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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Lietuvaite Europos čempionė
ALDONA KARECKAITĖ LAIMĖJO DAILIOJO 
VANDENĮ EUROPOS ČEMPIONĖS VARDĄ. - 
PLANAS "IŠPILDYTAS”. — MOKYKLŲ DAR

MUOS.

ŠOKIMO Į 
RINKIMŲ

NEREFOR-

Budapešte įvykusiose dailiojoj tančių” įvairaus dydžio motorų 
kasmet.

MOKYKLŲ REFORMA DAR 
ATIDĖTA

Prasidedant mokslo metams, 
M. Gedvilas (švietimo ministe
ris) pareiškė, kad mokyklos da

bar nėra patenkinamos ir yra 
pribrendęs mokyklų reformos 
klausimas. Dabar vykstančios 
tuo reikalu plačios diskusijos ir 
esą reikia tikėtis, kad ateinan
tiems metams reformai bus pa
siruošta.

šįmet vidurinėse mokyklose 
esą įvedama daug papildomų fa 
kultatyvinių (pasirinktinų) pa
mokų, iš viso maždaug net iš apie 
30 sričių, pav., namų ruošos, so
dininkystės, daržininkystės, gy
vulininkystės, žemės ūkio me- 
chanizavimo, siuvimo, audimo, 
statybos, tekinimo, mašinraščio- 
stenografijos, raštinės darbo ir 
t.t. Kai kurios mokyklos turė 
siunčios gamybos klases ir bū
siančios 12-kos klasių.

NAUJOS KRIZES BELAUKIANT

šokimo į vandenį varžybose Eu
ropos čempionės vardas moterų 
klasėje pripažintas lietuvaitei Al
donai KareckaiteL Nors ji į rung
tynes pateko kaip sovietinės gru
pės dalyvė, tačiau Lietuvoje jos 
laimėjimu pabrėžtinai džiaugia
masi. Ji nurungė rimčiausią var
žovę rusę.

Vingiai ir perspektyvos
VISI GYVIEJI BALSAVO

Rugpiūčio 31 d. Zarasų apy
gardos rinkimuose (rinko agr.
Petrą Vasinauską į Maskvos
"parlamentą"). anot rinkimu ko-1 KOMUNISTINEI KINIJAI YRA MAŽA PERSPEKTYVŲ LAU 
misiios pranešimo, dalyvavo MĖTI VIETĄ JUNGTINĖSE TAUTOSE, TAČIAU DERYBOMS 
99.99G visu turėjusių teise bal- SU JAV JI YRA SUSIKŪRUSI SAU PALANKIĄ ATMOSFE- 
suoti. Taigi, tik vienas iš dešim- RĄ. — KUR GALI PRASIDĖTI NAUJA POLITINĖ KRIZĖ. — 
ties tūkstančiu neatėio. Kiek to-1 JAV KARINIŲ BAZIŲ PROBLEMOS. — DE GAULLE LAIMĖ
JO anvgardoje (Dūkšto, Dusetų.
Ignalinos ir Zarasu rajonuose) 
yra balsuotoju, neskelbiama, bet

JIMAS UŽTIKRINTAS.

Komunistinė Kinija, kurdama

turėtu būti maždaug anie 49-60 politinę krizę Tolimuosiuose Rv- 
tukstančiu. Taigi, jei tikėti ko- tuose, jos laiką derino ir su pra-
misnos pranešimu, visuose ke
turiuose rajonuose būtu neatėie

sidedančia Jungtiniu Tautų ple

numo sesija. Chruščiovui visą
bnlsuoti tik 4 nr 6 žmonės. Orei- Į laiką nesisekė įkalbėti Vakarus, 

kad i viršūnių konferenciją bū
tu kviečiamas ir Maocetungas. 
Po pasitarimų Peipinge ta idėja 
buvo atmesta. Sušaukus nepa- 
nrastają JT plenumo sesija dėl 
Vid. Rvtų krizės, komunistams 
švystelėjo mintis: nauja krizė 
kitoje žemės rutulio vietoje at
kreiptų pasaulio dėmėsi, Kinijos 
klausimas norom nenorom būtu 
iškeltas JT pilnaties sesijoje ir 
gal tuo būdu komunistinė Kinija 
išsikovotu pripažinimą bei vietą 
Jungtinėse Tautose.

Praeitos savaitės pabaigoje 
buvo daug balsų net pačiame 
VVashingtone, jog komunistinę 
Kiniją pagaliau reikėti! pripažin
ti, nes tai yra reali jėga; jos 
klausimas, nors ir neįtrauktas į 
JT sesijos darbotvarkę, būsianti 
pati aktualiausia sesijos proble
ma.

Pirmąją sesijos dieną Jungti
nės Tautos rinkosi pirmininką. 
Arabų bloko pasiūlytas ir komu
nistinių kraštų remiamas Suda
no užs. reik. min. Mahgoub pra
laimėjo: pirmininku buvo išrink
tas "žmogus be valstybės" — Li
bano užs. reik. J. Malik, kurio 
vyriausybė už kelių dienų baigia 
savo kadenciją.

Iš komunistinio bloko pralai
mėjimo stebėtojai daro išvadas, 
jog ir komunistinės Kinijos pri
pažinimo klausimas nepraeisiąs. 
Ir jei ligšiol komunistinė Kinija

čiausia jie ta diena mirė ...
Tas nats pranešimas teigia, 

kad visi balsavusieji atidavė bal
sus už P. Vasinnuska. vieninteb 
numatyta Vandidata. Niekas nei 
per ansirikima neimefė tuščios 
ar sugadintos kortelės . . .

PRISIMINĖ PRIŽIŪRĖTOJĄ
Rugsėjo 2 d. Paleckis apdova

nojo garbės raštu M. Afoniną, 
buvusi partijos sekretorių, Mas
kvos "akį ir ausį” prie Sniečkaus. 
Afoninas jau pernai išvyko iš 
Vilniaus į Maskvą, i aukšta ia 
partijos mokvkla, bet čia vis dėl
to buvo prisimintas 50-tojo gim
tadienio proga. Dabar Afonino 
vaidmenį Lietuvoj yra parėmęs 
tūlas B. šarkovas.

1 MAŠINŲ PRAMONĖ
Mašinų pramonėj Lietuvoj da

bar esą apie 15,000 darbininkų ir 
tarnautojų, šiuo metu organizuo
jama speciali toj pramonės šakoj 
profesinė sąjunga.

IŠMOKO GAMINTI 
ELEKTROS MOTORUS

Šią vasarą viena Kauno įmonė 
(dabar vadinama "Elektra”) 
pradėjo gaminti elektros moto
rus. Rugsėjo pradžioj buvo baig
tas dar tik pirmas motoras, bet 
numatoma įmonę atitinkamai 
plėsti iki tokio laipsnio, kad pa
jėgtų pagaminti "dešimtis tūks-

dėlto galėdavusi kaltinti Vakarų 
valstybės su JAV priešakyje, tai 
šį kartą kalta esanti ji pati, su
kurdama naują krizės židinį.

•
Derybos Varšuvoje tarp JAV 

ir komunistinės Kinijos ambasa
dorių prasidėjo. Po pirmojo tris 
valandas trukusio pasikalbėjimo, 
ambasadoriai nutarė derybas ke
lioms dienoms atidėti, kad galė
tų painformuoti savo vyriausy
bes ir gauti instrukcijų. Pasikal
bėjimo turinys slepiamas.

Eormozos sąsiauryje naciona
listų tebevaldomų salų apšaudy- 
ma pradėjo komunistai. Derybų 
idėja tain pat kilo iš Peigingo — 
no to, kai buvo užaliarmuotos 
JAV įgulos Tolimuosiuose Ry
tuose ir visame pasaulyje kilo 
globalinio karo baimė. Ta baimė 
daugeli itikino, jog dėl keleto sa
lų nėra verta pradėti didelio ka
ro, ir jas reikėti! perleisti komu
nistams.

Derybos tokioje atmosferoje, 
be abejo, duoda kai kurių pirmu
mų komunistams.

«
Hammarskjoldo misija Vid. 

Rytuose, kaip privačiuose diplo
matų pasikalbėjimuose išsireiš
kiamą, visiškai nepasisekė. Kai
re Nasseris atsisakė duoti bet 
kurių garantijų dėl Libano ir 
Jordano. Jis buvo priešingas ir 
JT policijos idėjai. Taip pat ne
pasisekė nieko laimėti ir Amma- 
ne. Pats Nasseris šiuo metu gal 
ir nenori atvirai skatinti revo
liucijos Jordane, tačiau jo agen
tai tęsia subversyvinę veiklą. 
Kairo radijo tonas nesikeičia.

1947 m. kilo Graikijos krizė. 
JAV ją likvidavo. 1948 m. Ber
lyno blokada. JAV įveikė. To
liau — Korėja, Indokinija, Vid. 
Rytai, dabar — Quemoy. Ir tuos 
gaisro židinius gesino JAV.

Quemoy nėra paskutinioji kri
zė. Komunistai suras naują vie
tą, kai bus susitarta dėl Quemoy. 
Naujoji krizė greičiausiai gali 
kilti Vid. Rytuose. O gal ir Piet
ryčių Azijoje, arba kur kitur.

•
JAV bazės Maroke bus evakuo

tos daug greičiau, negu JAV bu
vo planavusi. Jau ir Saudi Ara
bijos nebegalima laikyti tikru 
Vakarų sąjungininku. Jautrus 
punktas yra ir Libija. Abieiose 
vietose Nasserio agentai veikia, 
laimėdami vis daugiau šalininkų. 
Islandijos ginčas su britais gra
sina ir JAV bazėms. Japonija no
ri keisti sutartis su JAV, ir tos 
sutartys suvaržys, o ne išplės 
JAV teises.

De Gaulle pasiūlytasis konsti
tucijos projektas Prancūzijoje 
bus priimtas rugsėio 28 d.
”IUSN&WR” korespondentas ra
šo: "Labai abejotina, ar vienas 
iš šimto prancūzu yra perskaitęs 
7.000 žodžiu tekstą ištisai, o dar 
labiau abejotina, ar visi skaičiu
sieji ii suprato, tačiau jie balsuos 
už priėmimą. Jie nori nabandvti 
ka nors naujo. Jie tiki. kad ji bū
sianti geresnė už senąją. O svar
biausia: jos atmetimas reikštu 
De Gaulle atmetimą ir sugriži- 
mą j ta pačią būkle, iš kurios 
nerasta išeities gegužės mėnesį"

ŠVEDIJA PRADEDA ATOMINĮ AMŽIŲ
Pasiekusi aukštą industriali

zacijos laipsnį Švedija neturi nė 
akmens anglių, nė naftos, o ir 
vandens jėgos rezervai jau be
veik išnaudoti. Todėl nenuosta
bu, kad ji jau praeito karo metu 
pradėjo koncentruotis į atomi 
nius tyrinėjimus — ne dėl kari
nių interesų, kaip kiti kraštai, o 
gyvenimo sąlygų verčiama. Nes, 
jeigu jai nepasiseks netolimoje 
ateityje importuojamo kuro pa
keisti atomine energija — aukš-

HMHM _
Santariečių suvažiavimo, įvykusio Tabor Farmoje, dalyviai ir svečiai.

tas švedų gyvenimo standartas 
turės kristi.

Uranio ištekliai keliems 
tūkstančiams metų

Švedija turi užtektinai visko, 
kas reikalinga atominei energi
jai gaminti. Krašto gilumos kai 
nuošė randama uranio rūda nors 
ir nėra tokioš aukštos kokybės, 
kaip Kanadoje ir JAV-se, tačiau 
vis dėlto verta perdirbimo. Ir jos 
ištekliai yra toki dideli, kad vi 
dau s pareikalavimą gali padeng
ti keliems -fulęstapčiams metų. 
Praeitais metais'Kvarntorpo ka
syklos pagamino 10 tonų gryno 
uranio, o naujasis fabrikas Bi- 
linge galės per metus duoti 120 
tonų.

žmonių rezervai yra svarbes
ni už pačią rūdą, ir Švedija ne
jaučia pirmaeilių atomo specia
listų stokos. Jau pačioje tyrinė
jimų pradžioje, Hitlerio dėka, 
Švedija gavo reikšmingų pastip
rinimų iš užsienio, pvz. prof. Lise 
Meitner iš berlyniškio Max-Plack 
instituto, vėliau Nils Bohr iš Ko
penhagos ir Nobelio premijos 
laureatą prof. George Hevesy. 
Šiandien jie su kitais Upsalos ir 
Stockholmo universitetų profe
soriais bei bendradarbiais suda
ro grupę, kuri pirmauja visame 
pasaulyje, šalia prominentų, šve
dų "atominės energijos bendro
vėje” dirba dar apie 200 moksli-

Nuotr. Dirvos ninku ir 400 specialistų technikų.

Korp. Neo Lituania stovyklos uždarymo posėdžio prezidiumas. Iš kairės: D. Siliūnas — stovyklos 
vadovo pavad., Dr. B. Nemickas — stovyklos vadovas, P. Ališauskas centro valdybos pirmininkas 
ir Maurukaitė — arbiter elegantiarum. Prie vėliavos stovi: J. Tysliava, P. Vėbra ir R. Nemickas.

Nuotrauka K . G a i d ž i ū n o .

Pagal garsų gen. Montecuccoli 
posakį, karas reikalau jas trijų 
dalykų; pinigų, pinigų ir dar kar
tą pinigų. Lygiai tas pat ir su 
atominiais tyrinėjimais. Ir Šve
dija jų šiam reikalui negaili.

"Atominės energijos bendro
vė", kurios keturi septintadaliai 
akcijų yra vyriausybės rankose, 
šiais metais iš valstybinio iždo 
gavo 130 mil. švedų kronų para
mos. šion sumon neįskaitoma tai, 
ką tam reikalui yra davę univer
sitetai, karinių tyrinėjimų insti
tutas ir privačios mokslinės la
boratorijos.

Kiek švedai per penkiolika 
metų yra atominiams tyrinėji
mams išleidę, pasakyti negali
ma, tačiau tikra, jog tos sumos 
prašoka du bilijonus švedų kro
nų, kas septynių milijonų tautai 
yra gana didelė suma.

A-domas ir Jieva
Taip vadinamas atomines pa

slaptis švedai be jokių šnipu pa
galbos jau seniai išsprendė, ir 
nuo 1954 m. viename Stockholmo 
priemiesty veikia bandomasis 
reaktorius — pastatytas savomis 
jėgomis iš savų išteklių. Bandy
mų išdavoje. Studsvike, anie 100 
km. į pietus nuo Stockholmo, 
baigiamas ir antrasis, tikrasis 
reaktorius 30,000 kw galingumo.

Tikrai didelio masto atominė 
statyba pradėta Farstoie — ki
tame Stockholmo priemiestv, kur 
iau baigtos sprogdinti uolos po
žeminėms patalpoms. Ten reak
torius bus patalpintas po kalnu 
ir tieks ne tik atomine energiją, 
bet ir karštą vandeni 12,000 bu
tu apšildyti, šis, vadinamasis 
"Reaktorius 3", pirmasis tos rū
šies įrengimas visame pasauly, 
pradėsiąs veikti 1960 metais.

Tuo pat metu prie Vaesteras, 
vidurinės Švedijos pramonės cen
tro. statoma atominė jėgainė 
"Adomas", kurios galingumas 
sieksiąs 100,000 kw. Ji taip pat 
pradėsianti veikti 1960 metais ir 
būsianti prototipu "Jievai" ir ei
lei kitu panašiu jėgainių įvai
riose Švedijos dalvse. Kaip skai
čiuojama. 1960 m. Švedija jau 
gausianti 200.000 atominės ener- 
<dio,s ir karšto vandens 12,000 
butų apšildyti.

Tik žingsnis į atominius 
ginklus

Uranio lazdelės, naudojamos 
reaktoriuose, po tam tikro nau
dojimo laiko iš dalies pasikeičia 
į plutonį. Pastarąjį iš uranio ga
lima išgauti greitesniu metodu 
ir didesniais kiekiais, ir tas pro
cesas Švedijoje nėra nežinomas. 
Jau dabąr turima tam tikri re
zervai plutonio, ir jie padidės, 
pradėjus veikti didiesiems reak
toriams.

Plutonis, kaip žinoma, yra ak
tyvusis "paprastosios" atominės 
bombos elementas. "Plutonio 
bombos konstrukcija ir gamyba 
yra grynai techninis klausimas, 
kurį galima išspręsti be didesnių 
pastangų", neseniai pasakė vie
nas švedų specialistas. Švedija 
airi ir atitinkamą įstaigą tam 
uždaviniui: karinių tyrinėjimų 
instituto atominį skyrių. Švedi
jos kariuomenės vyr. štabo v-kas

UŽRAŠAI IŠ BENDRUOMENĖS SEIMO
Pamaldos

Pamaldų Bendruomenės seimo 
metu netrūko. Net buvo prisi
mintas anekdotas apie elgetą 
kryžkelėje: "Nors tu persiplėšk! 
Ten atlaidai, ir ten atlaidai!”

Bet svarbiausios pamaldos bu
vo seimui jau pasibaigus, sekma
dienį, New Yorko katedroje. Pa
maldas laikė vyskupas Podols- 
kis, o prelatas J. Balkūnas pa
moksle kalbėjo apie šv. Kazimie
rą, kaip apie Lietuvos šventąjį,

viename savo pranešime pareiš
kė: "Kaip jau dabar galima 
spręsti, atominius ginklus, po 
truputį kasmet didinant krašto 
apsaugos biudžetą, galime turė
ti iau 1960 metais".

Taigi, tik vienas žingsnis, ir 
Švedija pradės gamintis atomi
nius ginklus. 1

Politikai priešinasi
Tačiau to žingsnio švedai dar 

nedaro. Kraštą valdančios social
demokratų partijos dauguma, ly
giai kaip ir opozicija, puikiai su
pranta, kad Švedijai — krašto 
gynimo atveju — reikės atomi
nių ginklų. Tačiau yra maža, bet 
labai aktyvi grupė, kuri atomi
nių ginklų gamybą siekia sukliu
dyti., Po birželio rinkimų krašte 
susidarius labai jautriai politi
nei situacijai, nei socialdemokra
tai, nei opozicija šio klausimo 
dar nedrįso įtraukti darbų tvar
kom

Tačiau Šveicarijos vyriausy
bės nusistatymas ši reikalą pa
gyvino ir Švedijoje. Ir turint gal
voje, kad 72-metis užs. reik. min. 
Undėnas, smarkusis opozicionie
rių vadas, netrukus išeina pen
sijon, galima pasakyti, jog tas 
atidėliojimas nebus labai ilgas.

DAR ĮSIJUNGĖ
Į vykdytą $20,000 vajų mes 

esame gavę dar vieną $25.00 au
ką, kurią čia pranešame. Auką 
atsiuntė

K. Obolėnas, N. York $25.00 
širdingai dėkojame.
Su šia auka vajui iš viso at

siųsta $25,751.30.

AUSTRALIJOS
LIETUVIAI

• Pabaltiečių dailininkų grupė 
”Six Directions" rugsėjo pasku
tinę savaitę rengia dailės parodą 
Canberroje. Iš lietuvių parodoje 
dalyvaus Jurgis Mikševičius ir 
Henrikas Šalkauskas.

Ta pati grupė lapkričio mėne
sį rengia didelę parodą Sydnėju
je, o 1959 m. Europoje.

• Ramona Rataitė sėkmingai 
reiškiasi baleto srity, pasirody
dama Sydnėjaus ir Melbourno 
televizijoje ir Musical Comedy 
"Demiantis” sąstate, kur ji at
lieka solo partijas. Sydnėjaus ir 
Melbourno laikraščiai jaunai šo
kėjai pranašauja gražią ateitį.

Lietuvos patroną, ir ta proga iš
dėstė gausiems maldininkams, 
šiuo atveju nebe vien lietuviams, 
visą Lietuvos problemą.

Po pamaldų vysk. Podolskis 
prie katedros durų buvo nufoto
grafuotas drauge su pačiu kar
dinolu Spelmanu bei palydovais, 
ir ta fotografija su plačiu prel. 
Balkūno pamokslo atpasakojimu 
ir Bendruomenės seimo paminė- 
jimu-pateko net į šiaip jau mūsų 
reikalais šykštaus New York 
Times pirmadienio (Labor Day) 
religinį puslapį. '

Taigi, šalia Dievo ir šv. Kazi
miero garbės, šios pamaldos ir 
propagandinės naudos bus davu
sios žymiai daugiau, negu visi 
kiti šeiminiai parengimai drauge 
sudėjus.

Prezidiumas
Kadangi neseniai Bostone įvy

kusiame Kongrese prezidiumo 
klausimas sukėlė net po to ke
lias savaites aidėjusio triukšmo, 
tai yra pagrindo ii’ čia sustoti 
ties prezidiumo sudarymo proce
dūra, jokio triukšmo nesukėlu- 
sia.

Seimą atidarė rengimo komi
teto pirmininkas prel. Balkūnas, 
bet tos vietos ilgai neužėmė: 
tuojau vadovavimą perdavė am
žiumi vyriausiam atstovui J. 
Bačiūnui.

Šio uždavinys buvo, kaip sako
ma, seimą suorganizuoti. Bet bu
vo matyti, kad jis turi rankoj 
organizacinio komiteto pirminin
ko jam duotą raštelį, iš kurio jis 
skaitė į prezidiumą siūlomus as
menis. Pirmininku buvo pasiū
lytas V. Sidzikauskas, vicepirmi
ninkais — Amerikos (J. V.) ir 
Kanados bendruomenių pirmi
ninkai: S. Barzdukas ir V. Mei
lus.

Pakilus daugumai rankų už, ir 
beskelbiant prezidiumą taip iš
rinktą, iš kanadiškių tarpo (A. 
Šapoka) pasigirdo reikalavimas, 
kad būtų suskaityti ir susilaikiu
sieji (prieš niekas nebalsavo). 
Pasirodė, kad keleto būta nebal
savusių už .. . Laikinai pirminin
kaujančiojo veide buvo aiškiai 
matyti klaustukas: ką tai reiš
kia?

Tiesą sakant, kitiems irgi bu
vo klaustukas: ką reiškia V. Si
dzikausko iškėlimas j PLB pir
mojo seimo pirmininkus?

Didžiųjų bendruomenių pirmi
ninkų pakvietimas būti vicepir
mininkais buvo savaime supran
tamas. Bet, jeigu pirmininkas ne 
vienas iš jų, tai buvo galima 
laukti, kad j tą simboliškai reikš
mingą postą bus pasiūlytas ir 
renkamas koks dar ypatingiau 
bendruomenės organizacijos kū
rime pasižymėjęs asmuo.

Reiktų dar pagalvoti, kas tai 
turėtų būti. Gal prel. Balkūnas, 
kurs anksčiau už Barzduką sto
vėjo ALB organizavimo prieša
ky, o dabar organizavo šį seimą? 
Gal prel. Krupavičius, kuriam 
pirmininkaujant Vlike buvo pa
gimdyta bendruomenės organi
zavimo idėja? Gal dar kas nors,

(Perkelta j 3 psl.)
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ATNAUJINTI NAMAI ATVĖRĖ DURIS
Tautos švente Bostone

ST. S.

(D
Neseniai Dirvoje rašiau apie

minėtų nesėkmių, Bostone, kaip
jau tarta, praėjo pakilioj nuo-

namus, kurie jaunina savo vei- taikoj ir yra laikytina gerai pasi
dą. Dabar tie atnaujinti namai 
jau atvėrė duris — rugsėjo 13 d. 
ALT S-gos Bostono skyrius ir 
gausūs svečiai juose minėjo Tau
tos šventę, paprastai švenčiamą 
rugsėjo 8 d., kurią prieš penkis 
šimtus su viršum metų karaliaus 
vainiku turėjo būti vaiuikuotas 
Vytautas Didysis.

Atnaujinti namai, Taktiškai 
tik apatinė salė, daro nepapras
tai mielą, savą ir jaukų įspūdį. 
Šiandien jau labai sunku pasa
kyti, kuri tų namų salė yra gra
žesnė — apatinė ar viršutinė. 
.Apačioj, specialiai įrengtoj nišoj, 
pastatyta ir skoningai apšviesta 
didžiulė skulpt. Kašubos darbo 
Vytauto Didžiojo statula ir pui 
kiai Įrėminti dideli Dr. J. Basa 
navičiaus, Kan. J. Tumo-Vaiž
ganto (dail. Vikt. Andriušio dar
bo) ir Ant. Olio portretai, greta 
Jurgio VVashingtono paveikslo ir 
skyriaus garbės pirm. Jono Kas- 
mausko biusto yra neabejotinai 
.vertingas vidaus architektūros 
Kūrinys, sukeliąs rimtį ir malo
nią nuotaiką. Artimiausioj atei
ty, gal jau už kelių savaičių, toj 
pačioj salėj, kai bus minima Di
džiojo Varpininko 100 metų gi
mimo sukaktis, bus atidengtas 
ir Dr. Vinco Kudirkos portretas

Tačiau ir aukštutinė salė, kur’ 
iki šiol pirmavo savo dekoraty
viniu grožiu, dail. Vikt. Andriu
šio sukurtu, apatinei nepasiduo 
da. Priešais skulpt. Kašubos dar 
bo Karaliaus Mindaugo biuste 
dabar yra Įkurdintas pirmojo ii 
ketvirtojo Lietuvos Respublikom 
prezidento Antano Smetonoc 
skulptūrinis biustas, skulpt. An 
tinio darbo. Biustas meniniu pe 
žiūriu yra tikrai vertingas ir g.v 
vai primena prezidento Smetonom 
dvasingą veidą. Nors viršutinė 
salė darmeblogai atrodo, bet ALT 
S-gos Bostono skyrius rengias 
ir ją atnaujinti. Gal dėlto, ka' 
grožio požiūriu būtų išlaikyti' 
pusiausvyra tarp viršaus ir apa 
čios.

Tautos šventę rugsėjo 13 d 
ALT S-gos Bostono skyriau; 
valdyba, pirmininkaujama Just. 
Vaičaičio, buvo užsimojusi švęs 
ti Įmanomu didingumu ir iškil 
mingumu. Tiesa, panašioj nuo 
taikoj ta šventė ir buvo atšvęsta 
Tačbiu patiems tos šventės ren
gėjams nuotaika buvo gerokai ii 
nepelnytai apkartinta. Pradžio 
žadėte. i švente neatvyko gen

sekusia. Skautai ir skautės su 
JAV ir Lietuvos vėliavomis atsi
stojo šalia dar uždengtos Vytau
to I). statulos. Solistė p. Adoma
vičienė, akompanuojama V. Ado
mavičiaus, pagiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus, šv. Petro pa
rapijos klebono prel. Pr. Vir- 
mauskio atstovas kun. J. Klimas 
paskaitė turiningą invokaciją 
Tada savo žodį tarė veiklusis 
ALT S-gos Bostono skyriaus 
pirm. Just. Vaičaitis. Gerai pa
ruoštoj kalboj jis aptarė šventės 
prasmę ir prisiminė Vytautą Di
lį ji, kaip lietuviškosios valstybi
nės ir tautinės minties kūrėją. 
Savo kalbą baigęs, pirmininkas 
šventės iškilmėms vadovauti pa
kvietė Stasį Santvarą.

Pradėdamas savo pareigas, St. 
Santvaras pasidžiaugė naujai 
įrengta sale, ta proga pasveikino 
ALT S-gos Bostono skyrių, to
nu nepalaužiamu ryžtu savo na
mus puošiantį. Pakviestas kalbė
li Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Bostone adv. A. O. 
Shallna savo sklandžiai pasaky- 
toj kalboj apibūdino velionį Ant. 
Clį, kaip žmogų, teisininką, po
etiką ir visuomenės veikėją, kaip 
taurų lietuvį patriotą ir JAV pi- 
ietį. Gausiai susirinkę Bostono 
ietuviai kons. Shallną pasitiko ir 
atlydėjo šiltais plojimais, nesg‘ 
tavo lietuviška dvasia ir jis yra 
ubai artimas a. a. Antanui Oliui.

ALT S-gos pirm. inž. Eug 
Bartkus savo žodžiu palietė Vy- 
autą Didįjį, Dr. J. Basanavičių, 
can. J. Tumą-Vaižgantą ir Ant. 
Smetoną, kurių atvaizdai taip 
mt yra įkurdinami Bostono sky- 
iaus namuose. Savo kalbą jis 
•aigė viltinga mintim, kad, nors 
nes ir nežinom, gal jau visai ne
rūkus suskambės Laisvės Var
io garsai ten, kur dabar siautė- 
a prievarta ir nelaisvė.

Po inž. Eug. Bartkaus kalbos 
>uvo skaitomi sveikinimai raštu, 
airiuos ALT S-gos Bostono sky- 
iaus valdybai atsiuntė gen. 
:ons. J. Budsvs, Sofija Smeto- 
’ienė ir Julius Smetona, V. Obe
lė ir J. J. Bačiūnas. Ta pačia 
iroga, paskaičius jo laišką, buvo 
prisimintas ir pagerbtas Lietu
ms Respublikos Diplomatijos 
Šefas min. Stasys Lozoraitis, š.

• Eugenijus Bartkus, ALT S-gos 
pirmininkas, rugsėjo 19 d., 7:30 
vai., Cicero, buv. šeflerio svetai
nėje, padarys svarbų pranešimą 
politiniais klausimais. Ta proga 
įvyks ALT S-gos Cicero skyriaus 
visuotinis susirinkimas. Narių 
dalyvavimas būtinas, svečiai — 
narių rekomenduojami.
• Bronys Raila,' keliaudamas iš 
Los Angeles į Tabor Karmą, ke
bas dienas praleido Chicagoje ii\ 
čia tarėsi visuomeniniais reika
lais su organizacijų vadovybių 
žmonėmis.

• Dr. Kazys Gudėnas, dirbąs 
vienoje Philadelphijos draudimo 
staigoje, tarnybos reikalais lan

kėsi Chicagoje.
• Chicagos tautiniuose sluoks
niuose jaučiamas didelis pasiten
kinimas sėkmingai baigtu Vil
ties vajumi ir ypatingai "neži
nomo” mėmė jo stambiu $5000 
:našu, 20% padidinusiu surinkti 
numatytą sumą.

• Prof. Jonas Puzinas šiomis die
nomis iš Philadelphijos išvyksta 
i Bostoną naujojo Lietuvių En
ciklopedijos tomo tvarkyti.

• Dr. Kazys žemeckas, dėstąs 
ekonomiką viename Minnesotos 
universitete, vasarą praleido Chi
cagoje, tobulindamasis ekonomi
nės matematikos srityje. Be to, 
studijų reikalais lankėsi Wa- 
shingtone ir New Yorke.

• Antanas Vaitkus, N. Lietuvoje 
buvęs Valst. Taupomųjų Kasų 
Valdytojas, o Chicagoje dirbąs 
Lincolno banko revizijos skyriu- 
;e, sveikatai sušlubavus, patal
kintas vienoje Chicagos sanato
rijoje.
• Kun. Borevičius SJ., kurį lai
ką klebonavęs Montrealyje (Ka-

Dačiui, K. Adomavičiui, Ant. Vi- 
lėniškiui ir R. Jasiūnui, tūkstan
tis devyni šimtai penkiasdešimt 
aštuntųjų metų rugsėjo 13 d., 
švenčiant Tautos šventę, savo 
namuose Nr. 484 Ketvirtoje gat
vėj, Pietų Bostone, gilia rimti
mi ir didžiu susitelkimu įkurdina 
r iškilmingai atidengia skulpto
riaus Kašubos darbo Vytauto Di- 
Ižiojo statulą, skulptoriaus An- 
inio sukurtą Lietuvos Respubli- 

k( s prezidento Antano Smetonos 
biustą, Dr. Jono Basanavičiaus, 
kan. Juozo Tumo-Vaižganto ir 
adv. Antano Olio portretus. Te
gu didžiųjų Lietuvos valstybės 
vyrų, tautinės kultūros kūrėjų 
ir patriotų prisiminimas stipri
na ir gaivina kiekvieną lietuvi,

nadoje), vėl grįžta į Chicagą.
• Dr. Steponas Stankus su žmo
na dviejų savaičių atostogas pra
leido Daytona Beach kurorte, 
Floridoje.
• Lituanus žurnalui remti vajus
vyksta visoje Amerikoje per rug
sėjo mėnesį. Studentija leidžia 
anglų kalba informacinį kultūri
nį žurnalą LITUANUS, kad su
pažindintų kitataučius su lietu
vių kultūra ir gyvenimu. Visas 
studentijos darbas atliekamas be 
jokio atlyginimo, bet spausdini
mo, administracinės ir siuntinė
jimo išlaidos yra per didelės vie
niems studentams pakelti, žur
nalas turi didelį pasisekimą ki
tataučių tarpe ir jo tiražas sie
kia virš 5000.

Aukas ir prenumeratas siųsti:
LITUANUS, 916 Willoughby 
Ave., Brooklyn 21, N. Y.

roRONro
Po ilgesnių vasaros atostogų, 

LTS Toronto skyriaus valdyba,
rugsėjo 12 d. susirinko posėdžiui. 
Buvo aptarta nemaža per ilgesnį 
laiką susitelkusių įvairių klausi
mų. Esant svarbių ir neatidėlio
jamų reikalų, valdyba rado būti
na kviesti spalio 5 d. 4 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose visumos narių 
susirinkimą.

DETRO/f
Inž. Jonas Gaižutis, ALTS 

skyriaus pirmininkas, kalbėjo 
per ALBR Klubo radiją Litua
nus žurnalo reikalu. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad Lietuvių Studentų 
Sąjunga, leisdama žurnalą Litua
nus, informuoja kitataučius Lie
tuvos problemos srityje, šio žur
nalo rimtumas ir turinio svaru
mas randflp daug palankių atsi
liepimų ir draugų Lietuvai. Kiek
vieno susipratusio lietuvio parei
ga yra remti šį kilnų jaunimo 
darbą.

A. Iljasevičius, vienintelis de- 
troitietis, lankęs ir išklausęs li
tuanistinius kursus Fordham 
universitete, grįžo namo ir tęsia
studijas Wayne.

«
Jonas Černius ir Kazys Veiku

tis parėmė žurnalą LĮtuanus. 
Ponas J. Černius paaukojo 15
dol., o p. K. Veikutis — 10 dol.

*

Vietos Lietuvių Bendruomenės
gyvenanti svetingose JAV ir apylinkės išvykoje rugsėjo 20 d., 
peržengiantį šių namu slenkstį, 
šį aktą pasirašo visi Tautos 
šventės dalyviai, jau šiame akte 
neminėtą rugsėjo 13 d., 1958 m.”

(Bus daugiau)

n. rugsėjo 5 d. Romoje atšven-

konsulą1 
ko, p. V 
J u;ui'

J. Budrys iš Nevv Yor- 
. Olienė iš Chicagos ir p 
Smetona iš Clevelando 

Mums suprantami V. Olienės
ska’^mui. bet kili vargu galėtų 
pasiteisinti.

Gal kai kam atrodo., kad ALT 
S-"os Bostono sk. pastangos — 
tai tik kurčios provincijos dar
bai, neverti asmeninio kontakto. 
b>a Bostone šitokia pažiūra va
dinama visuotiniu mūsų dvasiniu 
r”o mukiu, šventės rengėjus, 
r •'•^kusius i tokia painiavą, ne
abejotinai gelbėjo ALT S-gos 
r'rm. inž. Eug. Bartkus, kuris.

pasižadėies šventėje daly
viui savo nažado neatšaukė ir 
i Bostoną atvvko. Skraioiančiam 
pirmininkui už tai padėka ir pa-
gnr^a.

Tautos šventė, kuriai visu at
sidėjimu buvo rengtasi, nežiūrint

Lęs savo amžiaus 60 m. sukaktį. 
Vytauto Didžiojo statulos ir

'ortretų atidengimo iškilmės 
pradėtos skaitymu akto, kuris 
aip skambėjo: "Puoselėdamas 
autinę mintį ir rūpindamasis jos 
šlaikymu lietuvių tremtinių bei 
'migrantų širdyse, siekiamasis 
’ietuvių tautinės kultūros ugdy- 
mi ir reprezentacija, stengda
masis sukurti židinį, kuriame 
kiekvienam lietuviui būtų jauku 
ir miela — Amerikos Lietuvių 
'kiūtinės Sąjungos Bostono sky
rius, dalyvaujant šv. Petro pa
mpi jos klebono prel. Pr. Vir- 
nauskio atstovui kun. I. Klimui. 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsului Bostone adv. Antanu: 
D. Shallnai, ALT S-gos pirmi- 
unkui inž. Eug. Bartkui, ALT 
S-cros Bostono skvriaus garbės 
pirmininkui Jonui Kasmauskui 
<k v riaus valdybai — Just. Vai
čaičiui, Ant. Matjoškai, inž. J.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso I’Rospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biėžis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir s>ekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Ave. 
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad, 
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020 
Namų VVAlbrook 5-3765

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(įėjimas iš Rockvvell St.)

VAL.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
Šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

šeštadienį, dalį programos išpil
dys "šilainė". Be to, bus šokiai 
ir veiks turtingas bufetas.

«
Dalė Bulgarauskaitė išvyko gi

linti studijų Fordham universi
tetan, kur taip pat ir instrukto
riaus. Vietoje Dalė aktyviai reiš
kėsi visuomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje, vadovavo Akademikių 
Skaučių draugovei ir buvo stu
dentų valdybos narė.

*
Akademikių Skaučių Draugo

vės naują valdybą sudaro: D. 
Memėnaitė, A. Rastenytė ir D. 
Šeputaitė. Korp! Vytis yra šio 
sąstato valdyba: pirmininkas — 
J. Gerulaitis, sekretorius — V. 
Petrauskas ir iždininkas V. Me
menąs. jk

Išvažiavo paraudonavęs, 
o grįžta visai raudonas 

su troika
Kokių naivių turtuolių esama 

Amerikoje, ryškiu pavyzdžiu yra 
multimilijonierius Cyrus Eato- 
nas iš Clevelando.

Jis yra didžiausias koegzisten
cijos šalininkas su Sovietų Rusi
ja ir Raudonąja Kinija. Savotiš
ka draugyste su raudonaisiais, 
siekdamas laisvos prekybos su 
paminėtai kraštai, jis darosi sa
vo šalies išdaviku.

Štai jis, parvažiuodamas iš 
Maskvos, sustojęs Paryžiuje, 
spaudęs atstovams tarp kitko 
pasakė:

"Rusai kalba daug laisviau, 
negu žmonės Amerikoje. Tai esa
me mes, kurie sukūrėme polici
nės valstybės paveikslą. Chruš
čiovas nenori išleisti astrono

miškų sumų ginklavimuisi. Jis 
nori taikos".

žodžiu, Katonas grįžta įsitiki
nęs Chruščiovo taikingais no
rais. Jis nebijąs, jeigu grįžęs 
Amerikon jis bus tardomas.

Visame pasikalbėjime su spau
dos atstovais jis ypatingai puolė 
valtybės sekretorių John Foster 
Dulles.

Pasenusio ir suvaikėjusio ka
pitalisto Katono asmenyje Rusi
jos raudonasis diktatorius Kruš- 
čevas įsigijo geriausį garsiakalbį 
Amerikoje. Maskva tokiu būdu 
sutaupys milijonines sumas iš- 
leidžiauas propogandai.

Greit’ galėsime pamatyti Ka
tonus važiuojančius rusiška troi
ka, kurią jiems padovanojo Cruš- 
čiovas. E. K.

WHEN BUYING
OR SELLING 

A HOUSE

Ūse our Escrow Service 
Protect both parties 

in the deal
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trust Company
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SIUNTINIAI l LIETUVĄ
SIUNČIAME ĮVAIRIAUSIAS PREKES J LIETUVĄ PAGAL TAMS
TŲ PAREIKALAVIMĄ SU APMOKĖTU MUITU Iš ANKSTO, TAIP, 

KAI) GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
SIUNČIAME ANGLIŠKAS MEDŽIAGAS (pradedant nuo $15.00 už 
3D yardo labai gero« rūšies). Vaistai įvairiausių rūšių — žemiau
siomis kainomis. Siunčiame maistų, akordeonus, siuvamas mašinas, 

rėžtukus stiklui, deimant., labai pigiomis kainomis.
Jūsų pačių sudarytus siuntinius priimame Chicagoje. 

PATARNAVIMAS, INFORMACIJA IR KAINARAščIAI 
—. LIETUVIŲ KALBA.

ORBIS EXPORT & IMPORT
2258 So. Sacramento Ave., Chicago 23, III. BI 7-5362 
4414 So. Rockwell St., Chicago 32, III. Y A 7-2445 
3570 fGiava) W. Vernor, Detroit 16, Mich.
2100 61st St., Kenosha, Wisc.

Siuntiniai garantuoti ir apdrausti I 0%.

MONCRIEF Visu metų 
ORO VĖDINIMAS 

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
Anlnnkvtit savo knimvnistes Monęrief pardavėjų

**Mh»»^»»**

AR VIRIMAS JUS ŠOKDINA?
Pabandykite "pasilsėti" virdama. Įsigykite modernų Degintuvą-su-protu 
Matchless Gaso Plytą. Jūs tiktai užstatot reikalingą šilumos laipsnį — ir 
gaunat tuoj pat. Greitas įjungimas, ir išjungimas kiekvienam degintu ve 
padaro pietų gaminimą daug lengvesnį. Nereikia laukti įšilimo. Jokio lau
kimo atšalant. Gasas jums duoda puikų karščio kontroliavimą ir visą plytą 
su naujais įrengimais. Gaukite juos visus su Matchless Gao Plyta.

<

FHE EAST OHIO GAS A COMPANY

IŠ LAIŠKŲ 
REDAKCIJAI

DĖL GARBĖS ŽENKI/)
"Dirvos” IX. 8 numeryje, Chi

cagos kronikoje, tarp kitko buvo 
pareikšta:

... kada Darius su Girėnu 
ruošėsi skristi j Lietuvą, Dr. 
Biėžis buvo Amerikos Lie
tuvių Kareivių Susivieniji
mo pirmininkas ir labai pa
rėmė Dariaus ir Girėno žy
gi. Todėl dabar Amerikos 
Lietuvių Legiono vadas kpt. 
P. Jurgėla, įvertindamas Dr. 
Biežio pastangas, suteikė 
jam tokią retą garbę ... — 
Vyčio Kryžių su Amerikos 
simboliu.

šie duomenys yra netikslūs. 
Pirmiausia, Dariaus ir Girėno 
skridimo išvakarėse vienintelė 
lietuvių karo veteranų organiza
cija JAV-se buvo Amerikos Lie
tuvių Legionas (The Lithuanian 
Legion of America, Ine.), Įsteig
tas 1933 Vytauto Didžiojo m. 
vasario 16 dieną. Darius ir Gi
rėnas buvo šio legiono 1-jo gen. 
T. Kosciuškos posto nariai. ”Li- 
luanikai” nugalėjus Atlantą ir1 
tragingai žuvus, minėtas postas 
(pirmoji iš viso pasaulio lietuvių 
organizacijų) pasivadino Dariau 
ir Girėno vardu, o Amerikos Lie
tuvių Legionas šiuos didvyrius 
išrinko savo garbės nariais.'

Amerikos Lietuvių Kareivių 
Susivienijimas veikė 1919-1925 
metais, skelbė Lietuvos Nepri
klausomybės idėją, organizavo 
savanorius ir rūpinosi jų pašinu 
timu į Lietuvą. Nemažas jų bū- 
-ys 1920 m. Įvairių organizacijų 
aukomis ir daugiausia savo pini 
gaiš išvyko Lietuvon, Išlojo ka
riuomenėn ir dalyvavo kovose 
prieš lenkus. Vienas iš tokiu pa
triotų ir pasiryžėlių buvo Stepo
nas Darius, kurs pats vienas bu
vo surinkęs 60 savanorių. Pažy
mėtina, jog mylimai Tėvym i 
Lietuvai kovoti dėl savo laisvės 
ir ją ginti padėjo gausus būrys 
Amerikos lietuvių, kurie tarna
vo JAV kariuomenėje, dalyvavo 
I-me didžiajame kare, buvo iš
vargę ir, paleisti iš karo tarny
bos, neturtingi. Be to, anuomet 
buvo labai sunku gauti vielos 
laive. Tai buvo skaistaus Ameri
kos lietuvių idealizmo pasireiš
kimas, kurs mūsų dabarties jau
nimui šviečia kilniausiu pavyz
džiu. Plačiau apie tai rašyta ma
no knygoje "Sparnuoti Lietuviai 
Darius ir Girėnas".

JAV kariuomenės gydytojas 
Steponas Biėžis, grįžęs iš Pran
cūzijos karo laukų ir taip pat iš
vargęs, tuojau Įstojo Į Am. Liet. 
Kareiviu Sus-mą, buvo išrinki as 
jo pirmininku ir vadovavo aukš
čiau minėtiems darbams. Įvertin
damas šiuos nuopelnus Lietuvį 
ir jos kariuomenei, Amerikos 
Lietuvių Legiono štabas nutarė 
dr. Bieži apdovanoti savo garbės 
ženklu. Man buvo tikra garbė ši 
nutarimą įvykdvti.

Petras .Turirėla,, 
Amerikos Lieluvių

Legiono vadas

REIKĖJO PRANEŠTI
Man pasakoja, kad Clevelande 

lankėsi rašytojas Bernardas 
Brazdžionis, dabartinis Lietuvių 
Dienų redaktorius. Turėjau po
ra reikalų, kuriuos, .jei bučiau 
žinojęs, galėjau atlikti. Redakci
ja negerai padarė, kad apie atvy
kimą Į Clevelandą nieko nepra
nešė. , j

' V. S., Cleveland
Red. prierašas. Ir mes la’ ai 

a; gailestaujam, kad B. Brazdžio- 
nis, lankydamasis Clevelande 
asmeniškai į Dirvą neužsuko, nei 
telefonu nepaskambino. Paga 
liau, ir pati redakcija, berods 
apie B. Brazdžionio buvojimą 
Clevelande sužinojo lik tada, k i 
jis iš Clevelando jau buvo iš v; - 
žiavęs. Manytume, kad t( 
giausia būtų pačiam B. Braz 
niui parašyti ir paklausti, 
dėl jis tokios viešumos veir

m

K' i

Tik Dirvą skaitydamas su inosi, 

kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.
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Viduržemio jūros pakraščiais (2)

Beiruto uostas - Libane
ALGIRDAS J. GREIMAS

Rugpiūčio 11 d.

agaliau įplaukiame į Beiru- 
ttfFNaujiena akiai: po monoto
niškų smėlėtų Egipto krantų, čia
mūsų bendrakeleiviai deda į sa
vo aparatus spalvotus filmus, — 
miestas skendi žalumynuose ir 
apsuptas pilkšvų kalnų.

Libaniečiai mėgsta, kad jų 
kraštų vadintų Oriento Šveica
rija, bet tas kraštas greičiau pri
mena Pietų Italijos pakrantę, ge
riausiu atveju Italijos Rivierą, o 
ne Šveicariją. Permaža čia drą
siai žalių tonų.

Iš tolo miestas atrodo ramus. 
Kapitonas tačiau nepataria iš
lipti, o turizmo agentūros pata
ria ... Libano policija — nei 
šiaip, nei taip: neutrali. Laivas 
čia sustoja tik tris valandas. Tai 
man, Beirutą jau pažįstančiam, 
nėra ko vargintis vien tik tam, 
kjttį paskui kam galėčiau pasi- 
g^i: buvau maištaujančiame 
Beirute.

Vokiečiai, žinoma, turi pama-

4 vyriausybė laikinai buvo uždrau
dusi Air-France lėktuvams at
skristi į Beirutą dažniau kaip 
kartą per savaitę. Tai buvusi 
Chamouno kombinacija: reika
lauti Libanui „lygybės”, būtent, 
leisti ir Libano lėktuvų linijai 
skraidyti į Paryžių kasdien, kaip 
Air-France skraidė. Bet ta Liba
no linija tada neturėjo dar nei 
vieno lėktuvo, ir nei nesirengė jų 
įsigyti. Ta nauja bendrovė for
maliai priklausė paskutiniajai 
Chamouno meilužei, kuri, dar 
nespėjusi gauti leidimo linijai 
veikti, tą leidimą jau buvo per
leidusi už gerą pinigą Skandina
vų SAS oro linijai.

Tokios kombinacijos — nor
malus reiškinys demokratiniuose 
ir kitokiuose režimuose. Tačiau 
Libane tatai įeina į originalią 
valstybės valdymo sistemą, kuri 
veikia kaip ... teisingas? valsty
bės pinigų ir kitų privilegijų pa
dalinimas tarp visų prie valdžios 
esančių atsakingų politikos vyrų.

būdamas anglų Intelligence Ser
vice agentas, uoliai kovojęs prieš 
Prancūziją ir už laisvę, dabar dar 
kartą pakeitė kailį ir priėmė Ei- 
senhowerio doktriną, tuo dar la
biau padidindamas savo priešų 
skaičių.

Hic rebus stantibus (šitaip da
lykams stojus), arabų naciona
lizmui reikštis Libane buvo be
pigu. Jis tapo visų nepasitenki
nimų katalizatorius, "duonos ir 
sviesto erzacas.

Opozicijos vadai žaidžia tuo 
nacionalizmu kaip ugnim. Ar tik 
nepersikombinuos ir jie. Ar ne- 
nušluos nacionalistinių aistrų 
banga ir jų, tų opozicijos vadų, 
jei ateis Nasserio ir Maskvos va
landa?

(Bus daugiau)

UŽRAŠAI IŠ BENDRUOMENĖS SEIMO turiny sutelkta, turbūt, visų dip
lomatinių ir Pavergtųjų Tautų 

ręs asmuo. Bet spaudos konfe- Seimo kelerių metų rezoliucijų 
rencijos niekas nesuorganizavo
Užmiršo, ar nepasisekė ...

tyti viską. Bet sugrįžę patvirti- Chamouno pertempimas pasi-
na mano spėjimus. Viskas, ką jie 
matė, tai daug uždarytų krautu
vių ir gaujos elgetų ir gatvių par
davėjų, kurie paprastai apstoja 
iš laivų išlipusius keleivius. Vie
nas, tiesa, didžiavosi matęs kaž
ką panašų į barikadą, tik, deja, 
niekas iš užu jos nešaudęs ...

O uostas pilnas amerikiečių 
laivų. Jų locų laiveliai nardo pro 
šalį. Jūrininkai mosuoja ranko
mis, mano kaimynai jiems atsa
ko, duodami europietiška palai
minimą: gerai, kad čia esat. Mū
sų laivas — pusiau prekinis — 
kraunasi didžiules diplomatines 
dėžes: konsulai ir konsulienės dėl 
visa ko siunčia į saugesnes vie
tas savo baldus ...

Kai jūs ten, turbūt, jaudina
tės dėl įvykių Beirute, čia jokių 
sensacijų nėra. Į laivą įlipa liba
nietis, vienintelis visame laive. 
Jis išsiruošęs ištisam mėnesiui 
poilsio į Istambulą. Paklaustas, ” 
ar nepasikvies jo tautiečiai egip
tiečių, kai prezidentas Chamou- 
nas ir amerikiečių laivynas pasi
trauks iš Beiruto, ramino mane:

— Nejaugi jūs nepažįstat li
baniečių ! Jei jau nenorėjom pas 
save prancūzų, tai negi mes kvie
simės ant savo kailio egiptiečius!

Libaną aš, tiesa, truputį pa
žįstu. Pažinau nemaža libaniečių 
Aleksandrijoje, o šįmet, vasario 
pradžioj buvojau pačiame Bei
rute. Jau tada libaniečiai ir te
nykščiai prancūzai mane įtikinę- M 
jokkad padėtis blogėja, kad Cha- 
n^pnas pertempia stygą.

Tada buvau atskridęs iš Pa
ryžiaus Air-France lėktuvu, vie
ninteliu tą savaitę. Mat, Libano

reiškė kaip tik tuo, kad jis nuo 
valdžios ėdžių atstūmė tokias 
stambias figūras, kaip drūzų ir 
šiitų mažumų lyderius.

— Chamounas mano draugas, 
— sakėsi mano naujasis bendra
keleivis (Oriente kiekvienas su
tiktasis yra^žymių ir turtingų 
vyrų jei ne giminė, tai bent ge
ras draugas), __ bet turiu pri
pažinti, kad taip nedaroma: ne
galima gi vienam viską paglemž
ti!

Chamouno persikombinavimas 
pasireiškęs dar ir tuo, kad jis,

AMERIKOS 
LIETUVIAI 

ir angliškųjų skolinių
ŽODYNAS

Knyga, kurios visi laukė, bet 
labiausiai tai Valparaiso Univer 
siteto ir kitų universitetų bei ko 
legijų buvusieji lietuviai studen
tai. Ji yra pirmoji knyga, kurio
je plačiai aprašomos aukštosios 
mokyklos, lankytos senosios 
Amerikos lietuvių inteligentijos; 
aprašomi ir veikusieji tose mo
kyklose lietuvių kalbos kursai; 
aprašoma ir pati inteligentija. 
Be to, daug pasakyta apie tuo
metinės lietuvių spaudos kalbą, 
apie privatines ir parapines mo
kyklas, kuriose buvo dėstoma 
lietuvių kalba. Antroje knygos 
dalyje eina Angliškųjų skolinių 
žodynas, kuriame daug duodama 
gyvosios kalbos pavyzdžių, labai 
aiškiai parodančių šnekamąją 
Amerikos lietuvių kalbą.

Knyga didelio formato, 8oo 
psl., kietais viršeliais, geran/e 
popieriuje, kaina tik $5.00. 
švkite: Dr. Alg. Margeris, 3.‘
S. Halsted St., Chicago 8, III.

(Atkelta iš 1 psl.) 

už šiuos daugiau šiam reikalui 
pasidarbavęs, jei toks yra?

Bet V. Sidzikauskas — ne šios 
srities veikėjas. Jis žinomas po
litinės veiklos atstovas. Tad ir 
kilo ne vienam klaustukas, kas 
norima pasakyti kaip tik tokį 
ryškiai politinį asmenį iškeliant 
į tokią bendruomenei simbolinę 
vietą.

V. Sidzikausko pirmininkavi
mo technika vidutinė, šveniai ta
riant — „liberali”, taigi neapsau- 
ganti susirinkimo nuo nuklydimų 
„į lankas”. Tiesa, kartą jis pa
bandė būti kietas pirmininkas ir 
buvo nutaręs neduoti balso V. 
Rasteniui (svečiui), kuris buvo 
balso paprašęs tik pusei minu
tės. Tačiau seimas (sugaišęs tam 
keliskart daugiau) balsavo (!) ir 
nutarė duoti...

Kursavo iš lūpų į lūpas paaiš
kinimai, kad bus spaudos konfe
rencija, seimo pirmininkas turės 

ameri
kiečiais), tai reikia, kuki būtų

Iš dalies V. Sidzikausko pirmi
ninkavimo prasmė paaiškėjo, kai 
jis vadinamojo iškilmingojo po
sėdžio metu į jo programą įkom- 
binavo tris iš anksto nenumaty
tus „numerius”, kurie negailes
tingai nužudė posėdžio iškilmin
gumą ir viešai planuotą jo turinį.

Iškilmingasis posėdis
Kai publika ėmė rinktis į isj^kil- 

mingąjį posėdį, dar nebuvo baig
tas paprastasis, kurį teko nu
traukti, vis dar nepriėjus prie 
svarbiausio (finansų) klausimo. 
Tas iš karto nublankino iškilmin
gumą. Bet didžiausias smūgis iš
kilmingumui, be abejo, buvo už
simojimas šiame posėdyje viešai 
perskaityti anglų kalba parašy
tą atsišaukimą į laisvąjį pasaulį.

Atsišaukimas ilgas, šešių ar 
septynių mašinėlės puslapių. Čia, 
turbūt, bene bus pasireiškęs sei-

pagrindiniausios (tad dažniau 
šiai’ir kartojamos) formulės.

Kur tokį atsišaukimą dėti? 
Kas turės kantrybės laisva valia 
jį skaityti? Kas jį spausdins? 
(NYT rytojaus dieną įdėjo trum
pą žinutę apie seimą, kuriame iš 
to atsišaukimo pacitavo 56 žo
džius, skaitant su visais ”the”). 
Štai kas — žodžių ir graudžių 
verksmų infliacija — žudo tuos 
atsišaukimus.

Juo mažiau jis buvo prasmės 
ištisai skaityti šio posėdžio daly
viams, kuriame buvo vien savie
ji, neskaitant vieno albano ar gal 
dar vieno kito iš Pavergtųjų Tau
tų Seimo dalyvių, kurie t/as for
mules jau atmintinai moka.

Bet seimo pirmininkas, nebe- 
žinia, ar norėdamas pagerbti, ar 
nubausti, tą atsišaukimą per
skaityti pavedė ne kuriam iš sei
mo sekretorių, (kurie visi čia 
baigę universitetus ir moka do
rai angliškai), bet A. Devenie-

kalbėtis su žurnalistais\a 
Tėčiais), tai reikia, kad

tam svarbiam uždaviniui prity- mo pirmininkas, nes atsišaukimo nei.
. fi

Čia tai gyvenimas!

DŽIAUGSMAS... DRAUGAI... IR STROH’S

RAUDONIEJI
VIDUPAMŽIAT

TAI YRA
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO 

RAGANŲ MEDŽIONES

KRONIKA

PARAŠU

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja 
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.

Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom 
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu 

laiku išsiųsti.

Dabar vietinėmis kainomis

Ne tik pavergtųjų, bet ir lais
vųjų tautų (UN) tribūnoj tenka 
girdėti skaitančių kalbas blogo
ka anglų kalba, tačiau taip blo
gai, kaip šį kartą, dar niekur ne
teko girdėti viešoj vietoj kal
bant ar skaitant. Kentėjo (labai 
ir ilgai!) visi, net ir tie, kurie 
patys dar menkai angliškai te
moka. Ir galvojo, kad štai kla
siškas pavyzdys, kur apsiimama 
tai, ko nepajėgiama ...

Kitas numeris — po ilgos pir
mininko rekomendacijos ilga 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininko L. šimučio kalba. Kal
bėjo gražiai, kaip visada. Pra
džioj ramiai, tyliai, paskui (irgi 
kaip visada) perėjo į verkiantį 
šauksmą. Apie sesers laišką iš 
Lietuvos, apie Velykas, apie lan
gus ...

Po to buvo įvesdintas Vliko — 
ne to, kuriame bendruomenės 
idėja gimė, ir ne tas pirminin
kas, o dabartinio Vliko dabarti
nis pirmininkas A. Trimakas. Jis 
pasakojo apie Vliko darbus, apie 
tris radijo stotis ir t.t., o publika 
ėmė kalbėtis ir net skirstytis: 
pradžioje pilni užstoti takai tarp 
kėdžių liko tušti, ir susisiekimas 
salėje tapo visai laisvas.

Kai pagaliau buvo prieita prie 
„staigmenos” (apie kurią dau
gumas jau iš anksto žinojo), tai 
yra prie numatytosios iškilmin
gojo posėdžio kulminacinės vie
tos — kultūros premijos įteiki
mo, dėmesio nebebuvo įmanoma 
sutelkti ir premijos įteikimas vy
ko jau gana ”kermošiškoj” ap
linkoj.

Intencija buvo, žinoma, visų 
labai gera, bet režisūra (kuri vi
sose iškilmėse būtina) galėtų pa
siteisinti nebent tik aiškinimusi, 
kad nežinojusi ką daranti.

Iškilmingąjį posėdį galutinai 
"pribaigė” naujos PLB valdybos 
atstovo kalba, apie kurią jau bu
vo minėta.

Amerikoj tik 

ugnim virtas 
alus!

Visų Amerikos alaus 
rūšių tik Stroh’s 
verdamas ugnim. Ir 
todėl tik Stroh’s turi 
tokj skonį. Ragauk 
Stroh’s šiandieiL

Jums patiks ijis Šviesesnis:
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
įvairių laikų.

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

ĮSTABŪS DRAUGAI
AXEL MUNTHE

(15)
ŽVĖRYNAS

„Audiatur et altera pars!”

Neatšaukiamai priešpaskutinis 
spektaklis!!!

Brutus, liūtas iš Nubijos, 
tigrai, meškos, beždžionės, vilkai, 

ledynių lokiai, hienos ir kiti 
nuostabūs gyvuliai

Dėmesio!!!
8 valandą cirko direktorius, vadinamas 

LIŪTŲ KARALIUS!!!! 
įžengs į 

Liūto narvą!!!

Neatšaukiamai priešpaskutinį kartą!!!

Gatvės vaikėzai tebesibūriavo, nors ir 
kaip šaltas vakaras buvo, nes pats „Liūto Ka
ralius” buvo du kartu pasirodęs ant platfor

mos — raitelių batais ir ordenais išpuošta 
krūtine; tarpais buvo girdėti, kaip palapinių 
viduje baubė žvėrys. Būtų gaila šitokį daly
ką pražiopsoti, eime, pažiūrėsim.

Pati Liūtų Karaliaus žmona sėdi ant po
diumo ir pardavinėja bilietus; praeiname pro 
ją su pagarba, kuri priklauso jos rangui. Ji 
mūvi auksinę apirankę ant švelnios rankos ir 
dviguba aukso grandinė blizga pro jos kai
linę apikaklę. Tačiau jūrų katės, ankštais 
diržais aplink juosmenius prirakintos abie
jose jos pusėse, neturi jokių kailinių api- 
kaklių. Jų veidai yra pamėlynavę nuo šalčio, 
ir, kai jos karstosi savo kartimis, idant ga
lėtų apšilti, juokiasi gatvės veikėzai, ir pra
einanti turgaus minia sustoja pasižiūrėti į 
nesavanorius žvėryno klounus, kurių uždavi
nys yra vilioti žiūrovus, kad tie pamatytų jų 
nelaimės draugų kančias.

Palapinė yra pilna žmonių, ir daugybė 
dujinių lempų spinkso iškvėpuotame ore. 
Spektaklis vyksta, žiūrovai seka iš narvo į 
narvą negro paaiškinimus, kuris, lazdele ro
dydamas belaisvius už grotų, monotoniškai

dėsto jų amžių, jų tėvynes ir jų nusikalti
mus, kad jie taip gyvena, kaip gamta jiems 
prisakė. Aš nekartą čia lankiausi, atmintinai] 
žinau aprašymus, todėl šį kartą aš pats tau 
pristatysiu žvėris.

čia, šitame narve, ant karties tūnantį, 
galvą po pasišiaušusiu plunksnų apsiaustu 
paslėpusį, matai tu išdidžiausią paukščių pa
saulio atstovą — karališkąjį arą, Aųuila 
Chryasetos, trijų metų amžiaus, dar mažą 
sugautą. Tu esi apie jį skaitęs, apie tą stiprių 
sparnų paukštį, kuris visam išdidume skrieja 
aplink plikas kalnų viršūnes. Vienišas gy
vena jis ten, tarp debesų, vienišas, kaip žmo
gaus siela. Jis krauja savo lizdą ant nepriei
namų uolų briaunų, ir bedugnės saugo jo 
įpėdinius nuo plėšrių rankų. „Mažas sugau
tas” — tai reiškia, kad lizdas buvo išplėštas 
ir motina nušauta, kai ji rėkdama skraidė ap
linkui, norėdama apginti savo vaiką, kad pa
augliui arui, kuris kovojo dėl savo laisvės, 
buvo šautuvo buože perlaužti sparnų sąna
riai. Nuo tada jis%tupi čia, dienomis miega, 
pabusdamas naktimis, kada viskas nutyla, 
ir tada išgirsti iš jo narvo keistai šiurpulin
gą skundą. Trijų metų amžiaus! Tačiau tai 
nėra labai apgailėtina, nes jis neilgai gyvens, 
karališkieji arai miršta belaisvėje.

Čia matai tu lokį, Ursus Arcticos. Jo nar

vas yra toks mažas, jog jis vos begali paju
dėti. Jis sėdi tiesus, linguodamas savo sunkią, 
malonią galvą. Jei ištiesi jam duonos gabalą, 
jis prispaus snukį prie virbų ir atsargiai pa
ims dovaną iš rankos. Jo nosis pradurta ge
ležinio žiedo, kurį jis kadais nešiojo, jo akys 
paraudusios ir ašaroja ryškioje dujinių lem
pų šviesoje, tačiau jo žvilgsnis nėra piktas, 
jis yra draugiškas ir gudrus, kaip senų šunų. 
Kartais sugriebia jo galingos letenos gele
žinius virbus ir beviltiškai supurto visą nar
vą, kad net apačioje gyvenančios jūros kiau
lytės išsigandusios pradeda lakstyti. Purtyk 
nepurtęs, senasis loky, narvo virbai yra plie
niniai, stipresni už tavo letenas, tu neišeisi 
iš jo, tu mirsi šitame kalėjime. Tu esi pavo
jingas, plėšrus žvėris, nes minti šaknimis ir 
mėlynėmis, retkarčiais pasigriebdamas avį 
arba karvę, kad nemirtum badu. Mūsų Vieš
pats nesugalvojo nieko geresnio tave išmo
kyti, tačiau tai buvo didelė klaida, nes tik 
žmogus turi teisės sočiai pavalgyti.

Čia matai tu hieną, Hyaena Striata. 
Negras pažadina ją botago smūgiu, ji pasi
traukia susikūprinusi į narvo kertę, o jis 
publikai pasakoja, kad hiena esąs labai bailus 
žvėris. Ji nedrįstanti atvirai kovoti, ji iš pa
salų puola savo beginklį belaisvį, kurį lauki
niai surišę pametė dykumoje, arba nuvar

gusį jungo gyvulį, kuris nebepajėgė vilkti sa
vo naštos ir karavano buvo paliktas dyku
mos smėly, jo naštą pririšus kitam gyvuliui.

Negras atsargiai pabado aštria lazda 
kertėje susitraukusį gyvulį, ir visi žiūrovai 
sutaria, kad hiena su savo pašiaušta nugara 
ir neramiu žviligsniu esanti bailumo ir klas
tos įsikūnijimas. Daugelis jų dar niekada 
nėra matę hienų, tačiau pašiauštą nugarą ir 
neramias akis jie gerai žino. Net ir numirė
lių hienos nepalieka ramybėje, pasakoja neg
ras, ir su pasibiaurėjimu žmonės nusisuka 
nuo kaltėmis pertekusio žvėries.

Čia matai tu ledynų lokį. Jo vardas pro
gramose atspausdintas didelėmis raidėmis; 
to jis užsitarnavo, nes jis čion kenčia dau
giau, negu bet kuris kitas žvėris. Ir ledynų 
lokys yra pavojingas plėšrusis; jis truputį 
pasižvejoja savo reikalams ten, Ledjūryje, 
kur žmogus banginių padermę baigia dina
mitu išnaikinti. Baisių šio lokio kančių ne
reikia aiškinti — einam toliau.

Narve šalia susikūprinusio ledynų lokio 
gyvena maža jūros katė (beždžionių rūšis) 
iš Pietinės Afrikos ir triušis.*)

*) Gal tu dar nežinai, kad žvėrynuose 
yra įprasta naudoti triušius, kaip šilimos šal
tinį beždžionėms.

(Bus daugiau)
\
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SVARSTYMAI
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO

Rašo
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS

Savo žemės praradimas dar nėra realybės praradimas. — Realy
bė yra mumyse praeities paliktuose pėdsakuose, mūsų viltyse, 
vizijose ir iniciatyvoj. — Negana išsilaikyti, reikia kurti. — Ge

riau integracija vietoj viens kito neigimo.

JAUNIUS ŽILIUI 
Rugpiūčio 22 d.

... Viename laiške man ra
šėt;

"Ir štai dabar, kai beveik 
visos musu tautos problemos 
jau 18 metų yra netekusios 
konkrečios plotmės, kai dau
guma jų tegalima svarstyti 
tik abstrakčiai, — kaip tik 
dabar imi ir reikalauji, kad 
ta buvusi jaunesnioji, dabar 
vyresniąja virtusi karta pra
žystų lilosotine išmintim ir 
pabertų virtinę sprendimų, 
nors ir teorijoj!

"Tiesa, kai nėra konkre
čios plotmės, teorijas kurti 
gal net ir lengviau. Bet ir 
tokiu atveju būtina nors 
vaizduotėj susikurti būsi
mos "realybės" paveikslą.
Ir reikia tą įsivaizduotą, ta
riamai būsimą realybę tikė
ti. Jei netikėsi, tai nebus 
akstino teorijoms kurti. Be 
to tikėjimo, teorijų kūrimas 
pačiam atrodys lyg bepras
mis smėlio pilstymas".

Ne todėl atkreipiau dėmesį į 
tuos Jūsų žodžius, kad su jais 
nesutikčiau, bet todėl, kad kai 
kurios jų implikacijos duoda pro
gos aptarti kiek platesnės ap
imties dalyką, būtent, "tremties 
realybę".

Vadinu tai "platesnės apimties 
dalyku”, nes svarstymai jau ne
betelpa politinės aptarties kate
gorijom Greičiau priešingai — 
mūsų šiandieninė politika bus 
tiek reali, kiek reali bus pati 
įremtis.

Šis su Jūsų citata sąryšio tu
rįs "konkrečios plotmės" prara
dimo klausimas man yra opUs 
dėl to, kad jis yra viena iš prie
laidų, kuri, jei laiku nepastebėta, 
gali padaryti mus savotiškais, 
rusų literatūroj žinomais "atlie
kamais žmonėmis".

Jūsų tik prabėgom paliestos 
"konkrečios plotmės” netekimas 
yra pavojingas tuo, kad jis, ypač 
nesėkmių atvejais, gali būti pri
taikytas visam mūsų tremties 
gyvenimui. IŠ tos prielaidos iš
einant, gali būti aiškinama, kati 
ką mes čia, svetur, bedarytume, 
ka beveiktume ar bekurtume, 
bus tik "smėlio pilstymas".

čia yra pavojus pakliūti į to
kias samprotavimo pinkles, ku
rios savo žemės praradimo fak
tą aiškintų kaip visos realybės 
galą. Visa kūryba ir visos pa
stangos tokiu atveju būtų tik 
"namai ant smėlio", o ir pats 
gyvenimas nebebūtų gyvenimas, 
— tik egzistavimas. Iš to, žino
ma, sektų pesimizmas, apatija, 
beprasmiškumas ir kitoki dege- 
nerac i jos požy miai.

Į visą Lietuvos praradimo ne
laimę, — arba teisingiau, į savu, 
tremtinių, vaidmenį — reiktų 
žiūrėti kiek kitaip. Kiekvienas 
pripažins, kad tikrai netekom 
svarbiausio veiklos pagrindo — 
savęs žemės. Tačiau vistiek liko
me mes patys — pilni energijos, 
iniciatyvos, vaizduotės, vilčių. 
Gyvendami tremty vistiek dar 
turim savo tautos praeitį; turim 
individualius interesus ir jų trin
ties pasekmę: grupes, sąjūdžius, 
politiką; turim tam tikrą parei
gą tautai ir žmogui. Visa, kas 
mūsų išgyvenama, yra realu. Mū
sų mintys, darbai, vizijos — ne
gali būti "beprasmis smėlio pils
tymas".

Šiandien svarbu neparasti 
veiklos prasmingumo. Bepras
mybė ir visos "išsilaikymo" pa
stangos (pavyzdžiui, "lietuvybę 

jos naujų formų 
ieškoti) yra pa

sėka tokio dvasinio menkėjimo, 
kuris, neįvertindamas dabarties 
pastangų ir ugdydamas parapinį 
mentalitetą — atsiribojimą nuo 
visuotinių vertybių plėtros; už
sidarymą savo nelanksčiame 
kiaute su užrašu "I hate the

vvhole God damn world"; pras
mės laikrodžio sustabdymą ties 
laisvės netekimo metais; — te- 
besistengia išsaugoti lietuvybę, 
lyg šaldytuve užšaldytą, kad ją 
nei laiko nei įvykių nesužalotą 
kokios nors palaimintos suirutės 
dėka vėl parsigabentų šventojon 
žemėn.

Mums reikia kiek tik galima 
normalinti tremties gyvenimą. 
To, ko neturim, neišgalvosim. To, 
ką čia turim, nenuvertinkim.

Kad susiformuotų gerai inte
gruota bendruomenė, reikia ir 
konservatyvių, ir progresyvių 
srovių. Dėl to tik džiaugiuos mū
sų kairiųjų tradicijos tęsėjais, 
kad jie sugebėjo pagerinti radi

kalios linkmės DARBO žurnalą, 
kad tebesilaiko SANTARVĖ, ir 
tuo pačiu metu nei kiek nenuo
gąstauju dėl dešiniųjų minties 
vystymosi, pasireiškiančio TĖ
VYNĖS SARGU, AIDAIS, Į 
LAISVĘ ir gausa kitų leidinių.

Kaip kultūroj reikia atsisaky
ti parapiško "tik mes, tik mūsų", 
arba "viskas gera, kas mūsų" 
mentaliteto, taip politikoj reikia 
ieškoti ir naujų organizacijos 
formų, ir gal net kitokio pobū
džio veiklos. Kaip "kultūrinio 
nuosmukio" atsišaukimas ieško
jo normalių kritikos standartų 
kultūroj, taip Nepriklausomybės 
Talkos ir Fronto pastangos su- 
normalinti ir sukultūrinti politi
ką, kokiu nors būdu nusilenkiant 
elektorato valiai, yra brandos po
žymiai politikoj.

Man atrodo, kad mūsų atsisa
kymas likti "atliekamais žmonė
mis’’ išlaikys mus pilnutinai be
sivystančiais tiek kultūroj, tiek 
politikoj.

O kiek visa tai liečia konkre
čią plotmę, tai ką gi? — gal ta 
gyvoji, kiek galima normaliau 
besivystanti lietuvybė sukurs 
tokią konkrečią plotmę, kuri pa
keis prarastąją ir išlaikys mus 
pilnutiniais žmonėmis .. .

SUKTYBĖS AMERIKOJE
EDV. KARNĖNAS

Kaip nėra namų be dūmų, taip Jų'saskaiton tenka šimtai išaiš
kintų ir neišaiškintų žmonių nu
žudymų ir paslaptingų dingimų 
ne tik Chicagoj, bet ir Nevv Yor
ke bei kitur. »

Kiek švelnesniais metodais 
veikia kai kurių

Unijų gangsteriai.
Jau kelinti metai girdime 11a- 

t’os vardą. Tai vienas iš "teams
terių” vadų, praturtėjęs iš dar
bininkų sunkiai uždirbtų ir per 
unijas surinktų pinigų.

Jam ir jo gaujai išaiškinti pa
skirta nauja tyrinėjimo komisi
ja, kurios pirmininku yra buvęfc 
Ohio senatorius George Bende
ris, žinomas ir lietuviams Cleve
lande.

Jam dar nepradėjus tyrinėji
mo darbų, didžiojoje spaudoje 
pasirodė įtarimai ir prieš jį. Būk 
patsai Benderis, savo laiku kan-

nėra valstybės be vidaus sunku
mų. Tu sunkumu turi ir Ameri-t t t
ka. • _

Nekalbant apie vis aštrėjančią 
negrų problemą pietinėse vals
tybėse, kas ypatingai kenkia 
Amerikos vardui pasaulyje, prie 
vidaus negalavimų reikia skaity
ti įvairius sukčiavimus, kuriems 
išaiškinti veikia keletą kongresi
nių tyrinėjimo komitetų.

Nuo Sicilijos iki Chicagos
Ryšium su Al Caponės pase

kėjais gangsteriais, dažnai spau
doje minima Italijos sala Sicili
ja, nuo senų laikų žinoma "svie
to lygintojais". Tos salos plėši
kai yra Chicagos gangsterių pir- 
matakai ir įkvėpėjai. Tik čia jie 
veikia daugiau amerikietiškai, 
apsukresniu ir platesniu mastu.

didatuodamas į senatą, naudoję
sis "teamsterių" materialine pa
rama.

Dar; nėra atvėsusi milijonie
riaus

Gokline afera,
neigiamai paveikusi net Baltuo
sius Rūmus, juose atsakingas 
einantį patarėją Sherman Adam-

” Tokia korupcija (kyšininkavi

mas) yra ne naujas reiškinys 
Amerikoje, kaip ir tūlose kitose 
valstybėse.

Tai trl< parpckS, kad ir tokiame 
turtingame bei laisvajame kraš
te ne visi milijonieriai susikrau
na savo kapitalus padoriu keliu. 
Ypač tuo pasižymi vienos kilmės 
amerikiečiai pramonininkai, nau
dodami savo draugystę su aukš
tais valdžios pareigūnais tikslu 
per juos gauti pelningų užsaky
mų.

Dažniausia tokia draugystė 
yra tarp tos pačios kilmės ame
rikiečių. Yra tikra, kad Sherman 
Adamsas yra Gold fine tautietis, 
nors ir ne iš Lietuvos kilęs.

Paskutiniu metu iškilo naujas 
skandalas ryšium su nauju biz
niu televizijoje.

Ir čia vyrauja vienos kilmės 
amerikiečiai, kurie yra pirmieji0 
visur ten, kur Hengviausi ir ge
riausi uždarbiai, milijonais skai
čiuojami.

Televizijos,pramonėje
nesenai pradėję pasirodyti dide
lių laimėjimų pusvalandžiai už
kariavo milijonų amerikiečių dė
mesį. Visiems gi įdomu kaip įvai
rūs "genijai", universalūs žino
vai, dvikojės enciklopedijos, tei
singai atsakydami nelengvus 
klausimus, laimi dešimtimis ir 
net šimtais tūkstančių dolerių.

Tų įdomių pusvalandžių "vai
dyba" iškilo aikštėn .vienam iš 
tokių laimėtojų, studentui Her- 
bert Stem pelini, laimėjusiam 
49,000 dolerių vadinamam Twen- 
ty-()ne TV pusvalandyje, pareiš
kus, kad jis buvęs iš anksto su
pažindintas su gausimų klausi
mų atsakymais ir buvęs pamo
kytas kaip jis turėtų vaidinti, 
kad žiūrovams atrodytų įdomiau.

Taip viešuma sužinojo, kiek 
yra švarūs ir padorūs kai kurie 
televizijos "ųuizai", kepą naujus 
turt uolius.

INFORMACIJOS IŠ KAIRO
Rinktinis vokiečių šnipas padeda anglams 

laimėti Afrikos mūšį

Buvo 1942 m. vasara. Britų 8 
armija, beveik sumušta Romme- 
•lio Afrikos korpo, demoralizuota 
ir pakrikusi, traukėsi į Nilo del
tą. Rommelis ruošėsi lemiamam 
smūgiui; bet jam dar stigo kai 
kurių informacijų — tokių, ku
rias tegalima surinkti tik vieto
je, iš pačių anglų; kokia jų ka
riuomenės dislokacija, kas vado
vaus priešpuoliui, l^da ir kaip 
tas priešpuolis bus vykdomas, 
kokios pagalbos vokiečiai gali ti
kėtis iš jiems palankių egiptie
čių.

Tai buvo vienas svarbiausių 
uždavinių, pavestų vienam šni
pui, viso karo istorijoje. Ir rink
tis ilgai nereikėjo: į Kairą buvo 
pasiųstas John Eppler, nes jis 
turėjo visas kvalifikacijas, to
kiam uždaviniui reikalingas. Jis 
buvo jaunas ir drąsus ir stiprus. 
Tiksliai pažinojo visą Egiptą. 
Laisvai, be klaidų, kalbėjo ang
liškai ir arabiškai. Turėjo daug 
draugų britų užfrontėje.

Ir netrukus — nuo 1942 m. 
birželio mėnesio anglų' priešas 
Nr. 1 jau laisvai vaikšto jų tar
pe. Jis važinėja po Egiptą, vaka
rieniauja naktiniuose klubuose, 
žaidžia tenisą ir golfą su britų 
karininkais jų fronto štabo kie
me, Kaire. Kartais jį matydavai 
britų uniformoje, kartais jis vai
dindavo jauną egiptietį arba 
laisvosios prancūzų armijos ka
rininką.

Taip siautė jis visą vasarą ne
ramiose Kairo gyvenimo bango
se, rankiojo žineles ir perdavinė- 
jo jas slaptu siųstuvu vokiečių 
žvalgybos priimtuvams Afrikos 
dykumoje, Atėnuose ir Smirno
je. šešias savaites vokiečių žval
gybos centro žemėlapyje stovėjo 
raudona vėliavėlė, įsmeigta ties 
Nilo delta — ženklas, jog Epple
ris buvo Kaire ir dirbo Romme- 
liui.

Yra žmonių, kurie mano, kad, 
jei Rommelis fronte būtų paro
dęs tiek apsukrumo ir apdairu
mo, kaip jo agentas Kaire — vi
sa Afrika net ir Arabijos nafta 
būtų patekusi į vokiečių rankas,

išlaikyti", o i
nau jos gvvvl

MAY OBASEMENTH1HI"
DOWNTOWN—PUBLIC SQUARE

Mes duodam 
Eagle Stamps

Princess Peggy
Pagamino šiuos 

gražius rudens stiliusA

yisi garantuoti plovimui ir

palvos išlaikymui . . .

ir karas galbūt kitaip, būtų bai
gęsis. Tačiau, kaip vėliau pama
tysimoje, teigimas nėra teisingas. 
Jei Ęppįeris kam nors padėjo lai
mėti karą — tai tik savo prie
šams anglams, ir jis pats ilgą lai
ką nežinojo, kokio dydžio jo pa
galba buvo.

Hussein Gaafer
Jau vaikystės metais Vokieti

joje jame išsivystė viena savy
bė, beveik būtina kiekvienam 
šnipui: gili ir aistringa neapy
kanta priešui, kurį jis seka. Pir
mojo pasaulinio karo metais gi
męs, augo britų okupacijos lai
kais. Kaip daugumas jo amžiaus 
vaikų,'jis neišmoko okupantų pa
milti.

Našlė motina, gavusi darbą 
viename Port Saido viešbutyje, 
drauge pasiėmė Egiptan ir sūnų. 
Ji buvo graži ir inteligentiška 
moteris, netrukus susipažino vie
ną advokatą, už kurio ištekėjo. 
Jaunuoliui prasidėjo naujas gy- 
venirnas. Patėvis, advokatas ir 
vėliau teisėjas, buvo turtingas, 
siuntė jį, dabar jau įsūnytą Hus
sein Gaafer pavarde, į geras mo
kyklas, kur jisai puikiai išmoko 
anglų ir arabų kalbas. Tačiau 
niekada neprarado meilės savo 
pirmajai tėvynei ir neapykantos 
britų kariuomenei, kuri, jo įsiti
kinimu, buvo pavergusi ir jo pa
tėvio tėvynę.

Iki 1939 m. jaunasis Hussei- 
nas gyveno, kaip kiekvienas tur
tingų egiptiečių jaunuolis. Lan
kėsi kazinųdse, lošė ruletę, drau
gavo su šokėjomis. Ypač jis susi
draugavo su Tahia Carioca ir 
Hekmat Eathme — abiem ge
riausiom egzotiškom šokėjom vi
suose Vid. Rytuose. Tuo metu jis 
pirmą kartą susidūrė ir su vo
kiečių slaptąja tarnyba.

Kėliomis savaitėmis prieš 
Muencheno krizę 19.38 m., jis 
atostogavo Ain Sofaro kurorte, 
Libane. Beslankiojant po nakti
nius Beiruto lokalus, jam į'ūkis 
krito jauna graži rytietė, kuri 
Libane tuo metu buvo žinoma 
Su-Yan vardu, šokėja iš Indone
zijos. Jis įsitikino, kad tai esanti 
oati gražiausia mergina, kurią 
jam bet kada yra tekę sutikti, ir 
pradėjo bandyti susidraugauti. 
Tačiau Su-Yan tada neturėjo lai
ko, nors ir jauniems, vyrams, ku 
rie neturėjo užtenkamai pinigų : 
visa, ką iš jos galėjo laimėti, bu
vo ilgas, šaltas, ciniškas istrižų, 
rudų akių žvilgsnis. Iki vieno va
karo, kada viskas sfaiga pasi 
keitė.

Dydžiai 12 iki 20 
lJ’/z iki 24'/z

► Sheatli ar chemise

Gražus vašias monotoniškų dryžių. Su guzi- 
kais užpakalyje, ir apvedžioti priešakyje su 
kalnierium ir rankogaliais. Nešiokite su dir
žu ar palaidai.

• Zip-fmnt
L

Sweetheart kaklas, gražus priešakys su spal
vuotu apvedžiojimu, ir dideliu kišenium . . . 
Skoningas gėlių raštas tamsiam fonų.

• Glad plaid casual

Su baltais guzikais pagražinančiais prieša
kį, ir baltu kalnierium. l’ilmfs sijonas su 

diržu ir šoniniu kišenium; J’atogesnio nėra...

The May Co.’s Basement Paytime Dress 
Department

Downtown and On the Heights

Paula užmeta meškerę
Jis sėdėjo nuobodžiaudamas 

bare, kai staiga pamatė įeinančią 
Su-Yan. Jam krito į akis, kad šį 
kartą ją lydėjo ne kuris nors iš 
naftos sultonų arba nervingų 
princų, o niekuo iš kitų neišsi
skirianti vidutinio amžiaus mo
teris. Negana to. Su-Yan, pama
čiusi jį, nusišypsojo. Jis nenorė
jo net savo akimis tikėti, kai ji 
priėjo prie jo stalelio ir pasakė:

— Mes juk čia seni draugai. 
Ar galiu prašyti mane pakviesti 
šokiui.

Po dešimties minučių jis nu
vedė Su-Yan prie stalo, kur sė
dėjo antroji moteris.

— Tai Paula, — pasakė Su- 
Yan.

— Sėskite, — pasiūlė Paula. 
Eppleriui paklusus, ji mostelėjo 
ranka į Su-Yan pusę ir pasakė:
— All right!

žodžio netarusi, šokėja lėtai 
nuėjo tolyn. Eppleriui tebese- 
kant ją akimis, Paula sausai pa
stebėjo.;

— Tam dar bus užtektinai lai
ko ir vėliau. — Ir staiga pradėjo 
vokiškai: — Johanu Eppler, ai’ 
tu dar neužmiršai savo tėvynės?

Jis nustebo:
— Jūs vokietė?
Ji linktelėjo galva.
— Taip, — atsakė Eppleris.

— Aš myliu savo tėvynę.
— Užtenkamai, kad dirbtum 

mums — prieš britus?
Eppleris linktelėjo. Jo veidas 

surimtėjo.

"PAŽADĖTOJI
ŽEMĖ"

CLEVELANDE
Dirvos vakare, įvyksiančiame 

spalio 4 d. Slovenian Auditorium 
salėje, bus suvaidinta William 
Sommerset Maugham 4 veiksmų 
pjesė "Pažadėtoji žemė”.

W. S. Maugham yra v^fcnc 

pasauly pagarsėjęs britų kilmės 
rašytojas, parašęs apie 40 scenos 
veikalų, ir kai kurie jų yra išsi
laikę Vakarų Europos sostinių 
scenoje ištisus dešimtmečius. 
"Pažadėtoji žemė" buvo parašy
ta, Londono teatrui užsakius, kur 
ji praėjo su dideliu pasisekimu. 
Ji buvo vaidinta ir Kauno vals
tybiniame teatre.

Veikale vaizduojamas emi
grantų įsikūrimas Kanadoje, to
dėl veikalo turinys kai kuriais 
požiūriais daugeliui mūsų yra 
artimas ir pažįstamas.

Nors veikalas savo metu buvo 
vaidintas nepriklausomos Lietu
vos teatre, tačiau, neturint se
nojo teksto, jis čia iš naujo iš
verstas. Vertimą atliko rašyto
jas Algirdas Landsbergis, £rio 
paskutinioji drama buvo Ohio 
gydytojų sąjungos premijuota ir 
šį rudenį taip pat bus suvaidinta 
Clevelande. Vertimas atliktas 
sklandžiai ir tiksliai.

Veikalą režisavo Ipolitas Tvir- 
butas, buv. Klaipėdos ir vėliau 
Šiaulių teatro režisierius, turėjęs 
progos tą pačią "Pažadėtąją že
mę" režisuoti anksčiau.

"Pažadėtojoje žemėje" vaidi
na aktoriai: Julius Balutis, Sta
sys Bernatavičius, Julija Cijūnė- 
lienė, Zita Kėvalaitytė-Visockie- 
nė, Stasė Kielaitė-Relečienė, Jo
nas Kelečius, Ona Mironienė, Al
fas Krinka, Edvardas Radvila, 
Stasys Petkus, Elena Petrokai- 
tė-Rukuižienė, Juozas Skoman
tas, Motiejus Stelmokas.

— Jūs būtumėte manęs to ne
klausę, jei iš anksto nežinotumė
te atsakymo. Kas jūs esate? Ko 
norite iš manęs?

Paula siurbčiojo Savo kavą.
__  Kas aš esu, sužinosi pa

kankamai greit. O šiuo momen
tu mes nieko daugiau nenorime. 
Užtenka pažado, kad padėsi 
mums, kai prireiks. Galbūt neil
gai trukus duosime žinių. O lig- 
tol gyvenk, kaip ligšiol. Ir nė 
vieną minutę neužmiršk, Johan- 
nai Eppleri, kad esi vokietis ir 
nuo šio momento dirbi mums.

Rankos mostelėjimu ji davė 
suprasti, jog pasikalbėjimas 
baigtas. Ji nukreipė akis į barą, 
kur Su-Yan buvo užsiėmusi su 
kažkokiu paša.

— Dabar gali tęsti su ta Siamo 
kačiuke, — šyptelėjo. — Nebi
jok konkurencijos. Ji dalim* dėl 
tavęs visus kitus pames.

Eppleris pakilo ir nuėjo. Tik 
po kelių mėnesių jis sužinojo, 
kad ta niekuo iš kitų neišsiski
rianti moteris buvo Paula Koch, 
viena pavojingiausių vokiečių 
šnipių prieškarinėmis dienomis.

Ir kai netrukus jo banko sąs
kaitoje atsirado perteklius, ir 
skolos buvo apmokėtos, jam pa
aiškėjo, jog jau yra žvalgybos 
narys — vokiečių šnipas, kuris 
turi būti pasiruošęs nežinomam 
uždaviniui.

(Bus daugiau)

Ar įstojai į
VILTIES 1
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J. ŠOLIŪNAS

Manding, ne vienas, užmetęs 
akj į šio straipsnio pavadinimą, 
pagalvos, kad tai visai nelogiš
kas ir nevykęs žodynas, nes pa
starieji žodžiai savyje neturi ry
šio. Tačiau, šitaip užvardinda
mas, nenorėjau tik pagauti skai
tytojų dėmesį. Visai ne. Iš skai
tytojų, kurie meškerioja tik nuo
tykingas antraštes, yra maža 
naudos.

Tebūnie leista pasakyti, kad 
anas pavadinimas tai dvižodinis 
mūsų sportinės spaudos apibūdi
nimas, kuris pasireiškė praėjusio 
sporto sezono metu.

Anei rašto, anei druko ...
Anuo metu mūsų poetas taip 

skundėsi, nes neturėjome spau
dos laisvės. Dabar, tą laisvę tu
rėdami, jos neišnaudojame kū
rybiniam darbui, bet terliojamės 
kaip maži vaikai, kepdami bly
nus prie patvinusio kelio.

Kiek mes radome spaudoje 
visapusiškai, be jokios tendenci
jos sportinių įvykių aprašymų? 
Kiek mes galėjome išskaityti 
tuose aprašymuose ne „sąskaitų 
suvedinėjimų’’ dėl nepasisekimo, 
bet paprastų faktų, patiektų pa
prasta nuotaikinga forma? Ana- 
va, po įvairių sportinių pasirody
mų viename dienraštyje daugiau 
nieko nesimatė, tik — kaip vado
vybė nieko nenusimanė, kaip 
rengėjai buvo netvarkingi ir 
kaip būtų buvę gera, jei tas žai
dynes būtų ruošęs jis pats, o ne 
kitas. Vėlgi kitam dienraštyje 
nematėme nieko kito, kaip tik 
kas ką „nuskriaudė” ir kaip anas 
laimėjo, nes „įdūrė”.

žodžiu, sutraukę visą mūsų 
vartotą žodyną įvairių sportinių 
įvykių aprašymams apibūdinti, 
trumpai galėtume pasakyti, at
leiskit už tokią drąsą, jog per- 
gyvenam sportinės spaudos nuo- 
smūkį. Nemanau, kad mes ban
dysime ieškoti „mea culpų”, nes 
jų galima rasti kiekvienam kam
pe.

Dabar ir nuo Jabar kur?
Padėtis negerėja ir nematau 

jokios.prošvaistės, kad jinai grei
tai pagerėtų. Diena dienon mes 
vis dar mažų vaikų delnais pla
kam ištežusias bandutes smėlio 
krante. Mes dar vis populiariau
sia tema skaitome rašalo pilsty
mą ant neturtingesnio rašeivos 
galvos.

Atrodo, kad ir tarp tų netur
tingųjų lietuviškų sporto rašei
vų yra daugiau nuomonių skir
tumų, negu lietuviškų politinių 
partijų, užtat kenčia ne tik pati 
sportinė spauda, bet ir kiekvie
nas skaitytojas, nes jam palieka
ma nuotrupos, kurios dažnai jau 
primena laikus, kai anas poetas 
skundėsi dėl lietuviško rašto vi
sai iš kitos pusės.

Kur dabar? Kartais mūsų 
spaudoje iš pašaliečių stebėtojų 
švysteli viena kita naudinga min
tis. Tada daugelis sportinių ra
šeivų į savo kepamas bandutes 
įpila vandens; padaro greit išva
dą, kad mintis ar idėja yra negy
venimiška, nes ji sugalvota ne 
jo. Kai kas, žinoma, pasijunta 
nepatenkintas, nes „mažesnis” 
už jį pasiūlė tai. kas turėjo būti

Priemonės? šiam kartui, pra
džiai, siūlytina pabandyti du da
lykus: pirma, yra būtina kada 
nors tylaus savaitgalio metu su 
važiuoti tiems, kuriems rūp 
sportinės spaudos klausimas, pa
svarstyti problemas, kurios mua
kamuoja; antra — yra būtina, kyti.

<ad mūsasis sporto laikraštis 
virstų mūsų gyvenimo veidro
džiu, bet ne aplinkraščių skelbė
ju. Manding, kad kokio nors su
važiavimo metu daug daugiau iš
ryškėtų ir toks savo laikraščio 
veidas.

Nesinori baigti panašiu posa
kiu, kaip „yra ne paslaptis, kad 
Nemunas teka pro Kauną”, ta 
čiau kažkas panašaus būtų pa
sakyta, jei tarčiau, jog yra ne 
paslaptis, kad labai daug visai 
sportinei veiklai įtakos turi ir 
spauda.

Pradedame naują sportinio 
gyvenimo sezoną, jei dar kitur 
tvarkos perdaug ir nematyti (dė 
jos pasisakysiu), tai norš spau 
dos darbą reikėtų pradėti tvar

PABALTIEČIŲ FUTBOLO PIRMENYBĖS
Rugpiūčio 30-31 ir rugsėjo 1 

d. Chicagoje teko stebėti pirmą
sias šiaurės Amerikos pabaltie
čių futbolo pirmenybes. Šių pir
menybių pravedimas atiteko lie
tuviams. Techniškas organizavi
mas FASK-to buvo pavestas Vi
durinių Vakarų sporto apygar
dai ir Chicagos LFK Lituanicai.

Pirmenybių atidarymo iškil
mės įvyko Rockne stadione, čia 
išsirikiavus pirmenybių daly
viams ir lietuvių rinktinės žaidė
jui H. Jėnigui perskaičius prie
saikos žodžius bei išklausius JAV 
himną, sveikino JAV Pabaltiečių 
Sporto Federacijos pirm. V. Bau- 
manis, Lietuvos Konsulas P. 
Daužvardis ir Illinois Futbolo 
Komisijos sekretorius F. M. Net- 
to. Iškilmių baigmėje komandų 
kapitonams gėlių puokštes įtei
kė tautiniais drabužiais pasi rė

kutėms laiko. Jį pasiekė tas pats 
A. Stulga, įvykus susigrūdimui 
prie estų vartų.

Šiose rungtynėse užtikrinta 
tvirtu gynimu daug simpatijų 
pelnė detroitietis V. Baziliaus- 
kas. Saugų linijoje aiškiai išsi
skyrė ir kruopščiu darbu pasižy
mėjo chicagiškis M. Martinkus 
ir H. Rožaitis iš Toronto. Puoli
me daug vykusių derinių sukūrė 
A. Šimkus ir J. Vėlyvis (Toron
to) ir A. Darnusis ir H. Jėnigas 
(Chicago). Negalima nepaminė
ti ir vartininko J. Perkūno. Jam 
neteko perdaug vartuose nuobo
džiauti. Keli jo sulaikyti estų 
smūgiai yra verti paplojimo.

Po rungtynių daug kam kilo 
klausimas, kam teks pirmenybių 
nugalėtojui skirta dovana, nes 
kiekvienas pirmenybių dalyvis 
turėjo po vieną pergalę ir po vie-

SPALIO MĖN. 4 D. 6:30 VAL.
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DĖMESIO! 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

gėlėmis pagerbimo mostas fut
bolo pasaulyje yra senai įsigalė
jęs ir virtęs kuo ne tradicija. Ta
čiau, šiame žemyne yra rečiau 
praktikuojamas. Rengėjai girti
ni už senų tradicijų puoselėjimą.

Tuojau po iškilmingo atidary
mo sekė lietuvių — latvių jėgų 
išbandymas. Per visą pirmąjį kė
linį, galima sakyti ir kuo ne per 
visas ištisas rungtynes, aikštė
je vyravo lietuviai, ir visi pa
grįstai tikėjosi lietuvių pergalės. 
Deja, įvyko atvirkščiai. Lietu
viai, apleisdami aikštę, drauge 
išsinešė ir 2:1 pralaimėjimą. Su
žaistos rungtynės nepasižymėjt 
kokybe. Aiškiai buvo matoma? 
abipusis palaidumas, nevykę de
riniai ir, svarbiausia, stoka šau
dymo į vartus. Vienintelį Įvart 
lietuvių naudai šiaip taip suge
bėjo įgrūsti chicagiškis A. Stul
ga, žaidęs kairiuoju kraštu.
• Sekmadienį, latvių — estų su
sitikimas vyko Marąuette parko 
aikštėje. Kaip ir buvo tikėtasi, 
rungtynės baigėsi estų pergale. 
Pasekmę 2:1 reikia laikyti gero
kai peršvelnia. Ji galėjo būti žy
miai aukštesnė. Tobulai vykęs 
estų puolimas turėjo daug skau
džiau supliekti latvius. Tačiau, 
estams, kaip ir šeštadienį lietu
viams, stigo laimės, o latvius lai
mė lydėte lydėjo.

Pirmadienį grįžau atgal į 
Rockne stadioną stebėti paskuti
nių pirmenybių rungtynių. Kad 
ir nenoromis, bet sekmadienį pa
mačius estų tvirtą ginybą, puikų 
puolimą ir bendrai apgalvotą žai
dimą, jau prieš rungtynes tikė
tasi lietuvių pralaimėjimo. Bet
gi, nebodami daugelio lietuvių 
skeptiškos nuomonės, mūsiškiai 
aikštėn išbėgo kupini ryžto ir ti
kėjimo pergale, šiuo kartu nepa 
f itvirtino žiūrovų spėliojimai 
Nors sunkiai, bet lietuviškas ryž- 
tas tapo apvainikuotas pelnytu

išrasta jb. Tada tokie vyrai užsi-l i:q laimėjimu. Bendras rungty-

džiusios lietuvaitės, šis gražus ną pralaimėjimą. Neturint griež-
tai nustatytų taisyklių, nebuvo 
galimybės tiksliai ir pirmenybių 
nugalėtoją išaiškinti. Su tuo pil
niausiai sutiko ir oficialūs latvių

Medikų korporacija Fraternitas 
Lituanica,

kurios nemaža narių dabar gy
vena JAV, mini 50 metų sukaktį.

Clevelande gyveną tos korpo
racijos nariai — medicinos gydy
tojai, sukaktį paminės šį sekma
dienį. 10 vai. bus šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje pamaldos, gi 
11 vai. visi vyks į Kalvarijos ka
pines pagerbti savo mirusį narį

ir estų atstovai. LB kultūros fon- gen< vi. Nagių. Ant jo kapo būt
do paskirta graži dovana liko 
V. V. apygardos globoje. Tokio
je draugiškai sutariančioje nuo
taikoje ir baigėsi futbolo pirme
nybės.

Negalima baigti, nesuminėjus 
dar keletą pastabų. Jos, kuo ne 
visos, šiuo kartu bus teigiamos. 
Visų pirma, reikia pasidžiaugti 
punktualumu. Kalbant toliau, 
reikia minėti atidarymo iškilmes. 
Tas neištęstai ir tvarkingai pra
vedė Alg. Visockis. Puiku! Reng
tas linksmavakaris B. Pakšto 
svetainėje negali mesti nė ma
žiausio šečėlio sportininkams. 
Bendrai, nuotaikingai ir svar
biausiai su saiku pasilinksminta. 
Kartais, panašiomis progomis, 
kai susirenka kelių tautų atsto
vai sportinių galių bandymui, 
pasitaiko vienas kitas nemalonus 
išsišokimas, šiuo sykiu vyko vis
kas sklandžiausiai. Malonu! Ren
giant pirmenybes išvystyta ne
bloga reklama, kuri padėjo su
traukti ne taip jau palyginant 
mažą žiūrovų skaičių.

Gerai, kad rengėjai išspausdi
no programą — leidinėlį anglų 
kalba. Be oficialiosios dalies, pro
gramoje telpa pabaltiečių spor
tinio bendradarbiavimo apžvalga 
’r kt. Vienintelė blogybė, jei iš 
viso tą blogybę blogybės vardu 
galima būtų vadinti, tai pralai
mėjimas latviams. Bet ar verta 
dėl to perdaug jaudintis, daryti 
;š kraštų išeinančias išvadas ir 
visiškai pasmerkti vadovą V. Mi- 
ceiką ? Regis, kad vargu būtų tai 
verta ir reikalinga. Bendrai pa
ėmus, rašančiojo nuomone, pir
menybės trauktinos i pavyzdi n-

padėtas vainikas.

Tautos šventės — rugsėjo 8 d. 
minėjimas-balius >

įvyks rugsėjo 20 d. 7:30 vakare 
Lake Shore Country Club salėje. 
Kvietimus galima gauti pas bi- 
rutietės ir prie įėjimo. Studen
tams įėjimo kaina $1.50.

Programą atlieka p. Auginąs 
ir Čiurlionio ansamblio vyrų cho 
ras.

Staliukus galima užsisakyti 
pas R. Premeneękienę, skambi
nant CE 1-0740.

Kviečiame visus gausiai atsi
lankyti ir maloniai praleisti va
karą.

Pažadėtąją žemę,
4 veiksmų pjesę, įvykstančiam 
Dirvos vakare vaidina šie akto
riai: Zita Kevalaitytė, Edvardas 
Radvila, Elena Petrokaitė, Jo
nas Kelečius, Juozas Skomantas, 
Julius Balutis, Stasys Petkus, 
Julija Cijūnelienė, Alfa Brinką, 
Ona Mironienė, Stasė Kielaitė, 
Motiejus Stelmokas ir Stasys 
Bernatavičius.

Režisuota Ipolito Tvirbuto. 
Dailininkas Algirdas Kurauskas.

Mokinių tėvų dėmesiui 
Lituanistinė Vysk. Valančiaus 

vardo mokykla mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 9 d.

Šiais metais buv. ketvirtadie- 
ninės mokyklos darbas nukelia
mas į šeštadienius ir pamokos* 
vyks nuo- 9:30 iki 12‘ryto.

Prašome atkreipti dėmesį, kad 
vaikai neliktų be savo tėvų kal
bos ir sąžiningai lankytų pamo
kas.

Danutės Koklytės ir 
Rimanto Dirvonio

mtuoktuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 20 d., 10 vai. ryto, Nau
josios parapijos bažnyčioje.

Lituanus vakarą
Clevelande rugsėjo 27 (šeštadie- 

Birutietės np y vaj vakaro lietuvių salėje

S. Grabliauskas, 
užsieninių radijo aparatų atsto
vas, į Clevelandą iš Bostono at
vyksta rugsėjo mėn. 19 d.

^ruošia akademinio jaunimo orga
nizacijos ir kviečia visus cleve- 
landiečius į jį atsilankyti.

'ai pravestųjų sąrašą. A-ž

velka sportiniu korospondentų, 
pasižymėjusiu žurnalistu, nuola
tinių bendradarbiu kailinius ir 
toliau „skriaudžia” ne tik patys 
save savo nemoksliškumu, bet 
svarbiausia skaitytojus, maitin
dami iuos «nvo tvardės litanija 
per visus laikraščius.

Kur dabar?
ir vėl kartojame. Tačiau, kad ne
reiktų rašyti visokiausių rezoliu
cijų nuosmukio problemoms 
spręsti, pats jau laikas yra pa
galiau pagalvoti apie koordina
vimą darbo sportinėje spaudoje.

nių vaizdas buvo tikrai malonus 
ir prilygo aukštą žaidimo klasę 
šioms rungtynėms atidžiai per
tvarkytas lietuvių rinktinės sąs
tatas aiškiai išėjo į naudą. To
kiame sąstate lietuvius futboli
ninkus, po kiek ilgesnio pasiruo
šimo. nebūtų perdaug baugu leis
ti žaisti ir su geriausiomis šio 
krašto komandomis.

Grįžtant prie rungtynių eigos, 
reiktų pasakyti, jog daugelis ti
kėjosi bepasekminės rungtynių 
pabaigos. Vienintelis rungtynių 
įvartis pasiektas prieš pat baig
mę, bene likus vos keturioms mi

SPORTINĖS
NUOTRUPOS

Detroito LSK Kovo valdybos 
adresas: Juozas Gvildys, 117 
Edgevale St., Detroit 3, Michi
gan, telef. TO 9-0833. Sekcijų va
dovai: krepšinio — V. Petraus
kas, tinklinio — A. Racka, stalo 
teniso — J. šoliūnas, plaukymo 
— A. Matulis, šachmatų — M. 
Gilvydis, lauko teniso — P. Mi
siūnas, futbolo — V. Baziliaus- 
kas, moterų — R. Lišauskaitė ir 
B. Šimkutė, žiemos __ A. Rim
ša, parengimų — J. Idzelis.

Norintieji sportuoti kreipiasi

į atitinkamus sekcijos vadovus.
Detroito sportininkai smar

kiai ruošiasi dalyvavimui Toron
te būsimose LSK Vytis dešimt
mečio žaidynėse. Dalyvaus krep
šininkai, tinklininkai ir stalo te
nisininkai. Pajėgiausi šachmati
ninkai tikimasi išaiškinti iki žai
dynių dabar vykstančiame tur
nyre, kurie dalyvaus Toronte.

*
Detroito stalo tenisininkams

pranešama, kad treniruotės 
vyksta kiekvieną trečiadienį 8
vai. GAR Bldg., Grand River ir 
Cass gatvių sankryžoje.

»
Spartas Lietuvoje. Ketvirtose 

respublikinėse žaidynėse įvyku
siose Vilniaus jaunimo stadione 
dalyvavo 1500 sportininkų. A. 
Liepus nubėgo 10,0?0 m. per 30 
min. 49,0 sek. J. Lankytė numetė 
diską 47.47 m. Kauno „Žalgirio” 
krepšininkai, grįžus į komandos 
sąstatą K. Petkevičiui, kuris bu
vo TSRS olimpinės rinktinės ka- 
nitonas, nesunkiai laimėjo prieš 
Čekoslovakijos Brno ”Spartak” 
66:57.

KALENDORIUS
Rugsėjo 27-28 d. Toronto LSK 

Vytis minės savo veiklos dešimt
metį. Bus pravestos draugiškos 
varžybos tinklinio, krepšinio, sta
lo teniso, futbolo ir šachmatų. 
Dalyvaus eilė Amerikos ir Ka
nados klubų.

Vakaro programos dalį atliks 
akademikų skautų kvartetas iš 
Chicagos, kurį sudaro Danutė 
Bartuškaitė, Zita Biliūnaitė, Ar
vydas Kliorė ir Raimundas Kor
donas. šiam puikiam studentų 
kvartetui vadovauja ir dainas 
paruošia energingas vadovas 
Kęstutis Jauniškis. Kvartetas su 
dideliu pasisekimu yra pasirodęs 
įvairiuose koncertuose Chicago
je, Urbanoje ir kitur. Dabar ir 
clevelandiečiai galės pasigėrėti 
jaunais dainininkais if jų išpil
domomis lietuvių liaudies bei po
puliariomis dainomis.

Bilietai po $1.50, $1.00 ir mok
sleiviams bei studentams po 75 
c. gaunami Dirvoje, Lietuvių 
Prekybos Namuose (693,3 Supe
rior Avė.) ir pas platintojus.

Senatorius Kennedy 
kalbės demokratų „Steer Roast” 
parengime, kuris įvyks Euclid 
Beach Parke sekmadienį, rugsė
jo mėn. 21 d.

Programoje taip pat kalbės 
Michael Di Šalie, demokratų kan
didatas į gubernatorius.

Parengime, be kalbų, yra pa
ruošta daug įvairumų, kuriais 
bus patenkinti visi dalyviai.

Šv. Jurgio parapijos mokyklos 
tėvų komitetas kitą sekmadienį 
— rugsėjo mėn. 21 d., mokyklos 
salėje pardavinės pyragaičius.

Kviečiami pyragaičių nusipirk
ti ir tuo mokyklą paremti.

Lituanus žurnalui

remti vajus Clevelande vyksta 
per visą rugsėjo mėnesį. Aukos 
renkamos Dirvoje, Lietuvių Pre
kybos Namuose (6933 Superior 
Avė.), per aukų rinkėjus ir kitais 
būdais. Pereitą sekmadienį prie 
Šv. Jurgio bažnyčias aukų dėžu
tėmis surinkta $79.60. Visiems 
aukotojams tenka nuoširdi stu
dentijos padėka.

Aukas galima siųsti tiesiog 
žurnalo administracijai: LITUA
NUS, 916 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

Clevelande vajaus darbus at
lieka studentija, kuriai su dide
liu pareigingumu ir nuoširdumu 
talkina moksleiviai — busimieji 
studentai. Tik jų dėka vajus yra 
pakankamai sėkmingas.

LITUANUS žurnalą leidžia 
studentija vien tik idealizmo ir 
pareigos tėvynei jausmų skati
nama. Visas jų darbas yra atlie
kamas be jokio atlyginimo. LI
TUANUS žurnalo išlaidos yra 
tik-jo spausdinimo, administra
cijos ir pašto išlaidos.

Persiunčia Jūsų sudarytus / 
naujų daiktų siuntinius į Lietu- / 
vą ir visas Rusijos sritis, apmo-/ 
kant muitą siuntėjui. Gavėjas '• 
nieko neturi primokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu persiunčiamieji daiktai telpa 
dėžėje, kurios dydis nustatytas 
JAV pašto taisyklių. Maistą kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit savo brangių siun
tinių į neaiškias, siūlančias tar
pininkauti rankas.

Globė Parcel Service Ine. siun
čia su Inturisto įgaliojimais. 
Siuntiniai pilnai apdrausti.

Siuntėjų patogumui turime 
gerų vilnonių medžiagų, odų, 
skarų, skarelių, batukų, šios pre- 
Kės parduodamos siuntėjams sa
vikaina.

Adresas: 1313 Addison Rd. 
Kampas Superior ir E. 71st St.

Tel.: UT 1-0806
1,1,1 " ........ 1 " 1 ■" • " ——

NEUROS ŪKYJE
rugsėjo mėn. 28 d. įvyksta šei
myninis piknikas.

Bus skanių užkandžių, gėrimų 
ir gera muzika.

Visi lietuviai kviečiami atvyk
ti. Pradžia nuo 10 vai. ryto. Įėji
mas $1.00. Esant lietingam orui 
piknikas įvyks, nes yra gera pa
stogė.

Gražus 2 šehaų namas,
parduodamas savininko. Po 5 
kambarius. 1 kamb. įrengiamas 
3 aukšte. Labai geram stovyje. 
420 E. 120 St. Šeimininkas gy
vena žemai. (71)

Parduodamas namas 
E. Clevelande

Parduoda savininkas. Gražūs 
3 miegamieji ir didelė vonia ant
ram aukšte. 3 mieg. įreng. 3 
aukšte. Didelis salionas ir valgo
masis. Taip pat TV kambarys. 
Patogumai rūsy. Garažas. Gaso 
šildymas. Netoli mokyklos, baž
nyčios ir susisiekimo. Kaina ma
žesnė, negu įkainuota banko.

Šaukti: PO 1-4185 arba EV 
i 2-0384. (73)

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1778. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

H!5T

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi 
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & ŠOK
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 RE 1-7770
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DABARTINĖ JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CENTRO

VADOVYBĖ 1
Stasys R a r z d u k a s - 

pirmininkas.
Gimė 1906 balandžio 23 Meš

kučių kaime, Marijampolės vals
čiuje ir apskrityje. Baigė Mari
jampolės gimnaziją ir Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune. Mo
kytojas Tauragės mokytoju se
minarijoje, Prienų, Alytaus ir 
Eichstaetto (Vokietijoje) gim- 

čnazijose. Alytaus gimnazijos di
rektorius, švietimo Valdybos in
spektorius lietuviu kalbai ir lite
ratūrai amerikiečiu zonai Vokie
tijoje. Amerikoje nuo 1949 liepos 
3. Spaudoje rašo kalbiniais, kul
tūriniais, visuomeniniais klausi
mais. Vienas iš Lietuviu Kalbos 
Vadovo autorių. JAV LB Cleve
lando apylinkės valdybos pirmi
ninkas 1951-55, abiejų LB tary
bų narvs, LB Centro Valdybos 
pirmininkas nuo 1955 rugsėjo 1.

Adresas: 1209 Melbourne Rd., 
Cleveland 12. Ohio.

Algirdas Nas vytis — 
vicepirmininkas.

Gimė 1910 birželio 12 Subačiu
je. Baigė Kauno Aušr<\s gimna
ziją ir Vytauto Didžiojo univer
sitetą. Mechanikos inžinierius. 
Studijas gilino Berlyne ir Han- 
noveryje, kur gavo inžinerijos 
daktaro laipsnį. Dėstė Kauno 
universir’e ir Berlyno technikos 
mokykloje. Buvo Lietuvių Są
jungos Vokie'iioie sekretoriumi 
ir Lietuvių Trempiu Bendruo
menės Žemutinis Saksoniios 
apygardos pirmininku. 'rv>- e 
je nuo 1950 vasari<X2__FAC,\> 
pirmininkas. Abiejų LB tarybų 
narys. Centro Valdybos vicepir
mininkas nuo 1955 rugsėjo 1.

Adresas: 10823 Magnolia Dr., 
Cleveland 6, Ohio.

ansamblio valdybos pirmininkas, 
Clevelando Lietuvių Tremtinių 
Draugijos valdybos pirmininkas, 
JAV LV Clevelando apylinkės 
kontrolės komisijos narys.

Adresas: 1118 Rutherford Rd., 
Cleveland Heights 12, Ohio.

Julius Staniškis —
iždininkas.

Gimė 1905 vasario 28 Mešku
čių kaime, Marijampolės valsčiu
je ir apskrityje. Baigė Marijam
polės gimnaziją ir Vytauto Di
džiojo universitetą Kaune. Isto
rikas ir teisininkas. Universiteto 
raštinėje dirbo vyr. buhalteriu, 
universiteto Statybos Komisijos 
sekretoriumi ir universiteto kli
nikų direktoriaus pavaduotoju 
administracijos ir ūkio reika
lams. Eichstaette (Vokietijoje) 
buvo lietuvių gimnazijos moky
toju ir vicedirektoriumi. Nuo 
1955 rugsėjo 1 JAV LB Centro 
Valdybos iždininkas.

Adresas: 12629 Cornado Avė., 
Cleveland 8, Ohio.

Petras Balčiūnas —
narys švietimui.

Gimė 1902 kovo 29 Vištyčio 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrity
je. Lituanistikos mokslus išėjo 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Mokytojavo Kražių ir Pa
nevėžio gimnazijose, Telšių ir 
Panevėžio vidurinėse amatu mo

kyklose. Panevėžio gimnazijos 
vicedirektorius, Panevėžio suau
gusiųjų instituto direktorius, 
Eichstaetto lietuvių gimnazijos 
direktorius, Schwaebisch-Gmūn- 
do lietuvių gimnazijos inspekto
rius. Lietuvių visuomenės veikė
jas ir spaudos bendradarbis. JAV 
LB Clevelando apylinkės pirmi
ninkas 1957.

Adresas: 3092 Euclid Heights 
Boulevard, Cleveland 18, Ohio.

Viktoras M ariunas
— narys kultūriniams reikalams. 

Gimė 1910 spalio 17 Paežerėlių
valsčiuje, šakių apskrityje. Bai
gė mokytojų seminariją Kaune, 
studijavo sociologiją ir žurnalis
tiką Vytauto' Didžiojo universi
tete Kaune. Aktyvus pedagogi
nės lietuvių spaudos bendradar
bis Lietuvoje, dabar rašo ben
draisiais kultūros ir literatūrinės 
kritikos klausimais. Clevelando 
Rašto Klubo pirmasis seniūnas. 
Draugo romano konkurso jury 
komisijos sekretorius 1956.

Vytautas Kamantas
— narys informacijai. r,

Gimė 1930 kovo 2.5 šilutėjį'.
Baigė Eichstaetto lietuvių ginv' 
naziją, studijuoja mechaninę iii; 
žineriją Fenn College, Clevelat 
de. Jaunimo organizacijų (skai 
tų ir stui lentų) aktyvus veikė- 
jas. Litptfnus žurnalui Remti Ko- 
misijos pirmininkas. JAV LL 
Clevelando apylinkės rinkiminiu 
komisijų narys.

Adresas: 598 East 125th St.. 
Cleveland 8, Ohio.

NEUŽMIRŠKIME INFORMACIJOS 
GINKLO

Pasaulio L’etuvių Žinynas bibliotekose ir kitur

Pijus J.
vicepirmininkis.

Gimė 1893 spalio 16 Lietuvoje.
Amerikoje nuo 1910 biržHio 16. 
Baigė Kingston, Pa. aukštesnią
ją mokyklą ir Syracuse universi
tetą B. S. laipsniu. Chemijos in
žinierius. Aktyvus Amerikos lie
tuvių veikėjas. Lietuvos Vadavi
mo Sąjungos kalbėtojas ir pirmi
ninkas. Jos delegacijos narys 
Jungtinių Tautų steigiamojoje 
konferencijoje San Francisco 
mieste. American Friends of Li- 
thuania in Ohio draugijos pirmi
ninkas. Spaudoje rašo visuome
niniais ir kultūriniais klausimais. 
JAV LB Clevelando apylinkės 
valdybos vicepirmininkas 1954- 
1955. Už nuopelnus Lietuvai ap
dovanotas DLK Gedimino ordi
nu.

Adresas: 32180 Lake Road, 
Avon Lake, Ohio.

Antanina P u š ko r i ū -
t ė — protokolų sekretorė.

Gimė 1916 lapkričio 12 Bere-
zinoje. Baigė gimnaziją Kaune ir 
prekybos institutą Klaipėdoje. 
Clevelando Lietuvių Tremtinių 
Draugijos narė.

Adresas: 1837 Page Avenue, 
Cleveland 12, Ohio.

Edvardas Karnėnas
— raštų sekretorius.

Gimė 1906 sausio 15 Vyšniavo
miestely, Švenčionių apskrityje 
(Vilniaus krašte). Baigė suau
gusiųjų gimnaziją Klaipėdoje, 
korespondencijos kursus prie 
Trimito, paisto, telegrafo ir tele
fono kursui Kaune. Tarnavo Lie
tuvos paštuose. Aktvvus belu-, X
vių visuomenės veikėjas ir spau
dos bendradarbis. Įvairių lietuvių 
chorų dalyvis, buvęs Čiurlionio

ž i ū r y s
4

Laiks nuo laiko P. L. ŽINYNO 
redaktorius gauna pasiteiravi
mų, ar esą to ar kito miesto vie
šoji biblioteka ŽINYNĄ jau įsi
gijusi, nes norėtų padovanoti, 
bet nenorėtų, kad antras egzem
pliorius į tą pačią biblioteką pa
tektų. Kadangi ŽINYNĄ įsigi
jusių bibliotekų sąrašas yra il
gokas, tai suminėsiu tik tas bib
liotekas, kurios yra miestuose, 
kur įsikūręs stambesnis lietuvių 
skaičius, būtent: Bridgeport, 
Conn., Cleveland, Ohio, Detroit 
Public Library ir taipgi Wayne 
State University Central Libra
ry, Minneapolis Public Library, 
Nevv Haven Free Public Library, 
Nevv York Public Library, San 
Francisco Public Library ir Lib
rary of Congress Washingtone. 
Pagaliau, nesenai buvo gautas 
užsakymas net iš Naujosios Ze
landijos — Auckland City Public 
Library. Be čia suminėtų savo 
lėšomis ŽINYNĄ įsigijusių bib
liotekų, Hartfordo lietuvių orga
nizacijos padovanojo Hartford 
viešajai bibliotekai. VI. Petraus
kas iš North Chicago pranešė, 
kad iš jo įsigytų kelių ŽINYNO

egzempliorių du įteiks vieno uni
versiteto bibliotekai-ska i tykiai.

Iš kitos pusės yra visa eilė 
miestų su gana stambiomis lie
tuvių kolonijomis, kurių viešo
sios bibliotekos iki šiol pačios 
nepasirūpino ŽINYNO įsigyti, o 
vietinės lietuvių organizacijos 
irgi neparodė iniciatyvos infor
macijų šaltiniais apie Lietuvą 
aprūpintų kaip, pavyzdžiui: Ak- 
ron, Ohib, Amsterdam, N. Y., 
Baltimore, Md., Bayonne, N. J., 
Boston, Mass., Brockton, Mass., 
Chicago, |11., Columbus, Ohio ir 
t.t.

Subidonfėjimas Lietuva ir lie
tuviais yra nemažas, bet pasi
kliauti vi<m svetimųjų iniciatyva 
nepakarta. Mes patys turėtu
mėm informaciją apie Lietuvą 
brukti, kur tik tas įmanoma. Šiuo 
metu informavimas apie Lietuvą 
ir lietuvius yra veik vienintelis 
mūsų ginklas, kuriuo vis tik la
bai menkai tepasinaudojame.

Kai prieš porą mėnesių The 
New York Times Book Review 
pasirodė žinutė apie P. L. ŽINY
NĄ, tai didelę užsakymų dali su
darė lietuviu kilmės amerikie

Taip turėsianti atrodyti erdvės raketos kabina, kurios vidus bū
siąs automobilio didumo. Aviacijos specialistai tiki, kad ji būsianti 

pakankama penkių dienų kelionei.

čiai, kurie lietuviškai nebemoka, 
o vis tik turi palankių sentimen
tų savo tėvų ar protėvių šaliai.

Viena tokia lietuvių kilmės 
amerikietė buvo labai nustebin
ta iš ŽINYNO patyrusi, kad New 
Yorke esama apie 30,909 lietu
vių, penkios lietuvių parapijos, 
daugybė draugijų ir keli savait
raščiai. Nustebusi išsireiškė: 
"Imagine, during my ten years 
residence in New York the only 
Lithuanian I met was artist Ar- 
bit Blatas ...” Ji nė nemaniusi, 
kad New Yorke gali būti daugiau 
kaip šimtas lietuvių.

Arba štai tūlas B. J. Žukas iš 
San Louis Obispo, Cal., paskaitęs 
The New York Times apie ŽI
NYNĄ rašė: ’Tf it is mostly in 
English I would consider buying 
it. I am a second genetųdion Li
thuanian American witb j\vo and 
a half college degrees f rom Ame
rican colleges with a great inte- 
rest in our people’s struggles for 
self-realization and recognition. 
Congratulations to you for ad- 
vertising your book in the New 
York Times Book Review where 
I first learned about it’”. Įsitiki
nęs, kad stambi ŽINYNO dalis 
vra angliškai, ne tik pats įsigijo, 
bet porą egzempliorių užsakė ir 
savo draugams.

Arba štai C. J. Sorok, Aliųuip- 
pa, Pa., policijos viršininkas, ra
šo: ’’T was very much impressed 
with it s contents, bot h informa- 
tive and enlightening. To me this 
book is invaluable . . . since at 
all times I desired some construc- 
tive Information concevning our 
mother country. As this book so 
well brought out, the Lithuanian 
books were very difficult to ob- 
tain in the past, hence little was 
learned by people born in this 
'’ountry of Lithuanian parents. 
The book certainlv is the answer 
♦o those who manifest some in- 
terest of Lithuania”.

Panašūs laiškai rodo, kad klys
ta tie, kurie yra linkę lietuviškai 
nebemokančius nurašyti į visiš
ką nuostolį lietuviu tautai. Da
lis jų įdomaujasi Lietuva, lietu
viais, lietuvių kalba, muzika, me
nu ir t.t., bet nemokėdami lietu
viu kalbos, nevįsada pajėgia rei
kalingų informacijų susirasti. 
ŽINYNAS savo angliškuoju sky
rių kaip tik tą spragą ir užpildo.

Dar yra likę pora šimtu ŽI
NYNO egzempliorių. Iki šiol ne- 
isigijusieii gali ji gauti pas kny
gų platintojus arba tiesiai iš re
daktoriaus pasiųsdami $6.59 če
kį ar pašto perlaida tokiu adre
su: Mr. A. Simutis. 41 W. 82 St.. 
New York 24, N. Y.
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Skyrių tvarko: Nijolė Garlaitė, Mindaugas Rinkus, ir Algis Ruk
šėnas. Visą medžiagą siųsti: Nijolė Garlaitė, 17618 Crestland 

Rd. Cleveland 19, Ohio.

PAREIGAS PERLEIDŽIANT
Su šiuo "Jaunimo Balso” nu

meriu darbą pradeda naujas re
dakcinis kolektyvas. Mes "senie
ji”, visi perėję į studentijos ei
les, jaučiam didelę pareigą duoti 
progos pasireikšti ir jaunesnie
siems. šis skyrius visada buvo 
taikomas gimnazistiniam jauni
mui — o kas geriau supranta jų 
džiaugsmus ir vargus, negu jie 
patys.

Dabar norime pristatyti nau
juosius redaktorius.

Nijolė Garlaitė trečiais me
tais lanko Vilią Angelą Acade- 
my. Tai yra puiki lietuvaitė — 
šoka tautinių šokių grupėje 
"Grandinėlė”, skautėse sėkmin
gai eina skiltininkės pareigas, o 
dabar Nijolė pradeda reikštis 
naujoje srityje — spaudoje.

Mindaugas Rinkus nė kiek ne- 
lėtesnis už Nijolę, šoka toj pa
čioj "Grandinėlėje” ir yra vienas 
iš Clevelando oro skautų organi
zatorių. Rašymas — naujas už
siėmimas, bet talento tikrai tu
ri. Mindaugas antrais metais 
lanko St. Joseph High School.

Algis Rukšėnas šio skyriaus 
skaitytojams jau yra pažįsta
mas. Savo nuosaikiu humoru vy- 
kuriai paliečia musu kasdienini 
gyvenimą. Algis, kaip Nijolė ir 
Mindaugas priklauso "Grandinė
lei” ir skautams. Taip pat antrais 
metais lanko St. Joseph High 
School.

O ką mes "senieii” veiksime?
Audronė Gelažylė pradėjo Ur

suline College studijuoti griež
tuosius mokslus.

Algirdas Garlauskas Fenn Col- 
leim studijuoja chemija.

Ingrida Slasaitė Ursuline Col-

kantis apie Vidurio ir Rytų Eu
ropos istoriją susitiksi su Lietu
vos klausimu, kuris nevisuomet 
teisingai yra nušviečiamas mo
kyklos vadovėliuose ir mokytojų 
pasakojimuose. Labai svarbu ži
noti dabartinę Lietuvos padėtį, 
nes daug kas teiraujasi apie da
bartines sąlygas. Todėl neleisk 
savo mokyklos draugams ir mo
kytojams užmiršti, kad tu esi 
lietuvis. Negalvok, kad jie dėl ta
vo lietuviškos kilmės laikys tave 
menkesniu. Atvirkščiai, tu pa
stebėsi, kad jie tau rodys tik di
desnį respektą. Todėl neužmirš
kime, kad lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt.

Sėkmės ir ištvermės naujų 
mokslo metų pradžioje.

Šarūnas Lazdinis

KODĖL Aš ESU SKAUTĖ
Įdomus klausimas. Galvodama 

apie jį, paklausiau savo drau
gių, kodėl jos skautės. Vienai — 
labai patinka broliai. Broliai yr: 
vienas iš įdomiausių dalykų apit 
skautybę. Kaip kitaip laužai bū 
tų tokie įdomūs.

Kitai patinka stovyklos, iš ku
rių yra gražių atsiminimų. Jose 
mūsų skiltis susigyvena. Gražioj 
gamtoj visos purvinos, bet links
mos.

Grįžus namo, visi kasdieniniai 
daiktai vėl įdomūs, net ir ta min
tis, kad po savaitės mokykla, nė
ra tokia baisi. Ar aš tik dėl bro
lių ir stovyklos priklausau skau
tėms ?

Ne. Rimčiau pagalvojus, pa
matau, kad skautybė mane la
vina gyvenimui. Siekdama paty-

ipge studijuoja chemiją ir dra- rimo laipsnių ir specialybių, aš
m a.

Kęstutis Gaidžiūnas studiiuo- 
m žurnalizmą Kent State Uni- 
vorsity.

Visi buvę redaktoriai priklau
so studentu ideologinėm organi- 
''ociiom ir aktvviai reiškiasi ben
droj# akademinėje veikloje.

K. Gaidžiūnas

daugiau susipažįstu su Lietuva, 
jos kultūra, papręčiais ir kalba. 
Kartu išmokstu daug praktiškų 
dalykų, pvz. siūti, virti ir šiek 
tiek pirmosios pagalbos. Man la
biausiai patinka, kad aš ne viena nes

prasdami dabartinės Lietuvos 
okupacijos smurtą ir klastingu
mą, mes turėtumėm niekad ne
pailsti mūsų veikloje.

Mums reikia būti tokiais kul
kosvaidžiais, kurie niekad nenu
stoja pilti ugnį raudonojo pusėn. 
Kiekvienas mūsų straipsnis, 
kiekviena kalba ir sueiga, kiek
vienas susirinkimas bei minėji
mas, kiekvienas ištartas lietu
viškas žodis, tebūna anų valdovų 
pusėn lekianti kulka.

Taip dirbant mums daugiau
siai reikia vieningumo, kantru
mo ir ištvermės. Taip dirbant 
mes nesilpnėsime, nesvyruosime, 
bet augsim, stiprėsim ir pagaliau 
laimėsime.

Benito Nausėda

SKAUTAI
• Chicagos Aušros Vartų skau

čių tuntas ir vėl spietė. Darbš- 
čiajai tuntininkei sktn. Sofijai 
Stasiškienei pasitraukus iš parei
gų, Seserijos Vyriausiosios Skau- 
tininkės įsakymu įkurti du tun
tai. Marąuette Parko ir Roselan- 
do apylinkių skaučių vienetai su
darys vieųą tuntą, o kitą — 
Bridgeporto, Brighton Parko ir 
Cicero vienetai. Tuntininkėmis 
paskirtos — sktn. G. Plaušinai- 
tienė ir sktn. J. Bobinienė.

Sktn. S. Stasiškienei vadovau
jant Aušros Vartų t. gražiai iš
bujojo, suteikdamas savyje arti 
pustrečio šinto skaučių. Buvo 
■kurtos dvi naujos draugovės, 
uidaryta vyresniųjų skaučių 
Ir-vė, pagyvėjo vienetų veikla, 
šią vasarą tik Aušros Vartų tun
as stovyklavo Pr. Rako Chica

gos skautams-tėms pavestoje že
mėje, o taip pat įstengė Tauti- 
nėn Stovyklon Highlando parke 
pasiųsti virš 70 skaučių ir vyr. 
skaučių.

• Rugp. 10 d. tarp Chicagos 
jacht klubų C. Y.C. ir B. P. C. 
buvo "pingvinų” klasės regata. 
Joje dalyvavo mūsų jūrų skau
tės, kurios gražiai pasirodė prieš 
rimtus varžovus, nors vos tik 
pradėjo dalyvauti regatose nuo 
jubiliejinės jūrų skautijos sto
vyklos pernai.

Pingvinui Nr. 3938, laimėju
siam tris kartus paeiliui 7 vietą 
(iš 12 startuojančių), vadovavo 
J. Kregždaitė, įgula — J. Leške- 
vičiūtė. Pingvinui Nr. 2989, lai
mėjusiam 6-tą ir 9-tą, vadovavo 
I). Urbonaitė, įgula — P. Cic.i- 
naitė, neteko užbaigti regatos, 

trečiame užplaukime lūžo

LIET. STUD. S-GOS 
ATSIŠAUKIMAS

Per penkerius metus Lietuvių 
Studentų Sąjungos leidžiamas 
su malas Lituanus pasiekė įvai
riausiuose pasaulio kraštuose gy
venančius intelektualus — pro
fesorius, daktarus, diplomatus, 
kunigus, žurnalas garsino jų 
tarpe lietuvius kultūrininkus ir 
jų darbus, supažindino juos su 
Lietuva ir jos būkle, žurnalo la
bui pasiaukojo darbu ir aukomis 
daugybė pavienių asmenų bei or
ganizacijų. Lituanus leidimui 
reikia vis daugiau ir daugiau pa
stangų, vis daugiau ir daugiau 
na gal bos.

Tad kreipiamės į Tave, mielas 
lietuvi, padėk mums ir toliau šį 
žurnalą leisti, padėk pradėtą arti 
vagą tęsti, žurnalo įtaka yra 
stipriau jaučiama įvairiausiuose
sluoksniuose __ nuo Amerikos
senato iki universiteto suolo. Ne
vienas gautas laiškas paliudija 
žurnalo reikšmę ir reikalingumą. 
Stokim į talką ir tęskime pradė
tą darbą.

Šis (rugsėjo) mėnuo yra skel
biamas "Lituanus mėnesiu”. 
Studente, nepamiršk savo parei
gos ir įsijunk į vajų, nepagailė
damas savo jėgų. O Tu, brangus 
lietuvi, neatsisakyk įgalinti Lie
tuvių Studentų Sąjungą toliau 
šį žurnalą leisti.

Lietuvių Studentų 
Sąjunga J. A. V.

MOKSLO METŲ PRADŽIA
Štai, broliai ir sesės, vėl prisi

artino tas liūdnas laikas. Vasa
ros atostogų pabaiga ir mokslo 
metų pradžia. Bet ką padarysi, 
turime prisitaikyti prie tos se
nos tvarkos. Taigi negaiškim nė 
savo, nė mokyklos laiko veltui, 
bet su energija ir užsispyrimu 
griebkimės rimtai dirbti, čia no
riu tarti žodį tam mokiniui ar 
mokinei, kurie dabar tik pradeda 
mokslą naujoje mokykloje, ypa
tingai gimnazijoje — High 
School.

Negalvokit draugai, kad šiais 
metais lengvai gyvensit, o tik ki
tais metais pradėsit mokytis. Jei 
kas taip galvotų, tai labai klys
tų.

Kai ateini į naują mokyklą, tai 
esi tik nežinonfa maža dalytė 
naujų mokinių /tarpe, štai ir yra 
tavo sunkiausiu problema šiais 
metais iškilti virš šitos mokinių 
masės. Užtai iškarto jau dabar 
turi pradėti rimtai dirbti. Norint 
laimėti gero mokinio vardą, ne
užtenka vien gerai mokytis, bet 
reikia dar būti mandagiu ir kul
tūringu jaunuoliu-le. Jeigu tai 
padarysi pirmais metais, tai se
kančiais bus daug lengviau.

Taip pat noriu priminti, kad 
nereikia gėdytis savo lietuviškos 
kilmės. Reikia atminti, kad po ke
lių dienų tavo buvimo mokykloje 
visi klasės draugai ir mokytojai 
žinos, kad tu esi lietuvis. Ten 
tave įpareigoja ypatingai gerai 
žinoti Lietuvos istorija. Juk ne

visa tai darau, bet su draugėmis 
ir draugais. Prisiminusi savo 
amerikietes drauges ir kaip jos 
galvoja, kad stovykla yra dvi sa
vaitės su vabalais, aš žinau, kad 
aš esu skautė, dėl to, kad aš esu 
lietuvaitė.

Nijolė Garlaitė

MŪSŲ VEIKLOJ
Visoj mūsų veikloj pagrindi

nis tikslas yra — Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymas, mūsų 
tautos gerovė ir klestėjimas. Vi
somis pastangomis, visomis išga
lėmis, visokiais išmanomais bū
dais turime žengti tais keliais, 
kuriais šie tikslai pasiekiami ir 
įgyvendinami.

Atjausdami mūsų Tėvynės 
šiandienines kančias, pilnai su-

skydas ir teko nutraukti varžy
bas.

Dalyvavimas tarpk lubine j 
"Pingvinų” regatoje yra naujas 
lapas mūsų jūrų skaučių istori
joje. Prieš 29 m. — 1938 m. mū
sų jūrų skautai dalyvavo tarp
tautinėje regatoje Klaipėdoje.

•M (sks)

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

Margučio adresas: 6755 So. 
Westem Avė., Chicago, III.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.A....—.—,,----------------- —'

Gilaus liūdesio valandoje mieloms
Popini A. Daniūnienei, ir dukrai Danutei su šeima, 

JONUI D A N I Ū N U I mirus,
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame ir drauge liūdime.

Marija ir Leonas Noreikai, 
Jonas Bortkevičius,
A. Bortkevičienė.

Gilaus liūdesio valandoje,

KLEMENSUI MATUSEVIČIUI mirus,

ponią O. MATUSEVIČIENĘ, jos dukterį ONUTĘ ir sūnų 

STEPĄ nuoširdžiai užjaučiame.

Šepečiu šeima


