvynę
Žemaitienė, gi kai grįžo iš mies gatvės). Tuo tarpu važinėsiu tik
dėl naftos turi ilgas ir kraujuo giausia naudojasi Europos vals pradžioje.
VLIKo
informacijos
tarnybos
propaganda
rusams
nepasisekė.
to ir pats prof. žemaitis. Po nu aštuoni troleibusai, po 75 vietas
tas tradicijas. Sakydavo: kur te tybės. Per pirmąjį šių metų pus
valdytojas M. Gelžinis lapkričio žudymo buvo papiltas žibalas ir kiekvienas. Kitais metais žada
ka nafta ten liejasi ir kraujas, metį tos naftos eksportas į Vak.
mėnesyje emigruoja į JAV. Vi padegta,
ma atidaryti su pirmosios lini
šiuo metu neina kova dėl naftos Europą daug padidėjo. Apytik D R. A. GERUTIS
zą
jau
turi.
Į
jo
vietą
labai
pre

jos
viduriu sujungta kita, einan
šaltinių, bet eina dėl vandens riai 1,950,000 statinių kasdien
Esą, tas apiplėšimas buvo pa
PRANEŠIMAS APIE
tenduojąs S. Miglinas.
darytas todėl, kad namuose bu ti į žvėryną.
kelio, kuriuo ta nafta gabenama. eidavo į tuos kraštus, kas rodo diplomatas ir laikraštininkas,
Nafta bus reikalingiausia ža europietiško ūkio priklausomy pastoviai gyvenąs Šveicarijoje, TAUTYBIŲ MUZIEJŲ
vo laikoma 4200 rublių grynais
.. Brooklyno "Laisvė" jau
VLIKo užsienio tarnybos val ir dar kiek paskolų lakštais.
liava kaip ūkiniame gyvenime, bę nuo naftos iš arabiškų šalti ten atstovaująs Lietuvos intere Sekmadienį, spalio 21 dieną,
pasiekia Vilnių
sams, drauge einąs ryšininko pa per CBS televizijos stotis Ed. dytojas Dr. P. Karvelis taip pat
taip ir gynyboje tol, kol bus įves nių.
Tik rugsėjo mėnesio gale bu
tas naujas energijos šaltinis —
Nors eksportas atliekamas ne reigas prie Vakarų Vokietijos Sullivan programoje bus pada užsiėmęs kitais prekybiniais dar vo teisiamas H. šarkanas ir nu Ligi šių metų ne tik joki kiti
atomas. Didžiausios jūrų ir oro vien tik Sueso kanalu, bet tas vyriausybės, į JAV atvyksta lap rytas pranešimas apie tautybių bais, kad mažiau begali skirti tartas sušaudyti.
užsienyje leidžiamieji laikraš
eskadros yra varomos naftos vandens kelias vaidina didelį kričio mėn. 5.d.
muziejų, kuris numatoma pa laiko įvairiems atstovavimams.
čiai, bet net A. Bimbos redaguo
Tai
tokios
oficialios
rusų
ži

*
produktų jėga. Didžiausieji pra vaidmenį. Juo kasdien Praplauk JAV išbus apie 3 mėnesius. statyti New Yorke Laisvės sta
nios. Ar jos atitinka tiesai, labai jamoji "Laisvė" negalėdavo pra
monės fabrikai taipogi naudoja davo po 1,300,000 statinių, per Be tavo specialių pareigų numa tulos papėdėje.
Kiek girdėti ir Vykdomosios abejojama, ypač'nužudymo tiks smukti pro geležinę uždangą į
si naftos energija. Tai yra pa naftos vamzdžius, einančius per to lankytis didesnėse lietuvių ko Lietuviai kviečiami šį sekma Tarnybos pirmininkė Elena De- las.
Lietuvą. Dabar atitinkamas "ply
radoksas, kad D. Britanija, tu arabų valstybes, kasdien per- lonijose ir padaryti viešus pra dienį Ed. Sullivan programos venienė esanti pasiryžusi prieš Savo laiku rusai buvo pranešę, šelis” jau atidarytas. Net Vil
rėdama kitų energijos šaltinį —Į pumpuodavo po 850,000 statinių, nešimus.
pasižiūrėti ir susipažinti su tau naujuosius metus grįžti atgal į kad prof. Vabalas-Gudaitis mirė niaus radijas jau skelbia, kad
anglį, negali apseiti be naftos.'----- —-----------------------------JAV. Planuojama Vyk. Tarnybą po ilgos ir sunkios ligos. Tuo tar pagaliau esąs gautas "Amerikos
tybių muziejaus idėja.
Visos auto ir kitokios transporto
Šio muziejaus vyriausiajame visiškai panaikinti.
pu mes turime pranešimą, kad jį lietuvių laikraštis Laisvė”.
priemonės naudoja naftos pro
žinios jiems tenai atrodo labai
išėjusį už miesto pasivaikščioti
duktus.
rado išrenką ir skaudžiai sumuš įvairios, bet skelbia tiktai .apie
Teoretiškai, reikalui esant, ga
tą. Vežamas į ligoninę pakeliui mažametį berniuką, patekusį kalima aprėžti naftos sunaudoji
ir miręs.
lėjiman dėl blogų filmų ir knygų
mą, bet visai be jos apseiti nega
• Vakarų Vokietijos vyriausybėje vykdomos didelės refor
įtakos, ir kad New Yorko Har
lima. Aišku, kad atominė energi
mos, taip pareiškė min. pirm. K. Adenaueris būdamas dar Berlyne.
leme (daugiausia juodukų ir porja duos dalimybę sumažinti naf
Laikraštininkai spėlioja, kad būsiąs naujas ir ginkluotųjų jėgų
torikiečių apgyventame rajone)
STASYS DARGIS IR
tos sunaudojimą, bet tai yra atei
ministeris. Reformos bus praneštos šią savaitę.
esą labai blogi butai, daug žiur
ALGIS IGNATAVIČIUS
ties klausimas ir gali užsitęsti
• Nuernbergo mieste, Vokietijoje, nacionalsocializmo tvir
kių.
ir praeiti ne vienas dešimtmetis.
tovėje, šio mėnesio pradžioje atidaryti Amerikos Namai. Juose, išrinkti į Australijos olimpinę Rado dar "Laisvėje" parašyta,
Yra ir sintetiniai degalai. Vo
be kitų kultūrinių įstaigų yra ir 20,000 knygų biblioteka.
krepšinio komandą.
kad Brazilijoje pusė vaikų nega
kietija prieš karą ir laike karo
Australijos olimpinę komandą li mokytis, o uždarbiauja praei•
Jordanas
ir
Irakas
sudaro
karinę
sąjungą.
Pagal
sąjungą
pirmavo sintetinio benzino pro
Irako ginkluotosios jėgos galės stovėti Jordanijoj. Tos jėgos bū sudaro: 1 graikas, 2 lietuviai, 3l viam8 batus valydami, arba už
dukcijoje, kad papildžius natū
siančios nukreiptos prieš Izraelį, kuris sutartim labai susirūpinęs latviai ir 6 australai.
I
(Perkelta į 5 j»l.)
ralaus benzino trūkumą. Nežiū
ir
daro
visas
pastangas,
kad
ji
būtų
išardyta.
rint, kad jis ir pavaduoja tikrąjį
• Anglijoj pagaliau pasibaigė daug įtampos tarp Anglijos
benziną, bet kaikuriais atvejais
ir Sovietų Sąjungos sukėlusi disko čempionės Ninos Ponomarevos
jo visai negalima vartoti. Pvz.
kepuraičių vogimo byla. Teismas ją nubaudė tik $10.00. Po teismo
laike šalčio šis skystis kristali
ji
tuoj išplaukė į Rusiją.
zuojasi. Todėl nafta ir turi di
• Juguslavijai JAV ir toliau teiks pagalbą. Tik kol išaiškės
džiausią reikšmę, kaip ūkiniame
paskutinieji Tito manevrai Jaltoje, sunkiųjų ginklų tiekimas su
kasdieniniame gyvenime, taip ir
laikytas.
kiekvienos valstybės gynyboje.
Pagal provizorinius apskaičia
• Raudonosios Kinijos karinė delegacija, atvykusi į Juvimus, 1955 m. visame Pasau
guslaviją specialiam vizitui, buvo didelėmis iškilmėmis sutikta
lyje naftos produkcija siekė 763
Belgrade. Patys kinai pareiškė, kad jie atvyko pasimokyti iš nar
milionus tonų, šitame skaičiuje
sios juguslavų kariuomenės.
sovietinio bloko, produkcija sie
• Maroko sultanas jau pareikalavo prancūzų, kad šie iš
kė 84 milionus tonų. Didžiausiu
Maroko išvestų prancūzų kar:uomenę. Bet prancūzams kariuome
producentu yra J. A. Valstybės,
nę išvesti labai pavojirfga, nes tada daug palengvėtų Alžiro sukilė
kurių 1955 m. produkcija siekė
liams.
332 milionus tonų, Kanados —
• Susirinkusi posėdžiams Arabų Lyga iš pagrindų svarstys
17 mik, Meksikos — 12 mil. Po
Alžiro ir Izraelio klausimus. Ir vienu ir kitu klausimu vieningas
J. A. Valstybių naftos produkci
arabų nusistatymas gali sprendimus daug paspartinti, juos su- Italijos vyriausiojo armijos štabo viršininkas gen. Guiseppe Manjoje seka Art. Rytai, kurie 1955 Kiek juokinga pora, bet labai pagarbi... Princesė Margareta ir švelninti ar paaštrinti. Arabų Lygos darbų tvarkon įtraukti ir cinelli (dešinėj) sutinkamas IVashingtone kaip JAV armijos
m. išgavo 161,398,000 tonų.
Zanzibaro sultonas pilnoj savo didybės uniformoj.
komunistinės Kinijos pripažinimas bei Sueso kanalo reikalai.
svečias.

ir liejasi kraujas

maisto

*
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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.
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įregistruota kaip antros klasės
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tymą.
Prenumerata metams iš anksto:
Jungt. Amerikos Valstybėse |5.00
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

A tak. Nr. kaina 10 centų.

KAS ir KUR

d. posėdy pateikė metinę iždo
apyskaitą: nuo 1955 m. rugsėjo
1 d. iki 1956 m. rugsėjo 1 d.
Centro Valdyba turėjo $3513.50
pajamų, padarė $1690.73 išlai
• Iš Pietų Australijos j Austrą- • Lapkričio 3 d. Clevelande įvyks dų, ižde — $1822.77.
lijos Krašto Tarybą iš 13 atsto-' Detroito - Rochesterio - Clevelanvų 8 išrinkti Dirvos skaitytojai:1 do - Pittsburgho rajonų LB apy- • Spalio 3 d. j New Yorko uostą
Evaldas Kudžius, Lukavičius linkių atstovų suvažiavimas. Jį atplaukė laivas General LangBronius, Lukošiūnas Povilas, organizuoti pavesta Clevelando fitt, kuriuo atvyko 1,226 kelei
viai su vizomis duotomis pagal
Marmukonis Bernardas, Mike- apylinkei.
Pabėgėlių šalpos Programą —
liūnas Antanas, Raginis Vaclo
vas, Riauba Juozas, Taunys Ig • JAV Lietuvių Bendruomenės Refugees Relief Program. Tame
Centro Valdybos ižd. P. Staniš-j naujų ateivių skaičiuje buvo 48
nas. Pirmas kand, Ostrauskas
kis Centro Valdybos rugsėjo 18 lietuviai ar Lietuvoje gimusieji.
Česlovas.

• Australijos Lietuvių Teisinin
kų skyriaus visuotiniame narių
susirinkime išrinkta nauja val
dyba: Pirm. Elena Reisonienė,
ižd. Leonardas Garbaliauskas ir
sekretorium Mečys Rudzenskas.
Kandidatai: P. Lukošiūnas ir Vi
talis Linkus (Linkevičius). Su
sirinkimui pirmininkavo L. Garbaliauskas, sekretoriavo P. Lu
košiūnas.

llelroito jaunimui konkursas

jams. Būtų labai gražu, kad kon
kurse dalyvautų kiek galima dau
giau jaunimo.
Be šio konkurso vakaro pro
gramoje dalyvaus skautės šokė
jos. Moksleivija iki 18 metų į va
karą įeina nemokamai, o visi kiti
moka tik po 75 centus. Veiks
gausus jaunimo bufetas, aidės
lietuviškos dainos ir tautiniai
šokiai. Visa tai įvyks Ispanų sa
lėje prie šv. Antano bažnyčios.
Jaunimas ir senimas — visi j
nepaprastą jaunimo vakarą!
A. Musteikis
DETRO1TIETĖS IR
DETROITIEČIAI

džioje įvykusi Lietuvių Diena
Windi?ore-Detroite, kur ”Kovo”
pastangomis surengta jaunimą
sutraukusį ir jį uždegusį sporto
šventė. Tai parodo, kad jaunimas
nori dirbti ir kad jis neatšalęs
lietuviškiems reikalams. Tebū
nie detroitiečių suprasta svarbi
pareiga savo jaunimą paremti ir
paskatinti lietuviškai visuome
niškai veiklai.
Iki pasimatymo koncerte!
J. N.

NE W YORK

KETVIRTĄ KARTĄ
Detroito Lietuvių Bendruome DALYVAUS IR LIETUVĖS
nės Apylinkė buvo įkurta tik
Lapkričio mėn. 11 dieną, sek muoti pasirenka pats konkurso prieš trejetą metų. Per tą laiką
Jau nuo senai, kiekvieną ru
madienį, 4 vai. po pietų LB De dalyvis. Smulkesnę programą — bendruomenės darbų apimtis denį New Yorke yra ruošiama
troito Apylinkės Valdyba orga sąlygas gali gauti pas lietuvių smarkiai išsiplėtė, narių pagau didelio mąsto, dalyvaujant ke
nizuoja jaunimo vakarą-kankur- mokyklų vedėjus ir pas V. Pau sėjo. Apylinkės buvusių ir esa liasdešimčiai tautų, Tarptautinė
są. Konkurse numatyta šie daly žą Neringoje.
Balys Gaidžiūnas
mos valdybos rūpesčiu veikia dvi Moterų paroda, šiemet jau ket
kai : gražaus skaitymo, deklama
Konkursui užsiregistruoti rei lietuviškos mokyklos — Litua virtą kartą toje parodoje daly
vimo ir kalbėjimo.
kia iki šio mėn. 28 dienos. Re nistinė ir šeštadieninė, ji rūpi vaus Lietuvių Moterų Atstovy
| zidentas A. Nixon, į kurį labai
t
• Ilgametis Dirvas skaitytojas
1
Iš konkurso dalyvių bus rei gistruotis pas Lituanistinės ir nasi patekusiais į nelaimę lietu- bės ir Moterų Vienybės klubai.
,
daug
vilčių
dedama,
yra
senas
Rinkiminė kova Jungtinėse
Jonas Strankauskas, nesenai at kalaujama, kad skaitymas nebū šeštadieninės mokyklų vedėjus i viais, rengia įvairius parengimus
Lietuvių parodoj kasmet iš
Amerikos Valstybėse labai aštrė-ĮI kovotojas prieš komunistus.
šventęs 40 metų sukaktį yra tų ilgesnis kaip trys minutės ir ir pas V. Paužą Neringoje. Kon lietuvybei palaikyti, žodžiu, De statomi skirtingi eksponatai, ,
|
Dar
trečia
tremtinių
grupė
sa

ja. Jei pradžioje buvo pažadų,
Adelaidės vyrų choro "Lithua- netrumpesnis kaip dvi minutės. kurso komisiją sudarys Alė Na- troito Apyinkės Valdybai tenka skirtinga meno programa, kurią
kad ta rinkiminė kova neišsilies ko: — Demokratų socialinė poli nia” mecenatas ir penktus metus Deklamavimui laikas nėra apri kaitė - Arbačiauskienė, V. Alan
nešti didelę visuomeninę bei kul stebi tūkstančiai žmonių įvairių
iš krantų, tai ta jau negalima tika mubis, kaip naujakuriams remia 16 Vasario gimnazija, dau botas, tik kalbėjimui laikas yra tas, P. Gricius, A. Misiūnas ir
tautybių.
tūrinę naštą.
ir
pratusiems
Europoje
matyti
dabar pasakyti, kada iki pačių
giausia aukojęs iš visų Austra toks: nemažiau trijų ir ne dau V. Pauža.
Šiemet paroda tęsis nuo lap
Bet
toji
našta
nebūtų
sunki,
daug geresnius toje srityje įsta- lijos rėmėjų.
rinkimų belikę trys savaitės.
giau 5 minučių.
LB Detroito Apylinkės Valdy bet mes visi šioje veikloje daly kričio 5-11 d. Paskutinę dieną
,
tymus,
yra
simpatiškesnė.
Res

Ir, kiek atrodo, tos rinkiminės
Šiame, trijų dalykų konkurse ba konkurso laimėtojams pasky vautume. Būti Apylinkės nariu bus lietuvių programa, kuriai
kovos aštrumą daugiausiai dik publikonai tuo požiūriu yra la- • Dirvos skaitytojas dailininkas
Leonas
žygas,
kuris
yra
Austrądalyvauja
vyresnio amžiaus jau- rė 50 dolerių. Viso premijų nu yra ir naudinga ir gražu. Todėl įžangos žodį tars gen. konsulas
.
biau
atsilikę.
tuoja veržlus demokratų kandi
lijos
Conterporary
Art
Society
n
*mas
t.
y.
nuo 12 iki 18, metų, matyta 15 — po tris kiekvienam kiekvienas lietuvis sukakęs 18 New Yorke J. Budrys, dainuos
Tai
va,
kad
ir
ne
visos,
bet
datas Stevensonas. Neabejoja
|
o
jaunesnieji
gali pasirinkti tik dalykui __ pirma, antra ir tre metų amžiaus turėtų įsirašyti Operetės choras, A. Šlepetytės
ma, kad paskutinėmis savaitėmis dauguma įdomesnįų tremtinių ir Royal Art Society nariu pa-j
1 skaitymo ir deklamavimo daly čia premijos. Prį'eš baigminis bendruomenės nariu. LB Apylin baleto studijos mokiniai pašoks
pasisakymų.
Juose
nieko
ypatin.
skirtas
spręsti,
kuriuos
imigran

ta kova dar bus kietesnė, ir bal
kus. Tas pats dalyvis gali daly konkursas Įvyks lapkričio, 4 die kės+iariu tapti labai lengvas są baletą, J. Stuko "Rūtos” ansam
suotojas išgirs dar daug tokiųi gesnio, bet gal jie kai kam pa tų kūrinius priimti į dailės pa- vauti visuose dalykuose, jei tik j
ną, o galutinis 11 dieną, kai bus lygos — įmokėti tik vieną dolerį blio tautinių šokių grupė pašoks
' rnrlo
Viiv-i
ivvlra
arto
lin ft_Q
d
d,
aiškins,
kodėl
tremtiniai
daugiau
rodą,
kuri
įvyks
spalio
8-9
d.d.
dalykų, kurių negirdėtų, jei už
jis
nori.
Ką
skaityti
ar
dėkląįteikiamos
ir dovanos laimėto- ir jau esi pilnateisis narys. Bū keletą šokių.
trijų savaičių jam nereikėtų ati linkę žvalgytis į respublikonus, Imigrantų savaitės proga,
damas nariu teisėtai dalyvauji
Lietuvių programai vadovaus
i
negu
į
demokratus.
duoti balsą ir tuo balsu nulemti
• Tarptautinėj lėlių parodoj
visuose
susirinkimuose,
kuriuo

M.
Strumskienė - Jokubaitienė.
kas per ateinančius ketverius
Čia tremtinius, kaip matyti, Adelaidėje Valerijos Venslovavise būna renkami vykdomieji or Kiosko vedėja — P. šimėnienė,
NEPAGAILĖKITE POROS MINUČIŲ
metus sėdės Baltuosiuose Rū’ dauginusia apsprendžia ne kokie čienės lėlė gavo 1-mą vietą. Lėlė
<
ganai. Čia yra gera proga būti Tautinių kostiumų parodą pra
muose ...
kapitalo reikalai, bet pavergtos buvo išstatyta Adelaidės moterų
perskaitykite šį pranešimą — tik ką atspaudintos knygos:
rinkėju ir renkamu. Susidaro ves Gražina Matulaitytė-Rannit.
O kaip mes, lietuviai, kurie! tėvynės laisvės klausimai ir sekcijos vardu. Gydytojos Jani
puikios sąlygos padirbėti nau
Šiuo metu Liet. Mot. Atstovy
jau įsijungėm į šio krašto gyve skaudūs praeities patyrimai. Bet nos Maželienės lėlė gavo specialų P. Galaunės LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS 400 paveikslų
dingą visuomeninį, kultūrinį ir bės pirmininkė yra V. Jonuškainimą pilnateisiais piliečiais, esa jei dauguma nusivils respubliko
$8.50.
prizą. Abi lėlės buvo papuoštos
socialinį darbą. Plati dirva pasi tė, Moterų Vienybės klubo — P.
me demokratai ar respublikonai ? nų pažadais, neabejojama, kad
lietuviškais tautiniais drabu Dr. V. Sruogienės LIETUVOS ISTORIJA 968 pusi. 4 žemė
reikšti iniciatyvai, naujiems su šimėnienė.
Ar mes jau esame susirišę kie’ jie pasuks į ten, kur daugiau bus
lapiai $1,2.00.
žiais.
manymams.
Įsidėmėtina, kad programa šie
tai su viena kuria politine gru realiai daroma.
S. Raštikio KOVOSE DĖL LIETUVOS 704 pusi. $7.00.
Detroito
Apylinkės
Valdyba
met
bus ne vakare, kaip iki šiol
• Stasė Valešaitė - Jaunutienė
pe?
A. Birento VARDAN TEISYBĖS 32 pusi. $1.00.
maloniai kviečia detroitietes ir būdavo, bet 1-2 vai. dieną, lapkr.
praneša, kad noirintieji jai rašy
Atrodo, kad ne. Lygiai kaip ir
N. Butkienės DVYNUKĖS vaikams apysakos 34 pusi. $1.00.
detroitiečius tapti Apylinkės re 11, sekmadienį.
ti, gali siųsti laiškus šiuo adre
pačių amerikiečių tafp^lygiai ir
1 'Truputį anksčiau atspausdintos:
šioTnėn. 17 d. New York mies- gistruotais nariais.
lietuviuose, vieni demSkrštai, ki IŠTIKUS GAISRO su: Box 1665M, GPO, Adėlaide,
A. Merkelis Juozas Tumas VAIŽGANTAS (jo monografija)
Ta
pačia
proga
Valdyba
kvie

to
majoras R. Wagner paskyrė
S. Australia.
ti respublikonai.
398 pusi;. 43 paveikslai $6.00.
NELAIMEI
čia esamus Apylinkės narius, ku specialų interview parodoj daly
Daug kas iš klausiančiųjų dar
V.
Mikolaitiš
Putinas
ALTORIŲ
ŠEŠĖLY
romanas
3
dalis,
• JAV LB Chicagos Apygardos
rie dar neįmokėjo nario mokes vaujančių tautų moterų atsto
išskiria vieną klausimą, specia
Kada jūsų narna! arba ra Valdyba yra nutarusi 1957 m.
632 pusi. $6.00.
čio, jį įmokėti. O tai galima pa vėms.
liai taikomą tremtiniams. Girdi, randai tampa sunaikinti arbt
V.
Varnienės
DIDŽIOJI
VIRĖJA
792
pusi.
$
6.00.
birželio mėn. Chicagoje suruošti
daryti kiekvienu metu, kada tik
kiek mes pastebime, dauguma ■įgadinti ugnies, kreipkitės i
J. Georg MOTERYSTĖ ir natūralūs gimimų reguliavimas,
Amerikos ir Kanados lietuvių
sutinki valdybos narį, arba įdėk
jūsų naujakurių yra respubliko ° J. KERŠIS, dėl apkainavi
išeitis iš moterystės sunkenybių 224 pusi. $3.00.
tautinių šokių šventę-festivalį.
į voką vieną žaliuką, pažymėda
AUKOJO ELVYRAI
nai. Kodėl jie daugiau nori pa •no. ko visada reikalauja ar
.. i... ■
Kadangi šventė būtų ruošiama
mas už ką ir kieno ir pasiųsk
Prenumerata
:
ŠIKŠNICTE1 PAREMTI
sukti su respublikonais?
iraudos kompanijos pirm, ne JAV ir Kanados liet, bendr. var
Valdybas kasininkei poniai Min.
J. Tumo-Vaižganto RINKTINIŲ RAŠTŲ 7 tomai įrišti $21.00,
Jūsų redaktorius tuo klausimu
išmoka už nuostolius
Dauguma tautiečių jautriai
du, tad jos klausimus rugsėjo 18
gėlienei šiuo adresu: 153 E.
perkant
atskirais
tomais
kainilos
brangiau,
o
be
to
užsisaky

yra kalbėjęsis su daugeliu trem
d.
posėdy
svarstė
ir
JAV
LB
atsiliepė
mūsų sportininkės El
Parkhurst
St.,
Detroit
3,
Mich.
P. J. KERŠIS
dami iš anksto palengvinsite leidėjui nustatyti piek spaus
tinių. Ir čia duodami atsakymai
vyros šikšniūtės nelaimės atve
Centro Valdyba.
Tą
patį
gali
padaryti
ir
naujieji
dinti
egz.,
nes
žinoma
puikiai
kaip
sunki
šiuo
laiku
lietuviškos
yra ne redaktoriaus asmeninė
628 Engeneer Bldg.
ju ir jos gydymui gausiai auko
• Studentų S-gos centro valdybos
knygos būklė. Už prenumeratą pinigus sumokėsite kai kny j nariai.
nuomonė, bet užklaustųjų.
Telef.: MAin 1-1773.
jo. Iki spalio 1 dienos gauta au
gas gausite.
— Demokratai mumyse tebė
sekretoriato adresas dabar toks:į
kų:
ATVYKSTA
VERIKAIČIO
Lietuviškos plokštelės Kipro Petrausko, Kutkausko, šabara palikę labai neskanų įspūdį iš Rezidencija: PENINSULA 252 Ramutė Kliorytė — 1002 College
Lietuvių Dienos Koncerto
KVARTETAS
niausko ir kitu dainininkų įdainuotos.
tų garsiųjų Jaltos, Potsdamo ir
Ct., T-Dorm C, Urbana, III.
metu Windsore
Be to, didelis pasirinkimas: šveicariškų LAIKRODŽIŲ, FOTO, i Spalio 20 d., šeštadienį, De
kitų konferencijų, kuriose, kaip
surinkta
..................... $646.37
RADIO aparatų, RAŠOMŲ, SIUVAMŲ mašinų, VAIKAMS
Jūs bekalbėsite, sovietų naudai
troito Lietuvių Sporto Klubas
Detroito Sporto Klubo
ELECT
...
VEŽIMĖLIŲ
dvigubų
sportinųi
ir
nesportinių.
t
išporceliavo Europą. Tiesa, de
"Kovas” rengia Toronto vyrų
"Kovas” vajus davė ..$592.09
Kas užsisakys iš šio sąrašo prekių nemažiau 10 dol. gaus
mokratų prezidentui Rooseveltui
kvarteto, vadovaujamo sol. Vac Komietui prisiųsta
gražią lietuviška dovanėlę.
esant buvo padarytas Valstybės
lovo Verikaičio, koncertą, susi
arba įteikta ................ $332.00
Departamento pareiškimas, kad
♦
dedanti iš lietuvių ir tarptauti
Prekes
siunčiame
į
visas
paskubo
šalis,
reikalaukite
smul

STATĖ
REPRESENTATIVE
Lietuvos okupacija nepripažįsta
nės
muzikos
kūrinių.
Taipogi
sol.
kesnių informacijų.
Viso $1570.46
ma, bet tos okupacijos pašalini
Vaclovas Verikaitis išpildys solo
PRIMARY ENDORSEMENTS:
Elvyros
šikšniūtės
vardu Ko
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., Chicago, III. Tel. Yards 7-0677.
mui nič nieko nebuvo daroma.
partijas, pritariant kvartetui.
THE CLEVELAND PRESS
mitetas nuoširdžiai dėkoja vi
Tais laikais buvo perdaug patai
Visi parinkti dalykai yra jau
iiiiniiniiiiiiii:iiiiiiiiiiiii:iiiiiiiimiimiiiiiiiwiiiiiiiiHiiiiiniiiniiiiiiimmiiiiniiiiiiiiiiiiwiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiKniiii>!imiiiii:iiiiinmiiiiiiiHi:iiiiiiiuuiiiiiiiiiiiit
THE CLEVELAND NEWS
siems aukotojams. Komitetas
kaujama komunistams ir dėl to
natviški, uždegantys ir populia nori pastebėti, kad grynos gydy
THE CLEVELAND PLAIN DEALėR
mumyse, kiek tai liečia Lietuvos
rūs. Koncerto pradžia 7 vai. vak.
"PREFERRED ” — CITIZENS LEAGUE
ATKARPA. Prašau įrašyti mane į Vaižganto Rinkti
mo išlaidos, įskaitant ir būsimą
laisvės reikalus, dėmesys dau
Vieta- Hispanos Unidos (buv. antrą operaciją, prašoka virš mi
REPUBLICAN
nių Raštų prenumeratorių skaičių:
giau krypsta ne į demokratus, o
Lietuvių Svetainė). Po koncerto nėtą suaukotą sumą. Smulkesnės
į respublikonus.
X II
WILBUR H. BREWER
bus šokiai ir veiks turtingas bu išlaidų detalės bus vėliau pa
gatvė
Pavardė, vardas
Nr.
Kita grupė tremtinių sako: —
fetas.
skelbtos, kai paaiškės gydymo
Negalima pasakyti, kad ir res
Svarbu pastebėti, kad koncer rezultatai.
publikonai mūsų reikalu jau bū
tas slepia savyje ir gilesnę pras
Miestas, valstybė
Elvyrai šikšniūtė! Remti
SIUNTINIAI Į VISUS EUROPOS KRAŠTUS
tų daug ką padarę. Viena tik aiš
mę. Galvoje turime jaunimo pa
Komitetas
ku, kad komunistai jau pradėti
rėmimą io lietuviškuose žygiuoc/o Jonas Puškorius,
Parašas
UNITED
PACKAGE
EXPRESS
CO
vertinti tokiais, kokie jie iš tik
"
n Įsimena rudenio pra1837 Page Avenue,
305 Market St. (arti P. R. R. Stoties), Newark, N. J.
rųjų ir yra. Sudarytos sąlygos
Cleveland 12, Ohio.
Telef.: MArket 3-2277.
jau nors dvasiniais ginklais prieš
Skubiai išsiunčiame maisto produktus, audeklus, naujas ir
komunizmą kovoti. O juk, mūsų
NAUJAUSI 1956 M. MODELIAI
dėvėtas drapanas, vaistus ir t.t.
tremtinių, didžiausias tikslas yra
"Lietuvos nepriklausomybės
Laike 6 savaičių siuntiniai pasiekia paskyrimo vietų.
daugiau į tuos nusikreipti, kurie
Vokiškų radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima
kovoje dalyvaujame per
Oro paštu pasieks gavėjų per 7-10 dienų.
žada ir realiai padeda mūsų pa
Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintų pakvitavimų.
Europą. Turi visas bangas. Yra ir 3U patefonais.
Lietuvos
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
vergtai tėvynei.
Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Nepriklausomybės Fondą”.
Neužmirštama ir tai priminti,
Gavėjas nieko neturi mokėti.
kad praėjusiais rinkimais res
jos darbą lėšomis remiame per
NAUJI MODELIAI
Atnešę ar atsiuntę šj skelbimą sutaupysite $2.00.
publikonai daugiau pažadėjo,' ne
Lietuvos
.•^■■■įgaagrnTT?. cgiyr.-ą
gu ištesėjo. Ir j dabartinius de
I M P E R I A I.
Nepriklausomybės
Talką,
mokratų daromus respubliko
radijo aparatų. Drauge
Rašomosios mašinėlės visų ge
nams priekaištus tais klausimais
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS
riausių firmų, o jų tarpe gar
patefonas ir baras. Vi
labai rimtai žiūrima. Vienok, ka
Atstovas S. GRABLIAUSKAS
bendros deklaracijos.
siosios SMITH-CORONA, bet
sos
bangos.
Nepapras

da demokratų kandidatas į pre
kurios kalbos raidynais, — iš5 Thomas Park, S. Boston, Mass.
tai
gražūs.
zidentus skatina sustabdyti ato
Lietuvifckas raidynas greta pil
Tel.: AN 8-5467
miniu ginklų bandymus, kada jo
no ir nepakeisto amerikoniško
LNF adresas:
Kainos nuo $67.50 ir augščiau
patarėjai primena užmiršti da-1
Clevelande ^stovas
simokėtinai.
Naujausi
modeliai.
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas,
bar sovietų pavergtas tautas, ne
Pirk šious aparatus — niekad nesigailėsi!
A. JOflANSONAS —
V. BARTKUS. Adr.: 1031 Ansel
135 — 34 Franklin Avė.,
susidaro sąlygų, kad būtų galima
7616 Decker Avė., UT 1-3465
Rd., Cleveland 3, Ohio. Telef.:
F 1 u s h i n g, N. Y.
demokratų vadų pažadais tikėti.
Reikalingi atstovai visuose didiesniuose miestuose. Rašyti S. Grabliauskui.
UT 1-4014.
1
Tuo tarpu respublikonų vicepre-

WILBUR H. BREWER
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Su ašarom akyse prašė grąžinti Įduotą laiško
Švedų jūreiviai pasakoja apie Rygą

n

torus. Vėliau, netoli nuo kranto, išdygo civiliai apsirengęs rusas,
mus oficialiai pasitiko ir lydėjo kuris priėjo prie latvio ir ėmė
rusų naikintuvas, paskui kurį su juo ginčytis. Aš sustojau ir
sekė mūsų kreiseris "Tre Kro- stebėjau. Netrukus latvis pribė
ner”, trys mūsų naikintuvai, pas go prie manęs ir su ašaromis aky
kui mūsų "Uppland” ir "Gavle”. se prašė mane grąžinti jam laiš
Aštuntą vlaandą į kiekvieną mū ką. žinoma, grąžinau.
sų laivą įlipo rusų pilotas ir sig — Meta lankėmės keletoj res
nalininkas.
toranų, ir kainos ten buvo pašė
__ Mūsų vizito metu Rygos lusiai aukštos. Mes turėjom mo
gatvėse buvo Sustiprinti rusų kėti oficialiu kursu, kuris yra —
patruliai, kurie tačiau buvo labai 1.30 kronos už rublį. Kadangi
mandagūs ir visada sveikino mus mūsų atlyginimas buvo tik 4.50
pirmi. Mums atvykus Dauguvoj kronų per dieną (karinę prievolę
rusų laivyno laivų nebuvo, bet atliekančio jūreivio atlygini
kiek vėliau keletas sustojo aplink mas), tai daug malonumų nega
mūsiškius.
lėjom turėti.
— Kaip taisyklė, galime tvir
Su draugais užėjom į restora
tinti, kad latvės merginos buvo
ną, vadinamą "Moskva”, kažkur
daug malonesnės su mumis, ne
vidurmiesty prie parko. Uižsakėm
gu rusės, kurios buvo greičiau
tik pusę bonkutės degtinės ir tu
"netašytos”. (Tačiau abu pasa
rėjom sumokėti 14 rublių. Bonkotojai turėjo ir latvių ir rusių
kutė buvo gal apie ketvirtį litro.
merginų fotografijų. Rusių fo
Už sumuštinį be sviesto mokė
tografijose įrašai tik rusiški —
jome keturis rublius. Daugumas
"Priviet ot sovietskoj dievuški”.
žmonių restorane valgė sumuš
Latvės visada pasirašė ne kaip tinius su kažkokia mišraine ir
"sovietinės merginas”, o kaip gėrė alų ar degtinę. Už bonką
latvės ir jų linkėjimai įrašyti alaus mums teko mokėti tris
dažniausia vokiškai arba angliš rublius, vienas paprastai duodakai. Kiekvienas pasakotojas tu vom rublį arbatpinigių padavė
rėjo po penkias — šešias tokias jai. Bet daugelis padavėjų atsi
fotografijas).
sakydavo imti iš mūsų arbatpi
— Mūsų karininkai mums bu
nigius. Restoranuose mes galė
vo griežtai uždraudę priimti to
jom šokti, bet nematėm merginų,
liau persiųstinus laiškus. Tačiau
kurios atrodytų vienišos. Tačiau
mes negalėjome užgniaužti užuo
mes kvietėm šokti, kurios buvo,
jautos persekiojamiems Rygos
ir nors jos būdavo vyrų kompa
žmonėms ir galų gale keletą to
nijoj. visada mielai ėjo su mu
kių laiškų paėmėme. Aš paėmiau
mis šokti.
du tokius laiškus, vieną į Kana
— Buvo įvairių koncertų, kudą, vieną į Jungtines Valstybes.
Jie buvo rašyti mūsų latvių rių programoj buvo nemaža vadraugų jų giminėms užsieniuo karietiškos muzikos, pav., J.
Strausso. Mus visur leido j kon
se.
Merginos mus prašė, jeigu ra- certui ir panašius kultūrinius
šytumėm joms iš Švedijos, tai parengimus be mokesčio. Mūsų
kad būtumėm atsargūs ir rašy- mergaitės aiškino, kad mūsų lan
tumėm tik keleto žodžių sveiki kymosi dėka orkestrų repertua
nimą. Mus prašė neliesti politi ras žymiai kitoks negu paprastai.
nių dalykų, kitaip joms būtų ne Mums esant jie grojo daug va
karietiškų kompozicijų, o pa
smagumų.
Vidutinio amžiaus latvis pra prastai jie groją tik rusų ar dar
šė mane paimti laišką susitikęs, kiek latvių kompozicijų.
(Bus daugiau)
gatvėj. Aš paėmiau, bet staiga

— Ir mūsų laivo ir Rygos pa
reigūnai stengėsi sudaryti So
vietinės Latvijos - Švedijos drau
gavimo įspūdį. Pavyzdžiui, Ry
goj matėme plakatų su švediš
kais įrašais "Tegyvuoja Sovietų-švedijos draugystei”, bet nie
kur neteko matyti, kad būtų pa
sakyta "Tegyvuoja Latvijos-Švedijos draugystė!”.
— Didžiumą laiko praleidau
apžiūrinėdamas miestą. Šalia pil
kų ir pūvančių namų, gatvių šva
ra sudaro didelį kontrastą. Se
nos moterys jas nuolatos valo.
Už popierio numetimą gatvėje
baudžia 5 rubliais.
Mus tiesiog pritrenkė, kad la
bai daug moterų, visokio am
žiaus moterų, dirba sunkius dar
bus. Rygoje tebėra daug karo
žymių. Daugely namų tebėra ne
užtaisytos šovinių pramuštos
skylės.
Vieną vakarą mums teko lauk
ti autobuso į laivą viename ba
rake, rusų kariniame štabe. Ir
ten tebebuvo daug šovinių sky
lių sienose. Rusų karininkai bu
vo labai mandagūs su mumis.
Tame barake, pavyzdžiui, pulki
ninkas pakvietė įeiti ir atsisėsti,
iki ateis autobusas, ir vaišino
mus cigaretėmis. Mums buvo
įsakyta sveikinti kiekvieną rusų
karininką. Rusai sveikino mūsų
ne tik karininkus, bet ir jūrei
vius ... Tai ir mes juos visus
sveikinom.
— Kitas dalykas, kuris mus
stebino, tai ypatingai mažas au
tomobilių kiekis. Visai neteko
matyti privačių automobilių, tik
valdiniai ir kariniai. Taksių ne
daug, jų beveik negalima gauti,
bet jie pigūs. Tramvajai perpil
dyti ir apkibę žmonėmis kaip bi
tėmis. Nors krautuvėse tėra
menkos kokybės prekių mažas
pasirinkimas, jos atrodė nežmo
niškai perpildytos, lyg būtų
Stockholme koks nepaprastas
apsivalomasis išpardavimas ....
Bet gatvėse eilių nematėme.1
Ypač didelis susigrūdimas mais
to krautuvėse, iįoks, kokio Šve
dijoj niekad nebūna.
Pakrikai tos pagalbos neatliksim
— Tikrumoje kiekvienas lat
vis mums sakė, kad jie norėtų
Karų ir okupacijų padariniai pagalbos darbą, kaip šalpos, taip
matyti mus tenai koilgiausiai, baisūs, Milianai žmonių neteko ir tremtinių įkurdinimo srityse.
nes jie esą tomis mūsų vizito laisvės, tėvynės, pragyvenimo
Pradžioje manyta, kad BALFo
dienomis laisvesni, dingę bent šaltinių ir pagaliau sveikatos.
amžius bus nelabai ilgas. Antra
kaikurie jų nemalonumai ir jie Lietuvių tauta yra viena tų, ku sis pasaulinis karas pasibaigs,
vėl pasijutę lyg ir turį ryšį su ri labiausiai nukentėjo. Varge okupuota Lietuva atgaus laisvę,
pasauliu. Jie sakė jaučiąsi ma esančių, sveikatos ir vilties ne ■visi sugrįš į savo namus ir var
žiau spaudžiami, bet vėl viskas tekusių yra dar tūkstančiai Va gas nebeslėgs lietuvio. Deja, taip
būsią po senovei, kai tik mes karų Europoje, o nepalyginamai neįvyko. Antrasis karas dar ne
išvyksiu. Toki pasikalbėjimai at didesni skaičiai šaukiasi pagal užbaigtas ir okupuotos tautos
rodė visada baigdavosi tuo pa- bos iš Sibiro ir iš pačios Lietu
tebeneša sunkią vergiją, o prie
čiu sakiniu: "Kad taip jūs ga- vos.
varta išvaryti žmonės skęsta be
lėtumėt pasiimti mus su saBALFui iškyla nauji uždavi galiniame skurde.
vim..
niai ir atsiveria nauji platūs dar Ne žmonės būtume, jei jiems
— Buvo ekskursija ir į mūsų
bo plotai. Amerikos Lietuviai rankos neištiestumėm. Todėl
laivą. Bet tai nebuvo taip, kaip yra ta priebėgia sala, tuo pagal
BALFas ir toliau lieka gyveni
esti pas mus, kai koks užsienių bos ir paguodos šaltiniu, j kurį
me, nes. jo paskirtis dar neat
laivas atplaukia į Stockholmą. visų išvargusios akys yra at
likta, jo darbai nebaigti.
Pas mus, kai nori aplankyti lai kreiptos ir išdžiūvusios rankos
Šių metų lapkričio 23-24 die
vą, pakanka tik stoti į eilę ir pa ištiestos. Mes esame prašomi ne
nomis įvyks kas du metai šau
laukti. kol prieisi. Rygoje, rusų paversti savo širdies kietu ak
kiamas BALFo seimas. Seimas
valdžios organai leido laivą lan meniu, bet išgirsti kenčiančiųjų
susirinks Detroit, Michigan, kur
kyti tik su tam tikrais leidimais, skundus, jų prašymus ir neatsa
gausi to miesto įietuvių kolonija
kuriuos reikėjo parodyti rusams kyti pagalbos.
su dideliu uolumu ruošiasi jį pri
sargybiniams, apstojusiems mū Pakrikai tos pagalbos tinka
imti. Svarbu, kad lietuvių visuo
sų laivą. Taigi tik patikimieji
mai atlikti neįmanoma. Reikia menė tuo seimu susidomėtų, visi
gavo tą privilegiją. Daugelis jų čia sutarimo ir gerai organizuo
BALFo skyriai savo atstovus at
tarpe buvo rusų karininkai, ir tų pastangų. Prieš 12 metų Ame
siųstu ir konstruktyvių pasiūly
tarp ko kita klausė taip, kaip
rikos lietuviai sukūrė vien tik mų atvežtų.
paprastas lankytojas niekad ne
šalpos reikalams specialią visų Šis seimas formaliai bus eili
mokėtų paklausti. Kiekvieną kar
lietuvių organizaciją — BALFą. nis, bet iš esmės bus nepapras
tą, kai manęs taip paklausdavo,
Amerikos valdžia ją pripažino ir tas, nes BALFui nauji darbo plo
patraukdavau pečiais ir nusida- ji išaugo į labai rimtą šalpos in
tai atsiveria, kuriems apdoroti
viau nesupratęs klausimo. Klaustituciją. Per 12 savo veiklos me reikia netik geros organizacijos,
sinėtojas tuojau keisdavo te
tų atliko nepaprastos apimties patirties, bet taip pat artimo meimą ...
Mūsų laivai buvo labai griež
Mūsų 10-ji metai — Tūkstančiai patenkintų klijentų
tai kontroliuojami. Dieną ir nak
tį aplink sukiojosi rusų patru
EXPRESS GIFT-PARCELS
liniai laiveliai aplinkui ir sau
Greičiausias
patarnavimas j Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitus
gojo, kad kas nereikalingas ne
kraštus. Garantuojame, kad visi siuntiniai išsiunčiami laike
įliptų.
4 dienų. Įrodymas: Mes jums prisiunčiame pašto anspau— Iš tikrųjų mus jau slapčio
duotą kvitą. Vaistus siunčiamus oro paštu pristato laike 8
mis lydėjo nuo Gotlando salos
dienų. Visi siuntiniai garantuoti ir apdrausti. Muitai apmo
kami čia. Taip pat dovanų siuntiniai be muitų į Vakarų ir
rusų povandeninis. Mūsų instru
Rytų Vokietiją, Lenkiją, Vengriją, Jugoslaviją, žemais muimentai rodė esant netoliese ne
žinomą povandeninį laivą, kuris aįtąniųmųajĮ ■bftiĮ>;AO[soąaę) t reiutąunjs siu; kainoraščių.
Atdara kasdien nuo 9-6 vai. šeštadieniais 10-2.
sekė mus iki pat Rygos įlankas.
GRAMERCY
777 Lexington Avė., New York 21, N. Y.
Kad nesusektų mūsų mašinų pa
Tarp 60 ir 61 gatvių. Tel. TE 8-5462-5463
SHIPPING CO.
jėgumo, turėjome pakeisti grei
Nemokamai galite pastatyti automobilį Kinney Parking Lot.
tį ir vartojome pagalbinius mo-

laivo, kai jis buvo Australijoje. Lietuvos užsienio reikalų minis
Konsulatui teko dėl to aiškintis terijos leidimo, todėl buvo pa
su laivininkystės bendrove. 1928 prašyta tam tikro laiko, kol lei
m. vienas mokinys, kurio pavar dimas bus gautas. Iš suomių mi
Louis R
dė buvo Kudirka, mirė laive jū nisterijos pusės į tai buvo atsa
roje. Tais pat metais kitas mo kyta, kad suomių pasiuntiniui
kinys (Antanas Mėlynis) žuvo sutikimas jau duotas ir kad ne
tarp Cap Horn ir Falklando salų, bėra laiko dar speciališkai atsi
kilus
smarkiai audrai.
klausti Kauno. Konsulato atsisa
Judge
Kadangi Lietuva neturėjo jū kymas suteikti vizą būtų turė
rininkų mokyklos, Lietuvos susi jęs nemalonių atgarsių. Prof.
Common Plea« Court
siekimo ministerija pavedė kon Bonsdorff pats atėjo į konsulatą
Term Commencing
sulatui tartis su suomių įstaigo su penkiais pasais. Reikalas bu
January 3, 1957
mis, kad jos leistų įsigyti laivų vo labai skubus, nes komisija
kapitonų laipsnį valdžios stipen kitą ankstyvą rytą turėjo išva
PATYRĘS
dininkams. Po derybų su Suomi žiuoti. Kelionės atidėjimas būtų
TEISININKAS
jos užsienio ir susisiekimo mi sutrukdęs komisijos darbus.
nisterijomis ir su suomių laivi Konsulatui tokiomis aplinkybė
• GERAI PASIRUOŠUS
ninkystės drekcija buvo pagaliau mis nebeliko kitos išeities, kaip
susitarta ir 10 lietuvių jaunų lenko pasą vizuoti. Taip buvo ir
vyrų
buvo priiinti į švedų dėsto padaryta, bet tuo pat metu Kau
LOUIS R. LANZA
mosios kalbos jūrininkų mokyk nas buvo painformuotas telegra
lą Turku (Abo) mieste ir ten iš fu.
Walter Comiskey, Campaign Manager
eiti mokslus.
Bet tik komisija išlapukė iš
1928 m. vasario 16 d. Lietuva Helsinkio, kaip į konsulatą atėjo
šventė 10 metų nepriklausomy iš Kauno telegrama, kuria buvo
bės sukaktį. Ta diena buvo tin draudžiama duoti vizą ponui Szykamai paminėta taip pat Suo manski! Konsulatas apie tai pa
mijoje. Visi didieji sostinės ir informavo suomių užsienio rei
provincijos laikraščiai paskelbė kalų ministeriją, kur buvo pa
konsulato parūpintus straips stebėta, kad toks elgesys esąs
nius, kuriuose vispusiškai buvo nesuprantamas. Ministerija pa
išnagrinėtos Lietuvos proble žadėjo susisiekti su pasiuntiniu
mos. Vakare konsulas Dr. Oeller Rygoje Hynninen. Konsulas Dr.
(Mūsų bendradarbio Suomijoje)
su ponia surengė savo bute Lie Oeller buvo nusistatęs atsistaty
tuvos
bičiuliams Helsinkyje pri dinti, jeigu jo suteiktoji viza bū
1927 m. liepos 1 d. Lietuvos nalistų konferencija, į kurią Lie
tų buvusi atšaukta. Bet netru
atstovavimų Helsinkyje perėmė tuva atsiantė kelis žinomus laik ėmimą.
Tais
pat
metais
Lietuvos
šau

kus iš Kauno atėjo telegrama,
kaipo neapmokamas garbės kon raštininkus, jų tarpe būsimus
lių
Sąjunga
minėjo
savo
sukaktį.
kad
viza pripažįstama. Tuo visas
sulas Dr. Ragnar Oeller. Lietu pasiuntinius Poaną Dailidę ir Ed.
Trys suomių šaulių korpuso ka šis nemalonus įvykis ir pasibai
vos Telegramų Agentūros "El Turauską.
tos” atstovybė pasiliko surišta Klaipėdos uosto direkcija už rininkai, vadovaujami pulk. Rih- gė.
su konsulatu. Tiesioginėms raš sakė suomių laivų statybos ben tiniemi, buvo pakviesti į Kaune Kai buvo likviduota pasiunti
tinės išlaidoms padengti konsu drovėje Oy. Lehtoniemi vilkiką surengtas iškilmes. Vėliau kon nybė Helsinkyje, Lietuvos užsie
latui buvo paskirtos kuklios lė "Pilotą” ir pavedė konsulatui sului Oelleriui buvo pavesta nio reikalų ministerijos rašte
šos, o kai vėliau konsulato veik prižiūrėti statybą, o taip pat pa įteikti iškilmių dalyviams Šaulių buvo užsiminta, kad pasiuntiny
žvaigždės ordiną.
bė Rygoje perims Lietvuos atsto
la vis plėtėsi, kreditai buvo kiek tikrinti laivą, jį perimant.
padidinti, kad konsulatas galėjo Dar iš pasiuntinybės konsula 1927 m. tarp Suomijos ir Lie vavimą Suomijoje. Tačiau niekas
pasisamdyti sekretorių. Konsula tas paveldėjo kapitonų išmoksli tuvos geodezinio instituto direk nebuvo Helsinkyje akredituotas.
tui buvo leista išdavinėti vizas ir nimą Lietuvos prekybos laivy toriaus prof. Ilmari Bonsdorff Praėjo netoli dviejų metų, o Lie
liudijimus, be to, išimties keliu, nui. 1925 m. lapkričio mėn., tar iniciatyva visos Baltijos jūros tuva vis dar nebuvo Suomijoje
išdavinėti pasus Suomijoje gy pininkaujant tuometinei pasiun pakranžių valstybės buvo suda diplomatinėje plotmėje atstovau
venantiems Lietuvos piliečiams. tinybei, Lietuvos susisiekimo riusios "Baltijos Geodezinę Ko jama. Suomijoje dėl tokios būk
misiją”, kurios uždavinys buvo lės buvo reiškiama nusistebėji
Jau pačioje pradžioje paaiškė ministerijos pavedimu buvo iš derinti tų kraštų geodezinius ty mo, nes Suomija būva Lietuvoje
jo, kad konsulatas neliks be dar rūpinta, kad 15 lietuvių aspiran rinėjimus. Tų metų vasario mėn. atstovaujama pasiuntinybės Ry
bo, 1927 m. visarą tiek į vieną, tų buvo priimta į Gustafo Erics- Lietuva ratifikavo Baltijos geo goje. Ministeris Sylvander, ku
tiek j kitą pusę atvyko kelios suno laivininkystės bendrovės dezinę konvenciją ir konsulatui ris 1926 m. buvo paskirtas ir
ekskursijas. Prof. Regelis atva Mariehamn mieste, Alando sa buvo pavesta Suomijos užsienio Kaune, 1929 m. tose pareigose
žiavo su Kauno universiteto lose, mokomuosius laivus ”01i- reikalų ministerijoje sudėti ra buvo pakeistas ministeriu Hyngamtininkų studentų ir studen vebank" ir "Archibalo Russel”. tifikacijos dokumentus.
ninenu. Lygybės principas rei
čių ekskursija. Konsulatas turė Tie būriniai laivai plaukiojo tarp
Lietuvių poetas Juozas Tys- kalavo, kad panašiai būtų su
Europos
ir
Australijos.
"Olivejo pasirūpinti jų kelionės pro
liava kelias savaites viešėjo Suo tvarkytas Lietuvos atstovavimas
grama. Tuo pat metu Helsinkyje bank” laivo praktikantai 1927 m. mijoje, kur lankė savo sužadėti Suomijoje. Konsulatas pakarto
vyko suomių — pabaltiečių žur- buvo paleisti ir toliau tobulinosi nę. Pasikalbėjime su Viipurio tinai kreipė į tai Lietuvos užsie
laivuose, kurie plaukiojo tarp
Suomijos ir Pietų Amerikos, tuo mieste ėjusiu dienraščiu "Kar- nio reikalų ministerijos dėmesį,
lės, noro jam padėti, darbo ir trapu kai "Archibald Russel" jū jala” jis tarp kita ko išsireiškė: tačiau be rezultatų. Plačiau apie
aukos.
rininkai 1928 m. vasarą sugrįžo "Pabaltijo valstybės sudaro at tai parašė vienas suomių laik
Tektų laukti didelio tuo sei į Suomiją, kur ėjo teoretinius ramą prieš rytus, ši atrama bū raštis, pastebėdamas, kad Suo
tina visoms Europos tautoms. Is mijoje toks neatydumas supran
mu susidomėjimo ir gausaus at jūreivybos mokslus.
silankymo, nes svarstomi klau Tuo metu, kai jauni lietuviai torijos faktai paliudija, kad iš tamas kaipo įžeidimas.
simai bus nepaprastai jautrūs, buriavo jūrių platybėse, atsitiko rytų neateina nieko gero. Apgai Bet galų gale ir tas dalykas
gyvybiniai ir visus lietuvius lies. visokių įvykių, kuriuos konsula lestauju, kad Suomija negavo buvo sutvarkytas. Lietuvos pa
St. Miškinis,
tas turėjo narplioti. Keli moki Rytų Karelijos, tačiau tikiu, kad siuntinys Taline Jonas Aukštuo
Brooklyn, New York niai pasišalino iš "Olivebank” nebe tolimas tas laikas, kuomet lis buvo tuo pat metu akredituo
Suomijos krantus skalaus Balto tas ir Suomijoje. 1929 m. kovo
ji jūra”. Ir iš tikrųjų, mažai be 5 d. jis įteikė Suomijos valsty
trūko, kad šis pranašavimas bū bės prezidentui įgaliojimus kaipo
tų išsipildęs. 1942-1944 m. suo nepaprastas pasiuntinys ir įga
mių kariuomenė buvo užėmusi liotas ministeris. Ministeris
Rytų Kareliją. Bet vėliau Suomi Aukštuolis kartais nua karto at
ja nustojo tų sričių, o kartu ne vykdavo į Helsinkį. Vieną vasa
teko ir suomiškosios Karelijos. rą jis drauge su savo žmona, ly
1928 m. gegužės mėn. konsu dimi konsulo Dr. Oellerio ir švei
latas susilaukė malonaus pave carų žurnalisto Dr. Max Meil
dimo įteikti Gedimino ordiną iem, kuris buvo ir "Lietuvos Ai
profesoriui Niemi. Tuo pat me do" korespondentas, atliko ilgą
tu dekoracijas gavo Lietuvos kelionę po Suomiją.
DEMONSTRUOTOJŲ IR TARNAUTOJŲ MAŠINOS
garbės konsulas Viipiryje W. luiimniiiifiiiiuniniiininiimnmHniiiminmiiiiiiiKMimiiiiiiminiinniiiiiiminnNiimiiiimMl
Sario ir teisininkas Hannes Jukonen. Kitais metais tą patį or
MARGUTIS
diną gavo prof. Ilmari Bonsdorff
ir Helsinkyje gyvenąs lietuvis
yra pats seniausias Amerikos
A. J. Marganavičius.
1929 m. gegužės mėnesį įvy lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
kęs vienas incidentas beveik ne vieną mėnesį — yra gausiai ilius
pribaigė konsulato. Aukščiau mi truotas, turiningas, įvairus ir
*
t
nėtoji Baltijos Geodezinė Komi skaitomas su malonumu.
sija susidėjo iš penkių narių:
dviejų suomių ir pa vieną atsto MARGUČIO metinė prenume
vą iš Švedijos, Danijos ir Len rata $3.00.
GERAS FINANSAVIMAS
kijos. Komisija turėjo savo po Margučio adresas: 6755 So.
sėdį Helsinkyje, o kitą dieną tu
Western Avė., Chicago, III.
rėjo vykti posėdžio į Kauną. Dvi
JŪSŲ SENA MAŠINA IMOKEJIMUI
savaites prieš tai suomių pasiun nnnnnHiinnnmiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininHi
tinys Rygoje ministeris HynniPILIETYBES
nen, kuris drauge būva akredi
GAUSIT KO NORITE
EGZAMINAI
tuotas ir Kaune, gavo iš Lietu
vos įstaigų sutikimą, kad lenkų
Klausimai — atsakymai
delegatui Szymanskiui bus leis
iliustruoti braižiniu.
ta vykti į Kauną. Iš suomių už
sienio reikalų ministerijos buvo
Kaina 75 c.
telefonuota į konsulatą. Minis Čaunama pas knygų platintojus,
terija prašė suteikti vizas vi "Dirvos" admin., 1272 E. 71 9L,
siems komisijos nariams. Kon Cleveland 3, Ohio ir pas autorių:
sulate buvo atsakyta, kad jis ne
1258 E. 105-Superior
CE 1-7064
D. Klinga, 496 Grand St„
turi teisės vizupti Lenkijos pi
Brooklyn 11, N. Y.
liečių pasų, negavęs specialaus

LANZA

Lietuvos Garbes
Konsulas Suomijoj

1956
CHEVROLETŲ
Puikus pasirinkimas

visu modeliu mašinos

Į)ON fĮcCULLAGH

•—
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Senatvės pensijų įstatymas ir nauji pakeitimai

nių indėlių. Krypties pakeitimas
ir aukštesnė naftos kaina, reikš
tų europinio ūkio apsunkinimą.
Pagili kaikurių žinovų apskaičia
vimus. importo iš Art. Rytų ir
trarūporto per Sueso kanalą at
sižadėjimo operacija padidintų
pervežimo išlaidas 1,200,000,000
dolerių kasmet.

JONAS KAZLAUSKAS, Cleveland
Pensijų įstatymas (dalis So
čiai Security Act) ekonominiame
asmens ir valstybes gyvenime
vaidina svarbų vaidmenį: užtik
rina tam tikrą sumą pajamų as
menims, sulaukusiems pensijos
amžių, paskatina senus darbinin
kus eiti į pensiją ir duoda progų
jauniems žmonėms įsijungti į
dirbančių eiles, palaiko perka
mąją galią ekonominėje valsty
bės struktūroje ir yra anti-infliacinis faktorius.
Virš 72 milionai JAV gyven
tojų yra šio įstatymo ribose.
Daugiau negu 5 bilionai dolerių
yra surenkama kasmet ir maž
daug po 415 milionų yra išrenka
ma kas mėnesį asmenims, gau
nantiems pensijas. Aišku, kad
šie skaičiai ateityje žymiai di
dės.
20 metų bėgyje senatvės pen
sijų įstatymas padarė didelę pa
žangą : pensijos padidėja daugiau
negu 2.5 karto, šiuo metu žymiai
didesnis dirbančiųjų skaičius yra
ličeiamais įstatymo. Medicinos
daktarai, geležinkeliuose dirban
tieji ir kai kurie valdžios darbi
ninkai ir tarnautojai neliečiami.
Jie turi atskirą draudimą. Pen
sijų mokestis yra priverstinas,
jį moka po lygiai darbdavys ir
dirbantysis. Darbdavys privalo
atskaityti iš dirbančiojo uždar
bio įstatymo nustatytą procentą.

abu gauna 147.80, antruoju 135.50 dolerių j mėnesį.
Dirbančios moters pensijos
maksimumas yra 86.80 į mėnesį
Tekio finansinio svorio Vak.
arba 80% sumos, kurią ji gautų
Europa pakelti negalėtų ir tas
sulaukus 65 m., jei nutaria pra
Trečias, bene pats svarbiaureikštų daugelio valstybių, su D.
dėti pensijas 63 metų amžiaus.
isas pakeitimas, yra teisė, sutei
Britanija ir Prancūzija prišakyKai dirbanti moteris! nusprendžia
kiama moterims gauti pensiją imti pensiją sulaukus 62 m., jos
■je, ūkio nusmukimą. J. A. Vals
sulaukus 62 m. Pagal naująjį
tybės tam tikslui pasiūlė 500
pensija po 65 m. nepadidėja, lie
įstatymą žmona apsisprendusi
milionų dolerių kredituoti 40%
ka pradinio dydžio.
imti pensiją būdama 62 m., gau
naftos importo išlaidų padidėji
Našlė, kurios vyras buvo pil
na 75% pensijos, kurią gautų
mą, bet su tuo niekas nesutiko.
nai pensijų įstatymo ribose, su
būdama 65 m. amžiaus.
Labai
abejotina, kad tas valsty
laukus 62 m. gauna tą pačią pen
bės galėtų padengti likusias 60%
Imkime pavyzdį. Vyras 65 m. siją, kurią gautų 65 m. amžiaus
papildomas išlaidas.
amžiaus, pensija 98.50 dolerių į — 75% vyro pensijos, maksimu
mėnesį (mėnesinis atlyginimo mas yra 81.40 dolerių. Tai atve
Paradoksalinė situacija: dide
vidurkis 300 dolerių), žmonos jis, kada moteris nieko nenusto
lės, turtingos ir galingos valsty
pensija yra 50% vyro pensijos, ja imdama pensiją’ 3 metais ank
bės atsidūrė labai nepatogiose
arba 49.30 dolerių į mėnesį, jei sčiau.
priverstinose pozicijose prieš
Pridėtą lentelė duoda aiškesnį
ji pradeda gauti sulaukus 65 m.,
mažą ir ubagišką valstybę. Per
37 doleriai 62 metų, arba 73% vaizdą daugeliui rūpimu klausi
ilgesnį laikotarpį Vakarų vals
49.30 dolerių. Pirmuoju atveju mu.
Kipro saloje riaušės vis nesiliauja. Anglijos kareiviai, norėdami likviduoti partizanines kovas, kre tybės tą ginčą, su savo dideliais
finansiniais indėliais, gali išloš
čia kiekvieną turgaus sunkvežimį ieškodami ginklų.
P e n s i j ų
Dydis
ti, bet dabartiniu metu turės su
tikti
su joms labai nemaloniu ir
Vidutinis Darbinin- Darbinin- Darbininsunku,
bet
pavyko.
Tuo
jis
buvo
Produkcijos padidinimas rajo
Dirbanti
Našlė ir
kas ir kas 65 m.
mėnesinis kas 65 m.
skaudžiu
likimu.
Įgijęs
teisę
į
pensiją.
A.
a.
farmacininkas
moteris
nuose už Art. Rytų teoretiniai
Našlė
2 vaikai
žmona
jo žmona
atlygiarba ne62 m.
Turėdamas
pensiją
ir
sūnaus
Kaip
matome,
naftos jėga ir
62 m.
nimas
yra galimas, ypatingai Venecuedarbingas abu 65 m.
Jonas Pladys
Sigito paramą, velionis sulaukęs loje, Meksikoje, Kanadoje ir Sueso kanalo pozicija yra milži
Farmacininkas Jonas Pladys, ir gilios senatvės, mirė eidamas
44.00
82.60
•11.30
75.70
100
55.00
82.50
Šiaur. Afrikoje, bet tas tuojau niškos.
54.80
120.00
miręs š. m. spalio 5 d. Clevelande, 81 m., vargo nematęs.
51.40
150
94.30
68.50
102.80
S.
157.10
62.80
58.90
Juozas Šarūnas
200
78.50
108.00
117.80
pareikalautų papildomų finansi
buvo gimęs 1876 m. liepos 1 d.
177.20
70.80
66.40
88.50
250
121.80
132.80
Lietuvoje, Būtkūnų kaime, Šiau
197.10
78.80
73.90
300
98.50
147.80
135.50
lių apskr. Vidurinį mokslą išėjo
81.40
200.00
350
149.30
86.80
108.50
162.80
AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Mintaujos gimnazijoje, bet kur KUR TEKA NAFTA
išėjo
farmacijos
mokslą,
žinių
Pensiją gauti turi teisę kiek 72 metų uždarbio dydis, mėnesi
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų
(Atkelta iš 1 psl.)
neturima.
laikraštį
.
Pradžioje, ,1937 metais, darb vienas, kuris mokėjo mokestį. nis ar metinis, nedaro jokios įta
Iki grįžimo į nepriklausomą ekonominius nedateklius, nes čia
davys ir dirbantysis mokėjo po Asmuo įmąs pensiją gali uždirb kos į pensiją. PensijOrs nėra apTĖVIŠKĖLE
Lietuvą J. Pladys dirbo Petrapi slypi arabiškojo nacionalizmo di
30 dol. j metus — 1 % už pirmuo ti iki 1200 dolerių į metus ne dedamos pajamų mokesčiais.
lio vaistinėse. Grįžęs gavo che delė jėga.
prarasdamas
pensijos.
Sulaukus
sius uždirbtus 3000 dolerių me
Metams tik 3 doleriai.
miko eksperto vietą Klaipėdos
Labai, dar abejotina, ar tas
tinio atlyginimo. Asmens pensi
Rašykit šiuo adresu;
muitinėje, čia jis ir tarnavo iki boikotas duotų lauktą pasiseki
jos dydis buvo apie 40 dolerių
vokiečiai užėmė Klaipėdą.
mą. Negalima pamiršti, kad
•Tėviškėlė,
per mėnesį. Vėliau mokestis pa
amerikoniškas
kapitalas
ten
vai

2313
West 91 St.,
Grįžęs į Kauną velionis įstojo
kilo — 1.5% už pirmus 3600 do A. A. PROVIZORIUS JULIUS ŽEMAITIS
dina raktinę ir sprendžiamą rolę
Chicago
20, III.
į
Centrinį
vaistų
sandėlį
ir
dirbo
lerių, arba 54 dolerius per me
ir tas investuotas kapitalas ne
jame
iki
šio
sandėlio
likvidacijos
tus.
UŽ PASVEIKINIMĄ LIETUVIŠKAI NEBUVO
vokiečių okupacijos metu — 1944 nori turėti didelių nuostolių.
Šiuo metu kiekvienas, esąs
PRIIMTAS Į KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJĄ
m. pavasarį.
“Medžio Drožiniai Gimtajam
įstatymo ribose, moka po 84 do
Kad išvengus Nassero, arba
lerius j metus __ 2% iki 4200
Antro, pasaulinio karo metu, kito egiptiška diktatoriaus kap
Gauta žinia, kad prov. J. že ėjo ir provizoriaus laipsnį įgijo
Kraštui Atsiminti“
dolerių, kai uždarbis peršoka mi-Į maitis, emigravęs iš Vakarų Vbužimant' bolševikams Lietuvą, rizų, pasilieka vienintelė išeitis.
Dorpatb universitete 1912 m.‘
nėtą sumą, darbdavys'tiustoja kietijos į Autsraliją su žmona,
Po pirmojo pasaulinio karo ve velionis su sūnumi Sigitu pasi- Sueso kanalą aplenkti. Naujo kaIgno Končiaus albumas
atskaityti mokestį iš dirbančio sūnumi Leonu ir jo šeima, mirė lionis iš Petarpilio grįžo į nepri traukė į Vakarus, gi jo žmona su nalo ir naftos vamzdžių pravediatlyginimo. Didžiausią pensiją, Australijoje 1955 m. rugsėjo 22 klausomų Lietuvą ir dirbo urmo sūnumi Algirdu liko Lietuvoje. mai yra atidėti vėlesniam laikui.
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
•
z
kurią asmuo, bet ne šeima, gali d. Palaidotas Windsar miesto
O
rtafta
reikalinga
kasdien.
Pa

Prieš
šešerius
metus
velionis
vaistų sandėliuose jų vedėjo pa
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
gauti yra 108.50 dolerių į mė kapinėse.
silieka
vienintelė
išeitis
pakeisti
su
sūnurųi
Sigitu,
gavę
darbo
ir
reigose. Vėliau jis gavo teisę
L. J. Končius, 76 Westglow St.. Boston 22, Mass.
nesį.
Julius žemaitis gimė Lietuvoj, įsteigti Kaune, Nemuno gatvėje buto garantijas atvyko į JAV. kryptį — padidinti importą iš ki
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.
Šiais metais 84-sis JAV Kon Panevėžio apskrity., 1885 m. spa vaistinę. Jis ją įsteigė pasikvie J. Pladys į JAV atvyko nebejau tų valstybių, kaip pav.' iš J. A.
Kaina $5.00
gresas padarė keletą reikšmingų lio mėn. i d.
tęs į bendrininkus: farmac. Vaitą. nas ir gąnti darbo buvo gana1 Valstybių arba Venecuelos.
pakeitimų ir pagerinimų įstaty
Kokiose mokyklose prov. J. Po nekurio laiko ši vaistinė buvo
me. Pirmiausia, pradedant 1957 žemaitis gavo pradžios ir bendro parduota.
m. sausio mėn. 1 d. mokestis pa išsilavinimo mokslą žinių netuProv. J. žemaitis buvo gerai
kyla nuo 2% iki 2 1/4%. Mokė- i riu. Jis buvo įstojęs Petrapily į išsimokslinęs farmacininkas ir
jimo pagrindas lieka tas pats,! Mogilevo vyskupijos kunigų .se- šiaip šviesus, išsilavinęs asmuo.
pirmieji per metus
•■—- uždirbti
x. 42001 minariją ir joje išėjęs 3 kursus. Jis lengvai valdė plunksną ir
dolerių, vadinas, dirbantysis ir Bet vėliau šios seminarijos va daug rašė į Kauno leidžiamas
darbdavys, kiekvienas mokės po dovybės jam buvo pasiūlyta per Lietuvos vaistininkų Draugijos
94.50 dolerių į metus. Pensijos sikelti į Kauno Kunigų Semina ir Farmacininkų Sąjungos "Far
maksimumas vienam asmeniui riją, kaipo perdaug susipratu macijos žinias”, ėjusias kartą į
108.50 dol., šeimai 200 dolerių siam lietuviui. Tas patį ir tuo mėnesį. Nekurį laiką jis buvo ir
per mėnesį.
pačių laiku buvę pasiūlyta ir dar šio laikraščio redaktorium.
Pensijas dydis yra nustatomas trims lietuviams klerikmas, J.
J. žemaitis dalyvavo visuome
sekančiu būdu; paimti vidutinį žemaičio kurso draugams. Ir vis ninėje vaistininkų ir farmacinin
mėnesinį atlyginimą nuo 1950 dėl tų pačių priežasčių.
kų veikloje, buvo dažnai renka
mėtų, skaičiuojant uždarbį iki
J. žemaitis kreipėsi į Kauno mas Į Farmacininkų Sąjungos
3600 doleri^ 1951, 1952, 1953 iri Kunigų Seminarijas vadovybę, valdybą, gi tapęs vaistininku bu
1954 ir iki 4200 dolerių po 1954, kad jį priimtų baigti mokslą, bet vo ir Vaistininkų D-jos valdybo
metų. Kalkuliuojant atlyginimo' jjs buvo nukreiptas į vyskupą, je.
vidurkį galima išmesti iki 5 me-[ kuris tuo laiku buvo Palangoje,
Ilgesnį laiką velionis buvo Lie
tų periodas su mažu atlyginimu ’nes tai buvo vasara,
tuvos Vaistininkų D-jos reikalų
arba visai be uždarbio, bet ne
J. žemaitis atvykęs į Palangą vedėju, keletą metų buvo Svei
mažiau kaip 18 mėnesių turi bū nuvyko į grovo Tšikevičiaus rū katos Departamente farmacijos
ti laikotarpis, kuris tampa skai mus, kur vasarojo vyskupas Pa- referentu.
čiavimo pagrindu. Turint mėne liulionis ir pagarbino jį lietuviš
Savo laiškuose, rašytuose iš
sinį atlyginimo vidurkį, pirmieji kai, bet vyskupas jam pastebėjo:
Australijos,
velionis nusiskųsda
110 dolerių padauginami iš 55%,
— Koikia kalba tu kalbi?
vo tenykščiomis gyvenimo sąly
sekantieji 240 dolerių ar mažiau
Julius žemaitis į Kauno Kuni
iš 20%. Gauta suma yra asmens gų Seminariją nebuvo priimtas gomis, ypač jis kenčiąs nuo Aus
pensijas dydis ir pagrindas mo ir jo manymu, todėl, kad jis vys tralijos nepalankaus jo sveika
tai klimato (sirgo astma).
kėjimui jo žmonai ar šeimai.
kupą pasveikino lietuviškai!
Imkime pavyzdį, vyras, kurio
Tokie tuomet buvo laikai, ku
Velionis buvo sugyvenamo bū
vidutinis mėnesinis atlyginimas riuos aš asmeniai, kaip buvęs do, labai kuklus, visi jo profesi
yra'350 dolerių, jo pensija yra Kauno Kunigų Seminarijoje, ge jos draugai jį mėgo ir vertino.
Vertinamas jis buvo ir visuome
108.50 dol. i mėnesį ($110x55% rai prisimenu.
=$60.50; 240x20% =$48.00).
Mano laikais už lietuvybę iš nės, kaip patyręs ir sąžiningas
Antras svarbus punktas įsta Kauno Kunigų Seminarijos buvo vaistininkas.
Pirmos rūšies
___
tyme, kuris įsigalios 1957 m. lie pašalinti Lopas iš 3 kurso, Juo
Australijoje liko jo žmona, sū
pos mėn. 1 d. yra tas, kad dir zas Kubilis, Jurgis Vanagas, A. nus Leonas su vmona ir 10 m.
Išeiginiai marškiniai
bantysis, tapęs visiškai .nedar Vegelė, J. Stukas iš antro ir pir anūkas Eugenijus.
bingu būdamas 50 metų ar dau mo kursų.
Sanforized*, mercerized marškiniai — balti ir keliose populia
St. Nasvytis
Anksčiau paminėti trys J. Že
giau, turį teisę gauti pensiją.
riose spalvose. Gerai pasiūti, kelių stilių kalnieriais. Dydžiai
Anksčiau turėjo laukti 65 m. am maičio kurso draugai klerikai lie i
14 iki 17.
|
žiaus. Bet reikia, kad būtų iš tuviai turėjo apleisti kartu su i
Įsidėmėk
pildytos šios sąlygos: dirbo ne J. žemaičiu Mogilevo Vsykupijos i
Sportiniai marškiniai
mažiau 5 metus laike paskutinių Kunigų Seminariją Petrapily. J.
■«
DIRVOS
10 metų pensijų įstatymu pa Žemaitis ir du kiti jo išstoję
Medžiagos iš air šilk ir acetatet, linem-weave rayon, combed
i
dengtame darbe ir ne mažiau draugai tapo vaistininkais, o ket
cottons, French cotton flannel, gabardines ir flannalettes yra
adresą
—
kaip 6 ketvirčius iš 12 kalendo virtasis — Petras Končius tapo i
šioj grupėj marškinių. Maži, vidutiniai, dideli ir ekstra dideli
1272 East 71 St.
rinių ketvirčių prieš tapdamas banko tarnautoju.
dydžiai. Spalvos, raštai ir išvaizda yra labai įvairi.
nedarbingu. (Kalendoriniai ket
J. žemaitis dirbo Petrapilio
Cleveland 3, Ohio
virčiai yra sausis-kovas, balan- vaistinėse, farmacijos mokslą išThe May Co.’s Basement Men’s Furnishings Departmenet
dis-birželis, liepa-rugsėjis, spalis-gruodis). Maždaug 1/4 miliono nedrabingų asmenų pasinau
dos šiuo įstatymu, pradedant
1957 m. liepos mėn. 1 d.

Reguliariai 2.95 iki 4.95

i
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Ir kurstomas jaunimas neatskyla

mininkui psktn. V. Pileikai ir
nariams — psktn. V. Bliumfeldui bei vyr. skiltininkams č. Ki
liuliu!, Alksniniui ir A. Levinui
vadeiva dėkoja už atliktą darbą.

5

Jokia lietuviška veikla bei or
EMILIJA čEKIENė
žiais tautiškumo ir liberalizmo
ganizacija nesustiprės savo už
šūkiais...
NEW YORKO SKAUTŲ TĖVŲ
davinių vykdyme, neįtraukdama
Kaip matėme didžioj lietuvių
SUSIRINKIMAS
jaunimo, ypač akademinio. O tie
Lietuvą iš dogmatinių voratink šventėj Washingtone, mūsų jau
(sks) Lapkr. 3 d. 8:30
uždaviniai yra lietuvybės išlai
nimas parodė daug tautinio su
lių ir t. p.
vak.
Apreiškimo parapijos
kymas ir įsijungimas Lietuvos
Kad to skirtumo mažai besi sipratimo ir entuziazmo, aiškiai Įėję, Brooklyne, šaukiamas
laisvinimo kovon.
skirdamas
siaurus
partinius
in

mato, rodo ir pavergtos Lietu
Tačiau, kalbant apie jaunimą,
teresus ir Markso archajinį suotinis New Yorko skautų-skauvos spauda:
čių tėvų metinis susirinkimas.
pravartu prisiminti žurnalo Dar
”... Pokario metais Žiobiškio mokslą, ką siūlo Darbas, nuo vi
bo 1956 Nr. 2 psl. 39, kur rodo apylinkės kunigas Paškevičius ir siems lietuviams bendrų tautos Tėveliai ir mamytės kviečiami
skaitlingai dalyvauti.
mas pasipiktinimas, kad "Aka Panemunėlio Matulionis ir kiti reikalų.
deminė Skautija”, išleista 1954 rėmė ir patys aktyviai dalyvavo
Reikia tik džiaugtis, kad mū
WORCESTERIO SKAUTŲ
m. Čikagoj, įsirašė sau iš Anta banditinėse lietuviškųjų buržua sų jaunimas, nors kai kurių vy
VIETININKO ADRESAS
no Smetonos kalbos, pasakytos zinių nacionalistų gaujose (par resniųjų bandomas skaldyti, bet
1934 m. studentams skautams tizanuose, E. Č.). Tikybininkai neatskyla nuo savo šeimos, o
(sks) Worcesterio Skautų Vie
Kaune, kad socializmas yra ne ypatingai stengiasi religijos nuo-: kar^u ir tautos kamieno, jos pra tininkas psktn. Vidm. Bliumfelsuderinamas su skautybe ir žmo dais užnuodyti jaunimo sąmo- eities, kas turi itin didelės reikš- das persikėlė į kitą butą. Dabar
niškumo principais ir kad Akad. nę ...” (Tiesa, 1954 m. 1. 21 d.).j mės lietuvių tautos egzistenci jis pasiekiamas adresu: 3 Blake
Skautijos redaktorius B. Kvik
St., Worcester 4, Mass. Ten pat
jai.
lys primena, jog pasakytos min O ir be to kiekvienam aišku,
yra ir "Skautiškojo Kampelio”,
Švedijos inžinerius Lars Engstroen sukonstravo šį audrų nebijanti patogų namą.
tys studentams skautams-ėms kad Lietuvoje okupantas visomis
kuris spausdinamas Warcesterio
nėra pasenusias ir šiandien. Gi priemonėmis stengiasi iš pagrin
Lietuvių žiniose, redakcija.
str. autorius šias mintis apibū dų perauklėti žmogų, sulaužyda
metu jį redaguoja LSS Anglijos
vo specialybės. Esąs paruošęs
dina taip:
mas bet kokius ryšius su isto
rajono vadas sktn. Kazys Vait
"MŪSŲ LAPINĖ”
spaudai veikalą "Dabartinio
LIETUVOJE
”... Ak, tas amžinas tėviškas rine bei šeimynine praeitim, vai
kevičius. šią sukaktį mini "Mū
WATERBURY
FILMAI Iš SKAUTŲ
mokslo filosofijos problemos” ir
(Atkelta iš 1 psl.)
rūpestis nuodėmingais ir klys kuose niekindamas tėvų autori
sų Vytis” ir "Skautų Aidas”.
GYVENIMO
rašąs
knygą "Mokslas ir religi
(sks) Worcesterio "Skautiško
tančiais Lietuvos vaikais! Ku tetą, griebiasi smurto prieš taumenką atlyginimą dirbdami fab ja”... '
jo
Kampelio
”
žiniomis
Waterbu(sks) Lapkričio 3 d. New Yor
nigaikščiai ir bajorai, ponai ir ytbę, religiją, pasaulėžiūrą. Au
,JŲ GERASIS DARBAS
rikuose. Esą sunku tame laikraš
klebonai, tautos vadas Smetona klėja naują komunistinę bend ko skautų Tauro tuntas rengia rio skautų vietininkijos LK šatyje rasti džiugią naujieną, nes Jurgiui Petrauskui 70 metų
(sks)
JAV
šiuo
metu
vis
karš

ir štai net mano vyresnysis bro ruomenę, pagal naują gyvenimo viešą filmų vakarą. Bus rodomas rūno draugovė leidžia rotatorium
ty n eina rinkime kampanija, tai esąs "pažangus laikraštis, jis Jurgis Petrauskas, buvęs po
lis Kviklys mus mokė ir tebemo formą, kuria naujus žmones. Te spalvotas filmas iš JAV 1-jo ra-1 spausdinamą laikraštėlį "Mūsų
kandidatai važinėja po kraštą su meluoti nenori”...
puliarus Lietuvos Valst. Dramos
ko: jūs vaikeliai, taip darykit, randa skirtumą pats skaitytojas jono šios vasaros Neries ir Ne-1 Lapinė”. Spausdinamos įvairios
Gaunama taip pat ir Chicagos
agitacinėmis
kalbomis. Greta to
žinios
iš
šios
dr-vės
gyvenimo
ir
aktorius, spalio 7 dieną sulaukė
muno
stovyklų.
Taip
pat
bus
ro

kaip tėvelis darė. Ortega y Gas- tarp anų ir Darbe kuriamo nau"Vilnis”. Bet dar neatrodo, kad
70 metų amžiaus. Pastaruoju
domi filmai iš Worcesterio skau šiaip skautiškoji medžiaga. Re viso pradeda veikti trečioji —
set ir kiti profesoriai gi moko, j0 akdaeminio lietuvio.
žmonės Lietuvoj patys galėtų
laiku jis dirbo prie Filharmoni
tų sporto šventės, skautų vyčių daktoriai yra skltn. A. Vaišnys bešališka grupė, t. y., Amerikos
kad tėviška globa kultūroje ir
nors ir šiuos "liūdnų žinių nešė
Skautai
(BSA).
šis
jaunuoliai
Bet
gi,
tautinis
jausmas,
gar

skltn.
A.
Saulaitis.
ir
jos. Ryšium su 70 metų amžiaus
sąskrydžio
Waterbury
ir
kt.
politikoje, tai paternalizmas, ku
atlikdami pareigą savo kraštui jus” gautų pasiskaityti patys. ir 50 metų scenos darbo sukak
ris visada veda j priespaudą. Tik, binga praeitis, tradicijas, auto skautiškų subuvimų. Skautų bi
skatina visus JAV piliečius re Patys skaitydami jie gal ir dau tim, iš dabartinės valdžios susi
SKAUTAI STUDIJUOJA
žinoma, taip moko nelietuviški ritetų pagarba, nėra taip lengvai čiuliams bus įdomu matyti New
gistruotis ir būtinai balsuoti rin giau kaiką įžiūrėtų (pvz., kainas,
išraunami iš žmogaus sąmonės. Yorko spalvingąjį lojalumo pa
profesoriai...”
(sks) Worcesterio skautiškas kimuose. Jie tai atlieka kiekvie uždarbius, streikų teisę ir daug laukė "Tarybų Lietuvos nusipel
Deja, ir Darbo autoriui mūsų gi radą, kuriame dalyvavo ir lietu
Sekant autoriaus žodžiais, mū liai tautiškai susipratusiu jauni
jaunimas siekia aukštojo moks na galima proga. Šiuo metu daž kitų dalykų, apie kuriuos tenai niusio artisto” titulą.
sų jaunimas turėtų nebematyti mu tenka nusivilti, ką savo str. viai. Studentai matys savo išvy lo. Anksčiau pradėjusius studi nai girdime berniukų raginimus nekalbama ...). Todėl tik "kom
kas į Devenių ūkį ir kitur, žo juoti — V. Bliumfeldą, H. Jaku
savų lietuviškų profesorių, o sek pabaigoje pats pripažįsta:
petentingi skaitytojai” pasilieka
džiu bus rodoma visiems skirtų bauską ir R. Marcinkevičių, šiais radijo bangomis. Rinkimų išva sau teisę atitinkamai atrinkę pa
ti svetimais. Gyvenant tremtyje
L. R. L A N Z A,
karėse
jie
skiltimis
pasklys
po
”
,..
Gi
šiandien,
kai
kurie
ma

įdomių vaizdų.
\
ir lietuvių jaunimui besimokan
mokslo metais pasekė A. Glodas, miestus ir miestelius ir prie pasakoti, kaip Bimba ir Co. sten kandidatas į Common Pleas
čiam svetimose mokyklose, au no mieli broliai vytiečiai, kole Filmus susuko skautų vyčių R. Jakubauskas ir T. Prapuole kiekvieno buto durų kabins bal giasi juodinti Amerikos gyveni
Court teisėjus, yra baigęs Bladtoriaus mintys galėtų rasti labai gos šviesiečiai ir santariečiai, jau dr-vės narys Gėris Penikas. Po nis.
suoti raginančius plakatėlius. Jie mą.
win-Wallace College ir Cleveland
palankią dirvą jų įgyvendinimui. nebe policijos rezervo "bananų”, filmų demonstravimo bus šokiai,
nepalaiko nei vienos partijos, bet
Savus autoritetus nuvertinti ir tik vaikiškai suprasto patriotiz grojant Romo Butrimo jaunat PERSITVARKĖ VYTIEČIŲ kviečia balsuotojus balsuoti jų Simas Kvietka — pensininkas Law School. Yra italų kilmės,
dirbąs jų tautinėse organizaci
pasukti svetimais keliais, siekti mo raginami, žengia, sakysim, viškam orkestrui. R. Butrimas
VALDYBA
pačių nuožiūra.
jose. Priklauso daugeliui ameri
svetimų idealų. Gal autorius no kad ir į lietuviškojo neofašizmo ir dar du jo orkestro nariai yra
Simas
Kvietka,
pirmasis
lie

(sks) Liet. Stud. Skautų Korp! HlllHIIIIUlillIiHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIItlIlIllIUIIIIIinillUIIIMIIintlilIlilIUIIIIIMUIIIItlHlllinilHHIU tuvis linotipininkas Lietuvoje, kiečių organizacijų ir visur pa
rėtų mūsų jaunimą auklėti'pa jėgų generalinę demonstraciją N. Y. jūrų skautų Audros laivo
VVashingtone.
šiandien
jie
žen

VYTIS
centro v-bos pirminin
našiai, kaip nepriklausomos Liet
ligi šiol dirbęs buvusioje "Spin sižymi dideliu darbštumu ir pa
nariai.
anot
Santaros,
laisvo
žmo

kui
psktn.
Kęst. Mikėnui išvykus
gia,
tuvos pradžioj M. Šleževičiui
dulio” (dabar vad. Karolio Po reigų rūpestingumu. Vedęs ir
Į šį filmų vakarą kviečiami at JAV kariuomenėn, persitvarkė
gaus
keliu,
nes
gyvena
laisvame
kviečiant savanorius kovai prieš
žėlos vardo) spaustuvėje kaip augina keturius vaikus.
krašte. Bet šita komiška aplin-| silankyti visi Neries ir Nemuno šios v-bos sąstatas: pirmin. R.
įsibrovėlius.
linotipų skyriaus meistras, bū Teisės srityje dirba daugiau
stovyklautojai bei plačiojo New
”,.. Tada stipriai šaipantis kybė nepakeičia 'tragiško fakto,! Yorko lietuviškoji visuomenė. Viskanta, vicepirm. K. Jočius,
damas 71 m. amžiaus, išėjo į kaip 40 metų.
realinės (socialistinės), Mariam- kad žymi dalis mūsų patriotinio Vieta: Apreiškimo parapijos sa sekretorius J. Grina, j unjorų tė
pensiją. Pensijas gausiąs 700 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiliii
polės gimnazijos moksleiviams, jaunimo šiandien yra pasinešusi lė — North 5th St. ir Havemeyer vūnas L. Maskaliūnas ir iždinin
rublių mėnesiui (prieš mokesčių
tuštėjo kitų Lietuvos gimnazijų žengti į fašistines žmogiškųjų St, Brooklyne. Pradžia: 7:30 kas R. Tallat-Kelpša.
atskaitymą).
RADIO — TV TAISYMAS
vyresnės klasės ... Tada sudarė laisvių kapines, padabintas gra- vai. vakaro.
PO
ATVIRU
DANGUM
porą reikšmingų laidų karininkų
Prof. Kairiūkščiui 60 metų
A M U R C O.
SKAUTAUJANT
mokyklai beveik ištisai vien mo
NAUJAS NEW YORKO
Spalio 1 dieną suėjo 60 metų
kiniai auklėtiniai tų, kurie buvo
Mūsų rėmėjai
(sks) Lapkričio 1 d. yra pa
VILKIUKŲ DRAUGININKAS
profesoriui
Jonui Kairiūkščiui,
atžagareiviais vadinami...” (Ai
skutinė diena foto nuotraukoms
Prenumeratą pratęsdami Dir
(sks) Vyr. skltn. Arnas Bobe "Skautų Aido” foto konkursui
jau nepriklausomybės laikais bu
dai, 1955 m. m-. 1).
KARYS, 916 Willoughby Avė., vusiam žinomam medicinos spe
vos fondui aukas atsiuntė:
lis paskirtas N. Y. Tauro tunto prisiųsti, šių varžybų tema —
Gi tuo pat laiku, savų autori
Brooklyn
21, N. Y.
cialistui. Pastaraisiais metais
tetų nepripažindami, kiti jau Dr. Z. Sabataitis .............. $5.00 vilkiukų dr-vės draugininku vie ”Po atviru dangufmį skautauK.
B.,
Toronto
..................
2.00
toje
karo
laivynan
išvykusio
vyr.
Usisakykit KARĮ nedelsdami esąs plačiai pagarsėjęs jo išras
nuoliai, kaip rašo buv. prokuro
jant”, Už geriausias nuotraukas
ras R. Skipitis iš savo atsimini VI. Gricevičius, Chicago .... 2.00 skltn. Algio Alksninio. Naujajam skiriamos premijos. Konkurso ('metams tik $5.00), arba pra tas "Neobenzinolis”, sėkmingai
mų pirmosios politinės bylos Lie P. Balkus, Detroit............. .1.00 vilkiukų draugininkui talkinin sąlygos atspausdintos "Sk. Ai šykit vieną egzempliorių nemo vartojamas nuo bronchinės astmos, odos tuberkuliozės ir kitų
tuvos teisme, siekė panašių sve VI. Braziulis, Cleveland .... 2.00 kauja pskltn. Viktoras Kirkyla. do” Nr. 8.
kamai susipažinti, rašykit:
F.
panašių
ligų.
Keršys,
Worcester
.......
1.00
timų idealų, kaip ir dabar str.
amauiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiih
PARUOŠĖ UNIFORMŲ
R. Liormanas, Philadelphia 2.00
autorius siūlo jaunimui.
"BUDĖKIME” PENKMETIS
Prof. Kairiūkštis dabar yra
PROJEKTĄ
”... Vienas karo komendantas M. Kildišas, Worcester .... 1.00
Vilniaus universiteto medicinos Sav. JUOZAS DAUTARTAS
ĮSTOK Į
. . . T ar. , • T A ir
•
(sks) Šią vasarą suėjo 5 mepasiuntė Kauno Apygardos Teis M. Laucevičius, E. Chicago 1.00
fakulteto profesorius, mokslų
(sks) LSB 1-jo JAV rajono
kai Anglijoje buvo radėta3
Darbas garantuotas.
mui kvotą apie du jaunų vyrų, Dr. J. Motiejūnas,
akademijos narys - koresponden
vadeivos aplinkraštyje praneša-'eisti skautiškas iaikraštėliS "Bu
VILTIES
Michigan
City
...........
1.00
Stepaitį ir Sultoną, pas kuriuos
tas, apdovanotas "Raudonosios
Šaukti kiekvienu laiku
ma,
___
rna, kad Vyriausiojo
Skautinmaa™
rasta didokas glėbis kairiųjų so- K. Valaitis, Philadelphia .... 1.00 ko pavedimu sudarytoji skautų dėkime”, kuris sava penkmetį
vėliavos
”
ordinu.
Pastaruoju
lai

8008 Clark Avė.
DRAUGIJA
ęialistų revoliucionierių literatū J. Vaičius, Cicero.............. 2.00 uniformų reguliaminui peržiūrė pamini 17-jame iš eilės Nr. šiuo
ku pats serga, ir tarp ko kita,
Telef.: OL 1-1790
ros brošiūrų ir lapelių, kuriuose Dr. VI. Ramanauskas,
yra pasukęs į kitas sritis nuo sa- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ti komisija savo darbą baigė. Jos
Cleveland.................... 2.00 sudarytas projektas persiųstas
buvo raginama nuversti esamą
Lietuvoje valdžią ir pastatyti ki Aukotojams tariame nuoširdų Vyriausiajam Skautininkui toli
tą, kuri įvestų socialistinę san ačiū.
mesnei eigai. Šios komisijos pirtvarką ...” (Teisininkų žinios,
Nr. 15-16, 1956 m.).
Darbe siūlomi jaunimui nauji
atlieka Įvairius spaudos darbus. Jūs
keliai bei idealai dar labiau iš
SIUNTIMAI Į LIETUVĄ
galit pigia kaina atsispausdinti pro
ryškėjo kartą išklausius mūsų
IR RUSIJĄ
fesines korteles, įvairias blankas, va
socialdemokratinio akademi n i o
karams
biletus, vestuvių pakvieti
jaunimo sambūrio 1955 m. kovo
Didžiausia firma Amerikos kontinente
J. KAmus, plakatus ir kt.
12 d. New Yorke suorganizuotos
MIENSKI — JANIQUE TRADING CO, Chicagoje atidarė
paskaitos. Tarp kitko, kiek lie
čia religiją, paskaitoj buvo ir to
savo antrą skyrių.
Užsakymai priimami ir paštu.
kių išsireiškimų:
DIRVA — 1272 East 71 St.
”.. . Mes, akademinio (socia
listinio, E. Č.) jaunimo sambū
Cleveland 3, Ohio
ris, laikome šėtonišku nusikalti
Telef.: HE 1-6344
mu žmogaus nuodijimą organi
JANIQUE TRADING CO
zuotai. Tai klero primesta dva
■ar
sinė vergija, feodalizmo sama
2551 W. 63 St., Chicago 22, III. Tel. HE 4-2380
nos, dogmatiniai voratinkliai,
2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III. Tel. BR 8-6780
kliudą tautas masėms pilnai pa
JUOKTIS SVEIKA!
1029 Fairfield Avė., Cleveland 13, Ohio. Tel. CH 1-5547
sireikšti ir t. p. Atseit, reiktų
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humorą
tas mases išlaisvinti.
ir savikritikos žurnalą
Kalbant apie mūsų jaunųjų so
Kiekvienas siuntinys pilnai apsaugotas.
cialdemokratų pažangą, ir lygi
Pristatymas oro paštu per 2-3 savaites,
PELĖDA
nant su Europos socialdemokra
tais, teisingai pastebi žurnalas
Paprastu paštu pristatymas per 2-3 mėnesius.
Beina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
”Į Laisvę”, (1955, Nr. 6).
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 VVallace Avė, S.,
.... Taigi čia išnyksta riba tarp
Jūsų artimieji Lietuvoje siuntinius gaus be jokių mokesčių.
WeIlaHd, Ont, Canada.
mūsų ir socialistinio jaunimo nu
Buvęs krepšinio lošėjas George Mikan —. 6 pėdų ir 9 colių su savo
Įstaigos atidarytos nuo 12 vai. iki 8 vai. vakaro.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus.
sistatymų ir bolševikų, kurie
draugu prie vyriausiojo Teismo Rūmų Washingtone, kur atlieka
Atskiras numeris 30 cnt.
taip pat laisvina žmogų ir pačią
teisinę praktiką.

SKAUTAI

DIRVA

J. Kamienski

I

Dirva Nr. 42 * 1956 m. spalio mėn. 18 d.

SENIAU IR DABAR

kantis kandidatas akt. Petras
Maželis.
♦

Čia galėjo būti ir bomba...
Taip saugomas prezidentas Eisenhoweris
K. S. KARPIUS

Prezidentui Eisenhoweriui kėjo: per tris metus prezidenta
pradėjus daug važinėti po įvai vimo, Eisenhowerio vardu buvo
rius miestus lėktuvais ir trau prisiųsta apie 5,000 laiškų, grųkiniais rinkimų vajaus reikalais, sinančių jo gyvybei. Kas metai
labai rūpestingai prižiūrimas jo buvo suimama apie 80 asmenų,
saugumas.
numatytų tiesioginiai pavojingų
Prieš pasirengiant prezidentui prezidentui, kurių dauguma nu
kelionėn, Baltųjų Rūmų slaptos teista kalėti arba pasiųsti į be
žinybos specialūs vyrai išsiskir protnamius.
sto visu keliu ta linkme, kur pre Taip pat prie Baltųjų Rūmų
zidentas pravažiuos.
kasmet sugaunama protiškai pa
Prezidento lankymosi vietoje šlijusių asmenų, kurie sukinėja
jie randa ir šposų, kaip pav., jam si prie vartų. Vienas toks kartų
atvykus kalbėti vienoje kolegi pasakė: jis už 15 minučių ateis
joje pernai, saugumo vyras rado su kariuomene ir užims preziden
pašalyje tako numestų senų skar tūrų ...
dinę, kurių pakėlęs, rado raštelį Pennsylvanijoje, greta prezi
viduje: "čia galėjo būti ir bom dento Eisenhowerio ūkio, isto
ba”.
riškose Gettysburgo karo mūšio
Be šposų, yra buvę atsitikimų, (iš Linkolno pilietinio karo, lai
kaip jau seniau esu rašęs, kad kų, 1861-65 m.) kapinėse už
prezidentai buvo nužudyti; Pre drausta lankytojams lipti į ten
zidentas Garfield peršautas ei specialiai įrengtų bokštų, iš ku
nant į geležinkelio stotį Wa- rio matosi mūšio laukas ir iš kur
shingtone, apvilto politinio dar geras šovikas galėtų nušauti bent
bo ieškotojo, mirė rūgs. 19, 1881 asmenį, esantį Eisenhowerio
metais. Prezidentų McKinley nu ūkyje.
šovė anarkistas Buffalo, N. Y., Visus tuos dalykus patyręs ir
mieste, rūgs. 6, 1901, lankant pergalvojęs, Eisenhoweris suti
tarptautinę parodų. Prezidentas ko leisti prezidento asmeninei
Lincoln nušautas teatre Wa- sargybai veikti.
shingtone, politiniais sumeti Geležinkelio bėgiai ir stotys iš
mais, bal. 14, 1865 m.
anksto patikrinama, ir taip pat
Demokratų prezidentų Roose- daroma su lėktuvu ir asmenimis
veltų kėsinosi nušauti Floridoje apie prezidento lėktuvų. Jis
atostogaujant, tuoj po išrinkimo skraido specialiu prezidento lėk
1932 metais. Ten buvo nušautas tuvu su patikimais lakūnais, ta
jį užstojęs kitas žymus politikie čiau patikrinimai daromi visų
rius, buvęs Chicagos burmistras kitų asmenų, dirbančių lėktuvų
Cermak.
aikštėse.
Kai į prezidento numatytų Kai Eisenhoweris gavo mažų
lankyti vietų iš anksto nuvyksta lėktuvų skristi iš Washingtono
saugumo policija, tuo pat kartu į savo ūkį, apie 100 mylių, tų
Washingtone visokių nusižengė lėktuvų išbandė tas je palydovas
lių ir pamišėlių sųrašuose kiti ir kiti žinovai, skraidydami ke
valdžios agentai daro tikrinimus lias dienas po tūkstantį ir dau
žinomų tos apylinkės gaivalų, ku giau mylių, tirdami lėktuvo pa
riuos įsako uždaryti prezidento tvarumų. Tik tada sutiko leisti
ten buvimo laikotarpiu.
prezidentui juo naudotis vyks
Kur tik prezidentas prava tant į ūkį, kada buvo įsitikinta,
žiuos, ten pirmiau pravažiuoja ir kad viskas tvarkoje.
praeina jo saugumo agentai. Jie
apžvalgo visus ypatingus punk
CHICAGOS
tus, kur šovikas galėtų nekliudo
GYDYTOJAI
mas laikytis. Ir ten pastatoma
vietinės policijos nariai. Vietos
policija taip pat pareikalaujama
Tel. ofiso PRospect 8-1717
suteikti žinias ir nuotraukas apie
Rezidencijos REpublic 7-7868
niekadėjus ir protiškus ligonis,
Dr. S. Biežis
ir pavojingi asmenys tam laiko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tarpiui suimami.
3148 West 63 St.
Viešbutyje, kur prezidentas VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
apsistoja, visi patarnautojai, Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
ypatingai maisto gaminimo sri šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 6Sth PLACE
tyje, specialiai patikrinami.
Virš visų kitų prezidento as
meninės sargybos narių yra vie
Tel. offic’o EVerglade 4-7376
nas ypatingas vyras, 47 metų
Tel. buto GRaceiand 2-9203
amžiaus stiprus airis, advokato
Dr. Juozą s Bartkus
mokslų išėjęs, kuris stojęs slapton tarnybon 1938 metais, pasie GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
kė prezidento asmens sargybos
Norvest Medical Center
vado vietos Baltuosiuose Rūmuo
2336 West Chicago Avėse 1946 metais. Sutvarkęs viskų
Chicago 22, III.
kas liečia prezidento kelionės VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.,
antrad., ketvirtad., penktad.,
saugumų, jis važiuoja kartu su
Tik susitarus trečiadieniais.
prezidentu sėdėdamas automobi
11-2 p. p. šeštadieniais.
lyje priešakinėje sėdynėje. Kur
prezidentas kalba arba eina tarp
žmonių, tas vyras visada stovi
LAKE ERIE
greta prezidento.

Dar kartų kreipiamės į visų
lietuvių bendruomenę, kad pasi
stengtų sumokėti solidarumo
mokestį. Mokestį priima kiekvie
nų penktadienį nuo 6-7 vai. vak.
adv. J. Smetonos kabinete, p. K.
Žukas.
•
Valdyba nutarė dailės parodų
nukelti į kitų metų gavėnių, nes
dėl susidariusių kliūčių šiais me
tais nespėjama to įvykdyti.

Sueso kanalas šiandien sudaro Antra vertus, prie Sueso ka
rimčiausių tarptautinę problemų. nalo krizės privedė ir kitos ap
JAV šaltakraujiška politika kiek linkybės. Arabų atbudimų ypač
atšaldė anglus ir prancūzus. Tuo pagreitino Izraelio valstybės Pa
tarpu kariaujama tik žodžiais, lestinoje įsikūrimas, prancūzų
grųsinimais, naujais pasiūly ekspansinė politika Alžire. Bet
mais.
svarbiausia, Sovietų Sąjungos
Anksčiau ar vėliau Sueso ka išnaudoja Vakarų demokratijų
nalo problema išsispręs gal be silpnumą jų nevieningoj politi
kratinių veiksmų. Turėdamas koj.
stiprų arabų, neutraliųjų ir So Pasaulis pergyvena naujo glo
vietų S-gos užnugarį, Egiptas ne balinio karo pavojų. Kas nepa
praloš. Tuo tarpu ši didelė lazda vyko rusų carams, vokiečių kai*
vienu galu muša vienus, kitu — seriams, vėliau Musoliniui ir Hit
Jau baigiamas sudaryti se
kitus. Nekalbant apie ambicijas, leriui, siekiant įsigalėti Vidur
niūnų sąstatas, kurie netrukus
abi pusės skaudžiai kenčia eko žemio jūroje, Artimuose Rytuo
pradės rinkti solidarumo mo
nominiu požiūriu.
se, užimti turtingas žibalo vers
Ryšium su Sueso kanalo kon mes, tų bando pasiekti raudonie kestį.
*
fliktu vis dažniau minimas Ge ji rusų carai, vykdydami dar
Imamasi sutvarkyti apylinkės
rosios Vilties iškišulys — pie- 1917 m. Lenino paskelbtų šūkį,
kiausias Afrikos taškas, aplink kad kelias į Paryžių eina per Pe kartotekų ir išduoti nario kny
kurį reikia plaukti laivams, jei kiną ....
geles tiems solidarumo mokesčio
gu jiems uždarytas Sueso kana Netiesioginiai visa ši Krem mokėtojams, kurie tų knygelių
las.
liaus Azijos-Afrikos politika nu dar neturi. Pageidaujama, kad
Kelias aplink Afrikų iš šiauri kreipta prieš Jungtines Ameri pakeisdami gyvenamųjų vietų,
nio Atlanto į Indijos vandenynų kos Valstybes, kurios vienintelės savo naujus adresus praneštų
ir atgal yra 14 dienų ir 4000 my dar yra pajėgios kovoti ir nuga valdybai.
»
lių ilgesnis. Suprantama, kiek lėti įsipūtusių Sovietų Sąjungos
dėl to pabrangsta prekės, kurios imperijų. Suprantama, kodėl
LB rajoninis atstovų suvažia
turi būti plukdomos tuo keliu. JAV turi būti ne tik labai stip vimas įvyks lapkričio mėn. 3 d.
Jau dabar Anglijoj arbatos puo rios, bet ir vesti labai gudrią ir Kreipiamės į visų lietuviškų ben
dukas pabrango vienu centu, o atsargią politikų.
druomenę kiek galima gausiau
kų jau kalbėti apie kitus produk
Ed. Karnėnas atsilankyti į suvažiavimų. Bus
tus: gumų, žibalu ir k.
progos išsikalbėti mums rūpi
Gimnazistės, meilė ir Kvadratgalvis
Kiek svarbus Sueso kanalas
mais klausimais. Suvažiavimo
ne tik ekonominiu, bet ir kariniu
darbotvarkė turininga. Po suva
Į "BRANDOS ATESTATĄ” VISI ATEIS...
požiūriu, prisiminkime tik 1905
S^LINKĖSE žiavimo bus pobūvis su meniš
m. rusų-japonų karų.
Istorija. Jau keli mėnesiai, kai Kvadratgalvis. Jo nėra, jis tik
kuoju pasirodymu. Taip pat
Kai carinės Rusijos kariuome
akt. Petras Maželis pats nemie reklamai, sakysite. Ne. Jis yra.
LB APYLINKĖS ŽINIOS
kviečiame visus atsilankyti ir į
nei
paremti
prieš
japonus
reikė

ga ir kitiems miegoti neduoda. Turi būti. Kitaip Katrė greičiau jo pasiųsti Baltijos laivynų iš
pobūvį. Ypatingai būtų malonu
Apylinkės
Valdyboje
įvyko
pa

Vakarais iki išnaktų repetuoja išsikapstytų iš savo bėdų ir dra
Kronštato, rusams reikėjo plauk sikeitimai. Iš valdybos pasitrau matyti daug senosios kartos lie
vengro Fodor dramų "Brandos ma per lengvai išsispręstų. Kvad
ti ilgiausiu keliu — aplink Afri
atestatų”. Po visų rūpesčių, kei ratgalvis, žinoma, yra matema kų. Kol admirolo Roždestvenskio kus p.- J. Gulbinienei, įeina se tuvių.
kimosi ir šposų jų parodys mums tikos mokytojas ir visoje Katrės
vadovaujama armada su kelioli
spalio 21 d., sekmadienį, lietuvių nusikaltimo byloje atlieka kal
ka tūkstančių kareivių nuplaukė
E L E C T
tintojo vaidmenį. Jis pats su
salėje.
prie Vladivostoko, paspirtis bu
Senieji vaidintojai parodė jau abejoja, ar besųs kvadratgalvis, vo nepajėgi kovoti: ilgoje jūrų
daug brandumo, nauji atėjusieji bet senas filosofijos mokytojas kelionėje daug kareivių išmirė,
stebina režisorių savo talentu. jam įrodo, kad jis toks tikrai yra. kiti buvo ligonys.
Drama turi visų krūvų jautrių, Bausmė. Katrė Hrovat gal ir Tada rusų laivynui plaukti ar
Candida t e for
juokingų ir netikėtų momentų. nebus per žiauriai nubausta. Bet timesniu keliu Sueso kanalu ne
Veiksmas slankus ir pilnas įtam reikės manyti, kad Dangus atėmė leido japonų rėmėjai, pirmoje ei
JUDGE
pos.
protų ar gyvybę tam Clevelando lėje anglai, buvę suinteresuoti
COMMON PLEAS COURT
lietuviui, kuris beateis "Brandos susilpninti Rusijų. Tada anglai
Atestato” pasižiūrėti. Turėkime turėjo prancūzų ir net amerikie
ASSISTANT LAW DIRECTOR
gerų vilčių, kad po vaidinimo ne čių paramų.
EXPERIENCED AND WELL QUALIFIED
reikės ieškoti savo bičiulių ligo Kaip matome, istorija karto
ninėj ar laidotuvių namuos. Juos jasi. Atėjo laikas, kada už carinę
TERM BEGINING JANUARY 6, 1957
susitiksime puikiame "Brandos Rusijų keršyja Sovietų Sųjunga,
Atestato” spektaklyje.
Election November 6,
remdama Egipto faraoniškų am
V. Mariūnas bicijų ir užsispyrimą.

SALVATORE PRECARIO
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IŠĖJO Iš SPAUDOS
VINCO KRĖVĖS
raštų pirmoji knyga

Jų sudaro skaitytojų mėgsta
mieji dalykai ŠIAUDINĖJ PA
STOGĖJ, ŽENTAS ir RAGA
NIUS. Knyga turi 400 puslapių,
įrišta kietais kolenkoro virše
liais.
Kaina $5.50.
Gaunama:

Rež. P. Maželis su šiuo veika
lu ir pats laiko egzaminus bran
dos atestatui, ta proga švęsda
mas savo scenos darbo penkioli
kos metų sukaktį. Mūsų bičiulis LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS
E. Skujenieks ne tik yra dramos
LEIDYKLOJE
vertėjas, bet ir gabiai vaidina
265 C Street
seno mokytojo vaidmenį.
South Boston 27, Mass.,
Istorijos istorija. Drama vyks
ta Vengrijos mergaičių gimna knygynuose ir pas knygų platin
zijoje. Baigiamosios klasės auk tojus.
lėtoja knisasi po šiuklšių dėžę, Visas raštų komplektas,
nes auklėtinės tikriausiai bus vėl 6-7 tomai, už
$25.00
jos karikatūrų pripaišiusios, šį
kartų laimikis stambesnis — tam, kas juos užsisakys da
gimnazistės meilės laiško juod bar ir atsiųs $5.00 rankpini
LUMBER CO.
gių. Jie įskaitomi už paskutinį
raštis.
Tūkstančiai grųsinimų
1321 MARQUETTE
Sutelktinėm pastangom pagal tomų, o už pirmas penkias kny
Eisenhoweris, karys ir gene Izoliacijos, porčių medžiaga, rankraštį susekama, kad jo au gas reikės mokėti tik po $4.00.
rolas, nepakentė pradžioje asme fanera, durys, langai ir kita. torė yra Katrė Hrovat. Ji geros LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spal
ir žinomos šeimos duktė, bet už votas, su visomis upėmis, eže
ninės sargybos, tikėdamas, kad Pramonės medžiaga.
šitokia nuodėmę negali laukti rais, kalnais, miestais ir mieste
pavojaus jam nebus, iki paskai Tuoj pristatoma.
mažesnės bausmės, kaip pašali liais — puiki priemonė tėvynės
tė vieno Baltųjų Rūmų reporte
ELMER CHOCKER, Mgr.
rio išleistų knygų apie septynis
nimo iš gimnazijos.
pažinimo mokslui.
Meilė. Meilė šitoje dramoje Sieninis, suvyniojamas $4.50.
pasikėsinimus prezidentus nužu Vienas blokas N. W. iš E. 55 St.
dyti. Parūpo jam pasiteirauti kų
skamba savo pačiais jautriaisiais Sulankstomas, knygelės formos
ir St. Clair Avė.
jo sargyba žino apie tokius žy
virpuliais ir žody, ir akyse, ir $3.50. Ar mokiniai juo aprūpin
HEnderson 1-5080
žingsniuose. Gimnazistės myli ti?
gius prieš jį. Ir štai kas paaiš
miriau
savo sapnų ir pasakų karalaičius. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Jam ir Katrės Hrovat laiškas, — Leidykla dar turi keletu pil
nukopijuotas iš "Madam Bova- nų komplektų, I-VIII tomai. Už
IŠRINK
ry” romano. Klasės auklėtoja sakymai priimami.
Salaji, senmergė, ilgisi savo auk
Lietuvių Enciklopedijos
lėtinių meilės ir įsitikinusi, kad
Administracija
yra nekenčiama. Bet ji apsirin
(43)
Kandidatu i Kongresmanus 21 Distrikte
ka. Jų mergaitės vistiek myli. aMMmuuuiiuiuuuuuuiuiiuuiuuiiiuuiHuinimiiiiiiiniiiiiinniiiiiiiiniiuiiuuiiuiiuiiuiMiiii
DIRBANČIŲJŲ DRAUGAS. JEI NORI, KAD BŪTUM
Direktorius tariasi esųs mylimas
ATSTOVAUJAMAS — JĮ RINK.
kaip vyras. Irgi apsirinka. Jis
DIRVA
mylimas tik kaip direktorius.
RINKIMAI LAPKRIČIO 6 D.
LAUKIA
Meilė šioje dramoje yra ir vil
RESPUBLIKONŲ SĄRAŠAS.
čių, ir bausmės priežastis.
JŪSŲ TALKOS!

CHARLES H. LOEB

Jums patiks

Jis yra šviesesnis!
DABAR Už VIETINES KAINAS!

Brewefy Compūnyi Detro!t 26< Michigon

AMERIKOJ VIENINTĖLIS UGNIM VERDAMAS ALUS PRIE 2000 LAIPS.!

Dirva Nr. 42 * 1956 m. spalio mėn. 18 d.
■s

r

GERI NAMAI

1956 M. SPALIO MĖN. 21 D. LIETUVIŲ SALĖJE

APYLINKĖSE
Dirvos padėka

Čiurlionio Ansamblis į Torontą

Rengiant Dirvos metinį vaka Spalio mėn. 27 d. čiurlioniečiai
rą puikia talka bufetui, svečių vyksta į Torontą, kur kartu su
patarnavimui ir kitiems dar Varpo choru Kanados lietuviams
bams daug talkino visa eilė nuo atliks Mažąją Dainų šventę.
širdžių bičiulių, širdingą padėką
Čeponio Romualdo
reiškiame:
J. Butrimaitienei, p. Besparai- paieško brolis. Rašyti: 345 E. 222
tienei, Danutei Brazaitytei, p. St., Euclid 23, Ohio.
Bliumentalienei, p. BlaškeviAleksas Laikūnas
čiams, VI. Blinstrubui, J. Chmieliauskienei, O. čepukaitienei, R. su šeima persikėlė į naujai pirk
Degesienei, M. Dunduraitei, P. tus namus: 10306 Burton Avė.,
Dabrilai, D. Gatautienei, J. Gul Bratenahl, Ohio.
binienei, p. Garmienei, E. GasIgnas Musteikis
paraitienei, p. Gailiušienei, Rū
tai Gaidžiūnaitei, N. Gaidžiūnie- pakeitė adresą ir dabar pasiekia
nei, Arūnui Gasparaičiui, Kęstu mas: 1176 E. 71 St., telef. HE
čiui Gaidžiūnui, A. Garlauskui, 2-0318.
St. Jurgaičiui, Z. Rudokienei, J.
St. Grabliauskas,
Kazėnienei, O. Karpienei, p. Karnėnienei, V. Kamantui, V. Ki vokiškų radijo aparatų atstovas
laičiui, K. S. Karpiui, p. Kamins iš Bostono, Clevelande bus spa
kui, St Lozoraitienei, G. Modes- lio mėn. 18 d. Susto^ pas p. Jotavičienei, M. Mišeikienei, B. hansoną.
Malcanienei, p. Makarskienei, R.
Orintisnei, V. Orintui, p. Raste Parsiduoda vienos šeimos namas,
nienei, p. Rinkevičienei, p. Raulinaitienei, p. Ramanauskienei, tarp St. Clair ir Superior Avė.
J. Steponavičienei, E. Skrabuly- Šv. Kazimiero parapijos rajone
tei, A. Sandargienei, R. Snars- — 1248 E. 87 St. 8 kambariai.
kienei, p. Sukurevičienei, ‘ p. Dar vienas kambarys 3 aukšte.
Skrinskienei, K. Sakalienei, J. Garažas 2 mašinoms. Gaso cent
Salasevičienei, J. Salasevičiui, B. rinis apšildymas su radijatoriais.
Steponavičiui, T. Urbaitienei, V. Rūsys po visu namu su nauju
Vilkaitienei, P. Venciui ir Pr. modernišku ir dideliu karšto van
dens boileriu. Kietos grindys. Va
Visockiui.
I sarą vėsu ir patogu, nes miega
Nuoširdus ačiū programos
vykdytojams: J. Luizaitei, J. mieji atvėsinami įrengtu šaldy
Jankauskaitei, V. Žukauskui ir tuvu (air condition).
Šviesūs ir saulėti kambariai,
kitiems. Ačiū p. Gataučiams,
nes
namas yra tarp 2 įvažiavimų.
sudariusiems puikias sąlygas V.
Žukauskui paviešėti Clevelande.1 Patogus ^ima: su vaikais, nes
Visu nuoširdi talka mus įga'kiemas su darželiu, aptvertas melino vakarą sėkmingai pravesti, taline vielos tvora. gurėti gakuris Dirvos reikalams davė gra- hma kasdien nuo 9’Zj iki ll’Zz
žią sumą pinigų. Ačiū visiems ir nuo 5 vaL lkl 7 vaL vakaro’
svečiams, iš toli ir arti, vakare
PARDUODAMI NAMAI
dalyvavusiems.

LB CLEVELANDO APYLINKĖS

VAIDILOS TEATRO
VISIEMS, JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS, LABAI JDOMI

P R E M J E R A

BRANDOS ATESTATAS.
L. FODOR 3 VEIKSM. DRAM. VEIKALAS

Režisuoja akt. P. MAŽELIS

BET PRADĖKIT DABAR!

""

~

>

JUMS GERI NAMAI

VAIDINIMAI PRADEDAMI PASKELBTU LAIKU.

E. 128 — St. Clair, didelis
dviejų šeimų, po 3 miegamuosius,
2 kamb. trečiam. Gaso šildymas.
Garažai. Labai didelis sklypas.
*
Eddy Rd. rajone 4 šeimų ply
tinis namas. Po 5 kamb. butai.
Gaso šildymas. Geram stovy ir
i
geros pajamos.

Į pirmąjį vaidinimą moksleiviams kainos papigintos.

Biletai iš anksto gaunami Dirvoj, Spaudos Kioske, pas V-bos
iždin. J. žemaitį ir pas paskirus platintojus.
Užkandžiai, gėrimai, šokiai.

RA t NAUSNERIS,
Namų prekyba; namų, baldų ir
automašinų apdrauda.
Dabar Dirva kasdien atidary Rapolo žmonai, Dirvoje yra už11809 St. Clair
ta nuo 7 vai. ryto iki 4 vai. klidęs laiškas. Prašom užeiti į
UL 1-3919
LI 1-9216
vakaro ir vėl nuo 5 vai. vakaro Dirvą ir laišką atsiimti.
- — -------- '
iki 7 vai. vakaro.
Visi clevelandiečiai, norintie
Išnomuojamas butas
IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARIAI
ji užsimokėti už prenumeratą,
4
kamb.,
1443
E.
63
St.
Kreip

su baldais arba be baldų. Yra vo
paduoti skelbimus ar nusipirkti
tis
telef.:
EX
1-7569,
kasdien
po
nia.
knygų, naudokitės dabar visiems
4 vai. po pietų.
Ideali vieta 2 ar 3 asmenims.
patogiu laiku.
Kreiptis:
6302 Belvidare Avė.
šeštadieniais atidaryta nuo
(44)
Pigiai parduodu kambariams
8:30 vai. iki 12:30 vai.
šildyti gaso pečių,
Cleveland miesto sveikatos ir naudotą tik du mėnesius.
PARDUODAMAS NAMAS
pagalbos skyrius
Teirautis vakarais nuo 6 vai.
1334 E. 81 St. vienos šeinios,
rengia įdomias ekskursijas į tos telef.: CE 1-8946.
8 kambarių. Garažas. Modernūs
srities įstaigas kiekvieną ketvir
hoI-'
kambariai.
tadienį nuo šio mėnesio iki atei
J. S. AUTO SERVICE
šaukti: EX 1-7502.
(42)
nančio gegužės mėn. Kelionė, ku
<iiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiii .jiiiiiiiii<iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sav. J. Švarcas
ri prasideda 8:50 nuo Terminai
O’LARKS RESTORANAS
1254 Addison Road
Tower tęsis iki 3:45 vai. p. pie
Tel.
HE
1-6352
Puikus maistas, geri gėrimai.
tų. Kelionė asmeniui kaštuoja
$1.35. Vietas užsisakyti telefo Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v. Savininkas lietuvis — Joseph
Dragūnas. Kviečiami atsilanky
NSff Rd. iš 6-šių didelių, gra nu — TO L4600. Visj lietuyįai
Tuntų sueiga ir subatvakaris
AUTOMAŠINŲ
žių kambarių colonial. Naujai kviečiami dalyvauti.
ti.
TAISYMAS
(sks) Spalio 20 d., šeštadienį, įrengtas apačioje 7-tas kambarys
Clevelando Neringos skaučių ir — sanrūmis. Naujas gaso pečius. Senai girdėtas Ą’uolų oktetas,
10508 St. Clair Avė.
Mašinų viršaus taisymas
Pilėnų skautų tuntai lietuvių sa Naujai išdažytas, puošnus skie
(42)
vad. J. Kazėno
ir dažymas; motorų, stab
lėje šaukia bendrą abiejų tuntų pas. Visai geram stovyje, beveik
džių
patikrinimas
ir
taisy

sueigą. Pradedama 7 v. v. iškil naujas, garažas, gražus kiemas Spalio 28 d. 5:30 vai. pasiro
mas, greičio dėžės ir kt. ma
minga sueiga Lietuvos Skautų — pilnas įvairių gėlių. Dėl sku dys Moterų S-gos 36 kuopos me šinos dalių įdėjimas.
Nesvarbu, ar jūs esate pėščias,
Sąjungos 38 metinėms paminėti, baus pardavimo prašo tik tinėj vakarienėj, Nauj. Parapi
ar
keleivis savoj ar keno kito
jos salėj ir išpildys meninę pro
Visais mašinų reikalais
vėliau ten pat lauželis ir pasi $17,500.
mašinoj.
Jums svarbu žinoti apie
gramą.
Oktetui
akompanuoja
kreipkitės
į
linksminimas, kurio pradžioje E. 127 St. iš 6-šių kambarių
naują Travel Accident Policy.
jauniesiems bus pravesti žaidi colonial. Gaso pečius. Garažas. Laimutė Obelenytė.
J. S. AUTO SERVICE
mai ir rateliai, o vėliau bus šo Po visu namu rūsy3. Didelė, mo Biletai po $2.00. Pelnas Nauj.
iki $5,000 apdrauda tik už $5.00
Parapijos
mokyklos
statybai.
kiai orkestrui grojant.
per metus.
derni virtuvė. Iš lauko ir viduje
Skaučių-tų mamytės ir tėve naujai išdažytas - išdekoruotas.
Gyvybės, nelaimių, ugnies,
liai apatinėje salėje jaunimui ir
Pats namas tikrai geram stovy
svečiams rengia bufetą. Cleve je ir ramioj, gražioj gatvėj —
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
automašinų apdrauda
lando jaunimas ir skautiškieji
Skambikit: SK 1-2183
$12.900.
(Taip pat j Rusiją, Sibirą ir kitus kraštus)
bičiuliai kviečiami praleisti jau Turime parduoti ir daug kitų
kioje šeiminiškoje nuotaikoje įvairių namų.
Lietuvių bendrovė PARCEL TRADING COMPANY
PAULINA
subatvakarį.
siunčia įvairiausių rūšių individualius dovanų siuntinius.
MOZURAITIS,
Skautės ir skautai į lietuvių Šaukite Paul Mikšys namų
Iš Londono, Anglijos — pilniausias pasirinkimas pagal
agentas
salę renkasi 6:30 vai.
telef. LI 1-8758 arba office
mūsų katalogus:
angliškų vilnų, avalynės, vaistų, odos, laikro
Kovac Realty
Brandos atestato
džių, maisto prod. ir kitų dalykų.
969 E. 185 St.
Iš Amerikos — persiunčiame Just) atneštus (ar paštu
vaidinimas įvyksta jau šį sek
KE 1-5030
mums atsiųstus) siuntinius. Taip pat siunčiame ir ORO
madienį. Plačiau skaityk šio pus
REMONTO DARBAI
PAŠTU.
lapio skelbime ir 6 psl. dedamam
Atlieku mažus ir pagrindinius
GERAS NAMAS
Visų siuntinių PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
aprašyme.
namų remontus, tinko darbus,
E. 185 St., netoli Naujosios lie
Mes esame savistovi bendrovė, veikiame be tarpininkų.
medžio darbus ir dažymą bei de
Clevelande mažoji dainų šventė tuvių parapijos, būtinai pama
Maloniai kviečiame visus lietuvius naudotis mūsų rū
koravimą.
tyk šį 6 kambarių colonial namą.
pestingu ir nuoširdžiu patarnavimu.
Čiurlionio Ansamblis, dalyvau 114 vonias, dvigubi garažai. Kai
V. Riekus
jant Varpo chorui iš Toronto, na tikrai prieinama.
Vedėja ANASTAZIJA JUODVALKIENĖ
16209 Arcade
lapkričio 18 d. 3 vai. po pietų
DeVanna Realty
Tel. IV 1-2470
WHK salėje, Clevelande rengia
535 E. 185 St.
KE 1-2227
<___________________ ,
mažąją dainų šventę. Be rinkti
nių Čikagos dainų šventės reper
tuaro dainų, kurias atliks jung
1165 East 71st Street, Cleveland 3, Ohio
tiniai 150 asm. Čiurlionio ir Var
B A L T I C
Telefonai: įstaigoj — UT 1-0807. bute — EX 1-7427
po chorai, diriguojami muz. Alf.
Supply Co.
Mikulskio ir S. Gailevičiaus, ma
Tiekia prekes tiesiai iš urmo
žosios dainų šventės programoje
bus parinktų lietuvių liaudies
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
sandėlių, sutaupant pirkėjui
dainų ir ištraukų iš operų pav.
brangų krautuvės patarnavimą.
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
Valandėlė Kauno operoje.
Gaunami visų žymesnių firmų
išvežiojame į namus.
Mažojoj dainų šventėj laukia
gaminiai. Skambinti B. Snarsma klausytojų ir iš artimųjų ko
kiui. Tel. KE 1-0210.
lonijų — Detroito, Pittsburgho,
ST. CLAIR BAKERY
Akrono, Daytono ir kit.
Sav. O’Bell-Obelenis
Caver* altvav* įve/coma
Visais maž. dainų šventės rei
Mes turime spalvuotų pirkėjų.
kalais prašome kreiptis:
6212 Superior Avenue
Tel. EN 1-6525
Kreipkitės ir mes parduosim
Čiurlionio ansamblis, c/o J.
Antroji mūsų krautuvė yra
Jūsų namą.
Nasvytis, 10823 Magnolia Dr.,
1404 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
Cleveland 6, Ohio.
WADE PARK REALTY CO.
Clcvelano
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
7032 Wade Park Avė.
Dr. A. Martus
Urust Company
Arthur
O. Mays, broker
produktus.
persikėlė į savo namus — 11701
Telef.
; UT 1-7551
Shadeland Avė., Cleveland 8.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti
(52)
Telef.: UL 1-5741.
-

Dirvos darbo valandos

"X

J. C1JUNSKAS
ofise UT 1-0323
JUOZO KAMAIČIO
Atstovas;
LAIKRODININKAS
naujų batų parduotuvė
Chimes Realty
Taiso ir parduoda laikrodžius
5 šeimų mūrinis apartamentas
ir batų taisymas
apyrankes ir kitas brangenybes
lenkų rajone. Dvigubi porčiai
Sąžiningas ir garantuotas dar
1389 East 65 St.
prieky ir užpakaly. Gerai išlaibas prieinamomis kainomis.
kytas viduj ir iš lauko, Tuoj
Norintieji kreiptis telefonu
753 E. 118 St.
šaukti. Prašo $28.000.
Telef.: LI 1-5466
♦
šaukit IIE 2-2615 tarp 7-9 vai
Cleveland 8, Ohio
Vienas šeimos, 6 kambarių, vakaro.
lenkų rajone. Garažas. Kaina
$75C0.
V I C T O R BANIONIS
PRADEKIT MAŽA SUMA!
namuose SW 1-9568
Namų telef. šaukit nuo 9 vai.
ryto iki 9 vai. vakaro.

I-jo vaidinimo pradžia 2 vai., II-jo — 6 vai.

Biletų kainos: I-jo viadin. 1.00; 1.50; 2.00 dol.
II-jo vaidin. 1.50; 2.00; 2.50 dol.

— ?

Santaupos apdraustos iki $16.090
3% palūkanų.
PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINOS
AND LOAN ASS'N.

p. Gurklienei,

l

IMSURED

&
JF

Du skyriai
6712 Superior Avė.
HE 1-2498
13515 Euclid Avė.
MŲ 1-8100

n GERESNI NAMU STATYTOJA^
VISUOMET ĮSTATO
y

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą
>0.3 —

^>>4-4 Aiž

I. j. S A M A S

JEWELER

i
:

į

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

7007 Superior Avė.

I

I

Greta Ezella Theatre g

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

■■ laun’’”^ ■'

■

I

LEIMON’S CAFE
visi; lietuvių susitikimo vieta
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.
Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai.

ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST.

KE 1-9737

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ
NORS DARYDAMI
Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant
kur nors praleisti linksmai laiką ar rengiant subuvimus, vakarus, vestuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti.
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.
Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

EX 1-1143

PARCEL TRADING
COMPANY

T

2
3

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deila E. Jakubs & IVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-1763
936 East 185 Street
KE 1-7770

i
į

B
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W. J. Bryan Dorn (D., C. S.) and
Mrs. Dorn.
Gerald R. Ford, Jr. (R., Mich.) and
. Mrs. Ford.
Harold H. Veide (R., III.) and Mrs.
Veide.
J. Edgar Chenoweth (R., Col.) and
Mrs. Chenoweth.
George W. Andrews (D., Ala.) and
Mrs. Andrews.
Perkins Bass (D., Tenn.) and Mrs.
Bass.
L. Mendel Rivers (D., S. C.) and
Mrs. Rivers.
Bedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
Dr. Walter II. Judd (R., Minn.) and
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976),
Mrs. Judd.
Edward H. Rees (R., Kansas) and
Mrs. Rees.
DERLINGOJI
VASARA
Eugene Siler (R., Ky.) and Mrs.
iiHiniiiiiiiiimiiiiiiii
Siler.
Danei J. Flood (D., Pa.) and Mrs.
fl
Flood.
T. A. Thompson (D., La.) and Mrs.
Thompson.
X
Leon H. Gavin (R., Pa.) and Mrs.
Gavin.
J. M. Rohsion, Jr. (R., Ky.).
Dvi gražuolės — izraelė ir egiptietė, nors jų kraštai ir pešasi, bet dalyvaudamos Londone pasaulio
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan
George A. Dondero (R., Mich) and
gražuolės rinkime, gerai sutaria.
Mrs. Dondero.
Kaip jau kartą DIRVOJE ra- St., Erooklyn, N. Y.). Arti 4,000 Legation and Madame.
Sam Coon (R-, Oregon) and Mrs.
šiau, ALTS suorganizuotame lie- egzempliorių buvo paskleista I The Charge d’Affaires Minister of Coon.
mas čia laikomas individualios [ viis. Priimdamas pakvietimą, raV. Adamkavičius ir R. Mieže
Latvia and Madame Spekke.
Winifield K. Denton (D., Ind.) and asmenybės reikalu, matyti ir iš....................
tuvių sąskrydyje Washingtone tarp rinktinių amerikiečių.
.........................
lis
išrinkti j A. Olio iniciatyva
šė:
"Negaliu
santariečių
kvieti

Counselar of the British Ambasy — Mrs. Denton.
to, kad Santara nekada nėra ofi mo laikyti vien išimtinu mano įsteigtą Illinois Amerikos Lietu
mes nepasiekėme tik vieno tiks-! šiai ir kitoms priemonėms vei- Brasnan, Mr. and Mrs.
A. M. Fernandez (D., N. Mex.) and
cialiai nieko apie religiją pareiš asmens pagerbimu. Tebūnie šis vių Respublikonų organizacijos
lo: — kad aukštesnio rango lie- kiant, į iškilmingąjį sąskrydžio The Ambassador of Nicoraguo and Mrs. Fernandez.
tuvis dvasininkas katalikas ten banketą atsilankė 340 įžymių Senora de Sevilla Sacasa.
William C. Cramer (R., Fla.) and kusi. Nė neturėtų ji tai daryti: aktas išraiška pagrabos pirmoje valdomąjį organą.
*
Mrs. Cramer.
tai pergiliai žmogaus prigimtyje
atvyktų ir sukalbėtų maldą (sąs- amerikiečių svečių, ir 34 televi
Taipgi dalyvavo su žmonomis Charles B. Hoeven (R., III.) and ! glūdinti tematika, kad į ją būtų eilėje tiems mano bičiuliams, ku
krydžio dalyvių dauugmas iš lie zijos, laikraščių, magazinų ir ra
Trečiasis
Santaros
metraštis
rie
nuo
1940
metų
iki
šiandien
šeši Amerikos senatoriai:
Mrs. Hoeven.
I galima grūstis su organizacinių yra žuvę kovoje dėl Lietuvos lais jau suredaguotas, ir šiuo metu
tuvių buvo katalikai). Mūsų dijo stočių atstovų.
Paul G. Rogers (D.,
kviestiems lietuvių dvasinin Apie sąskrydį netrukus pasi
štampų spalvomis susidažiusiais vės ir dėl tikėjimo į idealus, ku redakcija vaikšto po gatves, el
Henderson Lanham
and
kams atsisakius, šią keistą spra rodė puikių pranešimų, ypač Chi U. S. Senators:
pirštais. Pergrubus tai metodas, riuos savo vėliavon yra įsirašiu getaudama jo išleidimui lėšų ...
Mrs. Lanham.
gą užpildyti maloniai sutiko vie cagos, Washingtono ir kitų mies J. L. McClellan (D., Ark.) and Mrs.
«
si ir Lietuvių Studentų Santara.
Victor A. Knox (R., Mich.) and ir per jautri tema.
nas Washingtono amerikietis tų amerikiečių spaudoje. Dalį tų McClellan.
Mrs. Knox.
Santariečiai džiaugiasi HenAr šitoks sustojimas ties in Aš priimu santariečių kvieti
prelatas J. Cartwright, šv. Mato atgarsių galima rasti min. P. ža- Edward Martin (R., Penn.) and Mrs. Charles R. Jonas (R., N. C.) and divido siela yra indiferentizmas, mą . .. kaip atstovas tų, kurių rietos Virkau ir Vytauto Vepšto
Mrs. Jonas.
katedros klebonas.
deikio anglų kalba leidžiamame Martin.
šiandien jau nebėra, bet kurie, džiaugsmu: įkūrusieji šeimos ži
Porter Hardy, Jr. (D. Va.) and ar ypatingos paagrbos jai ženk
Šiaip, visus kitus užsimojimus Lietuvos Pasiuntinybės Informa John Stennis (D., Miss.) and Mrs.
las — gali spręsti tik tie, kurie! jei būtų gyvi, jaustų artimumą dinį buvo Urbanos santariečių
Mrs. Hardy.
Stennis.
sąskrydis įvykdė, programą davė cijų Biuletenyje ir net Congres- Edward J. Thye (R., Minn.) and James G. Polk (D., Ohio) and Mrs. gerai pažįsta visą santariečiuose Lietuvių Studentų Santarai tiek sekretorė ir pirmininkas ...
ir pravedė kaip buvo numatyta. sional Recorde.
*
Polk.
Mrs. Thye.
atstovaujamą žmogiškumo įvai pat, kiek ir aš jaučiu.”
Visi programos vykdymo pa
Ruth Thompson (R., Mich.).
Arthur V. Watkins (R. Utah) and
*
rybę. šių sprendimo santariečiai
• Išleistas kariuomenėn nevvyorBanketo metu buvo progos Mrs. Watkins.
Sid Simpson (R., III.) and Mrs.
kviestieji menininkai, daininin
nebijo. Tuo tarpu žmonėms, ku
Žiemos stovyklas Kalėdų atos kietis Romas Penikas, dirbęs jū
trumpai informuoti svečius pa Henry C. Dworshak (R. Idaho) and Simpson.
kai ir muzikai bei kultūrininkai
grindiniais lietuviškais klausi Mrs. Dvvorshak.
William H. Avery (R. Kansas) and rie žiūri iš šalies ir vadovaujasi togų metu rengs Detroito ir Bos ros skautuose.
nuoširdžiausiai ir su tikru pasi
pirmais įspūdžiais: galime tik la tono santariečiai: vieni viduri
Mrs. Avery.
mais. Prie Garbės stalo buvo se
aukojimu savo misiją atliko. Už
O taipgi 55 Atstovų Buto na Fred Schwengel (R., Iowa) and bai mandagiai pasiūlyti... tą niams vakarams, kiti rytams.
kančios ypatos: —
tai jiems priklauso nenykstanti
riai (su žmonomis 103 asmenys): Mrs. Schwengel.
pačią susilaikymo dorybę.
Bostoniečių stovykla rengiama,
sąskrydžio rengėjų padėka.
Henry 0,-T^lle (R., Iowa) and Mrs.
Speaker’s Table:
KLAIDOS ATITAISYMAS
Turbūt, visi santariečiai su kur ir pernykštė, Frankonia,
Talle.
Kaikuriais kitais požiūriais,
Representatives:
tiks,
kad
verčiau
būti
maža
or

New
Hamplshire.
Bus
tai
keturių
The
Honorable
and
Mrs.
Aandahl
Man labai nemalonu Jus varRussell V. Mack (D., Wash.) and
kaip sąskrydžio lietuvių ir ame
ganizacija, negu įžeisti bent vie dienu stovykla, drauge ir Naujų i
(Assistant Secretary of the Interior)
ano rašinio apie Liūnės
rikiečių svečių dalyvavimo at The Honorable and Mrs. George W. W. F. Norrel (D., Ark.) and Mrs. Mrs. Mack.
ATofil
cililLimnc
~
.
__ . _
__
_
Craig Hosmer (R., Cal.) and Mrs. no žmogaus religinius įsitikini Metų sutikimas. Studentai daly Sutemos
Norrell.
Tebūnie Tarytum Pa
žvilgiu, sąskrydžio rengėjų at Andrews
Hosmer.
mus
arba
priversti
bent
vieną,
vauti
kviečiami
visi.
Stori ing Cole (D.,
(
N. Y.)and Mrs.
sakoj, tačiau vienoje vietoje įsi
sargios viltys buvo net pralenk
(Representative from Alabama). Cole.
Leroy Johnson (R., Cal.) and Mrs. kuris negali nuoširdžiai melstis,
*
brovė
didelė ir esminė korektū
tos ir veik dvigubai perviršytos. The Honoralble and Mrs. Wayne
Johnson.
Brooks Hays (D, Ark.) and Mrs.
praleisti savo sekmadienio rytą
Veiklos ratas vėl pradeda suk ros klaida. Pirmos skilties šeštos
Kada kaikurie asmenys iš Wa- Aspinall
Hays.
(B. d.)
bažnyčioje. Santariečiai neveid tis: New Yorko santariečiai bu pastraipos pirmame sakinyje yra
(Representative and member of
VVayne N. Aspinall (D., Col.) and
shingtoao ir tūlos niusų "politi
mainiauja: kas iš jų tiki — ti vo surengę pajūrio iškylą, o rug iškritęs žodelis "Moterų”. Toji
National Monument Commission). Mrs. Aspinall.
nės partijos” viešai per laikraš Dr. and Mrs. Stephen Biežis.
ki,
ir kas netiki — netiki, ir ne sėjo 30 d. Clevelande tarėsi žy klaidelė visiškai pakeičia ne tik
E. C. Gathings (D., Ark.) and Mrs.
čius ir susirinkimuose kvietė Mosn. J. Cartwright
kiekvienas, kuris krikščioniškais mieji pareigūnai R. Mieželis, R. sakinio, bet ir visos pastraipos
Gathings.
sąskrydį boikotuoti, skelbė jį bū (St. Matthew’s Cathedral).
principais gyvena, apie savo są Babickas, N. ir D. Bartuškaitės, mintį. Sakinys atspaustas taip:
H. A. Dixon (R., Utah) and Mrs.
siant blogu pasitarnavimu Lie The Honoarble and Mrs. Loy W.
Dixon.
žinę šūkauja, kaip prekyvietėje J. Gilvydis, Z. Rekašius ir J. šos- "Nenorėdami nieko įžeisti, o tai
tuvos reikalams ir t.t., tai galė Henderson
Page Belcher (R., Okla.,) and Mrs.
žuvų pardavėjos. Teisti galima takas. Chicagoje Danutė Saka pogi ir užginčyti, jog tobula ei
(Deputy
Under
Secretaty
of
Statė).
Belcher.
tume net pasakyti, kad mūsų
tik kito darbus. Ties kito sąžine, lauskaitė skaitė apie "Menų Evo lėdara nėra jokia kliūtis gerai
Mr. and Mrs. Howard Trivers
J. Arthur Younger (R., Cal.) and
viltys ten buvo įgyvendintos ne (Eastern European Affairs —
mums atrodo, tenka su pagarba liuciją”, ir šiaip vaizdžią paskai poezijai kurti, turime ne be liū
Mrs.
Younger.
be dvigubai, bet keturgubai.
Department of Statė).
Viskas labai patiko pirmąsyk sustoti. Tai, turbūt, vienintelis tą dar pailiustruodama projek desio konstatuoti, kad mūsų poe
Jackson B. Chase (R., Neb.) and
Sąskrydis lietuvišką reikalą The Honorable and Mrs. Larson
Mrs. Chase.
atvykusioms į santariečių išvy kelias žmogui, kuris bando su toriumi.
zija tremtyje bendran lietuvių
plačiai įvedė į amerikiečių įta-| (Ūnder Secretary of Labor).
*
Charles E. Bennett (D., Fla.) and ką. Bet kitą rytą, eidamos baž kitais toks būti, kokiais jis norė
poezijos kraitin neįnesė ypatingų
kingus sluoksnius ir gavo Lie- Chief of the Lithuanian Diplomatic Mrs. Bennett.
Išrinkti nauji Ch.icagos santa naujovių nei tematine, nei gry
nyčion, jos sutiko iškylos dalyvį, tų juos matyti.
tuvai daug naujų draugų. Veik Serv’.ce and Mrs. Stasys Lozoraitis. Lavvrence H. Smith (R., Wisc.) and
*
riečių
šeimininkai: R. Vaitys, L. nai formaline prasme”. Turėtų
įsivilkusį
į
maudymosi
drabužį
Mrs. Smith.
ta buvo atsargiai ir planingai. Mr. and Mrs. Anthony Olis.
The Honorable Ivy Baker Priest and
ir visu rimtumu besiruošiantį į
Trečiuoju Santaros Garbės Narbutis. J. Lintakas, R. Bet- būti: "Nenorėdami nieko įžeisti,
Leonor
K.
Sullivan
(D.,
Mo.).
Dar gerokai iš anksto prieš su-i Mr. Priest
Clifton Young (R., Nev.) and Mrs. ežerą Tas jas dargi pakvietęs Nariu (po pp. A. Devenienės ir kauskaitė ir D. Sakalauskaitė. o taipogi ir užginčyti, jog tobu
darant sąskrydžio Garbės Komi
(Treasurer of the United Statės). Young.
kartu. Senu lietuvišku įpročiu J. Bačiūno) Tabor Farm suva Skyrius dauginas, greičiau, ne la eilėdara nėra jokia kliūtis ge
tetą, buvo painformuotas Vals The Honorable Sayed Abdurrahman R. D. Harrison (R., Neb.) and Mrs.
viešnios iš vieno lengviausiai pa žiavimas išrinko Karolį Drungą, gu buvo galima laukti: naujai rai poezijai kurti, turime ne be
tybės Departamentas apie tai, Ibn Abdussamed Abu-Taleb
Harrison.
darė išvadą apie visus, ir nuta pirmose eilėse dalyvavusį po įstojo penkiolika nariu.
liūdesio poezijos konstatuoti, kad
(Charge d’Affaires, Yemen).
kokių tikslų sąskrydis siekia.
G. L. McDonough (R., Cal.) and
*
rė iš santariečių draugijos pasi grindžio kovos prieš Lietuvos
Madama Antonas Smetona
mūsų moterų poezija tremtyje
Mrs. McDonough.
Buvo painformuota tuo tikslu,
Filisteris Br. Budginas vado bendran lietuvių poezijos kraitin
(Widow of late President Smetona
traukti ...
okupantą ogranizavime ir vado
K.
M.
LeCompte
Iowa)
and
(R-,
kad Valstybės Departamentas
of Lithuania).
Be abejo yra santariečių, ne vavime nuo pat 1940 metų. Vo vauja Los Angeles inžinierių neįnešė ypatingų naujovių nei
Mrs. LeCompte.
galėtų informuoti tuos narius, Mr. and Mrs. A. Lapinskas.
George Grant (D., Ala.) and Mrs. vaikščiojančių bažnyčion. Tokių kiečių kalintas įvairiuose kalėji draugijai, o fil. Tadas Naginio- tematine, nei grynai formaline
kurie sutiko ar buvo vilčių, kad The Honorable Francis O. Wilcox
GranT
yra ir skautų, ir net ateitininkų muose ir iš Berlyno sovietų grą nis sekretoriauja Bostono Rašto prasme”.
sutiks įeiti į Garbės Komitetą. (Assistant Secretary of Statė).
Marguerite Stitt Church (R., III).
tarpe. Išvadas tat iš vieno kito žintas Lietuvon, prasiveržė per Klubui ir dėsto šeštadienio mo
A. Audrius
The
Honorable
and
Mrs.
Felix
E.
Michael D. Feigham (D., Ohio) and
Po to jau kiekvienas Garbės Ko
asmens privataus elgesio ir te geležinę uždangą ir šiandien, kykloje. Fil. S. šimoliūnas dar
Wormser
Mrs.
Fcighan.
miteto narys buvo atsiklaustas
(Assistant Secretary of the Interior)
galima daryti apie jį patį. O kad nors skaudžiai nukentėjusios bavosi sporto žaidynių organiza
John E. Henderson (R., Ohio).
ir gautas jo formalus sutikimas. The Honorable, The Minister of
religinių įsipareigojimų vykdy- sveikatos, daugely darbų akty- ciniame komitete.
Peter F. Mack, Jr. (D., III.).
DIRVĄ UŽSISAKYTI
Mums buvo ypatingai džiugu, Lithuania and Mrs. Zadeikis.
♦

RvA

•★★★■
THE FIELD

Santsriečiu
gyvenime

kad Garbės Komiteto pirmininku
sutiko būti Amerikos viceprezi
dentas Richard M. Nixon. Ne ma
žiau džiugu, kad vėliau jis dau
gelį mūsų kviečiamų amerikiečių
pats informavo apie sąskrydį ir
jo tikslus. ...
Garbės Komiteto nariais su
tiko būti asmenys iš visos Ame
rikos, įžymūs visoumenės asme
nys, finansininkai, politikai, laik
raštininkai, televizijos bendro
vių viršininkai... štai tie gar
bingi asmenys:
Pirmininkas — Richard M.
Nixon, Vice President of the Uni
ted Statės, Mrs. Richard M.
Nixon, Washington, D. C.; The
Speaker of the House of Repre
sentatives, Joseph W. Martin,
Jr., Washington, D. C.; The Se
cretary of Commerce and Mrs.
Weeks. Washington, D. C.; Se
nator Styles Bridges and Mrs.
Bridges, Washington, D. C.. Se
nator Everett M. Dirksen and
Mrs. Dirksen, Washington, D.
C. ir t.t.
Sąskrydžio rengėjai išleido
anglų kalba labai gražų sąskrydinį leidinį, (norint gauti dar
vieną kitą egjempliorių reikia ra
šyti Juozui Ginkui, 495 Grand

Ir kitų skyrių santariečiai galima ir šiandien, n6ra reikalo
kviečiami dalyvauti Detroito
skyriaus spalio 27 d. ruošiama
me studentiškame linksmavaka- laukti nei metų, nei meni
ry.
pabaigos!
*

Taipgi girdėjo lietuviškais
klausimais čia dalyvavę 27 už
sieniu diplomatai, kurių tarpe...
LITHUANIAN FESTIVAL
GUEST LĮST

Diplomats:
The Minister of Lithuania and Mrs.
Zadeikis.
Mirga Zadeikis.
Stasys Zadeikis.
•
Juozas Rajeckas, Counselor of Li
thuanian Legation and Mrs. Rajeckas.
The Ambassador of Viet-Nam and
Madame Tran-Van Choung.
The Ambassador of the Dominican
Republic and Senora de Salazar.
The Ambassador of Afghanistan and
Madame Ludin.
The Ambassador of Hondūras and
Senora Carlos Izaguirre.
The Ambassador of Laos — Ourot
R. Souvannavong and Madame.
The Charge d'Affaires a. i. of EI
Salvador and Mrs. Siri.
The Charge d’Affaires of Yemen
Legation — Sayed Abdurrahman Ibn
Abdussamed Abu-Taleb.
Dr. VVilhelm Turnwald, German Embassy.
Johannes Raiv, Acting Consul Ge
neral of Estonia, in charge of Lega
tion and Mrs. Raiv.
The Ambassador of Cuba and Seno
ra de la Campa.
Dr. A. Dinbergs, Counselor, Latvian

At A
Jonas Pladys
Provizorius

Gimęs 1 liepos, 1876 Šiaulių apskr,, Butkūnų k., mirė
5 spalio, 1956, Clevelande. Palaidotas Kalvarijos kapinėse.
Visiems lankiusiems jį pašarvotą ir pasimeldusiems
už jo sielą, lydėjusiems ij amžino poilsio vieton ir užjautusiems mus skausmo valandoje — dėkoju.
Nuliūdęs sūnus.

Tegul jis ilsisi ramybėje!

Egipto kariai, iškilus Sueso kanalo bylai ir nuolat panikai lojant susidūrimams su' Izraelio
ginkluotoms jėgoms, dažnai grūdinami pratimų lauke.

