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LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

Loterijomis tuština gyventojų 
kišenes

LAIMĖTI GALI, BET LAIMIKĮ GAUTI SUNKU. — PREMIJO
MIS NORI SUARTI DIRVAS. — IšRETĖJĘ MIŠKAI. — NE
ĮSTENGIA Į DAINAS ĮPILTI ENTUZIAZMO. — ANKSTY

VOS ŠIO RUDENIO ŠALNOS.

Naujasis sovietinis finansų 
ministeris Lietuvoje (R. Sikors- 

4H<is) organizuoja šįmet jau antrą 
loteriją Lietuvoje. (Panašios lo
terijos organizuojamos ir kitose 
respublikose. Naujas reiškinys 
čia yra tas, kad respublikos da
bar tokius dalykus organizuoja 
"kiekviena sau”. Ligi šiol loteri
jos elementas buvo sujungtas su 
vadinamųjų "savanoriškų” pa
skolų organizavimu visasąjungi
niam iždui).

Antrosios loterijos bilietų nu- 
matoma parduoti trys milijonai 
(daugiau kaip po vieną bilietą 
kiekvienam gyvam asmeniui da
bartinėj Lietuvos teritorijoj). 
Bilieto kaina 5 rubliai. Išloši
mams skiriama šeši milijonai 
rublių, pelno iždui numatyta de
vyni milijonai. Laiminčių bilietų 
210,000 (7%), bet 199,000 iš jų 
laimės tik teisę gauti prekių už 
20 rublių (grynas laimėjimas — 
15 rublių, maždaug svaro svies
to kaina). Apie 15 bilietų iš 
tūkstančio laimės po daugiau 
kaip 100 rublių vertės prekių ar 
pinigais. Tik vienas iš trijų mi
lijonų laimės VOLGA automobi
lį (40,000 rb.) ir devyni — po 
MOSKVIČ automobilį (25,000 
rb.).

Iš daiktinių laimikių kainų 
įdomesni: motociklai — nuo S 
iki 5.5 tūkst. rb., siuvamos maši
nos: kojinės — 875 rb., rankinės 
— 583 rb.; šaldytuvai — 1,500 
arba 2,000 rb., dulkiasiurbliai — 
425 rb., televizijos imtuvai — 
1,750 rb., akordeonai — 1,580 
rb., odinės pirštinės — 45 (mo- 
ter.) arba 41 (vyr.) rubliai.

Bilietų traukimas numatytas 
gruodžio 28-30 d. Kaune. 
^Pirmosios loterijos praktika 
pir(xlė, kad laimėtojai turi ge
rokai pavargti, kol gauna laimi 
kius (krautuvės jų dažnai netu
ri, reikia dažnai teirautis, lauk 
ti), todėl daug smulkių laimikū 
tebėra ir, galbūt, nei nebus atsi
imti.

PIGIAI VILIOJA
Nors kasmet valdžia ragini 

kolchozus, kad dirvos būtų iš ru 
dens suartos, bet lygiai kasme 
tas darbas atliekamas labai silp 
nai. šįmet partija ir valdžia pa 
skyrė net premijas (devynias) 
tiems, kurie geriausiai rudenį iš 
ars dirvas.* Bet premijoms ski 
ria tik 24,500 rublių, tai yra, ma 
žiau, kaip vieno automobilio kai 
ną (visiems Lietuvos kolcho 
zams).

*
KUKURŪZAI NENOROM 

AUGA
Tik 188 kolchozai (t. y., apit 

9% visų kolchozų) šįmet Lietu 
voje susilaukė patenkinamo der 
liaus, tai yra, ne mažiau kaip pt 
30 tonų pašarui tinkamos žalio
sios masės. Geriausių rezultati 
pasiekusiame Veisiejų rajone vi 
dutinis derlius buvo tik 25 tonos 
žaliosios masės iš hektąro (vi
same rajone buvo pasėta apie 
860 hektarų). Tik Daugų rajone, 
viename kolchoze, 20 ha. plote 
buvęs gautas derlius po 85 tonas 
iš ha. Tiesa, Salantų rajono vie
nas kolchozas Dotnuvoj įvyku
sioj parodoj rodė kukurūzus, ku
rių (15 ha. plote) užderėję po

pė galvas ir kalbėjo: "Ar tik ne- 
pasigiria perdaug... Ar matė 
kas nors ..."

Praktikoje įrodyta, kad Lie
tuvoje pašarui tinkami kukurū
zų stiebai gali patenkinamai ir 
net gerai užaugti, tačiau tik ypa
tingai privilegijuotai juos glo
bojant: gerai parinkus žemę, 
ypatingai gerai išdirbus, patrę- 
šus ir labai prižiūrint, be to, jei 
palanki vasara.

CVIRKOS "FRANK KRUK” — 
OPERA!

Pagal P. Cvirkos dar prieš ka
rą parašytą pašaipišką romaną 
"Frank Kruk", kur tendencin
gai pašiepiamas anų laikų lietu
vių išeivijos gyvenimas Ameri
koj, rengiamasi Kaune vaidinti 
opera, kuriai muziką parašė Ben
jaminas Gorbulskis. Libretą pa
rašė jaunas rašytojas Pranas 
Raščius su baletmeisteriu V. Gri- 
vicku.

LIETUVOS MIŠKŲ PLOTAS
Tvirtinama, kad dabartinėje 

Lietuvos teritorijoje esą 1,480,- 
700 hektarų miškų. 1939 metais, 
skaitant su Klaipėdos kraštu ir 
tada prie Lietuvos grįžusia Vil
niaus krašto dalimi, valstybinių 
ir privatinių miškų plotas buvo 
skaičiuojamas 1,122,100 ha. Iš
eitų, kad vėliau priskirtose sri
tyse būta apie 360,000 ha. miškų.

Pripažįstama, kad miškai pra
retėję, daug kur tik jaunuoly
nas.

Gamtos apsaugos komitetas, 
iau gavęs sutikimą įsteigti par
ką Punios šile, nedrąsiai preten
duoja dar į kokias penkias de
šimtis tūkstančių ha. miško (Pu
nios šilas — apie pustrečio tūks- 
'ančio ha.), kur būtų galima 
teigti parkus.

TIKROVĖ PATVIRTINA 
PRIEŽODĮ

Priežodis "girtas kaip šoferis” 
Lietuvoje labai patvirtinamas 
Taktikoje. Pats vidaus reikalų 
ninisteris (A. Gailevičius, dabar 
avo kompetencijoj turįs dau- 
fiau tik viešosios tvarkos ir ad- 
ninistracijos priežiūrą, nes sau
gumo reikalai yra saugumo ko- 
niteto žinioj), kad 83% visų 
Lietuvoje užregistruotų auto 
varijų įvykę dėl girtų šoferių 

baltės.
Pora būdingų pavyzdžių: (1) 

’įmet, rugpiūčio pradžioj, ties 
’asvaliu, įgėręs šoferis vežė 
uinkvežimiu darbininkus prie 
statybos, važiavo pergreit, įvir- 
o į griovi, sunkiai sužeidė ke- 
uris darbininkus, sudaužė sunk

vežimį, (2) Ties Pagėgiais, gir
das šoferis posūkyje įvertė į grio
vį visą ekskursiją — du žmonės 
užmušti, 9 sunkiai sužeisti.

Toki įvykiai pastaruoju laiku 
pradėti minėti propagandiniuose 
straipsniuose, kur raginama ko
voti su automobilių nelaimėmis 
ir ypač su šoferių girtavimu. 
Šiaip jau apie tokius įvykius 
spaudoje nepranešama.

NAUJOS DAINOS 
NUOBODŽIOS

Apie naujas kompozitorių Lie
tuvoj dabar sukuriamas dainas 
TIESA apreiškia tokią nuomonę:

pilkos, jos neįstringa net širdin, 
nei atmintin. — Kodėl jos ne
skamba, kodėl jų nepamplsta nei 
patys atlikėjai, nei klausytojai?”

Geros dainos buvusios senosios 
kartos kompozitorių: Šimkaus, 
Naujalio, Tallat-Kelpšos. Parašę 
gerų dainų ir naujesni: Dam
brauskas, Karosas, Dvarionas, 
Račiūnas, Kaveckas, Belazaras, 
švedas. Bet dabar nei jie nepa
rašą. Pav., "Net toks anksčiau 
chorinės dainos srityje taip pro
duktyviai pasireiškęs kompozito
rius, kaip J. Karosas, pastaruoju 
metu labai retai mus benudžiu- 
gina nauja savo kūrybos daina, 
nors kūrybinio entuziazmo ir 
produktyvumo jam ir dabar ne
stinga".

Straipsnio autorius (A. Kali
nauskas) naiviai nepastebi skir
tumo tarp vokalinės muzikos ir 
instrumentinės, kurioje juk ... 
žodžių nereikia.

tę Lietuvoj (Vilniuj ir kituose 
miestuose) viešėjo rašytojai iš 
Gudijos. Lankymosi skelbtose 
nuotaikose labai daug įprasto 
agitacinio entuziazmo, bet šiaip 
jau apsilankymas vyko tik vir
šūnėse, ir atrodė daugiau diplo 
matinio, negu draugiškai kultū
rinio pobūdžio.

Vienas iš svečių parašė eilė 
raštį, kuriame sakosi nematąs 
skirtumo tarp Lietuvos ir savo 
gimtinės. Jis nuo Naručio eže
ro ...

ANKSTYVOS ŠALNOS 
LIETUVOJ

Rugsėjo 17-18 naktį šiaurinėj 
ir rytinėj Lietuvoj temperatūra 
buvo nukritusi iki — 2 laips. C, 
o Šiauliuose net iki — 5 laps. C.
Šalna užklupo nemaža dar nenu-| Praeitą savaitę buvo pa
imtų kukurūzų, kuriems tai itin stebėta ženklų, kad JAV galin- 
pavojinga. Skubiai buvo įsakyta čios keisti savo Tolimųjų Rytų 
per dvi — tris dienas nuimti ir politiką: padaryti kai kurių nuo- 
susilosuoti visus kukurūzus ir laidų komunistinei Kinijai, kad 
lubinus. Nėra žinių, kaip tas įsa-1 pasiekus ginklų paliaubų Formo-SVEČIAI Iš GUDIJOS 

Rugsėjo pabaigoj ištisą savai-'kymas įvykdytas.

115 tonų iš ha., bet žiūrovai krai- "Daug dainų kažkaip vienodos,

Tabor Farmoje įvyko Pepsi-Cola vadovaujančiu pareigūnų suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 
60 asmenų, atstovaujančių firmos Vid. Vakarų apygardą. Nuotraukoje grupė Pepsi-Cola rajoni
nių menadžerių su vasarvietės šeimininku J. Bačiūnų. N e w s - P a 1 1 a d i u m nuotr.

JAV vyriausybe nenori keisti politikos kurso

LIETUVOJE SU SKAUSMU PALYDI 
IŠVYKSTANČIUS Į VAKARUS

Jaunimas prašo atsakyti į du klausimus

Mūsų Vokietijos bendradarbio

traukus į Formozą, yra turėjusi 
tris ryškias fazes:

1. Achesono vadinamoji "leidi
mo nusėsti dulkėms” politika. Ji 
rėmėsi prielaida, kad nacionalis
tinės Kinijos klausimas esąs be
viltiškas, o Peipingo režimas ga
lįs parodyti pakankamo, nepri
klausomumo nuo Maskvos ir ieš
koti sugyvenimo su JAV. Tada 
buvo nutraukta visa karinė ir 
ūkinė pagalba čiangkaišekui.

II fazė prasidėjo 1950 m. su 
komunistų ataka Korėjoje. Prez

Šiomis dienomis teko sutikti 
dvi klaipėdietės, kurios tik dabar 
atvyko į Vak. Vokietiją; viena 
jų iš Šilutės išvyko rugpiūčio 11 
d., o antroji — iš Klaipėdos mies
to rugpiūčio 23 dieną. Joms pa
vyko įrodyti, kad jos esančios 
vokietės ir turi teisę būti repa
trijuotos, einant sutartimi tarp 
Sov. Sąjungos ir Vak. Vokieti
jos. Jos abi maloniai sutiko pa
pasakoti "Dirvos" skaitytojams 
apie šiandieninį gyvenimą Klai
pėdoje, bei Klaipėdos krašte.

Klaipėdietė dirbo mieste — 
siuvykloje, gi šilutiškė — siuvo 
namie, nes siuvėjų artelėje buvo 
mažos patalpos. Klaipėdos siu
vykloje buvo siuvami daugiausia 
vyriški rūbai, paltai bei kostiu
mai. čia dirbo apie 40 darbinin
kų, kurių tarpe buvo 10 rusių 
moterų. Vyrai visi lietuviai. Už
dirbo kaip vyrai, taip ir mote
rys po 400-500 rb. mėnesiui. Dar
bininkai, turį siuvamas mašinas, 
po darbo dienos siuva privačiai 
namuose, nes iš normalaus už
darbio negali pragyventi. Dau
gumas iš jų namuose uždirba

zos sąsiauryje.
Tvirtą ligšiolinį JAV vyriau

sybės nusistatymą Kinijos at 
žvilgiu buvo paveikusi kritika ir 
nepasitenkinimas krašto viduje 
ir tarp sąjungininkų. Krašte, 
ypač demokratai, buvo pradėję 
kaltinti administraciją, jog toji 
norinti įtraukti Ameriką į nau
ją pasaulinį karą, pradėdama jį 
'blogoje vietoje ir blogu metu"

dirbtuvėje, ir tuomi palengvina I Buvo balsų, kad Quemoy "nesąs 
sau pragyvenimą. vertas nė vieno amerikiečio gy-

Klaipėdoje begalo trūksta bu- vybės."
tų ,bet jų kainos nėra aukštos, Sąjungininkai nesutiko su JAV 
nes nuomos yra valdžios nusta- vyriausybės pažiūra, kad Que 
tytos. Maisto produktų kainos moy yra "antrasis Berlynas" ir 
kaip Klaipėdoje, taip ir Šilutėje Vakarų atsparumo komunistinei 
šiuo metu yra tokios: duonos ke- agresijai naujas egzaminas, 
paliukas juodos 1,45 rb., lašinių JAV politika nacionalistinės 
kg. 30 rb., kiaulienos mėsos kg. Kinijos atžvilgiu per paskutinį 
20 rb., jautienos — 18 rb., svies-1 dešimtmetį, čiangkaišekui pasi- 
to kg. 27,80 rb., dešros kg. (ge
ros) 30 rb., pieno litras 1,80 rb.
(vasarą), cukraus kg. (ga'bali-Į J10paprasta,, 
nio) 10 rb., smulkaus — 8,30 rb.,
Vaisių labai mažai, ir jie gana 
brangūs. Obuolių kg. krautuvė
je 4-6 rb., turguje 2-5 rb. Minė
tos kainos yra krautuvių, gi tur
guje yra kiek pigiau. Ir vien 
turgus ten padeda žmonėms išsi
laikyti, nes krautuvėse nevisados 
gaunama norimų produktų.

Bulvių krautuvėse retai tėra 
ir jų kainos ten žemesnės. Tur
guje jos brangesnės, vasarą jos 
kainuoja už centn. — 30 rb., gi 
žiemą pakyla iki 70 rb. už centn. 
Vilnonių rūbų maža ir begalo 
brangūs. Mot. paltai kainuoja

beveik tiek pat, kiek dienos metu nuo 500 iki 2000 rb. Vilnonė suk-

Ltn. Clifton McClure pasiruošęs kilti 20 mylių į stratosferą. Ban
dymas, pavadintas "Man High III” yra skirtas nustatyti erdvės 

veikimui į žmogų.

kos kojinės 16-40 rb.
Klaipėdoje ir jos krašte gyve

nantieji lietuviai su skausmu pa
lydi išvykstančius į Vak. Vokie
tiją. Jie visi norėtų kartu vykti 
su vokiečiais — deja, ne visiems 
pavyksta. Jaunieji net kombi
nuoja skubias vedybas su turin
čiu teisę išvykti, kad tuo būdu £
galėtų iš tem ištrūkti.

Mane ypatingai nustebino vie
na pradžios mokyklos mokytoja, 
išvykusi iš tenai irgi rugpiūčio 
mėn. Jinai š. m. liepos mėnesį 
svečiavosi Tauragės apskr. pas 
gimines. Visi ten džiaugėsi, kad 
jinai gali vykti į Vakarus. Jos 
išleisti buvo atvykę keletas jau
nų vyrų, tarp 20-30 metų am
žiaus. Jie nuoširdžiai prašė, nu
vykus Vokietijon ir ten susitikus 
lietuvių, perduoti prašymą:

"Ar negalėtų kas nors iš lietu
vių veikėjų atsakyti per Ameri
kos Balsą į šiuos klausimus: 1. 
Kodėl JAV išdavė sukilusią ven
grų tautą ir leido išžudyti jos ge
riausius patriotus; 2. Kaip su
prasti Vengrijos tragedijos aki
vaizdoje raginimą ištverti ir ne
palūžti, nes juk ir mes galime 
būti panašiai išduoti ir palikti li
kimo valiai bei ruso "malonei". 
Malonu klausyti patriotinių fra
zių, bet gi tas nesiderina su gy
venimo faktais. Jei galima, ne
kantriai lauksime atsakymo"

R.

NAUJAS INVALIDŲ 
D-JOS PIRMININKAS

Rugsėjo mėn. 28 d. Lietuvos 
Laisvės Kovų Invalidų Draugi
jos valdyba šiaip persitvarkė: 
Bronius Tvarkūnas — pirminin
kas, Adolfas Eigelis — vicepir
mininkas ir Jurgis Kiaunė — se
kretorius.

Visi D-jos nariai ir malonūs 
aukotojai prašomi kreiptis šiuo 
adresu: Bronius Tvarkūnas, 4316 
N. Franklin Street, Philadelphia 
40, Pa.

Prancūzų Gvinėja, vienintelė už
jūrio teritorija, balsavo prieš 

Trumanas įsakė septintajai JAV I nauh.ią Prancūzijos konstituciją 
flotilei patruliuoti Formozos są-lir taP° nepriklausoma. Jos sosti- 
siauryje, kad išvengus naujo in
cidentų tarp abiejų Kini jų židi
nio ir tuo pačiu karo išplėtimo. | Derybos Varšuvoje atidėtos 
Oficialiai politikos linijai dar ne- savaitei. Stebėtojai iš to daro iš- 
sikeičiant, Washingtonas pripa- vadą, kad susitarimas dėl ginklų 
žJno P ormozos strateginę svarbą J pahaukų ne artėjąs, o tolstąs, 
ūkine pagalba čiangkaišekui at-Į nuomonių skirtumas vis didėjąs, 
naujinta. j Pačiuose Tolimuosiuose Rytuo-

III fazės pradžia laikomi 1953 Į se komunistų artilerija septy
ni., kada Eisenhowerio adminis- nias savaites trukusį bombarda- 
tracija pasuko taip vadinama vimą staiga nutraukė. To prie- 
"Čiangkaišeko paleidimo nuo žastys nežinomos, tačiau grei- 
grandinės” kryptimi. Tada buvo čiausiai tai padaryta su diena 
atnaujinta ir karinė pagalba, anksčiau komunistų pasiūlytomis
čiangkaišekas, gavęs daugiau paliaubomis__šį kartą komunis-
laisvės, pradėjo stiprinti Quemoy tai kreipėsi į patį čiangkaišeką, 
ir Matsu salas ir kalbėti apie grį- siūlydami padaryti savaitės pa
žinią į kontinentą. J baubas su sąlyga, kad amerikie-

Praeitą savaite pasirodę ka1’ čiai nelydėtų nacionalistų laivų, 
kurie JAV nuolaidumo komunis-Į vykdančių tiekimą į apsuptas Ša
tams ženklai greičiausiai ir teliks Jlas. čiangkaišekas pasiūlymą at- 
ženklais, nes jau ketvirtadiem metė, kaip propagandinį manev- 
valst. sekr. Dulles pranešė čiang- rą ir pastangas pasiruošti nau- 
paišekui, jog JAV politikos pa-1 iiems kariniams veiksmams, 
grindai Kini ios atžvilgiu nebū
sią pakeisti. Labai griežtai prieš 
nuolaidų skatintojus, ypač demo
kratus, pasisakė viceprez. Nixo-
nas. Ir pats prez. Eisenhoweris I • Chruščiovas pareiškė, kad 
atsakyme senato užs. reik. k-jos Sovietų Sąjunga nesikišianti į 
pirmininkui Green griežtai af I Kinijos "pilietinį karą”, jei JAV 
metė argumentus, jog dabartinė I atvirai nepulsianti komunistinės 
JAV politika Tolimųjų Rytu at-1 Kinijos.

ne Conakry.

VISAM PASAULY

žvilgiu skaldanti ne tik krašto 
bet ir sąjungininkų vieningumą 
Tačiau svarbiausia: prieila išva
dos. kad nuolaidas komunistą*’ 
galėtų palaikyti JAV silpnume 
ženklu ir pradėti kurti naujus 
agresijos židinius.

Ispanijos karo ministeris, 
karštas bendradarbiavimo su 
Vakarais šalininkas, atvyksta į 
Vashingtoną tartis dėl Ispanijos 
irmijos modernizavimo.

Iš Libano išvyko pirmasis 
IAV armijos karių transportas, 
įpie 1000 vyrų. Libane lieka 
įpie 5,900 armijos karių ir pra- 
itą savaitę nuo transporto pa- 
iktas marinių batalionas — 1800 
karių. Batalionas yra pasikrovęs 

laivus, tačiau, pakeitus jo va- 
lovybę, kažkodėl paliktas Bei- 
•uto uoste ir, kaip oficialiai jau 
paskelbta, ten pasiliksiąs ilgesnį 
laiką.

• Anglų komercinės aviacijos 
bendrovė British Overseas Air- 
ways atidarė sprausminių lėktu
vų susisiekimo liniją per Atlan
tą, beveik pusiau sutrumpinda
ma kelionės laiką tarp Amerik< 
ir Europos. Iš New Yorko į Lon-

Adm. Harry 1). Felt, vyriausias Idon? naujaisiais lėktuvais dabar 
JAV kariniu pajėgų Pacifike vii- "„skrendama per 6 vai. 12 mi- 
šininkas, pareiškia, kad Quemoy ' nuciLI*
apsupimas galįs būti pralaužtas,! • Sovietų Sąjunga iškilmingai 
kaip buvo pralaužta Berlyno blo- minėjo Sputniko iššovimo erd- 
kada. Jis atvyko Washingtonan vėn metines, girdamosi savo lai- 
į ANZUS pakto, kurį sudaro mėjimais ir tyčiodamosi iš Ame- 
Australija, N. Zelandija ir JAV, rikos. JAV yra erdvėn iššovusi 4 

konferenciją. žemės satelitus, sovietai — tris.
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Du kart savaitinis, leidžiamas VIL
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Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
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Telefonas: HEnderson 1-6344.
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L. A. Parengimo pradžia 6 vai. 
30 min.

Parengimo programą išpildys 
dainininkė ir puiki dainos turi
nio išreiškėja Elena SWAG- 
GART, akomponuojant Ruth 
Buell. Jauna baleto šokėja Olga 
KOZENIAUSKAITĖ pašoks ke
letą baleto numerių, kurių paruo
šimas yra Lietuvos Valstybinio 
Baleto balerinos R. Bandzevičiū- 
tės vadovybėje, akompanuojant 
O. Barauskienei.

BOSTON

REDAKCINE KOLEGIJA:
P. Bastys (Toronto), E. č'eldenė (VVoodhaven),

A. Musteikis (Detroit), R. Mieželis (Chieago), J. P. Palukaitis (Cleveland), 
J. Paplėnas (Chieago), V. Rastenis (Brooklyn) ir St. Santvaras (So. Boston).

Tautinių Namų Fondo paren
gimas yra pirmas šį rudenį di
desnio masto pobūvis ir yra lau
kiama vietos bei tolimesnių vie
tovių lietuvių, ypatingai mūsų 
jaunimo, bei kitų skaitlingo da
lyvavimo.

LIET U V VIŲ TAUTINIAI NAMAI
Los Angeles lietuvių pastangos juos įsigyti

Los Angeles lietuviai buvo mė
ginę kelis sykius įsigyti nuosa- 
vius namus, kurie išimtinai būtų 
tarnavę lietuvių visuomeniniams 
ir kultūriniams reikalams. Pri
tarimas būdavo visada didelis, 
kartais net labai entuziastiškas, 
kol neprieidavo prie klausimo, 
kas valdys tuos namus, kieno ki- 
šeniuj bus namų raktai. Šalia to 
prisidėdavo bendras mūsų visuo
menės nesutarimas, gera doza iš 
šalies organizuotų intrigų, ir en
tuziastiškai pradėtas lietuvių na
mų reikalas, kaip kortų namelis, 
subyrėdavo per vienų naktį. Jų 
pradininkai, įdėję nemažų orga
nizavimo pastangų ir padarę net 
pradinių išlaidų, vėl atsidurdavo 
toje pačioje vietoje, iš kurios bu
vo darbą pradėję: be vieno do
lerio namų reikalui ir vietoj di
delio ryžto, palūžę, beviltiški ir 
apatiški betkokiai lietuvių visuo
meninių namų minčiai.

Nereikia sakyti, kad ir visos 
lietuvių visuomenės nuotaikos po 
kelių nesėkmių buvo tokios pat 
ir to nusivylimo būta tokio gi
laus ir kartaus, kad nieks per 
eilę metų nebeduos nė kelti klau
simo, imtis iniciatyvos ar tokiam 
beviltiškam reikalui

Tačiau prieš pusantftj** mettf 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Los Angeles skyriaus vi
suotinis susirinkimas, nuodug
niai apsvarstęs tautinių namų 
reikalingumą, pavedė skyr. v-bai 
pradėti rūpintis tokių namų įsi 
gijimu. Pamokyti praeities ne
sėkmių, turėdami nuviltą visuo 
menę ir iš pradžių nesitikėdam 
sulaukti labai didelių ir gausit 
aukų, lietuvių tautinių namų pra 
dininkai pasirinko atsargesni 
gal laiko prasme ir tolimesnį ke 
lią, bet aplenkiantį visas bedug
nes, kurion dar sykį įkritęs lie
tuvių namų reikalas, vargiai bū
tų iš viso beįmanomas ištraukti

Nieko nelaukiant buvo pradėt'* 
telkti pirmi šimtininkai, įkurtas 
lietuvių tautinių namų fondas 
kurio svarbiausias uždavinys* 
telkti, rinkti ir saugoti tautinu 
namų įgijimui lėšas.

Ir tautinių namų fondas per 
vienų metų veikimo laikotarpį 
žinoma, nėra stebuklų padaręs ir 
tebeturi dar labai ilgą kelią, ta
čiau šiuo metu yra pasiekęs dvie
jų dalykų: viena, sukėlęs pinigi 
nę pradžią lietuvių tautinių na 
mų įgijimui, vadinasi, prieš pa
sistatytą tikslą stovi jau nebe 
tuščiomis rankomis ir, antra, be
ne svarbiausia, yra sutelkęs api< 
save darbingas ir ryžtingas jė 
gas, kurių kietas apsisprendimą 
nesustoti prieš jokias kliūtis, vie 
tos kolonijos apatiškumo ir skep 
tiškumo ratą suka atgal ir kri
tusias nuotaikas — pasitikėji
mą ir pritarimą pradeda vėl at
gaivinti.

Tautinių namų fondas į ateiti 
žiūri šviesiu optimizmu ir yrr 
paruošęs visą eilę planų tolime? 
nei tautinių namų įgijimo akci 
jai vykdyti, kurie savo apimtimi 
ne tik Los Angeles, bet ir kitose 
vietose gyvenančius lietuvius 
žada apjungti.

Tautinių namu fondui dažna’ 
yra statomas klausimas, kas ga
lės naudotis tautiniais namais ir 
kas juos valdys. Tautinių namu 
fondas daugeliu progų yra da
vęs aišku atsakymą, kad namais 
naudosis visas lietuviškas jauni
mas, ir visi lietuviai, nežiūrint nė

religinių, nė pasaulėžiūrinių skir
tumų, išskyrus raudonuosius. O 
dėl tautinių namų valdymo tėra 
ir tegali būti tik vienas atsaky
mas, būtent, valdys tie, kurie 
davė, duoda ir duos pinigus tų 
namų įgijimui, šiuo atveju tau
tinių namų fondo rėmėjai, ku
riuo gali būti kiekvienas lietu
vis, įsijungęs savo įnašu į tau
tinių namų fondo rėmėjų eiles. 
Taigi, tautinių namų raktai bus 
tų rankose, kurie ne žodine, bet 
realia parama prie tų namų įsi
gijimo bus prisidėję.

Mūsų visuomeniniam gyveni
me dažnai kartojasi būdingas 
reiškinys, sakysim, vienam sam
būriui pradėjus kurį darbą, ir 
jį sėkmingai pajudinus ir pa
stūmėjus į priekį, kyla dažnai 
pagunda ir kitam, neturėjusiam 
prieš tai nė drąsos, nė reikiamos 
iniciatyvos pasireikšti, pradėti 
panašų darbą lygiagrečiai vyk
dyti. Tokių pastangų lietuvių na
mų reikalu vietos kolonijoj yra 
buvę ir, reikia manyti, bus b 
iteity. Tačiau lietuvių tautinių 
namų fondas, prikėlęs iš mirusių 
tautinių namų reikalą, nesiruo
šia kapituliuoti, trauktis atgal, 
o priešingai, tik tvirtesniu ir 
spartesniu žingsniu pasiryžęs ei
ti pirmyn, nežiūrint į visas są
moningai ar nesąmoningai stab
domas kliūtis, ir eiti tol, kol ne
ateis prie tautinių namų durų 
slenksčio.

LOS ANGELES
Lietuvių Tautinių Namų Fon

das šį pavasarį buvo pradėjęs 
vykdyti vietos lietuvių tarpe pir
mą Fondui rinkliavą platinda
mas bilietus televizijos kilnoja
mam aparatui laimėti. Rinklia
vos užbaigimui ir televizijos iš
traukimui daromas pirmasis 
Tautinių Namų Fondo parengi
mas, kuris įvyks spalio 11 d. 
Catholic VVomen’s Club jaukiose 
patalpose, 927 So. Menlo Avė.,

CHICAGOS
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 

Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biezis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso EVerglade 4-7378 
Tel. buto GRacdland 2-9283

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medlgal Centėr 
2336 West Chieago Avė. 

Chieago 22, 111.
VAL.: 1-3:80, 6-8:30 p. p. pirmad., 

antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

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

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Įėjimas $2.00 asmeniui, o stu
dentams ir moksleiviams — $1. 
Už tą pačią kainą parengimo 
Šeimininkės žada svečius pavai
šinti kava ir užkandžiais.

Į Los Angeles Lietuvių Tauti
nių Namų Fondo eiles, per Dr. 
Pamataitį, šimtininku įsijungė 
žinomas daugelio lietuviškų or
ganizacijų ir draugijų veikėjas 
Juozas Miliūnas, kuris savo dar
bu ir stambesne pinigine parama 
daug ką yra parėmęs.

Los Angeles lietuviškųjų orga
nizacijų atstovų sudarytas dr. 
Vinco Kudirkos Gimimo šimtme
čiui Minėti Komitetas praneša,
kad dėl nenumatytų aplinkybių 
skelbtas minėjimas rugsėjo mėn. 
28 d. negalėjo įvykti. Tą dieną 
Įvykusiame komiteto posėdyje 
minėjimo data nustatyta spalio 
12 d. — sekmadienį — tuoj po 
pamaldų, Los Angeles lietuvių 
*v. Kazimiero parapijos salėje. 
Posėdyje nustatyta ir turininga 
bei įvairi, bet trumpa minėjimo 
programa. Įėjimas visiems lais
vas, nemokamas.

Komitetas kviečia visus Los 
Angeles ir apylinkių lietuvius 
šiame minėjime gausiai dalyvau
ti.

Am. Liet. Taut. S-gos skyrius 
Dr. V. Kudirkos minėjimą ir 
portreto atidengimą numato š. 
m. lapkričio mėn. 26 d. savo na
muose.

*
A. L. T. S-gos Bostono skr. vi

suotinis narių susirinkimas kvie
čiamas spalio 18 d. Valdyba kvie
čia visus narius ir prijaučiančius 
tą dieną iš anksto rezervuoti. 
Bus svarstomi svarbūs organiza
ciniai ir namus liečią klausimai.

Po susirinkimo visiems daly
viams kavutė.

*
A.L.T. S-gos Bostono skyriaus 

pirm. J. Vaičaitis ir A. Treinys 
— Bostono skautų tuntininkas,
pagrindinai aptarė namų skau
tams naudojimo tvarką, nes per 
6 jų naudojimo metus buvo kilę 
įvairių klausimų. Tikimasi glau
daus bendradarbiavimo

A. L. T. S. Bostono skyr. revi
zijos komisiją, pasitraukus j. 
Raukčiui šiais metais sudaro: E. 
Cibas, S. Kontautas ir Ign. Vi
lėniškis.

Bostone rengiantiems įvai
rius pobūvius žinotina, kad V. 
Vakauza, turįs įkaisto produktų 
krautuvę, maloniai visiems pa
tarnauja, surengdamas vakarie
nes pagal užsakymus ar prista
tydamas maistą. -

A. L. T. S. Bostono skyriaus 
valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems prisidėj usiems prie Tau
tos šventės surengimo: aukomis, 
darbu bei atsilankymu. Namų 
pagražinimas pareikalavo pinigų 
ir darbo. Sustačius remonto at
likimo aktą su paskelbta ir pa
vieniai anmenys prisidėję auko
mis ir darbu. Ačiū.

Bostone yra daug tautinei 
minčiai pritariančių asmenų, bet 
ne visi yra įsijungę į bendrą Am. 
Liet. Tautinę Sąjungą, ar never-
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tetų ne vienam pagalvoti ir pri
sidėti bei įsijungti į Tautinės 
S-gos Bostono skyriaus narių ei
les.

*
Pasikeitė skaučių vadovybė. 

Atsistatydinus buv. tuntininkei 
p. Nenortienei, jos vieton paskir
ta p. Karosaitė-Rleinienė.

Bostono Tunte veikia: D. L. K. 
Kęstučioi dr-vė, Lithuanica II 
oro skautų būrelis, Herkaus Mon- 
tės skautų vyčių būrelis, Bosto
no vilkiukų dr-vė, Senųjų Lapinų 
skautų vyčių būrelis ir Jūrų 
skautų būrelis.

TORONTO

VILNIAUS DIENA
Vilniaus Dienos minėjimas yra 

rengiamas VKLS Toronto sk. 
valdybos Prisikėlimo parapijos 
auditorijoje sekmadienį, spalio 
12 d. 4 vai. p. p. Paskaitą laikys 
vilnietė žurn. S. Narkėliūnaitė, 
neseniai aplankiusi Lenkijos ir 
Suvalkų trikampio lietuvius. Pa
skaitoje prelegentė nušvies Vil
niaus reikšmę mūsų tautai, o taip 
pat dabartinį lietuvių gyvenimą 
Lenkijoje ir papasakos, kaip at
rodo dabartinės Lietuvos ir Len
kijos siena, nes žurn. S. Narkė
liūnaitė vaikščiojo prie stipriai 
saugomo pasienio. Ji su savimi 
atsivežė ir lietuviškos žemelės, 
kurią matysime minėjime. Po 
oficialios dalies, žurn. S. Narkė
liūnaitė sutiko atsakinėti į pa
klausimus, surištus ne tik Su
valkų trikampio lietuvių reika
lais, bet ir pasaulio politiniais, 
kadangi ji yra vienintelė lietuvė 
korespondentė prie JT New Yor- 
ke.

Meninę programos dalį išpil
dys sol. V. žemelytė, sol. V. Ve
rikaitis ir akt. E. Dauguvietytė iš 
Hamiltono. Akomp. muz. St. Gai- 
levičius.

Mes kviečiame visus Toronto, 
Hamiltono ir kt. vietovių lietu
vius šiame minėjime dalyvauti, 
įrodant meilę ir prisirišimą prie 
mūsų sostinės Vilniaus.

Prašome visus gerb. Kanados 
lietuviškų parapijų klebonus, 
spalio 12 d. pamaldose ir pamoks
luose, prisiminti mūsų sostinę ir 
Vilniaus kraštą.

VKLS Toronto sk.

žurnalistė S. Narkėliūnaitė į
Torontą atskrenda šį šeštadienį, 
spalio 11 d. vakare. Apsistos P. 
Br. Saplių šeimoje ir pasiekiama 
telef. LE 7-1503. Toronte bus tris 
dienas.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
tandni tampa sunaikinti arbf 
"Ugadinti ugnies, kreipkitės 
p. J. KERŠIS, dėl apkainavimo 
ko visada reikalauja apdraudof 
kompanijos pirm, negu išmok? 
iž nuostolius.

P. J. KERŠIS.
609 Rtiefetv for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1778 
Wd©nd1a: PENINSULA 252

SANTARIEČIŲ
GYVENIME

{SPŪDŽIAI APIE 
{SPŪDŽIUS

Perskaičiau kol. R. Vaičio 
straipsnelį su labai keistu pasiū
lymu : ’Tšlįskime iš baltojo dum
blo”. Draugiškai kalbant, jis man 
mažas nesusipratimas. Nesusi
pratimas, kuris prasidėjo su pir
muoju sakiniu: "Kaip pasyvus 
stebėtojas trijų paskutinių vi
suotinų Santaros suvažiavimų 
Tabor Farmoj, neiškenčiu nepa
reiškęs savo įspūdžio”. (Naujie
nos, 1958. 8. 18).

Kaip gaila, kad kol. R. Vaitys 
suvažiavimų metu, taip užsispy
rusiai tylėjo! Ir, kaip malonu bū
tų buvę, jeigu jis diskusijų me
tu būtų "neiškentęs", ir pasakęs 
savo pastabas (kurios tikrumoje 
ir priklauso mums patiems), tuo 
pačiu išgirsdamas kitų nuomonę 
jam svarbiu reikalu. Bet, kadan
gi kol. R. Vaitys neprabilo, aš 
stebiuosi jo drąsa, suskirstant 
suvažiavimo dalyvius į "saujelę” 
supratusių paskaitas, ir daugu
mą, virš kurių tos paskaitos pra 
skrido "aukštai, aukštai”... ir, 
kurių galvose žiovauja tuštumos.

Kaltinimas, kad paskaitos bu
vusios peraukšto lygio, man at
rodo gana nerimtas. Jeigu vaikas 
perkeltas iš antrojo pradžios mo
kyklos skyriaus į ketvirtąjį, 
skundžiasi, kad jam persunku — 
suprantama. Tačiau, jeigu aka
demikas skundžiasi, nelabai aiš
ku. Studijuojantieji, juk nepri
valo vien ribotis profesorių pa
skaitomis, ir vien pasirinktąja 
mokslo šaka. čia priklauso nuo 
paties žmogaus, kiek jis ko, ir 
kaip pasiima. Priemonės kiekvie 
nam prieinamos, ir jų daug. Kar 
tą per metus įvykstąs Santaros 
suvažiavimas nėra skirtas kieno 
nors galvoje esančią "tuštumą’ 
užpildyti (kad ir kol. R. Vaičio 
sugalvota mišraine), arba. išsi
aiškinti tarptautiniams žo 
džiams. "Tuštumų” užpildymą? 
reikalauja ilgesnio laiko, nei trys 
dienos, o svarbiausia noro ja? 
užpildyti. Tiesa, kalbant apie 
tarptautinius žodžius, dėl kurių 
kol. R. Vaitys priekaištauja, no
riu pastebėti, jog ir jis pats ne
mažai jų į savo įspūdžius pri 
rinko, nežiūrint, kad jiems turi
me lietuviškus pakaitalus, čir 
maždaug, kaip toj patarlėj: juo
kiasi puodas, kad katilas juodas.

Toliau, kol. R. Vaitys pyksta 
kam paskaitininkai reiškė save 
žinojimą ir juomi norėjo sužavė
ti publiką. Bet, ar kada nors te 
ko girdėti, kad žmonės žavėtus’* 
paskaitininko nežinojimu ir ne
pasiruošimu ? Arba, kad paskai 
tininkas, važiuodamas pas aka
demini jaunimą, paruoštų savo 
paskaitą tokiu stilium, lyg prie 
šais ji sėdėtų vos raštingų žmo
nių būrys?

Tačiau įdomiausias kol. R. Vai 
čio klausimas, tai: kuo Santar' 
nori būti. — ir išvedžiojimai apie 
jaunimo "pritraukimą”, bei "pri 
rišimą”. Į klausimą nemanau at- 
sakvti, nes, jeigu iki šiol dar 
neaišku, ir jeigu manoma, kad

visuotinis Santaros suvažiavimas 
yra vienintelė mūsų apraiška, su 
tikslu "pririšti” arba "atbaidy
ti” — tuomet reikia labai apgai
lestauti. Jaunimas, kuris ateina 
pas mus, nėra aklas, jis mato ir 
gali vertinti Santaros nuveiktus 
ir tebedirbamus darbus.

Dėl temų įvairumo suvažiavi
mų metu, gal ir būtų galima iš 
dalies sutikti su kol. R. Vaiči® 
pastaba. Tačiau, vėl: įdomu, jei
gu taip atsiklausus auditorijos, 
ar nepaaiškėtų, kad didesnei jos 
daliai paskaita apie literatūrą 
kur kas įdomesnė, nei apie kri
minologiją?

Baigiant — kadangi kol. R. 
Vaitys mums visiems pasiūlė iš
lįsti iš jo įsivaizduoto baltojo 
dumblo, drįstu ir aš duoti pasiū
lymą: Prieš lipdami į "tribūną", 
pagalvokim, ar ne paprasčiau ir 
prasmingiau, pakilus salėje nuo 
kėdės, savo pastabas pasakyti.

; r. s.

• Lietuvių Studentų Santaros 
naujoji Centro Valdyba susikon
centravo universitetiniame mies
te Urbanoje, kuriame yra Illinois 
universitetas — didžiausio liet^| 
vių studentų skaičiaus lankoma

'aukštoji mokykla Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Valdyba 
pasiekiama pirmininko Juliaus 
Lintako adresu: 105 East Daniel, 
Champagne, III.

• Mindaugas Balčiauskas ir
Giabrielius Gedvilą paruošė ir į 
mikrofono juostą įrašė gyvą re
portažą iš paskutiniojo santarie- 
čių suvažiavimo Tabor Farmoje. 
Juosta jau buvo perduota "Mar
gučio” radijo stoties Chicagoje 
ir šiuo metu yra išsiųsta į kitas 
vietoves.

• Santariečius suvažiavime pa
siekė vėliausias biuletenio "žvilg
sniai” numeris. Iš įdomios me
džiagos ypač išskirtinas pasikal
bėjimas su Santaros Garbės Fi
listeriu Romu Viesulu (neseniai 
laimėjusiu Guggenheimo fondo 
premiją ir išvykusiu į Paryžių 
iliustruoti bei išleisti lietuvių 
liaudies dainų knygą), kuriame 
eilė klausimų liečia mūsų liau
dies meną ir tautiškumą mene. 
Aktualus Leono Sabaliūno straip
snis "Mintys apie ateitį” ir pasi
sakymas "Santaros funkcija 
bendruomenėje”. Linksmesniąją 
'ematiką atstovauja feljetonas 
’Apie laimę ir laimingumą”.

• Valdas Adamkavičius, buvęs 
Santaros Centro, Valdybos pirmi
ninkas, tarė stiprų, uždegantį 
žodį* per amerikiečių organizaci- 
:os "We the people” suruoštą an- 
ikomunistinį susirinkimą. Pra

nešime buvo išsamiai nušviesta 
komunistų naudota taktika, oku
puojant Lietuvą, ir mestas šūkis 
Amerikai budėti, kaip komuniz
mas neužplūstų laisvojo paša
lio. Kalba susilaukė audringo pri
tarimo iš susirinkusiųjų, kurie 
užpildė didžiąją La Šalie viešbu
čio Chicagoje salę. Prie šio susi
rinkimo pravedimo, aktyviai pri
sidėjo Kęstas Dirkis ir Raselė 
Betkauskaitė.

GREETINGS and BEST WISHES 
I o Our Friends and Patrons

CARNEGIE ELECTRIC 
COMPANY

8520 CARNEGIE AVENUE

Priešais Sears krautuves

SW 1-7900

• Aleksandas Iljasevičius at
stovavo Santarą Studentų Atei
tininkų metinėje stovykloje. Vy
tautas Kavolis dalyvavo Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės sei
me ir buvo- išrinktas sekretoriu
mi. R. Ališauskas baigė sociali
nius mokslus Illinois universite
te bakalauro laipsniu ir šiuo me
tu dirba Chicagoos miesto socia
liniame departamente. Nijolė 
Bartuškaitė, aktyvi Clevelando 
santarietė, gavo sociologijos ba
kalauro laipsnį iš VVestern Re- 
serve universiteto. Albertas Ke
relis, buvęs Santaros Urban^^ 
skyriaus pirmininkas, sukūrė Le- 
tuvišką šeimos židinį su Irena 
Ausiukaityte.

&
Brangiai kolegei

EGLEI ZABARAUSKAITEI, 

jos mylimai mamytei 
JULIJAI ZAKARAUSKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojau
tą.

Lietuviu Studentu Santara 
Filisteriu Santara ir Sambūris 

"šviesa”.
I
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Viduržemio jūros pakraščiais (6) '

JŪRA, KURIOJ NĖRA VIDURIO 
KELIO

ALGIRDAS J. GREIMAS

Egėjo jūra, 
Rugpiūčio 16 d. 

šplaukiam, ačiū Dievui, iš tos 
Viduržemio jūros. Pirmą kartą 
galima laisviau atsikvėpti. Iki 
šiol buvo tik karšta ir drėgna: 
valgėm, prakaitavom ir vėl val
gėm. Ne tai, kad dabar jau būtų 
žymiai šalčiau. Bet plaukiam ir 
sukiojamės tarp dvylikos grai
kiškų salų __ Dodekanezo — ir
turkiškosios Azijos. Kuluaruose 
tarp salų švaistosi vėsūs, gaivi
nantys vėjai, ir žmogus pajunti 
norą galvoti ir jausti.

Visos šios salos __ vis gar
siais, heroiniais vardais: Kos, 
Patmos, Lesbos, Chios — mono
toniškos, skurdžios, saulės nupli
kintos, be gyvo žmogaus ar šiaip 
jau kad ir menkesnio Dievo su
tvėrimo, sakysim, ožkos.
^Mano vaizduotė galėtų lengvai 

apgyvendinti. Bet čia, kaip 
tik čia jaučiu pas save turbūt 
jau nebepataisomą graikiškos 
kultūros stoką. Jei Atėnų civili
zacija man dar šį tą reiškia, tai
norėdamas plačiau ar giliau pa
sižvalgyti graikų istorijoj, tesu- 
randu nedaugelį atramos taškų, 
šis nepakankamas įsigyvenimas 
klasikinėn kultūron labiau negu 
kas kita atriboja mane ir nuo
didžiosios humanizmo tradicijos, 
kokiai atstovauja, pavyzdžiui, 
15-20 metų už mane vyresni li
teratūros profesoriai.

Jaučiu, kad Polinezijos ar 
Centrinės Afrikos žmogus man 
artimesnis, — gal ir ne artimes
nis, neperdėkim, bet tikrai mane 
daugiau domina, — negu senovės 
graikas.

Naujasis humanizmas, į kurį 
aš bent pretenduoju, sudarytas 
ne iš vienos kultūros tęstinumo 
— per Atėnus, Romą, Viduram
žius, Europos klasicizmą — iš
jautimo, bet atvirkščiai, iš įsi
gyvenimo į žmogiškosios kultū
ros tipų įvairumą ir sudėtingu
mą.

”Kaip galima būti persu?” — 
stebėjosi Montesųuieu ironizuo
jamieji XVIII amžiaus paryžie
čiai. šia prasme aš jaučiuosi 
Montesųuieu, moderniš k o s i o s 
antropologijos tėvo, mokinys, ir 
man nesuprantama, kaip huma
nistai gali įsivaizduoti vis vieną, 
tą patį, nekintantį žmogų per 
dvidešimts penkis istorijos am
žius.

Chios sala man primena Vic
tor Hugo:

— Pro čia praėjo turkai.

v'' w\ \

— Visur tik griuvėsiai ir ge
dulas.

Jaučiu, kad baigiasi, jei taip 
galima pasakyti, mano olimpiš
ka ramybė ir pozityvus neutra
lumas. Jaučiu, kad įplaukus į šią, 
Egėjaus, jūrą reikia rinktis: ar 
esi su graikais, ar su turkais? 
Su katruo iš tų dviejų nesutai
komų, nesuderinamų ir labai 
nuoširdžių patriotizmų ?

”Su XVI amžiaus turkų inva
zija prasidėjo Tamsybės am
žius”, — net egiptiečiai taip mo
ko savo vaikus gimnazijose, tai 
ką jau bekalbėti apie pačius grai
kus.

”XVI ir XVII amžiai — tai 
turkų imperijos ir jų civilizaci
jos klestėjimo epocha”, — skai
tau Turkijos generalinio konsu

Vytine per Dėdės Šamo katilą

APIE BALTAKALNIERIUS FORMANUS 
IR JUODADARBIUS

VYT. AI

Visa kapa mūsų kultūrininkų 
specialistų, pasibalnoję nuosmū
kio juodbėrėlį, išjojo tvarkos da
ryti mūsų kultūriniuose dirvo
nuose. Pirmiausia jie išvartė lie
tuviškas gubas, paskum ėmė dau
žyti langus mūsų redaktoriams, 
kam jie neuždraudžia visokiems 
diletantams bei prasisiekėliams 
reikštis jų laikraščių puslapiuo
se ir pagaliau, suvertę visą atsa
komybę už mūsų kultūrinį nuo- 
smūkį kitiems tik ne sau, grįžo 
iš savo žygio ir rūsčiais veidais 
vėl užsidarė savo pilyje. Niekas 
iš jų nesiteikė nušokti nuo savo 
arkliuko ir atsiklaupęs paravėti 
usnių: jie tą juodą darbą suver
tu redaktoriams, o gal ir kitiems 
kultūrininkams, kurie neturėjo 
pakankamų kvalifikacijų, o gal 
ir patys nenorėjo patekti į anų 
prasišovėlių riterių eiles ...

Ką gi, gyvenimo patyrimas ro
do, kad kur kas lengviau, o kai 
kam atrodo ir garbingiau, atsi
stojus lauko pakraštyje ir prisi
ėmus dešimtininko pozą, varinė
ti kitus ravėti usnių, kaip kad 
pačiam purvintis rankas. Aš ka
žin kaip visą laiką galvojau, kad 
visi mūsų kultūrininkai yra ly
giai atsakingi už mūsų kultūri
nio gyvenimo geroves ar negero
ves, bet anas nuo kalno paskelb-

lo Aleksandrijoje padovanoto  j 
brošiūroj.

Jokio vidurio kelio čia nema
tyti ...

Pavakariais įplaukiam į Dar
danelus.

Tai kokių 10-20 Nemunų pla
tumo sąsiauris, kuriuo plaukti 
užtrunka visas popietis.

Dabar suprantu, kodėl tai jū
ros keliu nepaimama tvirtovė; 
kodėl graikai negailėjo dešimties 
metų Trojai griauti; ir kodėl net 
Winstonas Churchillis pirmojo 
karo metu į ją dantis atkando. 
Išmėtyk keletą dešimtų minų, 
pastatyk iš abiejų šonų po kele
tą patrankų, ir nei rusai į Vidur
žemio jūrą, nei Vakariečiai iš Vi
duržemio jūros nepraplauks.

Turkiją galima paimti tik iš 
Kaukazo, ar iš Bulgarijos — sau
sumos keliu, štai kodėl Turkija 
gina Europą, kodėl ji NATO są
jungai duoda 25 pėstininkų di
vizijas, kai Prancūzija ir Italija 
pasitenkina vos po šešias ne taip 
jau aiškiai iškombinuodamos.

(Bus daugiau)
----------- JT

.ANTAS

tas specialistų aplinkraštis man 
atvėrė akis. Pagal jį yra dviejų 
rūšių kultūrininkai: vieni, rink
toji kasta, taip sakant, baltakal- 
nieriai kultūrininkai - formanai 
nurodo kaip ir kas reikia daryti, 
o kiti kultūrininkai-juodadarbiai 
privalo ravėti usnis .. . Man čia 
kyla galvoje toks vaizdelis: sa
kysime, užsidegė namas, bet ug
niagesių viršininkai, užuot orga
nizavę gesinimo darbą ir paleidę 
į darbą pompas, šaukia — Ei, 
jūs, gesinkite gaisrą, o mes iš 
tolo konstatuosime, kad namas 
degs ir rašysime atsišaukimą, 
kas ir kaip privalo gaisrą gesin
ti... Ugniagesiai be porppos ...

— Klausyk, gerbiamasis, — 
kalbėjo mano draugas ir kaimy
nas Petras Pašakarnis andai 
grįžtant mums iš darbo, — kažin 
ką pasakytų mano draugai, jei 
aš imčiau skambinti jiems tele
fonu, dėstyčiau jiems apie savo 
daržo didelį kultūros nuosmukį 
ir prašyčiau juos ateiti ravėti 
piktžolių pasiaiškindamas, kad 
aš pats to darbo dirbti negalįs, 
nes turįs sukurti mažą trakta- 
tėlį apie piktžolių žalingumą dar
žo kultūrai ir jaučiąs pareigą su
rašyti instrukcijas, kaip jie tą 
darbą turį dirbti? Be abejo, jie 
pagalvotų, kad Petras Pašakar

nis praėjusią naktį bus perdaug 
paėmęs arba kad jo galvoje atsi
leido kažin kuri veržlelė.

— Ir aš tau atvirai pasakysiu, 
— tęsė toliau mano draugas at
sikvėpęs, — aš maniau, kad po 
perkūnijos ims lyti lietus. Kai 
per mūsų spaudą Jerichono ragu 
nuaidėjo nuosmūkio žygūnų bal
sas, aš labai apsidžiaugiau: štai, 
pagaliau, pasirodė ant mūsų nu
smukusio kultūros akiračio 60 
narsių ir ryžtingų vyrų, pasine
šusių į mūsų kultūros liūnus 
įleisti gaivinančio vandens, pa
galvojau aš. Ore pakvipo ne pi
giu odekolonu, bent kūrybiniu, 
svaiginančiu ozonu. Iš nuosmū
kio sursum corda į atasmūkį, į 
spinduliuojančias kūrybos viršū
nes! Ir aš buvau tikras, kad tos 
narsios kapos riteriai išsitrauks 
kardus ir sušukę: pirmyn, vy
rai! — patys pirmieji ims kapo
ti galvas visokiems nevaleivoms, 
begėdiškai teršiantiems mūsų 
kultūros lankas, o mes iš paskos 
išdundėsime į kultūros didelį žy
gį. Bet tie vyrai, paliepę kitiems 
užsimauti bliudžinėmis kelnėmis 
ir paraginę klauptis ravėti usnių, 
patys vėl išdidžiai užsidarė savo

U ragana s ”Elena”, nusiautęs š. Carolinos pakrantę, pridarė nema
ža nuostolių, nors žmonių aukų nebuvo. Apatinėje nuotraukoje 

krantan išmesti laivai, viršutinėje — vėjo nešama kėdė.

pilyje. Aš nežinau, kas tų vyrų 
generolas, bet jei žinočiau jam 
parašyčiau laišką ir patarčiau 
suskirstyti savo kuopą į mažus 
būrelius ir pavesti kiekvienam jų 
pulti paskirai kurią redakciją už- 
verčiant ją aukštos kokybės 
laikraštine medžiaga lygiai taip 
pat, kaip jiems patarė Europos 
Lietuvio humoristai plačiai pra- 
siviepdami: ”60 specialistų pa
gamino vieną straipsnį, sako 
jie. Po to vėl atsigulė ant ap
džiūvusių laurų. Jei kiekvienas 
iš jų būtų parašęs po vieną, tai 
6 lietuviški laikraščiai būtų tu
rėję po 10 straipsnių. Redakto
riai iš džiaugsmo būtų tris die
nas nesiskutę barzdų, visą dile
tantų kūrybą būtų į krepšius su
kišę ir bent kartą ramiai išsimie
goję”. ..

J. Balčikonis savo Dabartinės 
Lietuvių Kalbos žodyne nuosmū
kio žodį taip aiškina: smukimas, 
nykimas, dekadansas. Bet ar iš 
tikrųjų mūsų tremties kultūri
nis gyvenimas taip jau smunka 
ir nyksta? Mūsų rašytojai plunk
snos nepadeda, mūsų dainininkai 
sėkmingai konkuruoja su kita
taučiais, mūsų kompozitoriai sa

vo kūriniais atkreipia ne tik sa
vų kritikų akį, mūsų dailininkai 
gyvai reiškiasi savo parodomis 
bei rietenomis, turime gausingą 
savąją spaudą, mūsų teatralai 
dar toli gražu nesirengia galuti
nai nuleisti uždangos, gyvai kru
ta mūsų akademinis jaunimas, 
į skautų jubiliejinį sąskrydį su
skrido arti 1,000 jaunuolių, dau
gelyje Amerikos vietų girdime 
radijo bangomis lietuvišką žodį, 
tebedainuoja Čiurlionio ir kiti 
ansambliai, gražiai praskambėjo 
tremties padangėje lietuviška 
opera ir nemano nutilti, pagaliau 
gal visų tų kultūrinių pasireiš
kimų išvardijimą būtų galima 
apvainikuoti J. Kapočiau Lietu
vių Enciklopedijos leidimu.

Ak, žinoma, ne viskas gerai, 
bet ar kada buvo ir bus gerai? 
Nuosmūkio tyrinėtojai, žvelgda
mi į tremties kultūrines apraiš
kas, yra linkę žiūrėti į jas pro 
tirštai apsmilkytus akinius, at
sigręžę gi į nepriklausomos Lie
tuvos laikus, savo juodus stiklus 
jie keičia į šviesesnius. Bet ir 
anais laikais nebuvo jau taip vis
kas idealu. Ir tada mes kovojome 
už lietuvių kalbos pagryninimą, 
barėme publiką už permažą laik
raščių ir knygų skaitymą, reika
lavome gyvinti kultūrinį gyve
nimą, puolėme vyriausybę kam 
ji nesteigia Kultūros Fondo, ir 
tada mūsų dailininkai baltakiuo
dami švaistės kardais vieni prieš 
kitus, kaip ir čia, pliekėme mes 
kaili Piliponiui ir broliams Tom- 
dvkams, kam jie gamina nuoty
kiu romanus ir jais ”gadina” 
publikos literatūrinį skonį, ar
šiai kovojome, bet nieko negalė

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People
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jome padaryti rusiškiems vadi
namiems dvilitiniams roman
sams, kuriais aprūpindavo Rypa, 
o kiek išliejome rašalo bekapo- 
dami savo geltoną bulvarinę 
spaudą! Ir t.t., ir t.t. Buvo mūsų 
kultūriniame gyvenime viršūnių, 
bet buvo ir neišvengiamų žemu
mų.

Gal tūlam atrodo, kad mes 
tremtyje gyvename dabar po kul
tūrinio nuosmūkio ženklu, bet, 
praėjus vienam kitam dešimtme
čiui, gal mūsų kultūros istorikai 
tą laikotarpį vadins auksiniu 
amžiumi...

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, 366 
psl., kietais viršeliais, gerame 
popieriuje, kaina tik $5.00. Ra
šykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 
S. Halsted St., Chicago 8, III.

ĮSTABŪS 1 DRAUGAI
AXEL MUNTHE

(20)
Bet saulė lieja atleidimą subyrėjusiam 

tokios daugybės nusikaltimų liudininkui, ir 
niūraus imperatoriaus vizija dingsta iš tavo 
minčių. Dabar yra taiku ir ramu Tiberijaus 
viloje. Tu guli ten aukštieninkas, paklydu
siomis virš įlankos akimis, ir tau atrodo, jog 
pasaulis baigiasi už jos švelnių krantų. Kas
dienybės triukšmas tavęs čia nepasiekia, visi 
disonansai nutilę; tavo mintys be jokio rū
pesčio skraido aplinkui, čia žaisdamos su ban
gomis prie Sorento uolų, čia sveikindamos 
Ischios miškelius, čia skindamos kvapnias 
rožes žaliose Posilipo pakrantėse. Ir taip ap- 
J^kos suvokimas pamažu nyksta, tu nebe
girdi besisukančių ratų ūžimo savo minčių 
fabrike — šiandien poilsio diena, ir tavo 
dvasia gali svajoti. Apie ką tu svajoji? Ne
žinai! Kur esi? Nežinai! Tu skraidai baltais 
žuvėdros sparnais toli, toli virš plačių van
denų; tu buriuoji su skaisčiais debesimis 
aukštai, kur jokia mintis negali tavęs pa
siekti.

Bet tu vis dėlto esi tik kalinys. Kalinys, 
kuris svajojo esąs laisvas ir vidur savo sva
jonių buvo pabudintas prižiūrėtojo raktų 
tarškėjimo. Balsų garsai užgauna tavo ausį, 
ir, kaip sparnan pašautas paukštis, tu krinti 
žemėn, šalia tavęs stovi įžūlus individas, ir

jis sako savo draugui, jog esą neįtikėtina, 
kad būtų tokių prozaiškų žmonių, kurie ga
lėtų užmigti vietoje, kuri yra tokia ”wun- 
derbar”. Aha, tu miegojai, ar ne?

Žavioji akimirka dingo, harmonija su
griauta, ir tu keliesi, norėdamas nueiti šalin. 
Jis tada užpuola tave su klausimu, ar tu ne
manąs, jog įlanka esanti mėlyna? Ir nespėji 
nueiti nė dešimties žingsnių, kai jis ir vėl 
tave provokuoja, atakuodamas pastaba, jog
ir dangus esąs mėlynas. Tu tikiesi išsigelbė- 
siąs, piktai pažvelgdamas į jį — aš tai ban

džiau daugel kartų, bet tai nedaro jam jokio 
įspūdžio. Tu bandai jį įtikinti esąs kurčias — 
taip pat negelbsti; jis priima tai už kompli
mentą, nes jis mėgsta kalbėti pats vienas.

Saulė yra aukštai zenite, ir vasaros diena 
tokia šilta — eime, pasimaudysime vėsiame 
Mėlynosios grotos vandenyje. Ne, drauguži, 
ne ten. Net tenai, kaip rykliai, jie atplauks 
paklausti mūsų, ar mes žiną, kad Kaprio 
Mėlynoji grota yra vokiška, kad ”ein Deut- 
scher” ją atradęs 1826 metais. Einam į ”Bag- 
ni di Tiberio” — imperatoriaus vonios griu
vėsius — ten nusirengsime viename iš tų 
vėsių kambarėlių, kurie išliko tarp milžiniš
kų subyrėjusių blokų, ir šoksime į safirinį 
vandenį. Bet ar tu matai tas dideles duobes 
puikiame smėlyje. Deja, bičiuli, negalime.

žinau tuos pėdsakus, ir ten sėdi ji, blondinė 
Gretchen, skaitydama vieną iš Spielhageno 
novelių — jei ji skaitytų Heinę, galbūt dar 
jai atleisčiau.

Mes grįžtame pakrante į Mariną ir pasu
kame senuoju taku, vingiuojančiu tarp vy
nuogynų į miestelį. Nelaimei, naujasis ke
lias jau beveik baigtas, tačiau mes, žinoma, 
labiau vertiname senąjį, vaizdingesnį. Pa
krantėje mes užšokame ant molbertų su da
žų dėžėmis — spąstų svajotojams; šalia kiek
vieno spąsto po dideliu skėčiu sėdi mėgėjas, 
šaukdamasis pagalbos ”Teufel”, kuris, aš ma
nau, jam ir pagelbsti.

Tu siūlai užsukti pas Alberto Pagano — 
taip, tu teisus, tai, be abejonės geriausiaso
viešbutis visoje saloje. Senasis Pagano, pui

kus vyras, mirė prieš daugelį metų ir tik se
nieji kapriečiai begali jį atsiminti. Jo sūnus 
Manfredo dabar administruoja viešbutį, yra 
labai geras mano draugas; tačiau ne jo kaltė, 
kad namas tapo tokiu vokišku, it būtų di
džiojo faterlando” viduryje. Mažiausiai pen
kios dešimtys jų susirenka prie stalo didžia
jame valgomajame. Ant sienos kabo gipsinis 
kaizerio medalionas, papuoštas šviežiais lau
rais; ir jei jie tau pasakys komplimentą, per 
klaidą palaikydami tave prancūzu — tai ne
trukus jie gali susidaužti stiklais praeito karo 
atminimui — tai teko man pačiam pergy
venti. Vietoj tylos ir ramybės, kurios tu il
giesi, visą vakarienės metą girdėsi baisų 
žvengimą, tarytum kokioje Bremeno ”Knei- 
pe”. Iš nusivylimo tu sprunki pro sodan ve

dančias duris — pagaliau, juk tu esi Italijo
je! Tenai, pergoįoje, mėnulio spinduliai žai
džia vynuogėmis, oras yra švelnus ir malo
nus, ir vasaros vakaras rečituoja tau jaus
mingą sonetą, kompensuodamas už prozą vi
duje. Tu vaikštai ten vienišas, bet vos tik 
spėji sau ištarti, koks esi laimingas, kai 
ramią naktį suardo į karo šūkį panašus

”Heil dir im Sieges Kranz!” 
ir gatve ataidi mažųjų Kaprio padaužų baisus 
choras;

”Ach du lieber Augustin!
Augustin, Augustin!”

žinoma, mane išgąsdino tas pasipūtimas, 
kuriuo daugelis mano "Laiškų iš gedinčio 
miesto” skaitytojų nusuko savo nosis nuo 
būrio mano draugų — lazzaroni, apdriskusių 
senų vienuolių, išbadėjusių jūrininkų ir t.t. 
Šį kartą atėjo laikas supažindinti jus apie 
mano ryšius su šiek tiek aukštesniais luo-v
mais, ir dabar aš papasakosiu nuotykį, lie
čiantį aukštąsias visuomenės aferas. Tai at- 
sitiko Kapryje prieš daug metų ir drama- 
tis personae susidėjo iš mano draugo 
D., manęs paties ir karalienės Frederikos, 
tuomet dar Vokietijos princesės.

Tuo metu viešbutyje tebuvome tik du 
profanai; mano draugas D. ir aš. Visas di
dysis stalas buvo vokiečių rankose, o mudu 
sėdėjome prie mažo šalutinio stalelio. Ten 
buvo mūsų mažoji observatorija, kaip profe
soriaus Palmieri ant Vezuvijaus kalno. Jau

keletą dienų jautrūs mūsų nuovokos instru
mentai įspėdinėjo, kad prie didžiojo stalo 
dedas kažkas nepaprasta, žvengimas buvo 
garsesnis, negu visada, dūmai kilo tirštes- 
niais debesimis, alus tekėjo upeliais ir veidai
liepsnojo raudoniu__viskas skelbė netolimą
patriotizmo erupciją. Vieną vakarą ten atėjo 
telegrama, kuri pro balsų babelį buvo 
skaitoma garsiai — ją skaitė keliaujantis 
pardavėjas iš Potsdamo, kurio aš nekenčiau, 
nes jis knarkdavo naktimis: jo kambarys 
buvo šalia manojo, o viešbučio sienos buvo 
plonos. Telegrama skelbė, kad Vokietijos prin
cesė, praleidusi keletą dienų Neapolyje, kitą 
dieną ruošiasi aplankyti Kaprį — griežčiau
siu incognito. Atrodo, kad niekas nesuprato 
žodžio "incognito”, kuris reiškia ramybės 
troškimą, ir likusią vakarienės dalį karingi 
patriotai tik ir tekalbėjo apie tai, kaip ge
riausiai sugadinti nelaimingosios princesės 
išvyką į salą. Buvo sustatyta visa progra
ma : bus įrengta triumfo arka, parinkta dele
gacija užpulti, vos tik jai iškėlus koją į kran
tą, o pagrindinės jėgos užblokuos jos kelią 
į piazza. Choru bus dainuojamos patriotinės 
dainos, sakomos kalbos, o keliaujantis par
davėjas iš Potsdamo pasveikinimo eilėraščiu 
turės patvirtinti tai, kas jau pakankamai 
buvo aišku iš jo veido — kad poezija ne jo 
specialybė. Visuose Kaprio darželiuose bus 
išlaužytos rožės, ištisai krūmai ir medžiai 
bus nurauti triumfo arkai apdengti, ir visą 
naktį jie pins vainikus ir siūs vėliavas.

(Bus daugiau)
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ATGAL ŽIŪRINT
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Labai jau dažnai mes rašinė
jamo ir savas kišenes verčiame, 
metams besibaigiant. Kai pro 
rankas visi metai praūžia tai lyg 
ir drąsiau aplink pasižvalgyti. 
Tačiau, būdami savos žemės ūki 
ninku vaikai, pabandykime nu 
imti derliu dabar, rudenėliui pra
sidėjus. Juk tiesą sakant, naujas 
sporto sezonas jau lyg ir neper 
toliausiai, taigi atgal galima jau 
praeivio akim žvelgti. Tad kas, 
kur ir kaip?

Prakaitas aikštėje
Kadangi sporto pagrinde, anot 

gerų rašeivų, stovi "varžybinis 
pradas”, tad ir prabėkime pro 
aikštę akimis. Nerašykime taip 
jau visų skaitmenų, bet tik šiaip 
sau pauostykime pralietą prakai
tą.

Šjmet, galime prisipažinti, 
prakaito buvo; apygardinės, "vi
sasąjunginės", pabaltiecių ir 
šiaip visokiausių smulkesnių žai
dynių.

Per mūsų metines žaidynes, 
kai visas svietas sugarmėjo Cle- 
velandan, nutiko taip, kad vienaą 
žaidėjas susinervavo, kitam irgi 
kraujas užkaito ir, bendradar
biavimo visai neieškant, buvo 
apsistumdyta. žinoma mums, lie
tuvninkams, toks įvykis ne tik 
nemalonus, bet ir naujas. Ana va, 
į tą įvykį reagavo net vadovy
bės. Sportininkai buvo labai jau 
griežtai perspėti, kad aikštėje 
nesimuštų. Girdi, lietuviai jei 
jau mušasi tai ne aikštėje, bet 
ten, kur visiems linksma, žinia, 
įvykis nemalonus, bet nereikia 
iš to dramas kurti. Juk įsikarš
čiavus atsitinka visaip. Nesakau, 
kad mušeikas reikia ginti, bet 
jei amerikiečiai žaidėjus dėl to 
diskvalifikuotų, tai jau seniai 
sporto aikštės būtų tuščios.

Menu, kai buvo prašyta mūsų 
sportininkų atvykti atstovauti 
lietuvius į praėjusias pabaltiečių 
sportines varžybas, vykusias De
troite ir Chicagoje. Buvo žadėta, 
buvo tikėtasi, kad bus, o mūsieji 
"žinomieji sporto meisteriai ię 
ateities viltys” net nesiteikė at
sakyti į laiškus. Va, už tokius 
darbelius verta drausminti mūsų 
sportininkus.

Manding, anas sportininkas, 
vieną kartą pasikarščiavęs aikš
tėje ir dėlto perspėtas, vengs 
daugiau stumdymosi, tačiau kas
gi pradės drausminti visus tuos 
neklaužadas, dėl kurių kenčia pe 
tik jo vardas, bet, kas svarbiau
sia, temdoma lietuvio sportinip- 
ko asmenybė ? Tad laikas susirū
pinti. Toliau.

Gaidys ant savo mėšlyno • I
Dažnai nė su didele lazda gai

dys savame mėšlyne nėra įvei
kiamas, nes jis ten jaučiasi nar
siai. Taip ir su mūsų sporto klu
bais. Neretai bendraujame tarp- 
klubiniai tik sporto aikštėse, o 
jau už aikštės ribų tai — gink 
Dieve. Už aikštės ribų tai daž
niu ils iai su kitais klubais kalba
mės apsišarvavę kietu, siauru ir 
buku užsispyrimu nematyti sa
vo kaimyno. Taip vyksta bendra
vimas ne tik tarp klubų, bet ir 
su vadovybe. Atrodo, kad mū-

Tose pačiose pabaltiečių pir
menybėse, gero vieno mūsų sta
lo tenisininko pasirodymo dėka, 
buvo rungtynės laimėtos. Nuo
monė apie šitą laimėjimą aiški: 
latviai silpni ir galima kepurė
mis užmėtyti. Argi? Pasak lat
vių du geriausi žaidėjai neatva
žiavo. Tad kur čia užtikrinimas 
ateičiai ?

Arba vėl. Buvo linksma, kad 
mūsų tinklininkai sugebėjo lai
mėti net du setus. Linksma, nes 
palyginus tai, ką mes tinklinyje 
sugebame ir ką latviai žino, tik

rai džiugu. Tačiau ar galima 
džiaugtis, kad buvo geras trene
ris, kurios ... sėdėdamas už aikš
tės ribų garsiai skaičiavo "viens, 
du, trys”. O maniau, kad mes 
mokame iki dešimties suskaičiuo
ti... Tad argi tokie "treneriai” 
gali tvarkyti rinktinę?

Va tokios trys mintys peršasi, 
žvilgterėjus į praėjusį mūsų 
sporto sezoną. Visais dalykais 
reikia susirūpinti, nes visi yęa 
tvarkytini ir visi, juos sutvar
kius, prisidės prie sportinio gy
venimo pagerinimo.

TORONTAS SPORTO ŽENKLE
Šiais metais Toronto lietuvių 

sporto klubas VYTIS švenčia 
garbingą 10-ties metų sportinės 
veiklos sukaktį. Ta proga rugsė
jo mėn. 27-28 dienomis vyko žai
dynės, kuriose dalyvavo: Chica
gos LFK LITUANICA, Cleve
lando ŽAIBAS, Detroito KOVAS, 
Hamiltono KOVAS, Montrealio 
TAURAS, Rochesterio SAKA
LAS, Toronto AUŠRA ir žaidy
nių rengėjai — Toronto VYTIS.

Jėgos buvo bandomos: stalo 
tenise, krepšinyje, tinklinyje, 
šachmatuose, lauko tenise ir 
futboje.

žaidynės pradėtos stalo teni
su. Moteris atstovavo tik vieti
nės pajėgos. Pirmąją vietą lai
mėjo Toronto vytietės, lengvai 
įveikusios Toronto AUŠRĄ re
zultatu 3:0. Po jų "susikibo” vy
rai. Pirmose rungtynėse Hamil
tono KOVAS "sudorojo” Toron
to AUŠRĄ 5:2. Detroito KOVUI 
pavėlavus į rungtynes ir, be to, 
nesudarius pilnos komandos, lai
mėjimas užskaitytas Toronto 
VYČIUI. Po to Hamiltono KO
VAS įveikia Rochesterio SAKA- 

sų pačių rinkta sportinė vadovy- LĄ ir baigmėje susitiko su To
bė yra kažkoks pasakų baubas, 
mus net sapnuose gąsdinąs. To
kias išvadas darausi, pasiklau
sęs vieno pasitarimo, kuriame 
dalyvavo keletas klubų vadovų 
bei sportinės vadovybės atstovų. 
Taip darydami, "nuskriaudžia- 
me”, Siūlaičio žodžiais tariant, ne 
ką nors kitą, bet patys save. Ir 
čia tenka stengtis save auklėti.

perėmė į savo rankas ir vienu 
metu turėjo net 24:13 savo nau
dai. Tik kėlinio gale vytiečiai 
spusteli ir padėtį sušvelnina. Pir
mo kėlinio rezultatas — 34:31 
AUŠROS naudai.

Antrame kėlinyje VYTIS už
spaudžia ir Ignatavičiaus, Preik- 
šaičio bei Gvildžio metimais veda 
47:41. Įsiterpia AUŠROS Lauri- 
•navičius, Jankauskas ir Bunti- 
nas ir vėl AUŠRA pirmauja 54: 
52, Duliūnas atsako pilnu krep
šiu ir rezultatas 54:54. Ir kaip 
tik šiuo kritišku momentu To
ronto VYTIS padaro taktišką 
klaidą: Duliūnas pakeičiamas ki-

ir kovos dvasios vienetas. Jau 
šių žaidynių metu jie drebino 
favoritų sostus.

Pagarbos verti ir Toronto VY
ČIO bei AUŠROS vienetai. Nors 
krepšinio sezonas dar neprasidė
jęs, bet, atrodo, žaidynėms ruo
šėsi ir paliko vražių prisiminimų. 
Gal tik VYČIUI reiktų įlieti bent 
kiek "jauno kraujo". Pažanga 
jautėsi ir Rochesterio penketu
ke. Prie "senių" gražiai derinosi 
Grėbliūnas, Sedlickas ir Mala- 
šauskas. Komanda, nors ir iš lė
to, bet progresuoja. Sekant pir
menybių eigą atrodė, kad vienin
telis šuolį atgal padaręs vienetas 
yra Detroito KOVAS. Toronte jo 
eilėse nesimatė Montres, brolių 
Butkų, Thamsono ir Šimkaus 
Jiems vėl grįžus į komandos ei
les KOVAS vėl turėtų pakeisti 
dabartinį komandos veidą. Ypač, 
kada į jos eiles įsijungė iš ka 
riuomenės grįžęs A. Bačka.

Futbole metai po metų žengia
me atgal: senesnieji vienas po 
kito pasitraukia, o prieauglio ar 
ba nėra, arba dar nepriaugęs 
juos pakeisti. Tas aiškiai matė
si Toronte: abi komandos daly
vauja pirmenybėse. Taigi, savo 
pajėgume, tačiau stebint rung 
tynių eigą darnaus ir apgalvoto 
žaidimo neteko matyti. Reikia ti
kėti, kad jaunoji karta susikon- 
densuos ir lietuviškasis futbolas

INFORMACIJOS Iš KAIRO (6)

KĄ SAKYTUM, JEI TAU 
NUSUKČIAU SPRANDĄ”

tu žaidėju. AUŠRAI, atrodo, to 
tik ir reikėjo: greitais antpuo- vėl bus atstatytas.

Šita proga apie muštynes už
simenu, nes norisi prie kHo įvy
kio sustoti, kuris mums daug 
skaudesnis, o vis dėlto visų mū
sų labai jau perdaug toleruoja
mas. Jei mes matome aikštėje to
kius eilinius apsistumdymus, tai 
kodėl nepastebime kito nusižen
gimo? Kalbu apie nepakenčiamą 
ir skubiausiai šalintiną sąmonin
gą prasižengimą — neatvykimą 
į savas arba pabaltiecių žaidy
nes. šita liga serga visi sporti
ninkai be išimties, o mes ją tole
ruojame nors tai mums kainuoja
visapusiškai; nukenčia sportinis 
lietuvio orumas ir dažnai finan
siškai nukenčiame.

Kepurėmis neužmėtysime
Ir trečioji pastaba būtų užsi

minimas apie mūsų laimėjimus 
"užsienyje”.

Menu, kaip pernai, mūsų krep
šininkams gavus pylos nuo bro
lių, mes ieškojome kaltininkų ir, 
žinoma, radę spaudoje gerokai 
pamokėme, šįmet padarėme pa
žangą, kad šiaip taip laimėjome. 
Džiaugėmės ir net vadovui atlei
dome nuodėmę, kurią jis padarė, 
nepaskelbdamas spaudoje apje 
savo planus. Viskas gerai, kai 
laimime. Net ir tam. pačiam va
dovui tas iwits laikraštis (sic!) 
atleido ir pagyrė už jaunatvišką 
energiją,
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ronto VYTIMI. Kaip ir buvo 
laukta, pirmąją vietą laimėjo 
Toronto VYTIS pasekme 5:1. 
Reikia pabrėžti, kad Toronto ei
lėse žaidžia naujasis Kanados 
stalo teniso meisteris Gvildys.

Tinklinyje Detroito KOVAS 
trijų setų kovoje išplėšia perga
lę prieš Toronto VYTĮ ir suklum
pa prieš geresnį Clevelando ŽAI
BO šešetuką. Paskutinėje rung
tynėse žaibiečiai palaužia To
ronto VYTĮ ir laimi pasekme 
2:0. ^irmosiop dvi vietos išveža
mos į "užsienį”. Clevelando ŽAI
BAS — 2 laimėjimai, Detroito 
KOVAS — 1 laimėjimas ir To
ronto VYTIS.

Teuka pabrėžti, kad viename 
sete Toronto VYTIS vedė net 
14:7 prieš Clevelando ŽAIBĄ, 
bet clevelandiečiai pasekmę ne 
tik išlygina, bet ir laimi iš eilės 
surinkę net 9 taškus!

Moterų grupėje, neatvykus 
Clevelando ŽAIBUI, buvo sužais
tos draugiškos rungtynės tarp 
vietos esčių ir Toronto VYČIO 
komandų. Vytietės pralaimėjo 
"viešnioms iš šiaurės” pasekme 
2:0.

fyĮo,tęrų krepšinyje. reiškėsi tik 
Kanados klubai. Pirmose rung
tynėse Toronto AUŠRA nelauk
tai nugali žaidynių favoritą — 
Toronto VYTĮ rezultatu 31:28. 
Hamiltono KOVAS lengvai ”ąn- 
doroja” Montrealio TAURĄ 25: 
16 ir baigmėje pralošia Torontp 
AUŠRAI pasekme 3(5:25* (12: 
n).

Baigmėje žaidė: Toronto AUŠ
RA _ Siniūtė, Simonaitytė, Uo- 
gintaitė 15, Grigaitytė, Galavec- 
kaitė 7, Rekštytė, šapokaitė 14, 
Juškaitė, Galoveckaitė.

Hamiltono KOVAS — Bukai- 
tytė 6, Meškauskaitė 4, Minio- 
taitė, Stanaitytė,' Petrušaitytė 3, 
Virbickaitė 2, Prunskytė 7, Že
maitytė 2.

Vyry krepšinyje Montrealio 
TAURAS nugali stalo tenisinin
kais "sustiprintą” Detroito KO
VĄ 66:53 (26:27) ir tik po pra
tęsimo suklumpa prieš Toronto 
AUŠRĄ 57:56. Pilno laiko rung
tynės baigėsi 49:49. Toronto 
VYTIS įveikia Rochesterio SA
KALĄ 66:52 (30:23).

Baigmėje susitiko Toronto 
AUŠRA ir Toronto VYTIS, šioset >
rungtynėse susikirto jaunatvė ir 
patirtis. Ir, reikia pabrėžti, tiek 
vieni tiek kiti parodė savąjį "aš".

Pradžioje vytiečiai vedė 6:3, 
bet ĄŲ$ĘĄ gręįtąi įniciątyv^

liais pralaužia VYČIO dengimą 
ir pasekmė jau 65:56 jų naudai. 
VYTIS dar bando kovoti, bet ne- 
įnieta baudų, o Žukas neišnaudo
ja "mirtinos” progos iš po krep
šio. Grįžta Duliūnas, bet jau po 
laik<?: — rungtynės artėja prie 
galo, o AUŠRA pradeda "šaldy
ti” kamuolį. Ignatavičius su 
Preikšaičiu rezultatą švelnina 
iki 65:62, bet teisėjo, švilpukas 
sugniuždo visas viltis. Rungty
nių pasekmė: 65:62 (34:31)
AUŠROS naudai.

Toronto AUŠRA: Jankauskas 
9, Grigaitis 3, Venckus 1, Lauri
navičius 16, Juozaitis 2, šiurna, 
Gudas 10, Butkevičius, Styga, 
Kulys3, Strimaitis, Buntinas 21.

Toronto VYTIS: Prekšaitis 21, 
Ignatavičius 22, Barsėnas 2, 
Gvildys 6, Žukas, Duliūnas 9, 
Supronas 2.

įaidynių metu savo jėgas ban
dė ir lauko tenisininkai. Toronto 
VYČIO Rautinš įveikė Grybaus
ką, Paltaroką ir gavęs be žaidi
mo tašką iš Žuko laimėjo pirmą 
vietą. Dalyvavo tik 4 žaidėjai.

Futbolą atstovavo Toronto 
VYTIS ir Chicagos LFK LITU- 
ANICĄ.

Toronto VYTIS: Palm, Bud- 
reckas, Baliūnas, Rožaitis, Vėly
vis R., Bayliss, Šimkus, Lietuv- 
nikas, Vėlyvis J., Preikšaitis, 
Kulys (Supronas).

Chicagos LFK LITUANICA: 
Perkūnas, Linartas, Glieda, Lu- 
kauskas, Malinauskas, Martin- 
kus, Stulga, Kožėnas, Peteraitis, 
H. Jenigas, Schorhausen.

Jau pirmose minutėse inicia
tyvą perima VYTIS ir gražiais 
J. Vėlyvio ir Šimkaus šūviais 
veda 2:0. Pralenda Preikšaitis 
ir aukštą kamuolį galva nukrei
pia į vartus. Rezultatas: — 3:0 
VYČIO naudai. Lituanicos Pete
raitis pasekmę švelnina iki 3:1, 
bet J. Vėlyvis išnaudoja chica
giečių gynimo klaidą ir įmušą 
paskutinį rungtynių įvartį. To
rontas lengvai laimi pasekme 
4:1. Abi pusės turėjo gražių pro
gų, bet jų neišnaudojo.

šeštadienio vakare įvyko tra
dicinis sportininkų vakaras. Gra
žioje salėje ir gero orkestro ap
linkumoje sportininkai ir jų bi
čiuliai jaukiai praleido laiką.

Bendros pastabos: Sekant 
rungtynių eigą nustebino krep
šininkių padaryta pažanga. Tuo 
keliu eidamos jos atsieks tikrai 
gražių rezultatų. Tik gaila, kad 
Čia sporto šaka mažai domisi 
J. A. V. klubai: — Toronto šven
tėje Kanadą atstovavo 4 sporto 
klubai ir kiekvienas turėjo mote
rų krepšinio .penketukus. O kur 
gi "amerikiečiai" ? Atrodo, ir šio
je sienos pusėje reiktų susirū
pinti moterų krepšinio koman
domis.

Gražiai pasirodė ir Montrealio 
TAURO vyrų krepšinio koman
da. Nors ūgiu ir nepasižymįs, 
b,et pilnas jaunatvės, energijos

Į akis krito ir vienas kitas 
"mažmožis”, žiūrovą ne kaip nu
teikė uniformuoti su cigaretėmis 
"panosėje” sportininkai. (Turi 
galvoje krepšinį ir tinklinį). Ma
nau, klubų vadovybės- turėtų į 
tai atkreipti dėmesį. Tas kenkia 
sveikatai ir, be to, nukenčia spor
tinė etika.

Ne prie gerųjų pavyzdžių pri
skirtinas ir "kietųjų" gėrimų 
naudojimas. Tuo mes pasižymėję 
jau nuo seno, to įpročio neatsi
kratėme ir šiandien. Galėčiau 
tvirtinti, kad sudarę šios "spor
to” šakos mėgėjų komandą bū
tume vieni pirmųjų pasaulyje.

V. S.

V. V. Sporto Apygardos komi
teto posėdyje, dalyvaujant pirm. 
P. Petručiui, vicepirm. — J. Idze- 
liui ir VI. Simučiui, ižd. S. Pet
rauskui ir sekr. J. Kirvelaičiui, 
buvo aptarta eilė organizacinių 
reikalų. Nutarta padidinti apy
gardos komitetą. Spaudos ir in
formacijos reikalams pakviestas 
sutiko būti Vladas Pauža.

Sveikiname ir linkime
Rimantą Dirvonį ir Danutę 

Koklytę, sukūrusius šeimos ži
dinį, sveikiname ir linkime viso
keriopos sėkmės.

Rimantas yra vienas studentų 
ASK Lituanica steigėjų ir da
bartinis krepšinio komandos ka
pitonas. Yra atstovavęs lieuvius 
pabaltiečių pirmenybėse Vokieti
joje ir Amerikoje.

Danutė, kuri yra baigusi Mt. 
St. Joseph College, aktyvi visuo
menininke ir kultūrininkė.

Redakcija
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Tą patį vakarą, kai buvo gau
ta aukščiau minėta žinia, apie 11 
valandą iš Metropolitan baro 
"Dug-Out” išėjo jauna moteris. 
Britų karininkams, kurių drau
gijoje gėrė kokteilius, ji pasakė, 
jog norinti "pasipudruoti nosį", 
tačiau vietoj durų su užrašu 
"Ladies", ji pasuko į telefono 
būdelę.

Kabinoje Ivetė, kuri Metropo- 
litane vaizdavo prancūzų šokėją, 
išsuko telefono numerį. Atsilie
pusiam "žydų agentūros" tarpi
ninkui ji hebraiškai pasakė:

— Buvau 10 valandą susitaru
si su tuo jaunu egiptiečiu, Hus- 
seinu Gaaferiu. Jis neatėjo. Ne
tikiu, kad jis būtų mane palikęs 
dėlto, kad manęs nemėgtų. Ba
re girdėjau, kad. anglai kažko 
iešką. Ar tik jis nebus tas ieško
masis?

Žydų agentūros ryšininkas pa
tarė :

— Tad nueik pas jį į namus ir 
pasidairyk. Grįžusi, papasakosi 
mums.

— Gerai, — tarė Ivetė. — ša
lom, Moiše.

— Šalom, Ivete. Ir būk atsar
gi.

Prieš pat vidunaktį senas tak
sis sustojo ant Nilo kranto, už 
šimto metrų nuo Epplerio plau
kiojančio namo. Ji atsargiai pri
siartino ir valandėlę klausėsi. 
Pro langą tamson veržėsi šviesos 
spindulys, ir jai lyg ir pasigirdo 
stiklo tarkštelėjimas.

Kai ji pagaliau paskambino, 
tyla, lyg sunki uždanga, apgaubė 
namą. Dar kartą paskambino. 
Jokio atsakymo.

duojąs amerikiečiu.
— Sakau gi tau, — kalbėjo 

antrasis gryna vokiečių kalba, 
— jie pranešė: rytoj, 24 valan
dą. Ir po to absoliuti tyla.

Tada Eppleris:
— Negaliu suprasti, čia sėdi

me su nepaprasta žinia, o jie 
mums pasakoja, kad turime 
laukti iki rytojaus. Galima iš 
proto išeiti.

Tada, trumpai pasišnibždėję, 
abu vyrai atėjo pirmam kamba
rin. Eppleris atidžiai pažvelgė į 
Ivetės akis.

— Ką tu sakytum, jei aš tą 
tavo gražųjį gulbės kaklą nusuk
čiau? — paklausė vokiškai.

Ji suprato kiekvieną žodį, bet 
jai pasisekė neišsiduoti. Ji tepa
sakė :

— Dabar plūsti mane tu, bjau
rybe.

Žinoma, ji tai pasakė prancū
ziškai, tartum būtų nė žodžio ne
supratusi. Abu vyrai nusijuokė.

Tačiau pavojus Ivetei dai^Re- 
buvo galutinai praėjęs. Jie vėl 
smarkiai gėrė, ir ūpas kilo — 
bent taip buvo vaizduojama. 
Staiga Eppleris išsitraukė pisto
letą ir ramiai nukreipė į Ivetę:

__ Tu juk niekada mūsų ne
išduosi, cherie? Priešingu atve
ju turėčiau panaudoti šį daiktelį.

— Kvailiukas, — pasakė Ive- 
tė. — Kam aš turėčiau pasako
ti — gal tavo motinai?

Ji švelniai paglostė jo plaukus, 
o Eppleris ištraukė iš kišenės 
pluoštą banknotų.

— Štai, — pasakė. — Jei liksi 
pas mane, bus daugiau.

Ji liko pas jį, iki rytas išaušo. 
(Bus daugiau)

Pasisekė
Dirbtina tyla tik padidino įve

lės įtarimus. Tas vyras, vadinąs 
save Husseinu Gaaferiu, matyt, 
turi svarbių priežasčių, jei neno
ri jos įsileisti. Ji nutarė suvai
dinti įsimylėjusią šokėją.

— Atidaryk, Husseinai, — su
šuko ji. — Aš esu, Ivetė. Labai 
pykstu. Kodėl neatėjai?

Jai pasisekė. Viduje staiga 
pradėjo groti gramofonas, du
rys atsidarė, Ivetė buvo įtrauk
ta vidun, durys vėl užsitrenkė.

Šeimininkas buvo nesiskutęs. 
Nuo jo sklido stiprus alkoholio 
kvapas.

Ji vaizdavo pykstančią. Jie 
galėję drauge kur nors nueiti, 
būtų buvę labai smagu, kodėl jis 
ją palikęs. Jis teisinosi. Labai 
užsiėmęs, negalėjęs ateiti. Bet 
dabar ji esanti čia, todėl galį iš
gerti. Jie gėrė ir sekė vienas ki
tą — Ivetė, mažoji žydų agen
tūros agentė, ir didysis vokiečių 
šnipas John Eppler, alias Hus- 
sein Gaafer Effendi.

Gyvas gramofonas

Staiga Ivetė pamatė tai, kas 
užėmė jai kvapą. Didelis, garsiai 
rėkiąs gramofonas gretimame 
kambaryje, kur Eppleris nuolat 
bėgiojo plokštelių keisti — jis 
buvo gyvas. Po pusiau praviras 
duris agentė pamatė, kad jo vir
šus iš lėto kilo į viršų.

Eppleris nuskubėjo į gretimą 
kambarį, skubiai užtrenkdamas 
duris. Tačiau pro jas Ivetė iš
girdo dar vieno vyro balsą. Ji 
atpažino jį — tai buvo Epplerio 
draugas Monkasteris, save vaiz

BALTIMORE

BALTIMORĖS LIETUVIŲ 
TAUTIŠKO k.\YQ \O 

AUKSINIS JUBILIEJUS
1908 — 1958

1. Lietuviškos knygos paroda, 
Lietuvių Svetainės, 851 Hollins 
St., ĮI aukšte, spalio 11 d. nuo 1] 
vai. p. p. ir 12 d. iki 12 vai.

2. Auksinio jubiliejaus minėji
mas, pradžia spalio 11 d. 6 vai. 
30 min. vak. Brooklyno Vaidinto
jų Trupė, vadovaujama dramos 
aktoriaus, režisieriaus Vitalio 
Žukausko, vaidins Naumiestiš- 
kio "Aną Birželį", šokiai. II Hr 
tas.

Įėjimas: suaugusiems .$1.50, 
moksleiviams ir vaikams $0.50, 
šeštadieninės mokyklos moki
niams nerųokamai. M. š.

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į

LIETUVĄ
10 Rublių už 1.—

Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS 

EKPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY
744 Broad Street 

Newark 2, New Jersey, U.S.A.

Leista Bankų Dept. 
ir apdrausta.

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. !

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS j

GENERAL PARCEL & ĮRAVEL CO. INC.
135 W. 14th St., New York 11, M. Y. Tel. CHelsea 3-2583

(Licensed by USSR)
MŪSŲ SKYRIAI

141 2nd Avė.
Ncw York City

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

132 Franklin Avė. 
Hartford, Conn.

Tel. CHapel 6-4724

332 Fillnjore Avė. 
Buffalo 6, N. Y.

Tel. MOhawk 2674
39 Raymond Plaza W. 

Ne\vark, N. J.

1 1339 Jos. (anipau 
Detroit 12, Mich.

Tel. T()wnsend 9-3980

308 West 4th SI.
Boston 27, Mass. 

Tel. ANdrew 8-5040Tel. MArkct 2-2877
Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū

sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių pri 

statymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatų pasiekia per G-7 savaites (oro 
paštu per 7-12 dienas).

Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: 
skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.

Ii■
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JAUNIMO BALSAS

Skyrių tvarko: Nijolė Garlaitė, Mindaugas Rinkus, ir Algis Ruk 
Senas. Visą medžiagą siųsti: Nijolė Garlaitė, 17618 Crestland 

Rd. Cleveland 19, Ohio.

PAREIGAS PERIMANT
Perimdami "Jaunimo Balso” 

tvarkymą, nuoširdžiai dėkojame 
"seniesiams" redaktoriams už jų 
darbą ir rūpesčius. Jiems reda
guojant "Jaunimo Balsą”, mes 
turėjome progos jame pasireikš
ti, ir kaip matote, "Jaunimo Bal
so’’ tvarkymo darbas mums ati
tenka.

Dėkodami Dirvai už suteiktą 
jaukų kampelį jos puslapiuose, 
perimame šias, nors mums ir ne 
lengvas pareigas tikėdami, kad 
jas galėsime ištesėti, visam mū 
sų jaunimui padedant. Mėginsi 
me "Jaunimo Balsą” išleisti re
guliariai, todėl kviečiame visus: 
mėginkit plunksna, lietuvišku 
žodžiu lietuvišką mintį išreikšti.

Tegul "Jaunimo Balsas” būna 
mūsų jaunuoliškų minčių aidas!

Redakcija

tūrą. Lietuviškas jaunimas pir 
mauja mokyklose. Daug kur pa
vyzdžiu statomas.

Bet yra dar ir kitaip supran
tančių suamerikonėjimą. Tiems 
atrodo, kad, čia gyvenant, reikia 
tuoj užmiršti savo tėvų kalbą, 
nebesirūpinti savo tėvyne, už
miršti vargstančius Sibire ir ka
lėjimuose. Reikia tuoj keisti sa
vo pavardę, kad tik labiau eili
niam amerikiečiui įtikus. Nebe
vartoti lietuvių kalbos, nelankyti 
liet. pamaldų, užmiršti savo pa
pročius.

Suamerikinėti mūsų niekas ne 
verčia. Bet būti tikrais lietuviais 
mus įpareigoja Dievo valia. Mes 
gimėm lietuviais. Tą pareigą pri
mena bažnyčia, įpareigoja mūsų 
lietuviškoji bendruomenė, liet. 
mokyklos. Ir visa tai pripažįsta 
ir Amerikos konstitucija. Todėl 
mes galime būti tikri geri ame
rikiečiai, bet drauge išlikti aiš
kiais, nesvyruojančiais lietu-

šokti nuo tilto, lengvai išspren
džia savo problemą pakliūdami 
į mokinių autobusą. Kaip jaunų 
veršiukų banda, neklaužados vai
kai suvaromi į autobusą savo 
triukšmu nustelbdami net šofe
rio monotonišką balsą kartojan
tį vis tą patį sakinį — "Prašau 
slinkti į autobuso galą”. Gaila, 
kad nesenai buvo atmestas nau
jo autobuso patentas — su ati- 
daru galu. Jis būtų labai praktiš
kas, leidžiąs visiems keleiviams 
greit sulipti. Ir dar be bilietų ...

Kad neužgautumėm, mes tu
rim paminėti tą kenčiantį ir vi
sad savo žygiuose neaiškų did
vyrį — autobuso šoferį. Bet ka 
dangi ir man kartais reikia pa
sinaudoti autobuso patogumu, 
jausiuos daug saugiau, apie jį vi
sai nekalbėjęs. KG

DĖMESIO' 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE. INC.

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo-

nį. Tas rodo, kad parengimų ka
lendorius vedamas netvarkingai 
ir jo tvarkytojais negalima pasi
tikėti. Todėl nuo šiol pati Dirvos 
redakcija Clevelando žiniose ves 
tokį parengimo kalendorių. Mes 
prašom visas organizacijas savo 
būsimus parengimus registruoti 
redakcijoje. Mes juos tuoj pa
skelbsime. Ir kas įsiregistruos 
tai pačiai datai vėliau, mes įsak
miai priminsim, kad tai antrasis 
parengimas.

Pijui ziunui,
Dirvos vakaro programai pasi
baigus, visi jos dalyviai sugiedo
jo ilgiausių metų. Kaip žinia, P. 
žiūrys šį mėnesį švenčia 65 metų 
amžiaus sukaktį.

Šv. Kazimiero vardo lituanistinė 
mokykla

darbą pradėjo rugsėjo 20 dieną 
Dirbama su visais keturiais sky-

Dirvos vakaras,
kur buvo susirinkę per 400 cleve- 
landiečių pažiūrėti Pažadėtosios 
žemės vaidinimo, praėjo gražiu 
pasisekimu. Chicagos teatralai, 
įgudusiai vaidindami Pažadėtąją 
žemę, priminė tikrąjį dramos te
atrą, kuriuo mes didžiavomės 
Kaune ir Vilniuje. Apie chica- 
giečių teatralų vaidinimą mes ki
tą savaitę atspausime specialią 
recenziją.

Dirvos vakarui, ypač organi
zuojant bufetą ir jį aptarnau 
j ant, o taip pat palaikant pavyz
dingą tvarką, talkino daug mū 
sų gerų bičiulių. Juos dar atski 
rai prisiminsime.

Labai reikia apgailestauti Cle
velande prasidėjusį negerą reiš 
kinį, tai tą pačią dieną rengti du I riais. Mokyklą nuoširdžiai globo-
parengimus. šį kartą Dirvai tokį 
negeistiną "patarnavimą” pada
rė Lietuvių salės vadovybė, ku
ri laiko lietuviškų parengimų 
knygą ir kurioje tas Dirvos va-

kant muitą siuntėjui. Gavėjas karas buvo prieš 8 mėnesius įre

AR VERČIA KAS 
SUAMERIKONĖTI!

Lietuviškoje Amerikos visuo
menėje jaučiamos lyg ir trys 
srovės:

1. Vieni veržiasi kuo greičiau 
suamerikonėti, prisitaikyti vie
tos sąlygoms. Namie, savų tar
pe, kalba angliškai. Nesilanko 
lietuviškuose parengimuose. Ne
sidomi lituanistinėm mokyklom, 
nepriklauso savom parapijom n 
t.t.

2. Kiti, priešingai, nori išlikti 
tik lietuviais. Nenori nieko gir
dėti apie amerikietišką veiklą. 
Nesidomi jų kalba, neranda juo
se nieko teigiamo, bet visa mato 
kas bloga ir t.t.

3. Dar kita dalis žmonių, kuri 
nesusiorentuoja, su kuria srove 
plaukti. Nedrįsta atvirai pasisa
kyti.

Pats žodis suamerikonėti ne 
visų vienodai suprantamas. Vie
ni supranta, jog suamerikonėti 
reiškia tuoj įsisavinti JAV kon
stituciją, išmokti kalbą ir ją var
toti kasdieniniame ir viešame 
gyvenime.

Kiti — susipažinti su šio kraš
to istorija, kultūra, technika, 
nuoširdžiai dirbti Amerikos ge
rovei ir garbei, reikalui ištikus 
net ginklu ginti jos laisvę. At
rodo, kad šitaip suamerikonėti 
nepavojinga lietuvių tautos inte
resams.

Mes jau žinome, kad lietuviai, 
gyvendami šiame kontinente, 
yra puikiai užsirekomendavę. 
Viena, kaip darbštūs ir sąžiningi 
darbininkai, kita — kaip gražiai 
puoselėję atsivežtą savąją kul

viais.
Ingrida Stasaitė

AUTOBUSE
Piliečiai, kurie nevažinėja au

tobusais, praleidžia didžiausią 
malonumą pamatyti tikrą gyve
nimą. Mat, mažuma autobuso, ke
leivių vra giliai įsitikinus, kad 
autobusas yra arenos ir pasilink
sminimo salės kombinacija. Ir, 
žinoma, ši mažuma viską val
do .. .

Nelaukiamas svečias autobuse 
yra nikotino vergas, kuris įlipa 
į autobusą paskendęs dūmuose, 
tarsi būtų su savim atsigabenęs 
mažą Los Angeles "smogo" da
lelę. Jei jis yra cigarų mėgėjas, 
tai jų "delikatnas” kvapas pa
siekia ir mažiausią keleivį auto
buso gale. Aiškiai matomos rū
kymą draudžiamos iškabos pa
skęsta mėlynų dūmų debesyse.

Kartais autobuse pasirodo pi
lietis, kuris šią susisiekimo prie
monę sumaišo su valgykla. Ra
miausiai jis sudoroja savo prieš
piečius, pasigardžiuodamas kiek
vienu kąsniu ... po to popieriai, 
maišeliai ir dėžutės skrenda lauk 
pro atidarą langą. Skrenda, kad 
vėl sugrįžtų pro kitą langą au-j 
tobuso gale, ir nekaltam kelei
viui tiesiai į veidą.

Prigrūstam autobuse yra pui
ki proga pasimokyti mandagu
mo. Jei motaris įlipa apsikrovus 
paketais, ir jei ji yra tą dieną 
nepaprastai laiminga, tipiškai 
mandagus vyriškis gal pasisiū
lys net palaikyti jos paketus!

žmonės, pageidaują nusižudy
ti, bet neturį užtektinai drąsos

nieko neturi pi im’okėti.
Galima siųsti iki 44 svarų, jei

gu persiunčiamoji daiktai telpa 
dėžėje, kurios d.dis nustatytas 
JAV pašto taisyLifl. Maistą kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.

Nepatikėkit savi brangių siun
tinių į neaiškias, ; iūlančias tar
pininkauti rankas

Glohe Parcel Se» ice 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 1-0896

3 miegamų

1 šeimos namas. Variniai van
dens vamzdžiai. Verandos. 3 ga
ražai. Naujai išdekoruota. Mo
derni virtuvė. Prašo $11,500, tar
sis dėl pasiūlymų.
12524 Woodside Avė. LI 1-8456 
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Vynuogių turime
parduoti. Pirkėjai turi nusiskin
ti.

T. Neura, RFD 1, Brunswick, 
Ohio.

gistruotas. Nieko nepadėjo ir sa
lės vadovybei parašytas prašy
mas, kad tą parengimą nukeltų. 
O parengimo tikslas — nemoka
mai pavaišinti ir palinksminti 
šėrininkus. Atrodo, kad tai ne
sunku padaryti bet kurį penkta
dienį, šeštadienį ar sekmadienį, 
ypač, kada salės vadovybė leng
vai gali susirasti savoj salėj ki
tą laiką.

Štai prieš akis vėl keturi ne
maži parengimai ir vėl jie sutap- 
dinti po du į kiekvieną šeštadie-

J. C I J E N S R A S 
LAIKRODININKAS

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

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

MŪSŲ SPECIALYBĖ
Vaistų siuntimas į užsie 

nius. Mūsų sandėliai yra pil
ni, ir užsakymai greit iš
pildomi. Kainos visiems pri
einamos.

MODERN DRUG 
12429 St. Clair Avė.

MU 1-2342

ja parapijos kleb. kun. J. Ange
laitis. Mokyklos kapelionu yra 
kun. dr. K. širvaitis. Mokytojau 
ja S. Stasienė, R. Nasvytienė ir 
J. Dobrovolskis.

Kas dar norėtų leisti vaikučius 
į šią mokyklą, prašome įregis
truoti šeštadieniais, pamokų me
tu, nuo 1 ligi 3' vai.

Korporacijos Neo-Lithuania 36 
metų sukakties minėjimas,

kuriam stropiai ruošiamasi, 
įvyks spalio mėn. 25 d., šeštadie
nį, La Vera Supper Club salėje.

7 vai. vakare iškilmės prasidės 
iškilmingu aktu, kurio metu bū
rys jaunųjų korporantų-juniorų 
prisieks korporacijos vėliavai.

Ta proga prisimena būdingas 
įvykis, kada prieš trejus metus, 
švenčiant korporacijos 33 metų 
sukaktį, bene coli. Staniškis svei
kindamas Ateitininkų vardu, pa
stebėjo, jog tokio amžiaus sulau
kus, korporacijai linkėtina naujo 
prieauglio, kurio, teisingai, anuo 
metu dar nebuvo. Dabar, kada 
didesnis būrys to prieauglio jau 
užsidės korporacijos ženklus ir 
stos į aktyviųjų korporantų ei
les, tenka apgailestauti, kad tą 
pačią dieną collegos ateitininkai 
ruošia koncertą ir negalės įsiti
kinti jų linkėjimo tokiu greitu 
ir vaisingu įgyvendinimu.

Tikimasi, kad Clevelando vi
suomenė, nuolat gausiai atsilan
kydama į korporacijos šventę ir 
šiemet dalyvaus vienos iš seniau-

Iš LB I apyl. veiklos
Clevelando Pirmosios Apylin

kės valdyba savo posėdyje apta
rė svarbesniuosius antrąjį pus
metį atliktinus darbus:

Solidarumo mokesčių rinki
mas pradedamas spalio 1 d. Juo 
rūpinasi apylinkės seniūnai.

Lituanistinių mokyklų moky
tojų ir auklėtojų pagerbimas — 
kuklus pobūvis rengiamas spalio 
11 d., 6 v. v., Čiurlionio Kultūros 
namuose, 10908 Ma’gnolia Dr. 
Asmenys, kurie domisi lituanis
tinių mokyklų darbu, maloniai 
kviečiami tame posėdy dalyvau
ti.

Informacinis bendruom e n ė s 
narių susirinkimas, kuriame bus 
pranešimai apie PLB Seimo dar 
bus, šaukiamas spalio mėnesį 
lietuvių salėje. Diena ir valanda 
bus pranešta vėliau.

Vaidilos teatro statomo A. 
Landsbergio veikalo "Penki stul
pai turgavietėje" premjera įvyks 
lapkričio 15 d. Veikalą režisuoja 
Petras Maželis. 1

Naujų Metų sutikimą, siekiant 
palaikyti lietuviško bendravimo 
nuotaiką, LBCPA valdyba numa
to suruošti lietuvių salės namuo
se.

Priimta ir patvirtinta tokia 
šeštosios Lietuvių Dienos paja
mų ir išlaidų apyskaita: pajamų 
$1,378.40, išlaidų $766.41, liko 
pelno $611.99. Iš pelno pagal su
sitarimą, LBC Antrosios Apylin
kės valdybai atiduota $213.85.

L. V. S. Ramovės
narių susirinkimas įvyks sekma
dienį, spalio 12 d. tuoj po pamal
dų.

Svečiai iš Amsterdamo
Pas Dr. J. T. Vitkų ir jo ponią 

viešėjo iš Amsterdam, N. Y., at
vykę jos pusbrolis, Dr. Adomas 
Kinderis, jos jaunesnis brolis, ir 
p. Kazlauskas.

Parduodami baldai,
8 kambariams: Yra pilni buto 
įrengimai, kaip šaldytuvas, sta
lai, lovos ir kita.

Šaukti SW 1-7210.

J. P. MULL-MULIOLIS 
Seniausia lietuviška namų 

pirkimo-pardavimo agentūra 
Clevelande

6606 Superior 
šv. Jurgio parapijoje

1 šeimos, 5 dideli kamb., ga
ražas, labaį švarus ir gerai pri
žiūrėtas namas $8,400.

2 šeimų po 7 kamb. gerame 
stovyje $13,900.

Šv. Kazimiero parapijoje
1 šeimos 6 kamb., 2 mūriniai 

garažai — tinką dirbtuvei $8,500.
1 šeimos 8 kamb., 2 garažai, 

įmokėti $1,000.
Naujoje parapijoje

Skanėstų — maisto produktų 
krautuvė. Vynas ir alus. Gerai 
išvystyta prekyba patogioje vie
toje $6,C00.

Apylinkės Valdyba, prisidėda
ma prie žurnalo "Lituanus” lei
dimo, prie anksčiau skirtos au
kos $75, dar pridėjo $25, tuo bū
du iš viso paskyrusi $100, įsigy-Į netoli Mayfield Rd. $17,500. 
dama

Lyndhurst
1 šeimos 4 kamb. žemai, iš

baigtas antras aukštas, šildomas 
garažas, gražus sklypas 50x150

PERSIKĖLIMO DIENA

(k)

Mes keliamės j savo namus, 118 St. Clair Avenue, N. E., 
į rytus nuo Ontario. Mes būsime naujose patalpose pir
madienį, spalio 6 d. Pastatas dar teberemontuojamas, 
tačiau mūsų įstaigos veiks, ir Jis bus baigtas tuo metu.

LOUISVILLE TITLE INSURANCE CO.
Naujas adresas spalio 6 d.

118 St. Clair Avė., N. JE. 9 aukštas

Tel. MAin 1-2075

GREETINGS and BEST WISHES 
FROM

C. WILLIAM O’NEIL

GOVERNOR

OF OHIO

JUOZO MIKON1O NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes tarpi
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

"Lituanus" Garbės Leidė
jo vardą.

Kultūrinės Komisijos nariams 
Petrui Balčiūnui ir E. Karnėnui 
įsijungus į ALB Centro Valdy
bos sudėti, ju vieton komisijos 
nariais pakviesti: Balys Augi
nąs ir inž. Mykolas Ivanauskas, 
nrieš mėnesį atvykęs iš Brazili
jos. LB CPAV

PUIKIOS VERTYBĖS
Plačioje mūsų baldų selekcijo

je jūs rasite puikių ir vertingų 
valgomojo ir miegamojo kom
plektų. Aplankykite Salvation 
Army Trift krautuvę No. 1, 5005 
Euclid, Baltosios Dienos išpar-

sių Lietuvos akademinių organi-1 ^av^mo metu, spalio 6 iki 17 d. 
zacijų šventės minėjime ir palai
kys jos jaunimo ryžtą ir trem
tyje gyventi gražiomis lietuviš
ko akademinio jaunimo tradici
jomis ir vadovautis Tėvynės 
meilės šūkiais.

Šventės proga, toje pat puoš
nioje La Vera klubo saljje, po iš
kilmių akto, ruošiamas pobūvis- 
vakarienė, kurio metu, prie ge
ros šokių muzikos, svečiai iš toli 
ir arti galės maloniai praleisti 
vakarą.

Pakvietimai į minėjimą ir po
būvį galima užsisakyti iš anksto 
pas korporantus.

Bratenahl
Mūrinis 9 kamb. namas, pri

statyti garažai, gražus kiemas ir 
sodas $24,000.

E-ddy Rd. — St. Clair
2 šeimų, dideli kamb., labai ge

rame stovyje viduje ir iš lauko.
1 šeimos, 3 mieg., 2 garažai, 

neseniai dažytas. (77)
,O| Bendradarbis

Algimantas Dailidė 
UT 1-2345 HE 1-8516

Ar Tavo pažįstami

jau skaito 

DIRVĄ?

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. Bute: WA 1-2354

Nauja LB Centrinės Apylinkės 
valdyba

JAV LB Centro Valdyba į cen
trinės apylinkės valdybą naujam 
terminui paskyrė buvusią valdy
bą :

J. Liūdžiu, K. Mažoną ir St. 
Nasvytį, kuri pareigomis pasi
skirstė sekančiai, pirm. St. Nas
vytis, sekret. J. Liudžius, ižd. K. 
Mažonas. Valdybos adresas: LB 
Centrinė Apylinkė, 1456 W. 54 
St., Cleveland, Ohio.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

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

24 hpurs towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. 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 morgičio7 Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

s—r

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
ratai. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 14763 KE 1-7770
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PO VASAROS POILSIO-IR VĖL 
Į DARBĄ

Tautininkų iškila Tabor Farmoje
Rudenėjant} šeštadienį, rugsė

jo 29 d., į svetingų p. Bačiūnų 
Tabor Karmų riedėjo automobi
liai iš Chicagos, Cicero, Detroito, 
Mihvaukės ir kt. vietų. Kažin 
kurio Amerikos Liet. Taut. S-gos 
skyriaus iniciatyva, tautininkai 
rinkosi dviejų dienų iškylon.

Kai kurie atsivežė žmonas ir 
vaikus. Kas nepajėgė ištrūkti iš 
darbovietės ar namų šeštadienį, 
atskubėjo bent sekmadieniui.

šeštadienio popietę dalyviai 
daugiausia laiko pašventė prof. 
Rukuižos paskaitai apie miški
ninkų Matulionį. Dail. A. Varno 
pranešimui laiko taip ir neliko. 
Pasikalbėjo kiek organizaciniais 
reikalais.

vybės puoselėjimą, santykius su 
bendrinėmis organizacijomis ir 
kt. aktualijas. Dail. A. Varnas 
paanalizavo kultūros ir politikos 
santykį. Inž. J. Gaižutis, L. Bul
garis ir kt. siūlė praktiškus bū
dus lietuvybei išlaikyti, kėlė tau
tinio prieauglio ir stipendijų 
klausimus. A. Gilvydis, J. Griš- 
konis, J. Dauparas, P. Vėbra, po
nios Valaitienė (viešnia iš Nevv 
Yorko) ir Sims (Detroit), A. 
Bakšys, K. Ramanauskas pada
rė labai taiklių pastabų ALTo, 
BALEo ir Bendruomenės (ypa
tingai vienos grupės) adresu. J. 
Bačiūnas iškėlė specialaus ALT 
S-gos fondo steigimo mintį, ši 
mintis susilaukė gyvo pritarimo

viškos organizacijos neturi nie
ko bendro su tuo vedamuoju.

Po to jūsų korespondentas pa
linkėjo p. Matulioniui kuo ge
riausios kloties jo užsibrėžtuose 
siekimuose. Kor.”

Manome, kad komentarų ne
reikia. P. J. Matulionis, pradė
damas pareigas, pradėjo ener
gingais akmenų mėtymais j JAV 
Lietuvių Bendruomenės vande
nis. Reikia tik palaukti, ką jam 
pasakys JAV Bendruomenės va
dovybė. O bendrai, kažin ar to
kia valdžios pasireiškimų pra
džia nepasibaigs labai liūdnais 
rezultatais ?

■ - ..y

JAV atominis povandeninis laivas Seawolf spalio 6 d. grįžta į New 
London, Conn., pasiekęs nau ją išbuvimo po vandeniu rekordą, žy
giui vadovavo kom. R. B. Laning (dešinėje). Seawolf beveik pa
dvigubino seną Skate rekordą, kuris buvo 31 diena ir 5»/2 valandos.

m

Vėžio priežastys ir gydymas ( I )

NORMALUS IR VĖŽIO AUDINYS
1)R. A. GRIGAITIS

Sekmadienį buvo lukštenamos ir, greičiausia, netrukus bus rea- 
aktualijos. S-gos pirm. inž. E. lizuota
Bartkus papasakojo įdomesnius 
fragmentus iš trijų kongresų ir 
bendrais bruožais nusakė numa
tomus ateities darbus, kurių 
stambesnieji — ruošimasis Są
jungos dešimtmečiui ir seimui 
1959 metais, fondo projektavi
mas, S-gos tinklo plėtimas ir kt. 
J. Paplėnas pranešė apie centro 
valdybos numatomus išleisti ne- 
perijodinius leidinius — J. Ba
čiūno kelionės įspūdžius (jau 
spaudoje), Dr. A. Geručio Lietu
vos Kroriką ir A. Smetonos mo
nografija. „n

Dalyviai
tavo S-gos atei

gvvai išdisku- 
•s ve’klą, lietu-

Iškylautojų tarpe matėsi cen
tro v-bos nariai T. Blinstrubas 
ir J. Jurkūnas, bankininkas Ka- 
zanauskas, L. Dargis ir daugis 
kitų.

Laisvo stiliaus pasitarimų nie
kas neprotokolavo ir nutarimų 
nebalsavo, tažiau kiekvienas jų 
dalyvis namo keliavo fiziškai at
sigavęs ir dvasiškai sustiprėjęs, 
— naujomis jėgomis tautinio 
darbo dirbti.

Apsukresnieji rvlo laiko pa- 
obuoliauti J. Bačiūno sode ir pa
meškerioti vasarvietės upėje.

J. L.

MATULIONĮ ?k SŠ BARZDUKA
Kai kurie „privilegijuoti” lai-[būtu galima išl 

kraščiai, kaip Naujienos, gavo i lietuvius Ameii 
pranešimą apie Pasaulio Lietu- bendram lietuvis _
vių Bendruomenes valdybos pa-Į SII korespOndentas terpė sekantį 
reigų pasiskirstymą. Ir net pa-1 klausimą:

ginti ir visus 
:oje apjungti 
am reikalui.

ŽEMĖS ATMOSFERA SIEKIA 
IKI 30,000 MYLIŲ

Ligi šiol mokslas tvirtino, kad 
žemės atmosfera siekia ne aukš
čiau kai}) 250 mylių.

Tarp kitų naujų atradimų, ku
riuos išaiškino šie tarptautiniai 
geofiziniai metai, yra trys:

1. žemės atmosfera (oro 
sluoksnis) siekia iki 30,000 my
lių aukščio. Ryšium su šiomis 
žiniomis apie atmosferą, atsira
do naujos pažiūros į žemės at
mosferos ryšį su saule.

2. Elektros srovės aukštutinė
je atmosferoje: viena Arktyje, 
kita Antarktyje. Tos elektros 
upės matuojamos keliais šimtais 
Pūkštančių amperų.

3. Trečia elektros srovė (upė) 
rasta Ekvatoriaus erdvėje, ši pa
vadinta „eleetrojet”. Specialios 
stotys yra pastatytos Pietų Ame
rikoje ir vienoje Pacifiko saloje 
tai „eleetrojet” studijuoti.

Pažymėtina, kad tos srovės 
teka ne aplink geografinius 
šiaurės ir Pietų polius, bet aplink 
magnetinius. Dėl tų srovių aud
rų kartais ir komposai neveikia.

E. K.

deda pastangas išrinkti II. Wil- 
liams į senatorius.

Po kelių mėnesių numatomas 
bankietas ir kiti parengimai.

Koresp.

CHICAGO

sikalbėjimą su jos pirmininku' 
Jonu Matulioniu. O tas pasikal
bėjimas labai jau įdomus. Jį ga
lima apibūdinti trim žodžiais: 
Matulionis prieš Barzduką.

Tat pasekim ką gi Naujienos 
ir p. J. Matulionis sako:

„Po to, kai paaiškėjo, kad bu
vęs VLIKo pirm. Jonas Matulio
nis iš Toronto buvo išrinktas va
dinamosios Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos pirmi
ninku, „Naujienų” koresponden
tas kreipėsi j jį, sekmadienį, rug
sėjo 28 d., su pora paklausimų, 
kad išryškintų jo, kaip tos nau
jos organizacijos vadovo, nusi
statymą rūpimais lietuvių visuo
menei reikalais.

Jūsų korespondentas pirmiau
sia paklausė p. Matulionį:

— Ar rugsėjo 18 „Tėviškės ži
buriuose” tilpęs vedamasis „Pa
gerbimas ir našta” (kuris buvo 
aptartas pereitos savaitės pra
nešime) reiškia jo vadovaujamos 
Valdybos nusistatymą, ar ne?

P. J. Matulionis atsakė:
— Ne. Valdyba neturi nieko 

bendro su tuo vedamuoju ir jis 
reiškia išimtinai „Tėviškės žibu
rių” Redakcijos nusistatymą.

Sekantis klausimas buvo:
— Koks yra p. J. Matulionio 

vadovaujamos Valdybos nusista
tymas Amerikos Lietuvių Tary
bos atžvilgiu?

P. Matulionis pareiškė:
— Kuo geriausias, kuo nuošir

džiausias ir kuo palankiausias.
Vystydamas savo pareiškimą 

toliau, jis pridūrė, kad artimiau
sioj ateity Valdyba yra nusista
čiusi padaryti vizitą ALTui ir 
su jos vadovais kalbėtis dėl Pa
saulio lietuvių demokratiško ap
jungimo.

P. Matulionio manymu, Lietu
vių Bendruomenės organizatoriai 
Amerikoj padarė daug klaidų, 
sukėlusių bereikalingų neaišku
mų ir trynimisi tarp senosios ir 
naujosios lietuvių imigracijos 
Amerikoje, bet jo vadovaujamo
ji valdyba vra pasiryžusi daryti 
yiską, kad tuos nesklandumus,

Kokiais principais Tamsta 
esi nusistatęs vaduovautis tuose 
apjungimo siekimuose?

— Demokratijos ir toleranci
jos, — atsakė p. Matulionis.

— Tokiu atveju, __ pareiškė
jūsų korespondentas, atsisveikin
damas su p. Matulioniu, — galiu 
Tamstą užtikrinti „Naujienų” 
kanadiškos tarnybos vardu mū
sų lojaliausią bendradarbiavimą. 
Mums „Naujienų” vadovas dr. 
Grigaitis yra lietuviškos demo
kratijos gyvu simboliu. Ir todėl 
mes esame nusistatę netoleruoti 
jokių vadistinių bei totalistiniu 
pareiškimų bendruomenini ame 
lietuvių visuomenės gyvenime. 
Paminėtas „Tėviškės žiburių” 
vedamasis „Pagerbimas ir naš
ta” kaip tik reiškė antidemokra
tines tendencijas, įžeidžiančias 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir jos 
nusipelniusius vadovus šimutį, 
Grigaitį ir Vaidylą. Ir todėl ne
paprastai malonu buvo iš Tams
tos išgirsti, kad Tamstos vado
vaujamoji Valdyba naujos lietu-

PRAŠAU ATITAISYTI
Mano rašinyje „Mėnulis — že

mės palydovas” yra įsibrovusios 
korektūros klaidos:

1. Atspausdinta: Dėlei masės 
traukos jėgos skirtumų erdvės 
keliautojas, kuris žemėje sveria 
175 svarus, mėnulyje tesvers tik 
3 svarus, turi būti 30 svarų.

2. Kai kurie mokslininkai ma
no, kad mėnulio kalnų aukštis 
gali siekti iki 3300 pėdų, turi 
būti iki 33000 pėdų.

3. Mėnulio jūros turi tokius 
vardus, kaip — Kryžių jūra, tu
ri būti — Krizių jūra.

St. Nasvytis

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 

kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

Žmogaus kūnas sudarytas iš 
mažutėlių ląstelių įvairaus didu
mo, ivariu formų. Kiekviena iš'C. 4 4
jų turi branduolį ir kelis mažus 
branduolėlius, kurie plaukia pra- 
toplazmos vidury.

Ląstelės gali daugintis. Tai 
įvyksta paprastu dalinimosi bū
du. Kiekviena ląstelė dalinasi į 
dvi dalis, kiekviena nauja dalis 
vėl į dvi dalis ir t.t.

Normaliai žmogaus organuose 
padaugėja tik tiek naujų ląste
lių, kiek reikalinga nusidėvėju
sioms papildyti. Taip pvz. giliuo
se odos sluoksniuose ląstelės dau
ginasi tokiu tempu, kokiu tempu 
nusišeria suragėję ląstelės odos 
paviršiuje. Tokiu būdu norma
liuose audiniuose ląstelių daugi
nimasis yra tikslingas, atitinkąs 
organizmo reikalavimams.

Kiekvienoj ląstelėj įvyksta su
dėtingas cheminis procesas — 
asimiliacija ir disimiliacija.

Iš vienos pusės medžiagos, 
iš kurių susideda ląstelė, nuola
tos griūna. Tai disimiliacijų. Ją 
seka atsipalaidavimas energijos, 
reikalingos raumenų darbui ir 
kitiems kūno organams.

Iš kitos pusės, eina asimiliaci
ja t. y. priėmimas krauju išne
šiojamų maisto dalelių.

Organizmui augant, ląstelėse 
dominuoja asimiliacijos proce
sas. Augimui sustojus, įvyksta 
pusiausvyra.

Kiekvienas piktybinis navikas 
yra augimas pakitusių audinių 
kurioj nors kūnodalvj. Pagal au
dinių rūšis ir navikai turi savo 
pavadinimus, pvz., jungiamųjų 
audinių, žiūrint jų rūšies, navi
kas vadinamas sarkoma.

Naviko audinys susideda iš 
masės daugumoj vienodų ląste
lių, atitinkamų kuriam nors na
vikui. Tarp naviko ląstelių eina 
kraujotakos indai. '

Navikai išsivysto iš normalių 
organų audinių. Navikuose gali
ma pastebėti ląstelių augime nu
krypimą — ląstelės arba žymiai 
didesnės arba mažesnės, negu 
normalios. O kartais būna toks 
ryškus naviko audinių nukrypi
mas nuo normos, jog negalima 
atpažinti, kuriam organui šios 
ląstelės priklauso. Juo daugiau 
naviko audiniai nukrypsta nuo 
normos, juo navikas skaitomas 
piktybingesniu.

Normaliai ląstelei subrendus,

Viena EI Paso miesto moteris 
pabudo šaukdama, nes jai atro
dė, jog per miegus ji jautė ant 
veido ranką. Manydama, kad tik 
tai sapnas, užmigo. Ryto metą 
prie savo lovos neberado pinigi
nės.

*
Dės Moines miesto viešojo sau

gumo viršininkas buvo areštuo
tas už per greitą važiavimą ir 
tuo pačiu gavo penkis taškus. 
Pažymėtina, kad jis buvo auto
rius įstatymo, kuriuo remiantis 
tas, kuris gauna dešimt taškų 
baudos, praranda teisę vairuoti 
automobilį.

*
Californijoje, Stanfordo uni-

jos augimas sustoja. Gi piktybi
niuose navikuose neįvyksta su
brendimo ląstelių arba būna ne
pilnas subrendimas. Galima sa
kyti — piktybinio naviko audi
niai yra masė, susidedanti iš ne
subrendusių, greitai augančių 
ląstelių, kur asimiliacija viršija 
disimiliaciją.

Navikai labai dažnai įsiskver
bia į kaimyninius audinius, or
ganus ir juose tęsia savo pikty
binį darbą. Skverbtis ir naikinti 
aplinkinius normalius audinius | versiteto vadovybė, paskyrė že 
— tai viena iš charakteringų mės plotą mokomojo personalo
piktybinių navikų ypatybė.

Toliau. Piktybinio, naviko ląs
telės papuola į limfas arba į 
kraujotakos takus ir šiuo keliu 
gali būti nunešamos į tolimus 
žmogaus organus ir ten pradėti 
augti, t. y. duoti naują piktybinio 
naviko, židinį

Kaip sakiau, sveikam organiz- 
rtio audiny ląstelių dauginasi tik 
tiek, kiek šiam organui tuo me 
tu reikalinga. Visai kitaip vyks
ta piktybiniam navike. Ten ląs
telių dauginimasis neatitinka or 
gano reikalavimams t. y. be kon
trolės.

Kas čia bendrai pasakyta apie 
oiktybinius navikus, tinka ir vė
žio navikui.

(Bus daugiau)

namų statybai, bet reikalauja, 
kad kiekvienas planas būtu pa
tiektas jai patvirtinti. Viena® 
profesorius patiekė planus su lo
tyniškais augalų pavadinimais. 
Vadovybė patvirtino, jog jis ga
li sklypo pakraščiais auginti 
„poison ivy”, kieme opiumo aguo
nas, namo priekyje marijuaną.

*
Akrone prie savo namų buvo 

areštuotas girtas pilietis. Pa
prastai, nuvežus į policiją apsau
gai paimama pinigai ir brange
nybės. Policininkų akys išsiplė 
tė, kai areštuoto asmens kišenėse 
rado 10,750 dolerių. Sekančią 
dieną girtuoklis buvo paleistas 
susimokėjęs 16 dolerių pabau
dos.

Chicagoje š. m. rugsėjo 9 d. 
Jaunimo Centre įvyko antrasis 
organizacinis posėdis, kurio me
tu Pabaltiečių Komiteto Chica
goje nariai galutinai nustatė mi
nėjimo datą, vietą ir iš dalies, 
programą. Tas minėjimas, pava
dintas Pabaltiečių Savitarpinės 
Pagelbos ir Draugiškumo Pakto 
24-ių Metų Sukakties Minėjimu, 
įvyks spalio 12 d. (sekmadienį) 
3:30 vai. po pietų Jaunimo Cent
ro didžiojoj salėj.

Programoje yra numatyti vie
nas amerikietis kalbėtojas ir 
trys pabaltiečiai (jų tarpe buvęs 
Estijos ministeris pirmininkas), 
kurių kalbos truksiančios po 10 
minučių. Prakalbų turinys dar 
aiškiai ir galutinai nenustatytas 
— paaiškės po sekančio posė
džio. Po prakalbinės dalies seks 
trumpas koncertas, apie kurį lig 
šiol žinoma tik tiek, kad jo išpil- 
dytojai bus lietuvė solistė, lat
vis smuikininkas ir mišrus estų 
choras. Kokio pobūdžio muzika 
ieis į repertuarą, dar nevisiškai 
aišku — greičiausiai bus prieita 
sutarimo duoti tautinių kompo
zitorių kūrinius.

Minėjimui byloti yra užkviesti 
lidžiųjų Chicagos dienraščių 
(Sun Times, Tribūne) korespon
dentai, todėl gero įspūdžio dėliai 
lietuviška visuomenė, o ypač stu
dentija, yra kviečiama kuo gau
singiau atsilankyti. Įėjimas vel
tui, bet jeigu kas norės, turės 
progos paaukoti organizacinėms 
ir scenos papuošimo išlaidoms 
padengti. R. V-s

T H15 SCHO O !•»CLOSED
BY ORDER OF

Kovai dėl integracijos besitęsiant, Little Rock, Ark., mokyklos tebėra uždarytos (pastebėkite 
klaidingai parašytą žodį ”Government,, oficialiame plakate).

IR TAIP 
GYVENIME

BŪNA

NEWARK

Vienas Texas valstybės teisė
jas gavo telefoninį užklausimą iš 
piliečio, kuris norėjo žinoti, ar 
jis yra vedęs. Teisėjui patvirti
nus, jog jis vedęs 1941 metais, 
klausėjas norėjo sužinoti ir pa
vardę mergaitės, kurią jis ve
dęs.

*
Floridoje vienas pilietis, vyk

damas atostogų, vandens šildy
tuve paslėpė 809 dolerių. Grįžęs 
iš atostogų užkūrė šildytuvą ir, 
tik būdamas vonioje atsiminė, 
apie ten esančius pinigus.

Los Angeles mieste gyveno 
vienas apskuręs senukas batsiu
vys, kuris mėgdavo savo drau
gams pasirodyti seną nutrintą 
pinigų diržą. Mažai kas tikėjo ką 
nors jame esant. Mirus batsiu
viui, policija dirže rado 25,496 
dolerius.

*
Connecticut valstybėje vienas 

vyras laimėjo virimo varžybas, 
kuriose dalyvavo nemaža mote
rų. Po laimėjimo pareiškė, kad 
nebuvę jokių sunkumų, nes jis 
naudojęs receptus, surašytus
žmonos virimo knygoje.

*
Californijoje viena moteris 

pranešė policijai, jog ji iš virtu
vės lango nušovė kalnų liūtą. Pa
tikrinus policija rado nušautą 
kaimynų katę ...

Vienas Aliaskos gyventojas, 
kuris buvo kaltinamas sumušęs 
žmoną, buvo išteisintas. Susijau
dinęs iš džiaugsmo pribėgo prie 
teisėjų ir pareiškė, jog jis jos 
daugiau niekad nebemušiąs ...

žinomi veikėjai Ieva ir Albi
nas Trečiokai spalio 11 d. švedų 
linijos laivu „Kungsholm” išplau
kė į Vakarų Indijos salas. Šie
met jiems sukako 35 vedybinio 
gyvenimo metai, todėl ta proga 
jie išvažiuoja keletai savaičių 
pailsėti. Jie aplankys Puerto Ri- 
co, Ciudad Trujillo, Cuba ir Ba
hamos salas.

Su jais drauge keliauja Gus- 
taf ir Eile Abrolaf, buv. Katilie
nė, iš Belmar, N. J.

«
Lietuvių Demokratų Klubo

veikla vėl prasideda su rudenio 
sezonu. Mėnesiniai susirinkimai 
vyksta kas antrą trečiadienio va
karą šv. Jurgio D-jos salėje. Na
rių klubas turi apie 250.

Šiemet klubo ilgametės sekre
torės I. Trečiokienės pastango
mis dvi klubo narės gavo miesto 
darbus. Dabartiniu metu klubas

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 
Ave Brooklyn 21, N. Y.

Ar įstojai į

VILTIES

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: HE 1-6344

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente eįnantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 WaIIace Ave. S., 

WeIIand, Ont., Canada.


