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asmens kulto balne. Jo elgesys, 
kalbos, čekių motorų mums keis- 

i tai įkandamas skubėjimas Niki-

Lenkijos politikai keičiantis JAV 
paskyrė | Vaęšuvąnaują amba

sadorių Jacob D. Beam.

' Savos sistemos kaliniai
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Kas paaiškėjo iš birželio 29 d. komunikato. —- Sovietų linija 
lieka nepastovi ir grėsminga. — Nikita nė taikos, bet karo 
puoselėtojas, —Vakariečiams pasakojama apie sovietų skur

dą. — JAV toli pralenkė sovietų pramonės pajėgumą.
’’ - \ <. J. •-

Valymai lyg žaibai atidengė Chruščiovą tvirtai sėdint vieno 
šviesą

Kai kurie politiniai komenta- 
l’r“ v,ly^ 
mus prilygina žaibų šviesoms. vjgug konkuruoja su jiems, 
Esą buvo apšviestas tamsioje; pataikflvimu
nakty paskendęs sovietinis gy- vergėjui...dar buvo įrody.
venimas ir atidengtos tos jo vie
tos, kurios buvo stengiamasi nu
slėpti bent nuo vakarų akių. Bir
želio 29-sios sovietų KP centro 
komiteto paskelbtame komuni
kate radome eilę tokių sovieti
nės tikrovės žaibinių nušvieti
mų.

Pavyzdžiui, pripažįstama, kad 
tautybių tarpe esama antagoniz
mo, nepasitenkinimo, ypatingai 
rusifikacijos reikalu. Esama ma
sinio nepasitenkinimo buįų. *ta-

mas, kad "premjeras” Bulgani- 
nas, "liūdno veido riteris” kelio- 

i nėję po Čekiją, jau visai nu
stelbiamas įsigalėjusio ukrainų 
stepių augintinio.

Bulganino žvaigždė gęsta, jei 
iš viso jo šokinėjimą aplink Ni
kitą būtų galima pavadinti ko
kia karjera. Politiniai stebėtojai 
Amerikoje pripažįsta dar vieną 
būdingą bruožą^ — KrtalhBri

• ktafc neprtariėjo

Pašalintasis Malenkovas sie
kė sunkiosios pramonės sąskai- 
toh pakelti suvartojamųjų gery
bių gamybą, taigi pasirodė galįs 
silpninti Kremliaus karinį po
tencialą. Dabar į 15 vyrų prezi
diumą* įvestas suomių komunis
tas Kuusinen yra pasižymėjęs 
prieš vakarus nukreiptomis in- 
trygomis Kominteme. Pagaliau, 
kuo pasižymėjo tvirtai prezidiu
me įsistiprinęs Suslovas? Jis jau 
senokai veda kampaniją prieš 
vadinamą titoistinę nepriklauso
mybės dvasią satelitiniuose kraš
tuose. Jokių lengvatų ir paleng
vinimų satelitams, o reikalui 
esant — kuo griežčiausios repre
sijos — štai Suslovo šūkiai ir 
lengva suprasti, kad ir satelitai 
ir kiti pavergtieji jų nieku būdu 
nepasveikins. ,

veninio Jy( 
jai nekels 
nių nubled 
įgalins Kr 
plėsti s 
ginklus ir _ 
lio saugumuos! 
darni apie 
vietų bankrotą jtali pasiekti vi
sai n 'iįąUkslą — migdy
ti vakariečiųjppač amerikiečių 
budrumą, o tp Itaip tik visokio
mis priemonėmis ir siekia patys 
sovietai. ■ - or’* r

Chruščiovas nepaprastai daug 
kalba apie vakarų metodu pasi
savinimą,-aptoJA V numatomą 
pasivijimą svtesfo ar mėsos ga
myboje, tačiattš»omunistoi vis- 
vien liks ir toliau savos sistemos 
vergai, nors ji frlabai skaudi ten 
gyvenantiems.

tybos, gyvenimo lygio sąlygomis ^grindinių įšpsočlą'W nėrimojf- 
Esąma nusistatymo prieš per di- nugalėjimo ar reikiamo Jsta- 
delj biurokratijos įsigalėjimą, tymo į vėžes. Priešingai, Mask- 
prieš gausius policinės valstybės vos politiką, kaip matyti iš pa- 
bruožus. KoJchozinjnkų tarpe storųjų įvykių, žymi aiškus ne
esama nusivylimo dėl per mažų stabilumas, nepastovumas, 
kainų už jų pagamintos gerybes. I Tačiau kai kurie politiniai ko- 
Be to, sovietai turėjo prisipažin- mentotoriai, pvz., W. Lippman- 
ti, kad dėl sovietinės užsienio nas Chruščiovo politikoje įžiūri 
politiko* krypties esama didelio 
nuomonių skirtumo.

Pagaliau, savo pranešimu so
vietiniai valdovai turėjo pakirsti 
gyventojų pasitikėjimą jais pa
čiais. štai, buvo kalto į galvą, 
kad Stalinas buvo žudiku, o da
bar, ypač jaunoji karto turėjo 
patirti, kad postolininio laikotar
pio ministeriai Molotovas su še- 
pilovu tikrumoje buvę karo kur
stytojai ir visos jų gražios kal
bos apie taiką buvusios suklastok 
tos. Kaip toji karta turės ver
tinti ateities režimo žygius?

pasinešimą siekti pastovumo bei 
konsolidavimo. Girdi, šis manąs, 
kad stalininė politika esanti pra
gaištinga komunizmui ir todėl 
jis sieksiąs sudaryti komunisti
nę federaciją su S. Rusija, jos 
vyriausiuoju partneriu.

Pasiekė vos 1909 m. lygį
JAV kongresas neseniai taip 

pat paskelbė savo jungtinio ūkio 
reikalų komiteto duomenis apie 
sovietų ūkį. Štai keletas skai
čių, kurie gerai pavaizduoja
Kremliaus pasigyrimus pavyti ar 
net pralenkti JAV.

1955 metai* buvęs sovietų 
gamybos lygta amerikiečių jau 
buvo pasiektas 1899 metais miš
ko medžiagos gamyboje, 1907 
metais — anglies, nuo 1917 ligi 
1923 metų — plieno ir cemento, 
1940 metais elektros energi
jos gamyboje, gi automobilių 
srity sovietai 1955 metais turė
jo mašinų tiek, kiek’ šio krašto 
žmonės 1909 metais. O sovieti
niai uždarbiai bei algos tiek ma
ži, kad ten gyventojas tegali įsi
gyti tik nuo vienos septintosios 
ligi ketvirtadalio tiek, kiek įsi- 
gija vidutinis JAV darbininkas.

bus to- 
režimas 
kaip jo

Kokių laukiama pasėkų Nikitai 
įsigalėjus?

Visi spėlioja, kas gi 
liau, kaip Chruščiovo 
tvarkysis su vakarais,
politika atsilieps į satelitus ir į 
pavergtųjų tautų būsimą išlais
vinimą?

Viena tenka pripažinti, kad 
taktika, metodai keičiami, tačiau 
sovietų politika ir siekiai lieka 
tokie patys. Chruščiovo įsigalė
jimą diktatoriaus balne kai kas 
laiko nebūtinai tvirtu. Per daug 
toli (įvykiai nuriedėję pačioje 
Rusijoje ir satelitų tarpe. Ūki
niai sunkumai krašto viduje, ko
vos dėl valdžios partijos žmonių 
tarpe, vis kyląs bruzdėjimas lais
vės ir nepriklausomybės krypti
mi už geležinės uždangos — visa 
tai reiškia, kad komunistinė sis
tema* pamažu, bet pastoviai ir 
užtikrintai pūva ir traška,

Pavergtieji neturėtų džiūgauti
Kas tvirtintų, kad Kremliuje 

vyko ideologinio tipo grumtynės 
— labai klystų, taip teigia sovie
tinio gyvenimo žinovai. Buvome 
tik asmenų kovos liudininkais, 
štai, savo metu Stalinas buvo 
laikomas taikos angelu, o Troc
kis — karo kurstytoju, o tikru- 
rumoje abu troško nugalėti ir 
sutriuškinti vakarus, nors abie
jų vyrų metodai ir buvo skirtin
gi. O ar Nikita Chruščiovas tik
rai vertas taikos mylėtojo bei 
puoselėtojo vardo?

Kiek nublėsus visoms sensaci
joms po Chruščiovo valymų ir 
asmenų perstatinėj ima, vakarų, 
ypatingai JAV patys rimtieji 
spaudos organai ėmėsi vaizduoti 
sovietiją, kaip nepaprastai nu
smukusį ubagyną, per 40 komu
nistinio režimo metų visiškai nu- 
sišeimininkavusj. Ir pas sovietus 
ir pas jų satelitus trūksta duo
nos, auga bedarbių skaičius, tuo 
tarpu vakaruose stebime vis ky
lantį gerbūvį.

Kaip atrodo komunistiniai pla
navimai, mums pakankamai ge
rai žinoma dar iš 1940-41 metų. 
O vakariečiai dabar supažindi
nami su nepaprastais pinigų 
švaistymais bei netinkamu so
cialinių, ūkinių reikalų tvarky
mu. Pateikiami ir pavyzdžiai — 
štai komunistei plačiai garsinę 
numatomą statyti požeminį Bu
dapešte ir pasirodę, kad požemi
nis neįmanomas pastatyti, o į šį 
projektą buvę sukišto daugiau 
kaip 50 milionų dolerių.

Panašūs švaistymai sumomis 
buvę ir Lenkijoje, Rumunijoje ir 
kitur. Tad, teigia sovietinio 
skurdo stebėtojai, komuniętoisiją. Vien tik. pereitais metais iš

VISKĄ VEŽA IŠ 
LIETUVOS

lei-Okupaciniame rusų kalba 
džiamame laikraštyje "Sovjets- 
kaja Litva” balandžio 18 d. nu
meryje marionetinės vyriausy
bės Prekybos ministro pavaduo
tojas rašo:

”.. .Lietuva yra didelių miškų 
kraštas. Mūsų žvejybos pramonė 
yra reikalinga labai didelio me
džio gaminių kiekio, kuris būtų 
labai lengvai galimas padengti iš 
vietinės gamybos. Bet taip nėųa. 
Kasmet iš Lietuvos išvežama 
tūkstančiai statinių į Ukrainą, 
Baltgudiją ir pačią Tarybų Ru-

Neužmirštami vaizdai iš Tautinių šokių šventės Chicagoje, kur 
šauniai pasirodė mūsų jaunimas. V. Valaičio nuotr.

k
t«yįi!

Nepastovumas žymi sovietų 
politiką

Slenkant laikui, vis daugiau 
vakarai suvokia, kas įvyko Mas
kvoje ir kuo būdinga sovietinė 
politika. /

Praėjusią savaitę Chruščiovo 
_ Bulganino baigtas svečiavi
masis Cekoėlovakijaje įrociė

Lietuvos išvežta 414,000 medi
nių dėžių ir statinių, kurių trans
portui geležinkeliai privalėjo 
duoti 1000 vagonų.

Kitas pavyzdys. Mes Lietuvo
je turime tris cukraus fabrikus, 
kurių gamyba yra didelė ir pa
kankama respublikos pareikala
vimui patenkinti. Bet tik 20% 
Lietuvoje pagaminto cukraus 
lieka vietos rinkai. Likusis cuk
rus išvežamas į Lvovą, Estiją ir 
Latviją. Mes patys esame pri
versti trūkstamą cukrų įvežti iš 
Ukrainos, kurios nuotolis suda
ro virš 1000 km.

Dar kitas pavyzdys. Klaipėdo
je yra trąšų fabrikas. Iki 1955 
metų šis fabrikas buvo aprūpi
namas vietinėmis žaliavomis, 
tačiau nežinia kuriais sumeti
mais staiga tos žaliavos buvo 
pradėtos gabenti net iš Uralo, 
daugiau kaip iš už 3000 km. 
Užuot Klaipėdoje pagamintas 
trąšas sunaudojus vietoje, jos 
buvo vežamos į Ukrainą, Lenin
gradą ir Sibirą, šiam trąšų per
vežimui pereitais metai iš gele
žinkelių. buvo pareikalauta, dau
giau kaip 500 vagonų. Yra aišku, 
kad šitokie dalykai yra tikrai ne
produktyvūs”, — baigia savo 
savo straipsnį Prekybos ministro 
pavaduotojas.

globojami JT Aukštojo Komisa
ro.

Vakarų Vokietijos vyriausybė, 
norėdama, kad iki 1958 metų to
kios stovyklos būtų panaikintos 
ir visi pereitų į privačius namus, 
tam reikalui skiriamus įnašus 
padidina 10 kartų, įnešdami 
$840,000 markių.

Reikia pripažinti, kad pabėgė
lių stovyklinis gyvenimas ir taip 
jau perilgai užsitęsė. Jei jas pa
jėgs panaikinti tik 1958 metais, 
tai nuo jų įsteigimo, bus praėję 
13 metų.

STOVYKLOSE DAR 
GYVENA 400,000 

PABĖGĖLIŲ
Vakarų Vokietijoje, kaip pra

neša jų žinių agentūra, pabėgė
lių stovyklose dar gyvena 400,- 
000 pabėgėlių. Iš jų 23,000 yra

• Prezidentas Etaenho- 
weris parašė laišką Len
kijos prezidentui Alek
sandrui Zawadzkiui, len
kams švenčiant tautinę 
šventę. Laiške perdavė 
geriausius sveikini mus 
lenkų tautai.

• Anglija pažadėjo 
efektyvią pagabą Muscat 
ir Oman sultohui, kuris 
turi didelių sunkuihų su 
sukilėliais, siaučiančiais 
žibalu turtingoj Persų 
įlankoj.

• Egipte, Busirinkus 
Naasero patvarkymais iš
rinktam parla m e it u i, 
pats diktatorius pasakė 
kalbą, kurioj džiaugės, 
kad jis laimėjęs kovą 
prieš buvusį imperaliz- 
mą. Kalbą sakant para
davo rusų gamybos MIG 
27 lėktuvai.

• Nusiginkavimp dery
bose rusai nesutinka su
mažinti savo kariuome
nės skaičių, jei tą suma
žinimą kontroliuos kitos, 
sutartį pasirašiusios val
stybės.

• Japonija labai susi
rūpinusi sovietų nauju 
sauvalių patva r k y m u, 
kad jie Vladivastoko įlan
ką laiką savais teritori
niais vandenims. Taip 
paskelbę jie uždraudė ten 
rodytis kitų valstybių 
žvejų laivams ir lėktu
vams. Įlanka yra 115 my
lių pločio ir 55 mylių Il
gio.

• Visi komunistiniai 
laikraščiai, JAV spausdi
nami įvairiom kalbom, 
sutartinai pasisako, kad 
Žukovas turi atvykti Į 
JAV. Dar geriau būtų, 
kaip jie pažymi, kad čia 
atvyktų pats Chruščio
vas ir Bulganinas. Bet 
prezidentas Eisenhovveris 
pareiškė, kad Žukovo į 
JAV nekviesiąs. Vienok 
jo susitikimas sU gyny
bos sekretorium Wilsonu 
būtų pageidautinas.

• Maskvoje posėdžiau
ja Juguslayijos komunis
tų vadai. Esą ten siekia
ma, kad tarp tų kraštų 
komunistų partijų nebe- 
didėtų atsiradę plyšiai, 
bet jie būtų užlyginti.

• Prancūzijos komunistų par
tijos sekretorius J. Dūdos išskri
do į Maskvą gauti iš Chruščiovo 
naujų nurodymų. Kai kurie 
PraiMūzijos laikraščiai skelbia, 
kad ten vyksiąs Lenkijos Go- 
mulka ir Vengrijos Kadaras.

mos narius tame suvažiavime 
dalyvauti.

Rengėjai dalyvius prašo jau 
dabar registruotis šiuo adresu: 
Dr. V. Tauras, 5100 S. Westem 
Avė., Chicago 9, III.

AMERIKOS BEI KA
NADOS LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ SUVA

ŽIAVIMAS
Amerikos Lietuvių Gydytojų 

Draugijos iniciatyva, Darbo Die
nos savaitgaly, š. m. rugpiūčio 
mėn. 31 d. ir rugsėjo mėn. 1 d., 
yra šaukiamas Amerikos bei Ka
nados lietuvių gydytojų bei prak
tikuojančių dantų gydytoja su
važiavimas, kuris įvyks Čikago
je, Morrison Hotel patalpose.

' Suvažiavime yra numatyta vi
sa eilė paskaitų ir pranešimų, 
kuriuos darys daktarai — A. 
Mondvilas, M. Eišin, A. Šabanas, 
D. Degesys, J. Meškauskas, V> 
Avižonis, J. Adomavičius, V. 
Pavilonis, V. Teroijonas, H. Bra
zaitis ir kt. Taip pat bus susipa
žinimo pobūviai ir meninė pro
grama.

Amerkos Lietuvių Gydytojų 
Draugija kviečia visus lietuvius 
gydytojus ir visus praktikuojan
čius dantų gydytojus beijų dei-

MEČYS GEDVILAS 
paskirtas švietimo ministeriu 
nuo liepos mėn. 15 d.

Stasys Pupeikis atleistas. Jis 
išbtlvo toje vietoje beveik 4 me
tus.

JAV EKSPORTAS 
EUROPON PAVOJUJE

EEC arba Europos ūkio ben
druomenė jau tikras dalykas. Su 
savo 175 milionaią gyventojų še
ši vakarų europiniai kraštai pa
siryžę pridėti gamybą JAV mas
tu.

Tik praėjusiais metais EEC 
kraštai importavo 2.8 bilionų 
vertės prekių iš JAV, o dabar jų 
įvežimui pastos kelią tarifiniai, 
muitiniai apsunkinimai. Iš čia ir 
amerikiečių eksportierių susirū
pinimas, Jie pradeda svarstyti, 
kad vienintelė išeitis bus imtis 
gamybos pačiuose vakarų Euro
pos kraštuose, sudarančiuose 
EEC.
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Socialistų kavalierius Keleivis ' 
ir komunistų pana Vilnis atnau- ' 
jino Beną bendro fronto politi- 1 
nę romantiką prieš nepriklauso
mą Lietuvą ir jos teisėtus atsto
vus.

Keleivis įtūžo ant Lietuvos at
stovų, kam jie sveikino Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
seimą, kuris svarstė Lietuvos 
reikalus ir būdus, kaip padėti 
Lietuvai išsilaisvinti iš Rusijos 
vergovės.

Keleivis, atakuodamas Lietu
vos atstovus, prabilo Kremliaus 
ir komunistų kalba. Esą, "Tuos 
ponus diplomatus reikia vertin
ti, kaip vienos partijos lėles, o 
kada jie kalba apie Lietuvos at
stovavimą, visada sveika (komu
nistiška) prisiminti, kad jie te- 
beatstovauja smetoninę Lietu
vą”. -

Ar bereikia geresnių ir iškal
bingesnių talkininkų Maskvai?

Už ką gi Keleivis taip užsirūs
tino ir išplūdo Lietuvos diploma
tus? Ogi užtai, kad jie,'.sveikin
dami ALTS seimą "savo kjdhpse 
gyvai kėlė mintį, kad fę^įrsvf- 
sur aktyviai bildėti ir stropiai 
ginti Lietuvos laisvės reikalus." 
(žodžiai atspausdinti Keleivyje).

Prie šitų žodžių, aiškų, gali 
kibti tik Maskvą ir komunistai. 
Keleivis pasirašė sau gerą ates
taciją.

Vilnis jį komentavo net ke
liais atvejais ir pagaliau sava ko
mentarus apvainikavo: ”šis Ke
leivio pasisakymas ..'. teigiamas 
reiškinys.”

Komentarų nereikia. Keleivio 
ir Vilfiies pilnai susigiedota ii 
vienu tonu gražiai Lietuvos bu
deliui pagiedota.

Keleivis, susilaukęs iš Vilnies 
pagyrimo, ir iš Sandaros papei
kimo, griebėsi tokio burlžokiško 
leksikono ir tolimesnio Lietuvos 
atstovų niekinimo, kad padoriam 
lietuviškam laikraštyje tokį tek
stą cituoti nedera. Pakanka jau 
ir tų citatų, kurias pasako, kas 
gi yra tas Keleivis.

O tvirtindami "Keleivio" ne
rimtumą ir barškališkumą, paci
tuosime kitą jo melą ir akiplė
šiškumą, būtent: pirmam pusią 
py, prie antraštės, dešiniąja!? 
kampe jis spausdina: "Keleivis 
Lithuanian Weekly, represents 
over 75,000 Lithuanians in Nev 
England and about 1,000,000 ii 
the United Statės.”

Geriau ir Chruščiovas nemoka 
meluoti.

Gi grįžtant prie Keleivio: už
imtos linijos mūsų diplomatų at
žvilgiu, galima drąsiai Keleiviu 
patarti, kad tegul jie baigia mū
sų diplomatų niekinimą ir ka' 
rengs kokį didesnį socialistų su
sirinkimą (žinoma, jei tik jis 
įmanomas), tegul pakviečia ja- 

■ me dalyvauti mūsų diplomatus.
Ir tikrai, kadangi jiems rūpi ne 

. vienos kurios lietuvių grupės, 
bet visos Lietuvos reikalai, jie 
neaplenks nė socialdemokratų.

Keleivis galėtų mūsų diploma
tams tik tuo atvĄju priekaištau
ti, jei jis tiems priękaištams tu
rėtų pavyzdžių. Gi jų neturint 

v , toks Keleivio darbas yra ne kas 
kito, kaip tik tarnyba Maskvai, 
kuria užtat taip susirūpinę girti 
čionykščiai Maskvos garsiakal
biai, spausdinami lietuvių kalba.

Sakysim, Keleivio padrąsinti jau 
tie garsiakalbiai Tautinių šokių 
Šventei praėjus, pradėjo pulti ir 
p. Daužvardienę, puikią šventes 
interpretatorę, kam ji savo pra
nešimuose priminė judraus mū
sų konsulo P. Daužvardžio pasi
sakymą. Atseit, ir tas negalima, 
nes Maskvai labai nepatinka.

Gaila, kad mūsų socialistų 
spauda šiuo požiūriu eina žings
nis žingsniu, sti tikrais Maskvos 
tarnais.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ SĄJUNGOS 
LITERATŪROS 

PREMIJA

• Tautinės Sąjungos centro val
dyba ir jos artimieji talkininkai 1 
liepos mėn. 21 d. posėdžiavo J. i 
Bačiūno Tabor Farm. Buvo ąp- * 
tariami Tautinės Sąjungos veik
los reikalai.
• Boleslovas Masiulis, buvęs Lie
tuvos Teisingumo Ministras, il
gametis Lietuvos Tarybos narys, 
su žmona Katarina Gustaityte, 
šiuo metu gyveną Čikagoj, mini 
vedybų 40 sukaktį. Boleslovas 
Masiulis, aktyvus teisininkų pro
fesinės draugijos narys, jų biu
letenio "Teisininkų žinios" ben
dradarbis, būdamas pensininku, 
šiuo metu ruošia lietuviškų tei
sinių terminų žodyną. Sūnūs — 
Visvaldas ir Erdvilas, inžinieriai, 
Mindaugas — studentas, gyvena 
taip pat Čikagos apylinkėse.

Šiame Dirvos numeryje prade
dame spausdinti Boleslovo Ma
siulio įdomų rašinį ”Už tikėjimą, 
carą, tėvynę”...
• Iš ketvirtosios tautinės Jam- 
boree, kuri liepos mėn. -12-18 die
nomis vyko Valley Forge, Pa, 
būrys lietuvių skautų: Manpmai- 
tis, židžiūnas, Glodas, Matonis, 
Čepas, Banaitis, Gaįliūnaa ir kt. 
atsiuntė Dirvai geriausius svei
kinimus. Syeikinime praneša, 
kad skautai lietuviai toje sto
vykloje labai gražiai pasirodė.
• Dirvos Bendradarbis ir bičiulis 
Dr. Pr. Sutkus iš Čikagos, ant
rus metus dirba-West Suburban 
Hospital praktikuodamasis mo
terų ligų specialybėj.'

Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjunga skiria kasmetinę į 250 
dolerių premiją už geriausi^ vai
kų ar jaunimo grožinės literatū
ros kūrinį, Kūriniams įvertinti 
bus sudaryta premijos sprendė- 
. ų komisija.

1. Premijos j

I- • Penktosios Kanados L4«tiivių 
Dienosprogarugpiūčiogi ^rug
sėjo 1 dlėrĮbtais ■Niagarą Palty 
Ontario, Gaiuįda yra rerigiamas 
vyrų ir moterų krepšinio tumy- 
r&s.1 • . .!. 1 ?

Visi š. Amerikos lietuvių spor
to klūbRlj j^Į. kviečiami turnyre 
dalyvauti.; ■'

Spurto klubai registruojasi iki 
rugpiūčio tptyi. 10 dienos pa8 -r- 
Laimį MaČįkūną, 2197 Pipe 
Grove Avė,. Niagara Falls, Ori- 
tario, Canada, tel. ELgn 4-1850,
• Amerikos^ skautės pakvietė 
lietuvaites dalyvauti jų tarptau
tinėje konferencijoje, liepos .19- 
20 dienontiS), Lietuvaites atsto
vauti j į E4įth Macy Trąining 
School, Plęą^ąntville, N. Y., siun
čiama yjrr. ągįtn. Rf Tonlfūnaitė 
iŠ IVaterbury^ Conn.

Birželio 1-2 d. Burfalo, N. Y. 
buvo Egzilinių Skaučių Tarybos 
suvažiavimas. Lietuve? tep sįt- 
stovavo vyr. slitth. H’ Cėlįięnė |iš 
Bostono, Mąss.
• Liepos mėn. Windsoro parke, 
Anglijoje bus paąablio skaučių 
stovykla; Mūsų Skadčių Seseriją 
ten a^štovhtis dvi skautėš iš Vo-

• kietijos, vykstančios Pasaulio 
, Skaučių Biuto lėšotpis, ir 8 skau-
• tės iš Ahglijos rajono, vad. sktn.

D. Fidlerienės. Lauktuvių kitų 
tautų skautėms mūsų skautėš 
priaudė juostelių, prigamino 
rankdarbių. Iš Seserijos Vadijos 
joms pasiųsta lietuviškų droži
nių, juostų, odos dirbinių, ši sto
vykla prasideda liepos 29 d.

II---------------- '

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir 

vos fondui aukas atsiuntė; 
Barnius L, Chicago ....... !
Rimkus K, Dover ...........
Musteikis L, Cleveland .... 
Šarūnas J. Hąmjlton. .......
Abraįtis J^-Cfeyeland .......
Gheana A., -Harrisburg .... 
Jąncys A, Rush ........
Mąson J, Altadena ......
Virkutis S, pambridge 
Kleinotas P, Racine.....
Charzauskas J, Orland Park 1.00 
Bivainis J, Chicago..........
Petravičius J, Kenosha ... 
Saladžius J, "Rochester ... 
Navickas L, Cleveland ...

1. Premijos jk(unisįja vertins 
1957 m. išspausBihtąs Valktį ir 
, ąbnimo grožinės literatūros 
(apyaakarf, pMu« dra-
mą. etc.) knyga^tr tais metais 
parašytus, bet dėl dabartinių są- 
ygų neišspausdintųs kūrinius tų 

autorių, kurie juos prisius ko
misijai- Autoriai pasirašo tikrą- 
; * pavarde.

’i. Už premijos komisijos ge
riausiu pripažintą kūrinį skiria
ma premija nebus skaldoma tarp šimoliūnas S., Detroit 
atskirų autorių.

3. Knygos ir rankraščiai, prieš 
tai laimėję bet kokią premiją, 
šios premijos negalės gauti.

4. Premijuoto kūrinio, jei jis 
dar būtų ’nespausdeintas, išleidi
mo teises autorius sutinka be pa
pildomo honoraro perduoti Ame
rikos Lietuvių Mokytojų Sąjun
gai.

5. Paskutinė data kūriniams 
įteikti yra 1958 m. sausio J d. 
Siųsti šiuo adresu: B. Beleškią- 
nė, 6921 So. Claremont Avė., Chi- 
rago 36, III.

6. Premijos sprendėjų komisi
ja bus paskelbta vėliau.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

+•!•++«•+<•* •5-H-++

l!

Tel. ofįso PUospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7888

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 Weat 63 St. .
V AL.: 1-3 popiet ir 7-8 i. vsk. 

Frečiąd. ir sekmad. ofisas atdaryta*, 
šeltad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Reild. 3241 W. «6th P LA C B

V •

atiteka įvairius spaudos darbus. Jfls 
■l‘i;'■ ateiapaųadlnti pro-

' K '■’) L- Tt'“” ’ •''•■■'i' ■<' ,
‘ fesiww kortely, jYalfh^b|*nkaėi, va- 

' pRkvieti- 
rhis, įtakatug ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu.

DIRVA — 1272 East 71 St. 
Cleveland 3, Ohio 
Tekt: HE 1-6344

mis Gramercy Shipplng Co. per
sikėlė j naująn ’^uijoA
patalpos dąug 
riau visiem* 
tinis adresas yra 
ping Co., 118 East

$1.00 
. 3.00 
. 1.00 
. 2.50 
. 2.00 
. 1.00 
. 2.00 
. 1.00 
.. 2.00 
.. 1.00

SANTARIĖCiŲ 
GYVENIME

JUOKTIS SVEIKAI
' ' Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 
Ir savikritikos žurnalą

PELĖDĄ
- - - Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn. 

Rašykite šiandien: PELRDA, 231 Wallace Av«^ fL, 
Węlland, Onta Canada,

i '» ‘w e-- . 1 .

t .

j j ■ 1 !Prp}ipmerata irnetams 31.00 J visus pasaulio kraštus. 
‘' Atsk'iraš numeris 30 cnt.

1 "į 1 ' 'II 1 " ' - ' 11 1 ■ --Į--------7———nr
• I .

ką programa. Kursantai bus sur 
pažindinŲ su vįsuomeniųio vei
kimo technikiniais principais, 
spaudos (larbu, skyrįų veiklą, 
veiklos planavimu, gyypjo , žo
džių pęrdąvimu, „pavyzdiniais 
skyriaus susirinkimais ir t.t, 
Santariečiai, norį kursuose da
lyvauti, tuojau prašomi susisiek
ti’ su skyrių valdybomis;

• Santaros Philadelphijos sky
rius'birželio 16 d. turėjo išvyką 
į gamtą. Joje apsilankė buvęs 
Philadelphijos skyriaus pirmi
ninkas Vytautas Vidugiris, šiuo 
metu gyvenąs Chicagoje, ir įdo
miai papasakoja apie Santaros 

į veiklą Chięągoje. Santaros su-, 
i vąžįąvime dalyvauti rengiasi vi-

«■——.. .............
■ I ♦ o;

• Sąntarę^ pagrindinis susi
būrimas — visuotinis, suvažiavi
mas — jyyką rugsėjų mėri. .6-7-8 
dienomis Tabor- Ęarmoje, Michi
gane. Santariečių suvažiavimai 
savo programos, platumu ir gi
lumu >. yra tikros akademinės 
šventės, šieiąet paskaitas skai
tyti yrą pakviesti dr. Juozas Gir
nius, mokslininkas, Lietuvių En- 
ciklopedijoą rgfįąktorius ir pub
licistas ir rašytojas Jonas Me- 

ikas. Iš jaunųjų paskaitą duos

vąžįąvime dalyvauti rengiasi vi
sas! Phila^ęlphįjos skyrius!

•^New Yorko skyriaus susi
rinkimas įvyko birželio 14 d. da-

Gibaitis savo veikla ir spaudos 
darbu yra sektinas pavyzdys vi
siems jauniesiems studentams.

• Išvykoje į p. Linkų vasar
vietę Michigane dalyvavo Chi
cago santariečiai su Lietuvių 
Tautiniu. Ąkademiniu Sambūriu 
birželio 22-23 d. Puikioje vasar
vietėje buvo labai jaukiai pra
leistas laikas. Daugiau lietuvių 
turėtų susipažinti su šia vieta. 
Tradicinio alučio metu santarie
čiai įteikė humoristinius diplo
mus visai eiilei "ypatingai pasi
žymėjusių” asmenų. įteikimą 
pravedė-Kęstutis Dirkis.

• Chicagos Santaros filisteriai 
dalyvavo Samb. šviesa suruoš
toje birželio 16 d. iškyloje j Star- 
vęd Rock parką. įvairius klausi
mus'diskutuojant •praleistas ma
lonus sekmadienis.

Kaip žinoma, ši firma patar- . 
nauja persiuntimu daiktų J vi
sus Europos kraštus, o taip pąt 
Amerikoje. Gramercy Shiplng 
Co. turi sandėlius įvairiose Eu
ropos vietose, iš kurių į Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Lenkiją ir.kitus 
Europos kraštus siunčia vaistus, 
maisto produktus, audeklus, odas 
ir kitus daiktus.

Be Šių operacijų ši firma' iš 
744 Broad Street, Newark, New 
Jersey, priima ir persiunčia pi
nigus į Lietuvą, Latviją, Estiją, 
įvairias SSSR dalis, o taip pat 
Ukrainą ir kitur. Apie tų perlai
dų siuntimą Dirvoje yra skelbi
mas.

Gramercy Companijos prezi
dentas yra Mr. Eraest E. Noah.

Reikia pastebėti, kad Grąmer- 
, cy, 744 Broad Street, Newark, 

N. J. siunčiamos perlaidos Pa
baltijo kraštus pasiekia per 10 
dienų. Tai patvirtina gaunami 

- liiškai.

1.00
1.00
1.00
3.00
2.00

Stankūnas A., Cleveland .... 1.00
Skąvičius J., Cleveland .... 3.00 Samaros CV narys Gabrielius
Lanys P., Elizabeth........... 1.00

! Steponaitis K., New Britain 1.00
j Verbalis John,’

Harveys Lake ........... ' 2.00
Aukotojams tariame nuoširdų 

ačiū-

NAUJIENA!!!
■ PINIGAI siunčiami į Šov. S-gą, 

' Lietuvą, lAtviją, Estiją.
Pilnai garantuota, 

oficialiai 
100 rublių $10.00 

Pristatoma per 2 savaites
Persiuntimas atseina 35.00.

Perlaidos didžiausia suma 350.00
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.
GRAMERCY

744 BROAD STREET, 
NEWARK, N. J, 

Licenesed and Bonded by N. J, 
Statė Bankini Commfaeion

Tfl. offic’o EVerąlad* 4-7378 
Tel. buto GBaceUad 3-9203 

Dr. Juozas Bartkus (
GYDYTOJAS IK CHIRURGA8 

Norveet Medieal. Center 
2336 West Chicago Avė 

Chicago 18, IH.
V AL.: 1-3:80, 6-8:30 p. p. pirnuuL, 

wtre4-, ketvirtai!,, peoktad. 
Tik «uą|tąn»IMjį, p. Mtokeąiaia.

Gedvilą. Numatytos ir trejos dis
kusijos bei dar dvi paskaitos 
svarbiais klapąipiaiB.

Meninėje programoje prama- 
toma literatūros vakaras, muzi
kinė popietė, jaunųjų dainininkų 
dainų vakaras, laužai, meno pa
roda ir t.t. ‘ Bus .pravestos ir 
sporto rungtynės- ,

Iš programos matyti, kad ruo
šiamasi patenkinti visų rūšių in
teresus ir pageidavimus. Suva
žiavime dąlyVąbŠ'‘taritariečiai ir 
kviesti svečiai.' ‘Nėsaiitariečiai 
nori alįv^Hti į .^aįliavimą kvie
čiami kreijptia tylėtos Sajitaroš 
skyrius aibą^rdgfetracijos ko
misiją: fibrštfe žibąs, 5930 So. 
Wolcott,' Chicago, 'III. Santarie- 
čiams kaina į dį^n# tildai 5 dol., 
o svečiams 7,5Q doL

• Pirmiejr'Rantaros visuome
ninio .
prieš pat SĮįyįiįtiaįyimą' Tabor 
Farmoje rugsėjai mėn. 3-4-5 die
nomis. Numatyta gili įr praktiš- 

r 1 uissą^gįpįita---
LIETUVIŲ DEMĖSĮUH

NĘWARĘE ATIDARYTAS 
SIUNTINIAMS GABENTI I

| UKRAINĄ. MKTUVA, LAVįJĄ, Eftyį^

mėdšisgu, vaistus ir^fctT^- 
Siuntiniai išsiunčiami 48 vąląĮįlty 

Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitaviiąa* 
Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 ’

Siuntėjas gauna asntenišįcua gavėjo p 
Visi siuntiniai siunčiami su jau 

PRISTATYMAS GARANTUOS 
Siųskit? siuntinius giminąįčią 

Ofisas ątdanu kąsdiap nua 9 vai. r 
. IsštadįepĮąu nąo? vai. ryto iki 

ImMngu. Rašykit* TUBityąi ( 
Netph PtaMylvąnijos geležinkelio stoties

Packoga Expre«s C
(8iuntiaiaj p® '’ "iamf;'*i> Pąreels to

MMkį,1

ir.

Siunčiam* maisto produktus, naujus ir dayMįO
-madžiacriML. vafatun ir'iLt- ’ ■ ’ro-

chk;a- čiams iš Chicagos — Lionei Liš- go9 skvriaus suremrtame Anlnoe 
kūnėitei ir Leonui Narbučiui. Su- \ 
sirinkimas buvo paskirstytas į ] 
dvi dalis: pirmoji — tragiškųjų.; 
Birželio dienų minėjimas, antro- ] 
ji —. einamieji reikalai. Pirmoje . 
dalyje paskaitą "Trėmimai, re
zistencija ir lietuvio didumas" 
skaitė Algis Gureckas. Paskaito
je gražiai nušvietė 1941 mętų 
birželio mėnesio trėmimo dienas, 
kokia reikšmę tai turėjo Lietu
vai ir kartu davė palyginimus su 
buvusiu vengrų sukilimu.

Aptroje.dalyje buvo apspręsta 
'Kanarėlės” bei Lituanistinės 
Bibliografijos reikalai. Visi dar
bai numatyti baigti iki liepos 
mėnesio vidurio. Ta pačia proga 
Leonas Nąrbutis tarė žodį dėl 
bibliografijos ir kartu davė 
trumpą apžvalgą iš Chicagos 
skyriaus veiklos. Susirinkimui 
nirnąininkavo Vytautas Vąital- 
tls.;

• Sveikiname jauhavedžiūs: 
Algį šimoliūną ir želvyrą Buk- 
nytę iš Detroito bei Henriką 
Laucių ir Iloną Balytę iš Gįiica- 
gos-Urbanos. Linkėdami šviesių 
dienų kviečiame nepamiršti ir 
Santaros.

• Bostono Santaros skyriaus 
Ir SLA narei Daivai Mongirdi 
ty^papkįrta stipendija iš Sul.x 
vienijimo Lietuvių Amerikoje. į 
šią didžiausią ir stipriausią lie 
tuvių orgahizceiią daugiau jau 
nihio turėtų atkreipti dėmesio.

? Rasa Betkauskaiiė, Chica- 
goa skyriaus darbščioji Sekreto- 
fė^baigė Morton Junior College. 
Jaunajai kolegei /lindime ir to- 
įiąu talp sėkmingai siektį moks
lą >< ' ‘

• Chicagoje surengta 
lankiusių Lietuvos Dipl< 
Tafriytyją paretyilhų j 
Ri8taMW

gos skyriaus surengtame šalpos 
Fondo nahdai vakare humoristi
nę programą išpildė "Keturi 
Linksmieji Studentai” nuotaį- 
kingai "patraukdami per dantį" 
studentiškojo gyvenimo aktua
lijas. Gaila, kad kolegos ateiti
ninkai nemoka priimti juoko už 
juoką ir tuojau sava spaudoje tą 
programą, kurioje jiems šiek 
tiek teko, išvadino žemo meninio 
lygio. Programa niekuo nebuvo 
žemesnė, bet netgi juokingesnė 
ir naujesnė, už daugelį kitų ma
tytų {vairuose studentų vakaruo
se ir laužuose. Tikimės, jog 
"Linksmieji Studentai” pasiro
dys su šavo sveiku humoru ir 
ateityje.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
didina patalpas

Globė Travel Service,716 Wal- 
nut Street, Philadelphia, Pa, ku
ri turi šešias įstaigas visoje 
Amerikoje, savo patalpas Phila- 
delphijoje žymiai didina. Virš 
esamų namų statomas dar vie
nas aukštas. Jis bus paskirtas 
tik siuntinių, siunčiamų į Lietu
vą ir kitas šalis, reikalams.

Globė Travel Service, kurios 
prezidentų yra Mr. Maurice Rif- 
kin, veikia jau virš 25 metus. Ši 
firma, be siuntinių persiuntimo, 
atstovauja visas laivininkystės 
ir Oro linijas.

Globė Travel Service New Yor
ko įstaigoje siuntiniai priimami 
taip greitai, pagal specialę sis
temą ir dirbant dideliam skaičiui 
žmonių, kiųi siuntėjai net stebi
si galėdami taip greitai, per ke
lias minutes, savo siuntinius 
įteikti ir gauti atitinkamus pa
kvitavimus:

t

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikoj 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek 
vieną mėnesį — yra gausiai ilius 
truotas, turiningas, įvairus b 
skaitomas su malonumu.

" *
MARGUČIO metinė prenum* 

rata 13.00.
Margučio adresas: 6755 So. 

Western Avė, Chicago, 111.

PARCELS TO RUSSIA, INC, 

kurios steigėjas ir prezidentas 
yra John S. Feigner, esanti 153J 
Bedford Avė, Brooklyn 16, N. 
T, dabar turi 7 skyrius visoje 
Amerikoje, patogumui visuome
nės, kuri vis daugiau siuntinių 
siunčia saviškiams į Lietuvą ir 
kitus kraštus. Kaip Dirvoje skel
biama, Parcels To Russia, Ine, 
be centro turi savo skyrius New 
Yorke, Detroit, Mich, Hartford, 
Conn, Los Angeles, Calif, Phi- 
ladelphia, Pa, Chicago, III. ir 
Newarke, N. J. Parcels To Rus
sia, Ine. įstaigų adresai skelbia
mi mūsų laikraštyje.

Vien Parcels To Russia, Ine. 
įstaigos centre dirba apie 60 tar
nautojų. Visuose skyriuose dir
ba patyrę tarnautojai ir siunti
niai dabar išsiunčiami skubiai, 
per porą dienų.

„j. AtL-.ąąąy4 «___________ ___________________ , ,,, , , „
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O VISGI VERTA
'r tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai' yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitos gerumu ir pigumu.

KASOMOS MASINĖLfiS kainos nuo $60.00.- -'
; LAIKRODŽIAI šveicarų ir kįtų firmų nuo 310.CO. 

FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNUOČIAI 14 kt, auksų garantiją, 10 nuo 37.50.

!' RAPUO ap&atni, fu kuriais girdima beveik visos pasaulio 
štdyt, žinoina ir iš VILNIAUS transliącijos, nuo $45-00. *

( VAIKAMS veiįimĄlUii. retof gražumo sportinis ir nesportinis . 
draugę, vokiečių lr austrų firmų, kainos nuo $40.00.

ĘATAUOGAS UJeistas, kuripme rasite lietuviškas plokšteles 
■"" -ųivadinhnų. Kipro PETRAUSKO, -KUPKA USKO, SARA-

Q, DVARIOKO, GRAUŽINIO, BIČKlĘNfiS ir kitų dai-

A6, TAUTINIUS drabužius ir kitas liet 
suiminėti šiame trumpama rašinėlyje naįma

Itelraukitę pas J. Karvelį, 3322 S. Ratatei 
to -.S-’i.<• .
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jaudino mano di-

GERIAUSI IDA1NAVIMAI

Dabar DABAR UŽ VIETINES KAINAS
pats laikas

Jums patksužsisakyti

DIRVĄ!

I
B. MASIULIS

tais skersgatviais 
Jokūbas Jasins-

The Stroh Brewery Company, 
Detrolt 26, Michigan

arabija, Juodoji jūra, Kaukazas, Turkestanas 
ir kita! Ir Rusijai to buvo maža.

Man mokantis gimnazijoje, vienoje pe- 
terburgiškėje, rusų kalbos ir literatūros mo- 
kytojasRunkevičius 1904 met. mums moki-

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES
DIRVA
1272 K. 71 8T. 
CLEVELAND 3, OHIO

Už tikėjimą, carą, tėvynę...

Lanko Įspūdžiai ii Lietuvos

'OHTtNTI U. ru-O*

Stuttgart (Vokietija). Lietu- 1
> vių bendruomenę sujaudino ži- 1 

nia, kad BALF vadovybė (Muen- ,| 
chene) nutraukė Stuttgarto lie
tuviams šalpą. S.’ m. kovo mėn. 
vietos vokiečių Caritas šalpos or
ganizacija pranešė BALF šalpos 
komisijai Stuttgarte, kad vietos 
lietuvių šelpimą BALF perdavė 
jiems.

Pranešė, bet iki šiol Stuttgar- 
• to lietuviai iš Caritas nieko ne

gavo. Nepaslaptis, kad Caritas 
pirmoje eilėje vokiečius pabėgė
lius šelpia, o svetimšaliai šelpia
mi tik teoretiškai, praktiškai gi 
nieko negauna.

Apie tokį svarbų nutarimą 
BALF vadovybė net nepainfor
mavo savo šalpos komisiją Stutt
garte. Todėl ji, gavusi minėtąjį 
Caritas laišką, tuoj pasiklausė 
BALF kas pasidarė.

BĄLF įgaliotinis Vokietijai p. 
lz. Rugienius tada atsakė, kad 
šalpos perdavimas Caritui pada
rytas "transporto taupymo su- 
metymais”.

šitokia argumentacija tenka 
labai suabejoti, nes Stuttgarto 
aprūpinimas kaip tik sudarė ma
žiausiai išlaidų dėl jo centrinės 
padėties. Taip pat paaiškėjo, kad 
kitos lietuvių bendruomenės Vo
kietijoje, net nuošaliai esančios, 
BALF šelpiamas ir toliau sena 
tvarka ir apimtimi- Todėl kilo 
pagrįstas susirūpinimas ir sam
protavimai, kokie yra šitokio 
BALF vadovybės elgesio moty
vai?

Kaikas spėja, kad BALF va
dovybei nepatinka Stuttgarto 
šalpos komisija ar net vietos 
I’LB valdyba, nors abi yra de
mokratiškai bendruomenės narių 
išrinktos, ir todėl nusprendė ją 
tokiu būdu nubausti, atimdama 
šalpą. Bet jeigu manoma, kad 
valdyba ir komisija netinkamos, 
tai kodėl turi nukentėti bendruo
menės nariai? Argi BALF ne
turi jų atžvilgiu jokios atsako- 
myls's ?

Stuttgarto apygardos lietuvių 
bendruomenė turi arti 300 narių. 
Visi gyvena privačiai, stovyklos 
nėra, šalpos vis dar reikalingi 
apie 100 asmenų. Jų tarpe yra 
senelių, invalidų, silpnapročių, 
vaikų, bręstančių jaunuolių, ku
riu tėvai neįstengia jų pilnai ap
rūpinti, ir virš 30 džiovininkų, 
kurių padėtis itin sunki, nes yra 
visiški liedarbiai ir turi išsilai
kyti iš vokiečių "TB-Hilfe" tei
kiamos jiems pašalpos, kurios 
dydis priklauso nuo ligos sunku
mo.

Viena, pvz., chroniška džio
vininkė čia gauna 80 DM mėne
siui iš TB-Hilfe pašalpos, iš ku
rių už butą, elektrą ir gazą turi 
atiduoti apie 50-60 markių, o 
skalbimui, maistui ir „kitoms jš-

laidoms pasilieka vos 30 markių! ' 
Tuo tarpu maištas Vokietijoje ' 
buvobrangus ir dar daugiau pa
brango, Pvz., fiziniai dirbantis 
darbininkas — viengungis, ku- ; 
ris nevalgo namuose, šiandieną 
turi vien tik maistui išl&stl Ž00 
markių mėnesiui. Taupi 4 asme
nų šeima turi išleisti pragyveni
mui mažiausia 499 DM,—. kaip 
rodo vokiečių oficialios statisti
kos daviniai. , ' '

Išeina, kad džiovininkai, ne
gaudami paramos iš šalies (t. y. 
iš šalpos organizacijų ar gimi
nių), turi badauti. Džio
vininkė G., Ludwigsburge, gavo 
tik 68 DM mėnesiui. Būdamą be
darbė ir badaudama, ji gavo 
širdies priepuolį, jos gyvybei 
grėsė pavojus ir ji buvo nuga
benta j ligoninę. Dabar, kiek at
sigavusi, bet nusiminimo kanki
nama, ketina grįžti Lietuvon ...

Kad tokie raiškiai įvyksta lie
tuviuose, kurie turi stiprią šal
pos ir kitokias organizacijas,,— 
reikėtų gėdytis!

Jau nuo 1957 metų pradžios 
Stuttgarte nebuvo gauta jokių 
BALF gerybių: nei maisto, nei 
drabužių, nei pinigų pašalpoms 
sunkesniems atvejams, — niekė. 
Galima būtų pamanyti, kad 
BALF savo šalpos misiją Vokie
tijoje sustabdė. Bet ne, anaiptol! 
Muenchene, Memmingene,: Ha- 
nau, Ulme ir kitose lietuvių 
kolonijose per tą patį laiką tris 
kartus ir daugiau buvo paskisty- 
ta BALF gerybių, o Stuttgarte 
— nieko.

Išeina, kad BALF vadovybė

nutarė įvykdyt! vienosBeturiu 
kolonijos diskriminaciją. Kylą 
klausimas: ar iitiMp Mcakji* yra 
teisėtas? Juk Amerikšje ir kitu* 
renkamosaškos ’▼ isiešiB 
lietuviams ir, i* r iš ų lietuvių. 
Ar 1952 m. Ir vėliau BALF va
dovas lcan. J, B. Končius Vokie
tijos kolonijose steigdamas at
skirasšaipei skirstyti komisi
jas, neskelbė, kad gerybės turi 
bptl skirstomos visiems vargan 
patekusiems lietuviams, neda
rant skirtumo dėl jų religinių' 
bei politinių įsitikinimų, ar nuo 
priklausymo ar nepriklausymo 
vienai ar kitai organizacijai?

BALF vadovybė savo 1957 
-nuosprendžiu išskirti Stuttgarto 
bendruomenei priklausančius lie
tuvius iš j šalpos, prieštarauja 
savo pačios paskelbtiems ir rei
kalautiems nuostatams. Ar ne
bus BALF valdytojas patekęs į 
visai blogai informuotų ir piktos 
valios asmenų įtaką? |

eikia kuo 
. Čia ne 

Šlių vargam 
lietuvių sa

lt taip pat 
ir krikš- 
imas. Ge- 

utinis rei- 
reiškiniai, 

į ėda mūsų 
ir di- 

s jau-
usnių žmoniųįįtups.

BALF šalpos politikos metodų 
Vokietijoje ištyrimu turėtų su
sirūpinti ne tik tie, kurie dirba 
tiesioginiai šalpos ar liendruo- 
menės organizacinĮ darbą, šį 
klausimą išaiškinti yra kiekvie
no padoraus, turinčio sąžinę, lie
tuvio pareiga/,

DipL Ini. t/Prosinskis, 
Stuttgartoapylinkės 

BALF wiliotinis, 
I šalpas komisijos pirm.

_ ’U /

(Tęsinys iš praeito numerio)
Keletas Žodžių parbėgom čia 

dera pasakyti apie lenkišką 
knygą šių dienų Lietuvos skai
tytojų rinkoje. Centrinėje Vil
niaus bibliotekoje jau dveji me
tai kaip yra gerai aprūpintas 
specialus lenkų kūrinių skyrius.

Vertas atžymėti faktas, kad 
ir lietuviai skaitytojai dažnai 
noriai ima iš ten skaityti mūsų 
senųjų ir naujųjų rašytojų kū
rinius. Ar galima praeiti pro 
tai abejingai? ...

žinoma, Lietuvoje viešinčiam 
lenkui negali būti nesvarbu len
kiškos knygos ir lenkiškų mo
kyklų bei paminklų likimas prie

viNces jonuskaites
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS

15 dainų; Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj 
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit; 
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj 
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma

no gimtinė.
KAINA <8.00

CHICAGOS VYRŲ CHORO
(DAINAVIMŲ ALBUMAS

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op, 

Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.
KAINA <8.00

tautonis nebuvo tėvas; nerusui tėvynė už jo 
paties krašto ribų buvo svetimi daržai. Visi 
tie elementai nerusams jų tautų ir kraštų 
pavergimo simboliais ėjo.

Palankiai susiklosčiusiomis aplinkybė
mis Rusijos teritorija plėtėsi ir plėtėsi ir 
begaliniai išsiplėtė. Kur Baltijos jūros kran
tai Europoje, o kur Ramusis vandenynas Azi
joje! Kur šiaurė nuo Norvegijos ir Švedijos

I
1917 metai. Rusijoje revoliucija. Nuvirs-

I ta carų sostas ir su juo dingsta tas senas 
trilypis šūkis — ”Za vieru, caria i otečestvo”. 
Mes, kuriems išgyventų metų našta jau ima 
spausti pečius, atseit kurie buvome "Jo Im
peratoriškosios Didybės” valdiniai, — tą šū
kį ir jo žuvimų išvakares gerai pamename.

Jis buvo nukreiptas į "Kristų mylinčiąją
Rusijos kuriją’’ bei j ją šaukiamus vyrus — ligi Beringo sąsiaurio. O kur pietūs — Bes- 
karo prievolininkus. Jis buvo nukreiptas dar 
į visokios rūšies policiją ir valdininkus. Ne
tiesiogiai jis buvo nukreiptas ir j visus val
dinius. Juo gynama ■ Rusijos monarchinė im
perija nuo išorinių ir vidinių priešų ir taip
pat globiamos svetimos žemės bei pajungia- niams pamokos metu papasakojo apie Rusi- 

) mos svetimos tautos. jos gyvybinius reikalus. Tarp kita ko jis pa-
Milionams daugiatautės Rusijos nerusų lygino Rusiją su namu; esą, stiprios namo 

ir neoi todokšų visi to šūkio elementai buvo kertės — stiprus namas; Rusija .savo didžiu- 
širdžiai paėda: šūkio tikėjimas tebuvo orto^- lio pastato tris kertes, galima sakyti, paten- 
doksija, vadinamoji pravoslavija, arba sta
čiatikybė, kuri stelbė savo naudai, kartais la
bai įžūliai, kitus tikėjimus ;.cąras pajungtoms

• 0'11 ra • Nr. M m-1
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šiai imant, tūkstantis metų, ta-ninku choras? » . ..
Tai yra sena ir kartu nauja, da buvo dainuota ir mūsų ”Kū- 

Šalia lietuviškos dainos’, kurios kuleczka” ("Gegutėlė”), 
amžius skaičiuojamas, rūpiau- Vertė V. R.

nori išskaityti lietuvių 
ilgesio istoriją, jos am- 
tnoškimus, suprasti lie- 
liaudies džiaugsmus ir

nepasireiškia savitumas Ir tuo 
pačiu metu turtingumas lietu
vių tautos vidujinio gyvenimo, 
jo grožio, jos senoviškos kultū
ros, kaip 'lietuviškoj dainoj.

Kas 
tautos 
žinus 
tuvių
skausmus, jos laimes ir nelai
mes, tegu įsiklauso į dainų me
lodijas.

Susijaudinęs klausiau ,jų 
prieš aštuonioliką metų, ir su 
džiaugsmu klausiau jų dabar, 
kaip Lietuvos TSR Liaudies 
Dainų ir Šokių Ansamblio sve
čias, paprastai Lietuvoje vadi
namo švedo ansamblio.

Kas daina yra lietuvių liau
džiai, lietuvių tą^itai, tekalba 
metinės dainų šventės.

Klausinėjau apie tų dainų li
kimą dabar.

Ar nebus gražu baigti tą pir
mąjį pasakojimą iš kelionės po 
Lietuvą informacija, kad 1955 
metais, visaliaudinės dainos 
šventės metu Lietuvos sostinė
je stojo 25,000 liaudies daini-

Neries. Būčiau nenuoširdus, jei 
to nepasakyčiau.

Kaip gi į mane pažiūrėtų ma
na draugai lietuviai, jei pasi- 
rodyčiau abejingas garsiems 
pėdsakams universiteto mūruo
se, kur auklėjosi Mickevičius ir 
Slovackis ? Ir ką gi jie sau pa
galvotų, jeigu vaikščiodamas 
Vilniaus skersgatviais neprisi
minčiau, kad 
vaikščiojo ir 
kis?

Bet ne tas
džiausi smalsumą; kai atsidū
riau gerai pažįstamose vietose, 
kai žingsniavau Kauno gatvė
mis, kalbėjausi su lietuviais 
kaimiečiais — kolchizninkais ir 
lietuviai menindnįcals.

Todėl užrašydamas tuos dar 
gana chaotiškus {spūdžius, ieš
kau pergyvenimo, kurie kotiks- 
liau atsakytų { mane jaudinan
čius klausimus.

Gal tai buvo vakaro vaizdas 
prie seno Nemuno? Gal Rasų 
kapinių tyla, kur šalia Lelevelio 
guli Cvirka ir Liudas Gira? Gal 
valandėlė, kai sustojau prie Sa- 
lomėjcb Neries paminklo, tos 
pačios Salomėjos Neries, su ku
ria kadaise kalbėjomės prie Ne
muno ir kauniškiame Mickevi
čiaus slėnyje?

Ir štai, pamažu, pamažu iš 
atsiminimų miglos iškyla atsa
kymas j persekiojantį klausi
mą.

Turbūt niekur taip ryškiai

skoje voinstvo”, t. y. "Kristų mylinčioji Ru
sijos karija”, šūkiu ”už tikėjimą, carą ir tė
vynę”, kada nors turėtų žygiuoti į senąjį 
Cargradą ir įtvirtinti tenai Rusijos imperi
jos simbolį__juodąjį dvigalvį erelį, jos her
bą, kurį iš žuvusios Bizantijos buvo atsine
šusi kraičio Sofija Paleologaitė, tekėdama už 
maskviškio "samoderžis" (autokrato) Jono 
III.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETUĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y. 

Tel. IN 7-7272, 7-6465
Mūsų firma dabar taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntiny* 

išsiunčiamas per 2-3 dienas ir adresatą pasiekia laike 6-8 sąvaičių. 
Oro paštu siuntiniai pasiekia adresatų per 6-8 dienas.

Galima siųsti, nauji ir dėvėti drabužiai, maisto produktai, vaistai, 
siuvamos mašinos, akordijonai ir Lt

Garantuojame gavėjo pasirašytų kvitų.
Firma atidaryta kasdien, taip pat sekmadieniais nuo 9 v. ryto 

iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 valandos.

Mūsų skyriai:
Near York Cfty, 78 Second Avė., TeL ORchard 4-1540.
Detroit 12, Mielu, 11601 Jos. Campau Ava, TOvnsend 8-02*8. 
Hartford, Conn., 651 Albany Ave^ CHapel 7-5164. 
Los Angeles, Calif., 121 So. Vermont Avės DVnldrk 5-6550. 
Philadelphia 23, Pa„ 832 North 7th 8L, Tel. WA 3-1747. 
Chicago, III., 3741 W. 26th SL. Tel. CK 7-2126. 
Newark, N. J, 263 Market St, Tel. MA 2-6937.

STROH’S — Amerikoj tik 
ugnim virtas alus.. . dėžėse

NESKIS NAMO 
DĖŽUTĖS ŠIANDIE

Atsigaivinimo priminimas — kitą kartą, ei
nant apsipirkti, būtinai paimkit kelis šešių 
skardinių dėžutes ugnim virto Stroh’s — 
alaus, kuris yra verdamas prie 2000 laipsnių, 
kad būtų lengvesnis, skanesnis, daugiau gai
vinantis skonis!

yratanis

timo Sibiro pulkai, kuriuose kimšte buvę pri
kimšta lietuvių, neretai didžiajame 1914-18 
m, kare išgelbėdavę fronto padėtį.

1914 metai. Vasara. Sarajeve nuaida ser
bo Principo šūviai — žūva Autrijos ercher- 
cogas Ferdinandas su žmona. Įtampa tarp 
trijulės sąjungos (Vokietija, Austrija-Ven
grija ir Italija) ir trijulės santarvės (Rusi
ja, Prancūzija ir Anglija), čia kildama, čia 
tartum paslūgdama, patylomis auga. Spro
gimas: Austrijos šūviai į Serbijos Belgradą, 
abi trijulės (bedalyvaujant Italijai) šoka vie
na prieš antrą. Užsidegė milžiniškas karas.

Tuo metu buvau Vilniuje. Dienos gra
žios, ramu. Gyvenimas sruvena įprasta vagą. 
Politikų įvairios prognozės nejaudina gyven
tojų; gal jie ir negirdi jų. Tačiau Vilniaus 
karinė įgula prieš laiką sugrįžo iš vasaros 
stovyklų. Dabar ir gyventojų minios rodos 
klausiamos. Atsakymo nereikėjo ilgai laukti. 
Po kelių dienų apie 11 vai. vak., kai kareiviai 
turėjo būti jau sumigę, pasigirdo iš Ignoto 
kareivinių (Ignatjevskija kazarmy) aikštės 
galingi, kartojami "ura”. Kas čia?... šoku 

iš lovos, žiūriu pro langą — gatvėje nieko 
ypatingo. Vėl atsigulu. Neužmiegu, tvarsau
si... Ar ne karo žaibaį ima žaibuoti?..;

Rytą akis praplėšęs, tuojau iš lovos ,ir |

duodavo sau valios: pakelyje išvartydavo ke
lio stulpus, apdaužydavo "monopolius”, kur 
telkšojo "valstybinė”.... Dėl to degtinės par
davyklos — tie "monopoliai” — "novobran- 
cų” stojamosiomis dienomis būdavo uždaro
mi, taip pat ir aludės.

Tačiau naujokai nebūtų naujokai, jei ne
sugebėtų surasti ir po taurę išversti į caro 
sveikatą, ypač tie aukšti ir gražūs vyrai, ku
rie būdavo siunčiami tarnauti į leibgvardijas, 
atseit į asmeninės caro apsaugos pulkus. Ši
tie vyrai turėjo būti ir linksmesni, nes jų 
tarnyba buvo Petrapilyje arba jo apylinkėse, 
tad netoli Lietuvos, ir todėl jiems lengviau 
būdavo ištrukti į tėviškes paviešėti ir ten 
papuikauti prieš "baltąsias lelijėles" savo ža
viomis gvardininkų uniformomis.

Lietuviai nenorėjo eiti Rusijos kariuo
menėn, betgi jie buvoi puikūs toje kariuome
nėje kariai, nėmaž nemenkesni už kitus. Ir 
suprantama: lietuvis, nuo neatmenamų am
žių gynęsis nuo priešų, grūmęsis su lenkais, 
totoriais, kryžiuočiais, kalavijuočiais, ir tais 
pačiais rusais, kurių nelaisvėn galiausiai pats 
pateko, buvo į savo kraują įaugęs narsaus bei 
kieto kario savybes. Karuose, kuriuos rusai 
kariavo su turkais, japonais ir kitais, karys

• *
"Ateina šaltas rudenėlis, bernužėlių rū

pestėlis” — dainos žodžiai, graudi Lietuvos 
mergelių užuojauta 21 metus sukakusiems 
broliams tautiečiams. Nejaukus, nykus bū
davo bernužėliams anais laikais ruduo: skir- 
kis, baltas dobilėli, su savo miela gimtinėle, 
gal dar ir su širdies mergele, ir keliauk "ka
raliui služyt” kariaunoj toli, toli — Sibire ar 
kuriame kitame milžiniškos Rusijos kampe, 
iš kurio tik pa kelerių metu sugrįši ir pasi
matysi su saviškiais, arba bėk užjūrin, irgi 
toliman ir. nemažiau svetimaų, iš kurio gal 
ir negrįši! Vienas kitas ir bėgdavo nuo ”mas- 
kolystės", kaip nuo maro, — tas, kuris tu
rėjo prięmonių bėgti.

Ak, "rūpestėlis” buvo didis rūpestis! Ką 
galėja dar/ti berneliai? Nemitę.vyko žaliu
kai "ndvpbrancais" — naujokais — į stoja- lietuvis nepadarė kariuomenei nešlovės. Va- 

... Vadinas/’christoliubiveje vossij- tnuodius punktus. Desperatiškai nusiteikę, dinamieji "vostočnosibirskije pulki” — ry-

kinamaj pastačiusi bet ketvirtoji, kurios vie- 
- ta prie Konstantinopolio, tebelaukianti pa

statoma
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SKTN. VLADAS PAUŽA

Atstovaus Lietuvą 
ir jos skautus

— Kiek ir kokiomis sąlygomis 
dalyvaujate jamborėje?

— Dalyvaujame 64 skautai, iš 
kurių 22 lietuviai. Visi egziląi 
sudarome atskirą oficialų viene
tą, kuriam vadovauja lietuvis 
Vilius Fidleris, gyvenantis An
glijoje. Esame įtraukti oficia
liuose Jamborės sąrašuose. Kiek
vienos tautybės skautai atsto
vaus savąją tautą su vėliavomis 
ir tautinėmis programomis. Ben
dra skautų egzilų vėliava plėvė- 
suos garbės tribūnoje greta lais
vųjų tautų vėliavų. Taip pat 6 
mūsų atstovai dalyvaus konfe
rencijoje stebėtojų teisėmis.

Ar daug reikėją pastangų, 
leidžiant anglų kalba propogaa- 
dini leidinį "Whlte Bage"?

Skautų Brolijai ir Užsienio 
Skyriui reikėjo nemaža darbo ir 
pastangų padėti, nugalint kliu- 
tis, susijusiais su leidinio išlei
dimu. Didelę problemą sudarė iš
laidos. Džiugu, kad Jamborės 
Fondas susilaukė pagalbos iš 
Lietuvos Nepriklausomos Talkūs 
$100.00 ir preĮ. Balkūno $1040, 
kurie skyrė šiuos pinigus tifcjei- 
dinio išleidimui. Viso leidinys 
kaštavo $1,800, kurių Jambo
rės Fondas dar nesųrihko. Tuo 
tarpu leidinys Jamborėj bus pla
tinamas nemokamai. Dėl to visą 
laiką kreipiamės į savąją visuo
menę, kad mus paremtų šiame 
svarbiame kiekvienam lietuviui 
reikale.

m. prie Klaipėdoa7molo sudužo 
ūrų Bkautų "Budys”. Su juo 

šėlstančios BąJtijosbangos pa
siėmė tris jūnj skąutue—i Jasiū- 
kevičių, Šidlauską ir Amulevičių.
ši liūdna sukaktis bbvdpamlnė- 
ta Michigano ežere. Su dr. K. 
Aglinsko jachta buvo Išplaukę 3 
jūrų skautininkai, jūrų budžių 
ir jūrų skautų atstovai ir vienas 
svečias.

Jubilėjinėn Jamborėn Sutton 
Park, Anglijoj, kuri susieta su 
skautybės 50 ir jos įkūrėjo Lor
do Raober Paden-Powell 100 me
tų gimtadieniu, išvyko lietuviai 
skautai iš Anglijos, Vokietijos 
ir Amerikos. Paskautininkis An
tanas Banionis, prieš išvažiuoda
mas, pasikalbėjime davė glaudų 
vaizdą mūsų skautų veiklos tarp
tautinėje plotmėje.

'— Kaip ir kokiu būdu lietu
viai skautai dalyvaujate jambo- 
rėj?

— Kaip žinome, raudonie
siems okupavus Lietuvą, skau
tai, kaip ir visos kitos organiza
cijos, buvo užslopinti. Netekus 
egzistencijos, nutrūkus santy
kiams su Tarptautiniu Skautų 
Biuru, tarptautinėje skautų 
veikloje netetekome teisių.

Atsidūrus Vokietijoje, pagal 
Tarptautinio Skautų Biuro nu
rodymą, vadovavomės DP skau
tų teisėmis. Emigracijoje Lietu
vių Skautų Brolija su kitų pa
vergtų tautų skautais prašė 
Tarptautinį Skautų Biurą leisti 
veikti pagal tų tautų skautų pa
pročius ir formą. Negavus už
tikrinimo, eilė pavergtų tautų 
skautų susiorganizavo Counsil of 
Boy Scouts In-Exile (Egzilų 
Skautų Taryba), tartum suda
rydami lyg ir antrąjį Tarptauti
nį Skautų Biurą, kur įeina lietu
viai, latviai, estai, vengrai, uk
rainiečiai ir rusai.

Pastaroji taryba, kaip atsto
vaujanti organizuotus pavergtų 
tautų skautus, užmezgė su Tarp
tautiniu Skautų Biuru atitinka
mus santykius, siekdami galimy
bių įsijungti tarptautiniam 
skautų judėjimam ir atgauti tei
ses. Pasėkoj aktyvios egzilų 
skautų tarybos veiklos, šiandie
ną dalyvaujame jubilėjinėje 
jamborėj ir tarptautinėje kon
ferencijoje.

— Kokios yra ateities per
spektyvos įsijungti į Tarptauti
nį Skautų veikimą?

>— Pavergtųjų skautų pagrin
dinis tikslas išlaikyti tautinę 
skautybę, kovojant dėl savo tau
tų laisvės. Visoje skautiškoje 
veikloje reprezentuoti savąsias 
tautas. Kaip de facto Tarptauti
nis Skautų Biuras pripažino eg- 
zilus, nes esame oficialiai pa
kviesti dalyvauti Jamborėn ir 
Konferencijom Nors konferenci
joje dalyvaujame stebėtojais, ta
čiau pirmieji ledai pralaužti. 
Ruošiama šiai konferencijai ati
tinkama rezuliucija; kuri, tiki
masi, bus įtraukta kitos konfe
rencijos dienotvarkėn, diskusi
jom Dėl to dalyvaudami Jambo
rėj ir Konferencijoj stengsimės 
įsigyti daugiau draugų, kurie su
prastų mūsų pagrindinį tikslą ir 
pagelbėtų mums būti pilnatei
siais nariais.

— Ar vykstate Jamborėn kaip 
oficialus brolijos atstovas ir kas 
apmoka kelionės ir kitas išlai
das?

— Vykstu kaip Brolijos Užsie
nio Skyriaus atstovas ir Brolijos 
patarėjas reprezentaciniam vie
netui. Išlaidas, susietas su re
prezentacija, Jamborės mokes
čius sumoka Jamborės Fondas, 
tačiau Brolijai neturint galimy
bių sumokėti už kelionę, vykstu 
savais pinigais,

. ..... tunto 45 skautės, vadovaujamos Jūratės Laikūnaltės, stovyklauja: Nidos sto- 
vykldją prię Round-Up .ežero. Nuotraukoje stovyklos vadovybė. IŠ kairės: skltn. Nijolė GarlaHA, 
skltn. Rūta Mockutė, skltn. Nijolė Petkevičiūtė, pskltn.' Zita 'švelnytė, stovyklos vadovė Jūratė 

Laikunaįtė |r adj. Dalia Benokraitytė.
Skaučių stovyklos yat j»ė ir vĮaos ękautiįs ęieveiando ir apylinkių lietuvius šio šeštadienio Va

kar* kvisčia atvykti | uždaromąjį iaužą. Dirvos nuotr.

d.

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
VADOVAMS

(sks) 1957 m. rugsėjo 1 
šaukiamas Lietuvių Skautų Są
jungos vadovių ir vadovų koret- 
pondencinis suvažiavimas. Jo 
metu bus renkama S-gos Tary
ba, Garbės Teismas, Kontrolės 
Komisija, Vyriausieji Skautinin
kai ir jų Pavaduotojai .Garbės 
Gynėjai ir Rajonų Vadai.

ŠAUKLIAI su terminais ir 
rinkimų nuostatais bus iŠBiunti-

— Kokiomis priemonėmis re- 
prezantuosite Lietuvą ir jos 
skautus?

— Kaip ir visada stengsimės 
reprezentuoti lietuviškomis prie
monėmis : tautiniais šokiais, dai
nomis, įrengimu stovyklos tau
tiniais ornamentais parodėlėmis 
ir kita. Be to vežamės propagan
dinį anglų kalba leidinį ”WHITE 
BAGE”, kuris glaudžiais raši
niais ir nuotraukomis atskleis 
veidą Laisvosios Lietuvos skau
tų, jų tragediją raudonųjų oku
pacijoje, atsikūrimą išeivijoje ir 
dabartinę veiklą bei mūsų sie
kius. Manoma išplatinti 2500 
egz. Taip skleisime atitinkamus 
informacinius leidinėlius bei la
pelius anglų, prancūzų, vokiečių 
kalbomis.

— Ar eaata pakviesti dalyvau- i 
ti Tautinėje Amerikon Skautų i 
Jamborėje?

— Taip. Ten vyksta mūsų re
prezentacinis vienetas iš Bosto-' 
no ir Worchesterio.

gatves. Sienos ir stulpai marguoja aplipdyti 
atsarginių šaukimais. Prie Ignoto kareivinių 
tikra karo stovykla: jau apsauginės spalvos 
uniforma kareiviai, žali dviračiai, vežimėliai, 
lauko virtuvės, arkliai, suvaržyti glėbiai šie
no ... Gatvėmis eina būriais mobilizuoti at
sarginiai ... Visur skubama ... Aišku.

Kitą dieną stebėjau į geležinkelio stotį 
žygiuojančią gatve kariuomenę. Greitu mar
šu eina surikiuotas kuopos, karininkų veda
mos. Abiem šonais žygiuojančius lydi jų žmo
nos, motinos ir kiti artimieji. Dažnas karei
vis, viena ranka laikydamas šautuvą ant pe
ties, antra glaudžia prie krūtinės savo vai- 

• kelį, su kuriuo gal niekados nebepasimatys. 
Moterys nuo ašarų paraudusiomis akimis vos 
spėja eiti greta savo vyrų ir sūnų, retkar
čiais apsikeisdamos su jais vienu kitu žode
liu. Karininkų žvilgsniai buki ir nekaringi; 
jie nesidairo į užpakalį ir nekliudo palydo
vams kalbėtis su į mirtį einančiais savo arti
maisiais.

Visuotinė tyla, kurioje tegirdėti tvan- ✓
kus, ritmingas žingsniuojančių kareivių trep
sėjimas. Taip ėjo Vilniuje, ir ja artimosiose 
apylinkėse sumobilizuota kariuomenė, dau-

nėti visiems Tuntinlnkams ir 
Vietininkams, taip pat ir visiems 
vadovams, kurių adresai Vadijoe 
bus pristatyti Pirmijai iki riig- 
pifičlo 10 dienosi

Visi vadovai ir vadovės jau 
dabar prašomi patikrinti, kad jų 
tikslūs pašto adrešai yūtų žinomi 
jų Vietininkui-kel ar Tuntinln- 
kųi-kei, eventualią! — seserijos 
ar Brolijos Vadijoms, o jų nario 
mokestis sumokėtas. Kurie-ke
tina siūlyti kandidatus rinki
mams! tegauna jau dabar savo 
kandidatų sutikimus.

JŪRININKU STOVYKLA
(sks) 35 m. Lietuvos jūrų 

skautijos sukakčiai paminėti 
rugp. Jl-31 d. LSB Jūrų Skautų

Skyriaus yra ruošiama jūrų sk. 
stovykla. Jai vadovauti pakvies
ti — jūrų sktn. VI. Petukauskas 
iš Clevelando, j; sktn. L. Knopf- 
mileris iš Chicago ir j. sktn. B? 
Stundžia iš Toronto. Stov. virš, 
pavaduotojas bus j. sktn. 1. Pet- 
niūnas iš Hartfordo, Komendan
tu ir adjutantu numatyti — 
paktų. E. Vėngiųnskas ir psktn. 
R. Mieželis. Stovyklos gydytojas 
— j. sktn. dr.‘ K. Aglinskas, o 
dvasios vadovai — kun. J.‘Rai
bužis SJ ir kūn. A. Trakia.

Stovykla būsianti įdomi įvai
ria programa, o taip pat pirmoji 
tokia jūrų skautijos veikloje bei 
išeivijoje. Kad ir kaip visų šir
dys trauktų šion stovyklon, ne 
visi galės jon atvykti, tačiau ti- 

I

kimasi sulaukti ir keistos senų
jų vilkų iš tolimesniųjų pasvie
čių.

Stovyklos reikalais kreiptis 
LSB Jūrų Skautų Sk. vedėją . 
s. L. Knopfmilerį, 5749 S. Car- 
penter St., Chicago 21, IUinois.

IšT A IKING AS 
KELEIVINIS LAIVAS 

AQUARAMA
Laivas, kurį neperseniausiai 

savininkai aprodė Clevelando 
laikraštininkams, yra ■ {rengtas 
tikrai modemiškai, keleiviui tai- i 
kiąs visus galimus patogumus.' 
Jis pritaikytas poilsio ieškan
čiam keleiviui, nutarusiam dieną 
praleisti didžiuosiuose ežeruose. 

Laivas gali lengvai sutalpinti 
2500 keleivių ir drauge paimti 
200 automobilių, kuriuos keliau
jantieji išsikėlę Detroite ar Cle- 
velande gali daryti tolimesnes 
keliones sauskelials.

Kelionė iš Clevelando i Detroi
tą sekmadieniais, pirmadieniais 
ir trečiadieniais prasideda 8:15 
vai. ryto. Grįžtama į Clevelandą 
11 vai. vakare. Detroite galima 
praleisti 2!4 valandas.

Laivas turį pastovią ir patogią 
sustojimo vietą prie West 3 St., 
kuri clevelandiečiams iš visų pu
sių labai lengvai pasiekiama.

Laive yra įrengta labai daug 
ir įvairių pramogų vietų. Įvai
rios žaidymų ir sporto aikštės, 
šokių salės ir gera muzika, nė 
kiek neabejojama, kad patrauks 
clevelandiečius šiuo laivu pake- 

1 liauti.

BUDŽIO ŽUVIMO METINES 
MICHIGANO EŽERE

(sks) Liepos 15-ji mūsų jūrų 
skautams yra žuvusiųjų brolių 
prisiminimo diena. Tądien 1983
iimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiė

DOVANŲ SIUNTINIAI /

LIETUVIAI PER UETUVIUS ~ LIETUVIAMS!
D AI N O R A

49, THORNtONAVE., LONDON, W. 4 
T«lf* CHI 2107

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

Medžiagos, avalynfi, Vaistai, laikrodžiai, baltiniai ir kit.
7

Ypatingai skubiam reikalui esanti užsakymai priimami telefonu Londone, CHI 2107. 
Telefoniniai užsakymai automatiškai įrašomi plokštelėn, todėl negali įvykti klaidų.

ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų Paprastu paštu 4-5 savaitės 
Oro paštu 1 kilogramo peraiuntimas kąįtųoja 24 šilingai, arba 3 dnl. 30 centų. Kiekvienas 
sekantis klg. — 0 šilig., arba 1 dol centų. " -ini

Pareiilaląvus, vaistai siunčiami (Įagal prisiųstą receptą. , '
VW patarimai, paaiškinimai, ksįįnoraŠčiai lietuvių kalboje siunčiami nemokaiųai.
Kiekvienas siuntinys, (skaitant ^sjišTišlaipas, apdraudžiamas.
(mokėjimai grąžinami, jei siuntinyš dingtų. 
Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.

sTaSį1:- -■ " ■ . 4-ž ’■? z.'-S- ■ “ •

gal prisiųstą receptą. ,

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR 
KITAS SOVIETŲ RUSUOS DALIS 

APMOKANT MUITĄ ČIA
Pagal specialiai sutartą INTtJRIST, Maskvoje, leidimą

AR JG9 IEŠKOTE?
, • Patikimos Bendrovės.'-’1'' ’ ■ "■ ‘ ! •

• Skubiam ir veikliam pštarnavlmui.
• Bendrovės su daugiau kaip 25 metų patyrimo.
•

i 

/ 
t

f

Tinkame atlyginimo pagal nuostatus.
Mandagaus kiekvienam paskirai rodomo dėmesio ir 
individuališko pakavimo.

• Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo.

MĖGINKITE:
PARCEL DEPARTMENT

GLOBĖ TRAVEL SERVICE .
NKW TOBK M, N. T.
1991 Bro*<iw»y. TeL LYeeum 5-0900. 
Kasdien ir ieštadieniaie 9-5, (sekma
dieniais uždaryta).

CLBVBLAND, OHIO
1165 Ėast 71 St Tel. UTah 1-0807. 
Kasdien 10-7, Jeitadienlals 10-5 vai.

8OUTH BOSTON, MA88.
Room 10 EUis Bldg., 409 E. Breadway 
Telef. ANdrew 8-8764. Kasdien 9-5, 
teJtad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vai.

Atsiųsdami siuntinius mums paštu taip pat susilauksite 
tokio pat skubaus ir tinkamo patarnavimą Sąskaita jums 
išsiunčiama tą pačią dieną, kada gaunamas jūsų siuntinys. 
Informacijos ir katalogai jums siunčiami paprašius.

uiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiuiiiiiuHiiiiimiiinniiiiit

PHILADELPHIA «, PA.
716 Walnut 8t., Tel. LOmbard 3-3455. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

CHICAGO 33, ILL.
4102 Archer Avė. Telef. FRemont 
6-6399. Kasdien 9-7, šeštad. 9-5 vai.

DE7TROIT 10, MICHIGAN
6446 Miebigan Avė. Tel. TAehmore 
5-7560. Pirmad., antrad., trečiad., 
ketvirtad. 9-6, penktad. ir ieitad. 
9-9 vai.

vadintą Peterburgu^ mes, lyje būdavo "kazionnaja vinnaja lavka”, ar- 
‘ > ha, neoficialia ruso kalba, "kazionka", iždo

sulig tuo'ėmėme vadinti degtinės krautuvė, kurią lietuviai vadindavo
"monopoliu”.

Kartais \ kurioje Lietuvos parapijoje 
koks iškalbingas kunigas blaivybės apaštalas, 
būdavo, pamokslais taip nugraso žmones, jog 
ilgą laiką veik niekas neperžengia "monopo
lio” slenksčio, ir buteliai tartum prišąlą tenai plačiosios masės turėjo "trokšti1 
prie lentynų. Tada valdžia raukosi, skersuoja, 
daro "demaršus".... žinia, silpnindamas val
stybės iždo išteklius, toks nugrėsimas buvo lio" nurydavo 
nedarnos santykyje su kuriuo nors trilypio 
šūkio elementu. Tiesa, buvo ir valdžios glo
bojama "Obščestvo nąrodnoj trezvosti” —■ 
liaudies blaivybės draugija — su savo <”čai- 
nįomis” arbatinėmis), bet jų "sambūvis" su 
"kazionkomiš" buvo darniausias, ir rusui te-

vo galima gauti receptais spirito gydymosi 
reikalams. Jei vaistininkas buvo pažįstamas, 
tai ir recepto nereikėjo. Receptų būdavo įvai
riausių, net spiritui ”dlia promyvki sohačjich 
chvastov” — šunų uodegoms praplauti. Jei 
šuns uodegai ir tekdavo koks lašas, tai visi 
kiti lašai nutekėdavo "tauresniais” latakais^^ 
šiaip ar taip, tai buvo sauja "laimingųjų", 

1" "sausame 
režime”. Ir "troško", nelyginant žuvyB be 
vandens. Tūlas, nusiaimanavęs, iš "trošku- 

gurkšnį denatūruoto spiri
to arba politūros.

Spirito buvo daug prigaminta, tai, įsta
čius "sausąjį režimą”, iš varyklų bei sandė
lių daugiau buvo paleistas spiritas laukan, 
upeliais, kai kur kaimuose — į mėšlą, kad ne
būtų pagundos. Tačiau-mėšlas rusui prastuo
liui buvo jokia apsauga nuo pagundos: kai
mas, suuodęs spirito kvapą, žaibu sulalėda- 
vo į mėšlyną,'su kibirais; samčiais, kaušąis^ 
Kaikas, tiesiog ant žemės puolęs, kniūpsčiai® 

, -.____ , ___ _r_.r______ - siurbė skystymėlį. Gėrovas, paklaūstas. ar
F ,v ,, jnopbliškai pardavinėdama degti- iiėgi Įkvėpsi miniomą vienu pūstelėjimu, tai* neabuoja buvo gertl iš mėšlo. atsakydavo: 

tytos" sostinės vardas "Sankt Peterbutg”, nę, užtat ji, degtinė, ir vadinasi "kazlonnoje. tedingsta svaigalai iŠ žnionių akių! Irdingo: - "Na,taažuma atsidavėtrąžele("navozcem").
* ‘ *■* ‘ . j. buvo uždrausta pardavinėti degtinė, alus; vy- Prapūtus trąšgalius, buvo gerai. . . Argi ga-

...... . . .........— ......... ‘

Tą miestą,.Jietiurfc ’
daugeli^ lietuvfųg lyg:: ii priešindamiesi jo 
vardo tfūriisinimm, i
Petrapiliu, artimu lotyniškajam "Petropolis”, 
atsiminę, kad jį, tą miestą, ir pirmiau kar
tais Petrapiliu,.vadindavome į i. Ir įtūli vokie
čių kilmės rusai savo vokiškas pavardes pasi
keitė rusiškiaįąiomis...

Praėjo vienas mėnuo, kitas — nuotaikos 
bent kiek paslfigo. O po pusės metų buvo jau 
visiškas atoslūgis. Mačiau, kaip, po ilgoko 
apgulimo rusėtas 1615 m, sausio ar vasario

"tuteišals”, nešdam savo kraujo auką sveti
miesiems dievams...

Nuvykstu Petrapilin. Tąn nuotaika pa
kili. Patriotizmas veržiasi, kaip srovė iš 
trykšlio. Jausmai vokiečiams pikti, priešiš
ki, ir vietiniai vokiečiai pakuždomis savo 
gimtąją kalba tesikalba gatvėse. Eihantieji 
į frontą kariuomenės daliniai minios lydimi 
entuziastingais šauksmais. Minėtasis trilypis 
šūkis net nemonarehistiškos rusų publikos 
širdžiai pekoktus.

Mano sutiktas vienas studentas rusas, __ .
draugas dar iš gimnazijos laikų, stebėjosi mėnesyje paėmus PeTemlškfo tvirtovę Aus

trijoje, sauja paauglių ir vyresnių mėgino ta 
proga su vėliiVotttfs pamanifestudti Petrapi
lio gatvėmis; niekas prie jų neprisidėjo.

■ i.

"Veselje Rusi —-,piti". Taip nuo senų se
novės kalbama rusuose — esą, rusų linksmy- tepaliko "čflj — ne vodka: mnogo ne vypješ”, 

— nedegtinė: daug neišgersi”.
Kilus tokiam dideliam karui, blaivybė,

Rusija, tiksliau — didžiavosi, kad ji, tiktai 
ji, tegalinti kariauti vien dėl principo, ne
gaudama sau naudos. Bendros.nuotaikos pa
gautas, klydo vargšas: argi iš tokio principo 
Rusija visas savo Valstybės pastato kertes 
yra pastačusi svetimose žemėse? Argi ir da
bar ji neturėjo minties kaikurias kertes pa- . bė — gerti. Mėgorusas išsigerti, kartais — atseit "arbata- 
gerinti ar saro labui suduoti smūgį dviem ”do zelionavo/itnija". Suprantate, koks tai ' 1
kaimynams?... įsigėrimas "Hgižalfojo žalčio l’į “ dargine kokia, o visiška, tučtuojaurados bū-1

Patriotizmo potvynyje ir caro PeĮro I ”Kazna”,Rtt8ij0s iždhs, fujrėjd 'stambių tina tyily^fo šūkio labui. Blaivybės reikalo 
suomių žemėje jkutttas ir jo paties’^iakrikš- pajamų, mono 
tytos" sostinės vardas “Sankt PeteAtifg”, !. 7 " ...

........ .......................... .......... pusiau lotyniškas, pusiau germaniškas, buvo vino” — "iždo vynas”, mūsiškai
" glausiu lietuviai, tiek gyvieji, tiek virtusieji pakeistas slavišku bei rusišku "Petragrad”. nė“. Ir Lietuve® konė kiekviename mieste- naš.
. . j S';?:-’; ;j;--'' .■ r' i.' h-.j r..;-?

I”



čistka” ir velnių 
išvarinėjimas

dfttatortatmF. Franco, 
chiją ir j sostą 

i.?, .. .—

Skilimas Kremliaus vmdovy- ' 
bėję supuolė su Liepos Ketvir*. 
tosios švente. Gal tai nepapraa. 
tas supuolimas. Gal pasirodys, 
kad ten dabar prasidėjo toks 
posūkis, kurs reikš pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo pradžią,

"čistka" arba valymas sovie
tinėj Rusijoj ne naujiena. Da
bartinė "čistka” yra naujiena 
tik tuo žvilgsniu, kad ji {vyks
ta pačioje viršūnėje. Be to ap
ima gerą skaičių tuzinių vadų. 
Tai pagrindinė "čistka”.

"čistkos” sovietinėj Rusijoj 
primena velnių išvarinėj (mus, 
aprašymus Naujajame Testa
mente. Kai pas Kristų buvo at
vestas velnio apsėstas, aklas ir 
nebylys, ir kai Kristus jį pa
gydė, tai fariziejai sumurmėjo: 
"Jis išvaro velnius ne kitaip, 
kaip tik per velnių kunigaikštį 
Belzebubą”.

Kristus jiems tada tarė: 
"Kiekviena karalystė, kuri pa
ti su savim nesutinka, bus su
naikinta, ir kiekvienas miestas 
ar namai, kurie patys su savim 
nesutinka, neišliks. Jei šėtonas 
išvaro šėtoną, jis pats su savim 
nesutinka, kaipgi tat jo kara
lystė išliks?"

Kremliuje kaip sykis vyksta 
tas, kad ten šėtonas šėtoną iš
varo. Tbdėl Kremlius su savim 
nesutinka. Todėl Kremliaus ka
ralystė neišliks.

tto^geral,l*dl 
džfc ir yizuomįa 

lį tolaihgttmą* 
negalavimą, Ihm** 

turirtęilte 
to ir kurie 
pašalinti.Sakysime, juk 
net keista, kad 
mačiusių balsias 
po pirmojo 
rdpos vidurio tautos, beėtaikūt 
riančios savo ■ nepriklausomybę 
suslkivirčŲo, Mvp tarte-net ka
riavo ir nėsusigerino jkl pat-an
trojo pasaulinio kate.

Viskas kitaip būti) virtę, jei 
tąsyk minėtos tautos savo nesu
sipratimus būtų išsprenduslos 
taikiu būdu prie derybų stalo ir 
sudariusios bendrą frontą prieš 
Rusiją ir Vokietiją'. Kadangi vi
durio Europos tautos buvo kata
likiškos, tai didžiųjų tautų ka- 
talikiški vadai tąsyk turėjo da
ryti tą, ką dabar daro Argenti
nos hierarkija ir Ispanijos ka
talikiško*. akcijos vadai Tada 
garsūs buvo 
matas Claudel 
ir Anglijos rel 
šie ir kiti katalikų vadai priva
lėjo vykti Varšuvon Ir ten veik
ti kad pakreiptų jos politikus 
gerą kelią.

asCh

PHILADĖLPHIA

veda Italija 
H Ispanija 

atstatyti taoaar-

ų badavęs.
Iluo tnteūį kaip ir dauguma 

muzikų, '/'verčiasi privačiomis 
smuiko, pl«M ir dkordeono pa- 
mokomis.*Ta^'pat čia Ameriko- 
. e yra įsigijus piano derintojo 
diplomą.

Jo pėdomis seka ir jo trys sū
nūs, kurie yrio irgi muzikai.

PARAMA JAUNIMUI

Vietos Tautinės S-gos sky
riaus valdyte, Philadelphijos 
tautinių šokėjų grupei kelionei 
į Čikagą paremti paskyrė 15 dol. 
Taip pat,- paskirta vietos Stu
dentų Santaros skyriui 10 dol. 
K. Ostrausko: "Kanarėlės” išlei
dimui.

"Krikdemų” gynėjas
K. Mockus "Drauge” (birže

lio 19, 1957) rašė ’krikdemiško” , 
komplekso klausimu. Pačioje 
pradžioje autorius pareiškė:

"Manau, kad toks kom- 
i pleksas tikrai yra. Tik pa

sek nekatalikų spaudą ir 
vis rasi tą patį' atsakymą 
į klausimus, iš kur kyla ne
gerovės. "Krikdemai” dėl 
visko kalti. Neturiu čia jo
kio intereso kelti krikščio
nių demokratų klaidas ir 
nuopelnus”.

Išrodo, kad "kompleksas” au
toriui čia reiškia perdidelį, per
dėtą, nepagrįstą "krikdemų” 
puolimą.

Paduotą citatą seka ilgi išve
džiojimai, bet tik išvedžiojimai. 
Ir iš viso to didelio "komplekso” 
paminėtas tik vienas straips
nis, įdėtas "Laisvojoj Lietu
voj”.

Autorius sako, kad neturė
jęs jokio intereso keiti krikščio
nių demokratų klaidas ir nuo
pelnus. Tą daryti iš tikrųjų ne 
vieta. Bet, va, ko skaitytojas 
čia laukė: gausių citatų iš tos 
nekatalikiškos spaudos, nuro
dant autorių netiesas, paklydi
mus, perdėjimus, iškraipymus 
ir t.t. Tai būtų buvus pamoka 
Dažytojams ir informavimas 
šiaip jau skaitytojų. Kai tokių 

.atitaisymų nėra, tai darosi 
įspūdis, kad kritikai tiesą rašė, 
o jų gynėjas K. Mockus daro 
tuščius išvedžiojimus dėl 
kad neturi faktų saviškius 
ginti.

Socialistai ir komunizmas ■

Dirvoje (liepos 4, 1967) Pet
ras Valys rašė, nurodydamas, ko 
vertas Keleivio ir Naujienų fa
šizmo priekaištas tautininkams. ' 
Autorius nurodė, kad tų laikraš
čių logikos laikantis socialistams 
galima drąsiai prikišti komuniz
mą.

{ minėtą P. Valio straipsnį at
siliepė Naujienos (liepos 6, 
1967) straipsniu "Tautininkai ir 
fašizmas”. Tame straipsnyje įro
dinėjama, būk iš tikrųjų tauti
ninkai esą fašistai, nors gal It 
ne visi.

Apie P. Valio nurodymą, kad 
ta pačia logika socialistams ga
lima prikišti komunizmą Naujie
nos nei žodžio. Reiškia, Naujie
nos su tuo priekaištu sutinka. 
Reiškia, Alto sekretoriaus laik
raštis pripažįsta, kad lietuvių so
cialistai yra komunistai, ar bent 
tiek jų tarpe yra komunistų, 
kiek tautininkų tarpe yra fašis
tų.

Iš Naujienų pusės tai pusėti
na nuolaida ir pusėtinas pripaži
nimas.

Bet ar ne geriau būtų, jei mū
sų tarpe liautųsi vienų kitiems 
fašizmo ir komunizmo priekaiš
tai?

to, 
ap-

Įspėjimai Ispanijoj ir 
Argentinoj

Ispanijoj katalikų akcijoę or
ganas "Signo" įspėjo vyriausy
bę jr visuomenę, kad būtų vyk
domas socialia teisingumas. Ra
šo, kad socialūs ir ūkinės san
tvarkos gerinimas ir darbininkų 
gerovės kėlimas esąs tikriausias 
ginklas kovoje prieš komunizmo 
grėsmę. .

Argentinoj panašų įspėjimą 
padarė pati hierarkija, arba vys
kupų kolektyvas.

Tokių įspėjimų nereikia dary
ti nei Suomijoj, nei Švedijoj, nei 
Norvegijoj, nei Danijoj. Tose ša
lyse tokių įspėjimų nereikia da
ryti, nors jos- guli šalia komu
nistinės Rusijos. Minėtose šaly
se tokio įspėjimų nereikia daryti 
dėl to, kad jose socialė ir ūkinė 

. santvarka seniai ‘tvarkoma, taip, 
kad gerėtų darbininkų, būvis.

DU SUKAKTUVININKAI ’

Dr. Juozas Januškevičius bir- i 
želio mėn. 14 d. atšventė 95 gim- . 
tądien}. Atrodo, kad tai vieniu- < 
tėlls senosios kartos intelektua
lu, Sulaukęs tokio ilgo amžiaus i 
ir dabar esąs sveiku ir bendra
darbiauja spaudoje.

Studijavo Petrapilyje teisę ir 
filologiją, o Breslau universitete , 
baigė filosofiją daktaro laipsniu.

Lietuvoje Ugą laiką buvo gim
nazijų mokytoju ir direktorium, 
šiuo metu gyvena prie Phiiadel- 
phijos pu savo sūnų Algirdą.

Kitu sukaktuvininku tai mu
ziku Juozu Btroiia, kuriam lie
pos mėn. 11 d. suėjo 60 metų.

Gimęs Aukštaitijoje, netoli 
Utenos. Muz. J. Žilevičius dar 
1948 llepos'mėn; Muzikos Žinio
se, rašė, kad J. Strolia esąs pa
rašęs 295 veikalus. Kiek jis vei
kalų dar yra parašęs po to, tur
būt ir pats jubiliatas nešino. Ir 
šiuo metu rašo ir kuria. Tik ne
palankios gyvenimo sąlygos ir 
įvairus kilnojimąsis daug su
trukdo ir daug kas nusimeta ir 
Žūsta?j £ ' ■'žl •

"Pažymėtina, kad J. Strolia yra 
labai daug užrašęs liaudies dai
nų melodijų. Prof. J. Žilevičius 
J. Strolią laiko našiausiu liau
dies dainų melodijų rinkėju, ir 
jo surinktų dainų priskaito 2004. 

Be to savo pasirinktos specia
lybės, kaip smuikininkas, kom
pozitorius J. Strolia mėgsta bo
taniką. Yra surinkęs didelį ang
liškai - lotyniškai - vokiškai - lie
tuviškai botanikos žodyną, ku
ris laukia leidėjo.

Kaip vegetaras įdomaujasi ir 
kulinarija. Teko nugirsti, kad 
yra surinkęs didelį kiekį valgių 
gaminimo būdų-receptų. Savo 
amžiuje sveikatos sumetimais |čių iš visų Kanados šalių ir

*
Prof. inŽ. Al. Junkis priva

taus pobūvio tnetu surinko Va
sario 16 d, gimnazijai remti 30 
dol. Tai sektihhs pavyzdys, ypač 
tiems, kuria nieko pozityvaus 
nedirba, o tjk kitus kritikuoja.

•
Karių-ramovėnų iškyla įvyko 

š. m. birželio, mėn. 23 d. prie 
Virginią ežerą. Gražus būrys ra- 
movėnų pabendravo gražioje 
gamtoje.,Ta m-ogą "K 
remti parinMk-aAij.

■ogą "Kariui” pa-
r m.*1

TORONTO
MINĖJIMAS 

UKRAINIEČIU NEPRIKLAU- 
80MYBČS SUKAKTIES

[jįkos Valstybių. I 
šiį lietuvių i 

,, T_. livių Die- i
V-T'" ., i |W,< T

i ' 1
Oflcialinėj šventės ptgoramoj ' 

kalbėjo Ukrainos Išlaisvinimo ; 
Kanados Centro Komiteto pirmi- i 
ninkaa R. kfalaiuk, 11 Ne* Yor- ; 
ko atvykęs ukraįnletb prof. Ivan ' 
Bobčuk, Kanados fsdereljnė» vy- : 
rtausybės pirittintako'ŽMėfenba- ; 
ker naujai darbo mihlsteriu pa
skirtas ukrainietis Btkrr., . Lietu-1 
vos gensralinis!konsulas Vytau
tas Gylys, TortJhto tntestoatsto- 
vas Kuteni** naujai J federali- 
nį terlamentą išrinktas advoka
tas Maloney, Ontario provincijos 
teriamento narys ukrainietis 
Yaremko, Toronto miesto seime- 
lio' narys Gristnan ir pab&ltie- 
tauns gerai žinoma, Hamiltono 
radijo komentatorė;Mra. Heyder.

Ii kalbų paaiškėję kad ukrai
niečiai pirmą kartą Kahados is
torijoje gavb savo kilmės fede- 
ralihį ministerį p. Starr asme
nyje. Visi ukrainiečių kilmės pa
reigūnai kalbėjo savo gimtąją 
kalba.

Gen. Konsulas p. Gylys savo 
kaltojo pažymėjo artimus vals
tybinius santykius viduramžyje 
tarp Lietuvos ir Ukrainos, ku
rios nepriklausorybę tuomet su
griovė Auksinė Ordą, kai ji ver
žėsi iš Azijos į Europą. Kijevo 
gyventojams pasipriešinant, Ki- 

, jevas tuomet totorių buvo pa- 
. verstas į griuvėsius, kai Maskva 
, ir Susdalis pasidavė totoriškiems 
. užkarautojams. Vėliau, patekus 

Kijevui į Lietuvos suverenišku- 
mą, Lietuvos ir Ukrainos ben
dravimas tęsėsi sėkmingai kelis 
šimtmečius, kad net dabar dar 
yra girdimi geri atgarsiai apie 
anuos laikus. Baigdamas p. Gy
lys linkėjo ukrainiečiams atgau
ti jų nepriklausomybę su jų tau
tinėmis tvirtovėmis Kijevu ir 
Lvovu.

Meniškoji dalis tęsėsi apie 3 
valandas su tautiniais šokiais, 
deklamacijomis, chorų ir solistų 
dainavimais, daugumoje tautine 

abaigoje teko girdėti' 
ištraukas iš ukrainiečių operų 
"Taras Bulba” ir ” Katerina”. 
Jas išpildė ukrainiečių solistai, 
chorai, baleto grupė ir simfoni
nis orchestras. M. A.

Church, Va. dalyvavo: krjkšto 
motina Marija (Tūbelytė) Cuhl- 
man, krikšto tėvas Vytas Čer
nius, Mons. Cartright, Jadvyr- 
Tūbelienė, Lietuvos Pasiuntinį-, 
pareigas ėftiąs Rajeckas su žmo
na ir sūnum, ponia Valušienė- 
Smetonaitė, buv. VLIKo Vykd. 
K-to pirm, žalkauskas su žmona, 
Barbara Darlys iš Voice of Ame- 
rieay gen. Jonas' Černius su žmo
na išFlint, Mich., Joe Harmons 
su. žmona (Staknyte) Lator At- 
tache prie Pasiuntinybių, Rene 
ir Lucille Martine iš Prancūzų 
ambasados, Jack ir Chris Calen- 
da, G. C. Mųrphy Co. skelbimų 
vedėjas, kuris krikštynas filma
vo, Dorothy Runge iš Pentagon, 
Jonas ir Karen Mažoniai iš Dept. 
of Statė, buvę Amerikos Pasiun
tinybėje Paryžiuje, St. Matthews 
Katedros namų šeimininkė p. 
Kuprėnienė, p-lė Eugenija Mer- 
tėnaitė, "diedukai” ir "močiu-* 
tės”: Albinas ir Ieva Trečiokai iš 
Newark, N. J. ir Jonas ir Ona 
Valaičiai iš Brooklyn, N. Y.
, Visi jaunąjai lietuvaitei, pra
vedančiai krikščionies gyvenimą 
Amerikos sostinėje, palinkėjo 
sveikatos ir laimės, o patys, pa
sivaišinę, pasišnekučiavo įdo
miomis temomis ir karštą vasa
ros dieną atsivėdino po milžiniš
kais Virginijos medžiais, vieni 
atnaujino pažintis, kiti susipa
žino. Rep.

gomis Čia minimi svarbesnieji 
lietuvių tautos įvykiai — Vasa
rio 16-ji, tragiškosios birželio 

’ga dienos ir k. čia veikia ir Litua- 
nRk nistine mokykla. Mūsų tautiečiai 

dirba savo specialybėse. Beveik 
visi gyvena nuosavuose namuo
se. Kiti užsiima naujų namų sta
tyba, statybos medžiagos parū- 
pinimu. šiuo metu statybas pra
deda Staškūnai ir Chinai. Broliai 
Sendzikai kasmet pastato po ke
letą gražių namų pardavimui.

Iš šios lietuvių kolonijos prie
auglio vienas talentas jau pate
ko j vietos spaudą. Gegužės 30-31 
dienomis vietos Armouries teat- ' 
re įvykusiame didžiajame šokių 
rečitalyje tarp 160 Trixie Hardy 
šokių mokyklos mokinių išsisky
rė Regina Birutė K a r n ė n a i- 
t ė, 16-kos metų amžiaus, tos 
mokyklos abiturentė, pašokusi 
du šoklus solo, vieną duetą ir 
keturis ansamblinius.

R. B. Karnėnaitė su kitom 
dviem abiturentėm liepos 14 d. 
išvyko kelioms savaitėms į Na- 
tional Ballet School Toronte. R. 
B. Karnėnaitės ir jos dviejų 
mokslo draugių beAdra didelė 
nuotrauka buvo vietos dienrša- 
tyje Sault Daily Star liepos 9 d.

Toje vietos šokių mokykloje 
mokosi dar viena lietuvaitė — 
Judita Grigelaitytė.

ŠAUT STE. MARI E
REGINA KARNfiNAITfi

1 BALETĄ
Šiame sparčiai augančiame 

pramonės, prekybos ir turizmo 
mieste, prie didžiulio Superior 
ežero, pro kurį greitu laiku 
plauks transatlantiniai laivai, 
vos poros šimtų lietuvių koloni
ja rodo savo gyvumą visais at
žvilgiais.

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per 

Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą”, 

jos darbą lėšomis remiame per 
Lietuvos 

Nepriklausomybės Talką, 
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 

bendros deklaracijos.

LNF adresas:
LNF, c/o Mr. K. Siliūnas, 
135 — 34 Franklin Avė., 
F 1 u b h I n g, N. Y.

Stebėtojas

Tūkstantinėj ukrainiečių mi
nia birželio 30 d. paminėjo prieš 
40 m. paskelbtą Ukrainos nepri
klausomybę, kurią metus vėliau 
sugriovė komunistinė raudonoji 
armija. Minėjimas vykoi Natio- 
nal Exhibition aikštėje. Buvo 
suvažiavę tūkstančiai ukrainie-

WASHINGTON
ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS

Amerikos sostinėje buvo šau
nios krikštynos. St. Matthevvs 
Katedroje Monsignior Cartrigth 
pakrikštijo Albino ir Aldonos 
(Valaitytės) Trečiokų dukrelę 
Onos Marijos vardu.

Katedroje ir namuose Falls

TT

Kanados lietuvių bendruome
nės apylinkės' valdybos pastan-Į^-j

CALLTHtM 
LONG DISTANCE

ATTER 0 PM THE RATE3 
t GO 00WN FOR A 
PHONE OALL OUT OF T0WW.

BASEMENT Mes duodam ir iškeičiam 
Eagle Stamps

DAYTON
NETEKOME GERO LIETUVIO 

MENININKO
Iš po sunkios vėžio ligos, birž. 

26 d. mirė Pranas Ambrose, 53 
metų. Liko žrona Ona, 4 dukte
rys, 1 sūnus ir daugiau giminių.

Velionis Pranas yra čia gimęs 
ir augęs, bet buvo geras lietu
vis. Jis iŠ pat jaunystės įsijungė 
į veiklą meniškoj srityje, lietu
viškos parapijos ribose, jo dėka 
veikė geras choras, kuris giedo
jo bažnyčioje ir dainavo gražias 
lietuviškas dainas, sukurtas lie
tuvių kompozitorių, lietuvių pa
rengimuose. .

Velionis buvo apdovanotas ge
ru balsu — baritonu. Jis giedojo 
ir dainuodavo solo ir buvo klau
sytoji) mėgiamas.

Birž. 29 d. Sv. Kryžiaus baž
nyčioje už jo vėlę atlaikė pamal
das ir pasakė atsisveikiniino pa
mokslą kun. V. Katarskis. Iš čia 
buvo nulydėtas į Kalvarijos ka
pus, dalyvaujant gauslai miniai 
palydovų. ' ' . ; < ;

Lai būna ąmžinab atilsis 'ir 
amžina jo sielai šviesybė.

'1 J. X" Urbonas

DAR VIENAS DIDELIS PIRKINYS!

Lovos
.>

.95
Dvigubo 
dydžio t

I

: 89.95

š|» komplektas yra sudarytai iš tox spring, inatraso 
ir Jalo lentos, ant stipraus, lengvai stumiamo metalinio 
rėmo. Matrosas ir .brttyring-yre bu įstatytaikraš
tais-. , lenta yra aprikta lengvai valoma Duran.
Sustiprintas 8 unčTjųVarštaįsspecialiam stiprumui.
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I'aStu ir telefonu užsakymai priimami — atidaryta pirmadienį 9 
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JOKIO {MOKĖJIMO
Naudokite mūsų patogų 

išsimokėjimo planą

A. M. iki 9 I*. N. — Saukit CHerry 1-3009
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SENIAU IR DABAR

Ohio tarptautinė diena
K. S. KARPIUS

Specialus Čiurlionio ansamblio 
koncertas

Nors į šį'įvykį Ohio lietuviai 
mažai dėmesio kreipdavo^ bet 
jau eilė metų Fairport Harbor 
miestelyje, 32 mylios paežerių į 
rytus nuo Clevelando, prie Erie 
Ežero, Liepos ketvirtosios šven
tės savaitėje rengiama Tarptau
tinė Diena. Jie tai vadina vasa
ros "Mardi Gras”.

Fairport Harbor yra aukšto
kame Erie Ežero krante. Ežero 
pakraštyje yra miestelio gyven
tojų patogumui, nors nelabai vi
liojantis, paplūdimys. Greta yra 
aikštė, kur ir;jvyksta visas tas 
"kermošius”.

Prieš kelis metus buvom teh 
kartą nuvažiavę pažiūrėti, bet 
nepataikėm programos metu ir 
neradom nieko viliojančio. Mies
telis paprastai tą savaitę papuo
šiamas vėliavomis. Paradai būna 
vakarais. Ir paežerio aikštėje 
tautinių šokių programos taip 
pjit vakarais.

Dabar, aną sekmadienį, liepos 
7 d., Fairport Harbor "Mardi 
Gras” rengimo komitetas spe
cialiai buvo pakvietęs Čiurlionio 
Ansamblį dainuoti ir šokti. Da
bar buvo aiški priežastis į tą 
miestelį vėl nuvažiuoti. Kelia
vom su Ansamblio vedėjais pp. 
Mikulskiais.

Čiurlionio Ansamblis buvo už
prašytas išpildyti lietuvių pro
gramą, kaip didelį priedą prie jų 
parastos metinės iškilmės.

Programai buvo paskirta gim
nazijos didžiulė salė. Pradžia 4 
vai. po pietų. Ir gal niekur ki
tur iki šiol Amerikoje, neskai
tant lietuvių spaudą, Čiurlionio 
Ansamblis nebuvo amerikiečių 
išreklamuotas, kaip Painesvillę 
ir kaimyninių didesnių miestelių 
spaudoje. Viso choro didžiulės 
nuotraukos spausdintos, didelė
mis antraštėmis lietuvių vardas 
reklamuota, daug rašyta apie 
Ansamblį. Ir kas tik skaitė, tu
rėjo geros progos plačiau apie 
lietuvius ir jų garsų chorą pa
tirti

kurie kasmet atvyksta pašokti. 
Daug suomių, vengrų, ukrainie
čių ir kitų tautų gyvena ir kita
me Ohio didesniame mieste pa- 
ežeryje, Ashtabula.

Viena vietinė suomių kilmės 
mokytoja, dar prieš koncertą už
kalbino mus: labai susidomėjus 
lietuviais, prašė literatūros apie 
lietuvius, ką pasižadėjau jai pa
siųsti, ir pasiunčiau keletą anglų 
kalba spausdintų knygelių apie 
mūsų tautą. Paminėjau, kad mes 
lietuviai naudojam iš senų laikų 
muzikalį instrumentą kankles. Ji 
tuoj prisiminė suomišką pavadi
nimą tam instrumentui — kan- 
teles.

Ir aš prisiminiau tą pavadini
mą: kai 1935 metais grįždamas 
iš Lietuvos Stockholme lankiau 
archeologijos muziejų, mačiau 
suomių senoviškas kankles ir ten 
parašas buvo "kanteles”. Suomių 
"kantelių” tas Viršutinis užlen
kimas eina į priešingą pusę, ne
gu mes pratę matyti lietuviškų 
kanklių užlenkimą.

Didelė suomių kolonija yra 
Ashtabula mieste, dar apie 30 
mylių į rytus nuo Fairport Har
bor. Vieni su kitais jie artimai 
bendradarbiauja.

i

i

Jaunimo pasiaukojimas
šiltą vasaros dieną mūsų jau

nimui koncertuoti buvo didelis 
pasiaukojimas. Ir reikia sakyti, 
jie neapvylė nei keletos pašalinių 
lietuvių, kurie pasinaudojo pro
ga ten nuvažiuoti, nei labai įvai
rios publikos, suėjusios progra
mą pamatyti, šia proga su an
sambliu vyko solistė Juzė Kriš- 
tolaitytė. Pranešėja buvo A. 
Orintaitė. Jos trumpi paaiškini
mai kitataučiams buvo labai 
naudingu

Programa tęsės virš valandos. 
Jai pasibaigus Fairport Harbor 
mayoras nuoširdžiai pasveikinęs 
Ansamblį, pasigerėjęs programa, 
p. Mikulskiui įteikė miesto rak
tą, kas skaitoma didele pagarba 
raktą gaunančiam ir tiems, ku
riuos gavėjas atstovauja.

Po programos mokyklos salėje 
vietos ponios buvo suruočusios 
chorui ir svečiams- vaišes. Čia 
buvo proga pasikalbėti su tais, 
kurie lietuviais įdomavosi.

ji, sųprfi

Komiteto vokiečių; kekci/a kas- 
met drauge veikta,.kad masinių 
deportacijų IJ trijų Pabaltijos 
valstybių prisiminimas liktų gy
vas. Tai neturi ryšto ra kuria 
nors vien pagal schemą ateinan
čia

čia reikąlas elna apie pasitar- 
navlmą Rytų Europos ir visos 
Europos intei^avimuisL

Todėl reikia pasiryžimo vadin
ti faktus tikraisiais vardais aki
vaizdoje nuo XX-jo kompartijos 
suvažiavimo įsivyravusios šyps
nio diplomatijos: ‘ i

Deportacijos lieka deporta
cijomis, nežiūrint, kadjra 
jau praėję eilė metų.' Valsty
bė, dėl Sovietų praradusi su- 
verenumą, mums. tuo pačiu 
nėra iš pasaulio žemėlapio 
išnykusi.
šiame sąryšyje man atrodo 

svarbu tarti žodį prieš reikalo 
suprastintojua mūsų pačių tar
pe:

Laikas, praėjęs nuo 1941 me
tų, žaizdų neišgydė. Priešingai, 
tautų substancijos ‘ naikinimas 
tęsiamas, ir ne tik nelaimingųjų 
šiaurės ir Rytų Sibire atžvilgiu, 
jaunieji ūkininkai iš trijų Pa
baltijo vals(ybių deportuojami 
nuolatinėse akcijose kaip prie
vartiniai sąvanoridi arktinių sri
čių ir Kazachstano stepių kulty- 
vuoti. Tik maža jų dalis galės 
pamatyti savo tėvynę. Mūsų lie
tuviškieji draugai yra gavę ap
linkiniais keliais pranešimą, pa
gal kurį vienas aukštas Sovietų 
pareigūnas yra pasakęs: "Lie
tuva bus, bet, jokių 
lietusių”. Tai galioja taip 
pat Latvijos ir Estijos atveju.

Kalmukai ir čunguzaij sufatel- 
fikuotom pabaltietiškom pavar
dėm naujai įkurdinami Pabalti
jyje, kad susidarytų uŽBitikrini- 
mo būsimų galimų plebiscitų ąt- 
vejuje.

šiuo metu Sovietų propaganda 
tvirtina, kad kopcentracijos.ąto- 
vyklos. būsiančios 12^18 mėnesių 
būvyje panaikintos. Bet tuo pa
čiu metu steįgiąmos vadinamos 
"reįąbilitacinės darbo koloni
jos”. Keičiamas tik pavadinimas, 
bet vergovės sistema lieka ta 
pati. Mes turime žinoti, kad šie 
nelaimingieji kraštai yra dar už 
antros geležinės už
dangos hermetiškai 
užsklęsti ir todėl konkre- 

1 čios žinios sunkiau prasiskver
bia. Bet iš visų pranešimų įma- 

’ noma susidaryti vaizdą, kad pa- 
’ vergtųjų tautų aiškaus neprita

rimo pasėkoje Sovietai yra pa
keitę savo toną ir retkarčiais 

! šiek tiek pageriną vą^otojišką 
aprūpinimą.

( Tačiau žemės ūkio rakol- 
chorinimo liūdnos pasėkos 
kaip tik' tose srityse 'skurdą 
padarė visuotiniu gyvenimo 
pobūdžiu. Nuoseklus .rusini^ 
mas per pąokyklas ir spaudą, 

t lygiai kaip ir sįstematiškas 
bažnyčios varžymas, papildo
mai veikė gyventojų vidinę 
pasipriešinimo jėgą išlaikyti 
budria. ■ .
Jei šitie iškankinti žmonės dar 

turi vilties, tai ji yra ši:
kad jų tėvynė netolimoje atei

tyje vėl taptų dalimi Europos, 
kuri visad buvo, jų tėvynė,

hOižrtahd — niujįs JAV 
orius Dominikonų Re&> 

publikai.
■ ■ ‘ ‘ - 1 - I !.: < ,

bostono
INŽINIERIAI

Inžinieriai, Busispietę į Amer. 
Liet. Inž. ir Arch. Sąjungos 
(ALIAS) Bostono skyrių, yra 
vieni iš veiklesniųjų. Nesenai jie 
yra turėję paskutinįjį priešatos- 
toginį 1956-57 metų susirinkimą 
kolegos F. Giedrio namuose, Do- 
ver, N. H., keliosdešimtys mylių 
atstu nuo Bostono, šeimininkas, 
buvęs • Lietuvos teniso čempio
nas, skaitė paskaitą__25 metų
sportinės veiklos atsiminimai bei 
pademonstravo golfo žaidimą. 
Esama ir daugiau skyriaus na
rių, gyvenančių dideliu atstumu 
nuo Bostono, bet lankančių susi
rinkimus. Taip — K. Daugėla 
gyvena Bedford, N. H., S. Ma- 
lėnas — Andover, Mass.

Per susirinkimus, kurie vyks
ta vis kito nario bute, buvo dar 
skaitytos šios paskaitos: R. Bud- 
reikos — Sv. Lauryno upės už
tvankų ir jėgainių statyha, J. 
Vasio — Bostono centrinė arte
rija (abi paskaitos buvo ilius
truotos), prof; Ig. Končiaus —‘ 
Lietuvos kaimas ir miestas prieš 
I Pasaulinį Karą, Vyt. žiaugros 
— Pokarinis Vokietijos atsista
tymas ir svečio p. Subatkevičiaus 
phpasakota įspūdžių iš Kolum
bijos. Susirinkimus lankė 60-65 
proc. narių. Po susirinkimų, be
sidalinant įspūdžiais bei atsimi
nimais, vykdavo tradiciniai alu
čiai. Inžnierių žmonos, ponios: 
Kriščiukaitienė, Daugit d i e n ė, 
Nenortienė, Dačienė ir Giedrie
nė susirinkusius skaniai pavai- 
šipo. Prieš J. Vasio paskaitą, 
Bostono ekspresinio kelio staty
ba skyriaus narių buvo apžiūrė
ta vietoje, vadovaujant prie pro
jektavimo dirbančiam inž. J. Va- 
siuiiir darbų vedėjui.

Gegužės 19 d. skyrius surengė 
savo nariams, jų šeimoms ir sve
čiais išvyką į Naujosios Angli- 
još ’lčfaringoą",— Cąpe God ,Įie- 
tuviškąj p, šlepavičių vasarvietę 
Bapgą. Ten ne tik buvo pasi
vaikščiota po gražias apylinkes, 
pasportuota bei pašokta, bet ir 
įvykdyta koncertinė programa, 
kurioje pasirodė inžinierių atža
lynas : Rimas Manys su akordeo
nu, Rimantas Budreika su smui
ku ir Rūta Daugėlaitė akompa
nuodama pianu. Padainavo po 
kelias dainas inžinierių žmonos 
solistės Stasė Daugėlienė, duk
ros akompanuojama ir Jadvyga 
Adomavičienė, vyro akompanuo
jama. E. Manys paskaitė savo 
humoristikos.

Skyriaus nariai dalyvavo 
ALIAS suvažiavime Philadelphi- 
joje ir reiškiasi savo rašiniais 
profesinėje spaudoje — inžinie
rių organe Technikos žodis.

Bostono ALIAS skyrius šiuo 
metu turi 33 aktyvius ir 3 gar
bės narius. Specialybėmis jie pa
siskirsto šitaip; 15 statybinin
kų, 3 architektai, 4 inž. mecha
nikai, 6 elektrikai, 3 hidrotech- 
nikos-melioracijos ir hidraulikos 
inž., 1 geodezininkas ir 1 kultu r- 
technikas. Beveik viBi dirba pro
jektavimo kompanijose, du yra 
grupės vedėjo pareigose. Tik vie
nas dirba pas statybos rangovą.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
Bostono inžinieriai šiais metais 
yra sudėję per 450 dol. taip pat 
nuolatiniai šelpia arch. A. Fun- 
ką, sergantį Vokietijoje.

Bostono Inžinieriai aktyviai 
reiškiasi ir visuomeniniame bei 
kultūros darbe. Keli jų dažnai ra- 
šo periodinėje spaudoje, yra Lie
tuvių Enciklopedijos bei žurna
lų bendradarbiai. Dalyvauja vie
tos BALFo, Bendruomenės, Kul
tūros Klubo valdybose, teatro 
sambūry, chore, skautų bei kitose 
organizacijose, dažnai užimdami, 
vadovaujančias vietas. Kai ku
rie, gilina ar yra pagilinę savo 
žinias vietos aukštosiose mokyk
lose.

Naujosios skyriaus valdybos 
rinkimai iš pavasario, kaip būda
vo iki šiol, yra nukelti į rudenį. 

'.Dabartinę.valdybą sudaro: pirm. 
R. Budreika ir nariai J. KrišČiu- 
kaitis ir E. Cibas.

Vladas Adomavičiai .

-—r
. i i

kad jų susijungimas su Euro
pa įvyktų be naujo karo baisu
mų. ' ' ■
• į Vargu, af kuri' kita tauta kaip 
vokiečių gali šį ilgėsį taip nuo
širdžiai ir jautriai suprasti. Nes 
mūsų svarbiausiu reikalu yra ir 
liks" susijungimas be karo su 17 
milionų vokiečių Soviętų zonoje. 
Tai būtų geriausia pradžia visai 
Europai apsijungti, įtraukiant 
visas jos tautas.

JAV armijos kariai, įrengdami stovyklas, ypač aiindėlius, naudoja 
net tokius grąžtus.

TT ot. i'i ■ • ■ ■ ,

kur dviejų tūkstančių metų bū
vyje išsivystė teise pa
remtas Valstybinis 
m i h t y j i m a s ir, nežiūrint 
visų teisės tragedijų, toliau au
go viso pasaulio gerovei. Dabar 
gi mes gyvename laikotarpyje, 
kai privatinės teisės, lygiai kaip 
ir valstybinės ir tarptautinės tei
sės, principai barbariškai nieki
nami ir kuo šiurkščiausiai pažei
džiami.

Gausių paskutiniojo dvide
šimtmečio pavyzdžių tarpe Pa
baltijo valstybių likimas atrodo 
mums ypatingai būdingas.

šiuo atveju sovietiniam oku
pantui neliko laiko pravesti mas
kuojantį "liaųjįifls demokratiza
cijos” tarpžaismį, šį tariamąjį 
legališką sistemų keitimą po ko
munistine komanda. Trijose Pa- 
baltijos valstybėse su Raudono- 
nios armijos pagalba, kuri įžy
giavo be karo paskel
bimo, Sovietų Rusija pa
šalino suverenines 
vyriauByhrės,' pasiglemžė 
valdžią ir pastate savo regentus, 
šie, su aiškiai sutarčių sulaužy
mais, susiję pavergimo metodai 
yrą kaip tik tai, ką mes, ryšium 
su dabar vykstančiai nusigink
lavimo bei taikos siekimo pašne
kesiais, turime iškelti kaip iki 
šiol eigos negavusius kaltina
muosius punktus. Tačiau ir Va
karų Europoje MDB žmonių su is
toriniam materializmui pritaiky
ta istorijos samprata, sakančia: 
tai yra nėbepakėičiamas likimas 
pasaulio istorijoje. Bis vystymo
si vyksmas (kuriam dar priker
giamas puošti turįs žodelytis 
"visuomeninis”),, esąs neva pa
žangus ir nebepakeičiamas. Kur, 
esą, yra nauja galia, ten esanti 
ir nauja teisė ir t.t....

Mums, europiečiams, tokios 
"objektyvios” p • « yra vi
siškai svetimos, Jaįią visas lais
vasis pasaulis ra Visuotiniu pa
sipiktinimu atmetė tokius maš
tabus, kai praėjusiame lapkrity
je jie buvo pademonstruoti su 
sovietiškais tankais' Vengrijoje.

Laisvoje*,, nekomunistiško pa
saulio solidanima8.ąpų dienų bei 
valandų metu buvo tapusi pa
sauline galybe prieš apgaulingą
jį istorijos mokslą ir jo nešėjus. 

' Ar reikia dar vienos vengriško 
masto tragedijos, kad šitas su
sipratimas liktų gyvas?

Erie miesto ukrainietė veikė
ja, čia gimus, bet plačiai susipa
žinus, labai įdomavoei lietuvių 
tautinių rūbų įvairumu, klausi- 
nėdama apie skirtumo reikšmę. 
Ir pasakė man, kad jų tautinių 
rūbų įvairumas vaizduoja jų 
krašto skirtingas provincijas ... 
lygiai taip pat kaip mums buvo 
aiškinamas skirtumas tarp vie
nokių ir kitokių lietuvių tautinių 
rūbų marginių.

NORIME, KAD LIETUVA VĖL TAPTŲ 
EUROPOS DALIMI

Bonnoje, Spaudos Klube buvo 
surengtas birželių įvykių minė
jimas. šiame minėjime pagrin
dinę ir svarbią kalbą pasakė 
buv. vyr. direktorius, žymus Vo
kietijos valstybinio gyvenimo 
veikėjas dr. Puender, kuris iškė
lė daug naujų minčių. Ją ir spau
sdiname.

•«

Birželio 14-oji, mūsų pabaltie- 
tiškiems draugams sunkiausioji 
pirmųjų masinių deportacijų iš 
jų kraštų prisiminimo diena. Ji 
yra ir mums vokiečiams, ir 
mums visiems vakariečiams, 
bendro europinio susipratimo 
diena.

Kodėl? Tai, kas toje birželio 
13-14 siaubo naktyje įvyko —

virš 70,000 žmonių ištrėmimas į 
tolimuosius Sovietų imperijos 
kraštus, — buvo žiauri prievar
tinių aneksijų pradžia visoje Ry
tų Europoje. Ten ir tąją naktį 
prasidėjo tautžudystė — geno
cidas, tapęs sąvoka Sovietų Ru
sijos poiit&oje, bet tuo tarpu 
daugelio europiečių u&nirštas.

Kaip tik ryšium ra dabarties 
užsienio politikos diskusijomis ir 
išeičių radimo bandymais, vyks
tančiais laisvojo pasaulio tautų 
viršūnėse ir apačiose, yra ypa
tingai būtina sovietinę apokalip- 
tiškų prievartinių tautų kilnoji
mo praktiką nužymėti kaip t. v. 
"taikos galybės” — Sovietų Są
jungos — būdingą nusikaltimą.

Mes gyvename čia, Vakaruose,

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai inforinuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
it Lietuyoą karių atsiminimus iš 
žvakių Jaik!Įr!; /. .

' Metinė prenumerata'|5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Vakaro programa
Vakare, paežerio aikštėje, kur 

susirenka tūkstantinės minios iš 
plačių apylinkių pažiūrėti, gre
ta paprasto kermošiaus dar įvy
ko ir tautinių grupių šokių pro
grama. čiurlioniečįai šokėjai po 
koncerto dar pasiliko vakaro pro
gramai, pirmą kartą toje aikštė
je parodyti puikius lietuviškus 
šokius.

Pasikalbėjus su įvairiais as
menimis patyrėme, kad Fairport 
Harbor gyventojai yra gausus 

‘ mišinys suomių, vengrų, slovakų 
ir kitų tautų, kurios dalyvauja 
programų išpildyme. Apie tą 
Tarptautinę Dieną žinantieji at
vaduoja ten kasmet Ir Iš toliau. 
Teko susipažinti su Erie, Pa. 
(dar apie 60 mylių toliau -į. ry
tus) ukrainiečių grupės vadais,

Specialus ir geras pirkinys
1953 CHEVROLET . 83952-door, radio, heater, l-owner

1954 CHEVROLET 8545

M & C AUTO SALES
2700 EUCLID AVĖ. MA 1-7470

Atidaryta pirm., treč. ir penk. iki 9 vai. vakaro.

L

2-door, radio, heater. Beat this price

___ »

Ben Yessler—lietuvis pardavėjas, American Lithuanian Citi-i 
zen Klubo narys jums atsilankius mielai patarnaus .

Perkąst konfidencialume, o išvažiuojant paaitenkinimaa.

1953 CHRYSLER
Windsor 2-door, automatic transmission, radio, C?/I Ck PC 
heater and other Chrysler factory accessories.

1956 FORD
4-door, fordomatic, radio and heater. This is a 
get-acquainted special. ______________________ •JPtACZ.tJ.

1956 CHEVROLET
2-door ”210”. Radio, heater, low, mileage, 
100% guarantee................................................................................elO

1956 BUICK
Super 4-door hardtop. Original light green
finish, 1 owner. Dynaslow, other Buick C? f \ O (A 
eatras..............................................................................

,yi-
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VIEŠPATIES DIENA 
ARTI '

Dievas sakes kad visi, geri ir 
blogi, Miega, laukdami prikėli
mo iš numirusių, Ji sako, kad 
žmogaus mirtis būtų tokiu pat 
galutinu sunaikinimu, kaip žiau
raus gyvulio, ‘jei 'Dievas- Savo 
išmintyje ir meilėje nebūtų pa
rūpinęs žmonijai atpirkimo ir 
visų, teisingų" ir nedorų, iš nu
mirusių prikėlimo. Ji pasako, 
kad yra Dieviškasai patvarky
mas, sulyg kurio Dievas nerei
kalauja atšaukti savo duotojo 
nuosprendžio, o vienok gali iš
gelbėti žmogų nuo mirties bau
dos. Patvarkymas yra tas, kad 
Jėzus ”iš Dievo malonės turėjo 
paragauti mirties už visub žmo
nes” ; kad "kaip per žmogų atėjo 
mirtis, taip per žmogų turi atei
ti ir mirusiųjų.prikėlimas; nes 
kaip visi Adome miršta, — taip 
visi Kristuje atgis, kiekvienas 
savo tvarkoje”. — žydams 2:9; 
1 Korint. 15:21, 22.

Viešpačiui "tūkstantis metų 
yra kaip viena diena”. (2 Petro 
3:8) Jis todėl sutvarkė, kad tos 
didžiosios šęšios dienos sudary
tų-žmOgaus'laiką kovojimui su 
nuodėme ir mirčia ir kad sep
tintoj} tų didžiųjų Dienų butų 
Mesijos Diena, Sabbatos ar po
ilsio diena visam pasauliui, ku
rioje Mesiją, kaipo Dievo at
stovas^ išaukštins risus trokš
tančius ir nuolankius, atidary
damas. jų aklas akis, atverda
mas jų aklas akis, atverdamas 
jų užkurtusias ausis ir pasirū- 

ndamas, kad pažintų Viešpą- 
visi nuo mažiausiojo iki di- 

iausiojo. '
fclLLIAM8HH&KUS 

1077 East WaHtaįįa M- ;
Brecksviile, Ohio

i

.Taip statomas <Ui
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g 195? m. Maurės Amerikos 
įpataltiočių lMsarroaios aiMiko* 
ąaržytao Clevelande rugpiūčio 

'H-
į CleveląpdM jąų k«Upt* kartą 
ipngiasi priimti JAV ir Kanados iiiBSMi 

įyyks Šiaurės Amerikos pabal- 
fįečių lengvosios atletikos ir kitų 
Sporto Šakų varžybos.

& Kanados pabattiečių atletikos 
federacijos, globoja Š. Amęrikos 
lietuvių fizinio auklėjimo sporto 
komitetas (FASK) ir Clevelan- 
do lietuvių atletikos klubas, pri
tariant amerikiečių sporto orga-

susituokę pereitą šeštadienį, lieį 
pos mėn. 20 dieną, dar tą pačif 
dieną automobiliu išvyko kelio
nei į rytines valstybes. Ūda ap
lankyti Washlngtoną, Nekr Yor- 
Įe*, Cape' Cod Atlanto' pajūrt ir 
Bostoną.

Pilėnų tunto stovykloje,
taip pat prie Round-Up ežerų, 
stovyklauja per 80 skautų. Sto
vyklai vadovauja sktn, V. Ki
laitis. Stovyklą prašo lankyti tik 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

tariant amerikiečių sporto orga- 
nizacljai The Lake Erie Associa- 
tion of AAU of USA.

Sekmingesniapt - tų varžybų 
pravedimui ir sportininkų ' pri» 
ėmui bei pagerbimui, m suor
ganizuotas specialus komitetas 
iš visų Clevelando lietuvių orga
nizacijų atstovų.

Dviejų diępų varžyboms nu
matyta įvsirijr plati programa: y

Bkantą tėvaara ‘

Liepos mėn. 28 d., sekmadienį, 1 
ranfiama ąkąutų tėvų, draugų ir 
bičiulių susiartinimo gegužinė. ; 

m JnM berniukų *kautų 
štovyklos Round-Up Lake parke. 

, Įvažiavimas į pšrkų iy stalai 
nemokamai. Atsivoiti 'ąąvo -už- 
kaadžius. NeatsivaŽę gaHa pirk-, 

bėgimai, šokimai į aukštį, rutu- fyta^ątv^kŪTl raL^toiliū- 
lis, diąkas, ietis, lauko ir *tą)pX pamMtatpa. ftaąltosy bus 

s-.k-i ..„aš. . fctonnH, gjamtų |*uža». ?
j’ Dėl- susisiekimo priemonių, 

kas jų neturim o taip pat dM smuk

tenisai, futbolo rungtyn^, pUu-j 
kimo varžytas ir k. I

Į varžybas laukiama dapg' 
sportininkų svečių iš visų dides
nių JAV ir Kanados pabaltiečių 
kolonijų, Specialiai j šias varly-, 
bas yra pakviesta: amerikietis 
lietuvis sportininkas . Alfredas 
Urbsnskas, Illinoisuniver
siteto studentas (Springtield, 
III.), Amerikos čempionas- šuo
lyje į aukštį (trečias pasaulyje); 
Petkus,. CMęągo# aukštes
niųjų mokyklų plaukimo čempio
nas; N o r k u s, ilgųjų atstu
mų bėgiką*: V y g ą p d a s, 
IHinois univ. atud^ 4-800 metrų 
bėgikas, pereitųjų metų pabal- 
tlečių čempionas; Danutė K a - 
čilauikaitė išChicagra, 
60-100 metrų bėgikė ir šokėja į 
tolį;Česlovas Nainys, Cle
velando St. Joraph aukštasn. 
mok. mokinys, 100-200 metrų re- 
kordistas.

Cieyelaedo lietuvių vistumenė 
kviečiama paremti štap varžybas 
visais galimais būdais. Mūsų1 Čalif.,“ atsiuntė Dirvai geriau- 
sportuojantiB jaunimas vienas 8iU8 sveikinimus, 
be visuomenės dėmesio, pritari
mo ir paramos negalėtų ryžtis 
tokias varžybas surengti. Aukų 
reikalinga įvairiems reikalams: 
sporto aikštėms apmokėti, dova
noms nupirkti, tinkamą progra
mą išleisti ir t.t.

Kas iš clevaandiečių gaU ap- 
nakvydinti sportininkus iš kitų 
vietovių, prašom* pranešti ko
miteto nariui Feliksui E i d i m- 
t u i telefonu SW 1-4908.

Bd. Karnėnas

E, Steponavičių -r FA 1-6906.

BAYMA

W namunre MU MlM
M Htol ' .

2 šeimų po k. KWta |lM00. f šęlteto 8miag Kaina
IlO.OOę. Dviejų šeimų narnąs.labai geras stovy. Kaina 

AlįOOjį ■■

vi-

PUIKUS DIENOS
greit perplaukime Erle eiprą

• Vienos dienos atostogos už mažiau 
negu apmokat susisiekimą

• Puikus maistas, kokteilis, užkan
džiai, prieinamos -kainos

• Laisvas pramogavimas. Orkestras.

e

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuve 
batų taisymas ir odoa 

' ri»rd»<rim»<

12913 SL Clair Avė.
Norintieji kreiptis telefonu 

Šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die
ną.

11 " . " v
J. ClJUflSKAb 

L A i K R OPINI N KAS
Taiso ir parduud* Uikrootius 

ąpyrąnAre ir kitas braugenybra 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 8L . 
CIeveland 8, OMo 
Telef.: LI 1-&466

IMŠką
(ską) Lietuvos Atgimimo Są

jūdžio CMyetaMkr skyrius gra
žiai parėmė Clevelando Neringos 
ir Pilto) tuntų stovykla* RoųmL 
up putok gkyriąu* pirm, Vyt, 
Pašalėtos skaugių NMoe »to- 
vykiai įteBto Mfi vartė* spurto 
įrankiu „ tinUinio tamutakta ir 
dar vįeaą sviedinį kVMntul. 0 
skautų p^ėnų stovyklai 116 M7» 
nais. AM sfevyHo* nuoširdžiai 
dėkingo* u* dovanas ir paramą,

UV8 "Iferearr
dėkoj* visiems, aMIapkiusiems 
į Kario žurnalui paremti ga**Ue 
nę, kurt prarto prtktoj Uaturti. 
koj nuotaikoj u- **rp pastatomu 
gaunant 159 dol. gryno pelno.

Aplankė sergantį

‘ Nidos stovyklos GyVyčių Skil
ties stovyklautojo* Jiėpos mėn. 
20 d. buvo nuvykmioa į Mąry- 
įnount ligoninę aplankyti skau
tą Arėją Natkevičių, kuris ten 
gydo auto nelaimėje nulaužtą ko
ją ir šią vasarą negali stovyk
lauti.

3 tokią deniai -
Parodos, kinas, TV
Saulės deniai, poilsio lovos ir ga- 
makai l
Prižiūrima vaikų aikštė
Keliautojai — paimkit mašinų, su

taupysit 180 mylių vairavimo

1 ; » ,

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

iiiinniiiiiiii

mai *
Prie EucliJ 'gat$

___i  ‘ :n_—s.

IŠPLAUKIA kiekvieną sekmad^ 
pirmu!, ąntrad.

Iš CLEVELANDO ______ 8:15 a.m< '

J Detroitą _______ i____ .__ 1:30 pjnč (
i po 5 kamb.',, _ .

. , . , ■ ~ . Iš Detroito _______________ 4:00-p.m. i

clbv^no,...............»«
3 Karšiai, Jjenom išplaukia iš Clevelando

$21,500. i 5.45 p,m. Atplaukia j Detroitą 11 p.lS.
(MIESTO NUSTATYTU LAIKU) |

Santaupos apdraustos iki $10.000 

3% palūkanų.

Ypatingai dėkojame p.p. t»- 
riams už visokiartopą paramą ir 
leidusiems gegužinei nemokamai 
naudotis puikia jų rezidentico- 
jos vieta.

Taip pat dėkojame visiems 
talkininkavusiems darbu ir pa- 
rėmusiems aukomis.

1 ~

J. P. MuU-Muiiolls 
6606 Superier Avė.

Prašo aukoti Baliui drabužius

1267 E. 89 St. pas p. Stankevi
čius, garaže, atidarytas' Ralfo 
drabužių sandėlis. Prataro dra
bužius ir avalinę vežti į nurody
tą vietą.

' O. ir V. Baironai,
I atostogaują Yosemite kalnuose,

Agota ir Leonas .Navickai * 
išvyko atostogauti į Floridą ir 
aplankyti kitas gražias Floridos 
apylinkes. Į Cievelandą grįš po 
8 savaičių. - *

Rudžiai
nuo liepos mėn. 17 d. stovyklau
ja miške, Penisula, Ohio.. Pasie
kiami važiuojant 8 keliu, vėliau 
pasukant į Commodore Rd.

iv.

Clevelandiečių ir detroitiečių 
iškyla

Rugpiūčio 11 d. Clevelando ir 
Detroito Tautinės Sąjungos sky
riai rengia išvažiavimą į Cedar 

' Point,
Clevęlandiečiai, norį jtame iš- 

važiame dalyvaut užsirašo Dir
voje, pas skyriaus vicepim. Ka
zį Karpių ir kitus valdybos na
rius.

Neringos tunto skaučių 
stovykla 

užbaigiama ŠĮ šeštadienį pasku
tiniu laužu, į kurį kviečia jprie 
Round-Up' ežero gausiai atsi- 
lankyti visus Clevelando ir apy
linkių lietuvius.

Po užbalinamojo laužo skautės 
jau skirstysią į namus. Kurios į 
namus neišvyks šeštadienį po 
laužo, tas tėvai galės pasiimti 
sekmadienį iki pietų.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namąį arba ra
kandai tampa sunaikinti ąrbe 
Sugėdinti ugnies, kreipkitės į 
P. J, KERŠIS, dė) ąpkainavimo, 
ko visada reikalauja apdrąudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
iž .nuostolius.

P. J. KERŠIS.
60? Society for Savings Bldg. 

Telef,:' MAin Ą-ijTl

Rezidencija: PENINSULA 252
> -j.r. ...^r

Į1,000 įmokėjfaaaa. Arti
Jurgio bažn. vienos š. 6 kamb. 
namas, erdvus kiemas, garažas.

Rusšefl Rd. Erdvus 8 kamb. 
namas, didelė moderni virtuvė, 
prieinama kaina.

Į šiaurę nuo Superior. Labai 
gražioje gatvėje 2 šeimų gerame 
stovyje. Geras namas Bau gyven
ti arba pajamoms. Įmokėti 
$5,000 ir gausi |15Q.— kas mė
nesį nuomos. Apmokėsi* bankui 
ir dar liks $25.—.

B. 87 — Koeciuszko. 4 mieg. 
yienos šeimos namas, 2 vonios, 
3 garažai, galima nupirkti su ne
dideliu įmokėjimu.

N. Parapijos ribose. Geras 6 
kamb. namas, labai gražiai įreng
tas poilsio kamb. rūsyje, gara
žus.

E. CIeveland. Labai geras 2 
šeimų namas. Po 8 kamb. Netoli 
Noble — Terrace.

Turime daugiau namų įvairio
se Clevelando vietovėse rytų pu
sėje. <-

Bendradarbiai 
Algimantas Dailidė ir 

Antanas Gailtttšia
UT 1-2845 HE 1-8516

čiakautoroatinis' 
m*. 2 au....
dHelis sklypas, 

' T*rp'Suptoji St. Clair 2 
dviejų šeimų n*m*i ant vieno 
sklypo. Po 5 ktoijpr* us kiekvie
nam bute. Gaao.tįldymas. Ge
ram stovyje.

|L CIeveland, po A kamb. kiek- 
rtmm bute. pe
čiai, modernios vpnios, dideli 
kambariai. Tik $15,30 ', 

Širvaičio
Turime ir daugiau gerų pirki 

nių. Kreipkitės į
p. ŠIRVAITI

Wm. T. Byme —• Real Estate 
1535 Hayden Ava, MU 1-6100 

ar namuose KE 1-108 J 
iMiniiiiiiiuiiiiiiiiiiniUHUiHHiiimiiiiiiL

GERI NAMAI
E. 84 St., 4 šeimų med. na

mas, 2 butai po 6 kambarius ir 
2 po 4 kamb. Dideli kambariai, 
geros pajamos. Sifilykit.

Wheelock Rd. 5 kambarių vie
nos šeimos. Didelis sklyi>as, dvie
jų mašinų garažąs. Įmokėti 

■ $2500.

KELIONftS (iškaitant taksas) mą- < 
žiau kaip *5.75 i vieną galą. >8.50 į ( 
abu galus. Automažinos *9.00 i vieną , 
galą. Duodamos specialios kainos vai; L' 
kams ir grupėms, priedu Aąuarama ( 
patogumas Hote! Cloveland ir Shera- / 
ton-Cadillac. '

S. S. 10IIRIM1
610 PERRY-PAYNE BUILDING 

CLEVELAND 13. OHIO 
SUperior 1-1555'

PRIEPLAUKA prie Weat Third 

Miesto bilet kasa: CIeveland Hotel 

kitur: Singer Sewing Center

Niekad nepralaukit...

ISIGYKIT 
BILETUS 
DABAR!

PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN,A$S’N

Du skyriai 
6712 Superior Avė. HĖ 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ iy ORO VENTILIACIJĄ

*!
I. J. S A M A S JEWELER

Jonas p.Vaičaitia
■ išvyko dviem savaitėm atostogų
’ į New'Yorką iy apylinkes pailsė-; 
ti ir aplanky ti sayo draugus. •

•; -"'•-•'-■■.T.-rrfr“jįt;.'-' rr.'ą

vienam asmeniui. Galima nau-
dotia ir Virtuve. Kreiptis

■ ■
■h t

«
I

E. 84 St. 10 kamb., vienos šei
mos. Didelis sklypas, dviejų ma
šinų garažas. Gali lengvai per
dirbti j dviejų šeinių. Apžiūrėk 
ir siūlyk!

Oshen Realty and Insurance 
' 1141 Ansel Rd.

SW 5-4808 ar WH 3-0010

Gražus 6 k. namas Naujosios
Parapijos rajone

Garažas. Gaso šildymas.

Geras, vienos šeimos, 7 k. 
mas Eddy Rd. rajone. Gaso 
dymas. Didelis sklypas.

ną- 
šil-

I 
t

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1251 Addison Road 
Tel. HE 1-6352 •

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
Ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours tovving.

Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611. i

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brąngenybės. Įvairus dovaną 

pasirinkimas. I
J 7007 Superior Avė, Urėta Ezella Theatre j
| TeleL; EX 1-3969. Bute; WA 1-2354

I LEIMON’S CAFE

Visu LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA ‘
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

(vairūs valgiui, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

I

Geras ir pigus vienos šeimos 
namas lenkų rajone.

Šaukie: M. Blynas, LI'1-6613 
arba

H. LATHY REALTY,
915 E. 185, IV 1-8454

Mes turime spalvuotų pirkėjų, 
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.

i
GALIU JUMS PADĖTI 

PERKANT AUTOMOBILĮ IR 
TUO SUTAUPYTI!

Ar žinote, kad klubo ir salės vedėjas yra Juozus GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausi patarnavimų.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės j 
Juozų GRAŽULI. Savi pas savus!

Norėdami praleisti laisvalaiki, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite ,j LIETUVIŲ 
KLUBĄ.

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus 
puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių.

WADĘ PARK REALTY CO. 

7032 Wąde Park Avė.

Artkur O. Mays, broker

Telef.: UT 1-7551

T auHrjąi" uimBuiimimiiniiiiiiiiiiiiiiiikNMia

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.q( 
už $100 perkant naują mašiną 
ar 6'< perkant naudotą mašiną. 
Įskaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite:

Paulina Mozuraitis, agentas
Telefonas SI< 1-2183

i":tl)li

Ai

'T Pilnai padengta apdrauda H1 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. CIeveland 24, Ohio

PILĮITYBŠ8

E G Z A MlN A I

Klausimai —■ atsakymai 
iliustruoti braižiniu,•

Gaunam* pa* knygų platintojus 
'Dirvos" ądmin,, l |T2 R . 71 fk- 

Clęvsiąad 8, Ohio ir pa* autorių
D. Klinga, 4Š6 Grand 

Broojriyn ji, N. Y.

j.

i

i

• .»< La*.’ I

Sveikiname /visli* HetuvĮbs kiijentus. Būtiną! atsflan- J 
kykit į mūsų k^HtUty ir parellAkit šayo pageidavimus, d 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt yiaad gauti. V 
. Manome ątidiryti specialų lietuviškų delikatesų sity- A 
rių ir pąydavinėtl UetųVių mėgiamuB maisto produktus. ■ X 

. Pšs.mus pųlldBiish tatuviška duonai sūriai, ikre, alų* I

l Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
1 duoną, tortu* jp kitu* skanumynus. Prašant
1 išvežįojame į namus.

! ST. CLAIR BAKERY
[ Sav. O’Bell-Obelenis

> 621? Superior Ąvęriue Tel ĘN 1-6525
: AjįlreJi mūsų krautuvė yra
j 1404E,66SireH. ' • Tel. EN 1455,1
> Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
t ’ ' - : 'y; produktus. . s.

2 . KreipIdUs Į mus h būsit patenkinti
k * •Ajį'-'f; .■

M*

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Bldg.—CIeveland, Ohio

OFISO TELEF,: MAią 1-1773. REZIDFNCUA: PENINSULA ZM1 
Norėdami pigiai pirkti namus miesto arba priemiesčiuose, kreip-' 

kitės į mana, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudopdnaprance reikaluose..

Sutaisau pukalą* pirmo morgičlo. Patarnavimas ir iipildymaa 
garantuojama. Kreipėtės i mane telefonu arba asmeniškai.

-•ris

I 
I

p

JAKUBS & SON
F UNĘRAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
peH* R, Jakube & W Uitam J. Jakubs 

Lipensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojąi 
25 metai eiippatingo ir rimto patarnartmo *• 

M21 Waa Avepųe ENditgiCt 1-1763
936 East l85 Slreet KE 1-7779

..... J
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8— • Dirva • Nr. S*

Bcgmkc'jo. ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St, Cleveland 8, Ohio. — Telefonas': HBndenoa
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GL 1-3878).

Be derybų ir sutarčių 
jie dirba didelį darbą

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ SEIMO* 

TIKSLAI IR ORGANIZACIJA

Palaikyti, remti ir skelbti pa-'devynių tautų ar jų valstybių 
vergtų ir už save negalinčių kai-'oficialus sudėtinis organas, o 
b.ėti tautų teisėtus laisvės, tau- yra tik organizuotas tų tautų 
tinės nepriklausomvliės ir socia
linio teisingumo siekimus' — 
toks yra pagrindinis Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo, sutrum
pintai lietuviškai vadinamo 
PETS, angliškai — ACEN tiks
las.

Faktiškai ši organizacija yra 
siauresnė, negu jos vardas sako. 
Ji apima tik sovietų orbiton pa
tekusių ir prieš pastarąjį karą 
savas nepriklausomas valstybes 
turėjusių tautų laisvės balsą. Dėl 
to čia nematome nei ukrainų, nei 
gudų, nei armėnų ar gruzinų, nei 
visos eilės kitų Sovietijos apima
mų tautų reprezentantų. Nema
tome čia ir paskirų čekų bei slo
vakų reprezentantų, o tik ”če- 
koslovakų” reprezentantus. Ne
matome ir rytinės Vokietijos vo
kiečių, nes tokios valstybės prieš 
karą nebuvo, o vokiečių tautos 
interesus reiškia nepriklausomo
ji Vokietija vakaruose. Pagaliau, 
nematome čia nei serbų, kroatų 
ar slovėnų paskirų reprezentan
tų, nei bendrų "jugoslavų" repre
zentantų. kadangi šios tautos ne
laikomos esančios sovietinėje or
bitoje ...

Pritaikius šiuc.- teorinius bei 
politinius apribojimus, PETS su
sidarė tik iš šių devynių tautų 
reprezentantų (skaitant jų angr 
liškų vardų abėcėline eile): al
banų, bulgarų, čekoslovakų, es-

laisvės ir nepriklausomybės rei
kalavimų skelbimo bendras įran
kis. Atfodo, kad tai yra vienas 
iš pačių veiksmingiausių įran
kių, tarnaujančių lygiai visoms 
toms devynioms tautoms bend
rai, lygiai kiekvienai iš jų paski
rai.

* *
PETS nąriai yra ne minėto 

sios devynios tautps ar valsty
bės, o devyni atitinkamos ini- 
rybos. čia nėra klausimo, ar tos 
rybos. žia nėra klauscimo, ar tos 
tarybos bei komitetai ąavo tau
tiečių tarpe (išeivijoje vaidina 
vyriausių ar ne. vyriausių komi
tetų vaidmenį. Tiesa, kaikuriais 
atvejais yra keliama klausimas, 
ar ta arba kita delegacija pakan
kamai "reprezentatyvi”, tai yra, 
ar joje tinkamai atsispindi visos 
atitinkamų tautybių politinės 
tendencijos. Tačiau iš esmės čia 
nėra lemiamas dalykas, tiksliai 
ar netiksliai.politinės grupės 
(tautas ar^iįš^Utįnių pabėgė
lių) reprezentuojamos, kadangi 
čia kalbama .Ųkj tokiu klausimų, 
kuris visoms politinėms grupėms 
yra tas pats (išskyrus, žinoma, 
okupantų šalininkus, jeigu tokių 
yra: šie iš principo tokiam tiks
lui skirtame sambūryje neturi 

j vietos).
Iš lietuvių pusės formalus 

_ PETS tikrasi • narys yra Lietu
ty, vengrų, latvių, lietuvių, lenkų, vos Laisvės komitetas (angliš- 
tr rumunų.

PETS organizacinės sistemos

tybės. Praktika reikalauja, ka«į 
delegatai galėtų dalyvauti ple
numo posėdžiuose ir komisijų 
darbuose, žinoma, nėra būtina, 
kad visi delegatai būtų kiekvie
name plenumo posėdyje, bet 
Svarbu, kad bent jų tam tikra 
dalis galėtų aktyviai įsijungti ir 
į komisijų darbus.

Posėdžiuose vartojama anglų 
ąr prancūzų kalbos, todėl bent 
vienos iš tų kalbų mokėjimas 
yra būtina sąlyga, kad būtų ga
lima Aktyviai darbuose dalyvau
ti. Posėdžiai vyksta daugiausia 
■New Yorke, bet kartą per metus 
susirenkama ir, Europoj (Stras- 
bourge) — ten paprastai daly
vauja mažesnis delegatų skai
čius, daugumas iš tų, kurie Eu
ropoj ir gyvena, nors po vieną 
kitą delegacijos narį nuvyksta 
ir iš Amerikos, lygiai, kaip at
vyksta ir iš Europos į New Yor- 
ką.

kai vadinamas Committee for a 
Free Lithuania), 70 Fifth Avė., 

požiūriu kiek pamėgdžioja Jung-| ^ew 13, N- Y-sudaro
I lietuviu delegacija PETS.tinių Tautų Organizaciją, liet yra 

ir esminių skirtumų. JTO (UNO) 
susideda iš suvereninių valsty
bių vyriausybių paskirtų dele
gacijų, nors dėl to irgi būtina 
padaryti atitinkamų rezervų: 
ten yra ir Ukrainos bei Gudijos 
"suvereninių" vyriausybių dele
gacijos, o taip pat ir Sovietijos 
praktiškai kontroliuojamų vadi
namųjų "satelitinių” vyriausy
bių delegacijos.

PETS (ACEN) yra sudaryta 
iš pirma minėtų devynių tautų 
reprezentantų, kurie nėra ir ne
pretenduoja būti kokiais forma
liais savo vyriausybių ar tautų 
įgaliotiniais. J fe nesikėsina pri
siimti savo reprezentuojamų 
tautų vardu kokius nors įsipa
reigojimus, nesudarinėja kon
vencijų, sutarčių, o tik kalba už 
šiuo metu laisvai kalbėti nega
linčias savas tautas ir kalba tik 
vienu reikalu: kad tos tautos 
teisėtai siekia sau laisvės ir ne
priklausomybės, kad jos yra nu
skriaustos ir ta skriauda turi bū
ti atitaisyta. Jie primena, kas 
yra jų tautų skriaudėias ir ko
kias klastas jis tebevykdo ar dar 
reniga. Taigi, jie kalba ne kaip 
koki formaliai įgalioti savo tau
tų valios betkokiu klausimu reiš
kėjai, o tik kaip savanoriški-sa
vo tautiečių reprezentantai, vyk
dydami ne tik teisę, bet ir pa
reigą, išplaukiančią iš to fakto, 
kad jie yra už okupanto galios 
ribų, todėl turi galimybės ir pro
gos pasakyti už savo tautas tai, 
ką jos pačios be a'ieiojimo Rake
tų. jei tik turėtu, galimvbės ra- 
sakvti. Jie vra snvo tautu lais
vės ir nepriklausomybės bei pa
galbos šaukimosi laidininkai. 
Tad ir pats PETS nėra minėtųjų

lietuvių delegaciją j PETS.
Kiekvienas tikrasis narys tu

ri teisę siųsti į plenumą 16 de
legatų, bet delegacija turi tik 
vieną sprendžiamąjį balsą. Sta
tutas reikalauja, kad delegatai 
tebebūtų savos valstybės pilie
čiai, tai yra, nepriėmę laisva va
lia kurios kitos valstybės pilie-

(pilietybės) ir praktiškų (gyve
namosios vietos, kalbų mokėjimo 
bei specialybės) reikalavimų, lie
tuviškoji delegacija (panašiai, 
kaip ir kitos) sudaroma tokia 
tvarka: į ją įeina visi Lietuvos 
Laisvės Komiteto nariai (aštuo- 
ni), o kitus tas pats komitetas 
parenka iš šalies. Atsižvelgiama 
ir į tai, kad delegacijoje būtų 
kiek galima plačiau apimamos 
lietuvių tarpe eąamos politinės 
tendencijos, bet, kaip sakyta, le
miamos reikšmės turi ne tos ten
dencijos, q pirma minėtieji teisi
niai reikalavimai. Iš tiesų, juk 
neturi, reikšmės, ar žodį dėl Lie
tuvos laisvės tars vienos ar kitos 
partijos narys ar visai ne par
tietis ....

šiuo metu lietuviu delegacijo
je yra šie asmenys (ne būtinai 
visi visuose darbuose dalyvau
ją): V. Sidzikauskas (delegaci
jos pirmininkas), J .Audėnas, V. 
Banaitis (Eur.), K. Bielinis, B. 
Bilevičiūtė, M. Brokas, J. Bra
zaitis, P. Karvelis (Eur.), J. 
Lanskoronskis (Eur.), V. Min
cevičius (Eur.), B. Nęmickas, V. 
Rastenis, A. Trimakas, P. Vai
nauskas, V Vaitiekūnas, J. Vil
činskas (Eur.).

PETS plenumo posėdžiai įvyk
sta. 3-5 kartus per metus. Nuola
tos veikia, PETS Generalinis Ko
mitetas, kurio pirmininkas yra nės "internacįonal” sekcijos, šie 
latvis (V. Mesans), vicepirpai-‘ turi tik mažesnes delegacijas (po

«r ūkanai, kuri, skrenda<crro greičiu. Iš kairia: maj.
John Gienn ir ltn. Charies Demmlet.

1
ninkas bulgaras (G. M. Dimi- 
trov), generalinis sekretorius 
rumunas (B. Coste), gen. sekr. 
pavaduotojas albanas (N. Kot- 
ta). Iš lietuvių pusės generalinio 
komiteto narys yra V. Sidzikaus
kas.

Be to dar yra kitos komisijos, 
kuriose lietuvių delegacija irgi 
turi savo atstovus: politinė ko
misija*— V- Sidzikauskas (pir
mininkas), A. Trimakas, J. Bra
zaitis; ek^pdminė komisija — 
J. Audėnas,y. Vainauskas; tei
sių komisija — M. Brokas, B. 
Nęmickas; ^socialinių reikalų įco- 
misija — A. Trimakas (sekreto- 
ritis), V. Vaitiekūnas; kultūri
nių reikalų komisija — V. Vai
tiekūnas (sepretorius), J. Bra
zaitis, informacijos reikalų ko
misija — y. Rastenis (vicepir
mininkas),/!’. Vainauskas, M. 
Brakas. (

Numatoma, kad prie lietuvių 
delegacijos netrukus bus oficia
liai paskirtas-bent vienas Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos at
stovas, kaip stebėtojas bei ryši
ninkas.

Šalia tikrųjų PETS narių yra 
dar nariai-bendradarbiai (asso- 
ciate membera). Tai yra egzili-

daro radaras,

keturis narius) ir neturi spren
džiamojo balso. Ir čia delegaci
jose matome pasireiškiant eilę 
lietuvių; E. Turauskas, VI. Vi
liamas — krlkšč. demokratų 
tarpt, sąjungos; J. Kaminskas, 
J. Glemža — -socialistų interna
cionalo ;S- Žymantas — liberalų 
internacionalo; H. Blazas — žą- 
liojo internacionalo; R. Ęačkis 
— Vidurio ir Rytų Europos Jau
nimo Tarybos. ,

Visa eilė kitų asmenų iš lie
tuvių pusės yra dalyvavę PET8 
darbuose ankstyvesnėse sesijo
se. čia paminėti tik esantieji de
legacijų sąrašuose pastarosios 
sesijos metu.

• *
Nėra abdjonės, kad Lietuvos 

nepriklausomybės reikalu veiki
mas bendrai bu kitų panašaus 
likimo tautų veikėjais turi daug 
daugiau gerų pusių, nei to paties 
kartojimas kiekvienų paskirai. 
Pažymėtina ir įsidėmėtina, kad 
šiame darbe kaip tik nematyti 
taip dažnai linksniuojamos ne
vienybės. čia dalyvaujančių sąra
šas yra gana iškalbingas. Be su-> 
tarčių, be derybų— žmonės su 
įvairiomis politinėmis vėliavo
mis (ar, tikriau pasaldus, be jų) 
dalyvauja bendrame darbe. Gal 
todėl, kad' čia iš tiesų turima 
prieš akis tik vienas tikslas, ku
ris visus jungia, ir nesipainioja 
niekas, kas skiria.
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■ Daugelį lietuvių profesorių jau 
priglaudė amžinam poilsiui Ame
rikos žemė.* Ir; štai, „vėl dar -vie
nas . naujas lįetuvto; profesoriaus 
kapas Čikagoje; š. m. liepos mėn. 
5 d. mirė, astronomas, .Lietuvos 
Vytauto Didžiojo ir,Vilniaus uni
versitetų profesorius dr. Bernar
das Otto Liudvikas Kodatis.

<■ Kodačių giminė gal prieš pus
antro šimto metų atsikėlė į Ryt
prūsius iš Žemaitijos. Bernardas 
Kodątis.igimė Potsdame prie 
Berlyno. Tėvui Unkšti mirus, 
Bernardo auklėjimu ir mokslini
mu rūpinosi jo dėdė. Dėdei tenka 
ir padėka už tai; kad Bernardas 
išaugo lietuviu patriotu netik 
vardų, bet ir darbais. .

Vokietijoje jis baigė gimnazi
ją ir mokytojų seminariją ir 
190641910, studijavo astronomi
ją ir matematiką Berlyno, uni
versitete. Vėliau ten ir doktųri- 
zavoaLiDbktorato darbas Din Be- 
sttaunupgi dės vLąngenunter- 
sehiedns dės: Landeszentraien 
Kaunas:-4- Pstsdanę buvo* Tarp
tautinės Astronomijos - Geodezi
jos Komisijos išspausdintas.

Pirmą 'kartą B. Kodačiūi teko 
aplankyti jo protėvių gimtinę D. 
Lietuvą tik 1904 metais, bet va
liau jau jis kasmet ją lankė ir 
1910 m. vedė lietuvaitę iš D.. Lie
tuvos; Viktoriją Gruzdytę, 
, 1905 meteis jis įsijungė į Ber- 
lynik.Lietuvių Draugiją ir skaitė 
paskaitas tos draugijos įsteig- 
tuosė kursuose. Kilus I-jam pa- 
saulthiam karui buvo mobilizuo
tas ir paskirtas į artilerijos da
linį, bet 1916 metais jau dirbo 
Kaune vokiečių leidžiamame lie
tuviškame laikraštyje Dabartis. 
1918 buvo nukeltas į Vilniaus 
vokiečių politikos skyrių. Ten jis 
gautomis svarbesnėmis žiniomis 
pasidalindavo bu Vilniuje buvu
siais lietuvių politikais.

Dėl tos lietuviškos veiklos 
1918 metais vokiė^b^ūvo areš
tuotas, ir įkištas j Tilžės kalėji
mą, bet Lietuvoj vyriausybės 
pastangomis, padedant Prancū-

KODATĮ 
K1NANT

Lietuvių spaudoj^ bendradar
biavo nuo 1910meių: Lietuvos 
ūkininke, Koifmose, Kultūroje, 
Kariuomenės štebotopdgršfij<M 
skyriaus Metraštyje. Atskirai iš
leidi) 1939 m. Lietuvos Astrono- 
mljosObservatorijaKattne?

Politikoje velionis nedalyvavo, 
bet kaip tikras Lietuvos patrio
tas, reikalui tesant, buVo pasiry
žęs ginti ją' nuo priešų: jis nuo 
pat pradžių buvo šaulių eilėse. 
Viską, ką jis darė, dart lš šir
dies fr' visu rimtumu. Kaip pro
fesorius buvo atsidavęs mokslui 
Ir jaunimo mokslinimui, b būda
mas ŠaūHn įrodė, kad jis galėjo 
už tėvynę ir gyvybę aukoti: 
Klaipėdos kraštą vaduojant jis 
buvo sukilėlių efliae.’ Bet' velionis 
buvo ypatingai kokius ir nemė
go reklamos, o dėl to jo' vardas 
nebiivo platesniemš slboganianis 
žiiiomaš.

' Artėjaht 1944 m. bolšėvflcams 
drauge su šeima pasitraukė iš 
Lietuvos vakarus. VeBanftrt, 
tMn dideliam Lietuvos pairįotui, 
taiki pasitraukimas U Lftrhrioa 
buvo nepakeliamai didėlis dnifi- 
gis. Jis pakirto velionio 'jėgas ir 
dvasinę’ ’ pu«iausvyrą. Antras 
Smūgis ištiko 1954 m., Ai jo gy
venimo draugė, V; Kodatienė'šu- 
vo auto katastrofoje.

Sivo širdį ir visas savo jėgas 
velionis,pasuko jo' Lietuvai,1 bet, 
rytų plėšikų išguitas U tėvynės, 
amžino poilsio atsigulė Amerikos 
kontinente čikagbje,. šv. Kazi
miero kapinėse.

Ilsėkis, Bernarde, o mes tikė
sime, kad Lietuva bus laisva ir 
lietuvis grąžins Tave Tėvynėn. 
Velionio sūnui p. K. Rodyčiui, p. 

' Kodatienei ir giminėms širdin
giausia užuojauta.

LiHurių Profesorių 
Draugija Amerikoje

INFLIACIJOS 
P01YM1A1 

. AJi GLJJOJB
Infliacijos reiškiniais suslrū-

mus paskelbė britų iždo kančią- 
ris. Ten pradėjo kŪtt kąibos gėf 
ležinkeliuoee, anglies pramonėj^ 
Kylant pragyvenimo kaštanu^ 
teka kelti ir uždarbius, algas. \ A) 

P r i e š i n fliacfhių priemonių 
imasi ir švedai norėdami pąžąi- 
boti tą 1957 m. ūkinį siaubą, >'

CAPMIJAUi 
AKUMULĮATOVUB 

BATTMY . 
AUTOMOBILIUI

Europoje naudojamas nuo iš
radimo dienos — .1909 m. dar 
tebęveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu. . ' - į

Negenda nuo žalčio, karščiu 
elektros smūgių. Daug kitų gek^ 
savybių. Garantijos laikas neap- 
ribotas. - y' A)

Supažindinimui parduodamas , 
papiginta kaina. Skambinkite B.

..........i............

n i

Įaetuvą, išsižadėdamas vokiečių 
pilietybės.

Nuo to laiko B. Kodaitis visas 
savo jėgas ir ^ipifs pašventė Lie
tuvai ir jos' mokslo ir kultūros 

ilgai. 1919-1922, jis eina ge- 
Įneralinio inspektoriaus pareigas 

itimo Ministerijoje, o vėliau

.džioje aocento; valau"o/ pro
fesoriaus ir nuo 1940 mėtų ord. 
profesoriaus laipsniu Vilniuje, 
f .Velionio vardas tampriai susi
jęs su įkūrimii Kauno observato
rijos, kurios jis ir buvo pirmas 
direktorius.
X. 1940-1944 metais gyveno Vfl- 
hiuje ir ten t. p. bdvolVinimu 
Po&būto vardo observatorijos 
direktorius. Velionis . aktyviai 
talkininkavo vykdomiems Lietu
voje ir kitose valstybėse, susi- 
siekiančiose - su Baltijos jūra.

jam teko daug kartų lankytis 
įvairiose Europos šalyse geode-j 
žinių komisijų posėdžiuose. ■ * |
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