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šaltokas Kremliaus vadų priėmimas. — Norėjo nuteikti vakarų 
vokiečius prieš Adenauerį. — Ateities karo vizija — priemonė 
paveikti laisvėje gyvenančius. — Pasirašyta "talkos sutartis” 

vakarų nenustebino.

Po birželio įvykių Maskvoje, 
sustiprinusių Nikitos Chruščio
vo vadovaujančią ranką, Krem
liaus vadai ir toliau savo veiks
mais kreipia pasaulio dėmesį.

Po Chruščiovo su Bulganinu 
lankymosi Čekoslovakijoje, po 
slapto pobūdžio pasimatymų Ru
munijoje su Jugoslavijos Tito, 
štai praėjusią ir šią savaitę — 
Kremliaus viešpačiai lankėsi 
svarbiausiame ir opiausiame so
vietų satelitiniame krašte — ry
tinėje Vokietijoje.

šį kartą Nikitos partneriu ne
buvo jo ligšiolinis barzdotas pa
lydovas — Bulganinas, bet prem- , 
jero pavaduotojas, sovietinis 
ūkto specialistas — Anastas I. 
Mikojan. Maršalo Bulganino 
žvaigždė aiškiai gęsta, teigiama, 
tad iš ligšiolipės keliautojų rai
džių kombinacijos — CH ir B, 
dabar belieka kalbėti apie komu- 
■iaiiaiua prekiautojus bei mark- 
ebUinėe vienybės gelbėtojos — 
CH ir M, atseit apie Chruščiovą 
ir Mikojaną.

Jų (ir užsienių reikalų minis- 
terio A- Gromyko) savaitę už
trukusi kelionė rytų Berlyne ir 
kituose Vokietijos miestuose, 
pasakytos kalbos bei veiksmai 
nebuvo eilinis politinis įvykis.

Vakarai į tai kreipė smalsų dė
mesį, juo labiau, kad toji kelio
nė gidės turėti įtakos į vakarų- 
rytų santykių būsimą raidą ir 
ypatingai į Vokietijos bei pačios 
Europos likimą.
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kūpą Makarfos 
mo atvyko H? 
save kviečiasi 
slavų aukštieji 
nistų vadovyb 
parinkti = A c

Maskva 
kartos v 
lūs gali šį tū 
tarė ir šią jM 
čiau Makarida 
sis JAV.

a

I

kietijos vyriausybė toliau veng
sianti bet kokių kontaktų su Vo
kiečių Demokratine Respublika, 
tai... ji parodys savo nenorą 
taikingai išspręst! Vokietijos 

(Malti | ■ pusi)
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if^ėdoksų arkivys- 
įtkuris iš ištrėmi- 

kiją, dabar pas 
Maskvą provo- 
asiškiai, komu- 
į tas pareigas
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Tikslas — paveikti rugsėjo 
rinkimus

Netenka abejoti, kad ryšium 
su komunistinio pasaulio sukrė
timais, pastaroji dvynių kelionė 
turėjo pagrindinį bruožą — vi
somis išgalėmis pabrėžti bei pa
skatinti komunistinio fasade vie
nybę ir tariamai , "monolitinį 
tvirtumą”. Ir rytinėje Vokieti
joje — Berlyne, Leipcige, Mag
deburge, Dassau miestuose — 

1 visur savo kalbose Nikita Chruš
čiovas kėlė tos vienybės reikalą, 
liaupsino premjero pirmojo pa
vaduotojo, Walter Ulbrichto va
dovaujamą vad. Nacionalinį 
Frontą (per jį R. Vokietija su
pančiota partijos retežiais) ir 
nuolat šaukė: mūsų ir jūsų vie
nybė atsispiria į tvirtą lygybės 
principą... jokia pasaulio galy
bė nebus pajėgi palaužti tą vie
nybę....

Tai įprastiniai šūkiai ir jie.tik 
įrodo, kad su ta komunistine 
vienybe nėra jau taip gerai. Vis 
dėlto vakarai pastaroje kelionė
je rytų Vokietijoje įžiūrėjo dar 
ir kitus ir — svarbesnius tiks
lus. Kiekvienu atveju tie tiks
lai, jei jų vykdymas eitų palan
kia Maskvai kryptimi, galėtų 
skaudžiai atsiliepti visai vakarų 
valstybių koalicijai. Tiesioginis 
gi Chruščiovo ir sėbrų taikinys 
buvo senelis Konradas Adenaue- 
ris ir jo pasiryžimas laimėti lem- 

Į tingus rugsėjo 15-sioe rinkimus 
Vakarų Vokietijoje.

• Praėjusį sekmadienį Mask
voje pasibaigęs ir 15 dienų už
trukęs jaunimo festivalis įvir
to | sovietinės propagandos gar
siakalbį. Į 34,000 festivalio daly
vių, jų tarpe 150 amerikiečių bu
vo kreiptasi, kad sugrįžę namo 
kovotų už atominių bombų pa
naikinimą. Visi festivalio daly
viai, jų tarpe ir iš Azijos bei Af
rikos sričių, atkreipė dėmesį į 
sovietų sugebėjimą naudoti pro
pagandos priemones. t

Apie trečdalis amerikiečių 
jaunimo delegatų, nepaisydami 
JAV valdžios draudimo, susi
gundė kinų viliojimais ir išvyko 
pamatyti raudonosios Kinijos. 
Jie tikisi galėsią kinams papasa
koti apie JAV gyvenimą, o ko
munistiniai kinai padės visas 
pastangas jaunuolius atitinka
mai "paauklėti”.

• Sovietai toliau veržiasi į vi- 
dūrintuosius Rytus. Ateina ži
nios apie nuolatines sovietų pa
stangas stiprinti Egipto, Sirijos 
ir Jemeno karines pajėgta. Kaip 
pranešama^ sovietai į Egiptą ir 
Siriją siunčia, naujausio tipo 
MIG-lŠlsprausminius naikintu- 
yus, o Siriją! perlęis du povan
deninius laivus. Sovietų, vykdo
mas Egipto ir Sirijos kariuome
nės stiprinimas laikomas ženk
lu, kad sovietai siekia įsistiprin
ti ir Raudonosios jūros srityse.

• Kada Chruščiovas su savo 
komunistiniais palydovais lankė
si Rytų Vokietijoje, tik Berly
nan buvo įleista virš 200 vaka
riečių laikraštininkų. Chruščio
vui vykstant į kitus Rytų Vo
kietijos miestus, laikraštininkai 
keliavimo leidimo negavo*.

ti, kad iš Ma- 
vos prieš ang- 

ti, todėl nu- 
flšnaudoti. Ta- 

pirma lanky-
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Clevelande įvykusių Pabaltiečių spurto varžybų dalyviai atidarymo iškilmėse. Dirvos nuotr.
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Pastaruoju. Jąįku įvyko bent 

dalinių permainų Amerikos Lie
tuvių Tautinės j.S-gos (ALTS) 
centrinėje valdyboje, o netru
kus buvo paabąlbta ir naujos 
Lietuvių Tautietei Sąjūdžio Val
dybos sudėtis. Kaltam dar kyla 
klausimas kodėl yra "dvi tau
tininkų vadovyste”?

Toks susltvaėkymas yra kilęs' 
iš faktiškai tui

Amerikos 
Sąjunga ymt? 
žiūrų or 
Jungtinėse Vė|įį

sąlygų. >■ 
vių Tautinė 

ininkiškų pa- 
1 veikianti tik 

__ ______ _ se ir tik vie
tinės lietuvilkpg Veiklos srityse. 

Lietuvių TągĮlfeis Sąjūdis ap
ima 
gyveumflįua

Rašo J. A.

šaltai priėmė maskviečius
Prisiminus Kremliaus ponų 

keliones po Indiją ar čekoslova- 
kų šauksmus bei Nikitos rankų 
bučiavimus, pastaroji kelionė po 
vokiečių miestus buvo būdinga 
savo šaltoku, oficialiu pobūdžiu, 
nors ir be atviros neapykantos 
požymių.'

Niekas negalėtų teigti, kad po 
1953 metų sovietų tankais su
tramdyto sukilimo vokiečiai bū
tų pajutę daugiau simpatijos sa
vo pavergėjui. Priešingai. Tau
tos neapykanta dar padidėjo. So
vietinės viešnagės metu ji ne
išsiliejo.

Tačiau, kas stebėjo Kremliaus 
keliautojų sutikimo vaizdus te
levizijoje (pvz. vakarų Berlyne), 
lengvai galėjo įžiūrėti — CH ir 
M su kompanija buvo sutikti be 
entuziazmo, abejingai, su aiškiai 
įžiūrimais pavargusiais minios 
žvilgsniais. Didžiajame Leipcigo 
stadione praėjusį ketvirtadiehį 
ir šią savaitę Markso-Engelso 
aikštėje rytiniame Berlyne 
Chruščiovo kalbų klausėsi suva
rytos komunistų kolonos, užpil
džiusios tik pusę stadiono ar 
aikštės.

Vakarų stebėtojai atkreipė dė
mesį ir į tai, kad sovietiniai sve
čiai nebuvo matomai apsaugoti 

stįbmis policijos priemonė
mis. Matyt, vokięčių rezistenci
jos branduolys bus pasitraukęs^ 
su milionais kitų vokiečių, į va
karinę Vokietiją šitaip spė- 
liojo/v^o^ riešoji pu(»)tonė*

Grąsinimai ir įspėjimai
Pasaulis jau įpratęs prie so

vietinių įspėjimų. Jie dažniau
siai sukelia šypseną, nes tai lai
koma įprastiniais sovietų propa
gandos burbulais. Vis dėlto, at
sidūręs vokiečių žemėje,ir vaka
rų Vokietijoje šiuo metu tebe
einant karštai rinkiminei kam
panijai, Chruščiovas buvo įsiti
kinęs puikia proga paveikti į 
Adenauerio vadovaujamo, ūki
niai klestinčio krašto rinkikus. 

Kai vakarų Vokietija Adenau
erio lūpomis reikalauja laisvų 
rinkimų, ginkluotos Vokietijos 
sąjungos su vakarais, tai Chruš
čiovas savo kalboje rytų Vokie
tijos "parlamente” pareiškė, 
kad, girdi, jei "federalinės Vo>-

ŠIAME DIRVOS 
NUMERYJE

spausdiname labai įdomų 
rašinį __ Lietuvių kultūra
Gomulkos lenkų akimis.

o
Greit Dirvoje pradėsime 

spausdinti eilę rašinių, kaip 
antrojo pasaulinio karo me
tu veikė didieji špionažo 
specialistai.

Paraginkit savo bičiulius 
ir kaimynus, kurie iš Jūsų 
skolinasi Dirvą, kad dabar 
atėjęs pats laikas ją užsisa
kyti. Taip pat patarkit ir 
kitiems prenumeruoti ge
riausiai informuotą tauti
nės minties savaitraštį.
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glliUpse kraštuose
_ ___ ninkiškų pa

žiūrų IhrtuvhlK ifti yra visų tau
tininkų__________ nusistatymų
bei reiškimo*! traš, visuoti
nio'(ne ^^ptibūdžia sri
tyse. ■>

Po emigrMinio išsiskirstymo 
po įvairius kraštus, to centro 
funkcijas Atliko provizoriškai 
sudaryta tmddvybė. Vietoje vi
suotinių rinkimų, to centro su
darymas buvįU remiamas dau- 

fgiaušia tik Amerikoje (ALTS 
seimų proga) susirenkančių tau
tininkų pasitarimais. Šiais me
tais Buvo suorganiuzoti visuoti
niai rinkimai, kuriuose ir buvo 
išrinkta nauja valdyba — tauti
ninkų centras visuotinio pobū
džiu politiniams reikalams.

Sis centras nėra vyresnybė nei 
Amerikos Lietuvių Tautinei Są
jungai, nei kitoms vietinės veik
los tautininkų organizacijoms, 
kaip Kanados Lietuvių Tautinė 
S-ga ir kt.

Bendraisiais tautininkų poli
tiniais klausimais LTS vadovy
bė palaiko ryšį tiesiog su pa
skirais asmenimis ar jų nefor-■ L, .. o , i ....... - ■

JAV lietuvių laikraščiai jau 
minėjo, kad šią vasarą (birželio 
22 — liepos 1 dienomis) vyko 
abiejų tautų kultūros dekados. 
Dekadomis rusai bolševikai va
dina dešimtį dienų trunkančias 
muzikines - menines - teatrines- 
literatūrines gastroles. Ši deka
da nuo kitų skyrėsi tuo, kad tuo 
pačiu laiku abiejose šalyse vyko 
kultūrinės manifestacijos.

Lietuviai jau yra turėję dvi 
savo kultūros dekadas Maskvo
je, o vadinamose "liaudies demo
kratijos respublikose” jie rodėsi 
pirmą kartą: Bet lenkams tai ne
buvo pirmiena, nes lenkai jau 
yra pasikeitę dekadomis su 
rainais ir gudais. Nereikia 
miršti, kad Lietuvos siena 
paskutinių laikų su Lenkija
lygiai kietai uždaryta, kaip ir su

uk- 
pa- 
iki 

yra

nutarta daryti pernai per Ado
mo Mickevičiaus mirties metinių 
minėjimą, ir bemaž nuo to laiko 
pradėta intensyviau jai ruoštis.

Lietuvos teatruose ir koncertų 
salėse koncertavo lenkų vokalis
tai ir instrumentalistai, Kaune 
ir Vilniuje buvo suruoštos tau
todailės ir meno parodos ir įvai
riose Lietuvos vietose koncerta
vo garsusis lenkų dainų ir šokių 
ansamblis "Slionsk”. Lenkijoje 
savo rauštu eilėje miestų kon
certavo lietuviai operos ir baleto 
solistai, Varšuvoje buvo suruoš
ta meno paroda ir koncertavo 
Jono švedo vedamas Valstybinis 
dainų fr šokiiį khSamblis. Ta pa
čia proga per visą pusmetį būvo 
pagyvintas abipusis kultūrinis 
bendradarbiavimas: vieni pas 
kitus lankėsi kultūrininkai, buvo 
verčiami ir leidžiami literatūros 
veikalai ir tam reikalui protar
piais kiek dėmesio skyrė spauda. 
Dekados metu lankėsi ir oficia
lūs valdžios žmonės: Lietuvoje 
— kultūros ministras K. Kury- 
liuk, o Lenkijoje — ministro pir
mininko pavaduotojas mokslo ir 
kultūros reikalams Kazys Preik
šas.

Prieš mano aki3 guli du deka
dai skirti lenkų leidiniai: "Dni 
Kultury Litevvskiej 1957” “(Lie
tuvių kultūros dienos 1957) ir 
mėnesinio žurnalo "Praca Sviet- 
licova” (čionykščiai tektų versti 
"Svetainių veikla”, tai yra, klu
bų kultūrinės veiklos medžiaga, 
lietuviai bolševikai tai vadina 
"menine savy veikla”) dvigubas 
šių metų balandžio-gegužės nu
meris pavadintas tuo pačiu var- 

,>»

maliais rateliais, ir palaiko jį 
vienodai su bet kuriame krašte 
gyvenančiais. Todėl LTS vado
vybės veikla praktiškai nesusi
kerta su ALTS, KLTS ir kt. veik
la, o ją tik papildo ir jungia vi
sur gyvenančių tautininkiško 
nusistatymo lietuvius.

Rinkimų proga ypatingai iš
ryškėjo faktas, kad daugelio 
tautininkų ryšis su politiniu 
centru yra susitrukdęs dėl ad
resų pasikeitimų. Naujoji val
dyba pirmutiniu savo uždaviniu 
laiko tą ryšį vėl sumegzti ir su- 
intesyvinti. Todėl visi, kurie to 
ryšio pasigenda, kviečiami ir iš 
savo pusės atsiliepti vald. na
riams, geriausia jos sekretoriui 
V. Rasteniui (P. O. Box 153, 
Brooklyn 16, N. Y.), 
likusiu laisvu pasauliu. Dekada du "Lietuvių kultūros dienos'

(150 psl.į, su priedu "Dainuoki
me, lietuvių dainos” (12 pusla
pinė dainų gaidos su žodžiais). 
Pirmojo leidinio išleista 10,000 
egz., o antrųjų po 11,500 egz. 
Tai yra vadovėliai ruošti Lenki
joje programos tikslu supažin
dinti su lietuviškuoju gyvenimu 
ir kultūriniais laimėjimais. Tu-, 
riu priminti, kad tie leidiniai yra 
skirti lenkams ir Lenkijoje. Tai 
skubos darbo leidiniai, tačiau la
bai įdomūs ta prasmę, kad abie
juose lenkai nuoširdžiai stengia
si parodyti simpatijas lietu
viams. Ta prasme, tai yra pirmi 
tokie lenkų leidiaiai gal net vi
same šiame šimtmetyje. Lenkų 
simpatija po stalinio asmenybės 
kulto naikinimo priedanga yra 
tiek toli nuėjusi, jog net bolše
vikiniai "akademikai” (Kostas 
Korsakas, Vytautas Mackevičius 
ir Juozas Žiugžda) rado reikalo 
"Tiesoje” (1957. 6. 18) protes
tuoti...

Pirmoje eilėje aptarsiu spe
cialų leidinį "Rietuvių kultūros 
dienos 19577, prieš kuri kaip tik 
"akademikai” ir protestavo. Lei
dinys padalintas į šiuos skyrius: 
A. Lau-Gniadovska straipsnis 
"Apie lietuvių kultūrą” (4-13 

| psl.); "Iš lietuvių poezijas” (abė
cėlės tvarka sudėta šių lietuvių 
poetų eilių: Binkio, Butkų Juzės, 
Donelaičio — visur rašoma Duo
nelaitis —, Mykolaičio-Putino, 
Neries, Tilvyčio, Vaičiūno ir 
Venclovas); "Iš lietuvių dra
mos" (Juozo ' Baltučio pjesė 
"Anksti rytelį”), "Iš lietuviškų 
novelių” (žemaitės ”§v. Jurgio 
aukos” ir Cvirkos "Lakštinga
la”) ; "Lenkų poetai apie Lietu
vą" (Adomo Mickevičiaus, Jono 
Cečoto, Jurgio Putramento, Teo
doro Bujnickio, Česlovo Milošo ir 

(Perkelta j 5 pal.)

DARBININKŲ MAISTAS 
LODZRJ

10,000 darbininkų reikalaujant 
geresnių darbo sąlygų ir duonos 
kelia Gomulkai didelį rūpestį.
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Prezidentas Eisenhoureris, stebint viceprezidentui Nizonui ir po
niai Radford, prisega geros Urnytam aMdėlį | atsargą išeinančiam 

: vyriausiam štabo yiršlninkui admiroiul A. W. RadforduL
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IŠ JUBILIEJINES SKAUTŲ 
JAMBORCS,

vykstančios Sutton Park, Angli
joje, Dirvos bendradarbis Anta
nas Banionis atsiuntė tokį laiš
ką: "Siunčiu sveikinimus iš ju
biliejinės jambinės. Kartu su 
trimis pavergtu tautų skautų 
skautininkais Indaboje atstovau
ju egzilus. Lietuviškos vėliavos 
plėvesuoja Jaruborėje, * Rover 
Mąstė ir Indaboje”.

Iš atsiųsto Evening Despatch 
specialios laidos, matyti, kad eg
zilus skautus ten atstovauja 28 
vengrai, 16 estų. 13 lietuvių, 11 
latvių, 10 ukrainiečių ir 8 rusai.

DR. A. GERUTIS 
rugpiūčio mėn. 9 d. laivu Ame- 
rica išplaukė į Europą.

Iki pat išvykimo Dr. A. Ge
rutis rūpestingai rinko lituanis
tinę medžiagą įvairiose JAV. bib
liotekose.

Išvykstant paskutinį priėmi
mą surengė Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas, ku
rtame dalyvavo Generalinis kon
sulą* J.: Budrys, V. Rastenis, J. 
Brazaitis, Dr. A. Trimakas ir kt.
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Naujoji Lietuvių TUuttaio Sąjūdžio Vrid^į^bl' ksdrdta | de___, ___ ___________ __ ____ _
dr. Bronius Nemickas (pirm.), Vincais Raatento fsekr.); stori: Vytautas Abraitis, Jurgis Kiaunė, 

Antanas Senikas ir Albinas Trsaokas. Vienybės nuotrauka.
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gyvenančių lietuvių ūkininkų 
Meleskių sūnus, sėkmingai bai
gė University of Youngstown ir 
gavo inžineriaus diplomą. Dabar

vą."

širdį

tara
spau

V. Pėteraičio, J. šablausko ir K.] * V. 1 
Andruškevičiaus iniciatyva ku-|*t(ĮW’ 
riama Dainavos vasarvietė, tu-Į Krašto Valdybos ir jok bendra
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visų rugsėjo 6-8 dd. įvyksiančio
Santaros suvažiavimo dalyvių 
naudai.

Šią savaitę

siaukelėje, pavažiavus po 100 
mylių, Amerikos platybės mas
tu, tai jau nedidelis nuotolis. 
Nors šį kartą detroitiečiai va
žiavo dvigubai toliau negu cleve- 
landiečiai, bet jų susirinko net 
daugiau. Clevelandiečiai nepasi
tempė, b kai kurie ir vėliau at
važiavę, dėl to, kad tą dieną va
sarvietėje buvusios gausybės 
žmonių, nesurado iškylos vietos.

Prie geros bendro pobūvio 
nuotaikos daug prisidėjo ir mū
sų ponių atvežti skanūs užkan
džiai. Ačiū už tai!

«
Kelios dešimtys Detroito ir 

Clevėlando Tautinės Sąjungos 
skyrių narių praėjusį sekmadie
nį buvo susitikę Cedar Point va
sarvietėje. Draugė praleisti gra
žaus bendradarbiavimą popietę 
atvyko ir keletas Tautinės Są
jungos bičiulių iš Clevelando, o 
taip pat Detroito. Susirinkusieji 
pasidžiaugė, kad iš Chicagoš ne
patingėjo atvykti ir Tautinės Są
jungos pirmininkas inž. Eugeni
jus Bartkus su savo bičiuliu P. 
Michelevičium.

Prie bendrų vaišių stalų, va
dovaujant to susitikimo iniciato
riui clevelandiečiui K. S. Kar
piui, buvo pąsikeista ateities 
veiklos sumanymais, čia ilgesnį 
žodį tarė pats Tautinės Sąjun
gos pirmininkas inž. E. Bartkus- 
Jis priminė, kad Tautinės Są
jungos valdyba jau yra svars
čiusi ateities darbų planą. Pir
miausia, norima į Tautinės Są
jungos eiles įjungti dar daugiau 
mūsų gerų bičiulių, kurie gyven
dami mažesnėse lietuvių koloni-j 
jose, nepajėgia suorganizuoti di- 1 
dėsnio skyriaus. Taip pat padėti 
visas galimas pastangas, kad 
tautinės srovės žmonės, dabar 
veikią įvairiais vardais pasiva
dinusiose organizacijose, labiau 
susiglaudintų ir sudarytų dar di
desnį svorį visoje JAV lietuvių 
veikloje. Tautinė Sąjunga numa
čiusi artimiausiu laiku išleisti 
jau paruoštą knygą apie Lietu
vos Nepriklausomo gyvenimo 
chronologinę eigą. Dedamos pa
stangos, kad artimiausiu laiku 
būtų paruošta ir išleista prezi
dento A. Smetonos monografija.

Clevelandiečių ir detroitiečių 
bendro pobūvio metu įvairias 
mintis kėlė Detroito Tautinės 
Sąjungos pirmininkas A. Žiedas, 
to skyriaus aktyvūs veikėjai A. 
Gilvydis ir inž- J. Gaižutis.

To gražaus bendro pobūvio 
metu buvo atšvęsta ir savotiška 
sukaktis. Lygiai prieš 20 metų, 
dabartinis detroitietis Alf. Gil- 
vydiš, tada iš Nepriklausomos 
Lietuvos yra lankęsis su sporti
ninkais po JAV lietuvių koloni
jas ir viešėjęs Clevelande. čia 
susitiko tuos pačius asmenis, pas 
kuriuos tada buvo apsistojęs — 
p. Salasevičius.

Dirvos redaktorius B. Gaidžiū- 
nas daugiau kalbėjo apie būti
nus darbus, kurie sustiprintų 
tautinės srovės žmonių veiklą, ; 
tą veiklą daugiau pritrauktų jau
nimo, pačią veiklą padarytų di
naro iškesnę. Kėlė mintį,-kad ar
timiausias Tautinės Sąjungos 
centro ir skyrių, darbas turi būti 
nukreiptas vidaus stiprinimui. 
Artimiausias mūsų šūkis turįs 
būti: Nauji darbai gyviesiams, 
o pagarba įnirusiems!

Kėlios malonaus susitikimo 
valandos buvo nepaprastai trum
pos. Visi dalyviai pritarė, kad 
tokie susitikimai būtų kasmeti
niai, kad susitikimo vieta ateity 
būtų parinkta kiek uždaresnė, į 
kurią galėtume suvažiuoti ne tik 
vyresnieji, bet ir visas mūsų 
jaunimas, kurio šį kartą buvo 
mažoka

Cleveiandas ir Detroitas, ge- 
rinaRt kelius ir pačius automo- 
bilpMij pasidarė tikrai netolimi 
kaimynai.. Abiejų tų miestų 
kėjams, Susitikti kur nors

• KaaadM LMavi« Bsratraocne-; jis dirba v 
■ė įsivedė gražų paPrrijf kasmet kuosa Pontiac;; Midi.,, 
rengti Kanados Ifetuvtų dienas, kos inžlnieriatia darbią-Bkigtolė. 
Šiemet įvyks jau pririetoji tokia jo aukštąjį, mricslą Mato Mėlėi- 
diena. I jas renkasi lietuviai iš Į kib tėvai yrik riini Dirvos akaity- 
visų Kanados kampų. Duodamos tojai. ' ' č
reikšmingas meninės programas j

K-“S“1 
gomis tautinėmis Kanados lietu- P8™0®1* <ap,e 50? .
vių šventėmis. lietuvių IJtotata™ •^tmų

« 1 * u**. J TT P“yw> kurioje skaitytojas ras
. 1^onu Pastebėti, kad Kana-yjsug įįūsų literatūroje 
dės lietuvių dien^ tai^ veuks-l 8iMittūgW aut0riu8 či> M 
mu, artinančiu abu kaimynus -L,uo#tu eUėrtičių, čia to būdin- 
Kimados *r JAV ^tuvius Per- ^08 ištraukomis
nykštė diena, )vykusP WindSore, H net trumpeliais ištisais kū- 
buvo paversta Kanados ir JAV rjnjajg ' 
lietuvių susiartinimo Švente. Iš (fl pakrikstyU
tikrųjų joje gausiai dalyvavokSauja Derilius”) išeina rude- 
abiejų kraštų lietuviai. Ir šiemet k Jge
Kanados lietuviai į savo šventę, NWos Bubo narUi, Bri-
įvykstančlą Niagara Falls vieto- tanijoje lr RrfTOpoje sumokėję 
.vėj, kviečia muą, Amerikoe lie- ka5p ni kinius klubo leidi- 
. ........ a*-'—“-- « v“’ 'nius. Neįrišti 8/—, kietam įri

šime 12/—. 'Rinkoje bus parda
vinėjama: nejrišta 15/..—, kie-

_ _ ___tw-~ i - . - • . - .
d. staiga mirė'rašytojas Povilas] nariams KĮ/įs kietam. įrišime 

Buvo gimęs 1906 m. sausio 14 d. davimui, ciHš^įlta: 20/-?-„ kiętam 
Didesnieji jo rašto darbai buvo įrišime 80/^*.Dolerip kraštuose: 
Žemaičių Krikštas ir Atlaidų) nariai 2 dol.,' kietsim {rillme 8 
Pavėsy. Aktyviai bendradąrbia-Įdol. PardAVUfife, neįrišta 8 dol;, 
vo daugelyje laikraščių. kietam įri 4 dol. Visur ld-
• Netoli Montrealio, Kanadoje, tur toip»,įri^.Anglį joje.

" Vokietijų** lietą-
iražiMĮbpie papasakojo apie

tuvius. Atsiliepkime j savo kai
mynų nuoširdų kvietimą ir šven
tėje dalyvaukime.
• Netoli ChlcagOB liepos mėn. 6] tam įrišime 20/—. Australijoje,

_ IT*
Abelkis, eidamas 52 m. amžiaus.! 17/6/ nUštrtflŠka tolinta.’ Par-

pirmam puslapy atspaustą žinu
tę, nenurodant jos kilmės šalti
nio, atseit parašytą pačios re
dakcijos, kad Pravda esanti pa
citavusi iš Dirvos ir kokio tai 
Anglijoje išeinančio laikraštuko 
apie lietuvių išeivių nesklandu
mus.'

Neabejotina, kad Draugas tą 
I žinutę norėjo Dirvai, mandagia 
kalba kalbant, špilką įvaryti ir 
net skaitytojams parodyti jos 
baisumą.

Nesididžiuokit, mielas Drau
ge, ir visi ten dirbantieji redak
toriai, praėjusią savaitę Tasso 
agentūra paleido per Maskvos 
radiją žinias, imtas iš Draugo ir 
Naujienų, kokia ta A. Smetonos 
diktatūra buvusi baisi Lietuvoje 
ir kokia diktatūriška buvusi A. 
Smetonos 1938 metų 
konstitucija.

Ir mes nesistebim. 
tai iš kiekvieno, kad 
čiausio rašinio, sugeba 
atskirus sakinius ir juos 
pyti taip, kaip tik jiems 
3 kąjtalbėti apie tokius Draugo 
ir Naujienų rašinius.

NAUJIENA!!!
PINIGAI siunčiami J Sov. 3-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.
Pilnai garantuota ir 

oficialiai 
100 rublių 110.00

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atseina $5.00. .

Perlaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.
GRAMERCY

714 BROAD STREET, 
NEWARK, N. J.

Licbnesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

dviem upeliais. pamuš kultūrinius darbui Val
kų paišymo Įmygėlės su Hetuviš-

• Dipl. agr. Matas Serepka, 36 jĮąto motyvas išleidimas 2000- 
m. amžiaus, š. m. liepos mėti. ŽaLįų eg2, tirais jiu vykdomas.’A. 
d. mirė Chicagoje. Studijavo že- Į Sešptaukto- akįiitymų knygos iš- 
mės Ūkio Akademijoje Dotnu- leidimo dp^Rs . tęsiamas. A. 
voje. Gilino žinias Vokietijoje,] tokių va-
Bonnos universitete. Domėjosi] Javėlio toRMto ^^yy* jau 
oteVleraevkVeraš'A TJutr/v ■ vrAtVIiia" no I ■ » ■ ■ f

iamą;JiS«ustu- 

korea^oto antro- 
htdėįi; pasirubši- 
’ plokštelėms ga- 
Įškoe^uri^^ 

’smontnšaio.

arklininkyste. Buvo veiklus" na-1 pagaminto ji 
rys Lietuvių Agronomų Sąjun- [faktūra IrM 
gos Chicagoje. ;V^g Svaraėid
• Valstiečių Bandininkų suva-U° 
žiavimas įvyki* Niagara Falls,

įstos ginmaaųųą jaokytojas, apsi-
• Matas Meleskfs, Warren, Ohio, |ėtnė pagKlriuttt ;fcRvyzdį' vaikų 
gyvenančių lietuvių ūkininkų i žaidimui , 'lįtoĮionė apie Lietu-

....i
— Tautiniai iijridhntimas visa

da eina draūąfe to dvasiniu ap- 
kiautimu. Ūžt it'šrartki; kad mū
sų studentijo e bdtų.’pastangos 
išlaikyti gyvi dvasinį interesą, 
nelaikant jo tmĖtoianitarų spe
cialybe. Stokoj'ąht šio intereso, 
ir mūsų akademiniame jaunime 

>neišvengiamai formuosis moky
tas tamauolUr;, toslrūpinęs tik 
savo asmenini^ gerbūviu? Išky
lant tokiam tipui mūsų studen
tijoje, iškyla ?gMriuš ir pačius 
studentų jungkifoą iš kovojan
čios lietuvybe* židinių paversti 
į paprastus pramoginius klubus.

— Nors ir bėviltiŠkai, bet ten
ka sakyti: nesisukime beprotiš
koje karuselėj skelbdami vie
nybę vieni kitų'.niekinimu bei 
įtarinėjimu! * “ " me visi sa
vo garbe Ir niekuo
neplūsti, ats kad kiek
vienas lietuvis savotiškai atsto
vauja pačiai Llętii^- N.ei poli
tinės ar. patoųįįėšuirinės, nei 
krypčių ar krir„,: ,
gali daryti mūsų' yienų kitiems 
mirtinais ešė^’^^endrū visų 
priešu tėra ngtimo grėsmė: 
jai neturime lfltti Abejingi, ba
ldami vieni 1 ne kam
įnors atstumti,^; 
užsidaryti į.,sa' 

! Tai dr. juozd _ 
kurie ir paaišŠlfi 
tai Bantarieč 

minkų Federac 
savo visuotinio/■ ■ ■ į -i , <grindinei 
n&ei&a 
ŠpIČBaL;, 
Mirtingų pa
esame

•ugsėjo 8 d.’| 
lyviai į sui^į 
atvykti j*Į. 
to (rugsėji s dien 
Mavimas prasidėS penktadienjf 
10 vai. ryto.

■ Suvažiavime laukiama nema
žai, svečių.. Priihename, kad visi 
suinteresuoti suvažiavime daly
vauti įsigytų kvietimus, gauna
mus visuose Santaros skyriuose. 

Skelbiame papildomas infor
macijas liečiančias suvažiavimo 
programą:
"Vinto Kodkrkos Metų iškil

mingas atidarymas ruošiamas 
rugsėjo 6 dieną. Kitais metais ' 
sueina 100 metų sukaktis nuo . 
Vinco Kudirkod gimimo. Lietu
ves .gyvenime Vincas Kudirka 
yra 'palikęs neišdildomų pėdsa
kų ir jo prisiminimui skiriami 
ateinantieji, Santaros veikimo 
metai. Vinco Kudirkos Metai bus 
užbaigti 1958 metų Santaros su- 
žiavime. Numatyta šią sukaktį 
plačiau paminėti visa eile pro
jektų, šių metų suvažiavimo mi
nėjimo programą ruošia . Algį-

. mantas | Mackus.
Ruošiamoje jaunųjų dailininkų 

darbų parodoje bus išstatyti 
Kęstučio Zapkaus (Chicago) ir 
Gedimino Liaukaus (Waterbu- 
ry) kūriniai.

Diskusijose "Individualizmas 
ar kolektyvizmas kultūriniame 
gyvenime f" dalyvaus Eglė Za- 
barauakaitė, I,iždas Šmulkštys, 
Rita Žukaitė ir Vytautas Vaičai
tis. Diskusijas moderuos Dalia 
Juknevičiūtė.

Vytautas Vaitaitis, Santaros 
New Yorko skyriaus pirminin
kas, pakviestas eiti visuotino su
važiavimo viršininko pareigas.

Suvažiavimo metu įvyks at
skiri studentų ir filisterių posė
džiai. Studentų sekcijoje prane
šimus < patieks Vaidas Adamka- 
vičius "Studentų Santara ir po
litika”, Raimundas Mišauskas 
"Studentų Santara ir Studentų 
Sąjunga" ir Gabrielius Gedvilą 
"Studentų Santara ir jaunimo 
organizacijos”.

Filisterių sekcijos programoje 
numatyta Filisterių Valdybos 
pranešimas, kurį patieks Rima 
Grudzinskaitė iš New Yorko. ir 
diek ūdiji 
simais.)

Chicagoa skyrius išleido suva
žiavimui skirtą biuletenį. Biule
tenyje įdėta apsčiai smulkių in
formacijų apie suvažiavimą. Re
dagavo Jonas Gibaitte ir Hors- 
tas žibąs, o administravo Dalia 
Modestavičl&tė, Danutė Saka
lauskaitė ir Danutė žygaitė.

• Putinas Mašalaitis perėmė 
Santaros Pbiladelpihjos sky
riaus vadovavimą. Buvęs pirmi
ninkas Rimas Kalvaitis išvyko 
atlikti karinės tarnybos ir šiuo 
metu yra Fort.Knox, Kentucky.

• Valdas AdamkavKius ir Be
nediktas Mačiuika, veiklūs san- 
tariečiai, skaitys 40 valandų apie 
Lietuvą karo žvalgybos karinin
kams Fort Sheridanė, Illinois. 
Paskaitoje bus smulkiai duota 
Lietuvos istorija, geografinė pa
dėtis, dabartinė politinė situaci
ja ir t.tį Šiuo metu Penktosios 
JAV Armijos rezervo karininkai 
atlieka dviejų savaičių vasaros 
pratimus.

• Lietuvių Valstiečių Liaudi-

25, metų patyrimo

• Mandagaus kiekvienam paskirai rodomo dėmesio lr 
individuališko pakavimo.

• Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo.
• Bendrovės, kurioje kyšius imti draudžiama.

MtGINKITE:
. PAR£WDl!PART]i!RNT ; " . '

; įj G LOBE BAVIeL f S® R VIC E
PHILADELPHIA 9, PA.
718 Wshmi 8L, Td. Lpmbord 8-84*5,
Ka*dien 9-6> *oši*iitoiais 93) vai,

CHICAGO Rg ILK - ;
4102 Archor Ars. Telef. FRontier
6-6399. Kasdien’ 9-7, iaitad. 9-5 vaL

DETROrr 19, MICHIGAN
6448 Mldtigan Ava. Tai. TAakatota
5-7560. PinaaiL, antrai., ttaštotl^
ketvirtad. 9-6, penktad. ir Mted.
9-9

ne-

,4įę neteisti niekšu?
-• tą.. \ ...

iis'Žodžiai, 
studen- 
Ąteiti-

&?:

vaL

Atsiųsdami siuntinius mums paštu taip pat susilauksite 
tokio pat skubaus Ir tinkamo patarnavimo. Sąskaita jums 
išsiunčiama tą pačią dieną, kada gaunamas jūsų'siuntinys.

.............

ta BičiuHą Centro Valdybos pa-Į e Detroito Jaunimo šventės 
siųsti atstovą į jų ruošiamą sto- rengimo komiteto nariais buvo 
vykią Kennebunkporte, Maine 1"^ 
valstybėje. > i

• Lietuvių visuomenėje "Ube- i 
ralo” sąvoką sukelia tiek nesu- 1 
sipratimų, kad buvo kreiptasi į I 
tuos, kurie Jaiko save jaunaisiais , 
liberalais, kad išaiškinus ką 
jiems ta sąvoką reiškia. Tuo 1 
tikslu Vytautas Kavolis paruošė 
anketą su aštuoniais klausimais. 
Gautų atsakymų analizė bus ar
timu laiku paskelbta žurnale 
Santarvė.

• Chicagos skyrius savo susi
rinkime turėjo malonų svečią 
rašytoją Petrą Babicką iš Bra-' 
ziUjos. P. Babickas dirba Lietu
vos Pasiuntinybėje Brazilijoje, 
o dabar lankosi angių kalba in
formacinės medžiagos apie Lie
tuvą ruošimo reikalais Jungtinė
se Valstybėse.

Savo pašnekėsyje, kuriam 
aiiot jo paties "temos iš anksto 
nežinojo nei klausytojai nei pre
legentas", gyvai ir įtikinančiai 
iškėlė visą eilę mūsų šių dienų 
problemų. Petras Babickas yra 
vienas iš tų nedaugelio laimin
gųjų paskaitininkų, kurie klau
sytojams negali nusibosti. Pa- 
šnekėsio porą valandų prabėgo 
kaip dvi akimirkos ir buvo tikrai 
gaila skirtis. Susitarta rudeniop 
vėl susitikti.

Susirinkimas užbaigtas triukš
mingame susibūrime pas Dalią 
RMratavičiatf.

• Waterburio skyrius jau iš
augo iki dešimties narių. Sky
riaus veikla gana plati ir įvairi. 
Aktyviai įsijungta į "Kanarėlės" 
leidimo rajų ir Lituanistinės 
Bibliografijos leidimą. Birželio 
įvykiams paminėti buvo paruoš
tas montažas ir perduotas per 
Waterburio radijo. Skyriaus na
riai dalyvavo New Yorko Santa- 
riečių suruoštoje išvykoje j p. 
Lapienės vasarvietę. Pavyzdin
gai skyriui vadovauja Danutė 
Malakauskaitė.

• Chicagos Akademinio Alum- 
nų klubo ruošta išvyka j p. Jo
nynų vasarvietę prie Chicagos 
nraėjo su gražiu pasisekimu. 
Nnotpikingą laužą pradėjo Bro-

' aito ubo vaidyboje
■MfaraBkMtė. .

Mindaugas GUvydis, Santaros 
skyriaus pirmininkas ir Saulius 
Simollūnas, Studentų Sąjungos 
skyriaus pirmininkas, Šventė 
pavyko gerai. '

• V. Bruzgelevičius (Bosto
nas) ir E. Zabarauskaitė (Chi
cago) pirmieji iš filisterių pa
aukojo savo duoklę studentams 
— po 10 dol. Laukiama ir kitų 
filisterių įsijungimo j finansini 
rajų.

• Naujai Bostone įkurto lietu
vių sporto klubo "Dainava" vice
pirmininku išrinktas V. Brurge- 

1 levMius, o sekretore B. Danerytė. 
I Vytautas Bruzgelevičius buvo
vienas iš pagrindinių klubo stei- 
gMio idėjos judintojų.

Lietuvos Aidas 1940 metų bir
želio 2 d. rašė:

— "Studentais bomaia" aka
deminiame gyvenime vadinami 
tie studentai, kurie, nepriklauso 
jokioms studentų organizaci
joms, o svarbiausia — būdami 
studentais, neprisideda prie jo
kios studentų visuomeninės ir 
kultūrinės veiklos. Kviečiami j 
svarbias studentų visuomeninės 
veiklos talkas, jie jose atsisako 
dalyvauti išsisukinėdami, esą ne
turį laiko ir panašiai ■... Atro
do, šitokiai studentų kategorijai 
jau tikrai atėjo laikas išnykti-..

Santariečių kursuaee, įvyk
stančiuose rugsėjo 3-5 dd„ bus 
platinami milteliai prieš šią pa
vojingą ligą, nuo kurios laiku 
neišgydytas žmogus lieka amži
nu "strorpilviu dvasioje’*. Per
spėjimas: vaikščiojant j vasar
vietės virtuvę naktipiečių, nesu
maišyti su žiurkių nuodais!

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

MARGlfCK) autinė prenume
rata 13.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
Western Aven Chicago, IR.

t

ka įvairius spaudos darbus. Jūs , 
smigia lamina atsispausdinti 'pro- ■ 

ę korteles. įvairias blankas, va- 
biletus, • vestuvių pakvieti- 

ikKttoi ir kt 

lakyniai priimami ir piAta.
si*'’- :

DŪIVA - 1272 Bato JI SU

• • "• *■.. • *• ..i..



.. ■ ą<

r

K

1 . *

J J
i • >

’ t
Diepholzas

Išsikėlus iš Diepholzo į Huet- 
tenfeldą Vasario 16 gimnazijai, 
vietoje pasiliko gana didokas 
skaičius mokyklinio amžiaus 
vaikų vokiečių mokyklai (prieš 
tai prie gimnazijos veikė ir „pra
džios mokykla). Vietos apylin
kės valdyba ir tėvai susirūpino 
tolimesniu vaikų mokymu gim
tąją kalba. Prieita išvados, kad 
steigtina vargo mokykla.

Organizavimo darbą mokyklai 
steigti ėmėsi apylinkės valdybos 

^pirmininkas J. Čaplinskas ir A.' 
^Kasnerienė. 1954 m. vasario 1 d. 

buvo pradėtas mokykloje dar
bas su 25 mokiniais, ši data lai
koma mokyklos įsteigimu.

Laikui bėgant mokiniai pama
žu mažėjo. Dabartiniu metu yra 
9 mokiniai ir, jei stovykla bus 
perkeldinta, tai mokykla turės 
visai užsidaryti. Mokiniai kuone 
visi yra tarp 7 ir 10 m. amžiaus. 
Laikomasi I-jo laipsnio progra
mos. Viena mergaitė ruošiama 
lietuvių kalbai, kuri rengiasi 
stoti Vasario 16 gimnazijom Pa
niekos atliekamos antradieniais 
ir trečiadieniais 14,30 - 16,30, o 
penktadieniais 14-16 vai. Mokyk
loje mokoma: skaitymas ir ra
šymas lietuvių 
Lietuvos krašto 
jos svarbiasnieji 
kini, aritmetika,
raščiai. Kas antras penktadienis 
daromos iškylos. Iki šiol buvo 
aplankyta Diepholzo miestelio 
muziejus, šunų mokykla, spaus
tuvė ir žemės gręžimo darbai.

Iš vadovėlių naudojama J. 
Morkos "Vaikų Darbymečiui" I 
dalis ir Malinausko - Taimanto 
"Lietuvių kalbos gramatika”.

Kaip mokyklos patalpa dabar 
naudojama mokyklos vedėjo pri
vatus kambarys, nes buvusioji 
patalpa perleista katalikų koply
čiai įrengti. Tikimasi, jei sto
vykla greitai nebus iškelta, gau
ti tinkamesnę mokyklai patalpą.

Mokinių punktualumui, draus
mei ir mokslui pakelti yra įves
ta t. v. pliusų ir minušų taškai. 
Rezultatai geri, tik kiek bran
giau kaštuoja mokyklos išlaiky
mas.

Didžiausia blogybė yra, kad 
kaikurie vaikų tėvai labai šal
tai žiūri į savo vaikų tautišku
mo išlaikymą. Galėtų būti 5 ar 6 
mokiniai daugiau mokykloje, tik 
tėvai neleidžia.

Diepholzo bendruomenės da
bartiniu metu tėra tik vienas 
noras — kad nebūtų visi per
daug vienas nuo kitų išblaškyti 
ir kad galima būtų sutelkti lie
tuvišką jaunimą krūvon ir ne
leisti jam užmiršti kas jis yra.

kalba, tikyba, 
pažinimas bei 
istoriniai įvy- 

dainos ir eilė-

*

dos pastangomis buvo įsteigta 
Kreefeldo vargo mokykla, pava
dinta "Keliaujančia vargo mo
kykla". Už mėnesio toji mokyk
la pradėjo pirmuosius žingsnius 
su 3 mokiniais ir galę metų jų 
buvo jau 7. ši mokykla keliau
jančia buvo pavadinta todėl, kad 
Kreefeldo apylinkė susideda iš 
privačiai po miestą gyvenančių 
tautiečių ir tokiu būdu nėra ga
limybės vaikus sukviesti vienon 
krūvon — mokyklon.

1954 metų mokslo pradžiai 
Kreefeldo mokykla Vasario 16 
gimnazijai jau buvo paruošusi 
tris mokinius ir iki šiandien davė 
gimnazijai 6 mokinius, o du su 
tėvais išemigravo į JAV. Dabar
tiniu metu mokykloje tik 3 mo
kiniai. Mieste ir apylinkėje ga
lima būtų surinkti mokyklai iki 
18 m. amžiaus apie 33 mokinius, 
tačiau, kaip minėta,- didelis išsi
sklaidymas apylinkėje tai pada
ro neįmanoma-

Vaikai namuose lankomi* du 
kartus savaitėje. Mokyme di
džiausias dėmesys skiriamas lie
tuvių kalbai.

Didžiausią ir nuolatinę, nors 
ir nedidelę paramą, mokykla 
gauna iš PLB Vokietijos Kr. 
Valdybos nuo pat jos įsikūrimo 
dienos. Su šia parama buvo įma
noma suruošti Kalėdų Eglutes, 
pasikviesti lietuviškąją visuos 
menę pasidžiaugti mažųjų pa
siektais lietuvybei laimėjimais 
ir 1955 m. vasarą padaryti ne
eilinę mokyklos ekskursiją į 
Duisburgo miesto zoologijos so
dą. Gaunama iš KV parama tik
rai negali apmokėti tų visų dar
bų iš mokyklos vedėjo pusės, ku
rie yra atliekami įvairių švenčių 
ruošimui ir pan. Mokyklų moky
tojai turėtų būti stipriau finan
siniai paremiami, o ir pačios mo
kyklos turėtų gauti daugiau lė
šų iškyloms j zoologijos sodą, 
muziejus ir pan.

^Mokyklai vadovauja 
Sprainaitis.

Juozas

me-
mo-

mo-

Kreefe'Mas

1953 m. birželio mėn. pabai
goje PLB Kreefeldo apylinkės 
valdybos pirmininko Jono Dū-

Memmingenas
čia mokykla įsteigta 1952 m. 

spalio 1 d. Pirmoji šios mokyklos 
vedėja buvo Vanda Vykintienė- 
Povilavičienė. Su ja kartu mo
kytojavo Stepas Vykintas-Povi- 
lavičius. Pirmaisiais mokslo 
tais veikė 3 skyriai su 34 
kiniais.

Nuo 1954 m. birželio 1 d.
kyklai vadovauja Motiejus Bud- 
riūnas. 1954-55 mokslo metais 
buvo mokinių 53. Nuo 1954 m. 
rugsėjo mėn. antruoju mokyto
ju pradėjo dirbti Vytautas Ber
notas. Katalikų tikybą dėsto 
kun. A. Bunga, evangelikų — 
kun. J. Stanaitis.

Dirbusi mažame YMCA būs
te, mokykla nuo 1955-56 m. pra
džios perėjo j erdvų būstą naujai 
pastatytuose pabaltiečių koloni-

joje. Kultūros Namuose.
Paskutiniu laiku dėl emigra-; 

ei jos ir įstojimų į Lietuvių Gim
naziją mokinių skaičius mažėjo. - 
šių mokslo metų (1956-57) pa
baigojebuvo 37 mokiniai. Veikia 
trys skyriai. Dirbama atskirais 
skyriais. Savaitėje yra 6 pamo
kos, neskaitant tikybos pamokų.

Muenchenas
1952 m. liepos 5 dieną norma

li Muencheno lietuvių pradžios 
mokykla nuptojo veikusi. Rugsė
jo mėn. lietuvių valkai pradėjo 
lankyti vietos vokiečių pradžios 
mokyklą. Kaikurie labiau susi
pratę tėvai susirūpino dėl toli
mesnio savo vaikų mokymo lie
tuviškai. Tų tėvų paprašyta mo
kytoja S( Laukaitienė 1952 m. 
lapkričio 1 d. pati sukvietė esa
mus lietuvių vaikus pas save į 
butą ir pradėjo su jais darbą. 
Dirbama visą laiką buvo S. Lau
kaitienės bute. Apie betkokį at
lyginimą mokytojai ar pašalpą 
vaikams tada ir nesvajota, nes 
ir iniciatyva darbui išėjo ne iš 
"Lietuvybei palaikyti veiksnių”, 
o tik iš pačių tėvų ir mokytojos 
pasišventimo.

1952 m. lapkričio 20 d. raštu 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
mokyklos egzistavimą patvirti- 

1 no ir pripažino jai vargo mokyk
los teises.

Lietuvių kolonija Muencheno 
1 apylinkėje negausi. Jos centrą 

tada sudarė Muenchen-Feldmo-
1 ching stovykloje gyveną lietu- 

tuviai. Muencheno mokyklą, be 
anksčiau minėtos vietovės vai- 

1 kų, visada lanko ir vaikai tų lie- 
' tuvių, kurie dar vis gyvena ba- 
' nikuose Muenchen-Moosach, See- 

hammerstrasse stovykloje. Mūn- 
cheno mieste gyvenančių lietu
vių tik yienos šeimos mergaitė 

’ buvo vargo mokyklos lankytoja. 
1 Kiti mieste gyveną lietuviai ne

leidžia savo vaikų į vargo mo
kyklą, spėjama, dėl šių priežas
čių: vieni jų sukūrę mišrias šei
mas, kitiems gal per žema ir ne- 

’ patogu jų dabartinei padėčiai 
leisti vaikus į lietuvių vargo mo
kyklą! ■ ‘ ; 1 ;

Mokymo darbas pradėtas su 
6 mokiniais. Pamokos vyko, kaip 
minėta, pačios mokytojos kam
baryje, kuris buvo vienintelis 
keturių asmenų šeimai. Tuo me
tu nė vienas daugiau vietoB ne
turėjo.

1952 m. gruodžio mėn. visi 
Muenchen-Feldmoching stovyk
los gyventojai buvo perkelti j 
Muenchen-Ludwigsfeld. Čia ga
vo naujus butus, bet į vieną bu
tą buvo sukeltos dvi šeimos- Pa
mokos ir toliau vyko mokytojos 
bute.

1953 m. sausio 1 d. mokyklą 
lankė jau 9 mokiniai. Pasidarė 
ankšta. Buvo pradėta dairytis 
didesnės patalpos. Pavyko gauti 
vokiečių Jugendheime. Nuo 1953 
m. kovo mėn. ir naudojamasi to
mis patalpomis mokant tik už 
švaros palaikymą, čia labai daž
nai tenka pajusti karčią kampi-

nlnko dalią. Kad 1 
surasti 
mokyklai ■ skirtą pa 
būtų galima l- ' = • 
Vytim, savo darkei 
žemėlapiu; piešinis

t pavyktų 
Vai vargo 
lėlę, kurią 
dietuviška 
į' Lietuvos 

_____ ._______ ^ornamen
tais — .tai.jn*įip&Įg^ojos ąva- 
jonė. ■_______________ ■

V|są penkerių'metų mokyklos 
gyvavimo ' laikotarpį mokinių 
skaičius svyravo tarp 9-14. Vie
ni dasidėdavo, kiti,- Žiūrėk, iš- 
emigruodavo. šiuo metu mokyk
lą lanko 10 vaikų. ’ • Z

Mokyklos darbe laikomasi var
go mokykloms' hifėtaįytos pro
gramos. Mokslas eiiiuęis trimis 
laipsniais. Iškarto..vaikai buvo 
suskirstyti į I ir II laipsnio gru
pes. Kiekvienas vargo mokyklos 
programos laipsnis apifna maž
daug normalios,pradžios mokyk
los dviejų metų kursą- Norma
lioje pradž. mokykloje vaikai mo
kosi 28-30 vai. sąvąįiąe, o var
go mokykloje tik 2-3 yąl- — tad 
tik po trijų metųgalln 
padaryti pirmuosius. 'Jtel 
sius egzaminus: ii, Ojai 
antrą išlaikė 1 mokinys,

na buvo 
jliamuo- 
lipsnio i 

.* O iŠ II
j trečią 4 mokiniai.-.lįabartiniu 
metu mokykloje. veikiatry.s gru
pės: I, II ir m laipsnio- I laips-

nio grupėje — 4 mokiniai, n — 
2 lr*TI _ 4. • '> •

Visą mokyklos gyvavimų lai
ką pamokos vykdavo tik šeštai 
dieniau po pietų, nes tai vienin
telis popietis, kada visi vaikai 
yra laisvi* nuo pamokų vokiečių 
mokyklose. I ir II grupės vaikai 
mokosi 3 vai. ir kitas 3 vai .11 
laipsnio.

Kada mokykla šeštadienį po 
pietų dirba, o kiti vaikai už lan
go žaidžia, bėgioja, 7 metų Al
gis klausia: "Kodėl mes turim 
dvi mokyklas lankyti, o aniems 
to nereikia?” Jam atsako kitas, 
vyresnis berniukas; ”jTie vokie
čiai, o mes lietuviai. Jei męs gy- 
ventumėm savo tėvynėje, kaip 
jie, tai ir mums nereikėtų šešta
dienį po pietų mokytis, nes visą 
savaitę mokytumės tikroje mo
kykloje tik lietuviškai." Algis 
maloniai nustebo, kad yra nor
malių mokyklų, kur visko mo
koma lietuviškai.

Iš Lietuvos atsivežtąja tradi
cija Muencheno vargo mokyklos 
mokiniai visada rengia ir pra
veda visiems lietuvių vaikams 
Kalėdų Eglutės ir Motinos Die
nos menines programas ir žai
dimus. Taip pat aktyviai daly-

••»»*»»» •ICDY.I

vauja ir kituose lietuviškuose 
parengimuose.

Pelnė 
t

Pritariant P. L. B. Vokietijos 
Krašto Valdybai, 1956. XI. 15 
įsteigta Peihės vargo mokykla, 
kurioje mokosi 7 vaikai. Per vie
ną mėnesį duodamos 24 pamo
kos, kurios vyksta mokyklos ve
dėjo Albino Nomeikos bute. Nuo 
mokyklos įsteigimo dienos iki da
bar buvo duota 204 pamokos.

šioje mokykloje mokomi šie 
dalykai: lietuvių kalba žodžiu ir 
raštu, skaičiavimas, Tėvynės pa
žinimas, lietuvių dainos ir pa
sakos, priežodžiai ir eilėraščiai. 
Pamokos dėstomos prisilaikant 
K. Valdybos nustatyta progra
ma ir pasinaudojant atsiųstais 
konspektais. Mokykloje darbas 
vyksta sklandžiai ir sėkmingai, 
vaikai domisi savo tėvų gimtuo
ju kraštu ir nori teisingai iš
mokti lietuviškai. Artimiausiu 
metu mokykla numato gimnazi
jai duoti tris mokinius. Inf.

AR ŽINAI?
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Šviesesnis!Dabar už vietines kainas!

Joks kitas Amerikos alus neprilygs Stroh’s nes joks alus neverdamas kaip Stroh’s

Dvylikoj sujungtų varinių katilų, Stroh’s 
•** ugnim verdamas iki 2000 laipsnių duoda 

patį geriausį skonį. Dėl to jis yra šviesesnis, 
skanesnis, labiau gaivinantis skonis, kokį tik 
Stroh’s alus gali duoti.

į
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LIETUVIS — U. S. A. CENTO 
KŪRĖJAS

Mūsų tauta yra davusi žmo
nių, kurie savo darbais, yra pla
čiai parsėję. Vienas iš tokių yra 
Viktoras Domas Baranauskas- 
Brenner.

Jis gimė 1871 m. birželio 12 d. 
Šiauliuose. Jo tėvas buvo ant
spaudų dirbėjas ir graviuruoto- 
jas. Jaunas ir gabus Viktoras 
dirbo kurį laiką savo tėvo dirb
tuvėje, iš pradžių Šiauliuose, o 
vėliau Kaune. Rusų valdžios žan
darų persekiojamas dėl savo 
verslo konkurentų įskundimo, į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
atvyko 1890 metais.

Amerikoje jis dirbo savo vers
lo darbą- Netrukus pasižymėjo 
dideliais gabumais skulptūroje 
ir-graviūroje. Buffalo, St. Louis, 
ir Paryžiuje gavo pirmąsias pre
mijas už pinigų modelius ir 
skulptūras.

V, D. Baranauskui, pasižymė
jusiam skulptoriui, pats J.A.V. 
prezidentas Teodoras Roosevel- 
tas 1908 m. pozavo. Per Panamos 
kanalo statymą, Baranauskas 
darė to perkaso medalį. Jo kūri
niais puošėsi Paryžiaus, Luxem- 
burgo, Muencheno, New Yorko, 
Chicagos ir kitų miestų numiz
matikos muziejai.

1909 m. buvo paskelbtas kon
kursas sukurti naujam cento 
modeliui. Tada jau buvo pasibai
gęs Amerikos "Indijono galvos” 
cento amžius. Iš tūkstančių pro
jektų *buvo pasirinktas mūsų 
tautiečio Viktoro D. Raranaus- 
ko-Brennerio "Lincolno galvos” 
cento modelis.

Po tuo projektu, tarp kviečių 
varpų, apačioje, yra atspausdin
tos raidės "V. D. B.”, net ant 
22,350,000 centų, o nuo 1918 m. 
iki šios dienos tos raidės, labai 
mažytės, vos padidinamuoju 
stiklu tematomos, yra po Lincol
no petimi.

Be to, V. D. Baranauskas dar 
yra sukūręs daug įvairių meda
lių projektų. Dėl to Jungtinių 
Amerikos Valstybių finansų mi
nisterija yra iškabinusi jo pa
veikslą šalia "Lincolno Cento”.

Tokius darbus dirbdamas ir 
pasižymėjęs maždaug visoje 
Amerikoje, V. D. Baranauskas 
tačiau visą savo gyvenimą pasi
liko veiklus lietuvis patriotas ir 
uolus katalikas. Jo darbštumas 
ir įtemptas nuolatinis darbas ar
dė jo silpną sveikatą. Jis mirė 
1924 m. gegužės 5 d. New Yorko 
mieste.

B. Nausėda

Dabar 

pats laikas 

užsisakyti 
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AIŠKIAREGĖ
R. SPALIS

(Tęsinys iš pereito Nr.)
— Tetulė, gerbiu tavo nuomonę ir gy- 

^feenimo patyrimą, bet nesakyk man gero žo 
^clžio apie pranašautojus — netikėsiu. Kai 

kam jie susuka glavą. štai mano vedėjo žmo
na, Sofija Kinčienė, nubėgo kartą pas tą, 
kuri pas jus atvykusi. Na, ta ir išpranašavo, 
girdi, didelė nelaimė ištikš tavo namus. Na, 
tu man ir atsitik taip, kad, berods, po mė
nesio audros metu perkūnas trenkė. Kinčie
nė prisiminė aiškiaregę ir pradėjo garbinti 
ją- ' '

— Teisybę ir pasakė.
__ Supuolimas, tetulytė. Turį gi apga

vikė ką nors pasakyti, pinigą gauna.
— O iš kur žinojo, kad toji ponia namus 

Atari ? —- paklausė Serafiną,
— Taigi, iš kur žinojo, kad namus turi? 

'—pridėjo ir teta Leosė.
— Juokai, ir aš pasakyčiau. Argi tokia 

kvaila toji aiškiaregė, argi nepamatė iš apsį-

Netrukus po to važiavo į turgų, arklys pasi
baidė, trenkė į medį ir Dargini koją sulaužė. 
Tai buvo penktadienis. Pusę metų pragulėjo, 
o toks vyras!

— Tetulytės, kaip besistengsit, bet ma
nęs neįtikinsit. Panašų atsitikimą ir aš ži
nau. Tuose pačiuose namuose, kur aš, toks 
prietaringas valdininkėlis gyvena. Jis nuo
lat pas tą aiškiaregę sėdi. Kartą toji įspėjo 
jį į darbą neiti. Ir tu man taip atsitik, kad 
autobusas, kuriuo jis į darbą važiuoja, susi
dūrė su lengva mašina. Niekas nemirė, bet 
stiklai supiaustė veidus. Suprantama, džiau
giasi tas valdininkėlis, kad paklausė aiškia
regės.

— Gerai ir padarė.

— O aš manau, kad blogai. Jeigu jis

juokiatės

veidą, 
bet turiu

V-
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rengimo, kad Kinčienė turtinga, kad apsiaus
tas geras, kad žiedas ar net žiedai brangūs, 
gal kuris su Briliantu. Sakykit, tetulės, ko
dėl tokiai namo neturėti? Juk aiškiaregė turi 
akis, ar ne?

— Teisybę sakai! Taigi, kodėl tokiai na
mo neturėti? — nudžiugo ir teta Leosė.

' — Aš sutinku, iš drabužių galima pa
žinti žmogų, sukčių visad bus, bet yra ir to
kių, kurie atvirą teisybę pasako. Prisimeni, 
Leose, senį Berkelį? 1

— Kaip gi, kaip iš knygos viską paša- būtų važiavęs į darbą, gal • ir susidūrimas
kydavo. nebūtų įvykęs. Vienas žmogus daug reiškia.

— Iki mažiausio daiktelio vįskaa išsi- Ji8 turi j autobusą įlipti, konduktorius turi 
pildė, — ir senutės paskendo prisiminimuose, mygtuką paspausti, štai ir praeina minutė, 
minėdamos jaunystės- dienas, šokinėdamos Štai ir būtų išvengta susidūrimo. Ar aš ne- 
nuo vienos nuostabios istorijos prie kitos, ir 
visad Perkelis buvo teisus.

* — Tu dar turi prisiminti Dargį, Antan. 
Kartą Berkelis perspėjo jį: saugokis penk
tadienio. Tas, įžūlus būdamas, tik pasijuokė.

neišsitarus. Jūs,, pamokyti, visad 
iš to, ko nesuprantat.

Seserėnas užsigavęs patempė
_ Kad ir gerbiu jus, tetulės,

atvirai pasakyti, kad esat senų pažiūriu, kaip 
toji amžinos atminties mamos draugė Vero
nika Stačiūnienė. Ne man, o tai aiškiaregei 
jinai patikėjo.

— Veronika, Veronika — neprisimenu, 
— vargina savo atmintį Serafiną.

— Nepažįsti jos, tetulė, tai mamytės 
paskutiniųjų metų miesto draugė. ,

— O kaip ten buvo? — degė smalsumu 
Leosė.

— Veronika Stačiūnienė turėjo tik vie
ną vienintelę dukrą, bet graži, kad neatsižiū- 
rėsi. Nelaimei, du'iš karto pasipiršo. Nežino 
motina, kuriam dukrą atiduoti, šiaip galvoja 
ir taip, neišsprendžia, ir baigta. Klausia ma
no pgtarimo. Sakau, sunku pasakyti, bet tas 
šviesiaplaukis man dailesnis atrodo, vyras 
iš gtuomens ir lieemns.

— Ne grožyje, Antan, gerumas, — pa
lingavo galva Serafiną.

— Kodėl? Gražus gali būti irgi geras, 
bėt motina vis abejoja. Na, nuėjo pas tą 

valdininkas galą būtų gavęs, blogą valandą aiškiaregę, žinoma, sumokėjo pinigą, o, toji

teisus, a? — pažiūrėjo į tetas triumfuoda
mas.

— O ta, Antan, nepagalvoji, kad toji 
minutė gal tik padidintų nelaimę, gal tas

tik pamačiusi, ir sako: — Neleisk dukters už 
šviesiaplaukio, pražudys tavo vaiką, gyveni
mas ašarose skęs. Na, motina ir neišleido 
už to dailesnio, ar ne kvaila?

— O kaip jos duktė dabar gyvena?
— Nieko, kaip ir kiti. Porą vaikučių tu

ri, namuką pradėjo statytis, sodelį įsitaisė.
— Matai, vaikeli. Ko daugiau reikia? 

Pats tvirtini, kad gerai gyvena.
Seserėnas pradėjo juoktis.
— Žinojau, kad tetulė taip pasakysi, bet 

jei ji būtų ištekėjusi už to dailesnio, gal gy- 
venimas'dar dailesnis būtų, dar laimingesnis, 
kas žino? Gal tos aiškiaregės dėka mergaitė 
blogiau turi, negu turėtų. Atsakykit ) tai, te
tulės.

Leosė rodėsi priblokšta, bet Serafiną ir 
negalvojo nusileisti.

— Gerai, Antan, sakai: aiškiaregė, tik 
pamačiusi Veroniką, tuojau pasakė,' ko ji 
atėjusi. Pasakyk, Antan, iš kur ji galėjo 
žinoti?

— Taigi iš kur? — atsigavusi gyvai pri
tarė ir Leosė.
Seserėnas kilstelėjo akis, kartą ir kitą, pra
vėrė burną, kryptelėjo į vieną, į kitą tetą.

— Iš kur? Na, kodėl... pamatė seną

.•q

r<&

i

y:

d

.•iŠ
• z.

f .

’t

t



PAVASARIS
t

B. MASIULIS

P
PATI PATIKIMIAUSIA SIUNTINIAME

TVUĄ, ETUĄ. 
YRA

INC.

AR TIKRA1 ŽYDŲ ; 
SUMAŽĖJOS 
MILKJNAIS?

(Tęsinys iš preeito numerio)

Kadaise prie Velykų stalo džiaugsmas kūlvartais tekėjo. 
Anuomet ne iš lėto, kaip dabar, prie pilno stalo mano kojos ėjo — 
Sparnais jos skrido: vidurių graudi rauda skraidino jas tada. 
Džiaugsmu dusau, kai stalo meilė glebėsčiavos su rauda.

Kitiems taip irgi buvo: vilkas skrandy su alkiu įtūžęs kirtus; 
Velykų stalas griuvo džiaugsmo prarajon — jo kvapios slūgo 

[stirtos.
Priėdę vilkas kiek tik gan — pikta nesantaika nutilo, 
Ir kaip nebūta vilko: lyg dvasia nematomas kažkur iškilo.

Kodėl taip buvo, gal paklaus dabar smalsus jaunuolis.
Kuinu dvasna ne juokas buvo šokti šimto mylių šuolis: 
šešias savaites glaustis prie mėsos ir pieno buvo šiukštu I 
Gavėniai keliant puotą skrandy, kaip lentelė, būdavo, subliūkštu.

Užtat Velykos rodės lyg mana kadaise žydams iš dangaus. 
Jų laukėm, kaip artojas sausroje lietaus brangaus-, 
Kaip laukia mylinti širdis širdies aistringai mylimos ... 
Velykų stalas būdavo pavasaris po vydragos žiemos.

Bepiga nū, jaunuoli: retą dieną tu mėsos gavėnioje negauni. , 
Gavėnią kiaurą dar ir pienišką į skrandį pilna burna šauni.
Metu graudžiuoju daineles beri iš kakarinės ir linksmai pašoki...į 
Nešokom mes, giedojom giesmes tik šventas, — mums buvo

[įsakai kietoki. '

Norėjom stoti prieš gavėnios veidą ko stipriausiom kojom: 
Užugavų dienoj mintis ir širdį drūtu mėsišku vyušojom 
Gardžiuodamies dešras ir lašinius čepsėjom ligi pat gaidžių. 
Kaikur net varpas šaukė*; Valanda paskujė! Neturėk atodūsių 

[rytoj graudžių!

šiandieną Užgavėnės tokios, lyg dvasia bekūnė jos tebūtų.
Ar jų bereikia žmogui, kad gavėnioj lašiniuotoj nepadŽiūtų! 
Nebreikalingas būtų po lengvas gavėnios ir sunkus Velykų

[stalas:
Jame tiktai taurė didžia'usias džiaugsmas, šio pradžia ir galas.

III
Perkūnas, knypavą pavasario stebėjęs, ištarmę dabartės tarė — 
Ugnies pirštu jis grasė ir griausmais už nuodėmes visokias barė. 
Įširdęs, strėlę šovė ir pataikė, gluosnin, kurs prie kūdros.buvo. 
Ištiško medis — nekaltam medeliui nuodėmę kieno atpikrti 

[kliuvo.
*

Lietučio sodrios replės traukia augalą į aukštį — Žemė
[sužaliuoja.

O sodai 1 Skendi žavume: prie žiedo žiedas — rausta ir baltuoja. 
O kas ten dūzgia ? Tai bitelės sodoi tylą sparnelyčiais skrodžia — 
Nuo žiedo lekia jos ant žiedo — ten, kur medų jos tik uodŽia.

Nuogieji medžiai, lyg sarmatos paimti, šakas dangove puošia. 
Bučiuojami vėjelio, lapai jaunučiukai ką mįslinga šnabžda ošia. 
Spygliuočiai žvakelyčių prisidagstę — spindi, kaip kalėdinės 

[eglutės;
Tai jį iššautos balsvos metūgytės žiba tarp žalių spyglių 

[jaunutės.

IV
Darbščioji mūsų skruzdė sėdi staklėse ir baltas drobes audžia —■ 
šaudyklė šaudo, muša ataudus muštuvai — staklės griaudžia. - 
Išaudus drobes, aus ji staltieses languotas, sijonus rainuotus. 
Tautos drabužiui išeiginiam audinius puikius, raštuotus...

Lietuve! Tu daili: geltonos tavo kasos, akyse dangus,
O apdaru tautos ir galva vainikuota — grožio kūrinys brangus. 
Kelnėta šių dienų gražuolė argi gali tau prilygti, karalaite! 
Žemai, žemai lenkiuosi prieš tave lietuvaite!

• Jiezne, Alytaus apskr.

moterėlę, tai ir suprato, kad dukra rūpi.
— O kodėl ne sūnų, Antan, o kodėl ne

sūnų?
— Taigi, kodėl ne sūnų ar vyrą? — net 

virpėjo smalsumu Leosė.
Seserėnas suraukė antakius.
— Mielosios tetulės, aš netikiu, ir baig

ta. Aš nežinau kodėl apie dukrą pasakė, o 
ne apie sūnų, bet netikiu, ir baigta. Kada 
automobiliai, lėktuvai skraido, kad kažkokia 
bobelė viską žinotų — juokai!

— Tai ir yra, vaikeli, kad jūs labai išdi
dūs dėl tų automobilių, tuo tarpu ne jis ge
radaris, ne jis maitina, o toji žolelė pievoje, 
tie javai laukuose, kaip ir anksčiau. Kinta 
drabužiai, Antan, papročiai žmonių, bet Die
vo palaiminta saulutė vis ta pati šviečia, ir 

' žmonės jos nepakeis, nes Dievo rankų dar
bas nėra pakeičiamas. Vieni gavo Dievo do
vaną ir gali mašiną padaryti, kiti turi kitą 
dovaną — žino, kas vyksta žmogaus širdyje, 
kas jas slegia, kokie rūpesčiai vargina; dar mui, seserėnas din, 
kiti gali net į praeitį pažvelgti ar ateitų at
spėti. Tokių buvo ir tokių bus, nors vien tik 
lėktuvai skraidys padangėje. Pas tą Berkelį 
atvažiuodavo ir iš miesto, ir- mokyti ir nu
stebę grįždavo. Jūs jauni, pamokyti tik ap-
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Lietus ir saulė išganąs plikas žaliai* kilimais dengia — 
žieminiams tvarto kaliniams vasarvietę atgają rengia. 
Pro tvarto aklinas duris galvijų troškiai lekia į laukus: 
Gyvenimas prie saito tvarte rados gyvuliui tvankus.

*

Apšepę kerdžiai ir užstovai,*) tartum iš plyšių vabzdžiai. 
Aikštėn išlindo; su šmaikščiais botogįiiB eina išdidžiai 
(Nelyginant su skeptrais kitados valdingieji karaliai) 
Paimti vargšų kalinių iš tvarto savo karsto rimbo valiai.

y. ,
• X /

Tie žmonės, ar vienur vadinos kerdžiai, ar kitur užstovai; 
Tebuvo lygūs ir garbingi dviem variklis bandos sargovai. 
Jiems piemenys pagalba buvo, patys jlą — tvarkos komanda, 
Aki* budri ir gal ranka rūsti, kai Iv.iuAą piemenėlis kanda.

Senyvi žmonės buvo tie sargoaai iš skalos pušinė* dar laikų. 
Kaip protėviai, jie laikės — nesivaikė papročių, jų, pasaka, paikų, 
Riestas pypkes papsėjo, skiltuvas ja* fegė, titnagas ir pintis: 
Pažybt iŠ titnago kibirkštys, ir ugnį*, prie pinties imtf jau 

' ‘V . [kabintis.
>■ % '

Puikių jų buvo pasakovų. Kaip iš rašto žėrė, iškalbingi ir 
•' [malonūB,

Apie laumes ir raganas, su lobiais aitvarus —geltonus ir 
[raudonus, 

Apie siaubingus nuotykiu* ra dvasiomis ir pragaro šėtonais, 
Su šmėklomis, vilkėtais Ir galmgaia lažo ponais...

•>

Trimitą ilgą kerdžiai ir užstovai paraikę ant peties nešiojos. 
Ateina gintinoji — neapskuoe MdžiĮągįą kiemų užatovo kojos; 
Trimitas sužaibuoja spinduly pirmam, drūtai sugriaudžia, 
Ir piemenys prie kerdžiaus karvėm genimi atopaudžia.

Rytų dangus liepsnoja — saulė mo^n<ffiidybėj*tkąliauna. 
Sujuda kaimas, kaip skruzdynas f kartės mykia, Avys bliauna; 
Trimitas ryto giesmę gieda — kerdžius,bandą rinktis šaukia; 
Trepsena avys, karvės, kaip laivai, per gatvės dulkes plaukia.

»

Po II-jo Pasaulinio karo žydų 
tautybės gyventojų skaičius ne
buvo oficialiai paskelbtas, Ta
čiau šiemet pasaulio žydų kon
gresas pranešė, kad šiuo metu 
visame pasaulyje yra apie 11,- 
810,000; pef'paskutinius 10 me
tų jų skaičius paaugo apie pusę 
iniliono-

Karo metu, 1939 metais Vo
kietijoje, išleistos Weltstatistik 
duomenimis sakoma, kad tuo 
metu visame pasaulyje buvo 
17,801,000 žydų, tačiau daugiau
sia jų gyveno Jungt. Amerikos 
Valstybėse, būtent 4,5 milionų 
(dabar virš 5 milionų), Azijoje 
gyvepo 939,00 ir Afrikoje 660,- 
000 žydų.

Europoje daugiausia žydų gy
veno Lenkijoje — 3,3 milionai. 
Iš jų Varšuvoje gyveno apie 
350,000. Tai beveik tiek pat, kiek 
Anglijoje iš viso. Varšuva, pa^ 
gal gyventojų skaičių, buvo ant
ras miestas pasaulyje. Pirma vie
ta tenka New Yorkui su 2J5 mil. 
žydų. Lodzės mieste gyveno per 
200,000 žydų.

Sovietų Rusijoje gyveno 2,9 
mil (dšbąr — 2 mil.) žydų. Jie 
ten gyvena pasiskirstę po visus 
Sovietų Rusijos didesniuosius 
miestus- Tik Odesoje jų daugiau
sia buvo apsigyvenę, būtent, iš 
viso 153,000, arba 36% visų 
miesto gyventojų. Maskvoje gy
vena apie 132,000 žydų. Kituose 
miestuose po mažiau.

Kituose Europos kraštuose 
žydų tutybės gyventojų skai
čius buvo mažesnis. Rumunijoje 
gyveno daugiau kaip 1 mil. žy
dų. Vokietijoje 620,00, iš jų apie 
200,000 gyveno Austrijoje (vo
kiečių tuo metu okupuotoje). 
Vengrijoje gyveno 450,000 žydų. 
Čekoslovakijoj 385,000, Lietu
voje 170,000, iš jų apie 3000 gy
veno Klaipėdos krašte. Latvijo
je 96,000, Prancūzijoje 280,000, 
Jugoslavijoje (Pietų slavijoje) 
75,000 ir Italijoje 52,000.

Pagal visos valstybės gyven-t-----------------------------------

Mosuoja uodegom ganykloj gyvulėliai Ir pešioja žolę. 
Vamzdeliais švilpauja gaidelę piemenėlei ėnt vejos parpuolę. 
Gauruoti avinėliai mėlynam danguj saulutei veidą brauko.' 
Ramiai plasnoja ilgakojis gandre* anįjf^iyklos lauko, 
žolėj žali.žiogeliai straksi, virpa pažertais balti drugeliai. 

Geltonas pievos žiedas meiliai moja dūzgančiai bitelei. 
Juoda samanė storabalsė tupinėja prie baltos gėlės. 
Vaiduoklio vejamas kiškelis ( rugius nurūko iš žolės.

Kaip krikštolaa,- skaidraus vandens _ .____ ,_______
Tarytumei kačiukas, murkia Srovelyčių ribančiais žaismais. 
Saulutė žiūrinėja auksą smilteles dugne geltonam. 
Jas skaito, ieško ir neranda tikro skaičiaus milionam.

Darna ganykloj siaudžia, šypoasl dangua^;^- meilinga sutartinė. 
Saldžiai vėjelis snaudžia — vos kilnojas, jttjplati krūtinė. ' 
Smagu ganykloj ant žolės: čionai jauki tamybė viešpatauja, 
čionai nėra piktų akių — apsunkusi dvasia čionai taurauja.

virpa pažemiais balti drugeliai.

•) Lietuvos Rytų kerdžiai.

gavikus matote. Yra ir tokių, bet nepatariu 
juoktis iš visų.

— Aš nesijuokiu, bet jau manęs pas bur
tininkus ar aiškiaregius nepamatysit. Nebe- 
siginčykim. Štai koks gražus vakaras, bėgsiu 
dar j miškelį, gal kokį grybą rasiu.

Kai sutemus susėdo vakarienės, abi tetos 
buvo keistai sujaudintos, abiejų akys nuolat 
susitikdavo. Po keŠų nereikšmingų sakinių, 
našlė Serafiną abejingai paklausė:

— Ar pas mus daug pas tą aiškiaregę 
eina žmonių? « *

— Nekreipiau dėmesio. Kas ten eis!
— Ar ilgai dar tos visos būdelės čia sto

vės?
v- Gal dar ryt; Po to jų ir kvapo nebe- mas kojas. Tuoj pakilo, perėjo kambarį, įėjo 

liks, ramiau bus. ,
Tetulės vėl

planas šalimais, 
)
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(DAINAVIMŲ AL BU M A
CIURUONIOANSAMBUO

15 dainų: Tėve mūsų; Lopifaė; Linelių* roviau;.Ar aš na 
vylneM; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai 

' Nemunėli* tek*; Op, op, ka* ton, Nemunėlį; Palaukėj; Pi*. 
inenėHų daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalveli*; Skamba, 
skamba kankliai; Augo Heme klevelis; Kas bernelio mimį*. 

lyta.

KAINA 810.00

VINCĖS JONUSKAITĖS 
(DAINAVIMU ALBUMAS 

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

no gimtinė.

KAINA 88.00

CHICAGOS VYRU CHORO
(DAINAVIMŲ ALBUMAS

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

Nemunėli; Jau pravertos dvarfo stonios.

KAINA >8.00

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES
DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3, OHIO

tojų skaičių daugiausia žydų gy- 
veno Lenkijoje, būtent, ten jie 
sudarė apie 9,6% visų gyvento
jų, Lietuvoje — 7,36%, Rumuni
joje — 5,41%, Vengrijoje — 
5,01%, Latvijoje__4,89%, Sov.
•Rusijoje — 2,22%, Vokietijoje 
—0,83%. Mažiausiais 
teko Italijai — 0,68% 
jai — 0,67%.

Europoje ir JAV
šimtui teko 2 žydai, o Azijoje ir 
Afrikoje mažiau kaip po vieną. 
JA Valstybėse gyvenančių 4,5

nuošimtis 
ir Graiki-

gyventojų

VI
Apylinkei atmintinas sieksninis vyras Mikola,
Užstovas pareigingas, kieto būdo, kaip kieta uola, 
Ganyboje valdovas: nieks nedrįso kišti jo sritin liežuvio. 
Jo žodis buvo trumpas ir orus, kaip šautas šūvis.

Mitraus kadai jo kario būta: kovęsis kare su turkais, 
Krušos švininės buvęs piltas, ėmęsis su priešu durklais... 
Už išmaną ir narsą žygiuos buvęs viršila pakeltas.
Iš karo grįžo gyvas jis namo kietų kovų apveltas.

Gyvena kaip vienuolis Mikola — nenūdo kurti jis šeimos. 
Ganyba manės: dirbt sunkiau jėgos po karo stigo reikiamos. 
Jį supo pagarbos vainikas už stropumą, išmaną ir protą. 
Ir vertą atlygį turėjo jis — pagal dorybes tas skaičiuota.

(Bus daugiau)

'Dirvos” 31 nr. išspausdinta: turi būti:
I, 6 pastr, 4 eil. trauks trauko

II, 5 „ 1 „ nuožmios nuožmios
II, 6 „ 2 „ žiūrėjo žiūrinėjo
II, 9 ,„ 3 ,, srovėj . sravoj

tyti seserėnas negalėjo, o nedrąsius balsus 
slopino čia pat Aušros cirko rėksminga mu
zika, tačiau aiškiaregės tvirtas balsas šiaip 
taip buvo girdimas, ir seserėnas žavėjosi jos 
apsukrumu, Žodžiai skambėjo įtikinamai, gi
liai, lyg iš tikri)jų ji būtų pajėgi įžvelgti į 
sielos paslaptie, pakelti "jų uždangą ir ten 
surasti tikrą sprendimą, nesinaudodama pi
giu išorės stebėjimu.

• Kai pabūrusi Serafinai aiškiaregė įėjo 
už pertvaros vandens atsigerti, Antanas bė 
žodžio įkišo į jos ištiestą delną suderėtus pi
nigus. Daugiau, nelaukdamas, vaikinas tyliai 
išsinešdino iš palapinės ir po pusvalandžio, 
pardūmęs namo, puolė į sofą aukštai iškelda-

ingai susižvalgė.

Kitą dieną, iinbdamas tetulių papročius, 
tuoj po piet, moterų didžiausiam paaitenkini- 

dingjo iš namų, bet, ušūąt tdū- 
męs į miškelį, aplinkiniu keliu pasuko į mies
telį. f'

Po geros valandos aiškiaregės sukoaėji- 
mas už brezentą sienos -pasislėpusiam sese
rėnui pranėlČ,. kad. tetulės Jau viduj. Jų ma-

į kitus, apžiūrinėdamas sienas^ langus, kaip 
naujai įsigytųjų -namų savininkas, Atidžiai 
apžvalgė baldus, ranka pamėgino jų stipru
mą, atidarė bufetą, pilną prikrautą indų, iš
traukė stalčius — sidabriniai-šakutės ir pei
liai Nesivaldycląmąs pakėlė vieną pęie lūpų 
ir pabučiavo. Nuąįjuokė iš savo kvailumo ir 
atidarė duris į lauką, bet stabtelėjo: dar pa
matys kas, geriū viduje būti. Ba to, ir taip 
žino: geri namai, ąeri sienojai. Reikės į mies
tą perkelti. Trys butai! Įdomu; kjek pinigų

banke. Popieriai taip gerai paslėpti, kad vi
sas pastangos surasti nuėjo niekais.

Vėl atsigulė į sofą, tik kojų nebekėlė 
aukštyn — bijojo sugadinti apmušalą. Gal 
reikės kokią šimtinę duoti tam pusbroliui, 
mokosi jis, skursta. Ne, geriau nejudinti, tik 
įžūlesnis pasidarys, ko gero, pasijus nu
skriaustas. Gerai, kad jis kol kas toks lėtas, 
nedrąsus, o tai čia irgi maišytųsi, nagus kai
šiotų ...

Pašoko, žvilgterėjo pro langą, ar neatei
na. Kaip tik toli kelyje pasirodė vos matomos 
dvi figūrėlės.

Patrynė rankas, sukikeno, atsisėdo so
foj. Ne, taip negerai, įtartina. Leptelėjo į 
kėdę prie stalo. Pagalvojęs ištiesė ranką į 
knygą ant bufeto, atvertė ir kurį laiką žiū
rėjo į ją, kol pagaliau suvokė, kad tai Sera- 
finos didžioji maldaknygė. Tebūna ir taip, 
šyptelėjo sau, meldžiuosi, ir baigta. Visomis 
pajėgonfis sut/aukė burną, norėdamas atro
dyti, rimtas, bet. taip kutena vidų, -kad vos 
laikėsi nesprogęs juoku. Girdėjo, kaip tetos 
rakino duris, kaip perėjo priemenę. Tik joms

mil. žydų, apie du trečdalius gy
veno trijuose didmiesčiuose New 
Yorke 2,5 mil., Chicagoje — 
350,000 ir Philadelpbijoje — 
275,000. Anuo metu turtingiausi 
žydai gyveno JAV ir Anglijoje.

Izraelyje dabartiniu metu gy
vena per 1,158,000 žydų.

Jonas Miškinis

Patarti kaimynui

DIRVĄI

žvelgė į įėjusias. Pažvelgęs pamiršo juoką, 
žiūrėjo apkvaišęs, žiojosi burna, pūtėsi akys.

— Ko taip žiopsai? — linksmai subarė 
Serafiną. — Buvome pas aiškiaregę. Tik be- 

. sirengdamos pas ją eiti prisiminėm, ką tu 
sakei, kad apgavikės iš apdarų daug atspėja, 

stai mes nutarėm pasikeisti. Štai, ar netinka 
Leosei mano skrybėlaitė, apsiaustas, vedybi
nis žiedas, o man jos drabužiai? Ji tokia p6^0 
nia atrodė, kad visi elgetas tiesė Į ją rankas. 
O toji aiškiaregė nėra apgavikė. Tiesiai pasa
kė, ko atėjome, kas iš tikrųjų gulėjo ant šir
dies, kas užmigti nedavė. Ir tu kada nors 
nueik pas ją, verta. Tarp kitko, — Serafiną 
kietai sučiaupė lūpas, — ar dar ilgai čia 
viešėsi? Mudvi su Leose norim išvažiuoti ry-

t •. >.

toj, pažįstamų, giminių aplankyti, gal savai
tę užtruksime.

— Ašš, — pravėpliojo seserėną?, pa
žvelgdamas. j Leosą, bet toji, išdidi sesers 
drabužiuose, atkakliai žiūrėjo į žqnę, veng- • 
dama jo akių. — šį vakarą grįžtų į miestą'.

įėjus į kambarį, visomis pajėgomis kovodą- 8^U^*> tai iau W*WS; Traukinys
mas su vis virpamu juoku, čiulpdamas j save bus už valandos. Dėkui, kad mus aplankei, 
žandu*, kad tie prieš valią neišsipūstų, pa- Antan. . *
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LIĖTVVIŲ KULTOJ LENKV AKIMIS-^-;^^
------------- ——~|a didelės daugyb*»mankavo»®ų

' v darbu. Tuo būdu Lau-Gniadovs-
kai pirmą kartą buvo išleisti ka H esmės stimenktao vist šta> Kristijono Donelaičio raštai. Į laikinę lietuvių literatūrą. Ji,at- 
Vargu ar būtų galima sutikti su įrodo, prie "menkaverčių kūri- 
autorės tvirtinimd, kad Done-lnlų” priskyrė A. Venclovos, V. 
laitls savo stiliaus įr kitomis Ii- Į Valsiūnienės, V. Mozūriūno poo- 
teratūrinėmis savybėmis yra ar-|ziją, T. Tilvyčio "Usnyną" ir jo 
timesnis ir. suprantamesnis šian-1 eilėraščius, E. Mieželaičio "Bro- 
dien, negu autoriaus gyventaisįliškąją poemų”, J. Dovydaičio ir 
laikais. Esu, to laiko lietuviai jo LM„Sluckio beletristikų, B. Dau- 
negalėję nei pajusti, nei supras-ĮgUviečio Ir A. Griciaus pjeses, 
ti, nei įvertinti. O tuo tarpu iki I nes nei apie Šiuos mūsų rašyto- 
šiol buvo manoma, kad Donelai-Į jus apskritai, nei apie atskirus 
tis šavo poemų bus skaitęs savo jų kūrinius, kaip ir apie daugelį 
parapijiečiams iš sakyklos. Be Į kitų reikšmingų lietuvių tarybi
to, pati poema buvo Išsaugota Į nės literatūros faktų, straipsny- 
kaip literatūrinė vertybė ir netlje nerandame nė žodžio. Net ir 
buvo nurašinėjama kaip tik be-1 apie tuos kelis pokarinės mūsų___ _  . . . . .
veik poeto bendralaikių, o tai | literatūros veikalus, kuriuos A. plunksna, bot jokiu būdu šio ro- 
reiškia, kad bendralaildai jį su-l----------------------------------------------------- --*“
prato ir vertino.

Visas devynioliktas amžius 
apgraibomis perbėgtas, bet visų 
laikų jaučiama pastanga palan
kiai aiškinti kiekvienų reiškinį 
ir pateisinti kiekvienų trūkumų.! 

Autorei viskas pradeda visai 
kitaip atrodyti nuo vadinamo
sios Spalio revoliucijos. Ji čia

(Atkrito U 1 pri.) ]
K. UakoviČluvnos eilės apie Lie- i 
tuvą); "Lietuvių liaudies dai
nos” (keturios liaudies dainos su i 
gaidomis) ir "Iš lietuvių šokių” 
("Malūnas” ir "Gaidys", su sche
momis, kostiumų ir figūrų pie
šiniais ir gaidomis). Viso 120 
didelio formato puslapių. *

Leidinys visais atžvilgiais pa
dorus. Prie kiekvieno skyriaus 
pridėta lietuviškos tautodailės 
vinjetės. Parinkimai tinkami, at
sižvelgiant j tai, kad leidinio 
medžiaga skiriama mėgėjų sce
nai. Medžiaga lengva ir nesudė
tinga, tačiau būdingai lietuviš
ka ir šiaip jai nieko negalima 
prikišti.

Ponios A. Lau-Gniadovskos 
straipsnis palankus ir savaip 
vispusiškas, tai yra, liečiąs visas 
kultūrinio gyvenimo Britis. Kai- 
kurie jos tvirtinimai kiek keis
tokai nuskamba, bet dėl to reikė
tų kaltinti medžiagą, kurią ji
nai naudojosi, o ne jos nusista
tymą, nes jinai kiekviename sa
kinyje stengiasi būti palanki lie
tuviškam rėikalui.

Straipsnio pradžioje rašytoja 
nusiskundžia, kad senesniais lai
kais yra buvę daug lenkų, kurie 
visa savo gyvenimą skyrę lietu
vių kultūros studijoms (tokių 
pavyzdžių yra ir dabar, pav. Poz
nanės prof. J. Otręmbski, apra
šęs Tverečiaus tarmę ir dabar 
rašąs daugiatomę lietuvių kal
bos gramatiką), o paskutiniu lai
ku žinios apie Lietuvą visai su
nykusios abiejų kraštų nuosto
liui. Autorė dėl to kaltinanti 
lenkų ponų šovinizmą ir Stalino 
asmenybės kultą.

Tiesa, daug autorės tvirtinimų 
perdaug kategoriškai skamba. 
Sakysime, jinai tvirtina, kad se
niausi lietuviškos kultūros ar
cheologiniai radiniai tesiekia tik 
IX-X mūsų eros amžius, kad lie
tuviškieji tautodailės ornamen
tai išsirutuloję iš- saulės, .žvaigž- 
džių ir augalų geometrinių figū
rų, o gyvulių ir paukščių moty
vai labia reti ir vien tik Klaipė
dos krašte tesutinkami; kad lie
tuviški raštuoti audiniai XVI 
amžiuje buvo laliai augštai ver
tinami vakarų Europos rinkose 
(nenorėčiau tikėti, kad tie audi
niai būtų buvę tikrai liaudinės, 
tai yra, naminės gamybos). Bet 
pastabos apie dievdirbystės pa
vyzdžius labai originalios ir taik
lios. Gražiai jos atsiliepta apie 
mūsų liaudies dainas, nors čia 
vienas kitas tvirtinimas yra pa
imtas iš labai senų ir ne visai 
tikslių šaltinių.

Prabėgomis ji pamini ryškes
nius mūsų rašto tarpsnius ir at
stovus, pradėdama pirmąja lie
tuviška knyga, pasirodžiusia 
1547. Tačiau literatūrą siaurąja 
to žodžio prasme pradeda 1818,

neatitbila ąbjekty- 

inės Uteratetes 
. Vienuolio romaną 

*• _
kaip 

bu silpnesnę, Mg* 
o veikalai”. (Tle- 
3 psl.).

ien iš šalies žiūrint 
Oro šiuos visus tary- 

__ _ _ ir visus jųjų že- 
devrui fi^iolygiu abejingumo 
praeis te tekąs, kaip pro Jum 
praėjd- A.JUau-Gniadovgka. Tei
sybė Ir 4iį paskufinio Antano 
Vienuoliu romano, nors reikia 
pasakyti,.tad jis yra parašytas 
bent raštingai. tai yra, rašytojo

---J—.-

orfginak, sti kūrino, dėjo, M*** 
Utį palyginti, trfeš'”Artojėlfrj” po 
ranka-neturiu ir neguliu paįr- 
glnti Vsrthno tikslumo, bet jis

Pravrdę lcsięgi wiekow znajų: 
"Nfeproszonych, obcych gošci 
Z domu šilą, precz vyprošcie.” 

(Amžių knygos žino tiesą; "Ne
kviestos, patalinius svečius iš 
it namą jėga lauk išprašyki?’).

Ta, anot "protestantą", ten
dencija žymi. Nereikia abejoti, 
kad leidinio sudarytojai tuo no
rėjo parodyti ypatingą simpati
ją nesančiai sunkią vergiją lietu
vių tautai. Tektų lietuvių bičiu
liams lenkams už tai pareikšti 
padėką, o jie jos tikrai yra verti. 
Jų geri norai eina dar toliau, bet 
apie tai bus kitą kartą.

t ' '

H jojo ryba patiekiama visiškai iškreip
tu pavydalu — kažkodėl įdėtas 
vienas jo ankstyvų j j eiltanšČių, 
o iš "Artojėlių” fttattta ftng- 
mentes, išimtas U rišo* ^oetaife 
konteksto, įgijo tiesiog 
priešingą idėjinę-tematinę 
prasmę".

Reikta pripažinti, kad ta ten
dencija matoma, JI leidinyje ty
čia pabrėžta, nes tuo, matyt, lei
dinio sudarytojai norėjo pasitar
nauti savo kaimynams, norėjo 
sudaryti, jei taip galima būtų iš
sireikšti, tautinės kultūros sa
vistovumo bazę, bet okupanto 
tarnams tai, aišku, nepatiko. Til
vyčio eilių parinkimas yra sta
čiai skandalingas. Manau, kad 
šiandien tos eilutės yra Lietu
voje vertime populiaresnės negu

I "akademikai” 
MM tariamai 
fatkOnindovs- 

prieŽ visą 
Tame pat 

Mu ant baltor»y»WąĮr Ig^Rg —

parašyta dar štai kas;
"Tendencijos, matomos A. 

Lau-Gniadovakos straipsnyje, 
pasireiškė U datas dar ir patie
kiant recenzuojamame leidinyje 
lietuvių poetijoa vertimus. Jų 
tarpe bevelk nerūktame būdin- 
glauslųjų mūsų šiuotalkės poezi
jos pavyzdžių. O taDrarių poetų, 
kaip, pevyadfiui, T, Tilvyčio, kū-

i nnild.............■Uiliiita^tato f ■ .i i.-U

jau turi naudotis oficialia bol- 
ševikiška medžiaga ir kelti tiki f

r. ... . >v> 1 . . '■ ... . . • ....... t ... . - •, įį .
FORMERLYAKRON'JfOSPITALSERVICE and THE CLEVELAND HOSPITAL SERV1CE ASSOCIAT1ON, NOW UNFTED FOR. GREATER PUBLIC SOVICt '

IR CLCVRLRRR
SUBURBS
•ay Vį«w HozpJfol 
AgdfcordBvmo ComMvnify 
Dod*n ~

ffMžtMMl *

IN AKRON
Akro* G4»9 rttl
CMIdrgn’b
City HMfdtal of Akma
SI. TAomĄi

•N MANSFIttft 
k Modtoa <

MafuHeM FbįHm ■
•? *

Folr**Mc ’ >. •
St.Ahuit
Šeini Ane
Si. JoM't
St. Lvie't
St. Vl.ncanl ChorHy
Mary B. Tefcėrt
</eiveręilr

. Mnh* FsvUfrv lpitrfSg, 
MocOeneM Heme) tWmmn*s M*e«

Lenkijos generolas Duszytiski skaito kalbą prįe nežlnomojo karei 
vio kapo pagerbiant 11 pas. karo kritusias įtakas.

kairiuosius autorius, čia jinai 
elgiasi gana savotiškai? visą lai
ką mini tuos paltus vardus 
Girą, Nerį, Cvirką, Marcinkevi
čių, o dabartirdus bolševikinės 
literatūros balvonėlius praeina 
tylomis, lyg jų nei būt nebūtų. 

Tas pats ir su dailininkais. Į 
padanges kelia Čiurlionį. Puikiai 
vertina Rimšą, Kalpoką, Zikarą. 
Iš jaunesnių vieną Jaozą Mikė
ną, skulptorių, tepamini šiais žo
džiais: "Išskyrus žinomąjį skulp
torių Juozą Mikėną, garsiosios 
"Kristaus" skulptūros autorių, 
neką tegalima pasakyti apie lie
tuvių plastiškuosius menus. . . . 
jis, po atliktos 1948 metais skulp-l 
tūros, tikrumoje liovėsi kūręs ir 
užsiima dekoratyvine kerami
ka”. čia autorė, kaip paaiškėja 
iš ''akademikų" protesto, sumai
šo skulptorių Juozą Mikėną su 
tikru jojo broliu keramiku Jonu| 
Mikėnu. Tačiau faktas lieka fak-Į 
tu, ir to patys bolševikai nesle
pia, kad lietuviai dailininkai, ka
da tiktai gali, vengia bolševiki
nio meno kūrybos.

$ių dienų menui autorė, reikia | 
pripažinti, darosi objektyvi .Iš Į 
jos rašto aiškiai matyti, kad ji 
moka skirti grūdą nuo pelo. Kal
tę verčia asmenybės kulto pada
riniams, o tie asmenybės kulto) 

' padariniai yra ne kas kita, kaip] 
' okupanto klapčiukai. Dėdamosi 
1 viltys Į palengvėjimą, demaska- 
; vus ir pasmerkus minimąjį as- 
' menybės kultą. Aišku, kad tai 

negalėjo neužgauti bolševikinių
■ menkystų gamintojų. Jie piestu
■ šoko ginti savo pozicijų, štai jų 

mestieji kaltinimai straipsnio 
autorei:

"Prisidengdama tariama kova 
su asmenybės kultu, Lau-Gnia-

Jūsų raktas greitam atsakymui

kai Jus reikalaujate

Cutarties numeris ant jūsų Blue Cross kor- 
teles yra jūsų raktas greitam ir tiksliam at

sakymui, kada jūs rašote ar šaukiate Blue Crpss 
dėl informacijos apie jūsų sutartį.

Šis numeris yra tiktai jūsų. Jis padeda Blue 
Cross surasti jūsų sutartį greitai ir duoti tiks
lų atsakymą jūsų klausimui.

Visada yra galima, kad ir kitas gali turėti pa
nagią jūsų pavardę ir vardą. Pavyzdžiui, yra 
184 Blue Cross klijentai vardu William Smith, 
110 vardu William Miller. Net ir nereti vardai 
pasikartoja.
Dėl to mes sakom...
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informaciįos
¥ ’

Visada duokite savo Sutarties Numerį, 
kada susirišat su Bhie Cross

Čia pas Blue Cross mes visada ieškome būdų 
padaryti kiekvieną darbą geriau ir žemesne kai
na. Naudojant modernias biznio mašinas, tvar
kant sutarčių korteles, labai svarbu tapyti žings
nius. Jis yra vienas iš daug dalykų, kurie padeda 
sumažinti Blue Cross of Northeast Ohio darbo 
kainą, kuri padaro jį žemiausia iš visų Planų 
šiame krašte.
Jūs patarnadjat šiam sutaupymui, nes didžiau
sia dalis jūsų Blue Cross dolerio eina mokėti UŽ 
ligoninės patarnavimą, kada jums jo reikia.
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Politikos vadams Kongrese de
dant pastangas iškovoti pietų 
negrams lygybę su baltaisiais, ' 
virš 15 milionų negrų padėtis Į 
yra didžiausiose painiavose pie
tuose ir šiaurėje.

Pažinę šiaurės valstybių ge
resnes ekonomines sąlygas, juo
dieji pradėjo iš pietų keliauti į 
šiaurę ir kurtis pramoniniuose 
didmiesčiuose. Kai šiaurės dirb
tuvėse, sunkiuose darbuose, kil
davo streikai, darbdaviai slaptai 
veždavo čia negrus. I ir II pa
saulinis karas dar labiau paska
tino juoduosius čia įsigyventi. 
Kaip anais laikais europiečiai 
norėdamrpagerinti savo gyveni
mą emigravo Amerikon, taip 
pietų negrai "atrado” Ameriką 
šiaurėje. Ir jų migravimas į mū
sų didmiesčius pasidarė skanda
lingai didelis: kas mėnesį did
miesčiai sulaukia tūkstančius at
vykstančių apsigyventi negrų.

Jau prieš 15 metų šiaurės did
miesčiuose prasidėjo baltųjų ko
va su juodaisiais. O kai kur tie
siog negrų skerdynės. Detroite, 
pav., 1943 metų vasarą, vieną 
birželio sekmadienį įvyko baltų
jų susikovimas su negrais Belle 
Isle parke. Tose riaušėse užmuš
ta virš 40 negrų.

Riaušės buvo New Yorke ir 
kitur. Ir kovą negrams pradėjo 
skelbti Chicaga, Clevelandas ir 
kiti didmiesčiai.

Po Detroite negrų skerdynės 
daugelio miestų politikieriai 
griebėsi priemonių užkirsti ke
lius tokiems įvykiams savo mies
tuose, sukviečiant pasitarimui 
dvasiškiją, unijų vadus, visuo
menės veikėjus, spaudą. Dauge
lyje miestų susikirtimų išveng
ta.

Tačiau negrų daugėjii---- —
užgęsino rusenančios n< 
tos. Dar dažnai pasikartoja ma
žesni ar didesni įtempimai, ku
riuos spauda nutyli.

Tie negrai rugp. 6-11 dienomis 
turėjo visuotinį suvažiavimą 
Louisianoje, nustatymui savo 
gairių kovai prieš tą komunistų 
įtakoje esančią Negrų Pažangos 
Organizaciją ir prieš jos verti
mą maišytis su baltaisiais, šiam 
judėjimui prieš komunistus "ge
radarius” vadovauja žymūs pie
tų ir dalis šiaurės negrų dvasiš
kių.

Vienas jų dvasiškis šitaip pa
reiškė: "Visagalio valia buvo tu
rėti ir baltąją rasę ir negrų rasę. 
Ir kai Gabrielius savo triubos 
garsu pašauks visus paskuti
niam teismui, tos dvi rasės dar 
bus pasaulyje, kad atsilieptų į 
jo šauksmą”.

Negrų Pažangos Organizaciją 
prieš 46 metus įsteigė Rusijoje 
paruoštas revoliucionierius. Iš 
jos penkių įsteigėjų tik vienas 
buvo pusiau negras, komunistuo
jąs advokatas, kurio veikla iki 
šiol numarginta komunistiniais 
darbais prosovietine akcija.

Dabartinis tos organizacijos 
pirmininkas yra New Yorko žy
das, turįs ryšius su komunisti
nėmis organizacijomis. Visa eilė 
kitų tos organizacijos valdybos 
narių ir direktorių yra arba žy
dai arba negrai, susiję su komu
nistinėmis grupėmis. Visos or
ganizacijos, su kuriomis jie turi 
ryšius, yra Federalio Investiga- 
cijų Biuro sužymėtos kaip prieš
valstybinės, sovietinės ir komu
nistinės.

Jų tikslas yra pajungti neg
rus, kaip nuskriaustą rasę, kovai 
prieš Amerikos kapitalizmą, 
prieš demokratinę santvarką, 
už komunistinę revoliuciją.

Prezidento Roosevelto laikais, 
kai Amerika pripažino Sovietų 
Sąjungą, Aukščiausia Teismas 
pravedė nuostatus, kad negalima 

žydo vadinti žydu, nei negro 
___ i, nes tai reiškią jų panieką. 

’ Tas suteikė žydų komunistų ir 
jų vadovaujamos negrų organi
zacijos konspiratoriams pilną 
laisvę dirbti prieš pačią Ameri
kos valdžią.

Lietuvos laisvinimo byloje, pa
brėždamas, kad kol Vokietijos 
suvienijimo klausimas yra atvi
ras, tol ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas yra gyvas. 
VokietijoB gyventojai niekad ne
sutiks su padalinta.Vokietija, šis 
klausimas turės būti išspręstas 
nežiūrint kokias priemonės tek
tų panaudoti. Gi pajudinus Vo
kietijos klausimą, tuo pačiu bus 
sprendžiama ir Lietuvos byla.

L.N.T. pirm. V. Rastenis pa
lietė laisvinimo veiksnių vieny
bės klausimą ir. L. N. Talkos pa
žiūras į Vilką. Tema buvo labai 
įdoėii ir susilaukė klausytojų gy
vo pritarimo.

Po pranešimų sekė pobūvis, 
kur klausytojai su pranešėjais 
aiškinosi paliestus klausimus.

Reikia džiaugtis, kad nežiū
rint karščių ir labai trumpo lai
ko pagarsinti svečių atsilanky
mą Philadelphijoje, klausytojų 
susirinko gan gražus būrelis.

P. M.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Portugalijoj, Lisabonos mieste, seni šimtamečiai, namai moderniPortugalijoj, Lisabonos mieste, seni šimtamečiai, namai moderni
zuojami, įvedant, kad ir iš lauko pusės, vandens, atmatų ir kitų 

patogumų vamzdžius.
zuojami, įvedant, kad ir iš lauko pusės, vandens, atmatų ir kitų

patogumų vamzdžius.

ir

PHILADELPHIA
ĮDOMOS PRANEŠIMAI

Nežiūrint .vasaros karščių
atostogavimo, vietos Tautinės 
S-gos skyrius juda, štai š. m. 
rugpjūčio mėn. 3 d. Philadelphi-

joje lankėsi Dr. A. Gerutis ir 
LNT pirm. V. ■ Rastenis, kurie 
Lietuvių Banke padarė įdomius 
pranešimus.

Dr. A. Gerutis, trumpai pami
nėjęs kitus faktorius, plačiau ap
sistojo apie Vokietijas vaidmenį

O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

KABOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo 360.00.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo ll^OO. 
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo 116.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50.
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo <40.00.
KATALOGAS Išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, RUTKAUSKO, SABA- 
NLAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BICKIENfiS ir kitų dai
nininkų įdainuotos. ,

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet 
meno kūrinius. Visko suminėti jliame trumpame rašinėlyje neįma 
nocią.

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted 
St, Chicago, BĮ. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštui

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1-1773
Rezidencija: PENINSULA 252 
'----------------- ./

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humorą 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELftDA, 231 Wallace Avė, S, 

Velland, Ont, Canada.
Prenumerata metams >1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.

DETROIT

MAY^^ BASEMENT -
Mes duodam ir iškeičiam Eagle Štampą

- n
MĖGIAMIAUSI VISŲ AMERIKOS MERGAIČIŲ!

REGU RACIJOS NAVY MĖLYNOS

šių metų viešoji rinkliava
Detrūite ir Hamtramcko mies
tuose numatyta pravesti rugsė
jo 28 d.
' Trečiadienį, rugpjūčio mėn. 14 
d., 7 vai. 30 min. vakaro, buv. lie
tuvių namuose ruošiamos rink
liavos reikalu šaukiamas susi
rinkimas^ į kurį kviečiami orga
nizacijų atstovai ir visuomenė.

Rinkliavai vadovauja Elzbieta 
Paurazienė.

— Bangoje -r- praleido D. ir V. 
Alseikai, įjįįi sugrįžę į Clevelan
dą.

Paiikutin^Bavaitę "Bangoje” 
leidžia atostogas N. Braziulienė 
ir M. Dunduraitė. Nidoje dar va
sarojo clevelandiečiai Žitkai ir 
abiejose lietuviškose vasarvietė
se daug lietuvių iš Bostono: Gim
butai, Barniai, Lembertai, Oku- 
niai, iš New Yorko — dr. Suieš
kos šeima, Staškevičiai ir net iš 
tolimojo Kanados Montrealio — 
dr. Pavilanis su šeima.

♦

I
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KAS J
UŽSIRAKS

DIRVĄ

TAS MESIGAILtJOl

RŪSTY &

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

KELIONĖS (iškaitant taksas) ma
žiau kaip |5.75 i vieny galy. $8.50 'į 
abu galus. Automažinos $9.00 j vieny 
galy. Duodamos specialios kainos vai
kams ir grupėms, priedu Aquarama 
patogumas Hotel Cleveland ir Shera- 
ton-Cadillac.

M. & M. U M.

Columbus, Ohio

e
•
taupysit 180 myliu vairavimo

IŠPLAUKIA kiekvieny sekmad^ 
pirniid, antrad.

Ii CLEVELANDO ............... 8:15 a.m.

I Detroity _____

Iš Detroito _____

l CLEVELANDĄ

Maišytę spalvų
• Ruda • Mėlyna • Pilka

V ienos spalvos 
• Ruda • "Mėlyna • Pilka

. 1:80 p.m.

. 4:00 p.m.

.11:00 p.m.

HiW8 ne- neižy.
,e*Pyl** 3*ru,

į Rayon GABARDINE

DYDŽIAI

Chicagoje dangus niaukiasi
Liepos 28, sekmadieni, viena

me Chicagos parke, prasidėjo 
muštynės. Pribuvo apie šimtas 
policijos narių riaušininkus iš
vaikyti. Nors užmuštų nebuvo, 
bet apie 40 vienų ir kitų buvo 
sužeista. Nors didžioji spauda 
tai nutylėjo, bet miesto vadų, 
juodų ir baltų tarpe, tebėra bai
mė, kad kova gali pasikartoti su 
baisesnėmis pasekmėmis dar 
anksčiau, negu vasara baigsis.

Chicagoje, kaip ir kituose did
miesčiuose, baltųjų neapykanta 
kyla prieš negrus šiems veržian
tis į baltųjų gyvenamus rajonus-

Nors daugelyje atvejų negrų 
lindimas į baltųjų rajonus yra 
baltųjų spekuliantų kaltė, bet 
kur jie gali dėtis, kai jų naujos 
bangos atplaukia kas mėnesį ir 
jiems reikia pastogės. Nors toj 
kovoj ir bus pralieta kraujo, ta
čiau padėties nepakeis: negrai 
nesiliaus čia važiavę, ir nėra ga
limybių juos atgal grąžinti.

Sektinas pavyzdys
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Karo Veteranų Postas Na 1722, 
vadovaujamas E. Keblaičio, pa
rėmė Balfo veiklą, paskirdamas 
50 dol. auką.

Po 10 dol. aukojo Eugene Prin- 
ting Co. sav. Charles Wallš ir 
Vladas Selenis.

5 dol. aukojo Antanas Lelevi- 
čius ir 1 dol. — Alfas Bacevičius.

Aukotojams reiškiama nuošir
di padėka-

OHIO 
STATĖ 
FAIR 

AUGUSI
23-30

6 iki 14
CLEVELAND-DETROIT 

PUIKUS DIENOS LAIVAS
greit perplaaldya Erie ešery

Vienos dienos atostogos už mažiau 
negu apmokėt susisiekimą
Puikus maistas, kokteilis, užkan
džiai, prieinamos kainos
Laisvas pramogavimas. Orkestras. 
3 šokiu deniai
Parodos, kinas, TV
Saulės deniai, poilsio lovos ir ga- 
makai
Prižiūrima vaiky aikštė 
Keliautojai — paimkit mašinas, su-

Sub-Teen dydžiai 8 iki 14 ....3.99 
Puikios, neglamžomos navy Ra
yon gabardine suknelės taip tin
ka į mokyklą! Be rankovių, su 
iškirptu kaklu, diržu, ir kvoldais 
aplink. Rankom plaunamos ir 
lengvai prosijamos! Dviejų dy
džių grupėse, kad geriau tiktų.

The May Co.’s Basement 
Girls’ Wear Depratment

SE

Specialiai grįžimui į mokyklę!Ką daro negrai
Vieni negrai, įsigyvenę šiau

rėje, naudojasi visomis privile
gijomis, kokios čia jiems sutei
kiamos, visomis lengvatomis, 
kaip pašalpa nedirbantiems, li
gotiems ir t.t. Kiti jungiasi į bal
tųjų kovotojų už jų teises gru
pes, kad būtų įvesti pakeitimai 
pietuose. Treti, kurie patenkinti 
sąlygomis ir gyvenimu kokį jie 
pietuose turi, tikrina, kad apie 
90 nuoš. pietų negrų džiaugiasi 
turėdami atskiras nuo baltųjų 
mokyklas. Jie norį būti sau žmo
nėmis ir su savaisiais. Jie tikri
na, kad pietuose kai kur negrų 
mokyklos yra geresnės, negu bal
tųjų.

8ie pastarieji negrai ėmėsi or
ganizuotai dirbti prieš šiaurės 
baltųjų vadovaujamą negrų gė
rovėj skirtą organiząciją, žino
dami ją esant komunistų įtakoje 

ui negrų ko-

s. s. miiuiMi
610 PERRY-PAYNE BUILDING 

CLEVELAND 13. OHIO 
SUpcrior 1-1555 

PRIEPLAUKA prie W«t Third St. 
Minto bilrt kasa: Cleveland Hotel 
Weatgate: Sincer Sewin< Center

Niekad nepralaukit...

TIK 8 VIENOS 
DIENOS KELIONIŲ 
IŠ CLEVELANDO

BERNIUKŲ 3.98 STOROS

CORDUROY

Ruošiamasi žaidynėms
Clevelando sportininkai inten

syviai ruošiasi dalyvauti 7-jų 
Sportinių žaidynių 2-jo rato var
žybose, kurios įvyks š. m. rug- 
piūčio 31 ir rugsėjo 1 d., Roches- 
teryje. žaidynių programoje — 
lengv. atletika, plaukymas, lau
ko tenisas ir futbolas.

Į šią didžiausią lietuvių sporto 
šventę iš Clevelando ruošiasi 
vykti apie 30 sportininkų, kurie 
daugumoje yra moksleiviai, to
dėl, jei kas norėtų tą savaitgalį 
vykti į Rochesterį ir galėtų su 
savimi pasiimti sportininkų, ma
loniai prašomi skambinti 
Bielskui, telefonu LI 1-4612.

Vasarotojai Cape Code
Iš Clevelando kiekvieną vasa

rą daug kas atvyksta praleisti 
atostogas į gražųjį Cape Code 
pajūrį, Massachusets valstybėje. 
Jau grįžo į Clevelandą, vasaroję 
"Nidos” lietuviškoje vasarvietė
je clevęlandiečiat ir dr. D. Dė- 
gesys su šeima ir gen. Tallat 
Kelpša su ponia. Porą dienų ki
toje lietuviškoje vasarvietėje

DYDŽIAI 6 IKI 12
Dėl mokyklos nešiojimo, dėl kasdieninio nešiojimo, 
jūs negalit pralenkti cordųroy! Ir berniukai mėgsta 
jas! Ilgai nešiojamos, su ziperiu, ir užsegamu liemeniu. 
Maišytų ar lygų spalvų. ■ • -fe

The May Co.’s Basement Boys’ Clothing Department

DIEVO KARALYSTES 
ŽINIOS

KAD JEHOVA yra vienatines 
tikras Dievas, dangaus ir žemės 
Sutvėrėjas, esantis nuo amžių ir 
per amžius; kad Logos buvo jo 
sutvėrimo pradžia; kad Logos 
tapo žmogumi; kad dabar jis 
yra Viešpats Jėzus Kristus gar
bėje, apsiaustas visa .galybė 
danguje ir žemėje.

KAD DIEVAS sutvėrė žemę 
dėl Žmogaus, sutvėrė tobulą 
žmogų ir pastatė jį ant žemės; 
kad žmogus liuosa valia pasida
rė nepaklusnus Dievo įstatymui 
ir buvo pasmerktas mirtin; kad 
delei Adomo nusidėjimo visi 
žmonės gimė nusidėjėliais ir ne
turinčiais teisės gyventi.

KAD JfiZUS buvo padarytas 
žmogine esybe, kad pasidarytų 
žmogaus Atpirkėju; kad jis da
vė savo gyvybę žmogaus atva
davimui ir tuo patiekė atpirki
mo kainą; kad Jėzus kėlės iš 
numirusių kaipo dieviška esybė, 
įžengė į dangų, ir tenai pristatė 
savo žmoginės aukpą vertybę 
kaipo atpirkimo kaipą už žmo
gų. (šv. Jono 14: 16 E.).

KAD per ilgus amžius Dievas, 
per Kristų, rinko iš žmonių sa
vo bažnyčios narius iš kurių su
sideda Kristaus kūnas; kad baž
nyčios užduotis yra sekti ■ savo 
Viešpaties Kristaus Jėzaus pė
domis, augti į' jo panašumą, 
duoti Rūdijimą apie Jehoyos 
Dievo vardą ir planą, ir, paga
liau, įeiti į garbę su Kristumi 
Jėzumi jo dangiškoje karalys
tėje; kad Kristus, Galva ir kū
pąs, sudaro "pažadėjimo sėklą” 
per kurią bus palaimintos visos 
žemės giminės. ",

Ske&ia:
W1LLI AM 8HIMKUB 

1077 Esat Wallings Rd. 
Brecksv ille, Ohio• • ■ I ' ■
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Am Nasvyčiai
rufplMio mėn. 24 d. švenčia 50 
metų vedybines sukaktis. Sukak
čių minėjimas įvyks jų sūnaus 
Algirdo Nasvyčio namuose — 
1982$ Magnolia Dr., Cleveland 8,

Kitos Savaitės Dirvos nume
ryje plačiau prisiminsime mūsų 
sukaktuvininkus.

i Lietuvių Diena
j šių metų Clevelando Bendruo

menės rengiama Lietuvių diena 
bus Darbo šventės proga, plrma- 
dipnį,rugsėjo mėn. 2 d.

Rengiama tai šventei atitinka
ma programa. Norintieji galės 
atvažiuoti | Diamond Lake Grove 
anksčiau, praleisti atvirame ore 
didesnę dalį dlenoš.

Dramos konkursas
ALB Clevelando Apylinkės 

skelbtam dramos konkursui jau 
atsiųsti šie veikalai:

1. Miškų Dvasia: Didžioji Au
ka,

1. Dobilas: Broliai,
3. Gyvoji Epigrama: šventas 

Jurgis,
4. Pakeleivis: Keturi keliau

ninkai, .
5. Nežinomasis: Sukčių gai

lestis,
6. Legutis: Kilpa.
Dramos premijai paskutiniu

■ laiku aukojo: P- Maželis, Dr. V. 
Grųzdyę, J. Vaičaitis, Z. Jan
kus, V. Bacevičius, O. ir K. Kar
piai, B. Steponis. Visi clevelan- 
diečiai prašomi savo aukomis pa
remti jų vardu skelbtą konkur
są.

Premijos įteikimo iškilmės — 
spalio 13 d. Lietuvių salėje. Ta 
proga rež- P. Maželis su Vaidilos 
teatrų suvaidins Vydūno "Pra
bočių šešėlių" trilogijos dalį — 
’.’Ne 4mnnjĮM”r Remrvuokitaėi 
laiką šiam išskirtiniam .įvykiui 
Clevelande.

i

TURIMEJt

.• ’■■■■ f - ‘ įį
Suinteresuoti namų pirkimą 1

10 metų nuo C. Selicko mirties
šių metų birželio mėn. 18 d. 

suėjo 10 metu nuo clevelandie* 
čio, pirmojo pasaulinio karo ve
terano C. Selicko mirties. Jo 
brolis Jonas Selickas, gyvenąs 
Chilagoje, rašydamas mums laiš-Į 
,ką, kad neužmirštume paminėti 
mirusiojo atmintį, kuria buvo 
didelis Dirvos bičiulis, užrašė 
kiek klaidingą redakcijos adre
są, ir laiškas kurį laiką paklai
džiojęs mus pasiekė žymiai pa
vėlavęs.

Cipras Selickas yra ilgus me
tus gyvenęs Clevelande, aktyviai, .
veikęs lietuvių darbe. Iš Cleve-I r “PyUnkių visuomenei 
lando jis išėjo ir karinės prievo-^ rengianti du reikšmingus pobū- 
lės atlikti. Iš kariuomenės jau yius:
grįžo palaužta sveikata, dažnai š. m. rugsėjo mėn. 14 d. balių 
tako gydytis. Ilgesio vedamas Country Club patalpose ir 
buvo nuvykęs ir Lietuvon į savo g. m. rugsėjo mėn. 22 d. tik ką 
gimtuosius Svėdasus. ' iš Italijos grįžusio, artimoj atei-

GaIi/iLzio _ flC_ 1_J_ »f_ _ 1 — A_J dflj
____ J geriausią Vokietijos ope
rą, solisto Stasio Baranausko at
sisveikinimą — koncertą.

Smulkios šių parengimų ( pro
gramos bus paskelbtos vėliau.

Birutietės, tikėdamosios žiema 
pobūviams sutelkti kuo skaitlin
giausią lietuvių sambūrį, malo
niai prašo visų organizacijų to
mis dienomis nuo parengimų su
silaikyti, kad išventų susiskal
dymo. šių pobūvių pelnas skiria
mas lietuviams Sibire remti.

MAT NAUSNKR
11M9 M. CMr Avė.

sr namuose MU 1-2154'

L. D. K. "Birutė**’ D-Jos 
Clevelando Skyr. Valdyba 

skelbia lietuvHkąjai Clevelando

Cipras Selickas yra palaidotas tyje išvykstančio nuolatos 
nicagoje, Tautinėse 'kapinėse, nuoti j geriausią VokietijosChicagoje,

Jo kapas nuolat papuošiamas ar
timųjų giminių. Jo gerus darbus 
nuolat prisimena jo tuometiniai 
bendralaikiai, su kuriais jam te
ko dirbti, talkinti visiems-Jietu- 
viškiems darbams ir sielotis, kad 
mūsų tėvynė Lietuva augt^ ir 
stiprėtų.

Prisimindami jo atliktus ge
rus darbus, jo talką ir Dirvai 
per daugelį metų,.gailimės per- 
anksti iš lietuvių tarpo atsiski- 
rusiojo, tada ėjusio tik 53 metus 
amžiaus, energingo veikėjų.

Nuo šios savaitės praduos 

buv. Lithuanian Bakery kepyk
los ir to pat vardo krautuvės sa
vininkas p. Kazilionis, savo.įmo
nes pardavė. Girdėti, kad jis ža
da persikelti į Čikagą.

Jo kepyklą nupirko viena su- 
sudarųsi lietuvių bendrovė, o 
krautuvę kita: Į pastarąją įjun
gė.savo krautuvę ir Baltic Deli- 
catessen savininkas. Tokiu būdu 
dabar abi krautuvės 
tai pačiai bendrovei.

Reikia laukti, kad 
lietuviškų bendrovių 
mai vartotojams nebus blogesni, 

Sk.

Tenisistų dėmesiui
šį sekmadienį, rugpjūčio 18 d., 

11:30 vai., Dirvos patalpose 
įvyks LSK žaibo'lauko teniso 
sekcijos steigiamasis susirinki
mas.

Visi besidomį lauko tenisu 
kviečiami dalyvauti.

• LSK Žaibas

DaageOa orgMmacijų ir 
pavienių antenų,

• .<•
po įvykusių įvairių parengimų 
ar iškilmių laikraščiui prisiunčia 
ilgiausias padėkas. DĮ rvos vado-1 
vyM pakartotinai primena, kad 
tokios padėkos jau laikomos 
skelbimais ir' JĮąįj^apmokomos. 
bendra skelbimų taiirka.
■MMNMMM8MM|9ĮBllllllllllllllll 
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E. 131 St. — Eddy Rd. 7 kamb. 
mūrinis colonial, naujas gaso 
pečius, garažas. Prašo $11,900.

E. 127 St. j šiaurę nuo 
Clair Avė. 6 kamb. colonial, 
so pečius, garažas.

E. 125 St. į šiaurę nuo 
Clair Avė. 6 kamb. colonial, 
so pečius, garažas, naujai išde- 
koruotas iš lauko ir iš vidaus.

Coit Rd. — St. Clair Avė. iš
7 kamb. colonial su 5 mieg. Pra
šo $13,000.

East Park Dr. — 185 St. 2 
šeimų po 6 kamb- 2 nauji gaso 
pečiai, 2 garažai. Mėnesinė nuo
ma po $125.00. 1 J

East Cleveland 2‘Šeimų po 6 
kamb. Prašo $19^0X

Šaukite Paul . 
telef. LI 1-8758 ar

2 šeimų namai
Į šiaurę nuo Euclid Avė., E. 

Cleveland, po 6 k. kiekvienam 
bute. Mūrinis namas. Garažai. 
Gaso pečiai. Prašo $18,900.

E. Cleveland, netoli RozeUe 
mokyklos, po 6 k. kiekvienam 
bute. Nauji gaso pečiai. Moder
nios vonios. Dideli kambariai. 
Tik $15,330.

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

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

•
East Cleveland. 4 miegamieji. 

Garo šildymas. Garažas. Geri 
kilimai. Arti mokyklos ir susi
siekimo. Prašo $13,500. JDuokite 
pasiūlymą.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės j

p. ŠIRVAITI
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 
. ar namuose KE 1-4083

J. P. MULL-MUL1OLIS
x 6606 Superior

Prieš pirkdaitni ar parduoda
mi namus, atlankykite mus ar 
skambinkite:

UT 1-2845 .
Greitas ir teisingas patarna

vimas.
Lietuviai bendradarbiai:
Algimantas Dailidė, namų tel. 

HE 1-8516
ir

Antanas Gailiušis, namų tel. 
RA 1-8191.
4HMii'iiiuti!jiieuiuiiRin!wąn;iii'jMnuie2inBuiuitn»<‘«MWiivjn'TUiiiiii!iion:u-:nii

C............ ..................
J. CIJ-UNSKAS

L A I K R O D I N1 N K A 8

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

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

GREIT PARDUODAMA
3 butų namas (2 aukštai, 3 

garažai). Plytinis. Labai geram 
stovyje. Savininkas išvažiuoja. 
Netoli Lake Shore Blvd. Klaus
ti savininką: 600 E. 140 St. Te
lefoną?. — GL 1-6237-

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuve 
batų taisymu ir odos 

pardavimu
12913 St. Clair Avė.

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

priklausys

St. 
ga-

st. 
ga-

GERI NAMAI
E. 84 St., 4 šeimų namas. Du 

butai po 6 k. ir du po 4 k. Visi 
dideli kambariai. Geros pajamos.

•
Penkių k. namas vienam aukš

te. Dviejų mašinų garažas. Di
delis sklypas. Kaina $8500. Įmo
kėti $2000.
J. G- Oshen Realty and Insurance 

1141 Ansel Rd.
Tel. SW 5-4808 arba WH 3-0010

SLA 14 kuopos gegužinė
įvyksta šį sekmadienį, rugpjūčio __________............ ...
mėn. 18 d. p. Blaškevičių sody-, kaip ankstyvesniųjų, 
boję. Vieta labai graži, todėl lau
kiama susirenkant visų narių ir 
jų artimųjų. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų.

Blaškevičių sodyba yra prie 6 
kelio, važiuojant į rytus. Prava
žiavus 306 kelią, už pusmylio, 
žiūrėti užrašą.

šių naujų 
patarnavi-

Kas sumainė lietpaltį 
lietuvių salėj per Ramovėnų 
būvį, prašomas paskambinti 
1-1109. x ____

po-
PO

Algis Muliolis,
ilgą laiką nuoširdžiai talkinęs 
Dirvai, šiomis dienomis išvyko 
atlikti karinės prievolės. Jo ar
timieji draugai surengė gražias 
išleistuves.

BETTYS BEAUTY 
SHOP

604 E. 185 St.

Regina ir Vytautas Orintai
pęrsikėlė į 12529 Vashti Avė., 
Cleveland 8r Ohio. Telef. GL 
1-9728.

Prašą aukoti Ralfui drabužius
■ ’ . . ■ •

1257 E. 89 St, pas p. Stanke
vičiuj garaše, atidarytas Balfo 
drabužių sandėlis. Prašom dra
bužius ir avaKhę vežti į nurody
tą vietą. ’ •

PARDUODAMA KOSTIUMŲ 
MEDŽIAGA

siuntimui f' Europą. 4 jardai tik 
$5.03.; -, ‘

šauk-Iddy Sakas 
.•..'MM874 (34)

Ilgalaikis plaukų sudėjimas, 
šaltas šukavimas, kirpimas, da
žymas, manikiūra.

Geriausias patarnavimai, at
liekamas ilgalaikės praktikos 
ekspertų.

* Klijentų patogumui tel.: KE 
1-2548, Šaukti Louise Morkūnas.

L. Morkūnas yra baigusi plau
kų šukavimo kursus Lietuvoje, 
atlikus ilgalaikę praktiką Vokie 
"įjoję. Dabartiniu metu baigė 
Grožio Kolegiją U. S. A. ir išlai
kė Valstybinius eg?aminius Co- 
lumbus/Ohio, su teise vadovauti 
įmonei. ,

Prašome įsitikinti mus‘j sąži
ningų patarnavimu.

Pilėnų skautų tunto 
Clevelande'lėvų komitetas' pasi
žymėjusius tunto stovykloje sa
vo darbštumu ir pareigingumu 
skautus apdovanojo dovanomis. 
Pirmąjam stovykloje skautui 
Gintautui Neimanui ir antrąjam 
skautui Kęstučiui Steponavičiui 
įteikė po lietuvišką knygą,' o 
skautas Algis Daukantas apdo
vanotas tautine juosta.

Komiteto pirmininkas EcJ- Ste
ponavičius įteikęs dovanas palin
kėjo būti gerais skautais ir ge
rais lietuviais. Taip pat komite* 
to pirm. E. Steponavičius padė
kojo stovyklos vadovui vyr. sktn. 
V. Kizlaičiui už rūpestingą va
dovavimą skautų stovyklai ir 
įteikė jam skautų tėvų dovaną 
odinį lietuvišką albumą ir 50 do
lerių čekį.

- Mikšys namų
_ arba office
Kovac Realty
960 E. 185 -JSt.

KE 1.-5080

GERI PAJAMŲ VaM AI

E. 78 ir Donald dviejų šeimų 
po 5 ir 5 k. Gaso šildymas. Dvi
gubi porčiai. Kaina $10,900.

Medina Avė. 6 k. geras namas. 
Kaina $8300.

Aberdeen Avė. dviejų šeimų 
po 5 k. Dvigubi porčiai. Labai 
moderniškas. Kaina $12,600.

Banionis
Chimes Realty 

Šaukit V. Banionį 
tarp 10 vai. ryto ir 6 vai. vakaro

UT 1-0323

Parduodamas
Sears automatinis pečius.

Šaukti: FA 1-6414.

Ieškoma moteris
pagrindiniams namų darbams 
geroje šeimoje.

šaukti: CH 7-8813.
S-1

Išnuomojamas kambarys 

vyriškiui. Su atskiru įėjimu. 
Skambinti vakare tarp 5-9 vai.

LI 1-7283

Ar jau 
įstojai į 

VILTIE!* 
draugija?

K

GERI NAMAI
4 šeimų namas Cleveland Hhts. 

4 garažai. Aptvertas sklypaą. 
Geros įplaukos.

♦

Šv. Jurgio parapijos rajone 
dviejų šeimų, po G.vtiJtamb. Pri
einama kaina.

Capas Realty
MU 1-4515 — 13923 Euclid Avė.

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
WADE PARK REALTY CO.

7C32 Wade Park Avė.

Arthur O. Mays, broker

Telef.: UT 1-7551
’IIIUUIIIIillUUiinUilUlUlHMUIHIIIKMNilIlIhr1___  ilUHUNIUHIUIIim
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LOKOR DELICATESSEN
4 * 6502 Superior

i. 1 (kampu E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentuš. Būtinai atsilan-

(32)

> ,fz kykl^ j ,mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, I 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt , visad gauti. I 

Manome atidaryti apecialų lietuviškų .delikatesų sky- (

Reikalingas realestate 
pardavėjas

Atidarydami naują skyrių 
Lake Shore Blvd. rajone ieškome 
real estate pardavėjo pilnam lai
kui. Ensel Rd. ofise. Labai geros 
sąlygos teisingam žmogui. '

Taip pat ieškome talkininkų 
ir atskiroms valandoms. Mes tal
kinsime įsigyti leidimą.
J. G. Oshen Realty and Insurance 

1141 Ansel Rd.
Tel. SW 5-4808 arba WH 3-0010

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

GALIU JUMS PADSTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!
Prieš perkant naują ar geres

nį naudotą automobilį, šaukite 
mane. ■

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.5r 
’ž $100 perkant naują mašiną 

ar 6'1 periant naudotą mašiną 
‘skaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite:
Paulina Mozurai'.is, agentas

Telefonas SK 1-2183
muifii

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

BET PRADĖKIT DABAR!

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

I

JL

i

i

Cleveland 24, Ohio

i|

Ar žinote, kad klubo ir Kalės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasirdošęs visiems suteikti geriausj patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotds-vestuves, kreipiktės j 
Juozą GRA2UIJ. Savi pas savus!

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

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

I. J. S A M A S JEWELER

Pilnai padengta apdrauda H1 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai 
6712 Sunerlęr Avė. HE 1-2488
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

GERESNI NAMU STATYTOJA^
V ISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą

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

pasirinkimas.

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

,1 Namų Pagražinimas iš Vidaus ir "iš Lauko
I 1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohl

I

I

P. J. KE1ZSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, krtip- / 

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane įelefonu arba asm^j^škai.

t

ST, CLAIR BAKERY k
Sav. O*Bell-Ol*Unl, į

6212 Superior Avenue Tek EN 1-6525 x
Antroji mūsų krautuvė yra ' A

1404 E. 66 Street . Tel. EN 1-4551 (ĮĮ
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės f mus k būsit patenkinti

įX:

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Delta E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs 

Llcensfjuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal 
- , 25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edhe^Avenue ENdicott 1-1763-
936 East 185 Street KE 1-7778

*•
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SKAUTAI

Bocakeijo, ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnduaoa 
1-6344. Redaktorius Balya GAIDŽIONAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Neo Lituania suvažiavimui 
artėjant

ANTANAS SODAITIS

Vasarai baigiantis, rugpiūčio 
31 — rugsėjo 2 dienomis, De
troite, Mich- įvyks Lietuvių Stu
dentų Tautininkų Korporacijos 
Neo-Lituania antrasis visuotinas 
narių suvažiavimas išeivijoj. 
(Pirmasis suvažiavimas įvyko 
prieš dvejus metus Toronte, Ka
nadoje).

Nors smulkesnė suvažiavimo 
darbų tvarka nėra paskelbta, ta
čiau galime laukti, kad suvažia
vimas palies pačius svarbiuosius 
organizacinius reikalus ir jo pa
daryti nutarimai taps gairėmis 
tolimesnės veiklos. Vienu žodžiu 
— suvažiavimo darbų tikslingu
mas ir svarbumas nekelia jokių 
abejonių, bet vienu kitu klausi
mu, kuris turėtų būti suvažiavi
me paliestas, pravartu pasisaky
ti dabar, prieš suvažiavimo pra
džią.

Svarbiu reikalu tenka laikyti 
korporacijos valdybos - tinkamą 
sudarymą. Juk nepaslėptis, kad 
nuo pajėgaus valdybos sąstato 
priklauso korporacijos 
veikla ir jos gyvumas, 
vadovybei sudaryti 
reikšmės gali turėti ir 
tas, jei valdybos rinkimuose ga
lėtų dalyvauti visi korporacijos 
nariai. į

Praėjusia suvažiavimas vaidy
bos sudaryme klausimą išspren
dė siaurai. Jis net pats nevykdė 
rinkimų ir nerado keliu, kad val
dyba būtų renkama viję narių, 
bet pavedė korporacijos vąldyj 
bos funkcijas atlikti vienos vie
tovės korporacijos padalinio val
dybai, tartum organizacijos sky 
riui. Toks nutarimas susiaurino 
ar net suspendavo narių teise: 
dalyvauti korporacijos valdybos 
rinkimuose.

Nederėtų šios paklaidos pa
kartoti ateinančiam suvažiavi
mui. Tokiai negerovei išvengti, 
ar negeriau būtų pasekti kitų 
organizacijų pavyzdžiu. Kažku
rios jų, negalėdamos sukviesti 
gausesnį narių suvažiavimą, cen- 

t tro organams rinkti naudoja ko- 
respondencinį kelią.

Jei būsimas korporacijos su
važiavimas nutartų valdybos ir 
kitų organų rinkimus įvykdyti 
korespondenciniu būdu, tai bū
tų visai tikslinga pačiam suva
žiavimui nominuoti arba numa
tyti kandidatus būsimai valdy
bai. Suprantama, jog sklandes
nio darbo sumetimais valdybos 
nariai turėtų būti vienos vieto
vės gyventojai. Todėl, prieš kan
didatų nominavimą, tektų nu
matyti korporacijos buveinę. Pa
čiam suvažiavimui dar derėtų 
sudaryti Rinkimų Komisiją, ku
riai tektų įvykdyti valdybos rin
kimus korespondenciniu būdu.

šis kelias leistų visiems na
riams dalyvauti valdybos rinki
muose ir tuo nebūtų pažeista na
rių lialsavimo teises bei daugiau 
išlaikyti korporacijos papročiai. 
Svarbiausia, kad tuo keliu suda
ryta valdyba jaustųsi turinti 
daugumos narių pasitikėjimą ir, 
be abejo, kad ji galėtų būti drą
sesnė savo veiksmuose bei pa
jėgesnė darbe nei korporacijos 
padalinio valdyba, išrinkta vie
noje vietovėje negausiame na
rių susirinkime.

Šiam .suvažiavimui tektų iš
spręsti ir lėšų telkimą korpora
cijos veikiai finansuoti. Pagrin
diniu ,1r veft vieninteliu organi- 

» Jgaeijos pajamų , šaltiniu reikia
■ ■ narių mokesčius. Tačiau]

geresnė 
Pajėgiai 
nemažos 
tas fak-

ir šis reikalas nėra tinkamai su
tvarkytas. Nario mokesčių didu
mas yra paliktas nusispręsti pa
tiems korporacijos padaliniams 
ir dabar kiekvieno padalinio na
riai moka skirtingus mokesčius, 
štai vienos vietovės padalinys 
nutarė mokėti gana didokas 
duokles, kad net nevisi nariai 
pajėgia užsimokėti. Kiti nepa
noro mokėti aukštų duoklių gal
vodami, kad visi nariai lygiai tu
ri prisidėti prie organizacijos 
reikalų finansavimo. Tuo būdu 
nesant šiuo reikalu aiškaus pa
tvarkymo susidarė padėtis, kad 
kaikurie korporacijos nariai vi
sai nemoka jokių duoklių.. Todėl 
visai būtų tikslu, kad šis suva
žiavimas nustatytų privalomų ir 
minimalinį nario mokestį vieno
dų visiems nariams.

Kitas nemažos svarbos klau
simas, dėl kurio turėtų pasisa
kyti suvažiavimas, yra žinių ir 
duomenų surinkimas apie korpo
racijos narių likimų. Juk Neo 
Lituania buvo pirmoji ir didžiau
sia korporacija Lietuvos univer
sitete. Akademiniam gyvenime 
ir tautiniam judėjime ji turėjo 
didelį vaidmenį. Todėl okupan
tas jau pirmopiis Lietuvos tra
giško likimo dienomis pradėjo

' —.i._ -

U Londonu

persekioti korporacijos narius. 
Daug korporacijos aktyvių na
rių skaudžiai nukentėjo, kiti tra
giškai žuvo parodydami daug 
heroj izmo.

Galime suprasti, kad surink
tos žinios apie korporacijos liki
mų bus ne tik įdomūs faktai kor
poracijos istorijai, bet kartu jie 
ryškiai pavaizduos tautinio jau
nimo aukojimąsi Lietuvos lais
vei ginti. Taip pat ir mūsų jau
nimas tuose žygiuose ras drųsos, 
kovos ir aukojimosi tėvynei pa
trauklių pavyzdžių.

Suvažiavimas turėtų autori
zuoti keliamų mintį telkti žinias 
apie išblaškytus narius. Tuo tik
slu tektų sudaryti komisijų, ku
ri galėtų tų darbų atlikti. Tokia 
komisija, turėdama suvažiavimo 
pavedimų, jausis daugiau kom- 
petetinga savo pareigose ir galės 
susilaukti didesnės narių talkos 
bei paramos.

Baigiant tenka priminti, kad 
suvažiavimas įvyksta 35-tuose 
korporacijos gimimo: metuose ir 
jame bus paminėta reikšminga 
sukaktis. Taigi sukaktuviniame 
suvažiavime turėtumėm gausiau 
dalyvauti ir daugiau prisidėti 
prie visų darbų.

Išeivijoje korporacijai iškilo 
nauji darbai ir nenumatyti užda
viniai bei skirtingos sąlygos 
veiklai, šis suvažiavimas kaip'ir vakarų” vokiečiams tik belie- 
tik daugiau padės išryškinti dar
bus ir uždavinius, kuriuos aka
deminei organizacijai tenka at
likti svetur Lietuvos laisvei siek
ti ir geresnei mūsų tautos atei
čiai.

KĄ ATNEŠ VADŲ KELIONĖ
(Atkelti: iA 1 p»l.) 

klausimų ir pagilins Vokietijos 
suskilimų”. Tai tik įspėjimai.

O grąsinimų žodžiai, maskvie
čių akimis, turėtų dar labiau pa
veikti' rugsėjo 15-sios rinkikus. 
Tad Nikita nesivaldydamas ir 
švaistėsi, lyg tas raganius su 
magiška lazdele klaikiu atominio 
ir raketinio karo vaizdu — bom
bos ir raketos vėl palies Vokie
tijų, ji vėl taps patrankoms mė
sos lauku ir vėl skurdas ir ba
das palies vokiečius. Tad, mieli 
vakarų vokiečiai, pagalvokit, už 
kų balsuoti — už Hitlerio meto
dų pasekėjų daktarų Konradų,

ar prieš jį, už suvienytos, taikin
gos, na ir.. ■ komunistinės Vo
kietijos vizijų...

Ta proga, kaip įprasta, pagrų- 
sinta ir kitiems vakarų kraš
tams __ Anglijai, Prancūzijai ir
JAV, nes juk jie visi remia, 
Adenauerio vyriausybę ir gerai 
nujaučia, kad ligšiolinio režimo 
pralaimėjimas rinkimuose ir 
pvž. socialistų įėjimas į valdžių 
būtų didelis smūgis vakarams.

LT. RIPMASTERS

rorin* to ttoillH.K b.
yov -M Ua II. Tl« omI 
tušty I. Holam' tod«>. 
m. a sot.. aos- n, 24.

Columbus, Ohio
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Los Angelei skyrius praeitų šeš
tadienį pagerbė savo: garbės narį 
prof. M, Biržiškų, jo 75 metų 
amžiaus sukakties proga.

Jubiliatų pagerbti rengiasi ir 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Los Angeles apylinkė; kurios 
valdyba jau anksčiau yra tai nu
tarusi padaryti per Mykolines — 
rugsėjo mėnesyje.

George Rudelis, vienas iš lie- 
tuviško'sios Los Angeles radijo 
valandėlės steigėjų ir nuolatinis 
jos talkininkas, savo profesijoje 
yra administratorius (Manager) 
vienos benzino stoties (service 
station). Dabar jis yra išrinktas 
viceprezidentu unijoje, kuri ofi
cialiai vadinasi: ”Western 
Statės Service Station Emplo- 
yees Union”.

JAV vyriausio prokuroro pavaduotojas W. F. Tomkin rodo suimto 
sovietų, šnipo pulk. Abel gyvenamą namą ir, pas jį rastus. žinių 
persiuntimo priemones, tas žinias įdedant į paišelius, žiedus ir juos 

persiunčiant į Maskvą.

drauge su mumis, imtis svars
tyti Vokietijos ateities klausi
mus”. .. Ir čia pat jis pridūrė, 
kad rytinė Vokietija nuo kitų 
metų pradžios esanti pasiryžusi 
sudaryti konfederacijų.

Visai netenka stebėtis, kad 
Chruščiovas savo Vokietijos kal
bose pritarė tai naujai Vokietijų 
apjungimo formai. Ir šiuo metu 
visa . komunistinės Vokietijos 
spauda bei radijai įvairiomis 
kalbomis tik skelbia, kaip puiki 
esanti ta konfederacijos idėja, na

yeįando, 
l'-Bls'
v. .
Bostono ĄSS skyrids -— $75.00, 
77) ik Bostono pagal a.l.Nr. 10, 
15a ir 20a per ps. A. Baiwyičlų
— $59,00, 78) B Chlogoajmgil
a. 1. Nr. 6a per j. s. L. Knopfmi- '
lerį — $5.00, 79)DFRemti 
K-tas Londnoe, Ont. — $6144, 
80) Iš Toronto pagal a. L Nr. 8a 
per j. ps. Vl. RuŠų — $3040, 81) 
IŠ St. Louls, BĮ. sk. vyflų iarū- 
no būrelis — $12.00, 82) J. Pum
putienė iš New Yorko -i- $2.00, 
83) BUS Velykinio vakaro Bos- A, 
tone pelnas — $100.00, 84) Iš 
Bostono ak. vyčių H. Montės bū
relis — $14.00, 85) Karpujos Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondas — $100.00, 86) Iš De
troito pagal a. 1. Nr.28<per v.
81. č. Anužį — $45-83, 87) De
troite ps. A. Banloniid surinkta
— $100.00, 88) Iš Londori, Ont. 
S. Daukanto dr-vės —- $9.06, 89) 
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
ka per A.Seniką, Brooklyn, N, 
Y. — $100.00, 90) S. Naginkmis 
senj., Montreal, Que. — $10.00į 
91) Iš Montreallo a. Ip. Nr. 67a 
per v. si. A. Skopą — $11.00,92) 
DF Remti K-tas Bostone — 
$146.86, 93) ASS suvažiavimo 
Clevelande dalyviai — $26.06, 
94) Iš Chicagos per psl- K. Dirkj
— $112.79, 95) Los Angeles se
nųjų skautų židinys — $12.00, 
9)6 Los Angeles Žalgirio vieti- 
ninkija — $14.00, 97) pa. B. Žol- 
pys, Toronto, Ont — $5.00, 98) 
Waterburio vietininkija — 
$89.07, 99) Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Dr-jos Londono, Ont. 
skyrius — $10.00, 100) Hartfor
do sk. vyčių dr-vė $116.00, 101) 
Iš Australijos rajono per v. s. 
A. Krauną — $10,50.

Aukojusieji 10-15 dol. vadina
mi DF Geradariais, aukojusieji 
25-75 dol. DF Rėmėjais ir virš 
75 dol. — DF Garbės Rėmėjai.

Viso liepos pradžiai buvo su
telkta $345546 aukų. Jas nau
dojant didžiausiu 'taupumu pa
vyko išsiųsti Brolijos reprezen
tacinius vienetus. Tačiau neuž
tenka lėšų apmokėti informaci- 
tnam anglų kalba leidiniui 
”White Badge" (Baltoji Lelija).

Džiamborės Fondų iždininkas 
Alfonsas Pocius, 43 Paddington 
Avė., London, Ont. Canada, dar 
tebepriima aukas. f

DCIAMBORXS FONDO TALKA
(sk») Jau prabėgo viena 

džtamborė __ Amerikos skautų
I prie Valley Forge, Pa. Ten mūsų 
skautai puikiai atstovavo savo 
Tėvynę, šiuo metu eina pabaigon 
jubiliejinė pasaulio skautų 
džiamborė Anglijoje -r- Sutton 
parke. JI skirta skautybės 50- 
mečiui ir jos kūrėjo lordo Rober
to Baden-Powellio 100-jam gim
tadieniui atžymėti.

Lietuvių Skautų Brolijos at
stovai į tuos didžiulius pasaulio 
skautų sųskrydžius galėjo vykti 
tik dėka Džiamborės. Fonde su
telktų lėšų. Aukas sudėję, skųu- 
tybei atsidavę Brolijos nariai, 
skautų tėvai, rėmėjai bei dosnūs 
bičiuliai.

Metų bėgyje DF skelbė įplau
kusių aukų atskaitas.

štai ir dar vardai vėliausiai 
aukojusiųjų;

56) B. Pošius, Toronto, Ont 
$6.00, 67) Hamiltone, Ont. pa
gal aukų lapus Nr. 29 ir 30 ps. 
A. Laugalio, ps. J. Trečioko ir 
A. Trumpicko surinkta — $44.50, 
58) L. S. Ramovės Worcesterio, 
Mass.. Skyrius — $15 00, 59) J. 
Strazdas, Guelph, Ont. — $3.00, 
60) DF įgaliotinio Detroite ps.

ir kad priešo špionažas sugeba 
pridaryti daug nuostolių. Svar
biausia, kad čia neapseinama be 
pačių amerikiečių — krašto iš
davikų pagalbos.

Verta iškelti ir tai, kad JAV 
valdžios organų užklausta sovie
tų ambasada pareiškė, kad ji ne
mananti teikti teisinę pagalbų 
šnipui' Abeliui — sovietų pilie
čiui, nes tai esąs grynai ameri
kiečių reikalas. Kitaip tariant, 
nusiplaunama rankos ...

Dabar, kai Abeliui rengiama 
byla, vis daugiau aiškėja, kaip 
jis vykdė savo šnipinėjimo veiks
mus prieš JAV. New Yorke, 
Brooklyne jis turėjo trumpų 
bangų siųstuvų ir juo kelis me
tus persiųsdavo į Rusijų žinias 
apie JAV gynybos įrengimus ir 
kt. Antradįęn} Abel buvo pakar
totinai klausinėjamas.

ka pritarti. " 0 jų vyriausybės, 
lygiai kaip, ir vakarų atsakymas 
yra vienodas ir nepajudinamas 
—- Otto Qrotewohl komunistinis 
rėžimas neatstovauja rytų vo
kiečių ir’!"" 
vus rii_____ „____T______ _
vo ateitį. 00' :

Vakdtai, 'įiastaromiš žiniomis, 
neteikta yjfe'tingos reikšmės ir 
antradienį ! rytiniame Berlyne 
Chruščiovo1 su Grotewohlio reži
mu pasirašytai vad. taikos su-.-—* ------ --------------------- ------
tarčiai — iii žinomų sovietiniųspaudos taikyti "lietuviais”. Jo-( 
tezių dėl Vokietijų apjungimo!' ' " " ■ - ■
pakartojiniū. Rytinius vokiečius ilgametis draugas — Albam nu
gai daugiai!1 sudomino tik ūkiniai, bausti po penkis ir puse metų 
sovietų pažadai. Vargiai būtų kalėjimo. Bobelis bus teisiamas 
galima laukti, kad vadinamoji .vėliau.
"taikos sutortis" priverstų su- Kadangi visi trys kaltinamie- 
simąstyti vakarų Vokietijos pi-1 Ji prisipažino kaltais ir bendra- 
liečius, juo.Jabiau, kad jie pul-Įdarbiavo bevykdant tardymą, 
kiai prisimena karo meto sovieti- tai. paskutinėmis žiniomis, pati 
nių karių elgesį ir čia pat turi'JAV vyriausybė, greičiausia pa- 
progos palyginti Adenauerio Vo-Ilaiky8ianti ■ovletinių šnipų gy- 
kietijos nepaprastą ūkinę pažan- — advokatų prašymą au
gą ir "viduriniceios” (taip ją va- mažinti jiems bausmę. Kitaip 
dina vakarų vokiečiai) Grote- tariant, prisipažinę šnipai atsė- 
wohlio-Ulbrichto Vokietijos viso- ' 
keriopą atsilikimą.

ir'Utfpati tauta, per tais-
Inkl&fai galėtų nulemti sa-

Bobeliams mažins bausmę?
Praėjusį penktadienį buvo nu

teisti du anksčiau suimti šnipai, 
gimę Lietuvoje ir nelemtai JAV

Įkūbo Sobelio žmona Myra ir jos | A- Banionio surinktos aukos •—

Siūlo konfederacijos mintį
Kaip paaiškėjo, savo viešna

gės rytų Vokietijoje mėtų, 
ChruščiovaB, Miko j anas, Gromy- 
ko ir kiti ne tik klijavo suskilu
sių vienybę, švaistėsi ūkiniais 
pažadais remti rytų vokiečius 
bei ginti juos mllitariniai. Ne tik 
jie metė grųsinimus vakarų Vo
kietijos bei kitų valstybių ad
resu. Dar vienas ir neabėjotinai 
svarbus tikslas buvo pasiūlyti 
rytų ir vakarų Vokietijų konfe- 

'deracijų. Tų mintį iškėlė Walter 
Ulbricht savo kalboje Magdebur
go vienoje įmonėje, Chruščiovui 
besiklausant.

Ulbricht pareiškė, kad rugsė
jo 15 išrinktoji nauja vak. Vo
kietijos vyriausybė "gali tuoj, nfuolat grąsoma krašto saugumui

dės Amerikos kalėjime gal porų 
metų ir vėl atsidurs laisvėje.

Iš tikrųjų, kai palygini sovietų 
ir amerikiečių elgesį su krašto 
išdavikais bei šnipais, negali ne
sistebėti vienų žiaurumu, o. kitų 
švelnumu.

$136.00, 61) LSB. ūkio Skyrius
— $102.00, 62) DF Remti K-tąp 
Bostone — $100.00, 63) DF Įga
liotinio Chicagoje psl. K. Dirkio 
surinkta $35.45, 64) "Laisvosios 
Tėvynės” stovyklos iždo likutis
— $130.00, 65) Detroito "Balti
jos" tuntas — $20.00, 66) Sesė 
X iš Chicagos, BĮ. — $1.00, 67) 
Pagal aukų lapų Nr. 14 per j. s. 
H. Stepaitį, Toronto, Ont. — 
$6.60, 68) Toronto sk. akademi
kai ir sk. vyčiai iš "Akmenės” 
žiemos iškylos — $5.00, 69) 
Hartfordo, Conn., vietiiflnkija — 
$9.50, 70) Clevelando "Pilėnų” 
tuntas — $25.00, 71) Pagal a. 
lapų Nr. 24 per v. si. A. švilpų

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per 

L i e t n v • a 
Nepriktauaomybėa Fondą”, 

jos darbų lėšomis remiame per 
L I e t a v- • s 

NepriktauaomyNu Taftų, 
Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 

bendros deklaracijos.

LNF adresas:
LNF, c/o Mr. K. Bflifinas, 
135 — 34 Franklin Avė., 
F 1 u s h i n g, N. Y.

1.00

6.00
1.00
3.00

r

ŠNIPŲ BYLOS
Pulk. Abel špionažas

JAV. neseniai suėmė sovietų 
pulk. Rudolfą Abel, svarbų so
vietų špionažų vadą. Tas suėmi
mas stipriai sujaudino daugelį 
amerikiečių. Ta proga NY Times 
ir kiti laikraščiai kelia mintį 
SĮid labiau .tenka budėti, kad 

uolai grasoma krašto šaut

R. B- RjuėeU, J. O. (FMahoney, L. Johnaon, W. Knosriand, C.
i ’• • C •

Ir sovietai atsilygina...
Birželio 21 dieną suėmus Abe

lį sovietų vyriausybė pradėjo 
Bavo kontr-propagandą šnipinė
jimo bare. Pasipylė žinios apie 
"šnipų", tariamai dirbusių JA 
V-bėms, suiminėjimus Čekoslo
vakijoje, Lenkijoje ir Raudono
joje Kinijoje. Paskutiniu laiku 
net apkaltino JAV jaunimo kai 
kuriuos atstovus, nuvykusius į 
Maskvos jaunimo festivalį-

(rim.)

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dii 

voįi fondui aukas atsiuntė: 
Pupininkas J., Rochester ....$1.00 
Vismantas L., ' '

Highland Park......
Mitalas P., Phitadelphia 
’šiaųčiūnaB S., Chicago ...
Dailidziukė A.r Montreal .... 5.00 
Valkauskas J., Waterbury 4.00 
Leseckaa J., Chicago...........  1.00,
Dubikaitis St., Cleveland .... 2.00.

Aukotojams tariame nuoširdųNanjas i

> * L


