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Prancūzijos bėdos
(Mūsų Europos bendradarbio)

Mūsų santykiai 
su vokiečiais

(Mūsų Vokietijos bendradarbio)

Nė viena tauta neturi perdaug 
draugų, tuo labiau mums, lietu
viams, ištiktiems baisios nelai
mės, tenka vertinti kiekvieną 
draugą. Tuo labiau reikia ieško
ti draugų tiesioginių kaimynų 
tarpe. Patirtis rodo, kad sun
kiausia yra išlaikyti pastoviai 
gerus santykius kaip sykis su 
kaimynais. Turėdami su jais 
daugiausia reikalų, patiriame iš 
bendravimo ir gero, ir blogo.

Lietuvių tauta, gyvendama 
tarp kelių didesnių tautų, pra
eityje iš savo kaimynų yra tu
rėjusi visokeriopos patirties, bet, 
deja, dažniausia blogos. Tie kai
mynai neretai yra kėsinusi pasi
savinti lietuvių tautos gyvena
mus plotus, yra stengęsi mus 
nutautinti. Taip elgėsi vokiečiai, 
taip darė lenkai, ne kitoki buvo 
rusai. Nors su pačia rusų tauta 
Lietuva neturi tiesioginių sienų, 
bet Rusija lietuvių tautai yra 
pridarusi daug žalos, o ir šian
dien mūsų kraštas yra žiaurioje 
Maskvos okupacijoje.

Lietuvių taut-: vra amžių bė
gyje turėjusi įvairių santykių 
s»i vokiečiais. buvot
malonu gyventi vokiečių kaimy
nystėje, o vokiškasis nacionalso- 
cializmas, ypač po to, kai jis su
sitarė su kitais tokiais pat gro
buonimis ir cinikais, kaip bolše
vikai, įstūmė lietuvių tautą į bai
sią nelaimę. Per paskutinįjį ka
rą betgi patys vokiečiai gavo ge
rą pamoką. Kaip atrodo, tai ne
bus nuėję veltui.

šiandien lietuvius su vokie
čiais riša daug bendrų interesų. 
Tuo pagrindu savaime atsiran
da noras vienas antrą geriau pa
žinti. Nors tame plote, kur per 
šimtmečius lietuviai su vokie
čiais tiesiogiai susisiekdavo, pa
skutinio karo pasėkoje įvyko di
delių pasikeitimų, bet, turbūt, 
visi būsime vienos nuomonės, jog 
lietuvių tauta turi išsilaisvinti 
iš slaviškųjų replių, kurios laiko 
ją suslėgusios. Kaip atrodys že
mėlapis tuo momentu, kai lietu
vių tauta išsivaduos iš rusiškojo 
bolševizmo, niekas negali pasa
kyti. Tačiau mūsų interesas yra, 
kad galėtume draugiškai bend
rauti su vokiečių tauta, kuri iš 
visų mūsų kaimynų yra labiau
sia susijusi su vakarų kultūra. 
Jeigu norime vieną kartą vi
siems laikams išsivaduoti iš pra
gaištingosios rusiškosios grės
mės, turime ieškoti draugų va
karuose, pirmoje eilėje tų tautų 
tarpe, kurios turi su mumis pa
našių interesų.

Taip apsisprendę, turime eiti 
į vokiečius ir dairytis jų tarpe 
draugų. Laimei, su pasitenkini
mu galime konstatuoti, kad 
mums palankiai nusiteikusių vo
kiečių tikrai nestinga, šiandien 
negalime išspręsti visų proble
mų, kuriomis suinteresuoti tiek 
lietuviai, tiek vokiečiai. Bet da
bartinį laiką galime bent našiu 
būdu panaudoti tarpusaviam su
sipažinimui ir susiartinimui ska
tinti; Tokį tikslą yra pasistačiu
si Baltų Draugija, pradėfa Vo
kietijoje steigti pernai ir forma- 
liškai įsikūrusi Bonnoje šių me
tų pradžioje.

Kaip atsimename, toji draugi
ja susideda iš trijų sekcijų. Vo
kiečių-lietuvių sekcijai iš lietu
vių pusės pirmininkauja teisinin
kas Juozas Bataitis, be to, į val

dybą įeina pulk. Viktoras Sutkus 
ir muzikas Valteris Banaitis. Iš 
vokiečių pusės sekcijai pirmi
ninkauja pasiuntinys Dr. A. 
Windecker, gerai pažįstąs Lietu
vą ir vedęs kauniškę iš žinomo 
pramonininko Tilmanso šeimos.

Baltų Draugija su savo sekci
jomis tik neseniai pradėjo veik
ti. Aplink ją spiečiasi visi tie 
sluogsniai, kurie pageidauja ge
ro sugyvenimo ir suartėjimo 
tarp trijų Pabaltijo tautų ir vo
kiečių.

Susitvarkiusi viduje, išleidusi 
savo narių orientacijai du biu
letenius, draugija jau kelintas 
mėnesis stropiai ruošiasi sąvo 
pirmajam didžiajam viešam pa
sirodymui.

šį rudenį Stuttgarte numatyta 
suruošti "Baltų Dienas”, kurių 
metu vokiečių' publika bus vis
pusiškai supažindinta su lietu
vių, latvių ir estų kultūra, pla
čiausia to žodžio prasme. "Baltų 
Dienos’’ truks keturias dienas. 
Programoje bus paskaitų, kon
certų, parodų ir kitokių kultūri
nių papęngjm.ų ĘjaagMlhsfl dgJis. 
bus perduota per vokiečių radi
ją. Vienu žodžiu, projektuojama 
parodyti vokiečių publikai visa, 
ką geriausio turi pabaltiečiai, 
kiek tatai dabartinėmis sąlygo
mis — tremtyje — įmanoma.

Tiek bendrosios Baltų Drau
gijos, tiek atskirų sekcijų vado
vybės dažnokai susirenka ir ap
taria "Baltų Dienų” programą. 
Iš lietuvių pusės ypač daug triū
so į šio kultūrinio pasirodymo 
parengimą įdeda J. Bataitis ir V. 
Banaitis. Jiems priklauso padė
ka už pasišventimą idėjai, ku
rios realizavimas eina bendram 
lietuvių tautos reikalui.

Baigdami šias pastabas, deja, 
turime visuomenės dėmesį at
kreipti į kai kuriuos kenksmin
gus pasireiškimus, išeinančius iš 
vilkinių sluogsnių. Tol, kol Vliko 
užsienių tarnybos vedėjas (visur 
besivadinąs "Lietuvos ministe- 
riu”) dr. Karvelis tikėja pa
glemžti Baltų Draugiją savęs 
reklamavimui, tol Vlikas tuo rei
kalu rodė susidomėjimo. Bet nuo 
to momento, kai Karvelio rekla
miniai planai nepavyko, iš vil
kinių sluogsnių imta skleisti apie 

Po septynių, geriausiu atveju 
po aštuonių mėnesių dabartinis 
prancūzų parlamentas (Assemb- 
lėee Nationale) turi baigti savo 
amžių. Nauji rinkimai įvyksta 
kitų metų pavasarį, vėliausiai 
betgi birželio mėnesį. Tačiau pa
prastai paciento agonija kelio
mis savaitėmis sutrumpinama, 
nes visvien atstovai mažai bedir
ba praktinį darbą, o daugiau 
dairosi, kaip įtikti rinkikams. 
Savaime ponai deputatai labiau
siai yra susirūpinę valstybės -są
matos išlaidomis, stengdamiesi 
kiek galima daugiau padidinti 
pašalpas ir atlyginimus toms rin
kikų kategorijoms, kurių balsai 
nulemia jų perrinkimą.

Kai dėl kitų metų valstybės 
sąmatos, tai iš anksto nutarta, 
kad jai taikintinos tos pačios 
normos, kaip ir šių metų sąma
tai. Kitais žodžiais tariant, 1955 
m. sąnata galioja ir kitais me
tais, kada turi įvykti rinkimai. 
Bet užtat atstovai, norėdami įsi
teikti rinkikams, jau nutarė pa
didinti išlaidas. Pav., nubalsuo-

aną draugiją visokios paskalos, 
kurios kartkartėmis pasiekia net 
lietuvių spaudą. Kaipo pavyzdį 
namb^sime, jog Mpntrealyje iš
einančioje "Nepriklau somoje 
Lietuvoje” įdėtas nė mažiausio 
pagrindo neturįs pranešimas, 
esą "Baltų Draugija” įteikusi 
Jungtinių Tautų gen. sekreto
riui kažkokį memorandumą ir 
neva ji stengiantis pasidaryti 
"trečiuoju veiksniu”.

Tai jau nebe pirmas kartas, 
kad iš Karveliui artimų sluogs
nių paleidžiamos paskalos apie 
"Baltų Draugiją" ir joje veikian
čius asmenis. Patys Vliko žmo
nės apie kiekvieną savo men
kiausią pasirodymą pasiskubina 
garsiai pasireklamuoti, o Vykd. 
Tarybos pirmininkas K. žalkaus
kas viename rašte parašė, jog 
"Baltų Dienos” Stuttgarte esąs 
"lokalinis reikšmės dalykas, ku
ris Vliko neįdomaująs ?..

Tai tipingas reiškinys dabarti
niams Vliko vadovams: jeigu 
kur galima pasireklamuoti, tai 
kiekvienas menkniekis išpučia
mas į negirdėtus "laimėjimus”, 
o kai kiti dirba rimtą ir naudin
gą lietuvišką darbą, — "Elta” 
tyli, tarytum vandens į burną 
pasiėmusi. O jeigu ką tenka iš
girsti, tai tik iš pakampių paleis
tas paskalas... B. P.

Tarp Ispanijos vyriausybės ir Ispanijos Tuniso arabų vadų įvyko 
susitarimas, suteikiant protektorato teises. Nuotraukoje susita

rimo vadai pasirašo garbės dokumentą.

ta pakelti atlyginimus valdinin
kams. Iš kur finansų ministeris 
paims naujus 200 miliardų fran
kų, apie tai nebuvo nė užsimin
ta. Sąmata ir taip jau rodo mil
žinišką nedateklių, tad nauji mi- 
liardai padėtį nedaug tekeičia,

Prieš rinkimus visos partijos 
šaukia savo kongresus, kuriuo
se bus svarstomos rinkiminės 
programos. Daugiausia dėmesio 
bus kreipiama į finansinius klau
simus. Buvęs ministeris pirmi
ninkas Mendės-France savo par
tijos kongresui lapkričio mėnesį 
ruošia kruopščią ūkio ir finansų 
programą. Joje būsią pripažinta, 
kad gamyba per paskutiniuosius 
metus yra padidėjusi. Bet kartu 
būsią pabrėžta, kad, pav., kaimy
ninės Vokietijos gamyba per tą 
patį laikotarpį net padvigubėju- 
si. Pasak Mendės-France, pran
cūzai turį sutelkti daugiau kapi
talų ir juos investuoti gamybo
je. Stingant privatinio kapitalo, 
turint ateiti į pagalbą pati vals
tybė ir skirti daugiau pinigų in
vesticijoms.

Bet šalia finansinių reikalų 
turima ir kitokių rūpesčių. Jau 
metų metais dėl esamų negero
vių kaltinama dabartinės konsti
tucijos įvestoji santvarka ir jė* 
gų santykis tarp atskirų insti
tucijų. Nemaža atstovų nusima
no, kad reikia siekti didesnio vy
riausybės pastovumo ir aiškiai 
apibrėžti kompetencijas tarp 
parlamento ir vykdomosios val
džios. Pagaliau reikią įkvėpti 
daugiau gyvybės Prancūzų Uni
jai, kaip vadinama dabartinė 
Prancūzija (metropolija su už
jūrio teritorijomis).

Aršiausias konstitucijos keiti
mo šalininkas yra dabartinis mi
nisteris pirmininkas Edgar Fau- 
re. Pagal jo projektus, tas reika
las bus pirmutinis, kurį jis žada 
įnešti į darbų tvarką, kai po va
saros atostogų susirinks parla
mentas. Tiek atstovų rūmai, tiek 
senatas didele balsų dauguma 
pripažino, kad konstitucija 
"principe” turinti būti pakeista. 
Nusistatyta, kad šį kartą nebe
galima pasitenkinti "lopymu”, 
bet reikalinga pagrindinė refor
ma. Pav., daug kas mano, kad 
reikia pašalinti atstovų teisę 
siūlyti naujas išlaidas, kaip tai 
leidžiama pagal dabartinę san
tvarką, nenurodžius šaltinio, iš 
kurio išlaidos gali būti padeng
tos. Iš kitos pusės, siūloma pa
keisti tuos nuostatus, pagal ku
riuos vyriausybė yra priklauso
ma nuo parlamento nuotaikų. 
Tam tikslui reikėtų sutvarkyti 
pasitikėjimo ar nepasitikėjimo 
vyriausybe klausimą. Kodėl, 
pav. kai kyla konfliktas tarp par
lamento ir vyriausybės, turi pa
sitraukti valdžia, tuo tarpu kai 
tautos atstovybė praktiškai ne
gali būti paleista, Kai dėl "Pran
cūzų Unijos” (ją bekūriant, bu
vo nusižiūrėta į britų Common- 
wealth), tai Prancūzija išsižadė
jo savo žemių Indijoje, nors toks 
perleidimas konstitucijoje iš vi
so nėra numatytas. Taip pat san
tykiai su Indokinija yra įgavę 
pobūdį, kuris visiškai nesiderina 
su konstitucijos apibrėžtais 
"asocijuotų” valstybių santy
kiais. Skaitomasi su galimumu, 
kad indokinų valstybės arti
miausioje ateityje iš viso išstos 
iš "Prancūzų Unijos”. Lygiu bū
du laužoma galva, kaip išlyginus
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IŠ TAUTINES
SĄJUNGOS VEIKLOS

Naujai išrinktoji Tautinės Są
jungos Centro valdyba, kuriai 
pirmininkauja Dr. S. Biežis, iš
siuntinėjo visiems skyriams pra
nešimus apie numatomus S-gos 
darbus.

Centras su skyriais numato 
palaikyti glaudų ryšį. Centras 
informuos skyrius aplinkraščiais 
ir asmeniškais atsilankymais. 
Visi skyriai kviečiami Centrui 
teikti sugestijas ir patarimus, 
kad tuo būtų išklausytas visų 
S-gos narių balsas.

Artimiausioj ateity numatyta 
naujų skyrių organizavimas to
kiose vietose, kur yra bendra
minčių, bet skyrių dar nebuvo. 
Taip pat numatytas ir naujas 
narių telkimo vajus. Norima, 
kad S-ga narių skaičiumi padvi
gubėtų.

Suplanuoti artimesni ryšiai 
su ideologiniai artiina spauda ir

Šios imtynės bus paskutinis
Jau dabar pradedama aiškin

ti galimumus artimiausiu laiku 
surengti didelį sąskrydį, kuris 
pasitarnautų Lietuvos laisvės 
reikalui ir lietuvių garbei.'

Dainininkas Povilas Stogis dainuos jubilėjiniam Dirvos koncerte.

Trys leidiniai Lietuvos reikalu
Literatūros svetimomis kalbo

mis apie Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes niekada nebuvo 
per gausu, o tuo labiau jos stin
ga dabar. Ypač pasigendame li
teratūros anglų kalba. Tuo tar-

Trys leidiniai Lietuvos reikalais 
1 pu anglosaksų pasaulio ( Ameri
kos Jungtinių Valstybių ir britų 
Commonvvealth) svarba Lietu
vos laisvės bylai yra taip aiški, 
jog tenka stebėtis, kodėl ligšiol 
tiek maža tepadaryta angliškai 
kalbantiems žmonėms supažin
dinti su mums rūpimomis' pro
blemomis.

šiuo metu, mūsų žiniomis, te
išeina trys periodiniai leidiniai, 
kurių vienas apsiriboja informa
cijomis tiktai apie Lietuvą, o ki
ti du apima visas tris Pabaltijo 
valstybes. Kalba eina apie Lie
tuvos pasiuntinybės Vašingtone 
leidžiamą biuletenį, trijų Pabal
tijo tautų Laisvės Komitetų New 
Yorke žurnalą "The Baltic Re- 
view" ir Londone išeinanti žur
nalą "East and West". (Dabar 
išeina ir ketvirtas — Stud. S-gos 
leidžiamas "Lituanus”. Red.).

Pasiuntinybė Vašingtone pra
dėjo leisti savo biuletenį pačioje 
Lietuvos okupacijos pradžioje. 
Ligšiol jo išėjo 136 numeriai. Il
gus metus jis vadinosi "Current 
News on the Lithuanian Situa- 
tion”, dabar jo pavadinimas su
trumpintas į ”The Lithuanian 
Situation”. Tai storokas leidi
nys, turįs po kelias dešimtis pus
lapių. Savo laiku, kai buvo gau
siau žinių, jis pateikdavo ir ak
tualijų iš okupuotosios Lietuvos. 
Paskutiniaisiais laikais jis dau
giau teikia dokumentinės me
džiagos (valstybės vyrų pareiš- 

(Perkelta i 8 psl.)

VISAM PASAULY
• Prezidentas Eisenhoweris rugsėjo mėn. 10 d. pas save 

susikviečia respublikonų vadus iš visų Amerikos valstybių.
• JAV ir Japonijos politiniuose sluogsniuose jaučiamas di

delis pasitenkinimas Japonijos užsienio reikalų ministerio Šige- 
mitzu vizitui į JAV ir derybų vaisiais.

• Komunistinė Kinija pranešė, kad išleidžia į JAV 12 ame
rikiečių. Amerikos tūloj spaudoj vėl pasigirdo balsai, girią komu
nistų gerumą ...

• JAV oro jėgų vadovybė praneša, kad lėktuvų lenktynėse 
pasiektas, už garsą greitesnių lėktuvų, 822 mylios per valandą.

• Turkija priešinasi, kad Kipro sala, nebūtų prijungta prie 
Graikijos. Iš milijono salos gyventojų 100,000 yra turkai. Tur
kai savo nuomonę grindžia strateginiais sumetimais. Kipro saloj 
vykstančius neramumus malšinti anglai siunčia daugiau kariuo
menės.

• Potvynis rytinėse Amerikos valstybėse sugriovė 1,326 
namus, beveik 5000 namų sugadino sunkiai ir 15,000 lengviau.

• Graikijos karalius Povilas ir karalienė Friderika išvyko 
oficialiam vizitui j Jugoslaviją.

• Buenos Aires, Argentinoje, įvestas apgulos stovis su 
daugeliu suvaržymų. Peronistai tuo siekia sostinę suvaldyti ir 
išvalyti pasipriešinimo centrus.

Povilas Stogis
išeivijos dainininkas
Gal reiktų sakyti — Lietuvos 

Valstybinės Operos solistas ? 
Taip būtų galima P. Stogį pri
statyti. Juk kas bent kurį laiką 
dainavo Metropolitan ar Scala 
operoje, paskui visą amžių tą pri
mename. Pagaliau, argi nevadi
name Lietuvos Operos solistais 
visų dabar čia esančių daininin
kų, prieš 11 ar daugiau metų il
giau ar trumpiau joje dalyvavu
sių? O juk Povilas Stogis irgi 
vieną sezoną dainavo Lietuvos 
Valstybės Operoje. Uolesnieji 
Lietuvos operos lankytojai tą 
vardą atsimena. Tai buvo, tiesa, 
nebe vakar. Tai' buvo 1929 me
tais. Tada vyriausio žynio rolė
je "Aidoje”, Sparafučile rolėje 
"Rigoletto" ir kitose operose 
Kauno publika matydavo ir gir
dėdavo sultingu bosu dainuojan
tį iš Amerikos Lietuvon grįžusį, 
tenai išaugusį dainininką Povi
lą Stogį, laukdami, kada jis pa
sirodys didžiosiose rolėse, pav. 
Mefisto, Don Bazilio.

Pats dainininko vardas trau
kė publikos simpatijas: Sto
gis, kaip sakoma, aukšto sto
go, tai yra, aukšto ūgio, žemo 
balso vyras atrodė tam ir gimęs.

Tačiau P. Stogis Lietuvos 
operą ir Lietuvą greit vėl aplei
do. Kodėl? Kaip jis pats pasako
ja, kiek pervėlai Lietuvon grį
žęs. Jei būtų grįžęs drauge su 
A. Sodeika, M. Rakauskaite, tai 
yra pačioje pradžioje, greičiau
sia būtų įaugęs, kaip ir anie (ir 
gal dabar jo dabar čia neturėtu
mėm ...). Bet 1929 metais, ka
da jau vietinės pajėgos kilo net 
lenktyniaudamos, P. Stogis pa
sijutęs lyg ir "svetimšalis” tarp 
jaunosios kartos. Tad ir nutaręs 
su vietine Lietuvos jaunąja kar
ta nebelenktyniauti.

Grįžo į Ameriką. Sako, kokią 
dešimtį metų po to "burnos ne- 
atvėręs”.j . E". ‘ ;eiškę’.rtė -2niė 
toliau koncertuoti, daugiausia 
amerikiečių publikai.

Bet šia proga, sakosi, jaučiąs 
ypatingai didelį malonumą pa
dainuoti kaip tik saviesiems. Ir 
tai dar ypatinga proga — lietu
viško laikraščio šventės proga. 
Keturių dešimčių metų sukak
ties proga. O pats Stogis, pačioj 
jaunystėj, net kiek anksčiau lie
tuviškam ano meto kultūriniam 
judėjime pradėjo reikštis: su M. 
Petrausku, St. Šimkum ... Bet 
apie tai kitą kartą.

ISTAMBULO 
NERAMUMAI

Nesenai Graikijoje, Solonikų 
mieste, prie Turkijos konsulato 
sprogo bomba. Komentatoriai 
aiškina, kad tai buvęs graikų 
patriotų darbas prieš Turkiją, 
kuri priešinasi, kad Kipro sala 
būtų prijungta prie Graikijos.

Po to tūkstančiai turkų jauni
mo, Istambule įsiveržė į graikų 
gyvenamą rajoną ir jį žiauriai 
nusiaubė. Tai buvęs turkų atsa
kymas graikams.

Aišku, kad tų neramumų dar 
neužteks. Iš abiejų pusių įžeisti 
tautiniai jausmai dar pakurstys 
išsišokimus, vienok rimtos pavo
jingos įtampos tarp Turkijos ir 
Graikijos nenumatoma.

Argentinos diktatorinis prezi
dentas Juan D. Peron buvo meva 
atsfetatidinęs, kad partijai rei
kalaujant galėtų valdžioj pasi
likti ir kiečiau suimti visas val

džios vadeles.
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Šia sava//ę...
Balys Gaidžiūnas

Tūkstančiai mūsų jaunimo,' 
mažesnių ir didesnių, vėl išėjo 
j mokyklas. Atseit, vasaros 
džiaugsmui ir poilsiui sudiev.

Patys jaunieji, kurie pirmuo
sius žingsnius žengs per mokyk
los slenkstį, jiems bus didžiau
sio įspūdžio dienos. Bet su tais 
įspūdžiais kasdien didės parei
gos, reikės dažniau prisėsti prie 
knygos, atsiras mokslo rūpesčių. 
O svarbiausia, atsiras rūpesčio 
mums visiems — ar mūsų jau
noji karta, svetimų kraštų mo
kyklose besimokydama, išliks iš
tikima tėvų kalbai ir tėvų že
mės pareigoms.

Nemažesniu dėmesiu mes į 
mokyklas išlydime ir vyresniuo
sius, kurie per mokyklos slenks
tį žengia jau kelinti metai. Tuo 
pat dėmesiu išlydime ir studen
tus, kurių skaičius auga, jų or- 
ganizarinis gyvenimas judrėja. 
Dažnai jie mums atneša mielą 
džiaugsmą, kad turėsime mote
rų ir vyrų, kurie rimtai pasiruo
šia dirbti įvairų nelengvą darbą 
ir savo dėmesį lenkia prie Lie
tuvos žemės.

Mokiniai išer'ųa į mokyklas, 
mes juos palycfnri mieiu žvilgs-j 
niu, kad jie mokytųsi ir augtų 
mūsų džiaugsmui ir garbei. Iš
ėję jie neišvengiamai susidurs 
su daugeliu nelengvų klausimų. 
Svetimi keliai juos labai dažnai 
plėš iš mūsų tarpo. Svetimos, bet 
viliojančios pagundos juos trauks 
tokiais takais, kurie veda tolyn 
nuo Lietuvos.

Mes visad būkim su jais, su 
jų siekimais ir problemomis, kad 
laiku patartume, įtikintume ir 
prie savęs palaikytume.

Mokiniai išeina į mokyklas, iš- 
lydėkime juos rūpestingai, rū
pestingai sutikime grįžtančius, 
padėkime jiems nugalėti jų sun
kumus, pagyvenkime jų laimėji
mais. Būkime su jais drauge, 
kad drauge ir išliktume.

•
Šią savaitę j Tabor Farmą su

sirenka santariečiai. Jie ten 
svarstys ir spręs organizacines 
ir tautines problemas, ieškos ge
resnių kelių ateičiai.

Daugelis iš jų asmeniškai pa
žįstami, apie daugelį, kaip ener
gingus veikėjus, teko girdėti, 
skaityti laikraščiuose. Tai šau
nus jaunimo būrys. Ir mums

miela, kad Juozas Bačiūnas jau 
antrą kartą juos priglaudžia, 
jiems sudaro sąlygas stipriau su
silydyti, savas problemas išna
grinėti ir apie ateinančias die
nas rimčiau pagalvoti.

Toms visoms geroms ir gra
žioms studentiškoms galvoms, 
kurie atsirėmą j Lietuvą, ieško 
ateičiai geresnių kelių, ir siun
čiame geriausius sveikinimus.

•
Spalio mėn. 9 d. Dirva šven

čia 40 metų sukaktį. Daugeliui 
skaitytojų jau išsiuntinėjome 
specialius laiškus, daugeliui iš
siųsime šią savaitę. Juose kvie
čiame prisidėti prie šių sukak
čių geresnio atžymėjimo. Ir mes 
tikime, kad mūsų skaitytojų šei
ma į tuos laiškus gausiai atsi
lieps.

KAS ir KUR
• Zueriche, Šveicarijoje, įvyko 
Europos lietuvių atstovų suva
žiavimas. Suvažiavime dalyvavo 
šie P.L.B. Europos Kraštų Val
dybų pirmininkai: kun. K. Raz
minas — Austrijos, M. Bajorū
nas — Didž. Britanijos, kun. V. 
Mincevičius — Italijos, E. Tu
rauskas — Prancūzijos, A. Pau- 
laitis — Šveicarijos, Pr. Zunde 
— Vokietijos. Raštu prisiuntė 
pranešimus p. A. Bričkienė, PLB 
Danijos Kr. V-bos pirmininkė ir 
Pr. Sekmokas, PLB Belgijos 
Krašto V-bos pirmininkas.
• Boutono lituanistinei mokyk
lai šiais metais vadovaus Justi
nas Vaičaitis.

Jj • Tarptautinėje Universitetų 
i-Į Vadovų konferencijoje suorgani

zuotoje Pasaulinės Universitetų 
Sąjungos San Carlos de Barilo- 
che mieste Argentinoje, Buenos 
Aires universiteto studentiją at
stovavo M. Šimkutė.

• Detroito šeštadieninė lituanis
tikos mokykla mokslo metus pra
deda rugsėjo mėn. 10 d. 9 vai. 
ryto Šv. Antano parapijos mo
kyklos patalpose.
• Padėkos dienos savaitgalyje, 
lapkričio mėn., Clevelande įvyks
ta Lietuvių Studentų Sąjungos 
visuotinis narių suvažiavimas.
• Bronius Baškys- studijavęs 
mediciną Hamburgo Universite
te ir pasižymėjęs mūsų akade
minio jaunimo veikloj Vokieti
joj, Bostono Universitete baigė 
aukštuosius mokslus ir š. m. rug
piūčio 20 d. Simfonijos rūmuose 
iškilmingo akto, metu gavo bio
chemijos magistro laipsnį. Bro
nius Baškys, kilimo žemaitis, 
Bostone gyvenęs apie šešerius 
metus, dabar, baigęs studijas, 
išvyksta dirbti 'kaip chemikas į 
Worcesterį, Mass., stambioj vai
stų gamybos įmonėj.

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:
Ramonas A., Dr., Rochester 1.00 
Ripskis A., Chicago..........  1.00
Seniūnas A., Richmond .... 1.00 
Mudrjfuskienė S., Cleveland $1.00 
Mackevičius F., Rochester 2.00 
Mitalas P., Philadelphia .... 1.00 
Milašius P., Cleveland ....... 1.00
Kazukauskas A., Paterson 1.00 
Kriščiukaitis J., Dorchester 1.00 
Virpša Stasys, Chicago .... 1.00 
Šiaučiūnas S., Chicago....... 2.00
Cicėnas K., Chicago..........  1.00
Kliorė B., Cicero .............. 2.00
Miliauskas A., Dr.,

Willoughby ................ 2.00
Šlapikas A., Norfolk ....... 0.50
Rėklaitis A., Chicago ....... 1.00
Meiliūnas M., Toronto....... 1.50
Kaunelis Ign., Detroit ....... 1.00
Baublys M., Vokietija ........ 2.00 
Dedulionis V., Cleveland .... 1.00 
Kazakas P., Hartford ....... 2.00
Mieželis Vladas, Chicago .... 1.00 
Silgalis Emilija, Baltimore 1.00 
Pryžgintytė-Vilčinskienė,

Cleveland ..................  1.00
Visiems aukotojams reiškia

me padėką.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikale 
laukti nei metų, nei mėneafr 

pabaigos!

BALSUOK UŽ

George Zimmerman
CANDIDATE FOR 
JUDGE

OF THE MUNICIPAL COURT

TURI PUIKIAUSIĄ PASIRUOŠIMĄ GERAI
ATLIKTI TEISĖJO PAREIGAS 

Išrinkit GEORGE ZIMMERMAN teisėju 
RINKIMAI ANTRADIENĮ, 

SPALIO MĖN. 8 I)., 1955

6 metų darbo pradžia sausio mėn, 4 d., 1956 m.

• Rašytojas Jurgis Jankus iš
leidžia naują knygą "Senas ka
reivis Matatutis”.

DETROIT
BALFo RINKLIAVA

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

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. 66th PLACE

JAV kariuomenė pradeda naudoti tokį ginkluotą tanką, k'jtų tankų naikintoją. Sakoma, kad su 
tokia pabaisa labai sunku kovoti.

ruomenei pavyks sėkmingai įs- 
spręsti tiek mokytojų, tiek pa
talpų klausimą.

pratimams skautiškajam patyri
mui lavinti.

Sekantį mėnesį (rugsėjo 24) 
vietos Balfo skyrius ruošiasi De
troito mieste pravesti viešą rink
liavą gatvėse. Ankstyvesniais 
metais rinkliava būdavo didelis 
laimėjimas tremtyje likusių tau
tiečių vargui sumažinti. Reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais rink
liava pavyks dar geriau, negu 
anksčiau, šiam darbui tačiau rei
kalinga didžiulė visų Detroito, 
lietuvių talka.

Norėtume detroitiečius jau iš 
anksto paraginti registruotis rin
kėjais Gaivos krautuvėje, V. 
Kukučionio laikrodžių parduotu
vėje arba pas vietinius Balfo pa- "politikų” tarpe užsipuolimų tai 
reigūnus. I prieš vieną, tai kitą lietuvišką

jaunimo organizaciją, nežiūrint, 
kad organizacijos yra viena iš 
stipriausių priemonių jaunimo 
kovoje su nutautėjimu. Ar ne
būtų laikas kaikam pagalvoti,' 
kad kertame tą šaką, už kurios 
norime išsigelbėti nuo nutautė
jimo? O gal kaikam tai jau ne
besvarbu ?!

Z. V. Rekašius

Los angeliečiai V. Motiekaitis 
su šeima, viešėdami Detroite, 
Balfui per Neringos knygyną 
paaukojo $5.

BENDRUOMENĖS VARGAI

DAUGĖJA MIŠRIOS ŠEIMOS
Paskutinių metu vietos lietvr- 

vių kolonijoje įvyko net keletas 
lietuvių vedybų su svetimtau
čiais. Ir vis tai iš naujosios emi
grantų kartos. Taip pat vis dar 
pasitaiko vyresniosios kartos

Stovyklai vadovavo dar iš Lie
tuvos didelį skautiškąjį patyri
mą atsivežęs paskautininkas Ed
vardas Petraška. Stovyklos dva
sios vadas — skautininkas kun. 
L. Musteikis, ūkio reikalus tvar
kė — skiltininkas F. Pabilionis, 
medicinos priežiūra rūpinosi — 
dr. J. Petrikonis.

V. 
P. 
P. 
S.

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
4455 S. California Avė.

Chicago 32, III.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus, 
šaukite — YA. 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9, šoštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus.

Tel. offic’o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203
Dr. Juozas Bartkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Nervest Medical Center 

2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad.,

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniai!
12—4 p p. šeštadieniai*.

Įsidėmėk

ATKREIPKITE 
DĖMESĮ

Tokių plokštelių (gramafo- 
nams) albumose dar nėra buvę: 

Januškaitės 15 dainų $8.00 
Bičkienės 8 dainų ....... $5.50
Radzevičiūtės 6 dainų $3.50 
Liepos 8 dainų ..........  $5.50

Kalv.-Matekaitienės 8 d. $6.00 
švątio-Marijošiaus 14 dainų $8.50 
Čikhgos Vyrų Choro 12 d. $8.00 
Čiurlionio Ansamblio 15 d. $10.00 
A. Kuprevičiaus piano 9

(Čiurlionio) kūriniai ..... 5.00
Katalogų ir kitų informacijų 

reikalaukite, juos siunčiame į vi
sus kraštus. O vaikams vežimė
liai reto gražumo (gauti iš Eu
ropos), kainos nuo $47.00.

Be to rasite dar šias prekes: 
RAŠOMAS mašinėles visok. raid. 
nuo 67 dol. Foto aparatus Leica, 
Retina nuo 45 dol. Laikrodžius

Skautų vadovybės buvo suda
ryta galimybė drauge su skau
tais paatostogauti ir skautų-čių 
tėvams bei artimiesiems. Jiems 
buvoi leista įsikurti palapinėse 
netoli stovyklos ir už nustatytą 
atlyginimą naudotis maistu iš 
skautų virtuvės, šie asmenys, iš 
arčiau stebėję skautų stovykla
vimą, gėrėjosi pavyzdinga sto
vyklos tvarka ir skautų vadų di

Bendruomenės išlaikoma pra
džios ir aukštesnioji lituanistinė 
mokykla ruošiasi pradėti naujus 
mokslo metus. Pernai mokyklai 
vargais negalais pavyko surink
ti reikalingą skaičių specialistų 
mokytojų. Šiais metais, atrodo, 
yra kitaip, nes Draugo 193 nr. 
skaitome, jog būtų gerai, kad 
"mokytojauti sutiktų tie žmo
nės, kurie .visuomenėje turi au
toritetą ir gerą vardą”.

Gan keistai skamba šio slapu
ko korespondento žodžiai. Ne
jaugi norėta pasakyti, kad buvu-| Camp, apie 60 mylių nuo Oma- 
sieji mokytojai neturėjo gero 
vardo ir autorteto. Įdomu, kokie 
gi autoritetai čia atlieka teisėjo 
vaidmenį ?

Mums atrodo! kad mokytojau
ti neužtenka vien gero vardo ir 
autoriteto, čia reikalinga dar vie
na smulkmena •— būti tam dar
bui pasiruošusiam ir turėti mo
kytojui reikalingą išsilavinimą. 
Ir policininkas ir kaminkrėtys 
gali turėti ir gerą vardą ir au
toritetą visuomenėje, bet vargu 
šių profesijų žmonės sugebėtų 
mokytojauti.

Atrodo, kad tokios korespon
dencijos tik apsunkina tiek ben
druomenės pastangas švietimo 
srityje, tiek ir taip nelengvą mo
kytojų darbą. Teko nugirsti, kad 
keli mokytojai dėl to net atsisa
kė šiais metais mokykloje dirbti, 
abejodami ar jie turi gerą vardą 
kaikurių korespondentų "visuo
menėje".

Teko taip pat nugirsti, kad 
kažkas esąs apskundęs vyskupi
joje kaikuriuos mokytojus ir dėl 
to bendruomenei susidaro sun
kumų gauti parapijos mokyklos 
patalpas. Norėtume tikėtis, kad 
žemi šmeižtai nepakenks lietu
viško švietimo darbui, o bend-

OMAHA
STOVYKLAVO SKAUTAI

Omahos lietuvių skautų vieti
ninko. skautininko kun. L.**Mus- 
teikio pastangomis buvo išnuo
mota savaitei laiko speciali skau
tams stovyklauti vieta__Cedar

hos. šioje stovykloje nuo rug
piūčio mėn. 14 d. iki 21 d. ir 
gyveno lietuviukai skautai ir 
skautės, mokydamiesi čia skau
tiškojo patyrimo ir pramogau
dami.

O pramogoms įrengimų šioje 
stovykloje tikrai netrūko. Čia 
puikus maudymosi baseinas, lai
veliai irstytis upėje, jodinėjimui 
arkliai ir dvi šaudyklos: viena 
šaudymui iš šautuvų, kita — iš 
lankų. Tik "negailestingas” sto
vyklos vadovas visą laiką nelei
do pramogauti: sustatė dieno
tvarkę, pagal kurią buvo numa
tytas laikas pramogoms, o taip 
pat skirtas laikas ir įvairiems1

deliu pareigingumu. Todėl tenka šveicariškus nuo 18 dol. Grama- 
apgailestauti, kad stovyklavimui fo"us * nuo do1-
pasibaigus vienam kitam is jų plokšteles gausite pag j. Karve. 
teko išgirsti neužtarnautą prie- p. 3322 So. Halsted St., Chicago 
kaištą. J. P. 111., tel. YA 7-0677.

BALF pirmininkas kan. J. B. Končius aplanko Vokietijoje esan
čias senelius-ligonius. Tokių Vokietijoje esame 852. Juos būtina 
kas mėnesį paremti bent vienu kitu doleriu. Aukokit jų paramai 

ir pinigus siųskit į BALF centrą.

Patenkinta MOTINA
sūnūs ir dukterys

1272 East 71 St pašaukia dažnai
Cleveland 3, Ohio

Ji žino šeimos

žinias . .

I Toli gyvenantieji

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY

San ba Dau . . Fan ba fililhf!POINT1
ON-LAKE-ERIE

NOW GREATER THAN E VERI Recreation 
for the entire family... switnming, fishing, 
boating, moonlight eruises, tenms, pienies. 

į? Free movies, dancing, and spectaculart.
New Midway attractions. Good restaurants, 
bars, popular prices. Children’s playroom, 
sitter service. Stnday services for all faiths.

Family Ąccommodafions
HOTE1L BREAKERS 

_________ Cleveland: SU 1-7270
AMPLE PARKING

U.S. Highway 6, six milos east of Sandusky 
Passenger Ferry Service from Sandusky

DIRVOS
adresą

seimos ryšiai 
yra stipresni.

FINEST BATHING BEACH IN THE VVORLD!

Šaukite 
bet kur 
Amerikoj 
už $2.00. Mažiau 
kaštuoja vakarais, 
sekmadieniai ir 
šventom dienom.

Pažiūrėkite pirmam pualaprn jūsų 
telefono knygoj dėl tų tipiškų kainų.

tiek mažai KAINUOJA, TIEK DAUG REIŠKIA
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Mūšy jaunimo amerikončjimas 
ir miesčionejimas

DR. J. BALYS, VVashington, D. C.

versime lietuviškai kaubojiškas 
dainas ar kursime naujas apie 
automobilius ir televizijas, jei 
dainuosime ”hit tunes” lietuviš
kais žodžiais, tada bus aišku, kad 
kultūriniu ir etniniu atžvilgiu 
mes esame tik lavoninė.

Tačiau taip blogai dar nėra. 
Chicagoje yra "Ateities” grupė, 
šokanti lietuviškus šokius, nors 
beveik visi jos dalyviai Lietuvos

kitokios

skaitėme 
J. Bačiū-

Visados su malonumu pasi-' skutinę vietą užimd liaudies dai- 
skaitau nepailstančio mūsų se-| nos ir šokiai. Tik man atrodo, 
nosios kartos veikėjo lietuviško-) kad nėra jokio reikalo mūsų dai- 
je dirvoje, Juozo Bačiūno straip-l nas sumiesčioninti ir manyti, 
snius, kuriuose dažnai galima 
rasti įdomių ir vertingų suma
nymų bei pastabų. Remdamasis 
savo ilgamečiu patyrimu, J. Ba
čiūnas nevengia pajudinti opius 
ir dėmesio vertus klausimus, ku
riuos pasvarstyti niekados ne
bus perdaug, vistiek, ar su auto
riaus išvadomis ir pasiūlymais 
sutiksime, ar liksime 
nuomonės.

Paskutiniu laiku 
"Dirvoje” (Nr. 32-34)
no svarstymus, kaip prieiti prie 
Amerikoje gimusio mūsų jauni
mo ir kaip jį suįdominti lietuviš
kais reikalais, kitaip sakant, kaip 
jį išlaikyti lietuviškoje bendruo
menėje. Klausimas labai opus. 
Aš pats šioje srityje turiu įvai
raus patyrimo, bet negaliu su 
visais autoriaus pasiūlymais su
tikti.

Atrodo, kad yra dvi pagrindi
nės priežastys, kodėl jaunimas "atgal j gamtą”, atsirado kaip 
tolsta nuo tėvų kalbos, papročių atsvara miesčioniškumui ir kaip 
ir pomėgių. Pirmoji priežastis — 
lietuviškos mokyklos stoka. Ke
letas šeštadienio mokyklos pa
mokų neatsvers penkių savaities 
dienų, praleistų kitokioje aplin
koje. Tiesa, lietuviai pristatę 
daug gražių mokyklos namų ir 
šiame krašte, bet nedaugelis jų 
lietuvybei tarnauja, didžioji da
lis dargi daugiau kenkia, negu 
ją palaiko.

Antroji priežastis — mūsų 
draugijų ir organizacijų per di
delis nusipolitikavimas, visur ki
šimas pasaulėžiūrinio prado, kur 
jis tinka ir kur netinka. Persal
dyta kava neskani. Jaunimo ne
gali suįdominti sehųjų’ fieterfos 
dėl tuščių ambicijų, kas yra di
desnis autoritetas ir kas turi 
teisę kalbėti "vyriausybės var
du". .. Visokios fantazijos, kaip 
svarstymai kas geriausiai tiktų 
į būsimus Lietuvos prezidentus, 
primena pasaką apie Jurgelį 
Durnelį. Ar nuostabu, jei jauni
mas nenori į tokią draugystę dė
tis? Daug yra tokių, kurie rūpi
nasi, kad jaunimas išaugtų ge
rais katalikais, arba gerais 
krašto piliečiais. Visa tai gerai, 
bet blogai, kai labai nedaugeliui L, „ ... . .. .
terūpi, kad tas jaunimas išliktų) tą patį randi, kaip ir kaimyni- 
nesvetimas lietuvybei.

O vis dėlto galima rasti būdų1 nulemta veikiai pranykti iš že- 
mūsų jaunimui suįdominti lietu- mės paviršiaus” (Lietuvių En- 
viškais dalykais. Jų tarpe nepa- ciklopedija IV, 233). Jeigu mes

kad Amerikoje augęs lietuvių 
jaunimas neturi jokios nuovokos 
ir pajautimo grožiui, poezijai ir 
muzikai. Tie pradai yra, tik rei
kia daugiau pastangų ir mokėji
mo juos pažadinti ir išvystyti. 
Jeigu šitokių pastangų nebus de
dama, arba priešingai — dar nėra matę. Septynios mergaitės, 
daugiau stumiama miesčionėj i- visos gimusios Chicagoje, Alice 
mo link — tada iš to jaunimo Stephens vadovaujamos išsimo- 
nebus džiaugsmo nei lietuviams, 
nei amerikonams. Futbolizmas, 
beisbolizmas, boksas, kaubojiš- 
kumas ir panašūs žmogaus dva
sią žaloją laukiniški pojūčių dir
ginimai turi būti atsverti dva
sinėmis vertybėmis, realizmas 
atmieštas svajingumu. Jaunimas 
mėgsta, kas yra neįprasta arba 
egzotiška, nenori visko aklai pa
mėgdžioti, bet ieško ko nors nau
jo ir savotiško.

Visas platus skautų sąjūdis, 
paremtas auklėj imuoju šūkiu

I

gali būti mažiau pa- 
negu kasdieniniame 
lygiai taip pat nesu- 
indėniški ? Dalykas

išraiška bodėjimosi juo. Ar dau
gelis šių dienų Amerikos vaikų 
yra matę tikrą indėną, su juo 
kalbėję ar bendravę? O kaip 
mėgstama yra indėnų romantika 
paauglių ir net suaugusių tarpe.

Kodėl mūsų tolimo lietuviško 
krašto praeitis, papročiai, dainos 
ar šokiai 
trauklūs, 
gyvenime 
tinkami
toks, kad komerciški visokių in
dėniškų ir kaubojiškų dalykų 
gamintojai moka prie jaunimo 
prieiti, savo pagamintą prekę 
(dažnai gryną šlamštą) išrekla
muoti ir padaryti madinga. Ta
čiau jeigu mes manysime, kad 
viskas, kas yra tradiciniai lie
tuviška, jau atgyveno savo am
žių ir nebetinka naujoms gyve
nimo sąlygoms, tada aišku, kad 
ir mes patys tinkame tik archy
vui ąr muzėjui, kaip kokios su
kalkėję straigės.

Labai rimtai apgalvojęs ir 
remdamasis kultūros istorijos 
liudijimu, neseniai esu parašęs 
šiuos žodžius: "Jei liaudies poe
zija arba liaudies dainos nieku 
ypatingu nepasižymi, jei jose tik

nėse tautose, šitokiai tautai jau

kė ir dainavo senąsias mūsų su
tartines, nors toks dainavimo 
būdas yra ir sunkus, ir neįpras
tas mūsų dainomis, tačiau labai 
įdomus muzikiniu atžvilgiu. Ma
no duktė, grįžusi iš vasaros sto
vyklos, su pamėgimu dainavo 
vieną nuostabiai gražią, šimtme
čių senumo dzūkų rugiapiūtės 
dainą, nors ji neturi jokio su
pratimo, kas yra ta rugiapiūtė. 
Tatai rodo, kad mokytoja suge
bėjo atskleisti tos dainos grožį 
ir ją pamėgo jaunos mergaitės, 
niekados nebuvusios rugių lau
ke.

Vokiečiai turi milijoninius 
miestus, Berlyną ir Hamburgą, 
austrai — Vieną, prancūzai — 
Paryžių, tačiau tradicinis 'me
nas ten nėra miręs. Prieš trejis 
metus austrų liaudies dainų, mu
zikos ir šokių trupė važinėjo po 
didžiuosius JAV miestus ir uni
versitetinius miestelius, ten da
vė visą eilę pasirodymų. Jie su
silaukė nemaža pasisekimo tų 
pačių futbolo pramuštagalvių 
tarpe. Pagaliau čia pat JAV yra 
išleista visų tautinių grupių tiek 
daug liaudies muzikos albumų 
(ne vien tik negrų ”blues”l), vi
sokių dainynu gaidų ir knygų, 
kad jiems surašyti neužtektų ke
lių "Dirvos” numerių. Pavarty
kime tik Library of Congress, 
Folklore Section, ir visos eilės 
privačių firmų, kaip Folkways 
Records New Yorke ir kt. kata
logus, kuriuose surašyti šimtai 
ir tūkstančiai tos rūšies leidinių, 
tada įsitikinsime, kad amerikie
čiai ne vien tik beisbolu ar imty
nėmis tesidomi. Kaip įrodymas 
galima suminėti neseniai išleista 
storą knyga: Ch. Hayvvood, "A 
Bibliography of North American 
Folklore and Folksongs” (N. Y. 
1951). Ten net 1.159 psl. užima 
knygų ir straipsnių antraščių 
surašymas, ir tai toli gražu ne
pilnas, pvz. ten nepaminėtas nei 
vienas š. Amerikoj išleistas lie-

tuviško folkloro veikalas.
Perdaug dažnai mes žavimės 

svetimais blizgučiais, bet nema
tome ir nemokame įvertinti, ką 
mes patys tikrai vertingo turi
me. Vis svetimi mums turi pra- 
krapštyti akis. Štai L. Deutsch 
išleido ” A Treasury of the 
World’s Finest Folk Songs” (N. 
Y., 1942), kur yra įdėtos šešios 
lietuviškos dainos. Kitame pa
našiame rinktinių dainų rinki
nyje, "Botsford Collection of 
Folk Songs” (N. Y., 1931) 2-me 
tome įdėtos irgi šešios lietuviš
kos dainos. Ir tai vis mūsų seno
sios dainų kūrybos pavyzdžiai, o 
ne kokios naujoviškos talatuš- 
kos, kurios tik pilnos pasigailė
jimo šypsenos tegalėtų susilauk
ti.

J. Bačiūnas savo straipsnyje 
paminėjo A. Vanagaičio dainas, 
kurias pamėgęs Amerikos lietu
vių jaunimas. Senesnius Vana
gaičio dainų leidinius sunku gau
ti, bet štai turiu rankose šiemet 
Chicagos lietuvių skautų išleistą 
dolerinę knygelę ”101 Daina”, 
kurioje perspausdinta ir visa ei
lė Vanagaičio dainų, štai jų pra
džios: Ulonai, ulonai, širmieji 
žirgeliai; Subatos vakarėlį bal
nojau juodbėrėlį; Kai aš turėjau 
kaime mergelę; Ar aš tau sese 
nesakiau; Aš užlipsiu ant kalno, 
pažiūrėsiu į jūrą; Tris dzienas 
tris nakcis kelaliu ėjau; Šią nak
telę miego nemiegojau, žalioj 
lankoj žirgelius dabojau; Jai ne
rūpėjo rytelis kelti, nei per ra- 
sužę grėblelis traukti; Ant kal
no malūnėlis, po kalnu ežerėlis; 
Vai tu žirge, žirge; Vidury gi
rios ąžuolėlis; Eik sesute darže- 
lin; Per laukelį jojau; žalioj gi
rioj, lygioj lankoj; ir keletas ki
tų.

Jeigu šitokias dainas mėgsta 
ir dainuoja mūsų jaunimas Ame
rikoje, tada būkštauti nėra ko 
ir joks dainų "sumiesčionini- 
mas” nereikalingas, žinoma, rei
kia padėti jaunimui jas išmokti, 
tada ir jų grožį pajus. Juk ir 
skaityti reikia mokytis.

* SPAUDA *
DAR DĖL "NUOSTA

BIŲ SKAIČIŲ”
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P. V. Rastenio straipsnis buvo 
paskelbtas "Dirvoje” rugp. 4 d. 
žymiai anksčiau, būtent birž. 30 
d. atsiliepė dėl tų skaičių "Eu
ropos Lietuvis” (Nr. 55, pusi. 4). 
Pluksnagraužis pažymi, kad 
"laikraščių leidėjai nesigailėjo 
skaitlinių, nurodydami savo ti
ražus ... Jei iš tikrųjų komu
nistai turėtų 36.599 skaitytojus, 
tai ir aš nebenorėčiau važiuoti 
Amerikon. Tokia statistika la
bai jau primena sovietinius rin
kimų duomenis .;. Mano apskai
čiavimu "Vilnis” per metus gal 
tiek ir atspausdina. Tada ir "Eu
ropos Lietuvis” būtų pats di

džiausias laikraštis pasaulyjeTarnyba, Jei "Knygų Lentyna' 
per metus jo atspausdinama būtų leidžiama šiemet ir antra

l” 

būtų leidžiama šiemet ir antra
jame pusmetyje, šiais pinigais 
būtų apmokėta 20 prenumeratų 
lietuvių kultūrininkams, gyve
nantiems kraštuose, kurie varžo 
valiutos išvežimą užsienin.

Malonu pažymėti, kad šiemet 
už 9 prenumeratas sumokėta iš 
p. v.-konsulo A. Simučio gražin
to honoraro (už straipsnį "Kny- 

, gų Lentynoje”), dar už 5 pre- 
"Nuostabūs skaičiai”, siunčiu! numeratas sumokėjo p. ats. mjr. 
čekį $20.00 pagelbėdamas Jūsų J- M., p. A. K. ir kiti, 
darbui. Prašau maino vardo ne
minėti, dėl Jūsų rekordo galite 
padėti N. N. Būtų labai įdomu 
tikrai žinoti mūsų laikraščių už
simokėjusių prenumeratorių. Ne
sakau kiek ypatų skaito laikraš
tį, bet kiek yra užsimokėję, jei 
tokia skaitlinę būtų galima gau
ti. Linkiu Jums geros sėkmės 
Jūsų užsibrėžtam darbe ...”

Tokį laišką gavo Liet. Bibliogr.

104.000 egzempliorių. Kokiais 
tikslais Amerikos lietuvių spau
da šitokias statistikas skelbia 
visiškai aišku: teta, dolerius me
džiojant, reikia reklamos. Reikia 
jos ir Kremliaus samdiniams ...

O čia jau JAV piliečio nenu
ilstamo ir nesenstančio p. N. N. 
atsiliepimas: "Perskaitęs Dirvo
je 8/4/55 num., p. V. Rastenio 
"Nuostabūs skaičiai”,

Administracija stengėsi suras
ti daugiau prenumeratorių. Pa
siuntė 177 laiškus liet, kultūri
ninkams JAV-se ir Kanadoje. 
Atsiliepė ir užsiprenumeravo 19. 
Pasiųsta taip pat 50 laiškų JAV 
ir Kanados vieš, b-koms (Pub- 
lic Libraries), viena paprašė at
siųsti pavyzdinį Nr., bet prenu
meratorių nesusirado...

<•

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja ap- 
draudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 252)
\'

Amerikos alus
neturi tokį skonį 
kaip STROH’S

SKONIS
Stroh’s yra vienintelis Ame
rikos alus gaminamas ka
tiluose virs atviros lieps
nos. Todėl Stroh’s ir turi 
lygesnį, labiav gaivinantį 
skonį, kuriam joks kitas 
alus negali prilygti.

SiROft Basu* 
\ s t nt r., t k s J

Jums patiks

The Stroh Brewery Co.» Detroit 26, Michigan

Dr. JONAS ŠLIŪPAS
B. R.

Visa tatai parodo J. Šliūpo gebėjimą "su
derinti savo tautinius jausmus su socializmo 
idėjomis. Tuo būdu, pasak V. Mykolaičio, 
"Šliūpas skelbia savotiška tautinį socializmą 
ir laisvamanybę. Skelbdamas socializmą ir 
kovą su kunigais, Šliūpas tuo pačiu metu 
uoliai agituoja steigti lietuviškas parapijas 
ir skirtis nuo lenkų”. ("Liet. Lit. Ist.” I d.). 
Tame darbe jam uoliai talkininkauja kun. 
Varnagiris ir kun. Aleksandras Burba, auto
rius žinomų poemų "Senkaus Jurgis” ir "Po
nas Bartkus" ir vėliau pasirodžiusio veikalo 
"Peržvalga lietuvystės darbų Amerikoje”. 
Dėl savo lietuviško nusistatymo bei patrio
tinės veiklos Vilniaus vyskupijos persekio
tas, net kalintas Gardino kalėjime, A. Bur
ba, Šliūpo kviečiamas, atvyksta Amerikon, 
kur, Vaižganto teigimu, "nesibaidė Šliūpo be
dieviškumų ir ilgą laiką kartu su juo dirbo 
visuomeninį darbą”. Redaguodamas katali
kiškąją "Vienybę Lietuvninkų”, jis kartu re
mia straipsniais ir Šliūpo "Lietuviškąjį Bal
są”. Nenuostabu, kad tokia vieninga lietuvių 
šviesuolių veikla tampa apvainikuota gražiais 
laimėjimais. Išeiviai lietuviai ima skirti save

nuo lenkų, ir, to pasekmėje, pakyla lietuviš
kųjų bažnyčių bei parapijų skaičius.

Dėl įvairių intrigų užsidarius 1889 m. 
"Lietuviškajam Balsui”, Šliūpas tais pačiais 
metais iš New Yorko persikelia gyventi į 
Baltimorę. čia įsteigia "Lietuvių Mokslo 
Draugystę”, kuri 1890 m. išleidžia jo "Die
viškuosius Raštus ir Raštininkus”. Tos drau
gijos lėšomis Tilžėje leidžiamas socialistinės 
krypties laikraštis "Apšvieta”, kurio pasiro
do iš viso 15 nr.

Kiek vėliau J. Šliūpas įkuria "Susivieni
jimą Lietuvių Socialistų Amerikoje” ir ima
si leisti "Naująją Gadynę”. Iškilūs nuomo
nių skirtumams, jis 1905 m. atsiskiria nuo 
socialistų ir suorganizuoja "Susivienijimą 
Lietuvių Laisvamanių", išleisdamas naują 
laikraštį "Laisvoji Mintis”.

Iš savo visuomeninės veiklos Šliūpas jo
kios medžiaginės naudos neturėjo ir nega
lėjo turėti, nes jo leidžiami laikraščiai jam 
tik nuostolius nešė. Pragyvenimo rūpesčiai ir 
nepritekliai nuolat slegia Šliūpą, jau sukūrusį 
šeimą, bet neturintį specialybės nei nuola
tinio pajamų šaltinio. Todėl jis, nors ir pa

vėluotai, ryžtasi Marylando ir kt. universi
tetuose tęsti seniau nutrauktas studijas. Sėk
mingai jas baigęs, įsigyja medicinos gydyto
jo diplomą. Nuo to laiko verčiasi gydytojo 
praktika. Būdamas labai geros širdies, ne
pasiturinčius tautiečius Šliūpas gydo be jo
kio atlyginimo. Jo suteikta vargšams medi
cinos pagalba per 26 praktikos metus Ame
rikoje vertinama 18,000 dolerių.

Iš prigimties linkęs į organizacinį dar
bą, Šliūpas ir šioje srityje nusipelno, su vieno 
lenkų gydytojo pagalba suorganizavęs aku
šerių kursus, kuriuos baigia apie 30 lietu
vaičių.

Apibūdindamas dr. Jono Šliūpo darbą 
Amerikoje, dr. K. Grinius teisingai rašo: 
"Amerikoje J. Šliūpas savo tautinį veikimą 
taip išplėtė, kad nė vienas svarbesnis įvykis 
neapsiėjo be jo. Ar tai suredaguoti raštus 
rusų valdžiai, kad leistų lietuvišką spaudą 
Lietuvoje, ar sušelpti su caro valdžia kovo
jusius ir nukentėjusius, ar 1900 m. suorga
nizuoti Paryžiaus parodoje lietuviškąjį sky
rių ir t;t. — visur randame Šliūpą kaip ak
tyvų veikėją. Stebimės jo energija, suma
numu ir pasišventimu bendriems lietuvių 
tautos reikalams.

Apskritai kalbant, Šliūpas, būdamas 
Amerikoje, lietuvių tautai padarė tiek daug 
naudingo, kad vargu kitam kam yra tekę tiek 
daug padaryti. Jei Lietuva susilaukė nepri
klausomybės ir laisvės, tai prie to ypač daug

yra prisidėjęs J. Šliūpas. Už tai lietuvių tau
ta amžinai jam bus dėkinga ir su didžia pa
garba jį minės” ("Lietuviai”, Nr. 3).

3. LIETUVAI PRISIKELIANT...

Europos padangė niaukėsi, kol 1914 m. 
įsiliepsnojęs didysis gaisras apėmė visą kon
tinentą. Karo šmėkla, naikindama viską pa
keliui, persirita ir per Lietuvą, atblokšdama 
tūkstančius lietuvių, karo tremtinių, į Ru
sijos gilumą. Patyręs apie savo tautiečių 
vargus ir bėdas, Šliūpas, nieko nelaukdamas 
skuba iš Amerikos vargstantiems broliams 
pagalbon. 1917 m. jis su savo dukterimi Al
dona, per Sibirą, atvyksta Rusijon, atvež- 
damas jiems gausių šalpų. Suėjęs į kontak
tą su latvių šviesuoliais, jis siūlo jiems ben
drai kurti lietuvių-latvių respubliką. Nera
dęs betgi šiai idėjai pritarimo, vyksta į Šve
diją. Čia pabuvojęs, išleidžia lietuvių kalba 
knygas "Lietuva ir anglai” ir "Šiaurės Tau
tų Sąjunga”. Pastarojoje knygoje jis kelia 
mintį — atkurti nepriklausomą Lietuvą, su
sivienijusią su švedais, suomiais, estais, lat- 
ciais ir kitais artimais lietuvių kaimynais. 
Tuo pačiu metu pasirodo jo veikalas anglų 
kalba "The Past, Present and Future of Li- 
thuania”, plačiai išgarsinęs Lietuvos vardą 
užsienyje.

1918 m. grįžta J. Šliūpas Amerikon ir 
veikia Amerikos Lietuvių Taryboje. Po ku

Jis yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas

rio laiko Vėl jį laivas neša per Atlantą prie 
Anglijos krantų. 1919 m., kaip Amerikos lie
tuvių įgaliotinis, Londone įsteigia Lietuvių 
Pasiuntinybę, parkviesdamas į ją iš Lietu
vos prof. V. Čepinskį ir K. Bizauską.

Po to aplanko Prancūzijos sostinę Pa
ryžių, gindamas Lietuvos reikalus. Ten vei
kusio Lietuvos komiteto pasiųstas, važiuoja 
į St. Nazaire, kur Amerikos kariuomenės san
dėliuose priperka už pusę milijono dolerių 
mūsų krašto ligoninėms reikalingų medika
mentų bei šiaip visokių padargų. Su šiuo 
brangiu turtu atsiduria Lietuvoje. Tais pa
čiais metais ir J. Šliūpas, bene jo paties pa
geidavimu, vyriausybės paskiriamas atstovu 
į Rygą. Vėl atbunda jo svajonė suvesti abi 
broliškas tautas į darnią vienybę, tačiau ir 
šį kartą šis jo nuoširdus siekimas, lenkų įta
kai pasidavusių latvių politikų neparemia- 
•mas, laikomas neįgyvendinamu, nerealiu.

Rygoje pergyvenęs latvių kovas su ber
montininkais, 1919 m. pabaigoje grįžta tė
vynėn. Po to p. Natkevičiaus lydimas, lanko
si Estijoje, Tartu mieste, tartis su rusų at
stovu dėl santykių užmezgimo. Grįžus Lie
tuvon, valstybės reikalai vis dar neleidžia 
Šliūpui pasilsėti. Sekančiais metais (1920) 
jis vėl leidžiasi tolimon kelionėn — vėl ton 
pačion Amerikon. Turėdamas didelį tenykš
čių lietuvių pasitikėjimą, jis sėkmingai ren
ka pinigus prekybos laivyno užuomazgai ir 
steigia* įvairias finansines bendroves.
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SP6R1AŠ
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

LENGVOJI ATLETIKA 5-SE 
ŽAIDYNĖSE

Ankstyvesniame Dirvos nume
ryje davėme 5-jų Sportinių žai
dynių bendrą apžvalgą. Šį kartą 
patieksime techniškus davinius 
bei’paskirų sporto šakų vertini
mą.

Pirmiausia apsistosime ties 
lengvąją atletika. Išskyrus vyrų 
klasę, lengvojoje atletikoje buvo 
galima pastebėti gerėjimo žy
mių, tiek pasekmių, tiek ir daly
vių skaičiaus atžvilgiu. 13 pa
siektų naujų žaidynių rekordų ir 
1 pakartotas aiškiai apie tai by
loja. Ypatingas aktyvumas buvo 
matomas jaunių bei mergaičių 
klasėse, kas duoda vilčių ateičiai.

Komandiniai, lengvojoje atle
tikoje ėjo varžytinės tarp 2 klu
bų, Chicagos LSK Perkūno ir 
Clevelando LSK žaibo. Dar šiek 
tiek dalyvių davė Toronto LSK 
Vytis ir keletą paskirų sporti
ninkų Chicagos ASK Lituanica 
ir LSK Gintaras. Perkūno — žai
bo dvikovę laimėjo žaibais, bend
rai visose klasėse (vyrų, moterų, 
jaunių ir mergaičių) surinkęs 
94 taškus, tuo tarpu kai Perkū
nas gavo pasitenkinti 71 tašku. 
Trečioje vietoje liko LSK Vytis 
su 19 taškų, tolimesnes vietas 
užimant LSK Gintarui (11 taš
kų) ir ASK Lituanicai .5 tašk.).

Vyrų klatsėje, dalyvių eilėse 
pasigedome daugiau negu pusės 
visų mums žinomų aktyvių leng- 
vatletų. Ypatingai išretintos at
rodė LSK žaibo gretos, kuriose 
trūko tokių klubo spalvų gynė
jų, kaip J. Vodopalas, J. Puško- 
rius, J. Šaltenis, G. Motiejūnas 
ir kt. Perkūniečių eilėse nesima
tė A. Bučiansko, V. Radžio, Gri
nos. Kur dingo prieš porą metų 
buvusi stipri ASK Lituanicos ko
manda su Z. Puzinausku, V. 
Adamkayičium,* Germanu ir

Kunce priekyje. Taipogi mūsų 
rekordistas Alg. Kernius, perei- 

| tais metais dar sėkmingai atsto
vavęs LSK Vytį, atrodo pasika
bino startukus ant sienos. Iš mū
sų veteranų dalyvių tarpe matė
me tik nenuilstamą mūsų ėjiką- 
rekordistą Br. Ketu rakį ir Ant. 
Suproną. Nemaža šių nedalyva
vusiųjų dalis šiuo metu atlieka 
karinę prievolę, kitus sutrukdė 
tarnybinės pareigas, na ir, žino
ma, buvo tokių, kurie dėl papras
čiausio apsileidimo nematė rei
kalo žaidynėse dalyvauti. Savai
me suprantama, esant tokiai pa
dėčiai dalyvių skaičius vyrų kla
sėje buvo skystokas, kai kuriose 
rungtyse turint vos po vieną, 
kitą varžovą. Negalima pasigirti 
nei pasekmėmis, kurios, išskyrus 
šuolį į augštį ir 100 m bėgimą, 
buvo gerokai žemiau vidutiniš
kų. 100 m ir 20 m bėgimus be 
didelio vargo laimėjo pereitų me
tų jaunių meisteris H. Pikturna 
(LSK Žaibas) darąs nuolatinę 
pažangą. Neblogus duomenis tu
ri universalus bėgikas šešiolik
metis G. Bartkus (LSK žaibas) 
dalyvavęs 400 m ir 800 m bėgi
muose vyrų klasėje. Gero vidu
tinių nuotolių bėgiko savybes 
turi M. Vygantas (LSK Ginta
ras), laimėjęs 800 m ir 1500 m 
bėgimus vyrų klasėje ir 1000 m 
bėgimą jauniams, neturėdamas 
rimtesnės konkurencijos, nepa
siekė dėmesio vbrtų pasekmių. 
Abiejų šuolių laimėtojas Alg. 
Liutkus (LSK Žaibas), pasiekęs 
naują žaidynių rekordą šuolyje 
į augštį, rimtai padirbėjęs galė
tų būti vienas iš geriausių mūsų 
lengvatletų. Vienintelis ėjimo 
atstovas, mūsų veteranas Br. Ke
turakis ir toliau lieka nepakei
čiamas šioje šakoje. Nedalyvau
jant geriausiems mūsų meti
kams, silpniausios pasekmės bu
vo mėtymuose.

Klubiniu vyrų lengv. atletikos 
laimėtoju liko Clevelando LSK 
Žaibas, surinkęs 29 tašk. Toliau 
seka Chicagos LSK Perkūnas — 
20 tašk., Chicagos LSK Gintaras 
— 6 tašk. ir Toronto LSK Vy
tis bei ASK Lituanica po 5 tašk.

Techniškos vyrų lengv. atle
tikos palsekmės.

100 m: 1) H. Pikturna (Žai
bas) 11.5 sek., 2) K. Pūdymai- 
tis (Perkūnas) 11.8 sek., 3) R. 
Povilaitis (Perkūnas) 12.3 sek. 
Laimėtojui dovaną paskyrė Tau
tinių Korporacijų Sambūris.

200 m: 1) H. Pikturna (ž.) 
24.5 sek., 2) R. Povilaitis 25.5 
sek. Nugalėtojui dovana paskirta 
Arch. J. Augustinavičiaus.

400 m: 1) G. Bartkus (Ž.) 57.3 
sek., 2) R. Dagilis (Vytis) 60.7 
sek. Laimėtojui dovaną paaukoja 
Z. Gobis.

800 m: 1) M. Vygantas (Gin
taras) 2:18.6 min-., 2) G. Bart
kus (ž.) 2:22.6 min. Nugalėto
jui dovaną paskyrė A. Paškonis.

1500 m; M. Vygantas (G.) 
4:58.0 min. Laimėtojui dovaną 
paskyrė E. Karnėnas.

3000 m ėjimas: Br. Keturakis 
(P.) 15:15.0 min. Laimėtojui do
vaną paskyrė L. S. Ramovės Cle
velando Sk.

šuolis į tolį: 1) A. Liutkus 
(Ž.) 19’ 10” (6.05 m), 2) G. Pū- 
dymaitis (P.) 17’ 8”. Laimėto
jui dovana paskirta Dr. Alg. 
Nasvyčio.

Šuolis į augštį: A. Liutkus 
(ž.) 5’ 8 3/4” (1.75 m) — nau
jas žaidynių 
jui dovana 
Nasvyčio.

Rutulys:
(P.) 38’ 7” (11.76 m), 2) A. Liut

kus (ž.) 37’ 3’/ž” (11.37 m). Lai
mėtojui dovaną paskyrė J. že
maitis.

Diskas: 1) V. Adamkavičius 
(ASK Lituanica) 106’ 4'/z”
(32.42 m), 2) A. Macevičius (P.) 
106’ 3” (32.38 m). Laimėtojui 
dovaną paaukojo PLIAS Cleve" 
lando Sk.

Ietis: 1) A. Supronas (Vytis) 
158’ */z” (48.17 m), 2) J. Kaunas 
(ASK Lituanica) 151’ 5Į/a” (45. 
86 m). Laimėtojui dovaną pa
skyrė Dr. D. Degesys.

4x100 m estafetė: 1) LSK žai
bas (H. Pikturna, A. Liutkus, 
G. Bartkus ir M. Motiejūnas) 
48.2 sek., 2) LSK Perkūnas 50.4 
sek.

Vyrų 4x100 m estafetės laimė
tojams pereinamąją dovaną pa
skyrė Lietuvių Studentų Sąjun
ga. Pereinamoji dovana įsteigta

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

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

Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

šiais metais. Komanda laimėju
si 3 kartus iš eilės arba 5 kartus 
be eilės gauna šią dovaną savo 
nuosavybėn.

(Tąsa sekančiam numeryje)

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

rekordas. Laimėto- 
paskirta Jaunučio

1) A. Macevičius

Garantuotos: kaina, kuri daug sutaupo
Garsios

HATHWAY

NAILONO
SURAUKTOS
UŽUOLAIDOS

NAUJAS OLDSMOBILE?
Norėtumėt vieną turėti?

NORITE GERO PATARNAVIMO
ir

LAISVO SUSITARIMO?
Ateikit pas Alex KUNEVIČIUS

MICHAEL OLDSMOBILE CO.
10640 St. Clair Avė. MU 1-7000

Atidarą pirmad.-trečiad.-penktad. vakarais, šeštadienį po pietą.

ilgis. Gerai padarytos 
su dideliais pilnais 
Baby Headed 
suraukimais.

100 colių platumo
Platumas 63 ir 72

pora

100”
100”
100”
100”

45”
54”
81”
90”

ilgumo 
ilgumo 
ilgumo 
ilgumo

3.39
3.59
4.29
4.49

pora 
pora 
pohi 
pora

KAS LINK PRISIKĖ
LIMO Iš NUMIRUSIŲ

Klausimas: Malonėkite paaiš
kinti ar Adomas ir Jieva turės 
progos prisikelti iš numirusių?

Atsakymas: Nesimato jokios 
atsakančios priežasties kodėl at
skirti Adomą nuo prisikėlimo iš 
numirusių, kuris žadamas vi
siems. šiandien yra tokių, kurie 
tiki ir skelbia, kad Adomas ne
turėsiąs prisikėlimo progos. Bet 
kurio gi klausysime, Viešpaties 
ar žmogaus? Pasiklausykite ką 
sako Viešpats apie prisikėlimą: 
"Nesistebėkite, nes ateina va
landa, kurioje VISI, kurie yrą 
kapuose, bet ne pragare, išgirs 
Dievo Sūnaus balsą, ir išeis; ku
rie gera darė, į gyvenymą, ku
rie gi pikta darė, į teismą”. (Jo
no 5:28, 29). Kam gi bereikia 
spėti arba manyti, kad Adomas 
neįskaitomas žodyje VISI? Jei 
sakytume, kad jis darė pikta 
prasižengdamas prieš Dievo įsta
tymą, tai vistiek, Jėzaus pasa
kyta, kad iš kapų išeis 
kurie darė pikta.

Kiti šventojo Rašto 
parodo, kad Jėzus mirė
SUS, atpirko VISUS; atėjo su
rasti ir išgelbėti pražuvusius. 
Apaštalas Povilas sako, kad Die
vas nori, kad VISI žmonės būtų 
išganyti ir ateitų į tikrą pažini
mą tiesos. Povilas dar sako, kad 
"kaip Adome visi miršta, taip 
Kristuje visi bus atgaivinti”. Ir 
čia nėra jokio nurodymo, kad 
Adomas bus paliktas kapuose ir 
užmirštas.

Skelbia WM. SHIMKUS 
1110 E. 76th St. 

Cleveland 3, Ohio

ir tie,

tekstai 
už VI-

platumo, 
platumo, 
platumo, 
platumo,

Dideliems langams 140” platumo, 
90” ilgumo.................................

Dvigubiems langams 180” platumo, 
90” ilgumo ............................  8.99

Trigubiems langams 272” platumo,
90” ilgumo....................  ....13.99

6.99 pora

pora

pora

Visi platumai yra porom

Čia yra geriausias langų apdengimas — HATHAWAY NAILONO 
užuolaidos. Šios užuolaidos kiekvienų kambarį pakeičia į gražesnį. Jos 
jums bus ilgų laikų naudingos, nes Hathaway nailonas yra saulei at
sparus ir yra lengvas užlaikyti. Gerai išsiplauna be susitraukimo 
ar išsitesimo ir reikalauja tik vieno prosijimo.- Graži balsva spalva.

Pašto ir telefono užsakymai priimami antradienį, nuo 9 iki 9. šaukit CH 1-3000
The May Co.’s Basement Curtain Department

Garbingai atlikęs paskirtąjį uždavinį, dr. 
J. Šliūpas 1921 m. vėl atsisveikina su Ame
rika. Pasiekęs tėvynę ir apsigyvenęs Kaune, 
jis budria akimi atidžiai stebi Lietuvos po
litinę raidą, lankosi svarbesniuose tautiniuo
se susirinkimuose ir mitinguose. Visiems į jį 
besikreipiantiems jis noriai pataria ir, rei
kalui esant, pamoko. Dr. K. Griniaus pasa
kymu, "niekad nevengia atviro, kad ir ne 
visiems malonaus žodžio, liečiančio bendrus 
tautos reikalus”. Ir valdžios atstovai ne kar
tą iš Šliūpo išgirsta karčios tiesos.

Taip pat jis aktyviai dalyvauja Lietu
vos ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, 
savo neišsenkama energija, patyrimu ir or
ganizaciniais gabumais prisidėdamas prie at
kuriamo darbo. Savo sunkiu triūsu ir pra
kaitu per daugelį metų uždirbtu kapitalu 
noriai įsijungia j steigiamą Prekybos ir Pra
monės Banką bei kitas lietuvių organizuoja
mas ekonomines bendroves. Kai kurios jų, ne
tinkamai vadovaujamos, veikiai subankru
tuoja, ir dr. J. Šliūpas praranda didžiąją savo 
turto dalį. Likęs be santaupų, stoja dirbti 
sunkų pedagogo darbą. Keletą metų jis mo
kytojauja Biržų ir Šiaulių gimnazijoje. Lais
vu nuo darbo metu rašinėja į spaudą bei 
verčia iš svetimų kalbų mokslo veikalus.

1924 m. Šliūpas pakviečiamas į aukštąją 
Lietuvos mokyklą — Vytauto Didžiojo Uni
versitetą Kaune, kur ketverius metus jis pri
vatdocento laipsniu skaito medicinos^ istori

jos kursą. J. Šliūpo nuopelnus mokslui uni
versitetas atžymėjo, suteikdamas jam me
dicinos, teisių ir istorijos garbės daktaro ti
tulą.

Paminėtinas jo "Etikos ir Kultūros 
Draugijos” įsteigimas, ši tikybinė bendruo
menė, suburusi gana žymų skaičių narių, lei
džia savo organą "Laisvoji Mintis”, kurią 
eilę metų redaguoja taip pat dr. J. Šliūpas.

Pagaliau, po daugelio vargo, kovos ir 
įtempto darbo metų, ne kartą gyvenimo ap
viltas ir išvargintas, tačiau dvasia nepalū
žęs, dr. J. Šliūpas pasitraukia į nuošalų Lie
tuvos pajūrį, į "marių krantelį — Palangos 
miestelį....” Bet ir čia, prof. M. Biržiškos 
žodžiais, "dar tebebernavo visuomenei, ne iš 
reikalo, ne iš bėdos, tik iš pareigos suprati
mo, būdamas pensininku, ir dvigubu (medi
cinos ir istorijos) garbės daktaru, tebedirbo 
Palangos miesto burmistru”.

Dar Kaune tebegyvendamas jis buvo ne
tekęs savo pirmosios žmonos, žinomos rašy
tojos Eglės, čia, gintariniame pajūryje, jis 
veda antrą kartą žemaitę, palangiškę Gra
sildą Grauslaitę, visa širdimi jam atsidavu
sią ir apgaubusią garbingąjį veteraną se
natvėje rūpestinga globa bei priežiūra.

4. NAUJO KARO PAŠVAISTĖSE ...

Bet štai Lietuva užgula klaikieji 1940- 
1944 okupacijos metai. Dr. J. Šliūpas, tuomet 
Palangos miesto burmistras, visą savo am

žių sielojęsis dėl lietuvių tautos likimo ir 
tautiečių gerovės, skaudžiai pergyvena tą 
rūstų Tėvynę ištikusį likimą. Jo širdis kone 
plyšta iš skausmo, matant sužlugusį idealą 
— Tėvynės Laisvę — dėl kurio jis narsiai, 
kaip liūtas, visą gyvenimą kovojo.

Daug dr. J. Šliūpui tenka nukęsti nuo 
svetimųjų, daug ką prarasti. Tačiau skau
džiausias smūgis jį užgriūna, kai 1944 m., iš 
naujo atsiritus karo vėsului, jis yra privers
tas palikti gimtąjį kraštą kartu su tūkstan
čiais savo tautiečių ir Vokietijoje kęsti kietą 
ir aklą benamio tremtinio dalią. Šio paskuti
nio ištrėmimo garbingasis senelis, deja, ne
bepakėlė.

Pavojų iškankintas karo tremtinys dr. 
J. Šliūpas savo autobiografijoje skundžiasi 
pašlijusia sveikata: "Nuo tūlo laiko aš ne
sveikuoju, kaulai surambėjo, atmintis ir re
gėjimas sumažėjo ... Nestebėtina, kad daž
nai mirties mintis švaistosi po smegenis”. 
Mirtis j.am nesukelia baimės. Didysis patrio
tas pamiršta save, jam terūpi, "kas bus su 
mūsų tėvyne. Tačiau šiandien tai ne 1883 
m.”, ramina pats save, "anuomet inteligen
tus ant pirštų suskaitydavome, o dabar jų 
jau tūkstančių tūkstančiai. Yra kas tautos 
reikalais rūpinasi. Taip pat ir mana liekan
čiais raštais gal kas nors pasiindomaus ir 
atitinkamai suvartos”.

Dr. J. Šliūpą gaivina tvirtas tikėjimas, 
jog po visų negerovių Lietuva lyg Phoenixas 

atgims iš pelenu "gražesne, dorosne, darnes
ne negu buvo iki šioliai, o ir su žymesne sa
vigarba. Lietuvai, senai lietuvių tautai”, ra
šo jis toliau, "pritinka užimti garbingą vie
tą tautų simfoniniame orkestre”.

Bet seneliui aušrininkui nelemta antrą 
kartą išvysti Lietuvos prisikėlimo ... 1944 
m. lapkričio 6 d., šaltą ūkanotą rytą, 8 vai. 
30 min., vieno Berlyno viešbučio kukliame 
kambarėlyje, dr. Jono Šliūpo širdis amžiams 
sustoja plakusi. Palūžta jis, it galingas Lie
tuvos girių ąžuolas, audrų nuskintas — toli 
nuo gimtosios žemės, dar nespėjus užblęsti 
antrojo Pasaulinio karo kruvinoms pašvais
tėms.

Gilus liūdesys sukrėtė visą lietuvių tau
tą, svetur karo išblaškytus tautiečius, nete
kus vieno žymiausio tautos veikėjo, nepalen
kiamos valios, nuostabios ištvermės ir darbš
tumo žmogaus. Dr. J. Šliūpo atliktieji gausūs 
darbai, jo išleisti, tiek originaliniai veikalai, 
kurių priskaitoma per 50, be to, daugybė 
straipsnių "Aušroj” ir kituose lietuviškuose 
laikraščiuose, o taipgi turiningas jo gyveni
mas — bus tasai neišsamiamas šaltinis, iš 
kurio lietuvių jaunimas galės semtis tiesos, 
patyrimo ir paskatinimo, kaip reikia dirbti 
ir aukotis savo tautos gerovei.

Pats dr. J. Šliūpas, laiške Vaižgantui, 
taip apibūdina savo darbus ir asmenį: "Ski
riamės ne tik savo pašaukimu. Tamsta dva
sioje poetas, jautriai pastebi grožį, harmoni

ją formose ne tik kalbos, bet ir muzikos, 
piešinių, tapinių ir visuotinai perimtas esi 
ilgėjimosi meno, patraukimais dailininko. 
Nors ir aš myliu muziką, gerą poeziją, ne
aplenkiu neaplankęs abrozų galerijų, skulp
tūros ir architektūras veikalų, tačiau aš čion 
esu tik svečias, tik nuobodulio valandose man 
tie dalykai teprisimena. Taip ne poetas esmi, 
jog gimnazistu būdamas ir pamėginęs Iliados 
kelioliką eilučių lietuviškai išversti, ant vi
sados atsižadėjau ką nors eiliuoti. Rašyti ra
šiau daug, vis skubinai, rūpiai, ne į formą 
atsižvelgdamas, tik į dalyką. Priverstas bu
vau būti polihistoras, ir todėl mana darbas, 
mano veikalai grubūs paviršutiniai, skuboti. 
Rasi daugiau esmi atsiekęs gyvu žodžiu, pra
kalbomis, kurių nemažiau tūkstančio esmi 
pasakęs. Prisipažįstu, kad blogų norų, ar 
keršto niekados savyje nejaučiau. Ką daręs 
esmi, dariau bona fide, kiek atsimenu. Lais
vė ir gerovė tautos, visuomeniškoji nauda 
man labiau mintyje buvo, negu mano paties 
ir šeimynos turtas ar laimė. Gal klydau taip 
darydamas? Gal. Vis gi mirdamas, rodos, 
galėsiu pasakyti, kad ne savnoru gyvenau. 
Kaip mokėjau, taip šokau, Ar tas šokis bu
vo gražus, išmintingas, labas ir doras, ne 
man pasilieka spręsti...”

(Pabaiga)
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Bendruomenes vadovybe sudaryta Prancūzijos bėdos
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Taryba, posėdžiavusi liepos 2-3 
New Yorke, išrinko;

I. Į Tarybos prezidiumą: pir
mininku Joną Šlepetį (adr.: 4712 
39 Place, L. I. C., New York), 
vicepirmininku dr. Joną Puziną 
ir sekretorę dr. Mariją Birutę 
Gimbutienę;

II. Į Bendruomenės Garbės 
Teismą: prel. Joną Balkūną 
(adr.: 64- 14 56th Road, Mas- 
peth, New York), A. Saulaitį ir 
J. Stikliorių;

III. Į Bendruomenės Kontrolės 
Komisiją: prel. Igną Albavičių 
(adr.: 1515 So. 50th Avė., Ci
cero, III.), dr. Joną Bajerčių ir 
Domą Velišką.

PATVIRTINTA 
BENDRUOMENĖS VALDYBA

Bendruomenės Taryba liepos 
3 Bendruomenės Valdybos pirmi- 

• ninku išrinko Stasį Barzduką ir 
pavedė jam sudaryti visą Val
dybą. Valdyba Bendruomenės 
Tarybos prezidiumui buvo pri
statyta rugp. 10. Rugpiūčio 23 
Tarybos prezidiumas oficialiai 
pranešė Tarybos balsavimo duo
menis (buvo balsuota paštu): už 
pristatytą Valdybą pasisakė 20 
Tarybos narių, 7 nariai nebalsa
vo.

Bendruomenės Valdybos sudė
tis yra tokia:

STASYS BARZDUKAS — 
pirm. Gimė 1906 balandžio 23 
Marijampolės apskr. Baigė Ma

rijampolės gimnaziją ir Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą. 
Mokytojavo Tauragės mokytojų 
seminarijoj, Prienų ir Alytaus 
gimnazijose. Buvo taip pat Aly
taus gimn. direktorium. Tremty 
(Vokietijoj) buvo Eichstaetto 
liet, gimnazijos mokytoju ir in
spektorium, taip pat švietimo 
Valdybos inspektorium lietuvių 
kalbai ir literatūrai amerikiečių 
zonoj. Į Ameriką atvyko 1949 
liepos 3. Dirbo lituanistinėj mo
kykloj, dalyvauja kultūriniame 
ir visuomeniniame lietuvių gy
venime. Nuo 1952 LB Clevelando 
apylinkės pirm. Spaudoje rašo 
daugiausia kultūriniais, visuo
meniniais ir kalbiniais klausi
mais. Yra-vienas iš "Lietuvių 
kalbos vadavo” rengėjų. 1955 ge
gužės 1 buvo išrinktas JAV LB 
Tarybos nariu.

ALGIRDAS NASVYTIS — 
vicepirm. Gimė 1910 birželio 12 
Subačiuje. Baigė Aušros gimna
ziją Kaune ir Vytauto D. uni
versiteto technikos fakultetą 
(mechanikos skyrių). Studijas 
gilino Berlyne ir Hannovery (čia 
gavo inž. daktaro laipsnį už di
sertaciją "Gesetzmessigke i t e n 
der kombinatorischen Nor- 
men”). Dėstė Vytautą D. uni
versitete ir Berlyno aukšt. tech
nikos mokykloj. Į Ameriką atvy
ko 1950 ir dirba White Motors 
Co. Clevelande kaip projektų in
žinierius ir matematikas. Akty
viai reiškėsi studentų ir kt. drau

gijose, dalyvauja visuomeninia
me ir kultūriniame lietuvių gy
venime. Buvo žemutinės Sakso
nijos bendruomenės apyg. pirmi
ninku. Spaudoje rašo technikos, 
ekonomijos, kultūros ir politikos 
klausimais. 1955 gegužės 1 buvo 
išrinktas JAV LB Tarybos na
riu.

KAZYS AUGULIS — sekr. 
Gimė 1897 spalio 5 Kupiškio 
vaisė. Baigė Ilukštos mokytojų 
seminariją. Mokytojavo įvairio
se Panevėžio, Šiaulių, Kauno 
apskr. mokyklose ir pačiame 
Kaune (38 pradžios mokykloj). 
Tremty mokytojo darbą dirbo 
Geislingene, Nuertingene ir 
Schw. Gmuendėj. Amerikoj nuo 
1950 balandžio 4. Veikė Lietu
vos Mokytojų Profesinėj Sąjun
goj. Tremty priklauso Lietuvių 
Kalbos Draugijai. Išvertė keletą 
knygų: M. Gorkio "žmonėse” 
(išleido V. Krėvė), T. Dostojevs
kio "Lošėją” (išleido Sp. Fon
das), Merežkowskio "Gruodžio 
14” (išleido Sp. Fondas). Bend
ruomenės Clevelando apylinkės 
narys.

JULIUS STANIŠKIS — iždi
ninkas. Gimė 1905 vasaro 28 Ma
rijampolės apskr. Baigė Mari
jampolės gimnaziją, buhalteri
jos ir kooperacijos kursus Kau
ne, Vytauto D. universitetą (is
toriją ir teisę). Universiteto raš
tinėje dirbo vyr. buhalteriu, kar
tu buvo universiteto visų staty
bų, atsiėjusių per 20 mil. litų,

universitete ir Vilniaus dvasinėj 
seminarijoj. Buvo pradžios mo
kyklų vizitatorium, mokytojų se
minarijos vicedirektorium, gim
nazijos direktorium, vidurinio ir 
pedagoginio mokslo departamen
to direktorium, švietimo Valdy
bos įgaliotiniu tremty. Rašo pe
dagoginiais, psichologiniais, kul
tūriniais ir visuomeniniais klau
simais. Redagavo "Lietuvos Mo
kyklos” žurnalą. Vienas arba 
kartu su kitais parašė 16 vado
vėlių ir brošiūrų. Vokietijoj bu
vo išrinktas į Bendruomenės 
vyr. valdybą. Bendruomenės Cle
velando apylinkės narys.

ALFONSAS MIKULSKIS —
narys kultūros reikalams. Gimė iki 8:15 vai. vok. Bendradarbiau- 
1909 rugsėjo 14 Panevėžio apskr. ja lietuvių spaudoj. Bendruome- 
Mokėsi Joniškėlio vid. mokyk-1 nės Clevelando apylinkės narys.

statybos komisijos sekretorium, 
vėliau universiteto klinikų di
rektoriaus pavaduotoju adminis
tracijos ir ūkio reikalams. Trem
ty £10118186110 liet, gimnazijos 
mokytojas ir vicedirektorius, 
Clevelande šeštadieninės mokyk
los mokytojas. Į Ameriką atvyko 
1949 liepos 3. Reiškiasi visuome
niniame ir kultūriniame lietuvių 
gyvenime. Bendruomenės Cleve
lando apylinkės narys.

IGNAS MALĖNAS (Malinaus
kas) — narys liet, švietimui. Gi
mė 1900 vasario 14 Alytaus 
apskr. Baigė Saulės mokytojų 
seminariją, studijavo matemati
ką, baigė Leipzigo pedagoginį 
institutą, Vytauto D. universi
tetą, studijas gilino Hamburgo 
universitete. Mokytojavo pra
džios mokyklose, bandomo jo j 
mokykloj, mokytojų seminarijo-j 
se, gimnazijoj, dėstė Vytauto DJ ra®° lietuvių spaudoje. Į Ameri-

loj, Klaipėdos ir Kauno koraser- 
vatorijose, kur įsigijo violonče
listo, muzikos mokytojo ir chorų 
dirigento specialybes. Kompozi
ciją studijavo pas pit>f. Gruodį 
Kaune, pas prof. von Albrecht 
ir Hermann Stuttgarte, kompo
ziciją ir dirigavimą — Vilniaus 
konservatorijoj. Eilės chorų di
rigentas, valst. radiofono ir ope
ros orkestrantas, Klaipėdos mu
zikos mokyklos mokytojas, pe
dagoginio instituto lektorius, 
Lietuvių Muzikų Draugijos val
dybos narys, liaudies ansamblio, 
choro ir simfoninio orkestro Vil
niaus Filharmonijoje dirigentas. 
Čiurlionio ansamblio kūrėjas ir 
meno vadovas. Harmonizuoja 
liaudies dainas, kuria dainas ir 
giesmes chorams bei solistams 
su fortepionu ir simfoniniu or
kestru. Muzikinėmis temomis

ką atvyko 1949 birželio 17. 1955 
gegužės 1 buvo išrinktas JAV 
LB Tarybos nariu.

JUOZAS STEMPUŽIS — na
rys kultūrinei informacijai. Gi
mė 1920 birželio 24 Trakų apskr. 
Baigė Vilniaus pedagoginio in
stituto literatūros ir istorijos 
skyrių. Meno istorijos kursą 
klausė Vilniaus universitete. 
Tremty padėjo atkurti Čiurlionio 
ansamblį ir buvo jo valdybos pir
mininku Vokietijoj ir JAV. Cle
velande nuo 1952 m. vadovauja 
Lietuvių Radijo Klubui, duodan
čiam lietuviška žodžio, muzikos 
ir kultūrinės informacijos va
landėles penktadieniais nuo 7:30

(Atkelta iš 1 psl.) 
kelią Tunisui ir Marokko įves
dinti į aną "Uniją".

Tačiau juo plačiau užsimota 
viską reformuoti, tuo daugiau 
atsiranda kliūčių projektams 
įgyvendinti. Norint pakeisti kon
stituciją, reikia laikytis nuosta
tų, kurie tam reikalui yra numa
tyti. O jie yra nepaprastai su
dėtingi. Praktiškai yra taip, kad 
projektai "vaikščioja” iš atstovų 
rūmų į senatą ir atgal, nes esa
moji procedūra reikalauja visiš
ko susiderinimo tarp abiejų rū
mų. To išdavoje "mažoji refor
ma” pareikalavo net ketverių 
metų, kol ji virto tikrove. Su 
baime žiūrima į ateitį ir klausia
ma, ar tik nereikės ištiso dešimt
mečio, kol pasiūlytieji didieji 
konstitucijos pakeitimai bus įgy
vendinti? Todėl pasigirdo balsų, 
jog reikią pradėti nuo tų nuosta
tų pakeitimo, kurie numatyti pa
čiai konstitucijai pakeisti. Būtų 
jau žengtas žingsnis priekin, jei
gu, pav., būtų įvestos bendros

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugija? 

komisijos tarp deputatų ir se
natorių, kurie pagal esamą san
tvarką susirenka bendro posė
džio tiktai tuomet, kai renkamas 
respublikos prezidentas.

Tokiu būdu atrodo, kad dar 
teks nueiti ilgą kelią, kol "prin
cipe” nutartas konstitucijos pa
keitimas pavirs kūnu. Ministeris 
pirmininkas Faure yra nusista
tęs nelaukti reformos ir pagrin
dų, bet keisti konstituciją žings
nis po žingsnio. Jis pasiėmė su
daryti vyriausybę su sąlyga, kad 
parlamentas pritars konstituci
jos pakeitimui. Dabar artėja kri
tiškasis momentas, kuomet ar
ba atstovų rūmai turės sutikti 
su vyriausybės galvos pasiūly
mais, arba ministeriu kabinetas 
gaus atsistatydinti. Esamos koa
licijos partijos ligšiol kartodavo, 
kad "viskas turi būti pakeista”. 
Dabar atėjo laikas parodyti pi
lietinę drąsą ir imtis praktinių 
žygių negerovių šaknims išrauti.

"Ketvirtoji respublika” nepa
sireiškė dideliais užsimojimais, 
o tuo labiąu ji negali pasigirti 
kokiais laimėjimais. Daug kas 
mano, kad po antrojo pasaulinio 
karo priimtoji valstybės konsti
tucija nustatė tokius santykius 
tarp atskirų organų, jog pran
cūzų tautos gerosios savybės ne
galinčios tinkamai pasireikšti, 
dėl viso to esanti kalta konstitu
cija. Kai po vasaros atostogų 
susirinks tautos atstovai, paaiš
kės, ar turima rimto noro nege
rovėms šalinti.
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

KUR DINGO 
AMERIKOJ GIMĘS 
MŪSŲ JAUNIMAS?

Taip susirūpinusiai klausia 
mūsų žymus darbuotojas, patrio
tas ir filantropas Juozas J. Ba
čiūnas.

Šis klausimas graužia mūsų 
senuosius ir naujai atvykusius 
veikėjus, mūsų organizacijas, 
kurios būtų tikrai pilnesnės ir 
jaunesniu krauju, jeigu tie tūk
stančiai mūsų jaunimo būtų su 
mumis.

Tiesa, jaunimas nepasilieka il
gai jaunimu. To niekas ir nesiti
ki. Bet J. Bačiūnas turi mintyje, 
ir tas mums rūpi, kad mums 
dingsta Amerikoje gimę mūsų 
ateivių vaikai. Tie čiagimiai su
daro jau kelias gentkartes, jei 
pradėsi skaityti pereito šimtme
čio pabaigoje atvykusių ateivių 
vaikus.

Gentkarčių nesumaišant, no
riu paskirstyti šitaip: didžiau
sias prieauglis mūsų jaunimo 
Amerikoje buvo tie vaikai anks
čiau čia gimusiųjų, kurie tuokė
si ir kūrė šeimas su prieš pirmą
jį pasaulinį karą atvykusiais 
ateiviais. Tie ateiviai išlaikė ge
rais lietuviais daugybę pirmuti
nių čia gimusiųjų. Bet ateiviai 
vedėsi ir savo tarpe ir jie augi
no jaunimą kartu su tomis mai
šytomis šeimomis, sudarydami 
tą skaitlingiausią jaunimo gent- 
kartę.

Šito jaunimo buvo daugiausia. 
Ir dabar susiduriame su klausi
mu, kur dingo ar dingsta šitas 
jaunimas. Dalį jų randame be
veik visose kolonijose tebedir
bant lietuvių tarpe: parapijose, 
organizacijose, ar šiaip su mu
mis dalyvaujant ir lietuviškai 
kalbant.

Bet tai tik maža dalis tų, ku
rie savo tarpe vedę, tarp lietu
vių maišosi, kiti turėdami dar 
gyvus tėvus su jais santykiau
ja. Visa dauguma tos gentkartes 
pradėjo nutrupėti, skaitydami 
save tik žmonėmis, gimusiais iš 
lietuvių tėvų, amerikoniškai kal
bančiais ir viskas. Jie yra tas 
jaunimas, apie kurį kalbama, 
nors jau jis nėra jaunimas. Jau 
vedę ir ankstesnieji jų jau turi 
per 40 metų amžiaus.

Jie nuėjo su dideliu ir plačiu 
Amerikos gyvenimu kaip šio 
krašto žmonės, nejausdami rei
kalo laikytis grupėje, kaip paski
ros tautos ainiai.

Jie tuokėsi, kūrė ir dar tebe
kuria maišytas šeimas su kita
taučiais, tokiais pat amerikie
čiais kaip jie, nedarydami skir
tumo. Jų gyvenimas: mokyklose, 
darbovietėse, tarnybose, profesi
jose juos suveda su kitais, at
skiria nuo lietuvių, tarnybų rei
kalais išsiblaško po visą Ame
riką, arba kad ir savo mieste, iš- vos vakaruose programą padėti! 
sikėlus gyvent į kitas miesto da- išpildyti. Ir clevelandiečiai nuva-l 
lis. Jie net retai kelia klausimą žiuodavo pas juos jų pramogose'

apie savo tautybes. Tokį klausi
mą iškėlus kai kurie lietuviai 
stengiasi nutylėti savo tautybę. 
Kiti, kurie mažai žino apie lietu
vių tautą patys, pasako kitatau
čiui, ”a, tu apie tokius žmones 
gal nei negirdėjai — Lithua
nian”. Bet yra daug ir tokių, ku
rie su pasididžiavimu pasisako 
kitiems, jie yra — Lithuanian!

Kaip tik šito išskirstymo lai
kotarpiu atvykę mūsų tremtiniai 
rado tos minėtos kartos jaunes
nio amžiaus jaunimą, kurie dar 
tebėra su savo tėvais, bet lietu
viškai menkai kalba arba visai 
nenori kalbėt. Jų vyresnieji bro
liai-seserys jau nuo jų atsisky
rę, arba kurie dar lietuvių tarpe 
gyvena, jų augantį vaikai jau 
visai suamerikonėję. Tremtiniai 
tai matydami pasigedo lietuviš
ko jaunimo ir pradžioje šiurkš
čiai priekaištavo čia gyvenan
tiems, kodėl jie neišmokė savo 
vaikų būti lietuviais, kol patys 
pradėjo tą skaudų likimą patirti 
savo kailiu, savo vaikus palaikę 
Amerikoje tik penketą metų.

’ Lietuviško patriotizmo banga
Plačiame Amerikos gyvenime,

• ypatingai didmiesčiuose, nėra jo- 
i kio tikro recepto išlaikyti jauni- 
■ mą savo tarpe. Tai pergyveno ne
• tik lietuviai, bet ir kitų tautų 
i ateiviai, nežiūrint padėtų pa-
• stangų.

Grįžkime prie tos didesnės ma
sės čia gimusio jaunimo, kuri

• dabar jau sudaro antro pasauli- 
1 nio karo veteranus. Tai buvo pats
• tikriausias čia gimęs lietuviškas
• jaunimas, kurio visur buvo pil

na: choruose, vaidinimuose, jau-
• nimo organizacijose. Ir jie ir jų 

neorganizuoti draugai užpildy
davo lietuvių bažnyčias, sales 
laike parengimų, šokių.

Ir J. Bačiūnas ir kiti gerai at
simenam, kada apie 1930 metus, 
kada to jauno jaunimo prieaug
lius buvo didžiausias, organizuo
tos Susivienijimų jaunimo kuo
pos, grupelės, skyriai prie suau
gusiųjų kuopų. To jaunimo dalis 
buvo užsidegusi lietuviško pa
triotizmo dvasia: būti su savai
siais, dalyvauti, dainuoti, vaidin
ti, su pasididžiavimu reprezen
tuoti lietuvius amerikiečių tar
pe. Iš dalies tai buvo suaugusių, 
ateivių vadovybėje, tačiau bota
gu nebūtum privaręs, jeigu jie 
patys nebūtų buvę pagauti lietu
viškos dvasios.

Čia pridedu dvi nuotraukas iš 
1935 metų laikotarpio: viena bu
vusio prie Dirvos susispietusio 
jaunimo, vaidintojų, dainuotojų 
grupė. Antra nuotrauka kaimy
ninio Akrono jaunimo grupė, pa
čių savo iniciatyva sukurtas jau
nimo klubas ir choras, kurie mė
go į Clevelandą atvažiuoti, Dir-

Buvęs Akrono jaunųjų lietuvių veiklus socialinis klubas. Nuotrauka iš 1934 metų.

dalyvauti. Greta jų, prie Dirvos 
turėjom dar jaunamečių grupę, 
taip pat lietuviškai dainuojan
čią, išmokusią tautiškų šokių.

Tai tik dalis, tik paskira gru
pė, kurie apie Dirvą sukosi. Pa
rapijos ypatingai turėjo savo di
deles jaunimo grupes — bet tai 
buvo bendras tų laikų visose mū
sų didesnėse kolonijose reiški
nys. Jie nors laikinai degė noru 
lietuviais būti, mergaitės įsitai
sė lietuviškus rūbus tėvų ir vei
kėjų džiaugsmui ir pasididžia
vimui.

Bet kur jie šiandien? Juos nu
sinešė amerikoniškas gyvenimas, 
iš kurio jie negalėjo išsisukti.

Mūsų senesnieji veikėjai, or
ganizacijų vadai ir patys tėvai 
žino, kad nebuvo pražiūrėta ga
limybės jaunimą palaikyti lietu
viais. Tūli jų pasidarė karštes- 
niaiB lietuviais patriotais net 
negu jų tėvai. Ir todėl, kad su
sipažinę su Lietuvos istorija, 
daugiau negu jų tėvai, didžiavo
si savo lietuviška kilme.

Bet kai jų jaunystė perdegė, 
kai teko susidurti su šaltu gy
venimu, jie paliko tik šio didelio 
krašto gyventojai, kurie, jei lie
tuvių tarpe gyvena, moka dar 
savo jaunystėj pramoktos lietu
vių kalbos, o kiti jau tik šypsosi 
lietuviškai pakalbinami.

D O W D
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Prie Dirvos anksčiau veikusi jaunimo grupė. Viduryje matome tuometinį Dirvos redaktorių K. S. 
Karpių ir Oną Karpienę.

Medicinos ir filosofijos 
daktaras G. J. Bylaitis 

JAV kariuomenėje

SKAUTAI

MANO PASTABOS
Rugpiūčio mėn. 18 dienos Dir

vos 33 numeryje atspaustas 
straipsnis "Kodėl reikia dėti grū
dą prie grūdo”.

Autorius straipsnį pradeda 
pasikalbėjimu dėl politinių vai
dų. Toliau siekia Vokietiją ir 
Brockhauso enciklopediją, nuro
dydamas mūsų veiksnių pražiop
sotą progą aprašant raidę K — 
Kaunas.

Vėliau liečiami socialiniai rei
kalai. Pavyzdžiui, mes ligi šiol 
nepajėgiame išspręsti keliolikos 
mūsų Laisvės Kovų invalidų rei
kalo. Paliestas Vlikas ir prieita 
prie Clevelande ruoštos geguži
nės, paremti Laisvės Kovų inva
lidą įsigyti rūbų valyklėlę, kad 
pats galėtų verstis.

Autorius gailisi, kad negalė
jęs patirti, už kiek toje geguži
nėje, buvo išgerta alaus ir kitų 
nekasdieninio vartojimo skys
čių?

Pagiria studentus, kad savose 
rengiamuose piknikuose — ge
gužinėse nevartoja alkoholio.

Vertas dėmesio straipsnis, ka
da nurodoma pelus išmesti, o 
gryną grūdą dedant prie grūdo 
pripilti taip tuščią mūsuose aruo
dą.

Šiandien, skaitant lietuvišką 
spaudą, perdaug krinta į akis vis 
didėjąs skaičius pamokančių vi
suomenę, o skandalingai mažė
jąs skaičius dedančių grūdą prie 
grūdo.

Reikia apgailestauti, kad ir 
šią gegužinę autorius aprašo iš 
nugirstų gandų. Atseit, pats ne
dalyvavo ir neparėmė jnešdamas 
taip reikalingo grūdo į tuščią 
Laisvės Kovų invalido aruodą. 
(Rašinio autorius J. Mockus, ku
rio rašinio pirma dalis buvo 
spausdinta Dirvos Nr. 32, Cleve
lande 
visad

Atvykęs į šį kraštą, vienas iš 
pirmųjų naujų ateivių įsigyjo 
teisę verstis medicinos praktika. 
Ribotas valandas dirbdamas sa
vame kabinete, specializavosi 3 
metus Illinois universitete ir 
Hiner karo veteranų ligoninėse, 
smegenų chirurgijos skyriuose, 
kur yra padaręs apie 600 galvos 
smegenų operacijų.

Atlikus sėkmingai smegenų 
chirurgo praktiką, šią vasarą pa
šauktas į JAV armiją kapitono 
laipsniu. Po penkių savaičių ap
mokymo pradėjo dirbti Brooke 
Army Medical Center General 
Hospital, Ft. Sam Houston, 
Texas vaikų ir moterų smegenų 
chirurgijos skyriuje.

Į šią ligoninę suvežą svambes
nius ligonis iš Texas, New Me- 
xico, Oklahomos, Kansas ir Lui- 
zianos valstybėse esančių kariuo
menės įgulų.

Ligoninė turi 1600 lovų, gerai 
įrengta ir yra svarbus medicinos 
centras.

Dr. Bylaitis naujose pareigose 
jau yra padaręs keletą galvos 
operacijų.

Reikalui esant, buvę pacientai 
gali kreiptis šiuo adresu: Capt. 
Jonas G. Byla, MC, Brooke Ar
my Medical Center, Gen. Hosp. 
Annex IV Neurosurgery, Ft. 
Sam Houston, Texas.

A. šakelė

\ MŪSŲ SKAUTAI
'• TARPTAUTINIAME ' 

PALAPINIŲ MIESTE
Jau prabėgo gražiosios ir grei

tos 8-sios pasaulinės skautų 
Jamborės dienos. Jamborėn bu
vo suvažiavę 10.000 skautų iš 60 
tautų. Didžiulis stovyklinis mie
stas buvo paskirstytas į kelioli
ka apygardų. Aluette apygardo
je buvo įsikūrę lietuviai skautai 
— 19 pasiryžusių širdžių atsto
vavo savo tėviškę. Mūsiškių ra
jone buvo iškeltos dvi vėliavos, 
į dangų stiepėsi lietuviškas kry
žius, gražus altorius, prie kurio 
kapelionas pasktn. kun. St. Kul- 
bis atnašavo šv. Mišias, koply
tėlė ir t.t. Lietuvių skautų stalas 
buvo vyčio kryžiaus pavidalo, o 
tradiciniai papuošimai žemėje 
buvo skirti Vyčiui ir Gedimino 
stulpams.

Jamborės atidarymo parade, 
dėl jau tradicija virtusio pa
vergtųjų tautų skautų primirši- 
mo gal nė nebūtų buvę lietuviš
kos trispalvės, tačiau šį kartą ją 
nešė garbingas Lietuvos skautų 
bičiulis — Lichtenšteino kuni
gaikštis. Paradą priėmė Kanados 
generalinis gubernatorius V. 
Massey. Tribūnoje kartu su pa
saulinės skautybės vadais buvo 
skautų įkūrėjo našlė — Lady 
Olave Baden-Powell.

Mūsų skautai atskiroje pala
pinėje turėjo reprezentacinę pa
rodėlę ir svečių knygą, kurioje 
surinko daugybę parašų bei pra
smingų įrašų. Juos aplankė 
Queebeco arkivyskupas, kuris 
yra kartu vyriaus. Kanados ka
riuomenės ir katalikų skautų ka
pelionas. Jis pusryčiavo kartu su 
mūsų skautais, domėjosi mūsų 
problemomis ir buvo skautų ap
dovanotas dovanėlėmis.

Alouette apygardos laužo me
tu mūsų skautai (Bostono žalgi- 
rėnai) pašoko, tautinius šokius, 
kurie sulaukė nepaprasto žiūro
vų pritarimo ir katučių.

Šioje Jamborėje taip pat daly
vavo dar 6 lietuviai skautai, ku
rie atvyko iš Venezuelos kartu 
su to krašto skautais.

ATEIK DIRVAI I 
TALKĄ

Dirva šiais metais švenčia 40 
metų sukaktį. Sukakties atžy- 
mėjimui nori sutelkti 400 naujų 
skaitytojų. Tik 10 skaitytojų 
kiekvieniems Dirvos ėjimo me
tams.

Mes kviečiame visus Dirvos 
bičiulius, skaitytojus ir talkinin
kus, mums pagelbėti ir 400 nau
jų skaitytojų talką įvykdyti. Vi
si juk turime pažįstamų ir drau
gų, kurie Dirvos dar neskaito. 
Padėkim jiems Dirvą užsisakyti.

Talkos metu į visus kraštus 
Dirva metams kaštuoja $5.00. 
Taip pat visiems skaitytojams 
nemokamai duodama sukaktuvi
nė dovana — didelė knyga "Lie
tuva tironų pančiuose”.

skelbti kandidatų sąrašai Liet. 
Skautų S-gos organams rinkti. 
KSS dalyviai savo balsavimo la
pus privalo tuojau siųsti KSS 
prezidiumo adresu, kad jie ten 
būtų gauti iki rugsėjo 8 dienos. 
Prezidiumo adresas: Dr. J. Gim
butas, 4 Rutledge St., Boston 32, 
Mass., USA.

— SKS —

4 RAK ES
WHEEL ALIGNING on all cars

BY EXPERTS WHO REALI Y 
KNOW HOW

TIME PAYMENTS

6615 CARNEGIE
P H O N E HE. 2-2455

YOU BORROVV
TO BUY A HOMt

KORESPONDENCINIS 
SKAUTŲ S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

šiuo metu Koresp. Skautų 
S-gos Suvažiavimo dalyviams 
yra išsiuntinėtas iš Bostono an
trasis biuletenis. Jame yra KSS 
prezidiumo, PLSS Tarybos Pir
mi jos, PLSS Kontrolės Komisi
jos ir Garbės Teismo pranešimai. 
Paskelbti įvairūs KSS dalyvių 
pasisakymai organizaciniais ir 
statuto reikalais, o taip pat pa-

Padėkite!
APSIŽVALGYKITE

ar neturit

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

MUMS IŠLAIKYTI MŪSŲ 
NAMUS ALKOHOLIKAMS!

DUOKITE TUOS

negyvena, bet invalidus 
remia. Red.)
kaipo vienas iš tos gegu- 
rengėjų turiu teisę atitai-

Aš 
žinės 
syti klaidą. Pelno gauta ne kelio
lika dolerių kaip autorius mini, 
bet virš šimto.

Gegužinėje dalyvavo viso ge
radarių rėmėjų 50 asmenų. Vai
kučiams buvo surengtas konkur
sas su dovanomis, pravęstos trys 
loterijos ir parinkta vietoje au
kų.

Užkandžiauta lietuviško sko
nio dešralemis, išgerta keletas 
bonkų alaus. Iš to viso gautas 
gražus pelnas. Anksti visi blai
viai išsiskirstė padėkodami šei
mininkams už veltui duotą nau
dotis sodybą.

K. M., Cleveland

BALDŲ 
RŪBŲ 
MATRASŲ 
POPIERIŲ

DALYKUS.
KURIUOS MANOTE

IŠMESTI!

Patark kaimynui
prenumeruoti

DIRVĄ! —

Lėkštes, kilimai, skudurai, 
batai, lovos, lovų paklodės, 
pečiai ir šaldytuvai yra labai 

reikalingi.
NEPELNUI

Š AUKITE DĖL PAĖMIMO 
IR SUNKVEŽIMIO

Padėkite mūsų programai gelbint alkoho
likus, kurie nori patys sau padėti... mū
sų namai duoda pastogę, maistą, rūbus ir 
darbą su pragyvenama alga vyrams, kurie 
nori sugrįžti į savo šeimas.

Ir atsiminkite...
The Stella Maris namai, padėjimui alkoho

likams, pagalba yra reikalinga.

HE 2-24500R SU 1-8255
ARBA RAŠYKITE

STELLA MARIS STORES
1480 W. 25th St. 6648 7921 SUPERIOR

SU 1-8255 LORAIN AVĖ. HE 2-2450
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Mūsų šokėjai valstybinėj 

Ohio ūkio parodoj
Clevelando Lituanistinės Mo

kyklos tautinių šokių grupė 
"Grandinėlė”, vadovaujama Liū
do Sagio, liepos mėnesio 23 ir 24 
dienomis gražiai reprezentavo 
lietuvių tautinių šokių meną 
Ohio valstybinėje ūkioi parodoje 
(Ohio Statė Fair).

Jaunosios šokėjos dalyvavo 
dviejuose pasirodymuose ir savo 
dailiu šokimu susilaukė didelio 
populiarumo.

Į Columbus "Grandinėlė" vy
ko su nauja staigmena, kuri bu
vo Juliaus Kazėno paruoštas jau
nų berniukų akordeonų orkest
ras, kuris puikiai grojo tauti
nius šokius ir daug prisidėjo prie 
programos didelio pasisekimo.

Sekmadienyje į spektaklį at
vyko Ohio gubernatoriaus žmo
na Mrs. Jane Lausche. Ji džiau
gėsi gražiais šokiais ir judriu 
Clevelando tautinių grupių gy
venimu. Lietuvišką programos 
dalį ji sekė su dideliu atsidėjimu 
ir pastabomis, kaip: "charm- 
ing”, ”wonderful”, "beautiful”. 
Po pasirodymo mergaitės nusi
fotografavo su Ohio pirmąja po
nia.

Columbus gyvenantieji lietu- 
ateinantį trečiadienį, rugsėjo viai, abi dienas skaitlingai daly- 
mėn. 14 d. 8 vai. vak. bendra re-! vavo žiūrovų tarpe ir šeštadienį 
peticija Tigro kavinės patalpose, spektaklio metu mergaites apdo- 

Vasaros metu ansamblis kon-j vanojo gausiomis rožėmis, šis jų 
certavo Bellevue O., kur liepos gražus mostas susilaukė daug 
4-sios proga Amerikos legiono malonių pastabų iš visos publi- 
kviečiamas davė lietuviškų dai- kos.

DIRVOS 40 JUBILĖJINIAM 
MINĖJIME-KONCERTE

j clevelandiečius žodį tars Lietu
vos konsulas Chicagoje P. Dauž- 
vardis ir Tautinės S-gos pirma
sis pirmininkas adv. Ant. Olis.

Koncertinę programą atliks 
Povilas Stogis ir Aldona Stem- 
pužienė. (Apie Pov. Stogį pla
čiau skaityk 1 psl.).

Minėjimui-koncertui rengiama 
daug įvairių pramogų. Tat visi 
clevelandiečiai spalio mėn. 9 d. 
dalyvauja Dirvos minėjime-kon- 
certe. Biletai po $2.00, $1.50 ir 
$1.00 jau pardavinėjami Dirvo
je. Įsigykite iš anksto, kad turė
tumėt patogesnę vietą.

LIETUVIŲ SALĖS IR KLUBO 
VIDUS ATREMONTUOTAS
Spalio mėn. 1 d. įvyksta nau

jai atremontuotos Lietuvių salės 
ir klubo atidarymas. Atidary- 
mas-banketas, su šokiais, prasi
dės 6 vai. 7:30 vai. įvyks bendra 
vakarienė. Vienam asmeniui 
įėjimas kaštuoja $2.50.

Visi Clevelando lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti. (38)

Čiurlionio Ansamblis pradeda 
darbą

ateinantį trečiadienį,

nų ir šokių programą penkių 
tūkstančių žiūrovų miniai.

Šio sezono pirmoji išvyka, 
lapkričio mėn. viduryje, numa
toma į Bostoną. Sezono pradžios 
proga į Ansamblį priimami nau
ji dainininkai. Turintieji balsus 
ir norį į ansamblį įstgtj prašomi

ilgametis radijo programų ve
dėjas skaitys pluoštą savo nuo
taikingos lyrikos bei mūsų kas
dienybės vaizdus radijo rudens 
vakare, kuris įvyksta šeštadienį, 
rugsėjo 24, 7 vai. vak. Lake 
Shore'Country Club, 11405 Lake 
Shore.

Chicagos solistė Monika Krip- 
kauskienė jau atsiuntė savo pro
gramą, kuri įvairi ir įdomi. Jai 
akompanuos Regina Brazaitienė.

Ponios Blumentalienė, Gailiu- 
šienė, Židonienė ir Macijauskie
nė bei Pranas Židonis sudaro ko
misiją, kuri rūpinsis vakaro bu
fetu. Visos radijo klausytojos 
maloniai prašomos joms besi
kreipiant padėti. Radijo vakare 
bus ir biržietiško alaus. Staliukų 
bus pakankamai, todėl jokių už
sakymų iš anksto nereikia.

Kvietimai po 2 dol. jau plati
nami ir gaunami Dirvoj, Spau
dos kioske, Dunbaro kavinėj pas 
Praną Stempužį, pas A. Novic- 
kienę Naujoj Parapijoj ir pas 
radijo iždininką Ant. Jonaitį 
telef. GL 1-6508.

Bendruomenės padėka
Bendruomenės apylinkės val

dyba, paskelbusi džiuginančius 
trečiosios LIETUVIŲ DIENOS 
rezultatus, šia proga nuoširdžiai 
dėkoja visiems prie jos pasise
kimo prisidėjusiems, ypačiai:

1) programos rengėjams akt. 
Ig. Gataučiui, L. Sagiui ir Alg. 
Bielskui;

2) programos vykdytojams — 
lituanistinės vysk. Valančiaus 
mokiniams — tautinių šokių 
Grandinėlės grupės šokėjoms, j 
dainininkams ir kitam mūsų jau
nimui;

3) jaunimui, dalyvavusiam 
sporto varžybose, ir tų varžybų 
teisėjams;

4) mažųjų pramogėlių organi
zatoriams K. Budriui ir V. Jo
kūbaičiui ;

5) skyrusiems dovanas laimė
jimams inž. P. J. žiūriui, Edv. 
Steponavičiui, P. Šukiui, Dunba- 
rams, Lasnikams, J. Žemaičiui 
ir kt.; taip pat dovanų laimėji
mus sėkmingai ir gražiai prave- 
dusiems 0. Jokubaitienei, J. Gul
binienei ir S. Laniauskui;

6) dainas į juostą įrašiusiam 
M. Žitkui;

7) bufetą organizavusiai Pr. 
Bliumentalienei, VI. Blinstrubui, 
Butkuvienei ir visiems talkinu-

IMTYNĖS
Šį ketvirtadienį Cleverleaf ] 

Drive-In Arenoje bus kelerios 
imtynės.

Dar nenustatyta kas su kuo 
imsis, bet dalyvaus šios imtynin- 
kės: Olga Zapeda, Lana Lamar, 
Deli Star, Pąttie Neff, Leechona 
Laclaire, Vicky Lynn.

Šios imtynės bus paskutinės 
vasaros sezone lauko arenoje.

Po imtynių bus rodomos dvi 
filmos.

J. C 1 J U N S K A S
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

REMONTO DARBAI

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

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.

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

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

NAMAMS

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

GERESNES statybos kontraktoriai 
į [STATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ 

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE
Cleveland, Ohio

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 VVade’park Avė.
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

Vakaras lietuvių veikėjams
pagerbti

Clevelande turime nemaža se
nosios emigracijos lietuvių, ku-' siems bei talkinusioms ir auko-
rie atsidėję dirbo Lietuvos ir lie- jusioms;
tuvių tautos labui: veikė įvairių! 8) biletų pardavinėtojams, 
draugijų bei klubų valdybose,1 tvarkdariams ir kt.;
dalyvavo komitetuose aukoms! 9) visiems gausiai atsilanku- 
rink'ti, važinėjo Lietuvos reika- siems ir Bendruomenės siekimus 
lais įvairiose delegacijose, Lie-Į parėmusiems.

Z...... .......... ...............   s

PIX BEVERAGE
45 rūšių alus. Kiti gaivinan

tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.

Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

THE HENRY EU-RNACE.CO. MEDINA O

tuvos reikalus gynė raštu bei 
žodžiu ir t.t. Yra kilęs sumany
mas ^uos visus prisiminti ir tin
kamai pagerbti. Jį vykdyti ima
si bendruomenės apylinkės val
dyba. Jau atliekami parengia
mieji darbai. Vakaras įvysk spa
lio mėn.

I. J. S AM A S JEWELER
Ūkinės parodos "Special 

Events” skyrius, kvietė šį kartą 
grupę dalyvauti parodoje ir rū
pinosi jos nakvyne, maistu ir 
transporto priemonėmis.

Rugsėjo 14 dieną "Grandinė
lė” dalyvauja tarptautinės Illu- 
minating Engineering Society 

, kuris, 
įvyks General Electric Nela 
Park-Fair Grounds.

Rimantą šarūnaitė
Vo- 
vie-
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atvykti į pirmąją ansamblio're- «onvencijos užbaigime,

tarnaujanti JAV armijoje, 
kietijoje, keturias savaitės 
šėjo pas savo seserį p. Mockuvie- 
nę. Rugpiūčio 30 d. išskrido at
gal į Vokietiją.

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

k J

BATŲ KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis
1

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

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3S69. Bute: WA 1-2354

peticiją.

Bendruomenės pirminii.ikas 
j New Yorką

Bendruomenės valdybos pirm. 
St. Barzdukas vyksta į New Yor
ką, kur rugsėjo 10 d. (šeštadie
nį) 6 vai. vak. Apreiškimo pa
rapijos salėje matysis su New 
Yorko ir jo apylinkių lietuviais. 
Jis, taip pat ir bendruomenės ta
rybos prezidiumo pirm. J. Šlepe
tys padarys pranešimus įvairiais 
bendruomenės reikalais.
iliiiiiilllllllliilliilliillilllllllllllllllillllllll

šeštadienį, rugsėjo 24, 7 vai. vak.
Lake Shore Country Club

i a m a sr e n
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Programą atlieka Chicagso so

listė koloratūrinis sopranas

Šokiams

1 0
s

viešbučio

k ų 
s.

M. KRIPKAUSKIENĖ 
ir poetas 

BALYS AUGINĄS, 
groja Statler 

orkestras.
0 stalių 
v e č i a m

Turtingas gėrimų ir valgių 
bufetas.

Visi dalyvaukite pirmajame 
nuotaikingame radijo rudens 

vakare.
tllillllllllllllllllllllllllillllllllllllilllllllllll

Dainuoja Hoffmano pasakose
Cafarelli operos bendrovė Cle

velande stato Offenbacho operą 
Hoffmano Pasakos. Dalyvauja 
artistai iš New Yorko ir vietinės 
pajfgos.

Aldona Stempužienė šioje ope
roje dainuos Nicklausses vaid
menį.

Opera statoma sekmadienį, 
rugsėjo 25, 8 vai. vak. Masonic 
Auditorium, 3615 Euclid Avė. 
Bilietų galima gauti Burrows 
knygyne, Dirvoj ir Spaudos kios
ke.

Mokslas Clevelaindo muzikos 
mokykloje,

esančioje Magnolia Drive, prasi
dės rugsėjo mėn. 19 d. Registra
cija į mokyklą vykdoma rugsė
jo mėn. 10 d., 12 ir 13 d.

Pasitraukė iš apylinkės valdybos
Edv. Steponavičius, apylinkės 

valdybos vicepirmininkas finan
sinei ir ekonominei bendruome
ninės veiklos sričiai, rugp. 25 d. 
raštu pasitraukė iš valdybos. Į 
valdybą kviečiamas kadidatas 
žurn. Vyt. Braziulis.

■X

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

----------------------------------------------------------- ------------------*

LEIMON’S CAFE

Kreipkitės ir gausite geriau
sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844' nėmis kainomis, negu jūs mo- 

(52) I kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žernes-

FRIENDLY FLOWER SHOPPE

E. Bliimentalis ir 
Aldona Bačiulytė

rugpiūčio mėn. 27 d. sukūrė lie
tuvišką šeimą.

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

GERI NAMAI

Vestuvės
Rugsėjo mėn. 10 d., šeštadie

nį, 9:30 vai. šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje
Rumbutytė su Jonu Kazlausku,
Clevelando studentų skyriaus 
pirmininku. Vaišės 5:30 vai. va
karo Sachsenheim salėje.

susituokia Stasė

Clevelando lengvatletai į 
Chicagą

Rugsėjo 25 d. Chicagoje nu
matomos Vid. Vakarų Sporto 
Apygardos lengvosios atletikos 
pirmenybės, šalia vyrų moterų, 
jaunių ir mergaičių klasių, pir 
mą kartą bus vykdoma varžybos 
ir jaunučiams (1941 m. gimimo 
ir jaunesniems). Gausus LSK 
žaibo lengvatletų būrys rengiasi 
vykti j Chicagą, pasiryžę atko
voti FASK-to pereinamąją taurę 
iš Chicagos LSK Perkūno, kurią 
pereitais metais pastariesiems 
pavyko keletos taškų persvara 
laimėti.

Parduodamas namas
4 šeimų namas, po 5 kamba

rius kiekvienas. Mėnesio paja
mos $200. Kaina $22,000.

7717 Aberdeen (36)

Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 ct.
Gaunami money orders (galioja ir užsienyje)

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IRI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Netoli Naujos parapijos, geras 
vieno aukšto namas, 4 kamba
riai. Garažas. Gaso šildymas, di
delis sklypas. Yra vaisinių me
džių. Kaina $12.500.

*
East Clevelande geras 8 kamb. ■ 

namas. Garažas, gaso šildymas, 
2 vonios, dideli kambariai. Mo
derniai įrengtas.

Atstovas:
VICTOR BANIONIS

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

GERI NAMAI•
4 šeimų namas, po 4 kamba

rius, atskiri gaso šildymai. Por- 
čiai iš priekio ir užpakalio, 4 ga
ražai. Sklypas 40x160 pėdų. Arti 
Euclid Beach. Kaina $23,500. j 

*
2 šeimų namas, 12 kambarių. 

Prie Superior, netoli E. 74 St.. 
Kaina $15,000.

¥
Du namai, dviejų šeimų, vie

nam sklype. Butai po 5 kamb. 
Whitney Avė.

C. G. O’Bell Realty
17572 Lake Shore Blvd.

IV 1-0239

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

1404 E. 66 Street ‘ Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, Įrankius, žaislus 
ir beveik visus kitus buto ir asmens reikmenis galima pirkti iš urmo 
sandėlių pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

B A L T 1 C Supply Company
"Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantus "Dirvos” na
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

(37)

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 

SW 1-0327 VU 3-5063

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos 
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.

Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

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

kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

J. Jakubs
ir balsamuotojal 
patarnavimo

ENdicott 1-170

Della E. Jakubs & IVilliam
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

25 metai simpatingo ir rimto 
6621 Edna Avenue
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Ar Florida lik turčiams?
J. PAPLĖNAS

Daugelio įsitikinimu — tiek parai, o žiemą 3-4 kartus dau- 
naujakūrių, tiek ir "senakūrių” giau. Bet ten ir vidutinio me- 
— prašmatnios Floridos vasar- džiaginio pajėgumo amerikiečiui 
vietės prieinamos tik turtingie- neįprasta prabanga: žiemos se
siems. O tai toli nuo teisybės, zona metu ten, sakoma, 1000-čiui 
Visa atostoginio biudžeto pro- svečių tenka 1200 tarnų, 
blema, jei gyveni nuo Floridos Maisto kainoraščiai nedaug te- 
tolokai, sueina į kelionės išlai-' siskiria nuo didmiesčių: mėsos, 
das. Visa kita, vasaros metu, tik pieno, kiaušinių kainos 5-10% 
nežymiai nukrypsta nuo mūsų aukštesnės, daržovių maždaug 
(ne floridiškių) gyvenviečių ar
ba padidmięsčių kurortų kainų.

2 centai myliai
Bet ir ta pagrindinė išlaidų 

pozicija dažnam pakeliama, jei 
pasirenkama pigiausia susisie
kimo priemonė __autobusas. Iš
Chicagos iki Miami ir atgal vie
nam žmogui Greyhound autobu
su dabar tenka iš viso (10% fe
deralinio mokesčio įskaičius) 
mokėti 52 dol. 47 et. Apie 2 et. 
myliai.

Kelionė į vieną galą užtrunka 
per 40 valandų. Autobusas rieda 
dieną naktį, sustodamas tik 
trumpoms poilsio ir maitinimosi 
pertraukoms. Autobusas pato
gus žvalgytis, su prausykla ir 
jos priedais. Kelionė juo nevar
ginanti, nes autobusas vėsina
mas (air conditioned). Kai lau
ke termometras rodo 90 įąįps. F., 
autobuse kartais praverčia švar
kas. Sėdynė atlošiama pagal

tos pačios, o kai kurių vaisių gal 
net žemesnės, nei pav., Chicago
je. Restoranų kainos apie 10-20 
% aukštesnės nei Chicagoje.

Pramoninių gaminių kainos, 
kaip ir kitur, veikia kokybė, vie
ta, sezonas ir paklausa. Labai 
lengva, gerai neapsidairius, už 
pirkinį permokėti visą 100 %, bet 
galima rasti tekstilės gaminių 
iki 50'/ pigiau, negu mūsų įpra
sta mokėti.

I 
ną, nepelnytai įrašydindama jos 
savininką į Bacho broliją.

Kas vasaroja palmių krašte 
vasarą?

Vasarotojų masę, bent šiuo 
"vargšų” sezono metu, sudaro 
žydai. Jų iš akies atrodo čia gal 
kokių 70%. Kiti jų čia mato net 
90%, priskirdami, turbūt, jiems 
ir ispanų kilmės vasarotojus iš 
salų ir Vidurio bei Pietų Ameri- 
kų. Jei žydų betgi čia daug, per
šasi išvada, kad čia, palmių pa
vėsyje, vasaroti nebloga, žydų 
garbei turime pridurti: jie ne tik 
moka pinigo pasidaryti, bet ir 
žino, kaip juo pasinaudoti. O ir 
poilsio bei sveikatos problemų 
jie nemėgsta nustumti j pasku
tinę vietą.

upės esančių miesto dalių labai] 
keblus. Autobusai vaikšto tik 
kai kuriomis linijomis ir gana 
retai, nes susisiekimą palaikanti 
autobusų kompanija yra viena 
iš daugiausiai nukentėjusių. Jos 
centrinis garažas, kur visi auto
busai nakčiai buyp sustatyti, yra 
prie pat upės. Daugelis fabrikų, 
buvusių arčiau upės, yra tiek nu
kentėję, kad ne tik negali pra
dėti darbo (čia ir nedarbo klau
simas), bet net ketina bankru
tuoti, jei negaus valdžios pašal
pos.

Vietos dienraštis vis dar turi 
puikios laikraštinės medžiagos. 
Tarp kitko, minimi potvynio me
tu pasižymėję kaip galbėtoiai. 
Malonu, kad daugelis pavardžių 
skamba lietuviškai. Taip pat ma
lonu, kad tarp areštuotųjų už 
plėšimą potvynio metu nėra nei 
vienos lietuviškai skambančios 
pavardes.

Viena iš didžiausių Waterbu- 
ry praeity ištikusių nelaimių yra 
1902 metų didžiulis gaisras mie
sto centre. Tačiau šio potvynio 
nuostoliai esą žymiai didesni. 
Pastarojo karo dalyviai miesto 
vaizdą lygino su Europos karo 
vaizdais. Kaip ten bebūtų, šią 
nelaimę ilgai ilgai atsimins visas 
miestas, o ypatingai Waterburio 
lietuviai. VI. Vr.

P. S. Nukentėjusių tarpe 
yra ir Dirva. Tą savaitę, be
rods, niekas čia negavo Dir
vos. Ko gero bus kur nuplau
kusi su visu pašto vagonu 
sunkvežimiu.

Po arabų kautynių su prancūzais Maroke iš buvusios gražios krautuvės beliko griuvėsiai.

WATERBURIO 
POTVYNIS — LABAI 

NUOSTOLINGAS 
LIETUVIAMS

ar

Tropikuose 86 laips., kai šiaurėje 
94 laips. F.

Dar netolimoje praeityje pie
tinės Floridos kurortai buvo lai
komi žiemos kurortais. Dabar 
stengiamasi įrodyti, kad čia ge
rai galima atostogauti ir vasarą.1 
Ir tuo nesunku įsitikinti čia pa- 
gyvenus ir Farenheitą pasitel-į 
kus. Šias eilutes rašant (rugpj 
28 d.), Miami Beach, tropikų ku
rorte, aukščiausia temperatūra 
buvo 86 laips., o kitur, šimtus

i 200 asmenų tebeskaičiuoja 
miestui padarytą potvynio nuo
stolį: Kiek viso nuostolių pada
ryta, įskaitant ir pavienių asme
nų prarastą turtą, tuo tarpu nie
kas nežino, nors po potvynio, iš
tikusio miestą rugpiūčio 19 ank- 

" styvią rytą, jau praėjo nemaža

DABAR PIRMASIS 
ALB EGZAMINAS
A. MUSTEIKIS, Detroit

Pagaliau paminėsime londoniš- 
kį žurnalą "East and West”, ku
rio tik ką išėjo penktasis nume
ris. šis leidinys Amerikoje ir ki
tuose kraštuose anapus vande
nyno mažiausia žinomas, tad ties 
juo sustosime kiek plačiau, žur
nalo leidėjas yra "Alliance Pub- 
lishing Company”. Redakciją su
daro iš kiekvienos trijų pabal
tiečių tautų po vieną atstovą. Iš 
lietuvių pusės redaktorium pasi
rašinėja teisės prof. S. Žyman
tas.

Pats žurnalas yra atsiradęs iš 
privatinės kelių žmonių iniciaty
vos. Jie jau seniai sielojosi žinių 
ir propagandos stoka apie pa
vergtąsias Pabaltijo valstybes.

Yra pavojaus, kad pasaulis 
pamažu gali priprasti prie esa
mos padėties, t. y. Pabaltijo oku
pacijos, ir pabaltiečius bei jų 
laisvės kovą užmiršti. Tokios 
būklės akivaizdoje keli pasiryžė
liai, kurių tarpe iš lietuvių pu
sės paminėtinas Londone gyve
nąs prof. S. Žymantas, 1954 me
tais pradėjo leisti žurnalą, pava
dintą "East and West”.

Leidimo vieta sąmoningai pa
sirinktas Londonas, nes jis yra 
svarbiausios europinės valstybės 
centras, kuris spinduliuoja ne 
tik senajame kontinente, bet ku
rio įtaka pasiekia tolimiausius 
pasaulio kraštus. Be to, redakci
ja gali atsiremti gana gausinga 
ir intelektuališkai pajėgia latvių 
ir ypač estų išeivija Švedijoje.

Lietuvių pajėgos Europoje to
li gražu nėra taip gausios, kaip 
kitų dviejų pabaltiečių. Užtat 
sunkiausią naštą tenka pakelti 
pačiam redaktoriui prof. S. Žy
mantui, kuris tyliai, nesirekla- 
muodamas, dirba didžiai vertin
gą darbą. Tad jam tenka nuopel
nas, kad ligšiol galęjo pasirody
ti jau penki žurnalo numeriai, 
žurnalas leidžiamas kas tris mė
nesius. Jis yra knygos formato 
ir turi 64 puslapius.

Dabartiniu momentu, kai apie 
bolševizmą ima įsigalėti pavojin
gos iliuzijos, ”East and West,” 
tenka skirti ypatingą dėmesį. 
Kiekvienas lietuvis gydytojas, 
advokatas, verslininkas ir kitų 
profesijų lietuvis turėtų šį žur
nalą užsiprenumeruoti ir, pav., 
laikyti laukiamajame kambary
je, kad ko platesni žmonių sluog- 
sniai galėtų su jame atspaustais 
straipsniais susipažinti. Žurna
las dailiai atrodo ir kainoja Ame
rikoje ir Kanadoje metams 2 do
leriai. Adresas: Alliance Publi- 
shing Company, 81, Cromwell 
Road, London, S. W. 7.

Trys leidiniai
(Atkelta iš 1 psl.) | jog jų ne taip jau lengva gauti,

kimai, rezoliucijos, minėjimai/o antra vertus, bėgamoji infor- 
ištraukos iš kitų leidinių ir t.t.). macija greit nustoja įdomumo, 
Savaime jame nedaug aktuales-j jeigu nėra galimybės ją tuojau 
nių žinių iš Lietuvos, kas, be pat perduoti spaudai. Pats biu- 

1 letenis išeina kas 2-3 mėnesiai, 
tad aktualesnės medžiagos jis ir 
nepajėgia paskelbti.

Tektų pageidauti, kad pasiun
tinybė Vašingtone savo infor
macinę tarnybą išplėstų ta pras
me, jog ji pasistengtų išplatinti 
spaudoje ir aktualijas apie Lie
tuvą. žinome, kad tai nėra leng
vas dalykas, lygiu būdu nusima
nome, kad spaudos susidomėji
mas mūsų nelaimėmis nėra dide
lis, bet protarpiais — tinkamu 
momentu — išleidus vieną kitą 
įdomesnę žinią, galima tikėtis, 
kad ji susilauks tam tikro at
garsio. Be to, manytume, kad 
biuletenyje galėtų būti skelbia
mos trumpos, gerai dokumen
tuotos, studijas atskirais klausi
mais, liečiančiais Lietuvos gyve
nimą. Pasiskirstę darbo sritimis, 
Lietuvos diplomatinės tarpybos

abejojimo, tenka aiškinti tuo,

kių reiškinių yra ir daugybė.
Daugeliu atveju LB galėtų gal 

apsaugoti mūsų bendruomenės 
narius nuo tokios žalos, jei ji 
rimčiau galvotų apie savo pa
skirtį ir jeigu laiku ateitų pa
galbon tiems, kurie jos reikalin
gi-

Iki šiol ir LB vadovybei nete
ko girdėti nė vieno žodelio,' jog 
ji rūpinsis lietuviais, patekusiais 
nelaimėn. Negirdėti, kad jie or
ganizuotų šalpos fondą, kaip vie
ną efektingiausią lietuvybės ce- 
mentavimo faktorių.

Jei mes nukrypome į vieną pu
sę — į dvasinę lietuvybės palai
kymo sritį, gal susilauksime 
knygų, bet neturėsime skaityto
jų. Jei ne pirmiau reikia pasirū
pinti duona, tai būtinai turi duo-

Amerikos lietuvių Bendruo
menę ištiko labai skaudi nelaimė. 
Užėjęs viesulas rytinėje Ameri
kos dalyje nusinešė amžinybėn 
keletą lietuvių bendruomenės 
narių, stlnaikino sunkiai uždirb
tą turtelį', kuris daugeliui suda
rė prieglobstį.

šioji lietuvių nelaimė Ameri
kos Lietuvių Bendruomenei už
deda bendruomeninę pareigą. 
Mūsų organizuotoji visuomenės 
dalis, tūlodama pd ALB pasto
ge, iki šiol, dar nepajudėjo iš ap
snūdimo? Tik parapija teikia pir
mąją nukentėjusiems pagalbą. 
ALB vadovybė užsiėmusi Kultu-' 
ros Fondo ir Kultūros Tarybos • 
organizavimu iki šiol neatkreipė 
dėnfesio į lietuvį, patekusį var
gam

Nejaugi LB vadovybė mano, 
kad tai ne jos uždavinys? Ne
jaugi lietuvių gelbėjimas nėra 
LB pareiga skubos keliu organi
zuoti pagalbą? Nejaugi lietuvy
bės palaikymas bus susietas su

| Kaip jau rašyta Dirvoje, dau- 
V giausia nukentėjo Waterburio 

lietuviškasis Brooklyno kvarta
las, ypatingai No. Riverside gat
vė. Vien šios gatvės rajone su 
srove nuplaukė ar užbarikadavo 
gretimas gatves 
rajono nuostoliai 
milionų dolerių, 
tai tik spėjimas.

Iš tuo tarpu paaiškėjusių 18 
skenduolių (dar vis daugelio as
menų pasigendama) 10 yra lie
tuviai. štai jų pavardės: Kl. Ra- 
meika, Margarita Padaigas, Teo
filija Laukaitis. Petronė Stani
kas ir jos sūnus Stasys Marks- 
Marcinkevičius, Agota Seredins- 

Subjektyvus dalykas — Atlhn- kienė ir sūnus Bronius, Vincas 
to vanduo. Jo temperatūra čia Saulėnas, Marė Šimkus ir Ona 
nenori atsilikti nuo oro tempe- Klimienė. 
ratūros, dažnai mėgsta ją ir pra-' 
šokti. .Sunkaus svorio individui 
gal jis ir per šiltas, bet vidutinės 
kompleksijos žmogui jis kaip 
mėgėjui alkoholis: juo daugiau 
mirkaisi, juo daugiau nori.

žiemos mėnesiais čia beveik 
nuolatinė giedra. Vasarą ir rude
nį iš Atlanto ateina trumpų ir 
staigių lietų, kurių pėdsakus sau
lė bematant likviduoja. O jos, 
tos geradarės saulės, čia niekad 
nevalia pamiršti. Jos čia nema
tai. Ji kažkur ties pakaušio cent
ru, o tavo šešėlis aplink kojas 
susimetęs į begalvį kupstelį. Jei, 
bryzo apgauliai vėdinamas, ne
pasisaugosi, — nepajusi, kai no-

skonį. Visit.ai ją atlošus, gau- mylių į šiaurę, šitokia: Detroite
narna patogi poz’cija ne tik 
snausti, bet ir pav.., . i numigti.

Nors nuo Chicagos iki Miami 
plentais yra apie 1500 mylių, 
persėsti nereikia. Tas pats au
tobusas veža iki kelionės tikslo. 
Tik šoferiai keičiasi 6 ar 7 kar
tus.

Philadelphijoje 81, Bostone 
New Yorke 84, Clevelande 
o "šiauriausioje” Chicagoje

80,
83,
85, 
94!

Drėgmės čia, tiesa, nemaža. 
Iš rytų Atlantas, o iš vakarų 
Biskanijos įlanka tropikinės sau
lės įtakoje nuolat sotina orą. Bet 
Atlanto bryzai nuolat vėsina ir 
gaivina, neversdami kūno pra
kaituoti ir ne provokuodami šir
dies tempo.

17 namų, šio 
vertinami 15 

nors, žinoma,

Nuo 1,50 iki 50 dol. parai
Pastogė čia vasaros metu ne 

brangesnė nei, „sakysime, chica- 
giečiams gerai žinomoje kuklio
je vasarvietėje Indianos valsty
bėje — Beverly Shores.

Puikiame Miami Beach kuror
te vasarą už 25-30 dol. savaitei 
galima gauti erdvų kambarį su 
dviem lovom, atskira vonia ir ki
tais civilizuoto žmogaus pato
gumais. Ir tai prie pat Atlanto.

Vasaros metu kambarių ir bu
tų pasiūla tokia didelė, kad 3-4 
žmonių šeima gali gyventi jau
kiame butuke su atskira virtuve 
ir vonia už 25-30 dol. savaitei. 
Vienas žmogus gerą pastogę gali 
gauti už l’/j-ž dol. parai.

Žinoma, jei piniginė neprotes
tuoja, esi mielai laukiamas nau
jame, ultramoderniame ir pasau
lyje didžiausiame kurorto vieš
butyje — Fontainebleau. Jame 
vasarą galvai mokėsi nuo 14 dol.l sis įsigys fioletiniai raudoną to-

Minėtųjų 17-os namų gera da
lis priklausė lietuviams. Visai 
sunaikinti Br. Melninkaičio, V. 
Babonio, J. Baranausko, Pr. But-i r.omanj premijavimu? 
kienės, P. Stanikienės, K. Juods-; 
nukienės, Seredinksų ir Padai
gų namai. Gerokai aukščiau, 
Bank gatvėje esanti Tareilų vais
tinė, yra viena iš trijų mieste 
totaliai sunaikintų vaistinių.

Potvynio žalą ypatingai, žino
ma, patyrė tiesiogiai jame nu
kentėję, tačiau jo padarinius iki 
šiol jaučia visas miestas — dar 
nėra geriamo vandens, degamų 
dujų, o kai kur dar vis nevei
kia ir telefonas bei elektra.

Kadangi nukentėjo visi miesto 
tiltai, susisiekimas tarp abipus

Lietuvybės palaikymas yra 
plati sąvoką. Joje telpa ne tik 
dvasinis, bet ir fizinis lietuvy
bės palaikymo ir ugdymo dar
bas. Fizinis lietuvių bendruome
nės naikinimas labiausiai vyksta 
Maskvos rankomis. Laisvuose 
kraštuose lietuviai dažnai nelai- 
ku išnyksta dėl mūsų nejudrumo 
ir dėl nepakankamo supratimo, 
mūsą bendruomeninių ir tauti- dar atšalusiems bendruomenės 
nių reikalu. Be šios didžiosios reikalingumo atstovais, kad pri- 
nelaimės, dažnai mūsų būrelį pa- klausymas LB-nei yra ne tik 
liečia ir kitokie tautiniai priešai naudingas, bet ir kilnus reikalas. 
— ligos, štai, neseniai su skaus-į Jei L. B. išlaikys šį pirmąjj 
mu nusinešė amžinybėn žymų egzaminą, jos egzistencija bus 
dailininką Petrą Kiaulėną. O to- užtikrinta.

nos rūpestis eiti greta dvasinio' narlai ^alėt*^ tuo būdu ^<^1 
rūpesčio. Suvargęs ir visuome-| naucbngą darbą, 
nės apleistas žmogus neskaitys 
knygų. Kiekvienas alkanas pir-1 tone leidžiamas biuletenis tenka 
miausia griebiasi duonos, o pas-' vertinti kaipo svarbų informati
kui jau žaidimų. Romėnių posa
ky — duonos ir žaidynių — yra 
toks gyvenimiškas, jog jo neat
siminti būtų grynas nesusipra
timas.

Palikdami visokius supranta
mus išvedžiojimus nuošalyje, tu
rime skubos keliu imtis greitos 
akcijos ir ateiti pagalbon nu- 
kentėjusiems.

Kas darytina?
Mano supratimu, tuojau viso

se LB apylinkėse reikia skubiai 
pravesti rinkliavas. 2) Vietoje, 
kur toje didžioji nelaimė lietu
vius palietė, turėtų būti sudary
tas šalpos Komitetas. Jis regis
truoja nukentėjusius ir išaiški
na reikalingumą paramos. 3) Vi
sos organizacijos ir visi laikraš
čiai ragina ateiti nukentėju- 
siems į pagalbą.

Eidami šiuo keliu, mes labiau 
sucementuotume mūsų bendruo
menę, nukentėję jaustųsi tikrais 
lietuvių tautos nariais. Tuo pa
rodytume ir kitiems, iki šiol vis

naudingą darbą.
Šiaip gi pasiuntinybės Vašing-

nį šaltinį apie Lietuvos padėtį. 
Jame atsispindi kovos etapai už 
Lietuvos valstybės laisvę. Kaipo 
toks jis turi paliekamą vertę.

”The Baltic Review” leidžia 
lietuvių, latvių ir estų Laisvės 
Komitetai New Yorke. Mūsų ži
niomis, ligšiol jo yra išėję keturi 
numeriai. Pats žurnalas save lai
ko dviejų kitų leidinių paveldė
toju, būtent, dar 1940 m. išėju
sios trimis kalbomis ”Revue Bal- 
tiųue”, o paskum atnaujinto 
Švedijoje ”The Baltic Review”, 
ėjusio 1945,1949 m. Jame užtin
kame trijų pabaltiečių Laisvės 
Komitetų narių straipsnius. Vie
nas numeris buvo pašvęstas dau
giausia genocidui, kurį sovietai 
vykdo Pabaltijo valstybėse; ki
tam numeryje paskelbta vertin
ga medžiaga apie priverčiamųjų 
darbų stovyklas sovietų sistemo
je. Yra ir kitokių įdomių straips
nių apie gyvenimą sovietų oku
puotuose Pabaltijo kraštuose.

”The Baltic Review” redakto
rius iš lietuvių pusės yra Dr. 
Antanas Trimakas. Leidinys iš
eina tris kartus per metus. Jo 
adresas, 4 West 57th St., New 
York 19, N. Y.

Nuotraukoje abu JAV atominiai povandeniniai laivai: Seawolf (kairėj) ir Nautilus.
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ONAI TELYčeNIENEI mirus,

K. S. Lazdiniai
šis arabas, nenorėdamas susidurti su prancūzais, vežasi savo namą 

į kitą vietą, kur nėra ko veikti sukilėliams.

Alfonsui Telyčėnui ir vaikams nuoširdžią užuojautą reiškia

VLS Clevelando Skyrius

ALFONSUI TELYČĖNUI,
netekusiam mylimos žmonos, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.
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