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Maskva demonstruoja savo jėgą. — Sovietai 
laivynus. — Per dvi savaites pkstato' tris

turi keturios karo 
povandeninius lai

vu*. — Ar JAV ten sovietams pastos kelią ar pasitrauks?

Kada Artimuose Rytuose buvo 
kilusi audra, stebėjome efektin
gą JAV šeštojo laivyno pasiro
dymą. Jis tuo metu žymiai pasi
tarnavo diplomatiniams veiks
mams ir,(reikia manyti, įgalino 
sovietus susimąstyti.

Tie 50 karinių laivų (jų tarpe 
du didžiuliai lėktuvnešiai), 25,- 
000 tųx laivų įgulų narių, 1800 
marinų ir 180 lėktuvų, aprūpin
tų atomo, ir kt. bombomis buvo 
rimta pajėga.

Iš savo lėktuvnešių tas laivy
nas gali lengvai pasiųsti lėktu
vus su atomo sprogmenimis į 
taikinius ligi 1000 mylių nuo
tolio. ,

Sovietai, šiuo metu būdami 
antrąja, savo pajėgumu, jūrų 
valstybe, šios vasaros mėnesiais, 
pasekdami JAV pavyzdį, įvai
riąja yandens. keliais paleido sa
vo karinius jūros ir ypatingai 
povandeninius laivus, šiuo mitu 
Viduržemio jūroje jų daug, ku
rią. naudoja Albanijos bazėmis, 
laisvai praplaukę pro Gibraltarą.

Dar neseniai vakarai be 
džiaugsmo sutiko žinią apie trijų 
sovietinių modernių povandeni
nių laivų pardavimą Egiptui. 
JAV atsakingieji jūros laivyno 
pareigūnai teigia, kad šiuo.metu 
sovietai dar negrąso amerikie
čių laivynui Viduržemio jūroje.

Didžiausia grėsmė po vandeniu

šiuo metu sovietai turi ketu- 
rius karo laivynus — šiaurinį, 
Baltijos, Juodosios jūros ir Ra
miojo vandenyną Jie skubiai pa
statė 27 sunkiuosius ir lengvus 
kreiserius, iš kurių įmanoma 
leisti naujojo tipo vairuojamas 
raketas. Jie turi tris didelius ko
vos laivus, apie 200 laivų — nai
kintuvų, tuos laivus lydinčių 
vienetų ir kitokių. Sovietai nau
doja didelį kiekį laivų — ledo 
laužytojų Arktikos srityse ir 
šiuo metu vienas jų statomas 
su atomine varomąja jėga.

Tačiau didžiausią grėsmę su
daro povandeniniai laivai, kurių 
esama 450. Kas dvi savaitės pa
statomi trys tokie laivai.

šiuo metu ypatingas sovietų 
dėmesys kreipiamas į vadinamo 
"W" tipo laivus, kurie nardytų 
aplink pasaulį, nereikalaudami 
uostų savo varomosios medžia
gos papildymui.

Vykdo šimtmečiais trukusią 
ambiciją

Sovietiniai laivai, pasirodę 
Art. Rytų srityse, praplaukę vi
są Viduržemio jūrą, siekia kelių 
tikslų. Iš vienos pusės, jie stip
rina Nassero prosovietinį reži
mą, siekia daryti įtaką į arabus.

Praplaukdami pro Dardanelų 
sąsiaurį sovietiniai laivai vykdo 
per ištisus šimtmečius puoselėtą 
Kremliaus valdovų ambiciją — 
laisvai plaukioti tuose vandeny
se. Pagaliau, toji sovietinė grės
mė vis labiau aiškėja ir tam ga
lingajam šeštajam JAV laivy
nui ir juo labiau, kad tie laivai 
ir ypatingai povandeniniai, pasi
naudodami turima teise, numa
to jau reguliariai raižyti Vidur
žemio vandenis.
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MOŠŲ VEIKLA
POSĖDŽIAVO TABOR 

FARMOJE
Liepos 21 dieną Tabor Fermo

je buvo jungtinis Am. Lietuvių 
Tautinės S-gos tarybos prezidiu
mo ir centro valdybos posėdis.

Posėdyje dalyvavo: tarybos 
prezidiumo nariai J. J. Bachūnas 
ir dr. S. Biežis. Ant. Olis .tary
bos reikalais išskridęs į Vene- < 
cuelą, posėdyje negalėjo daly
vauti. Be s-gos pirmininko inž. 
E. Bartkaus, posėdyje dalyvavo 
vicepirmininkai inž. J. Jurkūnas 
ir dr. J. Paplėnas ir iždininkas 
A. Lapinskas. Dėl staigios ligos 
posėdin negalėjo atvykti sekre
torius T. Blinstrubas. Prieš pat 
posėdį jis buvo paguldytas 
Franklino bulvaro ligoninėn ir 
dr. V. Maciūno operuotas.

Be to, posėdyje dalyvavo bu
vusios centro valdybos narys dr. 
J., Bartkus ir naujas Chicagos 
skyriaus pirmininkas inž. A. 
Bakšys.

Posėdyje aptartos ateities vei
kimo gairės bendrais bruožais, 
jų nedetalizuojant. Plačiau iš
diskutuoti Antano Smetonos mo
nografijos, Lietuvos gyvenimo 
kronikos įr Sąjungos metraščio 
leidimo klausimai. Be to, susi
pažinta su Chicagos skyriaus su
manymu organizuoti per Mar
gutį skyriaus radijo valandėlę ir 
su centre kilusia mintimi pra
plėsti radijo pusvalandžių tink
lą per visą š. Ameriką.

NAUJA'^UTINIO
SĄJUDi  ̂VALDYBA 

PASNKIRnt^AREIGOMIS

Naifjal! I'mBT
Tautinio SąjūdĖL ----- -------
mėn. 25 d. jfa'kūsiam posėdyje 
pareigomis taip fcHsiskirstė:

B. Nemickašii^- pirmininkas, 
V. Abraitis ir į A, Senikas — vi
cepirmininkai, Rastenis — se
kretorius, P.Į«Al^ai 
dininkas, J. Kiiimė - 
druomenės red^Jai...... —. ...
čiokas — nary*’.^do kontrolei.

Tame pačiame posėdyje nutar
ta pakeisti Tšutinjo Sąjūdžio at
stovą prie ^Nepriklausomybės 
Talkos vadovybės; Tautinio Są
jūdžio pirmininku išrinkus B. 
Nemicką, jis ^ąistovo pareigų 
pasitraukė. Nauju atstovu pa
skirtas aktyvu* jaunimo veikė
jas Leonas Sabaliūnas.

’Sj

toji Lietuvių 
valdyba liepos

rnskas — iž- 
! — narys ben- 
.ms ir A. Tre-

KORP! NBO-I4THUANIA 
ŠVENČIA 35 METŲ SUKAKTĮ
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Taip tautinių šokių šventėje, Chicagoje, mūsų mergaitės pašoko Sadutės šokį, kurį visi pripa
žįsta buvus pačiu gražiausiu. Nuotr. V. Valaičio.

Vokietijos lietuvių atstovų ir vargo 
mokyklų mokytojų suvažiavimas

Pranašauja liūdną pasitraukimą

Ar sovietinė grėsmė JAV šeš
tajam laivynui tikrai rimta ir 
kaip. jį numatoma pasitikti? 
Adm. Burke sako, kad rudenį 
JAV laivynas bus sustiprintas, 
ten pasiunčiant specialius gink
lus kovai su povandeniniais lai
vais.

Nepailstamas neišmintin gos 
JAV politikos kritikas dienraš
čio* The Cleveland News laiškų 
skyriuje, K. S. Karpius liepos 
11 d. tiesiog šauna su pranaša
vimu — tikėkite mano žodžiams, 
JAV laivynas gaus įsakymą pa
sišalinti, nes bus norima išveng
ti galimų susidūrimų, siekiant 
vykdyti Eisenhowerio politiką 
"taika bet kuria kaina".

Anot K. S. Kurpiaus, nuolaidų 
šalininkai vyriausybėje padarys 
viską, kad tik Kremlius įvykdy
tų savo programą. Toliau jis pra
našauja, kad 'bus siekiama bri
tus išstumti iš Gibraltaro, o so
vietai pasinaudosią jų 1936 me
tais pagrobtu Ispanijos auksu 
įsitvirtinti Viduržemio jūros sri
tyse.

N e vados laukuose išsprogdinus 
dešimtą atominę bombą, dūmų 
debesys pakilo net iki 35,(MM) pė
dų. Bomba buvo išsprogdinta iš 

baliono, 500 pėdų virš žemės.

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania 
švenčia šiais metais 35 metų su
kaktį. Ta proga 'Centro Valdy
ba š. m. rugpiŪSio mėn. 31 ir 
rugsėjo mėn. 1 1/2 dienomis De
troite, Mich. šaukia antrąjį vi
suotinį narių suvažiavimą.

Pirmos suvažiavimo dienos 
programa vyks petroit, Mich. 
Tuller viešbutyje, Tark ir Adams 
gatvių kampas (|el. Wooduard 
3-5200):

4 vai. p. piet iškfljoingas Korp 1 
Neo-Lithuania posėdis.

7 vai. vale, banketas ir šokiai. 
Antrosios suvažiavimo dienos 

programa bus tokia:
Pamaldos už mirusius bei žu

vusius Korp! garbės narius, me
cenatus, korporantus ir korpo- 
rantes.

Darbo posėdis — YMCA pa
talpose, 1601 Clark St. (prie 
Clark parko) 11 aukšte.

Visi korporantai, korporantės 
kviečiami skaitlingai suvažiavi
me dalyvauti.

.Pirmos dienos iškilmėse bei 
bankete kviečiami dalyvauti 
Korp! narių šeimos, draugai ir 
svečiai..

Valdyba prašo korporantus 
bei korporantės vykstančius į 
suvažiavimą 
tis raštu — 
nia, 103-53 
Park, N. Y. 
1-0532 arba
Paužą, Neringos Knygyne, 1906 
25th St., Detroit 16, Mich., tel. 
TA 6-7134.

iš anksto registruo- 
Korp! Neo-Lithua- 
10‘lth St., Ozone 

— telefonu — M1 
Detroite — pas V.

Laivai — priemonė paveikti
įvytiia'

Sovietų Rusija per vieną de
šimtmetį, kada vakarai su JAV 
priešaky žymiai nusiginklavo, 
sugebėjo iškelti savo karinį lai
vyną iš septintos į antrą vietą. 
Ir savo pasirodymais Viduržemy 
sovietai imasi priemonių, kurios 
įprastoj didžiosioms jūrų valsty
bėms. O tos priemonės siekia ne 
ko kito, kaip paveikti įvykių ei
gą. Tokią misiją jau nuo seniąu 
vykdo JAV septintasis laivynas, 
netoli Formozop. Panašių užda
vinių dabar imasi ir sovietai.

Vakarai, žinoma, mažai kreip
tų dėmesio Į tokias karo laivų 
demonstracijas, jei.. sovieti- • U- — ——V. k—— i.-
įsidėmėtinai didelis bei grėsmin
gas. Netenka stebėtis, kadfe 
JAV gynybos pareigūnai šiam 
reikalui skiria vis daugiau dė
mesio.

*

nis karo laivų anginas nebūtų

Nesenai sulaukusi 85 metus 
amžiaus, Lietuvoje, liepos mėn. 
lb d. mirė rašytoja Lastauskie
nė, antroji Lazdynų Palėda.

JAV vyriausiojo teismo pirmininkui E. Warrenui nuvykus | Lon 
doną buvo surengtos tokk* iškilmės.
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LIETUVOJE MIRS RAŠYTOJA 
LASTAUSKIEN ft-LAZDYNŲ 

PALĖDA

KRINTA DOLERIO 
' VE R T e

Visi pripažįsta, kad dolerio 
vertė krinta. Pavyzdžiui, jei 1939
metais dolerio vertė buvo lygi 
100 centų, tai šiuo pietų toji ver- 
Ui yra nukritusi ligi 49.7 centų. 
Pranašaujama, kod po metų ji 
krisianti dar vienu centu.

Vyriška eilutė, prieš* metus 
kaštavusi 65 dol., dabar jau at- 
seina 67 dol. Brangsta ne tik rū
bai, bet ir mokesčiai .vaikams už 
mokslą, susisekimaa autobusais, 
cigaretės, gazolinas,, maisto pro
duktai ir kt. Atostogautojai 
skundžiasi pabrangimu motelių, 
yįač kurie turi visub modernius 
įrengimus.

Liepos mėn. 20-21 dienomis 
Vasario 16 d. Gimnazijos patal
pose įvyko PLB Vokietijos kraš
to apylinkių atstovų bei vargo 
mokyklų mokytojų suvažiavi
mas. Susirinko virš 50 asmenų, 
praktiškai patys aktyviausieji 
tautiečiai, dažnai nepabūgę to
limos ir vargingos kelionės.

šis suvažiavimas skirėsi nuo 
iki šiol buvusių tuomi, kad jame 
vyravo ne Krašto Valdybos pasi
gyrimai nuveiktais darbais, bet 
atvirkščiai, jinai pageidavo iš
girsti iš visų bendruomenės apy
linkių pageidavimus, jų norus, 
jų pasisekimus, jų vargus, jų 
bėdas, — gauti naujų idėjų, su
manymų. Kiekvienas atstovas, 
kiekvienas vargo mokyklos mo
kytojas bei svečias turėjo pa
kankamai progos ir laiko visais 
tais klausimais pasisakyti.

Todėl pirmoji suvažiavimo die
na buvo paskirta tik Vokietijos 
Krašto Valdybos pirmininko 
adv. J. Bataičio referatui ir su- 
važiaviusių atstovų praneši
mams. Visiems dalyviams gerą 
įspūdį padarė Kr. Vald. pirmi
ninko išsamus, atviras ir aiškus 
nušvietimas visų susidarančių 
sunkumų, rūpesčiai dėl Vasario 
16 d. gimnazijos, lėšų bei solida
rumo mokesčio telkimo reikalai, 
veikla kultūrinėj srityje. Nežiū
rint visų kliūčių, veikla ne siau
rinama, ne rezignuojama, bet su 
lietuvišku atkaklumu stengiama
si visi įmanomi projektai įgy
vendinti, klabenamos visos du
rys ir neduodama niekam už
miršti' lietuvių tautos likimo, 
tuom pačiu visiems primenama 
kovos su komunizmu reikalingu
mą — būtinumą.

Antroji suvažiavimo diena bu
vo apvainikuota p. V. Banaičio 
paskaita, palietusią lietuvybės 
išlaikymo reikalus, galimybes 
bei priemones, o taip pat lietu
vių tautos šiandieninę būklę, jos 
svorį tarptautinėj plotmėj šian
dien ir ateityje, — tą viską’įrė- 
mindamas j nesulaikomą pasau
linės politikos įvykių rutulioji- 
mosi eigą.

Pranešimus dar padarė VLIK 
Vykd. Tarybos pirmininkas p. J. 
Glemža ir LNT vardu p. St. Vy
kintas.

Bendrai pamėmus, šiame su
važiavime paaiškėjo, kad ir Vo
kietijos lietuviai vis dar sten
giasi veikti, nepasiduoti kasdie
nybei, stengiasi kovoti su nutau
tėjimu, stengiasi išlaikyti vargo 
mokyklas,-vieni kitiems padėti, 
bendradarbiauti. Taip, visais 
svarbiausiais klausimais sutaria
ma, nors faktiškai bendruomenę 
sudaro įvairių politinių pažiūrų, 
įvairių konfesijų tautiečiai..

Nusiskųsta dėl jau. daugelį 
metų besitęsiančios bendradar
biavimo stokos tarp BALF ir 
Krašto. Valdybos. Tikimasi, kad

ateis diena, kai abi šios organi
zacijos dirbs ranka rankon — vi
sur viena kitą remdamos, viena 
kitai padėdamos.

Vargo mokyklų mokytojai, iš« 
klausę p. Laukaitienės paskaitos, 
apsvarstė visus jiems rūpimus 
reikalus bei pasidalino patyri
mais.

Suvažiavimo dalyviai, besiruo
šiantiems vykti į Jubiliejinę 
Jamboree skautams suaukojo 
virš 230,
lių lėšų prisidėdami prie Lietu
vos vardo populiarinimo pasau
lio tautų tarpe.

Bediskutuojant, nuomonėmis 
bes idalijant, bebendradarbiau- 
jant, tos dvi dienos nepastebimai 
greit prabėgo ir dalyviai skirs
tėsi turėdami vilties sekančiais 
metais vėl panašiame suvažiavi
me susitikti. L. S.

DM., tuo iš savo kuk-

• JAV prekybinis laivas Buck- 
nell Vicjory liepos 27 d. į Lenki
jos uostą Gdynią pristatė pirmą
sias JAV prekes, pagal sudarytą 
ekonominę pagalbos sutartį. 
Amerikiečiai jūrininkai, iš laivo 
išėję j miestą, apie gyvenimą da
bartinėj Lenkijoj atsiliepia, kaip 
apie labai skurdų, pilną nedatek- 
lių.

• Hawajų gubernatorium pre
zidentas Eisenhomeris skirta 
Honolulu advokatą W. F. Quinri, 
38 m. amžiaus, aktyviai besiretŠ- 
kiantį tenykščiam gyvenime. Bu
vęs gubernatorius King iš parei
gų atsisakė.
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• Iš vidaus reikalų sekretoria
to išeina žinios, kad 1958 m. pra
džioje Havajai bus paskelbta 49 
JAV valstybe. Ta garbė Aliaskai 
ateisianti vėliau.
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IŠ VISUR
• Vakarų Vokietijoje jau vyk

sta gyva rinkiminė kompanija į 
būsimą parlamentą, kurį vokie
čiai rinks rugsėjo mėnesį. Krikš
čionims demokratams talkina 
bažnyčios aukštieji pareigūnai, 
gi socialdemokratams net pats 
Chruščiovas ir Bulganinas, kurie 
ateinantį mėnesį atvažiuos į ry
tų Berlyną ir iš ten pažers naujų 
pažadų, kad tik laimėtų social
demokratai.

• Maskvoje nuo liepos 28 iki 
rugpjūčio 11 d. vyksta propa
gandinis pasaulio jaunimo suva
žiavimas. Esą, dalyvausią 30,000 
dalyvių. Iš JAV vyksią apie 100, 
gi iš Lietuvos komunistai nuve
žė apie 500 jaunuolių, kurie tu
rės ten paploti, kur bus įsakyta.

, • Tarptautinė spausdinimo ir 
popierio paroda 1958 m. gegu
žės mėn. 3-16 dienomis įvyks 
Duesseldorfe, Vakarių Vokieti
joje. Jau dabar didžiosios firmos 
pradeda šiai parodai ruoštis.

• • Mexikoj įvykęs žemės dre
bėjimas daugiausia nuostolių pa
darė Mexico City. Žemės drebė
jimas buvo jaučiamas 160,000 
mylių plote. Daug žmonių su
žeista, nemažai ir užmuštų.

• Valstybės sekretorius Dul- 
les, aptaręs su Kanados ministe- 
riu pirmininku Diefenbakeriu, 
išskrido į Londoną judinti įklim
pusių nusiginklavimo klausimų.

• Japonija, atsilygindama 
Maskvai, 'taip pat nustatė, kad 
jos diplomatai nuo Tokio miesto 
tegali nutolti tik 25 mylias.

• Į Pietų Korėją amerikiečiai, 
norėdami atsverti šiaurės Korė
jos apginklavimą, gabena mo
dernius ginklus. Komunistai, nu
duodami, kad jie šiauriečių ne
ginkluoja pradėjo akciją, kad 
amerikiečiai laužo paliaubas.
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Hondūro ir Nicaraguas užsienio reikalų mlnisteriai, aūbint Pana*^ 
mos ambasadoriui JAV, pagaliau paaįrašė sienų .nustatyme su- i 
tartį. Sienos ginčai tarp tų kaknynĮjaių kraštų tęsėsi 50 antų ir 

kėlė daug. Mnunnmų.
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Balys Gaidžiūnas

šios savaitės ketvirtadienį — 1 
rugpjūčio mėn. 1 d. sueina JAV 1 
karinei aviacijai 50 metų sukak- 1 
tis. Ir ta sukaktis, matuojant 
metų skaičiumi, dar būtų nedi
delis įvykis, bet vertinant at
siektais laimėjimais — nepa
prastai svarbus.

žmogaus noras atsiplėšti nuo 
žemės ir pakilti į erdves grei
čiausia taip pat senas, kaip ir 
pati žmonija. Vieni į tas erdves 
kilo tik savo lakiomis svajonė
mis nė nebandydami fiziniai pa
sikelti, kiti darė bandymus ir 
ieškojo priemonių paukščių ke
liais paskraidyti.

Daug šimtmečių praėjo, daug 
vadinamųjų nieko nelaimėjusių 
pramuštgalvių liko tik pasako
jimų prisiminimuose. Ak, ir mū
sų paprasti kaimo varguoliai, 
pasidirbdinę paukščių panašumo 
sparnus, bandė pasikelti nors 
virš kaimyno laukų ir parodyti 
savo puikybę. Ir jie žmonių lū
pose liko keistais mandročiais, 
norinčiais tik įžeisti patį Aukš
tybių Viešpatį... ...

Grįžtant atgal prie tos JAV 
karo aviacijos 50 metų sukak
ties prisimintina, kad dar nėra 
praėję nei 200 metų, kada Pary
žiuj buvo paleistas į erdves pir
mas balionas. Ir tais balionais 
vėliau keliavo ne žmonės, bet 
paukščiai ir kiti smulkūs gyvu
liai, kurie savo kailio bandymais 
turėjo atidaryti erdvių nugalė
jimo gadynę.

Po tų paprastų balionų atėjo 
dirižablių (motorais valdomų ba
lionų) laikai, jau patarnavę ir 
pačiam žmogui keliauti oro ke
liais. Drauge su dirižabliais pra
sidėjo ir dabartinių lėktuvų lai
kai. Tiesa, nuo 1842 njetų turėjo 
praeiti daugiau kaip pusė šimto 
metų, kol 1903 metais amerikie
čiai broliai VVright pakilo nuo 
žemės ir ore išsilaikė 59 sekun
des. Anais laikais tai buvo ste
buklas, kad už orą sunkesnis lėk
tuvas, jau gali ne tik nuo žemės 
atsiplėšti, liet ir ore išsilaikyti. 
1909 metais pasaulį nustebino 
žinia, kad prancūzas lėktuvu 
perskrido 47 klm. pločio Laman
šo sąsiaurį net per 27,5 minutes. 
Vėliau pasaulį stebino žinįos, kad 
pajėgta perskristi Dardanelus, 
iš New Yorko į Vashingtoną oro 
keliu nuvežti paštą ir 1.1, ir t.t.

JAV karo aviacijos, kuri da
bar pasaulyje laikoma pati stip
riausia, pradžia įregistruotą 1907 
metais rugpjūčio 1 d. Ji tada 
susidėjo tik iš trijų asmenų. Ir 
pats tos aviacijos viršininkas 
clevelandietis Chandler tik 1911) 
metais išmoko skraidyti. Gi Į 
šiandien milionas vyri) yra nuo
latinėj karinėj aviacijos tarny
boj, kurie turi apie 25,000 lėk
tuvų, išskirstytų daugiau kaip 
j 400 bazių, esančių visose pa
saulio dalyse.

Jei pirmieji lėktuvų pionieriai 
broliai Wright ore išsitaikė tik 
59 sekundes, tai nesenai B-52 
sprausminiai 'bombonešiai, skris
dami apie žemės rutulį,' be su
stojimo ore išbuvo 45 valandas 
ir 19 minučių ir atliko nuostabiai 
didelę kelionę.

Amerikos karinės aviacijos 
, ■ stiprumas yra ne tik šiaip eilinis 

pasididžiavimas, bet ir pasaulį 
saugojantis sargybinis nuo so-’

vietinės grėsmės ir Uranijos iš
plėtimo j visas laisvas -šalis. Te
gu tik sovietai pasijustų galin
gesni, negu JAV, jie pirmą die
ną smogtų tokį smūgį, nuo ku
rio pasibaigtų visos žmonių lais
vės. Bet JAV aviacijos daromoji 
pažanga, mūsų laimei, sovietams 
tokios laukiamos galimybės ne
suteiks.

Minėdami JAV karinės avia
cijos 50 metų sukaktį, negalim 
užmiršti, kad drauge su ja išau
go ir pasaulyje galingiausia JAV 
civilinė aviacija, kuri kasdien 
ne tik po pačią Ameriką, bet ir 
po visą žemės rutulį vežioja 
tūkstančius keleivių.

Minėdami karinės aviacijos 50 
metų sukaktį esame liudininkai, 
kokiu nepaprastai smarkiu žing
sniu atėjo nauji oro erdvių nu
galėjimo laikai — raketų gady
nė. Ir vėl po kiek metų greičiau
sia stebėsimės, kodėl tiek daug 
valandų reikėjo skristi apie že
mės rutulį, kad raketos taip greit 
tą kelią padaro ....

• Suėjo lygiai 35 melų sukaktis 
kai JAV pripažino po pirmojo 
pasaulinio karo atsikūrusią Lie
tuvos valstybę. Tas pripažinimas 
iš JAV pusės buvo padarytas 
1922 m. liepos mėn; 27 d. ir dabar 
nenutrauktas, nors Maskva te la
bai rūpinasi tuo nutraukimu.
• šią vasarą Vilniuje, kaip pra
neša komunistinė spauda, vyks
ta lietuvių kalbos ir literatjkos 
mokytojų kursai. Tuose kursuo
se mokosi ir du Lenkijds lietu
viai mokytojai iš Punsko: A. 
Pečiulytė ir J. Vaina.
• Liepos 17 d. atstovų rūmuose 
kongresmanas Kmmet F. Byrne 
iš Illinois valstybės paprašė pir
mininko leisti kongreso rekor
duose paskelbti jo pareiškimą, 
kuriuo jis prisiminė kapitono 
Stepono Dariaus ir leitenanto 
Stasio Girėno didvyrišką ir tra
gišką kelionę iš New Yorko į 
Kauną.

Pradžioje savo pareiškimo 
kongresmanas E. F. Byrne nuro-

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir 

vos fondui aukas atsiuntė: 
Kregždė J., Cincinnati ....$1.00 
Svilas B., Avon ..............
Drevinskienė A., Verdun .... 
Kriščiukaitis J., Dorchester 
Andriuškevičius J.,

Brooklyn .....................
Vyšniauskas C., Canton ....

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

1.00 
į.oo
1.00

1.00
1.00

CHICAGO

dė, kad jis pats dalyvaus Ame. 
rikos Legijoąo Dariaus Girėną 
posto No. 271 Chicagoje parade, 
kuriuo paminimas 1933 metų 
įvykis, kądą kapitonas Steponą# 
Darius ir leitenantas Stasys Gi
rėnas pradėjo savo kelionę, kuri, 
"kaip visiem# gerai žinoma — 
pasibaigė tragiškai" pažymėjo 
kongresmąpas.

Darių ir Girėną kongresmanas 
gretina su ;Čharles Lindbergu. 
Jie visi trys buvo pijonieriaį la
kūnai. Jie mylėjo laisvę, jie tu
rėjo tikro# drąsos.
• Profesorių Draugijos narių su- 
važiavUnOs į^yko Chicagdje lie^ 
pos mėn. 7a.‘Dabartinę Draugi
jos valdybą sudaro: M. Krikščiū
nas, St. Dirmantas, J. Jasiukai- 
tis, M. Nasvytis, A. Rukuiža ir 
V. Petraitis. Nauja valdyba ko- 
respondenciniu būdu, bus renka
ma dar šiaiš metais.

■ . l . ■

• Inž. Balys Sližys, buvęs Lietu
vos krašto apsaugos ministeris 
ir Klaipėdos uosto-direkcijos pir
mininkas, mirė Brooklyne, lie
pos mėn. 20 d. Velionis buvo gi
męs 1885 m. Anykščių apylinkė
se.

GREET1NG& and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patronu.

CARL J. SCHWARZER, Prmldeni

GEORGE SHEWRING, Socretary

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRoepeet 8-1717 
Rezidencijos REpnhlic 7-7M8

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.

Rezid. 3241 W. 6«th PLACB

Tel. offic’o EVerglade 4-737S 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Norveat Medical Center

2336 West Chicago Avė 
CHea«e 33, HL

VAL.: 1-8:80, 8-8:80 p. p. pirmad.^ 
Mitrad., ketvirtad., petktad.. 
Tik Besitarta trečiadieniai*.
ll-e p. p. MtadMaia.

DIDELIU SUSIDOMĖJIMU 
LAUKIAMAS MARGUČIO 

JUBILIEJINIS KONCERTAS
Per eilę metų Chicagos lietu

viai turi retos-progos pasigerėti 
Margučio ruošiamais koncertais. 
Jie daugeliu atžvilgiu skiriasi 
nuo kitų organizacijų ruošiamų 
pramogų.

Margutis visados savo koncer
tus ruošia dideliu mastu: geriau
siose vietose, su geriausiomis 
muzikos bei dainos jėgomis, di
deliu išgarsinimu ir kuo puikiau
sioj nuotaikoj.

šiemet Margučio koncertas 
bus sukaktuvinis, nes jis skirtas 
paminėti Margučio veiktos, Sto
ties metų sukaktį.

Koncerto pragramaiTŪpestin- 
gai ruošiamasi. Jame dalyviu: 
Chicagos Simfonijos Orkestras, 
kurį diriguos buvęs Lietuvos 
Operos dirigentas Vytautas Ma- 
rijošius. Orkestras išpildys lie
tuvių muzikų kūrinius ir lydės 
solistus Lily Pons ir Stasį Bara
nauską. Ta pačia proga bus pa
skirtas pusvalandis prisiminti 
Margučio įsteigėjo Antano Va
nagaičio veiklą Amerikoj. Tuo 
tikslu baigiama ruošti atitinka
ma filmą.

šis jubiliejinis Margučio kon
certas įvyks spalio mėn. 27 d. 
Conrad Hilton salėje. Susjdomė- 
iimas šia Margučio ruošiama mu
zikos švente yra tikrai didelis.

V. A.

NAUJIENA!!!
PINIGAI siunčiami į Sov. S-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.
Pilnai £ 

oficialiai 
100 rublių (10.00 

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atseina (5.00.

Perlaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek' norite.
GRAMERCY

744 BROA1) STREET, 
NEVVARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

PITTSBURGH, Pa

18

Didžioji lietuvių diena Į

Kiekvienais metais Pittsbur- i 
gho ir ąpjĮlinkės lietuviai, suda- 1 
rantieji. Vakarų Pennsylvanijos 
Lietuvių Jungtinių Organizacijų 
Komitetją,’- .kukiam vadovauja . 
prez. ady, JSddies gchultz, rengia i 
didžiūl) ■■išvąfciavimo sąskrydį, , 
vadinamą visų Lietuvių Diena ( 
ji įvyksitugpiūčio-Ą^gust 11 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.pietų gra
žiame Vest View Pąrke.

Programa susidės iš dainų, 
muzikos, tautinių šokių ir kal
bų’. Iš lietuvitaį’žvarbiausias kal
bas pasakys xun. Jonas Misius 
ir SLA pt'ez.'-'P? Dargis. Iš ame
rikiečių yra r pakviesti kalbėti 
JAV kongresmanai iš Pittsbur- 
gho apskričio ir. Pittsburgh me
ras David Lawrence, kuriuos pa
kvietė Liet. Jung. Org. prez. Ed- 
dies Schultz.

Meninę programą atliks šv. 
Vincento lietuvių parap. choras 
iš Espleino, kuriam vadovauja 
Aleksas Sandauskas. Taip pat 
dalyvaus ir mūsų Pittsburgho 
lietuvių Pupų, dėdė Vytautas Ju
cevičius, kuribssu savo kupletais, 

. pritariant akordeonu tikrai visus 

.'prajuokins. Bus-ir lietuvių meno 
išdirbinių paroda, kurios suren
gimui darbuojasi energingas lie
tuvių veikėjau Juozas Taoras.

Į visų Lietuvių Dieną kiekvie
nais metais susirenka keli tūks
tančiai žmonių. Tikimės, jog ir 
šiemet jų daug susirinks. Visi

. DIEAIII I suvažiavim$ Tabor Farmoje. Jie SAN I AKIECIŲ taip pat dalyvaus ruošiamame

GYVENIME
i-  *———

SANTAROS FILISTERIAMS
Mums suteikta proga parody

ti, kad ne vien "Filisterių Dai
ną” mokame, bet ir patys esame 
nesvetimi tikriesiems filisteriš- 
kiems jausmams.

Rugsėjo 6-8 dd. Tabor Formo
je įvyksta visuotinasai studentų 
santariečių suvažiavimas. Prieš 
tai .rugsėjo 3-5 dd. ten pat ren
giami visuomeninio veikimo kur
sai jauniesiems studentams san- 
tariečiams. šie kursai- turi pa
ruošti žmones, kurie užims mūsų 
vieta?. Tai filisterių, kurie pasi
traukia į savuosius darbo barus, 
dovana studentams, kurie palie
ka, klaip santarieltiškosios idėjos 
nemarumo liudytojai.

Mūsų rūpestis, kad šiuose 
kursuose 'ir šiame suvažiavime 
kiekvięhas pajėgus študfentas

operetės BiĮjšnoaparnlal pastaty
mui, kurią išpildys Pirmyn cho
ras iš Chleogo# spalio mėnesio 27 
S. Operetei#dafrnsMir solistas 
AfciMM ■

A. fiiaMrittM^ jMivęsDe- 
roito skyriau# narys,šiuo ihetu 
arnaująs kariuoin«flėjeHa*’ajų • 

j alose, prisiuntė
j jančią medžiagą, h 

tawajų bibliotekose 
jiygų apie Lietuvą. Šiuo metu 
Jtuahtetinės BlbUografljDS rlh- 

klmas jau įpusėjo. Visi rinkėjai 
raginami |

• Vida
tro laipsnį biochemijoje New 
Yorko universite,te. Sveikiname* 
naująją diplomantę* 4^- jjl 
- • Lietuvių Dailininkų Parįodo

je Morrfeon viešbutyje Cbfcigo- 
je savo darbus buvo išstačiūsios 
Rita Sukaitė ir Danutė Sakalaus
kaitė. Džiaugiamės jų dalyvavi- 
iu ir kartu apgailestaujame, kad 
rengėjai pradžioje neparodė rei
kiamo dėmesio mūsų jauniesiems 
kūrėjams. Tuomet būtų dalyva
vę visa eilė ir kitų jaunųjų me
nininkų, kurių kūryba tikrai ar
timesne šio krašto publikai. Ti
kimasi, jog ateityje rengėjai bus 
atidesni. .

• Daiva Mongtedaitė kartu su 
Bostono lietuvių choru dalyvavo 
koncerte Montrealyje ir išpildė 
$lo partijas. Laukiama Daivos 
atvykstant į visuotini Santaros 
suvažiavimą Tabor Farmoje ir 
išpildant dalį programos dainų 
vakare.

• Bostono skautų krepšinio ir 
tinklinio komandas, dalyvavu
sias Pirmojo Rajono Skautų 
Sporto Šventėje, treniravo Vy
tautas Bruzgelevičius. šventės 
metu jis ėjo teisėjo pareigas.

• I-akštuonė Betkauskailė iš
rinkta į Lietuvių Akademinio 
Alumnų Klubo Chicagoje valdy
bą.

• New Yorko Santaros filiste
riai turėjo savo pasitarimą, ku
rio metu plačiai išdiskutuoti fi
listerių reikalai. Pasisakyta, kad 
vasaros pabaigoje įvyktų kores- 
pondenciniai filisterių vaidybos 
rinkimai. Siūlyta sušaukti du or
ganizacinius suvažiavimus: .vie
ną New Yorke, o antrąjį viduri
nių vakarų filisteriams Tabor 
Farmoje per Studentų Santaros 
suvažiavimą. Išrinktas New Yor
ko organizacinis filisterių komi
tetas iš IL Grudzinafcaitės, A. Re- 
vento ir A. Grigaičio.

• "šviesos” Sambūrio vaidyba 
pareigomis pasiskirstė: S. Šla
pelis — pirm., A. Gureckas —

. vicepirm., dr. J. Valaitis — sekr., 

. V. Bilaišis — ižd. ir narys J. 

. Jaks-Tyris.
• "Kanarėlės” prenumeratų 

vajus vykdomas toliau. Dramos 
autorius Kostas Ostrauskas bai
gia tvarkyti rankraštį ir artimu 
laiku ji bus atiduota spaustuvėm 
Iki šio laiko pagrindinės vajaus 
talkininkės yra Birutė Danerytė 
ir Luana Pilkaitė iš Bostono bei 
Giedrė Zauniūtė iš Chicagos. 
Šioms kolegėms, surinkusioms 
savo vietovėse virš 100 dolerių, 
nuoširdžiai dėkojame.

Į Carfjės Leidėjų eiles įsijun
gė: B. Raila (Los Angeles); S. 
šimoliūnas (Detroitas); dr. A. 
Ramanauskas, Januli# Nešvy
ti#, F. Mackus (Clevelandas); P. 
Dirkia, S. Menkus, V. Meškaus
kas, A. Siliūnas, P. Vėbra ir dr. 
J. Valaitis (Chicago).

• Los Angele# skyriaus valdy
bą sudaro pirmininkas Vladas 
Muchlia • Miklius, vicepirminin
kas R. Kaminskas ir sekretorė 
Jonė Kondratavičiūtė. Kaip kon
fidencialiai pranešama iš Los 
Angeles ši archajišką forma bus 
artimiausiu laiku pakeista į gry
nai lietuvišką: vietoj valdybos 
bus įsteigta Vyriausia Taryba, 
kuri susidės iš . Administracinio 
Departamento Direktoriaus J. 
Kondratavičiūtės, Socialinio Ger
būvio Departamento. Direkto
riaus R. Kaminsko, Propogandos 
Departamento. Direktoriaus VI. 
Muchlėe-Mikliaus, ir dar nepa
skirtų Referento FiHsterių Rei
kalams ir Finansų Komisijos Pir
mininko. Tikimasi, kad H forma

’•*•ovc suvažiavimo bus. žymiai pranašesnė. Los An-
prpgramą; Įteikta Lituanistinei I gėlės skyriui "Santariečių Gy- 
Mokyklai kukli. 5 dolerių auka, venime” linki sėkmingo reorga- 
ęfoyąlandiečlai aktyviai ruošiasi nizavimosi!

literatūros vakare. Jonas Mekas 
atstovauja mūsų jaunųjų rašy
tojų modernistų sparną. Jo pa
skutinis kūrinys Vilkas yra at
spausdintas vėliausiuose Litera
tūros Lankų ir anglų kalba lei
džiamame Lituanus numeriuose. 
Lituanus pristato jaunąjį kūrė
ją ir svetimtaučiams, o žurnalas 
Aidai neseniai spausdino ”Seme- 
niškių Idiles”. Vokietijoje rašy
tojas Mekas redagavo žurnalą 
Žvilgsniai.

Amerikiečių tarpe Jonas Me
kas yra žinomas kaip žurnalo 
Film Culture leidėjas ir redakto
rius. žurnalas yra skirtas filmų 
menui ir naujų kelių filmų tech
nikoje ieškojimui.

• Visuotinam Santaros suva
žiavimui (rugsėjo mėn. 6, 7, 8 
dienomis Tabor Farmoje) ruošti 
sudarytos sekančios komisijos:

Programos Komisija: G. Ged
vilą, L. Šmulkštys, R. šimansky- 
tė, D. Juknevičiūtė.

Registracijos Komisija: H. ži- 
I bas, R. Vaitys, J. šostakas, Z., *£ , * — IHtBų V 4 e OOSliaMiliS

s a nt^ne t ia — iš Los Angeles ar jtekasiuK.
iš Wą$erturio iĮ New Yorko ar Tran8portacijo8 Komisija: J. 
iš Berkeley, Calif., galėtų daly- Lintakas, L. Narbutis, L. Bet-

Transportacijos Komisija: J.

garantuota .ir'Pittsburgho ir plačių _apylinkių

UETUVIŲ DĖMESIUI!
NKWARKK ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI J SSSR 

I UKRAINĄ, LIETUVĄ, LA VIJĄ, ESTIJĄ IR KITUR
Siunčiame matote produktus, naujus ir dėvėtus drabužius, 

- Medžiagas, vaistus ir t.t.
BtaRtMal išsiunčiami 48 valandų bėgyje. 

Šiantėjui Įteikiamss pažto pakvitavimas apie išsiuntimu. 
Šimtiniai ąrtoUitomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. 

Simttjas gama asmeniškus gavėjo pakvitavimus. 
vw tdprtMai Siunčiami su Jau apmokėtu, muitu. 

PRlfTAT^ MAS GARANTUOJAMAS 
Siąnkftė siuntinius giminaičiams! 

Ofisas aMtems kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai., vak. 
♦ Mtodiafriate nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pist. 

ReikateoMto katalogu. Rašykite rusiškai arta angliškai. 
Netoli PsnnšJ’lVanijos geležinkelio stoties Netvarkė.

Package Express Co*
314 Markei S.t, Newark, N, J., Mitchelt 2-2452 

(Siuntiniai persiunčiami Su Parcele to Russia, Ine., leidimu) 
lateS , ■■ r.<- ■ if -Mtatatteaiiiili|taliMtate4

spartinti savo darbą. 
Ijteitė gavo magis-

lietuviai, seni ir jauni, tą dieną 
renkasi maloniai praleisti laiką. 
Vyresniųjų pareiga gausiau visų 
Lietuvių Dienoj dalyvauti, stip
rinti su jaunimų bendradarbia
vimą ir išgirsti jų žodį. Lai visų 
Lietuvių Dienu būna gražia lie
tuviškosios kultūros ir visų lie
tuvių solidaruino demonstracija.

Fr. Žilionis

Patarh kaimynui 
prenumeruoti 

D I B V 4 j

vautt. ■ Šiais žmonėmis remsis 
mūsų veikla. Ir mūsų, filisterių, 
užduotis jiems šią progą suteik
ti.

Kaip ir pereitais metais, skel
biame filisterių vajų studentams 
santariečiaiM padėti veikli. Kaip 
ir pernai, laukiame, kad kiekvie
nas filisteris jame dalyvaus bent 
su dešinhtieh dolerių auka. .Bet 
tikimės, kad šiemet mūsų vajus 
neš daugiau, kaip pernykštė 215 
dolerių suma.

Kviečiame visus šiemet studi 
jas baigusius ir "pasimetusius” 
filisterius jungtis į Santaros fi
listerių darbą, išsirenkant vieto
vėse filisterių atstovus fcrbai pri- 
siunčiant savo adresus. tiesiog 
centrinei valdybai: V. Kavolis. 
21 Bowdoin Avė., Dorchester^ 
Mass.

Teriiki rugpjūčio 15 d. bus lau
kiama ir Jūsų liūdymo, kad ne
pamiršote, jog studentai visada 
laukia paramos iš vyresniųjų, 
kurie artimi jų idėjoms!

Vytautas Kavolis, 
Filisterių Valdybos 

Pirmininkas
■ »

Rašytojas Jonas Mekas at-
vyksta su paskaita į santariečių

•J *.

atlieka j vairius spaodo« darbus. Jūs 
galit pigia kains stMapauadinti pro> 
fesines korteles, įvairias blankūs, va* 
karams biletus, vestuvių pakristi* 

mus, plakatus ir kt. •

Užsakymai priiynami ir pritta,

Cleveland 3, )h 
Trief.i HE 1-6344 .

kauskaįtė.
Sekretoriatas: D. Žygaitė, R. 

Betkauskaitė, D. Modestavičiūtė. 
D. Sakalauskaitė.

Informacijos Komisijai suda
ryti ir vadovauti pakviestas.Jo- 
nas Gibaitis. šiuo metu komisi- 
jon įeina E. Zabarauskaitė, G. 
Gedvilą ir J. Šmulkštys.

Visos komisijos jau pradėjo 
savo darbą ir ruošiasi šį suvažia • 
vimą padaryti vienu iš įdomiau
sių santariečių susibūrimu.

Norintieji suvažiavime daly
vauti kviečiami registruotis vie
tos Santaros skyriuose. Santarie- 
čiams kaina 5 doleriai dienai, 
svečiams su pakvietimais (gau 
narni visuose Santaros skyriuo
se) 7.50 dol. į dieną.

• Beata Monstavičiūtė, studi
javusi muziką Roosevelto uni
versitete Chicagoje, išvyko pa
gilinti studijų į Europą, šiuo me
tu keliauja į Paryžių, o vėliau 
žada lankytis Vokietijoje. Džiau
giamės, kad vis daugiau ir dau
giau, lietuvių studentų stengiasi 
mokslo žinių Įgauti senojoje Eu
ropoje. ‘' 1

• New Yorko skyrius "Lilua- 
nu#” žurnalo parėmimui paauko
jo $20.00. Ikbšio laiko vajuje su 
stambiausiais Įnašais vyrauja 
jaunimo ‘organizacijos. Būtų lai
kas ir Vyresniosios kartos orga- 
ntzacijoms prisidėti prie šio žur- 
nalo leidimo; Ypač lauktina pa
ramos iš vadinamųjų politinių 
veiksnių. '

• 'CtevshMą MBtarMiai pa
siuntėlaišką dienraščiui P'ain 
Dmrier, kuriame buvo atitaisyti 
anksčiau paskelbti netikslumai. 
LaiškeiŠke'ltiHrželio Įvykių bai-

—’Įjjįįį pga&cft dldžfo- 
Skyrius savo 

ime ap- 
su važia vi:

>*,



bus labai džiugios visos kitos pa
stangos rašyti angliškai ar kita 
kurių nors didžiųjų tautų kalba 
— labai abejotina. O gal būt jos 
reikš jau vien tik lietuvio pa
stangas iš rašto gyventi, nes lie
tuviškas raštas pragyvenimo 
duoti nebežada. Toks lietuvio 
prasimušimas dažnu atveju mus, 
greičiausia, džiugintų tiek, kiek 
ir iškilęs lietuvio vardas filmų 
pasaulyje, bankuose, prekyboje, 
pramonėje ir kitose baltesnę duo
nų duodančiose darbo srityse. 
Mūsų tautiečiai, vadinas, pasise
kė prasimušti ir išeiti j žmones. 
Galima čia būtų pasakyti, kad 
tuo keliu bando eiti nebe vieni 
lietuviai. Ana, lenkas Pietrkievi- 
čius, neseniai pačių ”Lit. Lankų” 
minėtas poetas emigrantas, duo
nų pelnosi romanais, rašomais 
angliškai iš škotų gyvenimo. Ne
tikiu, kad jis gerai pažintų ško
tus, o lenkų kultūrai iš to jokios 
naudos, nes tuo būdu ji nebus 
išnešta j pasaulj, ir pats rašyto
jas, nepažindamas savo dvasiai 
svetimų dalykų, vargu ar įveiks 
daugiau kų nors, kaip tik pelny
tis duonų. O juk vis kalbame 
apie kultūrų, bet ne apie duonų, 
kuri uždirbama nebūtinai plunk
sna.

Tų abejingumo mint} pakiša 
pirmiausia abejojimas, kad sve
timomis kalbomis dar bandytų 
rašyti tie rašytojai, kurie Lietu
voje gimė, Lietuvoje augo ir Lie
tuvoje kūrybiškai subrendo. 
Taip, jei šitie pradėtų, gęl jie ir 
jveiktų išnešti kų nors lietuviš
kų.

Jaunimas tolsta nejučiomis

Žinoma, K. Ostrauskas kaltas, 
kad savo straipsniu pakišo to
kių mint). O kai mintis apsėda 
žmogų, tai ir nešiojies su ja, lyg 
katė su pūsle, kol ji pamažėli 
užgęsta. Šita K. Ostrausko iškel

Esame, rodos, ne tokioje jau 
tragiškoje padėtyje, bent litera
tūriniame gyvenime. Tiesa, kad 
nevilties mintims yra šiokio to
kio pagrindo, bet pats Literatū
ros Lankų ėjimas, nors ir retas, 
liepia pasitikėti mūsų dar neiš
blėsusių gajumu.. Taip pat tiesa, 
kad Lit. Lankai labai retai iš
vysta saulės šviesų, vadinas, 

ūsų žingsniai nėra stiprūs. Bet 
i vis mintys, kurios ateina, kol 

dar nesi apsipažinęs su pačiu 
žurnalo numeriu. Tokios mintys, 
aišku, yra gana paviršutiniškos.

Verčiame patį' Literatūros 
Lankų septintų numeri. Gausu 
pavardžių, dalykų ir žanrų. Ori
ginalia poezija puošia puslapius 
Bradūnas,-šlaitas, Mackus, vers
tine — CaroSsa, Dario, Jimenez; 
proza — J. Meko, J. Janavičiaus, 
K. Keblio, straipsniai J. Gir
niaus, K. Ostrausko, verstinis 
Silonės; kritikos skyriuje apta
riamos K. Bradūno, H. Radaus
ko. J. Meko, J. Jankaus, B. Pft- 
kelevičiūtės ir L. Sutemos nau
josios knygos. Gražu, miela, šil
ta. Nauja, pasigrožėtina ir ap- 
mųstytina.

Svetima duona ir svetima 
kultūra

Pradėti mųstyti medžiagos 
duoda K. Ostrauskas savo straip
sniu apie kūrybinius sunkumus 
ir perspektyvas rašant svetima 
kalba.

K. Ostrauskas tvirtina, kad 
dabar jau kai kas ir lietuvių 
bando rašyti angliškai. Jo straip
snis ir skirtas iškelti tiems sun
kumams, su kuriais susiduria ši
tokie autoriai. Mes nesame gir
dėję tokių darbų, kuriuos jų au
toriai pastaruoju metu būtų pa
rašę svetimomis kalbomis. Gal 
būt, tie pirmieji bandymai dar 
nebus pasiekę didžiųjų leidyklų 
ir nesuspėjo išvysti pasaulio, tik 
aišku jau viena, kad šio pokario 
metais, jei ne atskiromis knygo
mis (kaip S. Būdavas), tai bent 
atskirais mažesniais dalykais 
(kaip J. Jankus) kai kuriems 
mūsų rašytojams yra pasisekę 
išriti j didžiųsias kaliais ir, at
rodo, pačių didžiųjų tautų, o ne 
mūsų iniciatyva (V. Ramono 
"Kryžių" vert'imo atvejis yra 
šiek tiek kitoks: tų vertimų iš
leido lietuviška leidykla).

Tiek svetimomis kalbomis ban
dančių rašyti autorių pastangos, 
tiek pasisekimas tų autorių, ku
rių darbai buvo išversti, yra mie
li dalykai, iš mūsiškio lietuviško 
požiūrio reikia tik džiaugtis. 
Gaila, ne visais atvejais. Džiu
gūs tik tie atvejai, kai su lietuvio 
darbu į» tarptautinę arenų išeina 
lietuviškoji kultūra. Jų aiškiai, 
išnešė Jankaus "Velnio bala", jų 
stengėsi išnešti "Lietuvių Die
nų” leidykla, davusi V. Ramono 
"Kryžių” angliškų vertimų. O ar 

toji mintis apie lietuvių bandy
mų rašyti tiesiog svetimomis 
kalbomis priverčia skaitytojų 
stipriau pasidairyti ”Lit. Lankų” 
numeryje ir pasižiūrėti, kiek pa
grindo gali turėti kyląs įtarimas, 
kad mūsų jaunąja! rašytojų 
kartai vis tiek, kaip rašyti, lie
tuviškai ar angliškai. Aš čia ne
norėčiau atverti burnos, mano 
troškimas būtų geriau Užsimerk
ti ir nematyti tiesos, kaip dažnai 
pasielgiame tūlais nemaloniais 
atvejais, bet (tarimas pasitvirti
na. Jaunimui reikia savo žemės, 
kad jis kūryboje būtų lietuviš
kas! Nėra žemės, tai ir kraują 
atmiešta svetimas vanduo, sve
timi vėjai baigia išgairinti pa
skutinę lietuviškos dvasios kruo
pelę. Ir tai teisybė. Ne mano čia 
uždavinys (rodinėti, kuo ”Lit. 
Lankų” šiame numeryje išspaus
dintieji Vlado šlaito ir Algiman
to Mackaus eilėraščiai artėja 
vieni j kitus ir ( Hans Carossos 
ar Juan Raman Jimenez, ir ieš
koti Jono Meko "Vilke” lietuviš
kumo, Viena aišku, kad tas lie
tuviškumas dyla, išeina svetur 
rūdimis, internacionalizmas vi
su svoriu veržiasi nejaučiamas. 
Tai geriausiai rodo Jurgio Ja
navičiaus ir ypač Kęstučio Keb
lio proza. Abu gabūs vyrai) bet 
jie tolsta nuo mūsų,' ypač Keb- 
lys, davęs didelę apysaką, kurio
je jauti kvapų senųjų vokiškų 
ekspresionistų ir didžiojo simbo
listo Ibseno.

Tartum tyčia ir Dr. Juozas 
Girnius, visada kietas ir nuošir
dus lietuviškumo gynėjas, šiame 
numeryje taip pat leidžiasi j sve
timybių paradoksus, savo tezėms 
pasiremti pasinaudodamas Pas- 
caliu ir Wolfe.

Vis dėlto negreitai mirsime

Ar jau mirštame? — galėtų 
paklausti mane skaitytojas, ku
riam dar nėra tekę matyti nau
jojo ”Lit. Lankų” numerio. — 
Lietuviškai ar jau mirštame?

Su džiaugsmu turiu atsakyti, 
kad dar ne. Taip, ženklų jau ma
tyti, net ir paviršiuje. Gal ir 
ateis toji diena, kai turėsime 
giedoti Reųuiem paskutiniajam 

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI J SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETIJĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

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

TeL IN 7-7272, 7-6465
Mūsų firma dabar taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys 

iAsiunčiamas per 2-3 dienas ir adresatų pasiekia laike 6-8 savaičių. 
Oro paStu siuntiniai pasiekia adresatą per 6-8 dienas.

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

Garantuojame gavėjo pasirašytą kvitą.
Firma'atidaryta kasdien, taip pat sekmadieniais nuo 9 v. ryto 

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

M ū s ų skyriai:
Ne* York City, 78 Second Avė., TeL ORchard 4-1540.
Detroit 12, Mich., 11601 Jos. Canpau Are., TOvmsead 8-0298. 
Hartford, Conn., 651 Albany Aveų CHapel 7-5164.
Los Angeles, Calif, 121 So. Vermont Avė., DUnkirk 5-6550. 
Philadelphia 23, Pa, 832 North 7th St, TeL WA 5-1747. 
Chieago, Iii, 3741 W. 26th SL, TeL CR 7-2126. 
Newark, N. J, 263 Markei St, TeL MA 2-6937.
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lietuviai poetui ar,prozaikui ar 
dramaturgui: jrfačiįjąjne pasau
lyje; jei ilgiau nėgtįlįurne namo, 
bet tokia dienadatitolokai nuo 
mūsų. O kai ir toji jfiena ateis, 
tai IT tada galėą būti lietuviškai 
rašoma ir spauadlnama, jei bus 
reikalo, nors lietuviškos kūrybos 
jau nebebus. Šiandien dar jos 
yra. Tai rodo ir ”Į4t Lankai”, 
kurie šiame numeryje spausdi- 
nasi ciklą religiškai lietuviškų 
Kazio Bradūno eilėraščių, pava
dintų "Komunijos^kviečiais". 
Bradūno jau, žinomą, niekas ne- 
perdirbe, net ir jis pats, kartais 
bandąs eilėse atitrūkti nuo savo 
gimtosios žemelės. O šiaip jis su
augo su ja, ir svetur neatplėši jo 
nuo kūrybinės ruginės duonos. 
Jis, žinoma, laimingesnis už tų 
jaunimą, kuris taip pat niekuo 
nekaltas, kad svetur atsidūrė be 
savos žemės ta plačiąja bradū- 
niškąja prasme.

Va, tie gerieji ženklai a

Pagrindo smarkiau nenusi
minti duoda ir "Llt Lankų” kri
tikos skyrius, čia aptariamos še
šios knygos, visos lietuviškos ir 
visos daugiau ar mažiau viltin
gos dėl lietuviškosios kūrybos 
ateities. Kas skaitė Bradūno 
"Devynias balades”, čia dar Hen

riko Nagio bus. pavedžiotas iš 
naujo tos knygos puslapiais ir 
sustabdytas ties pačiom reikš
mingiausiom vietom. Ne, nemir
sim, kol Bradūną turėsim. Jonas 
Vakaris plačiau sustoja ties Hen
riko Radausko "žiemos daina” 
— estetizmo duokle mūsų litera
tūrai. Jeigu čia susvyruotume, 
tai H. Nagys vėl pavedžioja po 
Lietuvą su Jono Meko "Semeniš- 
kių idilėmis”. Ne, nemirsime, ne- 
užtrokšime. Julius Kaupas pri
stato mums iš dalies labai lietu
viškais vaizdais perpintus Biru
tės Pūkelevičiūtės "Aštuonis la
pus”, o Coppelius — Jurgio Jan
kaus "Senų kareivį Matatutį” ir 
Liūnės Sutemos "Tebūnie tary
tum pasakoj”. Ne, lietuviškai ne
mirsim. Tai rodo beveik visos čia 
aptariamosios knygos, ir tai pa
laiko mūsų viltį net ir po abejin- 
gesnio patyrimo.

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

MARGUČIO metinė prenume
rata 63.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
Western Avė., Chieago, III.

LIEPSNOS VERDA TOKĮ GERĄ 
.. TOKI SKIRTINGA... JOKS 

AMERIKOS ALUS NEGALI 
ŠVIESU-

ŠIOS
ALŲ
KITAS AMERIKOS ALUS 
LYGINTIS SU LENGVUMU, 
M U, AR PUIKIU ATSIGAIVINIMU!

yra svieseius!
Dabar už vietines kainas!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan
AMERIKOJ VIENINTELIS UGNIM VIRTAS ALUS — VIRTAS PRIE 2000 LAIPSNIU!

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

Bendruomenės Tarybos III sesija

įvyks rugpiūčio 31 ir rugsėjo 
1 ir 2 dienomis Čikagoje Morri- 
son viešbutyje. Jai skiriama 
daug dėmesio, nes, pirma, tai yra 
jau paskutinė šios kadencijos 
Tarybos sesija, ir antra, jai pa
vedama spręsti visų eilę Lietu
vių Bendruomenei labai svarbių 
klausimų bei reikalų.

Be prą nešimų, kuriuos pada
rys įvairūs Bendruomenės orga
nai, Taryba dar svarstys ir spręs 
Bendruomenės šventės ir ženk
lelio klausimų, rinks JAV Lie
tuvių Bendruomenės atstovus į 
1958 m. New Yorke įvykstantį 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimų, taip pat pataisys kaiku- 
riuos gyvenimo iškeltus JAV 
Lietuvių Bendruomenės įstatų 
trūkumus. Savo pačios darbui 
intensyvinti Taryba priims savo 
darbo statutų.

Visi JAV Lietuvių Bendruo
menės organai (apygardų ir apy
linkių valdybos, komisijos ir kt. 
padaliniai), paskiri Bendruome
nės darbuotojai ir kiti asmenys, 
kuriems rūpi Bendruomenės ki
limas bei pažanga, savo pastabas 
dėl įstatų prašomi siųsti Centro

Valdybos yicepirm. Alg. Nasvy- 
čiui (10823 Magnolia Dr.,Cleve- 
land 6, Ohio).

Mokyklinio jaunimo rajoninės 
šventės

1958 metais minėsime eilę 
reikšmingų sukakčių: 40 metų 
nuo Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo, 100 metų nuo Tautos 
Himno autoriaus dr, V. Kudirkos 
gimimo, 300 metų nuo lietuvių 
emigracijos į Amerikų pradžios, 
500 metų nuo šv. Kazimiero gi
mimą Visos šios sukaktys turi 
atsiliepti mūsų širdyse gilesniu 
tėvynės Lietuvos meilės jausmu 
ir tautinio darbo didesniu užsi
degimu. Jas pajusti ir pergyven
ti turi ypačiai mūsų jaunimas.

Bendruomenės Centro Valdy
ba, liepos 2 dienos posėdyje ap
svarsčiusi šių sukakčių įprasmi
nimų, be Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimo, nutarė 1958 
metais rengti ir kelias rajonines 
mokyklinio mūsų jaunimo šven
tes. Jų programoje būtų jungti
nių mokinių chorų dainos, tauti
niai šokiai ir žaidimai. Švenčių 
židiniais numatomi Los Angeles, 
Chicaga, Clevelandas, Hartfor
das. Atitinkami raštai apygar
doms ir apylinkėms išsiųsti. Chi- 
cagos apygarda jau atsiliepė to
kių šventę rengianti. Kitų atsa
kymas laukiamas. Visos šventės 
galėtų vykti pagal vienų progra
mų, tad tereikėtų ir vienos pro
gramos komisijos.

Antroji Dainų šventė
Pereitais metais įvykusios pir

mosios Dainų šventės reikšmė 
buvo labai didelė: be šventinio 
momento, sutelkusio mus drau
gėn ir pergyvento kaip tautinio 
įvykio, galėjome taip pat paste
bėti ir mūsų chorų išsijudinimų. 
Vadinasi, Dainų šventė buvo di
delis akstinas mūsų dainos kul
tūrai, o per jų ir tautinei dva
siai kelti.

Pirmųjų Dainų šventę rengė 
specialiai susiorganizavęs komi
tetas. Savo uždavinį jis atliko 
gerai. Bet jam į pagalbų savo 
moraline ir materialine parama 
visur ėjo Lietuvių Bendruomenė. 
Gi šiemet jos iniciatyva bei pa
stangomis įvykdyta Tautinių šo
kių šventė parodė, kad Bendruo
menei šitokių tautinių švenčių 
organizavimas turėtų priklausy
ti iš pačios jos paskirties.

Todėl Bendruomenės Centro 
Valdyba liepas 2 dienos posėdy 
jau svarstė antrosios JAV ir Ka
nados lietuvių dainų šventės or
ganizavimo klausimų. Jį aiški
nantis, nutarta sueiti į kontaktų 
su pirmosios Dainų šventės ko
mitetu, su Amerikos lietuvių 
vargonininkų sųjtinga ir kt.-Po 
to bus galima daryti tolimesnius 
sprendimus. Parengiamieji Dai
nų šventės darbai yra labai dide
li, tad juos reikia pradėti jau iš 
anksto. Inf.

KAS
UŽSISAKĖ
DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!
s

Už tikėjimą, carą, tėvynę...
B. MASIULIS>

II
Nuo 1915 m. rudens aš ir Liudas Norei

ka (1919-1920 m. teisingumo ministras) re-
• dagavome Petrapilyje Martyno Yčo ten lei
džiamų "Lietuvių Balsą”. Noreika buvo to 
laikraščio atsakomasis redaktorius, aš — jo 
padėjėjas, šiaip jau buvome seni studentai. 
Teisingiau sakant, iš mudviejų vienas Norei
ka tebuvO toks — paskutiniojo kurso studen
tas teisininkas; aš gi buvęs senaB studen
tas, irgi teisininkas, tuomet buvau atjaunė
jęs, nes buvau jau kito, rytinių kalbų, fakul- 

>teto tik pirmojo kurso studentas/ Bet tas 
nėtaip svarbu. Svarbiausia, kad abu buvome 
karo prievolininkai.

Ne "kaktiniai” ("labovyje”), kaip kad 
sakydavo rusai, buvome prievolininkai, ku
riems. buvo skirta kaktomušais eiti prieš 
priešų, buvome tam tikrais pagrindais ne

tarnavusios karo tarnyboje, skirtos tik karo 
meto bėdai antraeilės atsargos žmonės ir va- 
dinomės "opolčenijos ratnikais”__ archaiš
ku vardu, kuriam tikslaus atitikmens savo
joje kalboje nerandu. Noreika buvo pirmo
sios rūšies "ratnikas"; tatai rodė jo raudo
nos spąlvos pažymėjimas, vadinamasis bile- 
tas, kuriame buvo kryžius su minėtuoju tri
lypiu šūkiu. Aš buvau antrosios rūšies "rat
nikas”. Mat, imant mano amžiaus naujokus 
(1910 m.), buvau atleistas nuo karo tarny
bos, kaip vienintelis seno tėvo sūnus, ir ši
tuo pagrindu duotas mėlynas biletas be to šū
kio. Tačiau, būdamas įskaitytas j "opolčeni- 
ją”, karo metu sužeriant paskutines atsar
gas, galėjau būti pašauktas "gelbėti tėvy
nės”.

Karinė prievolė mane pajudino 1916 m. 
gegužės mėn. pabaigoje per universitetų, kaip 

studentas, buvau pašauktas stoti į karo mo
kyklų, kurių išėjęs turėjau būti pakeltas ka
rininku — j "praporščiko” laipsnį. Būdamas 
žemų akių, nebuvau į ją priimtas. Tuoj po 
to reikėjo stoti kitu pagrindu — kad buvau 
"ratnikas”, bet ir vėl nebuvau į kariuomenę 
priimtas dėl nepakankamo regėjimo. Po ma
nęs gavo stoti jr Noreika. Ir jis nebuvo pri
imtas dėl akių, kurios būvu dar prastesnės 
už mano. Taįp- išsisprendus mūsų santykiui 
su karo prievole, abudu buvome patenkinti: 
tarėmis ramiai galėsią dilinti plunksnas "Lie
tuvių Balso" redakcijoje, šita proga Noreika 
net buvo išdūmęs pasivažinėti "matuška” 
Volga)

Ateina ruduo. Jau spalio mėnuo. Gatvė
se švytuoja nauji mobilizaciniai šaukimai. 
Dukart buvęs šauktas ir atleistas, jais dabar 
nebesidomiu. Taip praėjo gal dvi savaitės. 
Pasirodė nauji šaukimai. Na, pagaliau pa
žiūrėsiu, ką gi ten bešauktų, žiūriu, skaitau 
ir savo akimis netikiu — šaukiami be išim- 
tes visi "ratnikai”,

Einame ( karinio viršininko (staigų. Iš 
ten Bfunčia mus j prievolininkų priėmamųjj 

punktą kitoje Petrapilio miesto dalyje. Nu
einame. Salė pilna žmonių, eilė, kaip gyvatė, 
visaip išsirangiusi. Stojame ir mudu į eilę, 
Noreika prieš mane, aš už jo. Nesijaudiname: 
esame tikri, kad būsime atleisti, kaip pir
miau, dėl akių.

Mano užpakaly stovi akiniuotas vaiki
nas. Tačiau toks pat žemažiūris, kaip ir aš. 
Prakalbinau jį. Deja, sako, "ligų sąrašo” 37 
straipsnio, kuriuo buvo atleidžiami neprima- 
tantieji, prieš keturias dienas panaikintas; 
ir bedančiai ir kitokie iškverėliai dabar esą 
imami, jei tik turi abi rankas ir kojas; ir jo
kio sveikatos tikrinimo, kaip kad būdavo pir
miau, čia nesą.

— Liudai, tuojau, kreipiuos į Noreikų, 
sakau — taip ir taip; aš išeinu iš eilės, bėg
siu. Noreika netiki ir iš eilės neina; nebūtų 
mat žemaitis. Aš gi pasitraukiau į šalį ir lau
kiu. Po pusvalandžio, išlandžiojęs visus už
kampius, Noreika grįžta ir prispaustu balsu 
sako: bSkime! ~ ' •

Bėkim, bet kaipt kai prie išeinamųjų du
rų stovi du cerberiai, t. y. miesto policinin
kai, ir reikalauja "propusko" — praleidžia

mo raštelio? Tokio raštelio mes neturime ir 
negalime turėti, nestoję prie to puskarinin
kio, kuris, atstodamas įprastinę priimamųjų 
komisiją, dabar vienas tepriima karo prievo- 
lininkus. Ak, pagaliau sakome, "drąsa mies
tus ima”, ir pasileidome laiptais žemyn prie 
išeinamųjų durų — aš, nuo galvos ligi kojų 
studentiška uniforma, su blizgančiomis, dvi
galviais ereliais papuoštomis sagomis, pir
mutinis, Noreika, nors be uniformos, tik stu
dentiška mėlynu lanku kepure, bet užtat so
lidumo priduodančiais plačiais ūsais, paskui 
mane.

Ėjome drąsiai, tvirtu žingsniu. Ir kas 
gi? Policininkai nesulaikė ir nepaklausė pra
leidžiamųjų raščiukų, priešingai — patys pa
garbiai atidarė mums duris ir išleido kilstė- 
dėdami rankas ”pod kozyriok".

Atsidūrėme gatvėje.. šlapdraba. Najau- 
ku. Vedusi laiptais vertybės išraiška, it mui
lo burbulas, susprogo. Noreika betgi šiek tiek 
švytėjo. "Laimingi esame”, sako. "Kokia gi 
laimė?” klausiu. "Nagi ištrukome iš liūtė na
gų!" — "Eik, eik su tokia laime! Juk esame 
dezertyrai. Tavo kiemsargis, tave pamatęs,
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Kiaulienos mėsos mėgėjams būtina pasiskaityti

V. BARTKUS

"Nežinai žmogus nuo ko tan
ki" — sakydavo mano senelis, 
sunegalavęs nuo kurio nors jam 
pakenkusio maisto, žinoma, se
nelis juokaudavo. Jis norėdavo 
tuo pasakyti, kad žmogus kar
tais nežino ką valgąs: sveiką ar 
kenksmingą valgį.

Neretai tariamai sveikas val
gis turi savyje pradus, galinčius 
žmogaus sveikatai gerokai pa
kenkti arba net į kapus nuvaryti. 
Tokių žmogaus sveikatai kenks
mingų pradų maiste gali būti 
įvairių.

šiame rašinyje norime skaity- 
tojūs-'supažindinti tik su vienu, 
tielcpat kenksmingu, kiek ir pa
slaptingų žmogaus priešu — 
TRICHINA, arba, kaip ją moks
lininkai vadina, TRICHINELLA 
SP1RALIS.

Trichinos atradėjai 1
i 

Anglai tvirtina, kad trichiną i 
yra suradęs jų mokslininkas i 
PAGET 1835 m. Kaikas mano, 
kad pirmieji trichiną, ar bent jos , 
padarinius žmogaus sveikatai, , 
yra suradę žydai žiloje senovė
je. Juk ne be pagrindo Talmudas 
draudžia žydams valgyti kiau
lieną mėsą. Kiauliena, kaip to- : 
liau matysime, yra svarbiausias ■ 
šaltinis užsikrėsti trichina.

Turbūt daugiausia tyrinėjimų 
apie trichiną ir joB padarinius 
žmogaus sveikatai yra atlikę vo
kiečiai. Tuo keliu eiti juos pa
skatino 1880 m. tiesiog epidemi
nis žmonių sirgimas užsikrėtus 
trichina. Mat, vokiečiai, yra ži
nomi nuo seno kaip dideli mė
gėjai žalios kiaulienos mėsos: 
rūkytų kumpių, dešrų ir kitokių 
gaminių.

Trichina yra labai atspari rū
kymui, tad su tokiais maisto ga
miniais jai lengva patekti pas 
žmogų.

Kovodami su trichina, vokie
čiai vieną laiką net buvo uždrau
dę kiaulių importą iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių. Jie buvo 
susekę, kad ir Amerikos kiaulės 
yra labai trichinuotos.

Mokslas apie trichiną šiandien 
yra gerokai pažengęs. Gerokai, 
■bet nepakankamai. Dar nėra su
rasta pakankamų priemonių tri
chinos kontrolei ir kovai su ja.

apie 3 mm. ilgio. Patinėliai, ap- 1 
vaisinę pateles, greit miršta. Ap- ' 
vaisinta patelė paberia kiaušinė- 1 
liūs apie 30 mikronų dydžio, ku- i 
rių kiekvienas turi savyje pilnai > 
išsivysčiusį embrioną. ■

Iš kiaušinėlio išsiritus! larva 
(irgi kirminėlis) yra apie 6 mik- 1 
ronus storio ir apie 100 mikronų ■ 
ilgio. Larva, pasiekusi savo nuo
latinę buveinę kūno raumenyse, 
išauga iki 1 mm. ilgio. Patelės 
gyvena apie 6 savaites ir kiek
viena jų paskleidžia apie 1,000 
larvų. Trichinos dauginimasis 
prasideda jau po kelių dienų 
joms patekus į plonąsias žarnas.

Vos gimusi larva pradeda gy
vulio ar žmogaus kūne jai gam
tos skirtą kelionę. Jos takeliai- 
vieškelėliai yra kūno limfiniai ir 
kraujo indai, kuriais larvos pa
sklinda po visą kūną. Jų mėgia
miausia vieta, tačiau, yra rau
menys, ypač diafragmos raume
nys, liežuvis, stemplė, žando rau
menys ir kt.

Larva gali įsikurti ir širdies 
raumenyse, centralinėje nervų 
sistemoje ir plaučiuose. Toje ke
lionėje larvos trunka nevienodą 
laiką. Jos gali pasiekti raumenis 
per 8 dienas po užsikrėtimo tuo 
parazitu, bet normaliai ta ke
lionė trunka apie 15 d. nuo už
sikrėtimo.

Pasiekusios raumenis, larvos 
įsikuria jų audiniuose, čia jos 
sparčiai auga, maždaug 12 d. bū
vyje pasiekdamos pajėgumą pa
čios užkrėsti kito gyvulio ar 
žmogaus kūną: Tada tas .'kirmi
nėlis apsigaubia plona plėvele, 
kapsule, kitaip sakant — užsi
daro cistoje ir laukia, kol koks 
"fainšmekeris”, atseit nevirtos 
ar tik rūkytos mėsos mėgėjas, 
ją išvaduos iš tos "nevalios”.

Cistose larvos išbūva gyvos 
net keletą metų. Tokias cistas 
žmogaus ar gyvulio organizmas 
stengiasi izoliuoti, apgaubdamas 
jas kalkių plutele, kaip kalėjimo 
sienomis.

na. žinoma, žmogus gali užsi
krėsti tuo parazitu ir 11 kitų gy
vulių, bet tik retais atvejais.

Iš kur gi pačios kiaulės gauna 
trichinas? Mokslo yra išaiškinta, 
kad pirmiausia kiaulės užsikre
čia iš Žiurkių, kurios laikomos 
didelėmis trichinos platintojo
mis. Bet tas šaltinis kiaulėms 
užsikrėsti nėra svarbiausias. 
Svarbiausias, universalus ir nuo
latinis šaltinis kiaulių trichinal 
yra žalios maisto atmatos, ku
riose visad gausu nevirtos kiau
lienos likučių.

šiame krašte kasmet paskėr- 
džiame apie 70 milionų kiaulių. 
Spėjame, kad apie 3-6% Ameri
kos kiaulių yra apsikrėtę trichi-' 
na.

Dideli kiekiai žalios kiaulienos 
liekanų iš skerdyklų, mėsinių, 
valgyklų, namų ūkių ir mėsos 
produktų gamyklų, dėl įvairių 
priežasčių, nueina į atmatas. Juk 
visiems yra žinoma, kokie dideli 
maisto eikvotojai yra amerikie
čiai.

žinant, koks didelis nuošimtis 
kiaulių yra apkrėsta trichina^ 
tad ir nevirtos maisto atmatos 
teisingai yra laikomos tikru, 
nuolatiniu ir plataus masto šal
tiniu kiaulėms užsikrėsti trichi
na.

Kad Amerikos kiaulės yra ge
rokai apkrėstos trichina ir kad 
didžiausias šaltinis joms apsi- 
krėsti yra žalios maisto atma
tos, parodo U. S. žeihės Ūkio De
partamento per eilę motų atlik
tų bandymų rezultatai, paskelb
ti 1041 m. Pagal tuos bandymus, 
iš 12,000 kiaulių, šertų žaliomis 
maisto atmatomis, virš 6% bu
vo apkrėsta trichina. Iš 22,000 
kiaulių šertų grūdais, tik 0.0% 
tebuvo apkrėsta šiuo parazitu. O

U 2300 kiaulių, šertų virtomis 
malsto atmatomis, tik 0.4% te
buvo! Užkrėsta trichina.

Atettnienant, kad retas ' kuris 
Amerikos ūkininkas nevartoja 
maisto 'atmatų kiaulėms šerti, o 
dar retesnis jų tas atmatas vi- 
rina,’ gulima drąsiai teigti, kad 
gana žymus nuošimtis šio kraš
to kiaulių yra užkrėsta trichiha.
' ■ ! 7

Triehinoais
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Trichinos įsikūrimas .gyvulio 
ar'žmogaus, kūne ir to parazito 
gyveūbno kelias sukelia ligą, va
dinant TRICHINOSIS. Mums 
nefdoniU kaip ta liga pasireiškia 
par. gyvulius, tačiau svarbu ži- 
hotb kokius negalaviipua ji šu- 
keliai Žmogaus kūųe.

Trichinozio simptomai yra la
bai įvąirūs ir galį paliesti betku- 
rią kūno dalį. Jie pereina nuo 
trichinos gyvenimo žmogaus kū
ne stadijos: 1) lytiniai subren- 
dusi .tyichina plonose žarnose, 
2) vpę gipiusios trichinos — lar- 
voa,k«lionė į raumenis ir -3) lar
vos įsikūrimas raumenyse.
• Trichinozio simptomai labai 
lengvai sumaišomi su kitų ligų 
simpitoihais, tad' ir jų .teisingas 
nustatymas yra „labai sunkiai 
įmanomas. Sakome, kad trichl- 
noris sukelia tokius pat ligos 
reiškinius, kaip-geras pusšimtis 
kitų ligų: įvairių rūšių viduria
vimai, dezinterija, cholera, reu
matizmas, gripas ir kt. Tat, gy
dytojui, būk gudrus, ir rask ”nUo 
ko žmogus tunka”, aįiot mano 
senelio. Nenuostabu tad, kad gy- 
dytojas, negalėdamas susekti 
tikrosios ligos priežaątjes — tri- 
chiaocio, ima ligonį gydyti nuo 
dtaihterijos arba raumenų reu
matizmo.

MMĮHNNtaiiimmilllIlIililllllllliiiiiiilii

Trichinozio liga pas atskirtu 
žmones pasireiškia nevienodai. 
Ligos stiprumas pareina nuo už
sikrėtimo laipsnio, o taip pat ir 
nuo žmogaus kūno atsparumo. 
Tad ir liga paH vienus praeina 
palygiiiti silpnoj formoj, pas ki
tus ji sukelia labai rimtus ne
galavimus, o dar kitus net ir į 
kapus nuvaro.

Trichinozis Amerikoje yra ge
rokai paplitęs, Tiesa, sveikatos 
statistika jo nedaug teparodo, 
bet tai tik todėl, kad šios ligos 
nustatymas be mikroskopo pa
galbos yra labai sunkiai įmano
mas.

Mikroskopiniai tyrinėjimai trl- 
chinozlo paplitimą Amerikoje 
patvirtina. Tokie tyrinėjimai bu
vo daromi eilę metų su skrodžia
mų žmonių lavonų diafragmomis. 
Tų tyrinėjimų rezultatai, val
džios įstaigų paskelbti, sako, kad 
ištyrus 5,303 lavonų diafragmas 
(raumeninė plėvė, skirianti krū
tinės ląstą nuo pilvo dalies) ras
ta 855 lavonai arba 16% užkrės
ti trihcina. Jei šias išvadas būtų 
galima pritaikyti gyviesiems 

į žmonėms, išeitų, kad kas peštas 
žinogus Amerikoje yra kirmy- 

J jantis, atseit savyje nešioja tri- 
> chiną. žinoma, tokias išvadas da

ryti būtų perdrąsu.
: k (B. d.)
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GREETINGS AND BEST W1SHES 
For a Plėasaht Holiday 

To Our Frienda and Patroną
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BEST W I S H E S
To You AB

THE HUMPHREY. CO

EUCLID BEACH PARK

BEST WISHES 
To Our Frienda and Patrone

LOUISVILLE TULE

INSURANCE COMPANY

Standard Building MAin 1-2075
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WEST SIDE 
RADIATOR CO GREET1NGS and BEST W1SHES

Kas ji tokia, ta trichinėlė?
Trichina yra parazitinis kir

minėlis, pastebiamas tik mikros
kopo pagalba, šis parazitas ran
damas pas žmogų, kiaulę, žiurkę 
ir pas daugelį kitų žinduolių: su
brendusioj formoj — plonose 
žarnose, nesubrendusioj, perei- 
namoj formoj (larvos) — rau
menyse.

Trichinos patinėliai yra, maž
daug, apie 2 mm. ir patelės —

tiu r" ""—........  1 as

VIC’S GULF SERVICE STATION
THE FINEST SERVICE IN TOWN• l : • •

l LIETUVĄ, LATVUĄ, ESTUĄ, UKRAINĄ IR 
KITAS SOVIETŲ RUSIJOS BAUS 

APMOKANT MUITĄ ČIA
Pagal specialiai sutartą INTURISOT, Maskvoje, leidimą

AR: JŪS IEŠKOTE?

Skubiam ir veikliam patarnavimui. t ...........
Bendrovės su daugiau kaip 25 metų patyrimo. 
Tinkamo atlyginimo pagal nuostatus.
Mandagaus kiekvienam paskirai > rodomo dėmesio ir 
ihdivlduališko pakavimo. j!•
Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo.

MĖGINKITfe :
PARCEL DEPARTMENT

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
raiLADELPHIA 6, PA.
716 Valnut St, Tel. LOmbard 3-3455. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

CHICAGO 32, ILL. 
4102 Areher Ava. Talef. FBalMmt 
6-6399. Kasdien 9-7, Seitad. 9-5 vai.

DETRO1T 10, MICH1GAN 
6446 Mlchigan Ava. Tel. TAahMore 
5-7560. Pirmad., antraip trečiad., 
ketvirtad. 9-6, penktad. ir Mtad. 
9-9 vai.

i .‘i
Atsiųsdami siuntinius mums paštu taip pat susilauksite 
tokio pat skubaus ir tinkamo patarnavimą Sąskaita jums 
išsiunčiama tą pačią dieną, kada gaunamės jūsų siuntinys, 
informacijas ir katalogai jums siunčiami paprašius.
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kursus. Koks mūsų santykis su karo prievole, 
teiraujasi. Atsakome — toks ir toks. "Ir 
policija jums ramybės nedrumsčia?” — ge
raširdiškai žiūri Į mus senukas. Sakome — 
ne. Tada šypsodamasis grįžtelia į savo du 
raštininkus: "Matote, kokia mūsų Rusijoje 
tvarka!" "Na* paduokite prašymus su moks
lo dokumentais — būsite priimti ir gausite 
atodėtį”. Taipr Ir padarėme.

Nelengvą: dieną dirbame savo laikraš
čiui, vakare keturias valandas sėdime kur
suose, mokomės naktį. O mokytis reikėjo 
daug: žemės darbų teorija, braižyba, sprogs
tamųjų medžtafcų mokslas; matematika jr 
t.t. Ypač braižybė daug laiko sueidavo f žiū
rėk, klaida ir vėl Iš naujo. Matematiką, 
kuri buvo einama, jau buvome išėję gimna
zijoje, bet vistiek reikėjo kartoti, atnaujinti 
žinias. Mokytojai buvo karininkai inžinieriai. 
Užduodama buvo nepaprastai daug, nes* ne
mažas kursas'"turėjo būti išeitas per keturis 

Noreika man mėnesius. Niislskųsdąvome, bfet mokytojai 
— "eik pirmas", aš jam —'^tu Durys atsakydavo: "Mokykis arba eik, gult ir 
plačios — kone kartu įvirtame, frją rašomo- -miA!” ,’i . '
jo stalo sėdi patrauklios tšvatzdos senukas Penatą savaitę bevaikštant kursuose, 
divizijos pulkininkas. Sakomės nori įstoti J. pasigirdo kaltai'kad karinlnklja esanti pasi-

Kaip užsikrečiama trichina
Trichina datose yra nepapras

tai atspari mėsos rūkymui, ben
drai konservavimui, ir net puvi
mui. Tik pakankamai ilgas viri
mas ją visiškai sunaikina.

Suvalgius žalią ar nepakanka
mai virtą kiaulieną mėsą, gyvos 
trichinos cistose patenka į kito, 
"šeimininko” virškinimo siste
mą. Virškinimo sultys, sunaikln- 
damos cistos plėvelę, paliuosuo- 
ja trichinos larvą, kuri plonose 
žarnose pradeda antrą savo gy
venimo stadiją. Kelių dienų bū
vyje jaunoji trichina lytiniai su
bręsta ir pradeda masinę šių pa
razitų gamybą.

Tad kiaulės sudaro svarbiausi 
šaltinį žmogui užsikrėąti trichi-

"Motor’s Steam Cleaned”

7746 LORAIN AVENUE

• Patikimos Bendrovės.

gali pasiteirauti apie tavo karinę prievolę”. 
Noreika palingavo galva ir susimąstė.

Iš tikrųjų, kiemsargiai, rusiškai ”dvor- 
r.iki”, buvo policijos akys namuose. Dides
niuose namuose, su keliasdešimt butų, būda
vo po kelis kiemsargius, kurių priešaky sto
vėjo vyresnysis kiemsargis. Naktimis prie 
namų vartų vis budėdavo kiemsargis; jis ma
tydavo, kas pareina ar ateina ir kas išeina. 
Visokie pogrindžio veikėjai, ėję prieš trilypį 
šūkį — pasisaugodavo kiemsargio aklų.

Sugrįžome namo. Nei šiokia, nei tokia mėnuo ar du, o po to mątysime. Tad "Liet, 
nuotaika tebelaiko mus apsėdusi. Noreika sa
kosi nesibaidąs šautuvą j rankas paduoda-

> mas, tik bėgąs, kad kariuomenėje nebūtų pri
statytas ... valyti kaikurioms juslėms nepri- 
tiklių vietų. ”0 jei ir būtų taip, tai kas?" Sa
kau. "Esame trumparegiai. Ne mes pusakliai 
nušautume priešą, o jis mus... Didelio čia 
daikto — valymas! Darbas nesudėtingas, ra
mus, nereikalaujantis kraujo aukos... Tie
sa, bent kiek.abuoja, bet... Vistiek būtu
mei karys, uniformuotas, atliekantis vyres
nybės pavestą uždavinį, būtiną kariuomenės 
reikalams, tad ir garbingą, kaip ir kiti ”už 
tikėjimą, carą ir tėvynę”, stoti pašaukto ka-

rio darbai”.,.
Juokai juokais, bet kaip čia išėjus iš sa

vo nelegalios padėties?... Nutarėme, kad 
reikia kreiptis į tam tikrą komitetą su pra
šymu atidėti mums, kaip laikraštininkams, 
stojimą į kariuomenę. Vilties buvo maža ar 
ir jokios nebuvo, kad prašymas bus paten
kintas: "Lietuvių Balsas” buvo mažas laik
raštėlis, išeinantis du kart savaitėje. Vienok 
padavimas prašymo rodytų mus nesislaps
tant..Ligi bus jis atsakytas, vis praeis koks

Balso” leidėjo M. Yčo vardu ir buvo paduotas 
minėtajam Komitetui prašymas,

Belaukdami Komiteto atsakymo, viena
me laikraštyje skaitome skelbimą: "Atidaro
mi nemokami keturių, mėnesių vakariniai 
kursai karo kelių technikams paruošti. Karo 
prievolininkams... Stokime! Abu prievoli
ninkai einame įsirašyti.

Prie kursų.raštinės durų sustojame: ne
drąsu ... kaip čia aiškintis..,

I
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mūsų naudai — stosime, priimti nebūsime ir 
kursais nusikratyBime.

Stojome, nors ir neprivalėjome stoti. 
Akių tirti mus nuvarė į vieną karo ligoninę, 
vardu "Semioncrvskij gospital”, mane pir
miau, Noreiką keliomis dienomis paskiau. 
Vos peržengęs ligoninės slenkstį, buvau pa^^ 
sodintas į kėdę ir mašinėle nuskustas savo 
tankias garbanas, kurioms gražioji lytis ne
buvo abejinga. Atsirado ir Noreika, irgi be
maž ligi šaknų nukirptas. Mat, būdami, kard 
ligoninėje ir dar karo prievolininkai, turėjo
me būti kareivių padėtyje, o kareiviams nė-

piktinusi, jog į kariuomenę priimta visokio 
šlamšto. Ją itin erzino trumparegiai. Trumpų 
akių kareiviai neretai nusidėdavo laiku ne
pastebėdami gatvėje sutinkamų karininkų. 
Sunkus reikalas buvo su generolais, kuriems 
kareivis turėdavo pagarbą atiduoti atsisto
jęs; reikėjo iš toliau pamatyti ateinantysis, 
kad suskubtumei reikiamu laiku ir reikiama
me nuotolyje nuo jo sustoti, išsitempti ir 
pirštų galais prie kepurės atiduoti pagarbą. 
Pagarbą atiduodant reikėdavo žiūrėti į ka
rininką ne betkaip, o pag^l taisyklę, žvėries 
akimis jį verti.

Nepasitenkinimas žemažiūriais privedė
prie to, kad "ligų sąrašo” 37 straipsnis buvo buvo leidžiama nešioti ilpų plaukų. Tiktai 
atstatytas. Taip atsitikus, kurtuose buvome wtfani> jJe faūdavo agaj8
vis retesni ir retesni svečiai ir pagaliau lio- .
vėmės juos lankę. Kaip tik tuo. laiku iš ”vo- P** 
inskio” gauname šaukimus stoti, nes atodė- Net dvi savaites su viršum buvome il
ties laibas esąs pasibaigęs. O šjta atodėtis riami. Galiausiai buvome paleisti. Atseit H- 
buvo ne ta, kurią kurtuose turėjome, ’o sa- kome visiškai už karo prievolės ribų, niekut^fe 
vainie atsiradusioj! dėl paduoto atodėčių ko- nepagUamavę "tikėjimui, carui ir tėvynei”, 
mitatur prašymo, dabar jau atmesto. Vądi- . . .
nas, būtame apsiėję' ir be kursų, bet kas ga- ■ 'r»1 iv-vko sausio mėnesyje, re-
lėjo žinoti taip būsiant, šiaip ar taip, puikiai vnliucijos-išvakarėse., 
išėjo; kad dabar esame šaukiami, tat tik (Pabaiga)
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Kaip gyvena lietuviai 
Šiaure* Vokietijoje

Vokietijos lietuvių vadovybės 
narys J. Stankaitis lankėsi Han- 
noverio, Pelnės, Diepholzo, Weh- 
neno, Seedorfo, Pinnebergo, Neu- 
■tadto, Luebecko ir Spokenbergo 
lietuvių bendruomenės apylinkė
se. Buvo Informuotas! apie tose 
apylinkėse esančių lietuvių gy
venimų, jų vietines problemas 
ryšium su bendruomenine orga
nizacija ir vargo mokyklų veiki
mu. Tartasi dėl apylinkių vado
vybių ir vargo mokyklų ryšio su 
Krašto Valdyba pagŲipimo ir dėl 
tarpusavės paramos bendruome
ninėje veikloje, kiek tai esamose 
sąlygose ir materiališkai įmano
ma.

Iš Stankaičio pranešimo čia ir 
paduodamos kai kurios žinios.

kys. Jam aktyviai padeda J. Gru- 
novas. Vargo mokyklų veda M. 
Grunovlenė. Pastaruoju metu 
ruošiamasi didelio masto tauti
nių rūbų šventei Neustadto mies
te. .

Laebeeku
of

Apylinkės pirmininkas M. Ma- 
aiulionis. Vargo mokyklų veda 
V. Klevecka. Energingo mokyto
jo darbų sunkina vaikų išsisklai
dymas mieste.

>
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Mannoveris
Apylinkės pirmininkas ir drau

ge Kr. Valdybos narys V. Šukys, 
kurį laikų sirgęs, ligoninę jau 
apleido. Apylinkėje veikimas ir 
sugyvenimas darnus. Vargo mo
kyklų, kuri nemokamai gauna 
patalpų, kuru ir šviesą, nuolat 
lanko 7-8 vaikai.

Peinė

Vargo mokykla turi 7 moki
nius. Vaikai mokomi mokytojo 
A. Nomeikos bute. Toliau nuo 
Peinės gyvenantieji vaikai lan
komi 2 kartus savaitėje.

Spokenbergo*
Apylinkės pirmininkas J. 

Drungilas ir vargo mokyklos ve
dėjas ir drauge Balfo šalpos Ko
misijos Įgaliotinis A. Midveria 
energingi apylinkės veikėjai. Pa
minimi visi tautiniai įvykiai. 
Stovykla randas gražiuose na
muose. Apylinkės nariai daugu
moje klaipėdiečiai — seneliai. 
Netoliese esančios pabaltiečių 
kapinės gražiai sutvarkytos ir 
pastatytas bendras paminklas, 
šiose kapinėse palaidoti du žino
mi lietuviai: kompozitorius-mu
zikas Gailevičius 
minas. Vargo 1, 
normaliai. Patalpas — 
moti pačioje stovykloje.

Pranešimo išvadose J. Stan
kaitis nurodo, kad sunkiose są
lygose vykstanti apylinkių veik
la gula ant pavienių pasišventė
lių pečių. Pageidaujama didesnė 
materiališka ir morališka Kraš
to Valdybos parama. Inf.

Diepholzas
Apylinkės pirmininkas J. Cap- 

linskas nesenai grįžo iš ligoni
nės. Aerodromo patalpose esanti 
stovykla — likvidacijos išvaka
rėse. Tuo būdu eilė narių išsikels 
j kitas apylinkes. Vargo mokyk
lą veda K. Vilkaitis. Mokėtas 
vyksta normaliai, nors ir yra 
sunkumų su mišrių šeimų vai
kais.

Wehnenas
Apylinkei vadovauja energin

gas tos apylinkės pirmininkas J. 
Kazirskis, gerai talkininkauja
mas kitų valdybos narių ir Vo
kietijos Bendruomenės Tarybos 
nario Fr. Slenterio. Vargo mo
kyklų veda O. Lungas. Mokykla 
turi nemokamas patalpas, kurą 
ir šviesą.

&T3
Irias tenka mio-

Ražtett ji •"•■ii
U «a autobusai parako į 

Svarmldą per Gernabądi frjte 
siekė švanonbadm elektra* «to- 

ant kalno, MOtti 
-elektra* stoti*. U to 
vanduo I*MMmm* 
slėnį fr to jėga varomo* tete 
no*, Viena turbina pagamina 
80,000 PB (arkHų jėgų), 0 ją 
yra trya. Metant pakankamai! 
vandens tvenkinyje, vanduo nak
tie* meta Komi vanadžiu pom-l 
puojama* aukštyn J ašarą. Ir 
taip Išnaudojamas vanduo ribą 
žmonių gerovei.

Iš slėnib visi dalyviai parik*- 
lė į kalną, kur yra pats švarcen- 
bach tvenkiny^. Mokiniai turėjo 
progos pasivažinėti laiveliais Ir 
pasivaikščioti tvenkinio apylin
kėje. Papietavę miške išvažiavo 
į Freudenstadt.

Freudenstadte ekskursantai 
apžiūrėjo įdomią targlavetą, 
evangelikų ir katalikų bažnyčios 
bei kuriuaisą. Seniausias pasta
tas Freudenstadte tai evangeli
kų bažnyčia, kuri pastatyta 1608 
metais. Tai gotų ir renesanso 
statybos stiliaus mišinys. Ją pa
statė statybos meisteriai Eliaa 
Gunzenhaeuser ir Scbiekhardt. 
Bažnyčia pastatyta stačiu kam-

Iškila į Švarcvaldą
Liepos mėn. 1 d., Vasario 16 

Gimnazijos dvasios vadovai kun. 
dr. Petraitis ir mok. F. 
Skėrys suruošė bendrų eks
kursijų, mokytojų ir mokinių, j 
Svarcvaldų. Iš viso dalyvavo 9(

Seedorfas b. Zeven
Lietuviai gyvena dar prastose 

patalpose, tačiau ir jia rengia
masi esamų stovyklų likviduoti, 
perkeliant gyventojus į geresnes 
sąlygas. Apylinkei vadovauja 
seniūnas G. Brinkis, o vargo mo
kyklai — A. Vitkus. Dėl stovyk
los likvidacijos ir išsikėlimo apy
linkė ir vargo mokykla likviduo- 
sis, bendruomenės nariams įsi
jungiant pagal būsimas gyvena
mas vietoves į kitas apylinkes.

Hamburgas
Apylinkės pirmininkas E. <5er- 

kus. Darbą sunkina narių išsi
sklaidymas didmiestyje. DideliB 
narių nuošimtis dirba ir apylin
kei turi tik laisvalaikio valandas. 
Tačiau apylinkės parengimai — 
Vasario 16-osios, Motinos Die
nos, Birželio įvykių ir t.t. minė
jimai — lankomi gausiai. Vargo 
mokyklai vadovauja T. šikšniū- 
tė, kurios energija ir pasišventi
mas nugali'kliūtis, susidarančias 
dėl jau minėto šeimų gyvenvie
čių išsisklaidymo. Atskirų patal
pų vargo mokykla neturi. Moks
las vyksta privačiame bute.

Pinnebergaa
Apylinkės pirmininkas inž. A. 

Funkas šiuo metu serga. Stovyk
la — kareivinės irgi rengiamasi 
likviduoti. Vargo mokyklos ve
dėja M. Berentienė labai ener
ginga, vaikus moko savo bute gi
lioje lidtuvištoje dvasioje.

Neustadtas
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Marinas!
ORLON ir DYNEL

k

Man Made kailio

Didelis pasirinkimas spalvų Al Pasirinkite U trum- A A|
ir stilių 3-8 dydžiuose. Visi J) I PU kelnių, pėdai pa- £ Už >1
/ra ii plaunamos maišia- shers, crawlers, tai-

Išpardavimas! Mažų vaikų 
79 c. iki $1 žaidimo rūbai

MAY BASEMENT
Me* duodam ir iikeičiam Eagle Stamp*

I

♦Acrylic Fiber Du Poni Trademark

I

gos. TMip vėsūs, patogūs.

ė-

The May Co.’s Misses’ and 

Women's Coat Department

Y '

Mažų vaikų 1 ir 2 dalių 
žaidimo kostiumai

dimo kostiumu, ir 
saulės . kostiumų. 
Dydžiai 2 iki 6, 
daug spalvų.

i <
Mošų vaikų Beg. 8.99, 
Nauji Rudenio tvaikai

Šilti, Rudenio Švarkai SU'Q,69 
kailiniu. kalnieriumi, ato-. J*’ 
ru pamuMų, 2 epalv*" '
kombinacijos — mUyoa 
ir raudona. Dydžiai 3-6.

a

i i ’ ’ ' • • 4
Tka Mar Co.’» Basement Inf Ate’ Kiddies’ W>ar Department

a .

Dydžiai 8 iki 16
PuikūB gražūs ”Fur fibre” paltai, 
■krežiai pasiūti iš "La France" Or- 
lon* ir Dynel. Gražus, lengvai ne
šiojamas stilius, su pasirinkimu iš 
atitraukiama rankovių, ar iš di
delių mankietų ... užlenkiamų kal- 
nierių stiliaus, 85% Orlon, 15 Dy- 
nal. Pasirinkite iš Platinum Pilko, 
Tamsiai Rudo, Charcoal Pilko, 
Bliszaniiai Jaodo. Dydžiai 8 — 16! 
Lengvo svorio, bet taip šilti, Aler
giniai ataparūs ir kandžių nešda
mi! Puikus kailio tipo pamušalas. 
Geriausios rūšies.

uje tatai grMįoi 
oėt*. Likęs (Š IS 

šluotasis. T*l 
Jaudinantis kari

us stovi 1060
U akmens iškalta 

iš vieno vienno* 
metais buvo atša

kioj ankačiav 
davo penerdaaal
Krikštyktajeii- 

kalba apie to lai- 
gilius įsitikinimui, 

je dar įdomua 
kuris išdrožinė- 

medžio lcamie- 
atvalzduoja 

orkų ir Luką. 61- 
inėtas skaity- 

800 metų senumo.
ir kataliką tadk 

tyta 1988 na
ujai ir modernii-

R 
j-'i

to 
kol Mite :

1946 AL balandžio mėn. 16 d., 
tris savaite* prieš karo pabai
gą, Froūdtaetadto senamiestį 
prancūzų Oitilerija 
naikino, kadangi vokiečių ka
riuomenė tą miestą gynė. Mies
tas p*r l*<tetų greit atsistatė. 
Gyventojų darbštumo dėk* pa
statyti ta*įi ir modernūs namai.

Fnttdeaatadt miesto savival
dybė dabar Itastatė naują, ož 8 
millonus zhoifcių, kurhausą. Eks
kursantam* teko tą pastatą iš 
Muko fr vidaus pamatyti. Frcu- 
denstadt apylinkės labai gražios 
ir pats miestas vienas iš gra- 

pu iš dviejų patalpų. Pačiame rraėrviečių Svarcyalde.
patalpų susikirtime pastatytas 
altorius bei sakykla. Iš čia kuni
gas laiko pamaldas ir mato į a^i 
pusės susėdusius parapijiečiu. 
Iki 20 šimtmečio vyrai ir mote
rys pamaldų metu sėdėdavo at
skirai. Iš savo vietų jie maty
davo kunigą sakykloje ir altoriu
je, bet vieni kitų negalėjo ma
tyti.

Vienas anekdotas apie tai sa
ko: "Po ilgo atsiskyrimo pamal
dų metu tų dviejų lyčių pasima
tymas buvo džiaugsminga*. U miestą, įdomiausias bal
tų laikų ir pats miestas gavo sa- — -
vo pavadinimą Freudenstadt
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kur tik gali. Tiesiog stebuklas, 
kaip jūsmano sūnų pakeitėt”....

Stebuklų ir Nils S e i m ne
gali daryti, bet jis savo nuošir7 
durnu bei įsitikinimu kiečiausia 
jaunuolio širdį pagauna. Jis Jod- 
basi su jaunuoliais kaip tėvas su 
sūnumi, kaip draugas su draugu.

Stovyklos raštinėje jį aplanko 
ir atskiri berniukai. Papasakoja 
aibė nusiskundžia apie savo na
miškius, kaimynus, jaunuolių 
svaičiojimus, vargus ir bėdas. Jis 
ir tokiems randa atitinkamų žo
džių, juos ramina ir paguodžia.

Per 8 metus Strandheimo sto
vykloje stovyklavo jau 930 pa
bėgėlių berniukų iš įvairiausių 
kraštų. 475 mažesniems berniu
kams buvo parūpintos vietos 
norvegų šeimose. Visus jis su 
meile priėmė ir priglaudė.

Nils S e i m iš profesijos 
kunigas. Jis neturi parapijos, 
bet jo gyvenimo uždavinys ir 
aukščiausias tikslas yra sušelp
ti pabėgėlius vargšus, alkį ir 
skurdų kenčiančius.

Kiekvienais' metais visoj Nor
vegijoj jis praveda šalpos vajų 
ir surenka virš 100,000 norve
giškų kronų (maždaiig virš 58,- 
000 markių). Su tais pinigais jis 
praveda jaunimo stovyklas žie
mų bei vasarų ir priglaudžia jau
nuolius iš įvairiausių kraštų. Re
ligijos ir tautybių skirtumo jis 
nedaro. Jam kiekvienas jaunuo
lis yra mielas.

Prie sveiko Norvegijos klima
to ir geros globos tiesiog stebė
tinai jaunuoliai atsigaivina fi
ziniai ir sustiprėja dvasiniai.

• Galėdami pakankamai kultivuoti 
i įvairias sporto šakas: plaukimų,
• lengvų atletikų, įvairius sporto 
. žaidimus, daryti tolimas iškilas

JamĮma j kalia. ]
Kiekvienai* netoli Nilą Seim 

padaro didelę tolioj po Vakarų ( 
Vokietijų ir Austriją. Jis aplan- 
to didžiausiu* ušaieniečių bei vo- . 

kiečių stovyklas, netartingiau- ' 
sius didmiesčio kvartalus, ieško 
kontakto su pakrikusiu jaunimu, 
kuris m savo kalte blogose sąly- 
rose turi gyventL

Vasario, 16 gimnazijoje Huet- 
tenfelde jis jau du kartus buvo 
atsilankęs ir pavežėjo kelias die
nas, papasakojo mokiniams iš 
savo veiklos bei kelionių pergy
venimus. Gimnazijos salėje jis 
jau skaitė paskaitas gpie Norve
giją ir parodė filmą iš Norvegi
jos gamtos grožybių.

Atvažiavęs j bet kokią stovyk- 
" jaunimo 
aunųpllų jo 

paskaito* nenori išklausyti ir 
šaiposi U jo išvedžiojimų apie 
gilius krikščioniškus įsitikinmus. 
Kti noriai klausosi.

Baisu pagalvoti, kokioj aplin
kumoj stovyklinis jaunimas au
ga. Jis moraliniai ir dvasiniai 
pakrikęs. Aplinka juos visiškai 
sužaloja. Bet Nils Seim moka ir 
su tojciais jaunuoliais apsieiti ir 
sueina su jais į kontaktą. Jo žo
džiai iš širdies j širdį einą iš gi
laus įsitikinimui

Neturtingiausius jaunuolius 
tarp 14-17 metų jis pasikviečia 
5 savaitėm vasaroti į Strandhei- 
mą. Grįžę iš ten po 5 savaičių 
jaunuoliai yra pasikeitę, jie pa
klusnesni, kuklesni ir dievobai
mingi. Tėvai jam padėkos laiš
kuose rašo: "Mano sūnus visiš
kai kitoks sugrįžo, tapo geru 
žmogumi. Henrikas yra dabar 
geras berniukas ir man padeda,

Grįžtant '■• j namus autobusai 
važiavo aukštutiniu švarcvaldo 
keliu (Schiūsvald-Hochstrasse) 
ir visi dalyviai žavėjosi švarc
valdo gamtfciPrivažiavome aukš
čiausių švatetalydo ežerų Mum- 
melseė, kurte yra 1056 metrų 
aukščio jūros lygio. Ir čia moki
niai paai44$6ėjo baidarėmis ir 
laiveliais.

takeliui dAr aplankėme gra
žintu* pietą- Vakarų Vokietijos 
miestų Batai-Baden. ApžiArėjo-

Tunisas jau pasiskelbė respubli
ka. Pirmuoju prezidentu išrink

tas Habib Bourguiba.

autobusais po apylinkės, plau
kioti laiveliais bei motorlaiviais 
po gražius Norvegijos fjordus, 
jaunimas netik atsigauna ir su
stiprėja, sveikata, bet parsiveža 
gražiausius įspūdžius, kurie pa
silieka visam gyvenimui.

Beveik kas vakarą stovykloje 
yra laužai. Ten pasirodo mūsų 
berniukai daugiausia su lietuviš
komis dainomis. Stovykloje, be 
ktų vėliavų plėvėBuoja ir lietu
vių trispalvė. Tuo ir mūsų evan
gelikų jaunimas parodo laisva
jam pasauliui, kad esame gyva 
ir kultūringa tauta, niekuomet 
nesutiksim su dabartine Lietu
vos okupacija ir kovosime dėl 
savo tėvynės laisvės. Fr. Sk.

Ieškomi
Vladas, Bolius ir Juozas Vait

kevičiai, kuriems yra žinių iš 
Lietuvos. Rašyti: Peter Davido- 
nis, 2327 Brown St., Philadelphia 
30, Pa. (31)

■!

nyčias, purk# ir kitas vietas.
Tik dosnių rėmėjų dėka dva

sios vadovai galėjo tokių gražią 
ekskursijų suruošti. Visi Vasa
rio 16 Gimnazijos mokytojai ir 
mokiniai reiškia jiems gilių pa
garbų ir padėkų.

Mokytojai ir mokiniai paten
kinti ta ekskursija, nes tokios 
ekskursijos plečia netik vaikų, 
bet ir suaugusių akiratį, paįvai
rina monotoniškų kaimo gyveni
mų Huettenfelde. Pr. Sk.

Vasario 16 Gimnazijos 
mokiniai ir aini* metais 

vasaroja Norvegijoje
Norvegų Krikščioniškų Jaunų 

Vyrų Sąjungos (CVJM) arba 
YMCA) sekretorius Nils Seim 
ir šiais metais pasikvietė 8 evan
gelikus berniukus iŠ Vasario 16 
gimnazijos vasaroti į Strandhei- 
mą/Naersnes, apie 30 km. nuo 
Oslo miesto.

Jau treti metai, kai toje tarp
tautinėje stovykloje lietuvių
gimnazijos mokiniai praleidžia 5 
savaites savo vasaros atostogų 
Norvegijoje. 1955 metais ten bu
vo 10 berniukų, 1956 metais 12, 
o 1957 metais 8. Iš viso iki šiol 
iš Vasario 16 gimnazijos jau 
Norvegijoje stovyklavo 30 moki
nių.

Nils Seim yra didelis lie
tuvių tautos bičiulis ir jau daug 
kartų labai palankiai atsiliepė 
fcpiė mūsų lietuviukus norvegų 
spaudoje. Stovyklaujantieji mol 
kiniai iki šiol Norvegijoje pali
ko labai gerą įspūdį savo lietų-? 
vištomis dainomis, pasirodymais 
prie laužo, kuklumu, klusnumu 
ir darbštumu. Nusiskundimų ik| 
šiol nėra buvę..

Pasibaigus antrajam pasauli- 
niajn karui Nite Seim tuojau įsi
jungė j pabėgėlių šalpos darbą 
ir au kitais pasišventusiais ben
dradarbiais ėmėsi auklėti ypar 
čiai jaunimą krikščioniškoj dva-

Nils S. e i m uždavinys nėra 
tik sušelpti jaunuolius bei jau
nuoles materialinėmis gėrybė
mis, bet ir dvasinėmis. Jo aukš-

••>■■•••eeeeeeeeeee

Garai ”La France” 
”Flour d« Lia” 

Medžiaga
Si medžiaga buvo 

naudojama praeita 
sezoną tiktai pal
tams, kurie kainavo 

>85 ir daugiau.
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Petro Babicko misija GREETINGS and BEST WISHĘS 
To Our Friends and Patrone

Picturesąue Lithuania
Rašytojas ir buvęs Kauno ra

dijo dėdė Petras Babickas, dabar 
gyvenąs Brazilijoj, atvyko į JAV 
su ypatinga misija, kuri verta 
užgirimo. Jis nori išleisti anglų 
kalba knygą "Pieturesąue Lithu
ania". Tai vienas tokių didelių 
visuomeninių darbų, kuriais žy
miai pasitarnaujama Lietuvai. 
Tokio darbo, kokį jis užsimojęs 
padaryti, dar niekas nėra pada
ręs.

P. Babickas nesenai lankėsi 
Clevelande, kur dalyvavo Lietu
vių Radijo Klubo metiniame va
kare. Labai -gėrėjos šios kolo
nijos lietuvių intelektualų, pro
fesionalų ir bendrai šviesių Lie
tuvos naujųjų išeivių gausumu.

Iš Clevelando P. Babickas vėl 
išvyko į Chicagą, kur bus jo lai
kinas apsistojimas ir kur jis 
vykdys savo užsibrėžtą darbą. 
Tą darbą numato baigti iki kitų 
metų pradžios, ir tą jo kūrinį 
bus galima gauti 40 metų Lietu
vos Nepriklausomybės sukakties 
minėjime.

Kitą pavasarį, apie balandžio 
mėnesį, P. Babickas vėl grįš 
Brazilijon. Per tą laiką jis nori 
aplankyti JAV ir Kanados lietu
vių kolonijas.

Dabar Petras Babickas, atsi
vežęs paruoštą ir iš anksto su
tvarkytą medžiagą, čia, Chicago- 
je — toje šiaurės Amerikos Lie
tuvių sostinėje, spausdins ilius
truotą leidinį apie Lietuvą — 
’PICTURESQUE LITHUA- 
N I A”. Ji išeis anglų ir ispanų 
kalbom.

jos platinimo negalėjo prisidėti 
mūsų dabartiniai tremtiniai. Jie 
galės tai padaryti su Picturesąue 
Lithuania.

Kaip P. Babickas pasakojo, jo 
Lietuvos vaizdų leidinys turės 
daugiau nuotraukų, mažiau žo
džių. Leidinys ar albumas paro
dys Lietuvą vaizdais, palikdamas 
savotišką įspūdį, norą jį labiau 
vertinti, pripažinti ir gerbti. Ge
rai suredaguotas ir išleistas jis 
uždegs savotišką meilę Lietuvai.

šį leidinį privalės užsisakyti 
mūsų profesionalai, kurie su 
amerikiečiais draugauja ir jiems 
padovanoti. Tą galės padaryti ir 
turintieji ryšius su politikieriais. 
Taip pat padovanbjant vėl vi
siems ,nuo Prezidento pradedant. 
Ji bus pravarti ir mūsų jauni
mui pažinti Lietuvą iš vaizdų, 
nes ne visi jaunuoliai jau Lietu
vą pažįsta.

Kiekvienas jau dabar privalo 
skirti tam leidiniui savo auką. 
Ir kai bus pasakyta kur siųsti} 
pasiųsti neatidėliojant. Darbas 
kaštuos daug, nes norima pada
ryti tikrai meniškai, ir sudėti 
daug gražiosios Lietuvos vaizdų. 
Savu keliu tas leidinys bus iš
platintas ir Pietų Amerikoje.

TEATRAS, VELNIAS 
IR BENDRUOMENE

Vasaros poilsio dienomis smagu pabūti iškilt litai būrelis lietuvių p. Karnėnų sodyboje prie 
Bedfordo. Iš kairės: J. Stempužis, p. Schulcienė, gen. Tallat Kelpša, B. Smetoniem, J. štaupienė 
(iš Kanados), V. Mazoliauskas, p. Štyles (iš JFlorldos), E. Karnėnas, J. Smetona, p. Karnėnienė, 
K. Laikūnienė, p. Tallat Kelpšienė, N. Gaidžiūnienė ir A. Laikūnas. D i r v o * nuotr.

Teatras. Mūsų teatro žmonių 
būta. Ką darys darę, jaunieji ir 
senieji, ar tai valdiškos šventės 
ar atlaidai, ne kaip kitaip reika
lą žymėjo, o "vakarėlius” ruošė. 
Mokytojai ir agronomai, vais
tininkai ir kunigai režisavo ir

Kaip ir Timeless Lithuania
Lietuvai patekus į žiauraus 

svetimo užpuoliko rankas, karpo grimavo, plakatus piešė ir sce- 
1940 metų grįžo Amerikos mi
nistras Dr. Norem ir čia atvyko 
Lietuvos Respublikos Preziden
tas Antanas Smetona, ministras 
Norem parašė savo įspūdžius 
apie Lietuvą, įjungdamas ir pla
toką Lietuvos istoriją. Tada Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga pasiėmė 
ir išleido "Timeless Lithuania”, 
kad būtų patarnauta Lietuvos 
laisvės bylai.

Pats Dr. Norem nebūtų pajė
gęs savo knygos išleisti, nors jis 
turėjo didžiausias simpatijas 
Lietuvai ir norėjo visiems ame
rikiečiams apie tą Pabaltijos 
respubliką plačiai papasakoti.

Lietuvai Vaduoti Sąjungai nei 
jos valdybai, nei tiems senie
siems amerikiečiams, kurie 
stambias sumas knygai leisti 
klojo, nemokėdami nei ištarti to 
"Timeless” žodžio, tos knygos 
nereikėjo. Tačiau ir Prezidentas 
Antanas Smetona ir Lietuvai 

'Vaduoti Sąjungos valdyba gerai 
suprato, kokį darbą kenčiančiai 
Lietuvai ta knyga padarys ir vi
somis pastangomis ėmėsi ją 
remti. Ji buvo leidžiama ne biz
nį padaryti, bet kad tūkstančiai 
egzempliorių būtų išdalinti ang
liškai kaitančiame pasaulyje.

Tą svarbą supratę, kiekviena 
organizacija mūsų kolonijose, 
kiekvienas veikėjas ir šiaip geri 
patriotai, darbą rėmė stambio
mis aukomis. Timeless Lithuania 
buvo nusistatyta padovanoti vi
siems vadovaujantiems ameri- 
kiečiasm, pradedant pačiu Pre
zidentu Rooseveltu. Ji buvo iš
dalinta visiems kongreso ir se
nato atstovams, visiems guber
natoriams, žymesniems valsty
bių veikėjams, universitetų pro
fesoriams, universitetų skaityk
loms, visoms miestų skaitykloms. 
Taip pat buvo pasiųstas gerokas 
skaičius ir Anglijon.

Noremo knyga ir dabar tar
nauja rankvedžiu apie Lietuvą, 
kurio* amerikiečiams dažnai pri
reikia.

nas rengė. Žiemą ar vasarą žmo
nės grūdosi į mokyklos ir para
pijų saleB, kad komedijų pasi-

CLEVELAND-DETROIT 
PUIKUS DIENOS LAIVAS

žiūrėtų, nepiktai pasijuoktų ir 
turėtų apie ką kalbėti iki kito 
vakarėlio.

Kaimo teatrai buvo tikros ir 
labai mėgiamos mūsų tautos su
augusiųjų mokyklos, šalia spau
dos nebuvo kito tokio veiksnio, 
kuris būtų padėjęs mūsų žmo
gui taip greitai kultūrėti, nusi
kratyti baudžiauninko nuotaikų 
ir ne tik tautiškai, bet ir valsty
biškai apsispręsti.

Kaip Amerikos lietuvių veikla 
liudija, ir jų Čia su dideliu užsi
degimu buvo režisuota ir vaidin
ta. Dažni vaidinimai mokė juos 
naujų ir krašte tuo metu varto
tų žodžių ir iki šiol išlaikė šil
tais ir turiningais žemaičias, 
dzūkais ir aukštaičiais.

Velnias. Pragarui bus pasise
kę rasti gabų velnią mūsų kraš
tui ir tautai velniop nuvesti. 
Valstybę jis pakišo po savo iš
peros bolševikinio burlioko pa
du. Žmones leido niokioti ir pra
garo melais mulkinti, daugelį į 
visus keturius vėjus* išvaikė. 
Mums čia laisvėje vergų dvasią 
įkvėpė. Išmokė pyktis, skersa- 
kiuotis ir savom rankom savųjų 
darbus griauti dėl partijų ir par- 
tijėlių politikos, dėl daikto, ku
rio emigrantui čia nėra ir negali 
būti. Įsakė mylėti pinigą visu 
protu, visa širdim ir nekęsti savo 
laikraščio ir knygos daugiau, ne
gu bolševiko.

Velnias parėdė, kad ir vakarė
liai būtų iškeisti j kortų ir bingq 
vakarus. Ir nors taip, bet čia vel
nias dar ne viską laimėjo. Kai 
Maželis ką parodo, kai iš Čikagos 
ar Detroito teatrai atvažiuoja, 
bent tada čia, Clevelande, su ge
ru pagrindu paaimanuojam, kad 
Lietuvių Salė mums per maža 
tampa, nors kitom progom ir 
ana mažoji saliukė per didelė 
būva.

Bendruomenė. Turiu čia gal
voje ne tą Bendruomenę, kurios 
vidurinysis vardas yra Barzdu- 
kas, bet mažesniąją Clevelande, 
Jono Virbalio viešpatiją.

Pastebėjusi velnio pasiseki
mus lietuvio naikinimo frontuos, 
Liet. Bendruomenės Clevelando 
Apylinkės vadovai ėmė telkti sa-

vo kultūrinius ginklus jam pasi
priešintu

Režisorius P. Maželis ir jo ar
tistai įrodė sava pajėgumą vel
nio neįsileisti į teatro salę. Jie 
nori ir gali vaidinti, bet verkia, 
kad neturi ką, kad nėra vaidinti 
tinkamų ir dar iki nuobodumo 
nenuvaidintų lietuviškų veikalų. 
Mū,sų teatralų bėdos ypač parū
po Apylinkės kultūrinių reikalų 
vadovui Petrui Balčiūnui, - apie 
jas jis skubiai informavo visą 
Apylinkės valdžią, o šita savo 
ruožtu išdėstė bėdą tautai ir ga
vo jos įgaliojimą skelbti kovą lie
tuviškų dramos veikalų stokai 
pašalinti.

Visuomenei duotame praneši
me sakoma, kad A. L. B. Cleve
lando Apyjinkė skelbia konkur
są dramos veikalai parašyti. Už 
geriausią ir tidkamą vaidinti 
dramą autoriui ‘ bus išmokėta 
1000 dolerių, Q utinis dramai 
įteikti terminas ->1957 m. rug
sėjo 15 d. (pirmai buvo rugp, 15 
d.)-. Premijos įteikimo iškilmės 
—- spalio 13 d. 1

Clevelando lietuviai subruzdo, 
kad paskelbtoji kova būtų gar
bingai ir su geru kraičiu laimė
ta. Pirmiausiai ,Qhio Lietuvių 
Gydytojų Draugija pasižadėjo 
gera suma konkursą paremti. 
Jau plaukia ir individualios gy
dytojų, inžinierių, prekybininkų 
ir kitų geros valios tautiečių au
kos.

Bendruomenės Apylinkė prašo 
priminti, kad nė vienas Cleve
lando lietuvis nuo aukojimo, dra- 
moą konkursui nėra atleidžia
mas. Jeigu bus surinkta daugiau 
pinigų, bus duodama ir antroji 
premija, jeigu jai neužtektų, tai 
likutis eis į naujų kultūrinių su
manymų fondą.

Aukas priima apylinkės valdy
ba, Dirva ir Spaudos Kioskas.

Clevelando lietuvis tikrai pa
darys viską, kad mūsų tautos 
velnias visada pasiliktų už lietu
viškojo teatro durų.^ Vince.

Organizacinis Komitetas 
- sporto šventei

Sudarytas iš ALTo Clevelando 
skyriaus valdybos ir organizaci
jų atstovų:

J, Daugėla — pirmininkas, L. 
Leknickas ir J. Smetona — vice
pirmininkai, V. Kasakaitis — se
kretorius, K. Žiedonis — iždinin
kas, P. Gruodis — ižd. pad., na
riai: A. Aųgustinavičienė, E. 
šikšniūtė, E. Karnėnas, ALB 
Clevelando sk___F. Eidimtas ir
L. Sagys, LASo — A. Juozaitis 
ir M. Ratkus, Ramovėnų — J. 
Židonis ir A. Spirikaitis, Ateities 
klubo — V. Palflnas, Lietuvių ra
dijo — J. Stempužis, Dirvos re
daktorius — B. -Gaidžiūnas 
FASKo — A. Bielskus.

ir

Lietuviai budžiai

GREETINGS and BEST WISHES

THE EXCELSIOR VARNISH W0RKS 
INCORPORATED.

1228 WEST 74ih STREET AT 1-8600

GREETINGS and BEST WISHES

NEO MOLD COMPANY

INDUSTRIAL SAND BLASTERS

2183 EAST 18ih STREET CH

r

r

j
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1-2225I
nuo liepos 17 dienos stovyklavo 
puikiame Peninsuįa, Ohio, advo
kato Keršio 150 akerių miške. 
Nuoširdus šeimininkas kaimi- 
nystėje išrūpino budžiams labai 
gerą maudyklą, pagerino kelią į 
stovyklą, šeimininkai rūpinosi 
jaunimu kaip savais vaikais. Už 
tą visą rūpestį ir globą advoka
tui Keršiui ir poniai budžiai reiš
kia gilią padėką.

Stovyklos viršininku buvo inž. 
Al. Pautienis, stovyklos komen
dantu A. Rutkauskas. Stovyklos 
virtuvę vedė ir šeimininkavo p. 
A. Mockapetrienė ir p, Sabaliaus
kienė. Už skanių valgių gamini
mą budžiai širdingai dėkoja.

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

SUMWALTGEFFINEINSURANCE 
AGENCY

1010 Euclid Avenue TO 1-5887

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

3802 WEST 25th STREET SH 1-8511

HILDEBRANDT PROVISION COHELEN J. LYONS
C L E R K

3619 WALTON
OF MUNICIPAL COURT

Niekad nepralaukit

Kitom dienom išplaukia iš Clevelando 
6:45 p.m. Atplaukia i Detroitą 11 p.m. 
(MIESTO NUSTATYTU LAIKU)

• Keliautojai — paimkit mašinas, su
taupysit 180 myliu vairavimo

a. m. 
p.m. 
p.m. 
p.m.

IŠPLAUKIA kiekvieną sekmad., 
pirmad., antrad.

Iš CLEVELANDO ................8:15

J Detroitą --------------------------1:30

Iš Detroito_________________4:00

I CLEVELANDĄ..................11:00

DIRVA 
LAUKIA . 

JŪSŲ TALKOS!

Taip padarykim ir su 
PictarMąue Lithuania

Nuo Timeless Lithuania išlei
dimo praėjo jau 13 metų. Prie)

GENERAL INSURANC'E

h

greit perplaukiąs Erie ežerą
Vienos dienos atostogos už mažiau 
negu apmokat susisiekimą
Puikus maistas, kokteilis, užkan
džiai, prieinamos kainos

e Laisvas pramogavimas. Orkestras.
8 šokiu deniai

• ParodoB, kinas, TV
e Saulis deniai, poilsio lovos ir ga- 

makai
Prižiūrima vaikų aikšte

KELIONĖS (įskaitant taksas) ma
žiau kaip *6.75 į vieną galą. *8.50 į 
abu galus. Automažinos *9.00 j vieną 
galą. Duodamos specialios kainos vai
kams ir grupėms, priedu Aųuarama 
patogumas Hotel Cleveland ir Shera- 
ton-Cadillac.

610 PERRY-PAYNB BUILDING 
CLEVELAND 18. OHIO 

SUperior 1-1555

PRIEPLAUKA prie Weet Third'St 
Miesto bilet kasa: Cleveland Hotel 

kitur: Singer Sewing Centar

ĮSIGYKTT 

BILETUS 

DABAR!

T fT' Tir i"1' irTUIIIlMM'l—1

P. Vaičaitienė,
iš Bostono lankėsi Clevelande 
pas savo gimines. Taip pat ap
lankė ir Dirvos redakciją. ' /

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

To the Lithuanian People 
GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends -

Ohio Bell Tetaptame Co. savo 
prezidentu išrinko Walter S. 
Sparllng. Nuo 1952 m. ji* buvo 
viceprezidentu. Iš vtao Ohio Bell 
Tetaptam* Co. jis išdirbo 36 m*- 
4m. Yra baigęs Caa* Institute.

4

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikoa žurnalą . .

P E Lt D A
Išeina kovo, birželio,'rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELŽDA, 231Waltac* Avė, 8, 

W*Ha»d, Ont, CAnada.
' ’ Prenumerata metams >1.00 į visus pasaulio kraštus 

Atskiros numeri* 80 cnt v

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO

BUILDERS SUPPLIE8—rBRICK—CĘMENT—LIME

KE 1-600020020 ST. CLAIR AVĖ
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Kaina 
, Kaina 
!

Sportuojąs jaunimas kviečia 

mW n0rtMnkal noliai .tote 
■tnmjaai ir rngpHčin 2-4 dieno* 
mia tevažiuoja Į Cteteiaadą IMT 
m.šiaarės Amerikos Pabaltierių 
Lcogntsias AtMHraa Ir Piaoky* 
m» Pirmenybėms.

SūvaŽiuos gerinusios rinktinės 
ir šyiAlausieji lietuvių, latvių ir 
estų sportininkai iš didesniųjų 
JAV ir Kanados pabaltiečių ko
lonijų.

Intensyviai ruošiasi ir Cleve
lando lietuvių sporto klubas žai
bas.

čia pat spausdinamas tų pirme
nybių tvarkaraštis su vietų 
(sporto aikščių) nurodymais. 
Clevelando lietuvių visuomenė 
kviečiama pagerbti mūsų sporti
ninkų dideles pastangų ir gau
siai atsilankyti {pirmenybių ati
darymą, tyrame ore sekti var
žytas ir kartu pasidžiaugti mū
sų sportininkų'laimėjimais.

Ktta. K. širvaičio 
pągerHimo banketas įvyksta Tug- 
< dūžio, mėn, 4 d. 5 vai. po pietų 
Naujosios Parapijos salėje. Me
ilinę programą išpildys Ąžuolų 
oktetas, vadovaujamas Juliaus 
Kazėno. Po vakarienės ir progra- 
nos bus šokiai. Jaunimas į šo
kius įleidžiamas nemokamai.

Pagerbimo biletai gaunami pas 
8. Laniauską, p. Mikelionienę Ir 
p. Jokūbaltienę.

6uiiit«reBU<«

REALTY

JUOZO KAMAICIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymai ir odos 

pardavimas 
Į2913 St’ Clair Avė.

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die
ną.

r

J. C1JUNSKA8
laikrodininkas

Taiso in, parduoda laikrpdžiua 
apyrankes ir kitu brangenybes 
Sąžiningas" ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 SL 
Cleveland 8, Ohio 
TeleE: LI 1-5466

--- - --- - - - -..

$10,000. Dviejų šeimų •nart^^labėi ipBi^! 
$19,000,

Akademikai skautės ir skau
tai vėliau turėjo savo sueigą, ku
rios metu tikrųjų narių pasiža
dėjimus davė Renė ir Remigijus

PabaltMių kagvoatoa atletikos 
ir piaukyam pirmenybių 

tvafamštte
1957 m. šiaurės Amerikos Pa- 

baltiečių Lengvosios Atletikos ir 
Plaukymo Pirmenybės, įvykstan
čios rugpiūčio 3-4 dienomis Cle
velande, bus pravestos sekančia 
tvarka: ,

šeštadienį, rugpiūčio 3 d.
11 vai. ryto — 12:30 p. p. — 

paruošiamosios plaukymo varžy
bos. ,

2-45 vai. p. p. — atidarymas ir 
lengvoji atletika.

6-7:30 vai. vak. — plaukymo 
finalai.

8:30 vai. vak. — sportininkų 
susipažinimo vakaras lietuvių 
salėje.

Sekmadieni, rugpiūčio 4 d.
12-$ vai. p. p-t- lengvosios 

atletikos tąsa ir pirmenybių už
darymas.

Varžybų vietos
Lengvoji atletika ir iškilmin

gas pirmenybių atidarymas vyks 
Patrick Henry High School sta
dione, Arlington Avė., prie 123 
Street.

Plaukymas vyks Fenn College, 
Eucllg Avė. ir E. 24th St. kam
pas.

Tautinės Sąjungos iškila r
Kaip jau buvo minėta, rugpiū

čio 11 d. Clevelando ir Detroito 
Tautinės Sąjungos skyriai ren-: Vizgirda i. 
gia išvažiavimą j Cedar Point. | Sekmadienio rytą skautų sto- 
Tikimasl, kad ta proga j Cedar vykioje vyko pamaldos, kurias 
Point atsilankys Tautinės Są- laikė ir gražų pamokslą pasakė 
jungos veikėjai ir iš kitų sričių. Bkautų bičiulis kun. P. Dziego- 
Išvažiavlmo metu bus aptarta raitis. Pamaldose dalyvavo skau- 
eilė aktualių klausimų ir bičių- tai, viešnios skautės ir tėvai, 
liškai pabendrauta. . GražUB oras atvežė į stovyklą

Tautinės Sąjungos nariai bei daug tėvų, kurie dieną praleidę 
jos bičiuliai maloniai, kviečiami skautų tėvų komiteto organizuo- 

ftoje gegužinėje prie stovyklos.
Jie, vadovaujami komiteto pir
mininko E. Steponavičiaus, pa
sitarė įvairiais stovyklos ir ben
drai skautų-reikalais.

Tėvai atvežė stovyklai puikius 
piątus ir drauge su skautais pra
leido sekmadienio 'dieną, lankė 
stovyklą, žiūrėjo parodėlę ir ki
tus skautiškus įrengimus. Va
kare buvo laužas.

Skaučių ir skautų stovyklose 
stovyklavo apie 80 lietuviškojo 

i Clevelando jaunimo. Malonu, kad 
juos parėmė daugelis jų bičiulių, 
stovyklas aplankydami ir kitais 
būdai spadėdami.

Sekmadienio rytą skautą sto-

GražUB oras atvežė j stovyklą

Skautų stovyklos uždarymas
Clevelando skautų Pilėnų tun

to stovykla baigsis rugpiūčio 3 
(šeštadienį). Ta proga bus sto
vyklos uždarymas ir po jo skau
tų ir skaučių laužas.

Į stovyklos uždarymą kviečia
mi gausiai atsilankyti skautų tė
vai, skautės, bičiuliai ir svečiai. 
Programa prasidės 7:30 vai. va
karo. Po laužo tėvai galės pa
vežti stovyklautojus namo. Likę 
baigs tvarkyti stovyklavietę ir 
grįš sekmadienio rytą.

Stovykla yra puikioje vietoje, 
prie Round Up Lake, apie 30 my
lių nuo Clevelando.

Kultūrinių darželių šventė, 
kaip ir kiekvienais metais, įvyk
sta šį sekmadienį, rugpiūčio 4 d. 
Jugusiavų ^artelyje. Pradžia 
1:30 vai. ‘

Bus (vairių tautų pasirody
mas. Lietuviai pašoks savo tau
tinius. šokius. Jei būtų blogas 
oras, šventė įvyks Slovėnų salė
je — 6417 St. Clair Avė.

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyrius

iš savo kasos paskyrė po $10.00 
skaučių Neringos ir skautų Pi
lėnų tuntams jų stovyklų išlai
doms padengti.
; Taip, pat'paskyrė dvi taures 
Įvykstančių sporto varžybų lai
mėjusiems sportininkams.

^irutiečlų susirinkimas 
. Birutės Draugijos valdyba 
kviečia visas savo nares rugpiū-, 
čio raėm 4 d. 7 val. vakare pi 
Vflkutalčių bute _ 633 E. 118 
Stj^iSūsi Aptariami svarbūs rel-

kuo skaitlingiausiai šiame išva
žiavime dalyvauti. Registruoja- 
masi Dirvoje, pas skyriaus vice
pirmininką Kazį Karpių (tel. Afi 
1-0969) ir kitus valdybos narius.

Tat iki malonaus pasimatymo 
Cedar Point, kuris yra vos 70 
mylių nuo Clevelando.

• •-

Savaitgalis skautų stovyklose
Pereitas savaitgalis buvo la

bai įdomus ir įvairus Clevelando 
skautėms, skautams, jų tėvams 
ir bičiuliams, šeštadienį Įvyko 
Clevelando skaučių Neringos 
tunto stovyklos uždarymas.

' Toje Nidos vardu pavadintoje 
stovykloje prie Round Up Lake 
apie 45 skaučių, vadovaujamos 
jaunos ir geros vadovės psktn. 
Jūratės Laikūnaitės, praleido dvi 
saulėtas ir .darbingas savaites, 
išmokdamos naujų-dalykų ir jsr- 
gydamos daugiau lituanistinių 
bei skautiškų žinių.

Į Nidos stovyklos uždarymą 
atvyko tėvų, svečių ir netoli sto
vyklaujantieji Clevelando Pilė
nų tunto skautai su jų stovyklos 
viršininku vyr. sktn. V. Kizlai- 
čiu. •-

Stovyklos baigimo proga skau
tės įžodį davė Zita Rekešiūtė. Už 
gerą vadovavimą į paskiltinin- 
kės laipsnį pakelta Rita Dučma- 
naitė, laužavedės specialybės su
teiktos skautėms Meilei Juškė- 
naitei ir Daliai Benokraitytei ir 
pagyrimas už gerai atliktas pa
reigas. teko Nijolei Gaigalaitei, 
Eleonorai šenbergaitei ir Rūtai HE 1-8516 
Mockutei.

Uždarymo metu kalbėjo skau
čių tėvų, komiteto vardu Ona Jo- 
kūbaitienė, Neringos tųptininkė 
sktn. A. Petukauskienė ir Pilė
nų tuntininkas sktn. V. Kaman
tus.

Padėkos ir dovanos teko sto
vyklos viršininkei psktn. Jūratei 
Laikūnaitei, jos adjutantei Da
liai Benokraitytei, stovyklos šei
mininkei Pašakarnienei, tunti- 
ninkei sktn. A. Petukauskienei 
it- daugeliui stovyklai padėjusių 
asmenų.

Po uždarymo sekė nuotaikin
gas laužas, pravestas Aldonos 
Malcanaitės ir Rimvydo Bajo
raičio. Čia ’ skautės ir skautai 
linksmino svečius juokingais pa
sirodymais ir gražiomis daino
mis. Po dainos Lietuva Brangi ir 
skautų maldos visi skirstėsi na
mo su liūdesiu palikdami stovyk
lavietę.

{ pietus nuo Eta^Įd Avė., po 7 
kiekv. bute. Gastf Mldvmas. Ga
ražai. Arti susisiekimo Kaina 
prieinama.

Į šiaurę nuo Euclid Avė., E. 
Cleveland, po 6 k- kiekvienam 
bute. Mūrinis namas. Garažai. 
Gaso pečiai. Prašo $18,909.

• •
Ę. Cleveland, netoli Rozelle 

mokyklos, po 6 fc kiekvienam 
bute. Nauji gaso-pečiai. Moder
nios vonios. Dideli kambariai. 
Tik $15,300.

Antanas J. Jonča, 
generalinis • superinten d e n t a s 
Chicago Rivet and Mashine Co., 
drauge su ponia, : Savaitę laiko 
svečiavosi Clevelande pas savo 
giminaičius E. K. Gasparaičius. 
Čia viešėdami džiaugės, kad dau
guma naujakurių gražiai kuria
si ir daro garbę visiems lietu
viams.

J. P. MULL-MULIOLlįį 
6606 Superior

Prieš pirkdami ar parduoda
mi nanius, atlankykite mus ar 
skambinkite:

UT 1-2345
Greitas ir teisingas patarna

vimas.
Lietuviai bendradarbiai:
Algimantas Dailidė, namų

ir
Antanas Gailiušis, namų 

RA 1-8191.

PARDUODAMAS CKIS

Vienos šeimos namai
6 k., gaso pečius,, dvieju auto

mobilių garažas. Visai arti Nau
jos Parapijos bažnyčios. Pasi
naudoki! proga. Prašo $16,600.

E. 127 St. ir St. Clair rajone, 
3 mieg., gaso pečius. Garažas. 
Duokit pasiūlymą, nes savinin
kas jau nupirkęs kitą namą.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės J ’ '

p. ŠIRVĄJĮ
Wm. T. Byrne —- Real Estate 
1535 Hayden Aye^MU 1-6100
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VIEŠPATIES BALSAS 
PRAEITYJE BUVO 

IR DABAR YRA
Patėmikit skaitytojau, mes šv. 

Rašto tyrinėtojai skelbiam per 
75 metus, kad Pasaulis pasi
baigs! Bet žmonės netiki ir ne
klauso kas atsitiks su tuo, ką 
žmonės vadina civilizacija. Bet 
Šventasis Raštas kalba labai 
aiškiai apie įkūrimą Jėzaus 
Kristaus Karalystės; raštas aiš
kiai sako, kad Dievas kalba į ko
vojančias tautas tikrą pranaša
vimų žodį; Viešpats privers tau
tas paliauti kovoti ir pripažinti 
Jį tikruoju žemės valdovu. Die
vas bus išaukštintas tarp tautų, 

i Psal. 46: 10. e.
| Pasaulio paveikslas kas kartą 
tamsesnis — parašyta pranašys
tėje. Viešpats paleido savo bal
są ir žemė sutirpo, kalnai sutir
po, kaip vaškas Viešpaties aky- 
vaizdoje. Kalnai reiškia kara
lystes, o žemė reiškia organi
zuotas tautas, kurios dabar tir
pinamos j vieną Karalystę. Psal. 
97: 2-5 e.

Dievo taip išpranašauta, tokia 
ir bus pabaigos gadynė. Dievo 
nutarimas sujungti tautas ir ka^ 

. ralystes ir išlieti ant jų savo 

. rūstybę, nes jie Įieržengė Mano 
įstatymus ir iškraipė tiesą, su
laužė amžinąja sandarą, reiškia 
Jėzaus auką paniekino. Iza. 24: 
1-6 e.

Pranašas Agėjus sako: Senojo 
pasaulio laikas atgyveno, Die
vas sako, sujudins dangų ir že
mę! Sako, sugriausiu sostus ir 
sunaikinsiu pagonių karalystes 
ir jų stiprybe apversiu. Tai šv. 
raštas aiškiai parodo. Prarakas 
Agai 2: 23 e.

VVILI.IAM SHIMKUS 
1077 East VVallings Rd. 

Brecksville, Ohio

PRADEKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

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

I. L S AM A S JEWELER

Clevclandieciai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • Žiemos ŠILDYMĄ 

MONCR1EF

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

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

tel.

tel.

GERI NAMAI
Į šiaurę nuo Superior 10 k., 2 

šeimų namas. Gaso šildymas, 2 
garažai. Dėl mirties turi tuoj 
parduoti.

«
9 k.,2 šeimų, labai geram sto

vy namas. Netoli St. Mary’s baž
nyčios. Kaina $12.u 0.

*
4 k. plytinis 

Sklypas 50x50 
$17,500.

vienos šeimos.
♦pėdų. Kaina

•
East 174 St.

kamb. 2 gaso pečiai. Didelis skly
pas. Turi, greit parduoti. Kaina 
$15,000.

Globokar Kraity
990 E. 74 St. HE 1-6607

(31)

2 seimų po 4

a.

i
J. S. AUTO SEKVICE

Sav. J. švąrcas 
1251 Addison Road

Tel. HE 1-6352
Atoara nuo ryto 8 iRl 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.

21 hours torving.

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

i
------------------- .........  J.......  1

I LĖIMON S CAFE

I

I
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.
Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 

ryto iki 8 vai. vakaro.
731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Į šiaurę nuo Geneva, 20 akrų. 
6 akrai vynuogių; 3 akrai vaisi
nių medžių ir 8 akrai ganyklų ir 
miško, 7 kamb. namas, daržinė, 
vištidė. Ūkio mašinos ir kt. Turi 
parduoti. Tik $11,500.

Globokar Realty
990 E. 74 St. HE 1-6607

Ieškoma Malasi ūtė Rožė,
ištekėjusi už Sta.-io Tamulevi
čiaus. Pranešti ( baries Kosėk, 
8024 Bellevue A\e., Cleveland, 
Ohio.

GALIU JUMS PADĖTI
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

lt O SUTAUPYTI!

l’.itš perkant nauja ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

■i

Išnuomojamas kambarys
vienam vyrui. Duodamas mais
tas, 6214 Superior, telef. EX 
1-8382.

Išnuomojamas kambarys 

vienam asmeniui. Galima nau
dotis ir virtuve. Kreiptis: 

1029 Ę. 68 St.

LOKOR DEUCATESSEN |
6502 Superior ■ A

(kampas E. 65 ir Superior) . X

Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- v 
kykit j mūsų krautuvę ir pareik^klt savo pageidavimus, V 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti, v

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų aky- X 
rių ir pardavinėti.lietuvių mėgiamus maisto produktus. X 

, Pas mus puikiausia lietuviška' duona, sūriai, ikrą, alus V 
ir vynas. J::-?-.,į, ?

T^eCĘN 1-8142 . J

Mes turime spahuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
WADK PARK REALTY CO.

7032 Wade Park Avė.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sniegas: maždaug $4.5' 
’ž $100 peikant naują mašiną 
ar 6'1 perkant naudotą mašiną, 
'skaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite:

Arthur .0. Mays, broker
f
'inniKhiiii.ioiifliKiiiiitntiinnmiiittinHinmuv' mttiununnuiHMi:i":"brr.niin*n

Telef.: UT 1-7551
Paulina Mozuraitis, arentas

Telefonas ŠK 1-2183

■Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame Į namus.

ST. CLAIR BAKERY
i k

' Sav. O’Bell-Obelenis
Į ' k •

1 6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
7 Antroji mūsų krautuvė yra

’ 1404 Ė. 66 Street ' Tel. EN 14551
) čia Jūš gausite Įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

' ' „ W/’. produktus.

J Kreipkitės J mus h būsit patenkinti

Ar žinoh>, kad klubo ir sales vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti gerinus j patarnavimų.

Norėdami rengti susirinkimus, keiti puotas-vestuves, kreipiktės į 
Juozij GRA2VLJ, 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.

Pilnai padengta apdrauda H1 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

barnų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
.1132 Sulnmit Dr. Cleveland 24, Ohio

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZ1DFNC1JA: PEN1NSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigiu kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insu-inee reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

JAJKUBS & SON
FUNERAL HOMES

f

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & tViiliam J. J&kubd 4

. Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir bąlsamuotojal J
23 metai simpatingo ir rimto patarnavimo - 

6621 Edną Avenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Street \ KE 1-7776



dirva
Dailės parodai pasibaigus

J. PAPLĖNAS

Nauja

S*dakcij<>, ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEndenoo 
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

■utiškosios spau*

šią vasarą Chicagoje lydi čiau stabtelėti ties tokia ilga eile 
stambūs tautinės mūsų kultūros dalyvavusių kūrėju, štai jų pa
žygiai. Birželio pabaigoje, pir- vardės: T. Galinionis, B. Gedvi- 
mosios_JAV ir Kanados lietuvių lienė, C. Janusas, A. Kairys, V. 
tautinių-.šokių šventės ir Jauni-Į Kašuba, Z. Kolba, J. Lukošienė, 
mo Kongreso fone, Ghiuigoje bu- E. Marčiulionienė, M. Markulis, 
vo atidaryta mūsų menininkų'sesuo M. Mercedes, B. Milaknis, 
dailės paroda. Kaip du pirmieji, 
taip ir šis kultūrinis įvykis savo 
mastu buvo bene didžiausias tos 
rūšies įvykis už Lietuvos ribų. 
Vargu ar kada lietuviai dailinin
kai bet kur užsienyje buvo susi
telkę į tokią didelę talką.

šioje, birželio 29 d. atidaryto
je ir liepos 14 d. uždarytoje pa
rodoje iš viso (katalogo duome
nimis) dalyvavo 39 menininkai 
su 167 kūriniais. Jų tarpe buvo • 
ir dviejų mirusiųjų darbai: I. 
Šlapelio 3 ir J. Kaminsko 7. Pa- 
sigedome P. Kiaulėno darbų. ' j 

šalia dalyvių ir darbų gausu
mo, buvo džiugi ir kita naujovė. f 
Paroda buvo įsitaisiusi reprezen- ■ 
taciniame Morrisono viešbutyje, j 
pačiame miesto centre. Čia salė , 
erdvi, neblogai apšviesta ir gana , 
dėkinga kūriniams eksponuoti. , 
Drauge su dailės veteranu Ado
mu Varnu, kalbėjusiu parodos 
pabaigtuvėse, tenka palinkėti I 
ateities parodų rengėjams jau 
nebegrįžti į užkampius ir tavre- 
nas.

Lietuvių Dailininkų Š-gos pir
mininkas Z. Kolba, kalbėdamas 
parodą uždarant, reiškė pasiten
kinimą, kad to.i?. gausus daili
ninkų skaičius atsiii.pė į kvieti
mą ir atėjo į visuomenę su savo 
kūryba, nepaisant kai kurių as-_ 
menų įtaigoj imo parodą ignoruo-! 
ti. Tačiau nedalyvavusiems su
skaityti, jo žodžiais, pakaktų 
rankų pirštų. Ir todėl šią parodą 
esą galima laikyti visuotine.

Mūsų manymu, būtų betgi 
mūsų dailės reprezentacijai daug 
geriau, jei ir tie keli ar keliolika 
dailininkų, nedalyvavę šioje pa
rodoje, ateityje dalyvautų tose 
parodose, kurios siekia reprezen
tuoti visus mūsų dailės kūrėjus 
laisvajame pasaulyje. Juo labiau, 
kad tų (kad ir negausių) neda
lyvavusiųjų tarpe yra stiprių 
jėgų. Juk gal kaip tik dėl nenoro 
ar neįstengimo susitarti, ir šioje 
parodoje grafikos reprezentaci
joje buvo juntama spraga.

Bene stipriausią įspūdį paro
doje darė P. Puzino tapylia — 5 
aliejaus paveikslai. A. Galdikas 
savo svariausių darbų šiai paro
dai, regis, nebuvo pateikęs, ta
čiau solidžiai buvo atstovauja
mas 7 kūrinių.

"Naujasis” V. K. Jonynas pub
likai yra kontroversinė figūra. 
Jai, berods, labiau priimtinas 
"senasis", grafikinis Jonynas. 
Jis davė 4 akvareles, 2 litografi
jas ir 4 medžio raižinius.

Gausiai atstovaujamas A. Var
nas (10 darbų), šiaip jau įpras
tai artimas, kai kuriais savo dar
bais, mėgėjo akimis žiūrint, 
linksta į lengvesnį žanrą.

Spalvingas savo peisažais B. 
Murinas.

Naujoviški 
Paukštienė ir

Lietuviškas 
džiais A. Rūkštelė.

Parodoje pasirodė ir naujų jė
gų. šalia nuosaikesnių, turime jų 
tarpe, pasirodo, ir į kraštutinu
mus linkusių, į grynąjį abstrak- 
tizmą pasinešusių. Nemaža ko
mentarų (jų tarpe ir nepalankių) 
žiūrovuose sukėlė jaunės D. Sa- - 

- kalauskąitės dvi nuogosios būty
bės — Žalias žiedas ir Aktas.
, Straipsnio rėmai neleidžia pla-j

R. Mozoliauskas, N. Palubinskie- 
nė, J. Penčyla, V. Raulinaitis, M, 
Šileikis, A. Skupas, V. Stanči- 
kaitė, A. Tamoliūnas, G. Trečio
kaitė, J. Tričys, V. Vaičaitis, V. 
Vaitekūnas, V. Varaneckaitė, V. 
Vijeikis, Ė. Walaitis, W. Wil- 
liam, R. Žukaitė.

Parodos uždarymo iškilmėms, 
pirmininkui kun. Borevičiui iš
vykus, vadovavo parodai rengti 
komiteto vicepirmininkas T. 
Blinstrubas. Apie meno kosmo- 
politiškumą kalbėjo dail. M. Ši
leikis. '

Per dvi savaites parodą, ren
gėjų duomenimis, aplankė apie 
1500 žiūrovų. Jų tarpe nemaža 
būta ir nelietuvių. Gaila tik, kad 
ligi šiol neteko nelietuvių spau
doje pastebėti • jokių užuominų 
apie šią parodą.

Parduota’ apie pusantro tuzino 
paveikslų.

Šios nusisekusios meno talkos 
vyriausia rengėja buvo Ameri- 
koe Liet. Bendruomenės Chica- 
gos Apygąrdoąi Valdyba, talki
ninkaujama parodai rengti ko
miteto, visos eilės dailininkų ir 
ypatingai remiama Amerikos 
Lietuvių Dailininkų S-gos Val
dybos.

nuolatinį džiūgavimą tais teis- 
mo nutarimais.

Dabar iš Washingtono jau 
ateina žinios, kad JAV Kongre
sas visu rimtumu pasirengęs 
smogti Aukščiausią Teismą, įves
ti į tikrą kelią. Vienas įstatymai 
— apsaugoti slaptąsias FBI by
las — šiais metais tikrai bus pri
imtas. Kai kurie Kongreso na
riai yra pasiryžę siekti suvaržy
ti A. Teismo galią.

Specialiai sudarytas subkomi- 
tetas, be kitų uždavinių, yra pa
siryžęs peržiūrėti tuos Teismo 
nutarimus, kuriais susilpninta 
Kongreso tyrinėjimo komisijų 
veikla ir iš viso suvaržyti įstaty
mai kovai su subversyviniu gai
valu.

Teismas per daug įsigalėjęs 
ir jo veikla prašokanti Kongre
so, Prezidento ir paskirų valsty
bių galias. Naujai ruošiami įsta
tymai tą nenormalią padėtį 
tvarkys.

su-.

__ _ inė bomba,bet ne kariavimo tikslu pagaminta, o miš
kų gaisrų gęsinimui. Ji sukonstruota Californijoj, kur siaučią miš- 

I - lį gaisrai yra padarę: didžiulius nuostolus.

tina, tik jie sako, kad areštai ^kltn. V. Stankūnas,
padaryti susekus pogrindžio ar- i^l ^ajė -y
ganizaciją, rengusią naują suki- 
limą. , . '

Toks Maskvos durtuvais pa- ------------------------------————
statytos komunistinės vyriausy
bės aiškinimas; yra tik akių dfl- ~ • fc ’ ■ • ■ ■ - t
mimas. Tikrenybėje, tai komu- .
nistų saugumo pareigūnai visą Ėl
laiką stropiai rinko žinias, kas iš ■ nlVIIIllĮl.įl ( 
Vengrijoj -tebesančių patriotų ' ,c
aktyviai dalyvavo anksčiau įvy-i Dil/PfUilI
kušiam sukilime. Tuos sąrašus 111111*111111
sudarius dabar .ir buvo įvykdyti rOr1’’
masiniai .areštai. Tie areštai nie- '
ko bendro neturi su jų skelbiamu UI
neva nauju sąmokslo išaiškini- Yl
mu. ' . ■

„.y je gyvenęs 
ISS Kanados Rajono Vadas vyrį 
ąįktn.’J&nak Biilota prieš mėne
sį turėjo, sunkią vidurių opera* 
ciją. Dabar grįžęs sveiksta na
mie. Sis įvykis pakeitė jo šeimos 
atostogų ir. skautiškosios vasa
ros veiklos planus. O sunku tiek 
metų riešutavusiam praleisti va
sarą bez«tovyklos įimtos prie- 
globstyje. Būtų gera, kad senie
ji skautybės bičiuliai iš Kauno 
laikų vyčiavimo ar kitų vienetų 
trisimibtų. brolį Juozą ir janį 
parašytų laiškelį adresu — Mr. 
J. Bulota, 7712 Georgę St., Monl 
treal 82, P.-Q., Canada.

SMILTAINI MICHIGANO ! 
PAKRANTĖJE

(sks) Po jaunimo kongreso it 
tautinių .šotyų šventės Chicago
je, jos pašonėje prie Michigand

•Vilkinaitė. Brišbaniečiai gražiai ežero dideliu {^atsekimu praėjo
•» '' '

> .<

U

/

RUOŠ'AMAMI 
ĮSTATYMAI 

AUKŠČIAUSIĄJĮ 
TEISMĄ APVALDYTI

JAV Aukščiausias Teismas 
nuo 1955 metų savo nutarimais 
ir išaiškinimais nepaprastai ap
sunkino krašte vedamą kovą su 
komunistų subversija. Tais nu
tarimais ne tik Kongresas yra 
suvaržytas vesti antikomunisti
nius tyrinėjimus, bet Teismo žy
giais labai apsunkintas ir {vairių 
federalinių žinybų (pvz, FBI) 
darbas sekant ar persekiojant 
krašto priešus — komunistuB.

Kas turėjo progos, šią vasarą 
pasekti lietuviškų "laįsviečių” ar 
vad. "vilniečių" (Vilnies skaity-

NUŠOVĖ 
GVATEMALOS 
PREZIDENTĄ

Prieš trejus metus komunisti
nį rėžimą Gvatemaloje nuvertu- 
sį pulk. Carloš Castilo Armas, 43 
metų, Gvatemalos prezidentą, 
užpuolikas liepos mėn.' 27 d. nu
šovė jo paties rūmuose.

Pasikęsintojas, nušovęs prezi
dentą, pats nusišovė. Saugumo 
organai teigia, kad pasikesinto- 
jas buvo komunistų organizaci
jos narys ir tą darbą atlikęs 
aukštesnių veikėjų įsakytas.

Prezidentas Armas buvo šali- 
nihkšs labai draugiškų ryšių'su 
JAV. Po to atėjimo į valdžią, tie 
ryšiai pastoviai buvo gerinami, 
nes ir pačios JAV Gvatemalą dėl 
daugelio ūkinių ir strateginių iš
skaičiavimų labai vertino.

Po pulk. Armas žuvimo prezi
dento pareigas pradėjo eiti vice
prezidentas Luis Gonzales-Lopez. 
Pagal padarytą pareiškimą bu
vusi krašto politika bus-tęsiama 
toliau, o komunistinis gaivalas 
tramdomas.

VĖL TŪKSTANČIAI 
VENGRŲ j 

KALĖJIMUS
Vengrijoj esančių vakarie- 
laikraštininkų patiriama, 
ten siaučia nauja areštų

Iš 
čių 
kad 
banga. Esą, tie areštai palietę
virš 10,000 žmonių.

____  , Patys Vengrijos komunisti- 
tojų) spaudą, galėjo pastebėti niai valdytojai tas žinias patvir-

SKAUTAI
MELBOURNO DŽIUGO TUNTE

(aks) Australijoje Melbourno 
Džiugo * tuntui dvasios vadovu 
paskirtas kun. Juozas Petraus
kas. Jis buvo gražiai sutiktas 
skautų vadovų Liepsnojančios 
Lelijos židinio sueigoje. Atsaky
damas į pyeikįnimus naujasis 
skautų kapelionas žadėjo dirbti 
lietuviškos ąkautijos labui, nes 
esąs gerai susipažinęs su skau- 
tybe ir pats skautavęs.

Pastarojoje sueigoje buvo iš
rinkta nauja Liepsnojančios Le
lijos židinio vadovybė — tėvūnas 
N. Butkūnasf ir kancleris V, Pleš
ku nas.

f
VEIKLI VENTOS 

VIETININKIJA
(sks) Austrhlijoje, Brisbanės 

Ventos; vietininkija, vadovauja
ma vyr. skltn; P. Stelmoko klesti 
ir auga. Džiamborės Fondui vie
tininkija pasiuntė 15 svarų.

Gyvai ruošiamasi • lietuvių 
skautų tautinei stovyklai 1958 
m. gale, kur bus paminėta Lie
tuvos skautijos 49 m- sukaktis. 
Stovykla greičiausiai . būsianti 
Victorijoje. Ventos vietininkija 
jau turi susitaupiusi 100 svarų 
stovyklos reikalams ir jau turi 
stovyklinį inventorių 30-čiai as
menų. ' '

Venta stiprėja ir savo gretose. 
Neseniai sk. vyčio įžodį davė 
skltn. P. Kviecinskas, pskltn. E.
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EUCLID 
BEACH
PARK
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... atsivesk • visą savo šeimyną, 
visai dienai, kur už nikelį turėsi ‘ 
daug džiaugsmo!

ua-

Viši Euclid Beach pasivažinėji
mai sumažinti Jūsų Coca-Cola 

. dienai.

16 važiavimų po 5 c. kiekvienam 
11 važiavimų po 10 c. kiekvienam 
3 važiavimai po 15 c. kiekvienam 
ir gera, seno stiliaus "COKE” 
tik už 5 centus Coca-Cola Dienoj

t

••’.r

h*

technika — J. 
J. Pautienius. 
savo gamtovaiz-

•<

t > s

T

(praleido ir tokios progos: jie šiuo motoriniu laivu, iš Mias 
atplaukė | Chicagą, padarydami 2500 mylių kelionę.

galioja tik ateinantį trečiadieni
. • '. ■’* 1’
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troitoi New York<x Waterbarib, - 

Stovyklos dienos nrimro^^^per-, 
krautos utaIėmlfMta. 7 Ji i>uw> 
skirta daugiau poflaluL .TMiau 
turėta taiko vertingtenta pašnek 
kėslams ir diskusijom. Paša** 
kėsini skaitė fiL A Ayišit*is *r 
”Profesiai» pasiruoiiinM: ir,: Lie
tuvon grįžimo klausimas**, f U. B. 
Kviklys r- "Listurių., polittoėo 
partijos ir resistandriai sąjū
džiai”, fil. V. Stasiškis ”Skau- 
tybė' vyresniesiems”, garbės 
rya proL Stp. Kolupęita^n- !’Ką 
rasime Lietuvoje”, fil..,K. Palr 
člauskas "Skautiškoji Ideolo
gija". Taip pat aptarti A88 veik
los. reikalai. Norima x sudaryti 
juostelių archyvą, kur Lietuvai 
nusipelnę asmens įkalbėtų jų at
mintyje esanriąs ir niekur ne- 
spuuėdinįas mintis. Tuo būdu 
liktų gyvo žodžio palikimas jau
nesniosioms lietuvių kartams. 
Liepos « d„ sukako 10 m. nuo 
ASS įkūrimo, ta. proga bus su- ' 
suktas fUrna* ii ASS gyvenimo. 
Talp pąt bus įšleista ASS filis
terio kųn, Nekrašikus, daktarato 
darbas "Tautos sąvdta**. , .

"Smįltainės** stovyklai, vado
vavo filį. V- Staaiikte, yadovyb^s 
nariai buvo — senj. Ę. Įtezys -r- 
adjutantas, kun. J. Raibužis, ^J, 
— kapęlionas, L n. I. Pesytė — 
akad. skaučių kamendantė, senj. 
J. Ulėnas — vytlečių komendan
tas, fil. A, Dundzita — progra
mos vedėjas, t n. D. Bartuikai- 
tė — iždininkė. Virtuvėje šeimi
ninkavo t. n. M. Grigalavičiūtė. 

Stovykloje išleisti 5 laikraštė
lio "Šmiltainės Aidas*’ numeriai. 
Redagavo A. Banelis,

ĄR ŽINAI?

N. B-Nl

, — Koka JĄY nikelis (5 centų 
taonetaj šiandien yra verta 500 
dolerių?

—,Tąi 1913 metų Laisvės Gal
vos (Libertįy Read) nikelis, ku
ria neliko valdžios patvirtintas 
ir todėl nebuvo paleistas j apy
vartą. Šiandien senų monetų ka
taloge jo. kaina .yrą nurodyta 
500 dolerių.

•
'—Kodėl rašomųjų mašinėlių 

raidės nesudėtos pagal alfabeti
nę tvarką?

— Todėl, kad Latham mokyk
la, kuri sudarė šių dienų įtaru 
dartinių rašomųjų mašinėlių rai
džių tvarką, galvojo taip išbars
tyti raides, kad spausdinant ga
lima būtų lengviau jas surasti. 
Mokykla turėjo savo spaustuvę, 
todėl ir išbarstė raides taip, lyg 
jos būtų sudėtos į spaustuvėje 
vartojamą raidžių dėžę.

•
— Kaip, atrodo turgus Jamai

kos saloje?
— žinoma, čia turima galvoje 

turgus vietinių gyventojų, čiabu
vių, kurį, labai retai lanko balti 
žmonės. Didelėje halėje pastaty
ti. ilgi stalai, tarp kurių vyksta 
pašėliška's judėjimas. Be to, toje 
halėje yra toks sunkus .nemalo
nus oras, kad baltiems žmonėms 
nepakeliamas..

Ant stalų guli dideli kalnai 
vaisių jr kitų šio^krašto. produk
tų. Ypač didelis pasiūlymas, pla
čių šiaudinių skrybėlių, taip pat 
pintų Šiaudinių krepšiukų. Ne
maža yra ir virtuvinių įrankių.

Už tų stalų sėdi plėpėiįhmos ir 
cigarus rūkydamos jpodoe. par
davėjos, dažniausia apeivilkusios 
juodas .aė tamstas sukneles. Kai 
kurios iŠ jų čia pat ant dėžių pa
togiaiatsigula ir knarkta. Nema
tyti mums priprasto nęro dau- 
gtau iuwo prąidų parduoti ir kai- 

. mynių. ndkonltviniiptL '
' Baltieji, pakHūvę J šį turgų, 

viską apHM su torių smalsumu, 
lyg tūtų atėję į cirką, kas labai
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