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Cleveland, Ohio

valdžia panašiu būdu atsidurtų
vykdo atvirą propagandą už tik, sakysim, Hondūre ...
O kaip būtų, jei panašus daly
Nasserį. Visose mokyklose kabo
Nasserio — "arabų išlaisvinto kas atsitiktų Rusijoj ir pasi
jo” — paveikslai. Būdingas yra baigtų tuo, kad Chruščiovas su
švietimo ministerio pareiškimas, partijos CK liktų įsitvirtinęs tik
kad amerikiečių marinai "atsu Sachaline?
Katras principas kam būtų
ko Libano laikrodį 50 metų at
taikomas ?
gal”.
',i /
Istorinė Jungtinių Tautų sesija
* *
Ramiausia yra Bahreino sulta
Rugpiūčio 13 d. prasidėjo ne-1 prieš Vakarus, pasiprašė iš Egip nate, kur yra įrengta britų lai
Kas yra Jungtinių Tautų Or
paprastoji Jungt. Tautų sesija, to atsiųsti 3000 mokytojų, kurie vyno bazė. Ten agitatoriai su ganizacija? žinoma, tai ne tautų,
Tikima, jog ji būsianti istorinė, | paprastai esti Nasserio propa- imami, tačiau pronaserinis sen o tik valstybių organizacija. Ir
lemtinga. Gal kartais ... Nes ko gandistai.
timentas gyventojų tarpe vistiek tai tik teorijoj. Praktikoj tai yra Clevelande lankėsi Neo Lituanijos korporacijos New Yorko skyriaus pirmininkas .Juozas Mauru
gi ten reiktų rinktis, jei nebūtų I "Jordanas nėra kraštas” - yra gana stiprus.
tik viena kitą savo tarpe pripa kas ir su clevelandiečiais turėjo pasikalbėjimą jaunimo reikalais. Nuotraukoj, iš kairėsYJ? čiunė to oficialaus tikėjimo.
pasakė vienas britų diplomatas
Tiesa, kad Nasseris turįs kai žįstančių vyriausybių (ir tai dar berkis, C. Modestavičius, I)r. Jonas Maurukas (Elyria), K. Gaidžiūnas, D. Maurukaitė (Nevv York),
Bet tūlam skeptikui, tokių yra — "tai tik geografinis pamink- kurių vargų su Sirijos komunis ne visų) atstovų ar vadovų pa
N. Gaidžiūnienė ir Juozas Maurukas (Nevv York).
didžioji stebėtoji! dalis, visa tai las vieno jauno vyro, Huseino, tais, tačiau Sirijos masės yra sitarimo bei diskusijų organas.
atrodo panašu į Maskvos įpirštą j drąsai”. Išskyrus Saudi Arabiją, Nasserio rankoje, ir vietiniai po Pagal teoriją, čia turėtų daly
"Viduriniųjų Rytų krizės” tre- jis iš visų pusių apsuptas prisie- litikai tai žino.
vauti tik tautų valioms atsto
PRIVERSTINIS AR LAISVAS
piūčio ir rugsėjo mėn. invento
^^Čiąjį veiksmą. Kuriame dar ne- klišių priešų: Sirijos, Izraelio,
Tačiau faktas, kad Vid. Rytai vaujančios reprezentacinės vy
bus ąlomazgos. Ir programoje dabar ir Irako. Jis neturi jėgos dar niekada nėra buvę rusų val riausybės. Bet praktikoj čia yra DARBININKŲ ĮSTOJIMAS Į UNIJAS? riai dar sumažės, nes pardavi
neskellBama, kiek dar tos dra- atmušti nė vieno tų kraštų puo- džioje, komunistų propagandai ir komunistiniuc ar militariniuę DĖL PRIKLAUSYMO UNIJOMS LAPKRIČIO MĖNESĮ BAL mas žymiai prašoks gamybą.
Taikingas sutarties pasirašy
mos veiksmų prieš akis.
limo. Britams atitraukus įgulas, leidžia daug laimėti. Jie gali save diktatoriųfc arba ir absoliutiniuc
SUOTOJAMS REIKĖS PASISAKYTI OHIO, CALIEORNIJOJ IR
mas padidintų dirbančiųjų eiles
Lygiai prieš savaitę su tokio- Huseino būklė tampa beviltiška, pavaizduoti arabų gelbėtojais, autokratų atstovų.
KITUR. — RUGPICTYJE AUTOMOBILIŲ GAMYBA BOSIAN
mis pat oficialiomis viltimis bu- Gyventojų daugumas yra Nasse- imperializmo priešais.
Lietuvos, Latvijos, Estijos TI ŽEMA, BET LABAI PAŠOKS RUGSĖJO MĖNESĮ. — IR ir prisidėtų prie greitesnio ūki
nio pagerėjimo.
vo ruošiamasi viršūnių konferen- rio šalininkai. Ypač daug jų Pa
Kitas svarbus momentas yra Įjungimas į Sovietiją Amerikos
TOLIAU TENKA LAUKTI KAINŲ KILIMO IR DOLERIO
*
rijai.
Įsiterpė Maocetungas,! lestinos pabėgėlių tarpe. Komu- tai, kad sovietai remia arabus ir daugelio kitų nepripažintas.
SMUKIMO.
Prezidento perspėjimas ben
Chruščiovas staiga atsisakė jos, i nistų veikla labai stipri. Britų kovoje prieš Izraelį. Tiesa, rusai Pripažįstamos senosios legalios
Vakarai pasiskubino sutikti. Ir įguloms pasiliekant, Jordanas savo laiku balsavo už Izraelio diplomatinės atstovybės. Tai yra
drovių vadovybėms ir unijoms,
JONAS KAZLAUSKAS
kad kainų ir atlyginimų kėlimas
komunistai jau yra laimėję di- Įgali tapti nauja "Formoza”, at- valstybės įkūrimą, tačiau vėliau lojalumo legalioms vyriausybėms
delį žingsnį: jei jų rezoliucija, į sitraukimas reiškia jo atidavimą apsigalvojo, jog jiems naudin principo taikymas, ne menkesnis
"Right - to - Work” įstatymas, tobula, yra reikalingos pataisos. gali iššaukti vartotojų pasiprie
reikalaujanti Vakarų kaip agre-: į Nasserio rankas.
giau žvejoti 50 milijonų arabų taikymas, kaip Kinijos atveju. galiojąs 18 valstybių, daugiausia Tačiau ir antroji medalio pusė šinimą pirkimui, Centrinio Ban
šorių pasmerkimo, jau iš anksto
Iš Libano amerikiečiai savo tarpe, negu tarp 2 milijonų žy Tačiau praktikoj yra skirtumas pietiniuose ir žemės ūkio gami turi savo logiką, kuri yra pagrįs ko didesnis suvaržymas kreditų
buvo lemta pralaimėjimui, tai įgulas pradėjo atitraukti. Ten dų, kurių gyvenimo standartas tarp legalių Kinijos ir Lietuvos nių rajonuose, bus bandomas ta praeities ir dabarties faktais akcijų rinkoje ir akcijų kainos,
kurios rugpiūčio mėn. 8 d. buvo
dabar sumažėjo viltys ir arneri- pronaserinis sentimentas yra di- yra nepalyginamai aukštesnis už reprezentacijų pripažinimo. Ki pravesti per lapkričio mėn. bal
Bendrovių reikalavimas iš dar
kiečiams savąją pravesti, kitaip hlelis, tačiau mažesnis, negu Jor- arabų.
nijos delegacija sėdi Saugumo savimus dar 7 valstybėse, jų bininkų pasirašyti pasižadėjimą, aukščiausios šiais metais, — ro
do, kad yra rimto pagrindo gal
tariant, Vakarų blokui primestas Į dane. Murphy tarpininkaujant,
Taigi, įtakų grumtynėse dėl Taryboj su veto teise, o ją iš tarpe Califomijoje ir Ohio.
kad neįstos į uniją, yra istorijos
nuomonių skilimo momentas.
susitarta dėl prezidento. Kurį Vid. Rytų perspektyvos yra pa- Kinijos išstūmusi valdžia net
Right to Work įstatymas lei lapuose, kurie skaudžiai aprašo voti apie priemones, kurios su
stabdytų ar bent sumažintų in
Tuo pačiu metu Tolimuosiuose laiką ten galima tikėtis tam tik- ankesnės sovietų diriguojamo paprastos kėdės Jungtinėse Tau džia darbdavius-bendroves atsi
tuometines darbo sąlygas. Orga
fliaciją.
Rytuose pradėti kurti naujų kri- ro pastovumo, tačiau įsidėmėti- Nasserio naudai, ir Vakarų įgulų tose neturi. Ir Lietuvos legaliai sakyti nuo Union Shop reikala
nizavimas unijos dar šiandien
zių židiniai, Kinija sustiprino sa-j nas tas faktas, kad susitarimuo- atitraukimas, paliekant ten tuš delegacijai priderėti! turėti vietą vimų, pasirašant su unija sutarJų yra, bet labai abejotina,
dalyje korporacijų reiškia darbo
kad jos bus vartojamos, nes
vo pozicijas naujais militariniais se nepaliestas ekstremistų vaid- tumą, kaip to reikalauja rusai, Jungtinėse Tautose. Bet čia yra į. Valstybėse, kaip Florida,
netekimą, nes paskiri darbinin
šiandien jos dar nėra priimtinos.
spaudimais ir išvystė diplomati-; muo — įskaitant ir komunistus, reikštų Vakarų pralaimėjimą.
atvirkščiai, negu Kinijos atve Iowa, Nebraska, Texas ir kitos,
kai derybose dėl atlyginimų ir
nę ofenzyvą, siekiančią laimėti kurių nemaži skaičiai yra infilTiesa, skelbiama, jog prez. Ei- ju. Okupacija nepripažinta, bet curios turi right-to-work įstaty- darbo sąlygų yra daug silpnesni,
1. Kreditų suvaržymas būtų
Peipingui kėdę Jungtinėse Tau-|truota į tą kraštą.
senhoweris nepaprastajai *Jung okupantas sėdi Saugumo Tary- (mą, — unijos negali priversti
negu organizuotos grupės ar vie žingsnis atgal ūkinio atsigavimo
Nasserio įtaka smarkiai auga tinių Tautų sesijai pasiūlysiąs boj su veto teise ir galimybe lai- korporacijų pasirašyti sutartis
tose.
neto atstovai. Atleisti neorgani eigoje.
ir
šiuo
metu
krizės
dar
nepalies

kyti
duris
uždaras
legaliai
Lie
visiškai
naują
"taikos
planą
”
,
Paskutinieji įvykiai Vid. Ry
pagal union shop nuostatus. Val zuotą darbininką iš darbo yra
2. Federalinio biudžeto suma
tuose
kraštuose.
Tokiam
Kuvaitačiau
apie
jį
kalbėti,
neturint
tuvos
delegacijai.
tuose sustiprino ir Nasserio au
stybėse, kuriose nėra šio įstaty žymiau lengviau, negu darbinin žinimas panaikintų numatomą
Lenkijos, Čekoslovakijos lega mo, union shop sutartis yra uni
toritetą arabų tarpe. Pasitari to sultanate, kuri valdo britai, smulkesnių duomenų, tuo tarpu
ką, kaip organizuoto vieneto na deficitą — priešinfliacinį fakto
apie
400
egiptiečių
mokytojų
lios
delegacijos
Jungtinėse
Tau

dar
nėra
galimybės.
mai su Saudi Arabijos karaliumi
jų siekimas; nes federalinis Taft rį.
rių, bet tarptautinė padėtis ne
tose
turėjo
vietas,
bet
privalėjo
Saudu laikomi nauju Nasserio
-Hartley įstatymas šios rusies
Asmuo taikosi prie visuomeni- leidžia biudžeto apkarpymų.
jas
užleisti
smurtu
įsteigtų
ko

laimėjimu.
kontraktą leidžia.
nės-socialinės aplinkumos, kuri
3. Kainų - atlyginimų kontrolė
munistinių valdžių delegacijoms.
To pasėkoje Vakarai, geriau
Union
shop
sutartis
yra
būti

yra nustatoma ir diriguojama taikos metu demokratiniame
KRAUJAS KARTAIS GREIT
Jų ir vyriausybės bei pasiunti nas priklausymas unijai. Darbi
siu atveju, tegali tikėtis tik ne
organizuotos daugumos. Likusi krašte yra nepopuliarus žygis,
nybės
neišlaikė
pripažinimo,
ne
utralizacijos, t. y. visų įgulų ati
ninkas,
prieš
pradėdamas
darbą,
mastė galį būti skaičiumi didesnė, ypač artėjant lapkričio mėn. rin
NUDŽIŪSTA
tik tokio, kaip Kinijos, bet net
traukimo ir oficialiu abipusiu įsi
turi sutikti, kad per nustatytą bet svoriu ir įtaka liks menkesnė. kimams.
ir kaip Lietuvos ...
pareigojimų nesikišti į Vid. Ry
Pripažinimai ir nepripažinimai
laiką, dažniausiai‘•per 1 mėnesį,
Darbininkas, atėjęs į įmonę,
Atrodo, kad tenka nors ir ne
* *
tus, leisti ten šeimininkauti pa
jis taps unijos nariu. Trumpai, kurioje daugumos jo bendradar noromis džiaugtis 2-3% kainų
tiems arabams. Konferencijos iš Po Irako revoliucijos iš YVa- mo beveik 16 metų. Irako nerei Diplomatinių pripažinimų bei priklausymas unijai yra būtina bių reikalai ir problemos yra pa
vakarėse buvo kalbama, kad shingtono užsienių politikos pla kėjo nei 16 dienų, kol "kraujas nepripažinimų srityje vyksta sąlyga išlaikyti darbą; atsisaky vesti unijos pareigūnams, prisi kilimu ir tolimesniu dolerio smu
amerikiečiai ta prasme esą pa nuotojų sluoksnių pasigirdo du nudžiūvo"...
svyravimas tarp idealistinių mas įsijungti į uniją reiškia dar jungia prie jų, įstodamas į uni kimu.
ruošę nepaprastajai sesijai nau pažymėtini posakiai: 1) "Tai bu
principų ir oportunistinių sume bo praradimą. Prieš gaudamas ją, kad galėtų kartu su jais dirb
* *
vo pirma tokia žiauri revoliucija
jos rezoliucijos projektą.
Jau baigiasi dešimtmetis, kai timų. Todėl sunku apčiuopti tų darbą, darbininkas neprivalo bū ti. Jo atvejis panašus į demo
25 STUDENTAI
4b Ką Vid. Rytų neutralizacija nuo bolševikų revoliucijos Rusi Čiankaišeko vyriausybė valdo tik pripažinimų ar nepripažinimų lo ti unijos nariu, tačiau pradėjęs kratą, gyvenantį respublikonų
reikštų? Aiškų atsakymą į tai joj"; 2) "Naujoji Irako vyriau vieną, proporcingai nedidukę Ki giką ir dar sunkiau numatyti, dirbti įmonėje ar įstaigoje, ku valdžioje. Jis už Eisenhowerį ne
STUDIJUOJA
duoda žvilgsnis į realią tų kraš sybė turės palaukti Amerikos nijos salą. Bet Amerikos ir dau kada ir kokia staigmena šioje rioje yra union shop reikalavi balsavo, jis jo politikai neprita
LITUANISTIKĄ
tų būklę, ir tas žvilgsnis, deja, pripažinimo ligi kraujas nudžius gelio kitų akyse tai vistiek yra srityje gali išdygti.
mai, jis turi jiems paklusti: įsto ria, bet gyvena, dirba ir mokes
Jau antri metai, kai New Yor
nėra labai viltingas.
nuo jos rankų”.
ti į uniją ir mokėti nustatytą mo čius moka, nesutikimas su orga
Kinijos vyriausybė. Jungtinėse
Problema apima apie 100 mil.
Rusijos bolševikų valdžia tu Tautose ji febeatstovauja Kini
kestį.
nizuotos daugumos išrinktų val ke, Fordhamo universiteto kla
žmonių, didžiąja dalimi beraš rėjo laukti Amerikos pripažini- jai ir Saugumo Taryboj turi ly
Argumentai už Right-to-Work džios atstovų politika pasiūlo tik sėse, prisiglaudžia saujelė lietu
JIE
ĮSIJUNGĖ
Į
čių, apgyventą plotą, maždaug
įstatymą yra stiprūs, bet prieš apleidimą JAV, tačiau bėgimas vių studentų, šią vasarą lituanis
gią vietą su Amerika, Angljja,
JAV dydžio, kurio didžioji dalis
DIRVOS TALKĄ jį nėra silpnesni, jei nestipresni. jo problemos neišsprendžia. Jis tikos semestras susilaukė dides
Prancūzija bei Sovietiją. O visą
yra dykumos ir kur didysis pa
Priverstinis įstojimas į uniją lieka, laukia ir darbuojasi, kad nio klausytojų būrio, negu per
Kiniją faktiškai užvaldžiusi val
Į
baigiamą
$20,000
vajų
įsi

čių gyventojų rūpestis yra van
nėra visų darbininkų sutinkamas jo bendraminčių galvosena-idė- nai. šiemet 25 studentai, 12 se
džia neturi nei Arųerikos pripa
jungė
trys
nauji
šimtininkai.
duo — jo ten nėra pakankamai.
su džiaugsmu. Individas nustoja jos ateityje paimtų dominuojan selių ir 13 pasauliečių, buvo įsi
žinimo, nei vietos Jungtinėse
Jais yra:
Bet kitu požiūriu — tame pat
jungę į lituanistikos studijas.
pasirinkimo teisės, jis yra ver tį vaidmenį.
Tautose.
105.
VI.
Vijeikis,
plote yra du trečdaliai viso pa
čiamas jungtis prie daugumos, Right-to-Work įstatymas darb Pagrinde šio semestro buvo lie
Koki principai lemia pripaži
dail. ir ofsetinės spaus
saulio naftos išteklių, tas plotas
dominu ojantieji darbovietėje davių ir darbininkų problemų tuvių kalba. Kalbos studentai
nimą ar nepripažinimą? Lojalu
tuvės savininkas, Dirvos
yra strateginis sausumos tiltas,
nuostatai-taisyklės jam yra pri neišsprendžia, jas tik dar labiau mokėsi dvejose grupėse. .Viduri
mas
teisėtosioms
valdžioms?
bendradarbis,
rėmėjas
ir
jungiąs tris kontinentus.
metami. Sykį įstojus į uniją ir sukomplikuoja. Logiškas abiejų nei grupei dėstė dr. A. šlepetytė
Priešingumas iš smurto kilu
talkininkas, iš Chica
Nasseris stengiasi tame plote
nesutinkant su jos vedama lini pusių bendradarbiavimas jas lie ir dr. A. Vasys, o aukštesniajai
sioms
valdžioms?
Ar
priešingu

gos ....................... $100.00
sukurti savo imperiją. Sovietai
ja, pasirinkimas labai ribotas ir čiančiuose klausimuose yra tie- grupei St. Barzdukas ir prof. J.
mas
tik
smurto
kėliu
atsiradu

106.
Dr.
J.
Ramunis,
oficialiai nesikiša, bet, kaip sa
Brazaitis. Pastarajai grupei, be
vienos
krypties
—
keisti
darbo

siausas
kelias
į
susitarimų
pa

sioms
koYnunisfinėms
val

nesenai dar buvęs skrai
koma, laukia, kol obuolys nu
lietuvių kalbos sintaksės, buvo
vietę, bet dažnai naujas darbas siekimą.
džioms?
'
dančiu kariuomenės gy
noks ir nukris į jų iš anksto pa
dėstoma ir stilistika. St. Barzdu
«
pastato į turėtas sąlygas., Unijai
\ ruoštą pintinę. Praktiškai gi —
Irake nauja valdžia atsirado
dytoju, parašęs Dirvai
kas ir prof. J. Brazaitis taip pat
mokama duoklė kartais būna
Rugpiūčio
mėn.
automobilių
smurto
keliu,
bet
ji
greit
pripa

daug vertingų straipsnių,
\jįų talka yra lemianti. Visuose
perdidelė, surinkti pinigai panau gamyba, skaičiuojama, bus labai dėste ir 20 amž. lietuvių litera
žinta.
Egipte
Farukas
irgi
nedabar atidaręs savo gy
|^Tid. Rytuose, o ypač Arabų pu
dojami unijų atstovų kitiems žema — 180,000 vienetų; praei tūros kursą; dr. A. šlepetytė —
perleido
geruoju
valdžios
suki

dymo*
ofisą
Chicagoje
siasaly, kur yra daugiausia naf
tikslams, negu buvo skirti.
tais metais rugpiūčio mėn. buvo tautosakos kursą, ir dr. A. Vasys
lėliams,
o
ne
jis,
bef
sukilimo
$100.00
tos, jų agentai išsijuosę skatina
Reiškia, dabartinė būklė nėra pagaminta 525,000 automobilių. — istoriją.
keliu
susikūrusi
valdžia
pripa

107. Inž. J. Daugirdas,
pronaserines nuotaikas. Ir jos
Semestro metu su paskaitomis
Priežastis yra ta, kad šių metų
žįstama
ir
atstovauja
Egiptui.
chicagietis,
bet
clevelan

tenykščių gyventojų tarpe stip
aplankė svečiai lektoriai: dr. J.
rugpiūtis
yra
inventorizacijos
ir
Europos
"satelitinės
”
valdžios
Su
šiandien
skelbiamais
iš
vi

diečiai galį matyti jo pri
rėja nepaprastu tempu. Ypač,
1959 m. modelių keitimo mėnuo. Puzinas, dr. A. Salys, min. V.
atsirado
ne
tik
smurto
keliu,
bet
so
gauta
.....................
$19,686.30
žiūrimus
milijo
n
i
n
i
u
s
kai komunistai beraščiams ara
Sidzikauskas ir V. Trumpa. Kiek
Rugsėjo mėn. apie 90% pro
jos ir komunistinės, tačiau pri
druskos kasyklos įrengi Dar būtinai reikia ....$313.70
bams pažada, kad tereikią tik iš
vienas pateikė pluoštą žinių iš
dukcijos
bus
skirta
naujiems
pažįstamos
ir
turi
vietas
Jungt.
Ir
ta
suma
turi
būti
sudėta
mo darbus Painsville —
stumti vakariečius iš arabų kraš
savo srities. Tai, ką studentai
modeliams.
Laukiama,
kad
ne

Tautose.
Netgi
Vengrijos
Kada

dar
šį
mėnesį,
kad
laiku
galėtu

Fairport
Harbor.
J.
Dau

tų — ir kiekvienas darbininkas
pramoko Fordhame per šias
mažas
skaičius
atleistųjų
bus
ro
valdžia!
me
vajų
užbaigti.
Vajus
bus
už

girdas yra buvęs Vilties
tada galėsiąs važinėti cadillacu,
trumpas šešias vasaros savai
pašauktas
į
darbą.
Vėlesnieji
mė

baigtas
rugpiūčio
31
d.
Po
to
tuoj
Kažin
kaip
būtų
su
pripažini

Korporacijos narys Vo
kaip šeichas arba karalius.
tes, yra kraitis, kurio niekas ne
mu (ir atstovavirpu Saugumo
kietijoje, mokslus baigęs bus paskelbti visi aukotojai, ku nesiai žada gerą gamybos lygį, gali pinigais įvertinti.
Irakas anksčiau buvo artimas
Taryboj), jei Prancūzijoj kiltų
Kanadoje .......... $100.00 rie šį vajų padėjo įvykdyti ir jei sutarties pasirašymas tarp
Vakarų sąjungininkas. Už perbendrovių ir unijų nesukompli
Vertėjų ir didesniam studentų
civilinis karas ir de Gaullio val Taip pat į baigiamą vajų įsi tautinę spaudą sustiprinti.
versminės vyriausybės pripaži
skaičiui susidomėti šiomis litu
Laukiame atsiliepiąrif, laukia kuos padėties.
nimą Vakarams jis prisižadėjo Šiemetinė "Miss Ohio” — aštuo džia atsidurtų tik Korsikos saloj, jungė ir didelis Dirvos bičiulis
me mūsų dideliam darbui reika Liepos mėn. normalu, t. y. anistikos studijomis, ir kitą va
Romualdas Nemickas,
laikytis neutralumo. Bet Bagda niolikmetė Margaret Putnam iš panašiai, kaip čiankaišeko Fordviejų mėnesių atsargos. Rug sarą gausiau dalyvauti. A. A. I.
Ada, Ohio.
mozoj? Arba, jei D. Britanijos
iš Highland, Ind.........$25.00 lingos talkos!
do radijas jau pradėjo puolimus

100 milijonų žmonių reikalus
svarstant

s
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Keikia pasidžiaugti, kad. šių
vasarų, daugiau negu kitais me
tais, lietuviškumo įsisąmonini
me ir organizaciniame darbe,
stipriai pasispaudę ir mūsų jau
nimas. Apie lietuviškojo jaunimo

išsilaikytų. Tat mūsų jaunimas
neturėtų statytis jokių užtvarų,
o jai jau kur jos pastatytos, jas
reikia ir sugriauti. Jaunimo or
ganizacijų vadai neturėtų bijo
tis, kad jų darbus galėtų sekti
visi jaunuoliai. Jaunimo organi
zacijų parengimai turėtų virsti
viso lietuviškojo jaunimo paren
gimais. Nesvarbu, kokiu vardu

stovyklavimų Putliame, Lietu
viškuose Kalneliuose (taip nese
nai pavadinta katalikiškųjų or
vadinasi ta organizacija — atei
ganizacijų sukurta stovykla ne tininkai, skautai, neolituanai,
toli Detroito) jau esame laikraš santariečiai, svarbu, kad tik jie
čiuose skaitę ir drauge džiaugęsi, dirba gerų, lietuvybės požiūriu
kad lietuviškoji mintis ten stip naudingų darbų. Visos tos orga
riai buvo skiepijama. Dabar gi, nizacijos reikalingos, nes jų įvai
jau esam Tautinės skautų sto rume ir jų programų turtingume
vyklos išvakarėse, į kurių susi gali išaugti sveikas žmogus, ge
rinks, kaip mums buvo pranešta, ras lietuvis. Bet jei tos organi
virš 500 jaunuolių. Tai didelis zacijos tarpusavy statysis už
įvykis, vertas mūsų visų dėme tvaras, vieni į kitus šnairuos,
sio, o kur reikia, ir nuoširdžios vieni kitų parengimus nelankys,
pi ra mos.
jie nenatūraliai suskaldys lietu
Po šios stovyklos, ateina eilė viškumo visumų ir patys nuken
Korporacijos Neo Lituania sto tės.
vyklai Cape Cde, dar vėliau san
tariečių stovyklai Tabor Farmo Mūsų jaunimui, ypač augant
je. Jų dar eilė mažesnių, kaip šiame krašte, labai reikia glau
kiti sako, parapijinių stovyklų, daus tarpusavio bendradarbiavi
kurios taip pat atliks naudingą mo. Bendradarbiavimo šventadarbų ir stipriau išaugins vienų dienais, bet ypač bendradarbia
kitų lietuviškumo daiga. Gi dar vimo kasdien. Tėvai tai ypatin
atsimenant mūsų jaunimo pa gai turėtų įsidėmėti, tuo rūpin
stangomis rengtus ar dar numa tis, tai skatinti. Tuo keliu savo
tytus surengti įvairius kitus lie būrius turėtų vesti ir visi jauni
tuviškus subuvimus, tai jau ir mo vadai. Jie turėtų nebijoti
turėsime tų malonų sąrašų lietu skelbti, kad atskiriems ideologi
viškojo jaunimo darbų, kuriuose niams klausimams yra atskiros
jie patys stiprėja ir drauge jau organizacijos, bet bendriems lie
nesniuosius patraukia eiti jų ke tuviškiems reikalams — visi tik
liais. Visa tai gražu ir sveikinti ’ietuviai, tarpusavy broliai ir se
na. Visa tai žada derlių, kurio serys.
vyresnieji nekantriai laukia.
Vienok, kaip mes besidžiaug
CHICAGOS
tume tais gerais jaunimo dar
bais, kuriuos čia suminėjome,
GYDYTOJAI
bet negalime užmiršti ir tokių
reiškinių, kurie kelia nemažų rū
Tel. ofiso PRospect 8-1717
pestį. O jų yra nemažai ir apie
Rezidencijos REpublic 7-7868
kai kuriuos čia užsiminsime.
Dr. S. Biežis
Štai, mes pastebime perdidel:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jaunimo susiskirstymų grupėmis
3148 West 63 St.
ir taip susiskirsčius užsidarymų VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
savajam ratelyje. Dar blogiau, Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
jei tas uždaras ratelis pradeda
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.
į kitus tokio pat amžiaus jau
nuolius žiūrėti tik jį kritikuo
damas. Kritikuodamas, dažniau
Tel. ofiso EVerglade 4-7376
Tel. buto GRaceland 2-9203
sia, ne savo galva, bet vyresnių-'
jų patarimais, kad mes gerieji
Dr. Juozas Bartkus
esam, o anie blogieji.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tokia "kritika" yra ne kas
Norvest Medical Center
kitas, kaip jauname amžiuje su
2336 West Chicago Avė.
Chicago 22, III.
sirgimas labai pavojinga liga,
kuri anksčiau ar vėliau, nuves • VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad.
antrad., ketvird., penktad.
į labai siaurų vienos ar kitos
Tik susitarus trečiadieniais.
grupės davatkiškumų pačia blo
gųjų prasme. Jei dar buvo gali
ma tokio reiškinio neskaityti di Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020
Namų WAlbrook 5-3765
dele liga gyvenant savajam
krašte, tai čia, kur lietuvis nuo
J. Ramunis, M. D.
lietuvio toliau, kur tų nutautėji
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mo pavojų, be atsirėmimo į gau
2557 W. 69th Street
sesnį lietuvių būrį daug gausiau,
(Įėjimas iš Rockvvell St.)
toks atsiskyrimas ir bandymas
atskirtus jaunuolius išlaikyti, VAL.: kasdien 2-4 p. p. i«r 6-8 p. p.
jau labai žalingas. Ir kas blo šeštadieniais: 2-4 p. p. ir 5-7 p. p.
giausia, kad patys jaunuoliai to
kio atsiskyrimo nenori. Jį diktuo
MARGUTIS
ja vyresnieji, kurie vis dar bro
lyje nenori matyti brolį, bet tik yra pats seniausias Amerikos
savo' vaizduotėje sukurtų men lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
kesnį jį.
vienų mėnesį — yra gausiai ilius
Kad ir kaip rūpestingai mes truotas, turiningas, įvairus i'
skaitytume savo jaunimo eiles, skaitomas su malonumu.
jų vistiek nedaug ir jie svetimo
Margučio adresas: 6755 So
joj aplinkumoj labai greit pra Westem Avė.. Chicago. IU.
dingsta. Reikia labai didelės tar
MARGUČIO metinė prenum*
pusavio traukos, kad jis ilgiau, ir rata $3.00.
ilietuviškumo požiūriu sveikiau, ,

kuo geriausius įspūdžius daly
viams. Neabejojame, kad šieme
tinė programa bus lygiai puiki,

IS LAIŠKŲ
REDAKCIJAI

kaip ir pereitosios.

• Pavergtųjų Europos Tautų • Grfįžus p. Narkeliūnatitei iš
Generalinis Komitetas rugpiūčio Punsko (o ji parvežė labai daug

6 d., prieš susirenkant posėdžio
JT Saugumo Tarybai, pasiuntė
laisvųjų valstybių — Saugumo
Tarybos narių — delegatams te
legramų, kurioje prašė toje sesi
joje svarstysimus klausimus taip
suformuluoti, kad Vid. Rytų pa
dėtis būtų diskutuoja platesnėje
plotmėje, iškeliant daug reikš
mingesnę tiesioginę ir netiesio
ginę komunizmo agresijų — so
vietų politinį, karinį ir ekonomi
nį rytinės Europos dalies paver

timą.

S/a savaitę...

SANTARIEČIŲ
GYVENIME

» Rugp. 3 d. inž. P. J. žiūrio re
zidencijoje buvo susirinkęs pirnojo posėdžio LB naujosios Cen-

ro Valdybos branduolys, išrink
.as LB II Tarybos liepos 4-6 d.
sesijoje Clevelande. Posėdyje
dalyvavo: St. Barzdukas, P. J.
Žiūrys, J. Staniškis ir V. Kaman
tas. Alg. Nasvytis negalėjo daly
vauti dėl savo atostogų. Posėdy
je buvo sutarta nedelsiant per
imti pareigas iš buv. Centro Val
dybos. Taip pat buvo aptartas
pareigų pasiskirstymo klausimas
ir numatyti kviestinieji kandida
tai trūkstamiems Centro Valdy
bos narių postams. Visų posėdžio
lalyvių reikštas noras sudaryti
naujų LB Centro Valdybų pilnos
sudėties kaip galima greičiau,
kad darbas galėtų būti varomas
netrukdomai toliau. (CV inf.)

informacijų specialiai BALFui)
ir iš keleto specialių laiškų ir
raštų aišku, kad lietuviai ten

RED. R. MIEŽELIS

KUO DAUGIAU
SĄMONINGUMO!
Iš pasikalbėjimo su Garbės Fi

šelptini, bet toji šalpa tu?i gauti listeriu

profesoriumi

Algirdu

kitas formas. Dėl to šalpos dar Julium Greimu:
bas ne tik nesustojo ir nesustos,
bet stengiamasi jį dar sustip — Ko lietuvių tautai reikia iš
mokti, ko atsikratyti, kaip kitaip
Okupuotos Lietuvos lietuviai pradėti?

rinti.

užverčia Suvalkų lietuvius pro — Mes, man atrodo, per daž
paganda, spausdiniais, ir "repa nai mėgstame kalbėti apie lietu
triantais” — bet materialinės pa vių tautų, jos troškimus, jos atei
tį. Tai, žinoma, neišvengiama,
galbos beveik neprisiunčia.
tačiau labai jau platoniška: rea
» Anicetas Simutis, vicekonsu
lios tremties veikimo į lietuvių
las, atostogas leidžia namuose,
tautų galimybės yra labai ribotebetvarkydamas dar ne taip se toš.
nai iš spaudos išėjusį, jo reda
Pridėsiu vis dėlto ir aš savo
guotų Pasaulio Lietuvių žinynų
trigrašį.
kurio jau išplatinta apie 1500
1) Lietuvių tautai pirmiausia
egz.
reikėtų išmokti racionalizuoti —
Būdinga tai, kad nemaža už
protu, o ne jausmais pagrįsti vi
sakymų ir malonių atsiliepimų
sas žmogiškąsias ir tautines ver
lis gauna įr iš čia gimusių lietu
tybes. Išmokti kritiškai į save
vių. Nors išplatinta jau ir dide
pažvelgti ir, kas sunkiausia, tų
lis skaičius, tačiau liuksusinis
savo paties kritiškų žvilgsnį at
knygos išleidimas pareikalavo
laikyti. Kuo daugiau sąmonin
nemaža ir išlaidų, todėl laukiama

dar daugiau prenumeratorių.
• Antanas Senikas, LNF pirm.,

su žmona Danute, rugpiūčio 6 d.
atšventė 20 m. savo vedybinio
gyvenimo sukaktį.
• Gener. konsulas New Yorke
Jonas. Budrys su ponia, dvi sa

vaites atostogavo Atlantic City,
N. J.

gumo !

2) Lietuviai turėtų stengtis
gerai pažinti visas socialines sa
vo tautos problemas, realias eko
nomines jos galimybes. Tikro
sios Lietuvos vietos Europoje ir
pasaulyje supratimas turėtų bū
ti išeities tašku pozityvioms ūki
nėms ir kultūrinėms ateities pro
blemoms svarstyti.

Iš Californijos pirmų kartų į
Vidurinius Vakarus atvyksta su
paskaita žurnalistas Bronys Rai
la. Savo temai jis y^a pasirinkęs
pavadinimų "Mūsų pasėlio grū
das”. Antrajai paskaitai pakvies
tas rašytojas Antanas Škėma.
Sekmadienį kalbės VI. Krivickas
šiuo metu studijuojąs New Yor
ke. Numatytas diskusines gru
pes moderuos Horstas žibąs i
Leonas Sabaliūnas. Rytas Babic
kas iš Clevelando ruošiasi pa
tiekti moderniosios muzikos ana
lizę. Muzikos ir literatūros vaka
rams pakviesta visa eilė jaunų
i’Ų pajėgų, šiame suvažiavime
bus pravestas Kazio Binkio mi
nėjimas. Laukiama dalyvaujant
r Santaros Garbės Filisterių ra

šytojų Henriko Nag’o, Mariam
Katiliškio, Juliaus Kaupo, Kosto
Ostrausko, Algimanto Mackaus
bei kitų svečių.
Suvažiavimas prasidės rugsėjo
5 dienų ir tęsis tris dienas. No
rintieji jame dalyvauti prašomi
iš anksto registruotis vietos San
taros skyriuose, nes vietų skai
čius yra labai ribotas ir neužsire
gistravę, tiek santariečiai, tiek
svečiai, negalės suvažiavime da
lyvaut. Nuo rugsėjo 2 d. Tabor
Farmoje vyks Santaros visuome
ninės veiklos kursai, pernai tu
pėję nepaprastai didelio pasise
kimo. šių metų kursai ne tiek
gilinsis į techniškuosius visuome
ninio veikimo klausimus, kiek
patieks medžiagos lietuvybės
kultūrinės veiklos ir ideologi

— Kurios intelektualinės mū
• Juozo Bačiūno kelionės po Pa • Prof. inž. J. čiurlys su žmona
dūko kraštus įspūdžiai, savo lai atostogauja ramioj vasarvietėj sų laikų problemos, Jūsų nuomo niais klausimais.

PIl’YNfiS PRALAIMĖJIMAS
— NETIKĖTUMAS

Dirvos 60 Nr., kalbant apie vi
dutinių nuotolių bėgiką Jonų Pipynę, buvo paminėta, amerikinė
spauda jo pavardę rašanti iš
kreiptai. Tenka pastebėti, kad
tai da^ė tik dalis amerikinės
spaudos. Daugelis dienraščių ir
visa sportinė spauda lietuviu
sportininkų, dalyvaujančių So
vietijos komandose lietuvių spor
tininkų pavardes rašo teisingai,
neretai net pažymėdama tauty
bes arba ir kilimo vietas, pvz.
"Baltušnikas iš Marijampolės”.
J. Pipynės pralaimėjimas tose
rungtynėse laikomas netikėtu
mu, nes J. Pipynė yra skaitomas
vienu iš geriausių 1500 metrų
bėgikų visame pasaulyje ir tų
nuotolį ne vienų kartų yra pra
bėgęs geresniu laiku, negu per
minimas varžybas.
Būdinga, kad šiose varžybose
visai nedalyvavo Algirdas Bal
tušnikas, kuris šių vasarų pasta
tė naujų Europos rekordų disko
metime ir šiuo metu yra trečia
sis visame pasaulyje (po 2 ame
rikiečių). Be abejonės, tai yra
geriausias lietuvis lengvatletas.

Net amerikiečių spauda pasigedo
jo dalyvavimo ir pradėjo spėlio
ti, kad tai galėję įvykti dėl po
litinių sumetimų.
Artėjančios Europos lengv.
atletikos pirmenybės Stockholme
parodys, kiek toki spėjimai pa
sitvirtins.
A. B., Cleveland
DIDIEJI ĮVYKIAI

• Clevelando santariečiai šiuc
ku spausdinti Dirvoje, rudenį iš Kingston, N. Y. Kartu su jais ne, vertos daugiausia smegenų
Kad laikraštis aiškiai pagerė
prakaito?
metu yra visiškai užimti savo di
eis atskira knyga. Leidžia Ame- išvyko ir p. Valaičiai.
— Esu įsitikinęs, kad mes šiuo džiojo projekto įgyvendinimo jo, ir rašyti nereikia, jis pats
ikos Lietuvių Tautinės S-gos
kalba už save. Tikėkim, kad Gra
Centro Valdyba. Spausdina VI. • Jurgis ir Elena Sirusai su šei metu gyvenime humanitarinių darbais, t. y., operos "Faustas’ žulis dar negreitai suregs pana
Vijeikia spaustuvė Chicagoje. ma praeitų savaitę lankėsi Nia mokslų -^-i žmogaus mokslų — atvežimu iš Chicagos. Opera, su šių apysakų. Nes, jeigu didieji
gimimo laikotarpį, kurį galima puikiais atsiliepimais praėjusi
Knygai įvadų parašyti pasižadė gara Falls, Kanadoj. ,
būtų palyginti nebent su XVII-ju Chicagoje, neapvils ir clevelan- įvykiai tik kas šimtmetį karto
jo prof. M. Biržiška.
• Ligija ir Bronius lĮieliukui amžiumi tiksliųjų ir gamtos diečių. Fausto rolę; išpildys so jasi, tai šitoki kūriniai turėtų tik
kas kelintų pasirodyti — ir tuo
• VI. Kulpavičius, BALFo Cent grįžo iš atostogų, kurias pralei mokslų istorijoje. Totališkumo, listas Stasys Baranauskas.
ro buhalteris ir sandėlio vedėjas, do, lankydami New Y«rjd> vals reikšmės, Struktūros sąvokos,
Clevelando visuomenė ragina met būtų laimingų žmonių, ku
kruopščiai balansuoja BALFo tybėj gyvenančius draugus.
bent man'atrodo, viehos iš aktu1 ma visomis išgalėmis patalkinin rie gyvendami tų šimtmečių tar
pe, net nežinotų, kad galima ši
knygas Seimu?. Jau matyti, kad
• New Yorko Lietuvių Filatelis aliausių, ip labiausiai revoliucio- kauti santariečiams šiame užsi taip klaikiai rašyti. ,
BALFas nėr 2 metus išsiuntė
tų Draugijos plačiai skelbta re nieriškų. Mąstytojai, kurių raš mojime, iš anksto įsigyjant bi , Meškausko nėva tai .recenzija
virš 2 milijonų svarų visokių gė
lietus; bei tampant operos rėmė
prezentacinė Lietuvos pašto žen tai stipriausiai įkvepia šių žmou
Vienybėje apie Škėmos knygų
rybių į užjūrius, daugiausia į
jais.
gaus
mokslų
»
revoliucijų,
yra:
klų paroda Pasaulio Lietuvių
Vokietijų. Visų tų 2 milijonų
• Kosto Ostrausko drama "Ka yra vienas juokingiausių ir neBendruomenės Seimo metu at Husserlis, Marxas, Saussuroas,
warų gėrybių vertė siekia apie
narėlė", Lietuvių Studentų San imčiausių dalykų, kuriuos esu
Freudas.
Toks
sąrašas
yra,
žino

šaukiama nę dėl nuo jos priklau
pusę milijono dolerių, o piniginė
ma, nepilnas ir subjektyvus, bet taros leidinys, išėjo iš spaudo; įkaitęs. Nors kartais man jo ra
siančių aplinkybių.
ĘALFo apyvarta per pastaruo
teiraujamasi juk mano nuomo ir išsiuntinėjamas rėmėjams. šiniai patikdavo. K. L., Chicago
sius 2 metus viršija ketvirtį mi
nės. — Individo pasaulėžiūros ir Skaitančioji visuomenė kviečia
ATSIMINIMŲ!
lijono dolerių.
akcijos plane: pasąmonės ir są ma šių įdomių ir meniškai gra
CHICAGOJE moningumo, laisvės ir užanga žiai išleistų knygų įsigyti pa: Dirva gera. Laukiam pasiro
• BALFas vien šiais metais pa
Dirva gaunama atskirais žuotumo problemos, pagal mane, spaudos platintojus. Viršelis ii dant dienraščiu. Tik, gal būtų
siuntė per tūkstantį siuntinukų
numeriais:
labiausia rūpi pokarinei europie techninė priežiūra atlikta daili geriau, kad atkarpoj, vietoj "Pa
i anapus geležinės uždangos. Pu
lakų”, būtų duodama, pvz. ir
ninko Vytauto O. Virkau.
čių kartai.
Margučio įstaigoje, 6755 So.
sė jų buvo rūbai, kita pusė —
• Santaros Filisterių ir Sam mūsų visuomenininkų bei valsWestern
Avė.
— Kokie jūsų dabartiniai dar būrio šviesa konferencija įvyki ybininkų atsiminimai.
vaistai. Maisto mažai kas prašė,
nors ir tokių siuntinių nusiųsta,
Marginių krautuvėje, 2511 W. bai ir užsiėmimai?
M. Šimkus, Chicago
prie Clevelando, Chippewa ežeri
daugiausia į didesnius miestus. 69 Street.
— Apie savo darbus galiu kal vasarvietėje. Dviejų dienų kon
• Jei jie jų parašys. — Red.
J. Karvelio knygyne, 3322 So. bėti tik savo specialybės ribose. ferencijoje dalyvavo per 30 at
• Adv. Kęstutis Mich.elsonas, Halsted St.
DAUGIAU APIE
Esu kalbininkas. Klausimai, ku stovų iš New Yorko, Bostono
kurio kandidatūrų į New Yorko
TARPTAUTINU POLITIKĄ
Terros knygyne, 3333 So. rie šiuo metu man rūpi, gali Chicagos, Clevelando ir Detroito
ALTo valdybų dar taip nesenai
Patinka, kad Dirva pradė
būti suskirstyti į tris sritis: a) Referatus skaitė Vytautas Ka
Halsted St.
primygtinai rėmė, akiplėšiškai iš
dviejų lingvistikų — istorinės ir volis, Jurgis Jaks-Tyris ir Rai jo lankyti du kartus per savai
kitų politinių grupių reikalauda St. Ramanausko kraut., 4559 struktūralinės — suderinimas; mundas Mieželis. Platesnį kon tę. Bus tikras džiaugsmas, kai ji
mi jam pripažinimo ne tik New So. Hermitage Avė.
b) visuomeninių ir asmeninių ferencijos aprašymų įdėsime se pradės eiti tris kartus. Tikim į
St.
Penčylos
kraut.,
4501
So.
Yorko socialdemokratai, bet ir
mitų studijos ir jiems bendro kančiame "Santariečių Gyveni tai ir laukiam. O kai dėl pagei
krikščionių demokratų blokas, Talman Avė.
davimų, tai gal ir neblogai butų,
lingvistinio statuso •ieškojimas; me” skyriuje.
B. Siliūne kraut., 4600 So. c) mekanografinio - elektroninio
liepos 20 d. teismo sprendimu
• ”Nepastebėti” Darbo*) pa jei apie tarptautinę politikų bu
pripažintas kaltu 1-jo laipsnio Fairfield Avė.
prapcūzų kalbos žodyno kūrimas sirodymo, reikštų savo parapišk? tų daugiau žinių ir komentarų.
P.
Ramanauskų
krautuvėje,
sukčiavimu. Bausmė bus paskelb
M. Ramanauskas, Oakville, Ont.
ir, būtent, preliminarinė žodyno mentalitetų pademonstruoti.
ta rugsėjo 1 dienų.
1439 So. 49 Avė.
stadija — racionalios konceptų
Trijų paskutinių Darbo nume TUO PAČIU, PER TĄ PATĮ
■mm m Ytr;
sistemos išdirbimas.
merių išspausdinimas yra viltin
Man teko skaityti Dirvoje ga
Nežinau, ar tai gali jus domin gas bent dviem požiūriais:
na taiklių straipsnių, atsakančių
ti: jokių ryšių su lietuviais kal
1) žurna’as — ne atskiri j c į piemeniškas kitų priekabes.
bininkais neturiu; nematau, kad straipsniai, o pats įvykis ben
jie domėtųsi panašiomis proble drai — pasidarė vienintelė inte Bet praeina laikas, ir tų straips
momis. — Kita — lietuviškoji — lektualinės gyvybės kibirkštis. nių vėl nesimato, o Draugo ir
mano užsiėmimų sritis jums gal Prieš kelis metus studentų būry Naujienų bendradarbiai dirba iš
sijuosę.
labiau
pažįstama.
Pri
dėmiau
jo

išjuoktas,
Darbas
šiandien
yra
TAI YRA
Ar tylėjimas ir pasyvumas geje "kultūrinio juodadarbio" pa daugelio nekantriai laukiamas.
as dalykas, tai klausimas. Da
reigas: išpildau, iš principo, vi
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO
2) Tikrai yra džiugu matyt bar Vaidyla nori mus pasiųsti
sus užsakymus, atsakau į visus pavyzdžių, liudijančių bent jai
RAGANŲ MEDŽIONES
lietuviškus klausimus, dažnai ne mūsų jaunuomenės atvirum' šunims šėko piauti, gi Dirva, o
žiūrėdamas, ar jie patiks ar ne. tam, kas nebūtinai "mūsų”. Ta gal ir kiti laikraščiai, kukliai pa
minės tik... žurnalistiškų Vaia
ar jie man ir kitiems patogūs ai da, kada liberalų suvažiavime
KRONIKA
dylos išsiauklėjimų, ir viskas, ši"
ne.
platinama socialistų spauda, ta to man mažai, aš manau, kari
*
da netik tolerancija, bet ir dva
i**
P A R A š fi
• Santaros visuotino suvažia sinio ryšio užuomazga atrand* mano tėvas tokio Vaidylos tik
rai nebūtų samdęs net kiaulių
vimo programa visu spartumu sav© geriausią išraišką ne libe
JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS
artėja prie galutino sutvarkymo. raluose ar socialistuose, o tiesiog ganyt. Tad kokiems galams skai
tytis su tokiais, ypač kad jie mū
• I
1 X*
*
Numatyta eilė paskaitų, disku grožiui atvirose širdyse.
sų tikrai neaplenks, jeigu tik
sijų ir kitokių netikėtumų. Pa

j

RAUDONIEJI
VIDURAMŽIAI

Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja

po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.
Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom

knygų tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu

prastai suvažiavimai svarstomų

*) Darbas, trimėnesinis kul
jų klausimų gilumu, įdomumu ir Lūros žurnalas. Nr. 2 (37), lei
įvairumu visuomet palikdavo džia Lietuvių Darbininkų Drau
gija, vyr. redaktorius prof. J.
Kaminskas. Rašo: J. Kiznis, D.
Ar įstojai į
Burg, A. J. Greimas, A. J. Stak-

laiku išsiųsti.

VILTIES
draugija?

t

gaus progą.
Mielas Redaktoriau, kviesi it

tuos brangius taiklaus žodžio
meistrus ir suduokit tiems po
nams: tuo pačiu, per tų pati.
Rimtų straipsnių tie "intelek

nienė, J. Mačiūnas, J. Repečka, tualai” nesuprato ir nesupras.
I. Silone, P. Gaižutis, V. Slanka,
J. Kaminskas, J. Jurginis, V. Mi- Reikia kirsti jų pačių polemika.
M. šaulinskas, Pittsburgh
kučianis.
L. S.

I
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Kazimierirnai metai (6)

KATALIKIŠKOJI EUROPA XV. A.
J. JAKŠTAS
Kiekviena istorinė asmenybė
gali būti tinkamai suprasta, ir
jos veikla bei reikšmė išaiškinta
“ium su dvasine aplinka, kuj jai teko gyventi. Dvasinė ap
linka rikiuoja kiekvieną asmenį
ir daugeliu atveju lemia jo veik
lą. Mūsų šv. Kazimieras ir pri
klausė savo laikui ir laiko dvasia
lėmė jo patį šventumo pobūdį. Jo
šventumas yra XV a. dar vis vi
duramžiško religingumo pažymys.
XV. a. buvo iš esmės vidur
amžių tęsinys su vyraujančia
feodaline politine, socialine ir
ekonomine santvarka j žemval
džių didikų luomas vadovavo vie
šam gyvenimui. Manoralinė, at

*

XV a. Europos kultūrinį bei
dvasinį gyvenimą saistė bažny
čia. Ji, būdama tarptautiška in
stitucija, prašoko visokeriopus
politinius skirtingumus ir kata
likišką Europą darė, palyginti,
vienalyčiu kultūriniu vienetu.
Bažnyčios dėka V. Europa buvo
internacionalinė kultūrinė ben
druomenė, vadovaujama jos ga
lingos hierarchijos su popiežium

priešaky.
Tiesa, jos hierarchija, bent
pirmoj XV a. pusėj, pergyveno
kritišką metą dėl kilusios schiz
mos, kai atsirado du ir net trys
popiežiai. &uo metu pasidarė ak
tualus jau nuo seniau keliamas
šūkis reformos ”galvoj ir sąna

Sunkūs laikai, ypač turkų pa
vojus ir skelbiami nuolat prieš
juos kryžiaus karai kreipė žmo
nių dvasią į aną pasaulį. Antlaikinis gyvenimas su dievybėmis,
šventaisiais ir velniais pasidarė
toks pat realus, kaip ir šis že
miškas, ir žmonės atsidūrė tarp
dviejų pasaulių. Dualistinė pa
saulėžiūra užvaldė žmonių sie
las. Pomirtinė realybė pasidarė
tokia pat aktuali, kaip ir gyve
namoji ir perėjimas iš vienos į
kitą, atseit, mirtis tapo patrauk
li tema pamokslininkų, meninin
kų ir poetų. Su pamėgimu skelb
ta gyvenimo menkysta ir po jo
sekanti mirtis, kuri sulygina di
džiūnus ir prastuolius, šiuo me
tu paplinta ypač kapinėse makabros arba mirties šokio vaiz
dai.
Jiems pradžią davė prancūzų
literatūroj nuo XIII a. užtinka
ma tema, kalbanti apie susitiki
mą trijų didikų su trimis miru
siais ir šiųjų pasipasakojimą

seit, dvarų ūkio sistema tebevy riuose” ir visuotiniai bažnytiniai
ravo, ir dvarams buvo palenkti susirinkimai jį kėsinosi vykdyti. apie savo buvusią didybę ir per

platieji gyventojų sluoksniai —
valstiečiai, baudžiauninkai, ir net
laisvieji. Jie buvo priplakti prie
^yiro ir todėl vedė tvirtai sėslų

Reformos sąjūdis, keltas pir spėjimą gyviesiems dėl jų artė
miausiai Konstancos, vėliau Ba jančio galo. Menininkų visoke
zelio ir Florencijos susirinkimų, riopai apipavidalinama trijų gy
dar pagyvino Europos religinę vųjų įr mirusiųjų susitikimo te

j^enimą. Su žeme surištos vi dvasią ir davė progos tiek senes ma, kur mirusieji pradžioj vaiz
suomenės kilnojimasis iš vietos nėms herezijoms atgyti, tiek duoti lavonais, davė pradžioj a V
a. galą ir dabar popuiiariatn gil
į vietą buvo retas dalykas, ir to naujoms rastis.

kių ieškotojų pramogomis ir im
tos drausti. Prieš jas, pvz., pasi
sakė minėti bendro gyvenimo
broliai. Tačiau jos, kaip ir šven
tųjų garbinimai, iš esmės išsi
laikė iki reformacijos, kuri dau
gely Europos kraštų padarė joms
galą.
Iš konkretaus, antgamtinio
pasaulio vaizdo, įdiegto lengvatikėms ir prietaringoms minioms,
kilo tada paplitęs tikėjimas ra
ganavimu, burtais ir kerėjimais.
Tiesa, burtus bei kerėjimus baž
nyčia skyrė nuo tikėjimo dalykų
ir juos draudė. Bet jų negalėjo
išrauti, kadangi jie neatskiriami
buvo nuo demonologijos, tariant,
nuo piktosios dvasios maišymosi
gyvenime. O tai jau prileido ir
bažnyčios tėvai, iš kurių mokslo
išvesta taisyklė: „Visa, kas šia
me pasauly matomai vyksta, gali
būti ir demonų padaryta”. Tad
iš bažnyčios ėjęs prietaringose
masėse paplitęs tikėjimas pikto

burtus, kerėjimus ir raganavi XVII a. atvejį, kur raganavimu goj. Jis bus bene pirmas, pavar
mus.
Mūsų kalbamu metu bene la
biausiai kerėjo raganavimo prie
taras. Raganavimu dažniausiai
įtarinėjo moteris, kaltinant jas
bendraujant su piktosiomis dva
siomis. Jos prilygintos heretikams ir dažnai persekiojamos in
kvizicijos teismų. Tad XV a. yra
liudininkas neretų inkvizicijos
procesų prieš raganas ir jų de
ginimų. Tamsius raganų proce
sus ryškiai dokumentuoja du XV
a. raštai, būtent, Malleus maleficarum, parašytas dviejų vokie
čių dominikonų, ir Summis desi-

derantes, popiežiaus
VIII bulė.

buvo įtarta kanauninko motina tojęs terminą media tempestas,
ir sūnui teko daug vargti, ją pažymėjęs juo ligšiolinius vidur
gelbstint nuo laužo.
amžinius laikus.
XV a. buvo gilaus, nepajudin Mūsų šv. Kazimieras priklau
to viduramžiško religingumo am so šiems viduramžių laikams —
žius, lydimas kraštutinumų, bū kad ir vystantiems — ir jojo
dingų prietaringoms, tamsioms, šventumas bei kulto genezė sie
lengvatikėms minioms. Iš visa tina su jais.
persunkiančios religinės dvasios
(Bus daugiau)
niekas neišsilenkdavo, ir net di
džiausi tironai, pramuštgalviai,
kokių anais laikais netrūko, jai
buvo palenkti. Neretai tironai
savo niekšybes atpirkdavo stam
biomis aukomis bažnyčioms, stei VAKARINĖ SKAUTŲ GIESMĖ
giamiems vienuolynams ir kitais

SKAUTAI

Sutelk mus, Viešpatie, būrin

Inocento „gerais garbais”.
Didžiausi mokslininkai, Eraz
mas Roterdamietis, Makiavelis,
Mikalojus Kusanietis, buvo gi
laus tikėjimo žmonės, nors ir ne
susilaikė nuo oficialios bažnyčios
kritikos. Paskutinis čia minėtas
mokslininkas savo gilia išminti
mi pramatė laikų pasikeitimą ir

Kerėjimų ir ypač raganavimų
neišrovė nei renesansas, nei re
formacija, nei atgimstanti po re
formacijos katalikybė. Jie laikė
si iki naujausių laikų ir tik švie
timo laikmetis padarė jiems ga
lą. Valančius žemaičių vyskupys
siomis dvasiomis palaikė jose tės istorijoj įspūdingai aprašo nujautė stovįs naujų amžių an-

Čia tai gyvenimas!

ros, renesansu vadinamos.

Ramybė skleidžiasi aplink,

VASAROS NAKTIS.... BARBECUE... IR STROH’S

maldininkų kelionių tikslu.
Mūsų kalbamu metu visur Eu
ropoj padaugėjo stebuklingų vie
tų su šventųjų kapais, paveiks
lais arba šiaip šventenybėmis,
kurios traukė tikinčiuosius iš to
limesnių kraštų. Pvz., rytuose,
Brandenburgo markoj, Vilnako
vietovėj, garsėjo kraujuojančios
hostijos, ir ši vieta lankyta toli
mų rytų Europos kraštų piligri
mų. Vilsnako stebuklą viešai denunciavo Jonas Husas ir smerkė
piligrimažą prie jo. Aplamai, į
viduramžių pabaigą nepaprastai
paplitusios maldininkų procesi
jos virto dąugeliu atvejų nuoty

Tačiau viduramžiai ir rene
sansas nebuvo priešybės. Juk re
nesanso, atseit, klasikinės, kul
tūros pradmenys glūdėjo vidur
amžių kultūroj visą laiką. Dabar
kai kurie mokslininkai įrodinėja,
kad ryškesnis renesansinės kul
tūros vaidmuo jau žymus 12-13
a., t. y. tuo metu, kada ir vidur
amžinė kultūra pasiekė savo
apogėjų. Tad viduramžinės kul
tūros plėtra nebuvo nutraukta
iki pat XV a., kuris didelio olan
du medievistu J. Huizingos
(Wrė 1945 m.) pavadintas vi
duramžinės kultūros rudeniu.
jausmą.

ĮSTABŪS DRAUGAI
AXEL MUNTHE
(6)

autoriui vadovaujant, pradėsiu įsistudijuoti
Kitą dieną, po mūsų šachmatų partijos, gedijos ”Le Poignard”, Durklo, vieną vaid
iš tolo pasekiau jį iki durų. Vakare aš pri menį. Pats Mr. Alfredo vaidino karalių, o aš
ėjau prie jų, ir, man ten stovint ir skaitant
Mr. Alfredo naujosios penkių veiksmų trag
Mr. Alfredo vizitinę kortelę, durininkas man buvau markizas. Prisipažįstu, mano debiutas
papasakojo, jog Mr. Alfredo vakarais nieka nebuvo laimingas. Aš pastebėjau, kad rašy
da nesąs namuose. Jis paklausė mane, gal tojas nebuvo patenkintas manimi, ir pats
aš esąs jo mokinys, ir aš atsakiau taip. Pa pagaliau pamačiau, jog iš markizo padariau
klausus, ar Mr. Alfredo turįs daug mokinių, fiasco.
jis pasakė, jog aš esąs pirmasis, kurį jis ma
Mano sekantis bandymas buvo lordas iš
tąs.
penkių veiksmų tragedijos „La Vengeance”,
Buvo vėlus ruduo, kai aš Mr. Alfredo Kerštas, tačiau, deja, ir čia negalėjau turėti
Įnešiau savo neatšaukiamą nusistatymą: iliūzijų apie savo sugebėjimus. Pabandžiau
mesti mediciną ir pabandyti pasišvęsti teat grafo rolę iš „Le Secret du Tombeau”, Kars
rui; mano neapsakomam džiaugsmui, jis pa to paslapties, tačiau ir čia su abejotinu pasi
reiškė esąs pasiruošęs tapti mano vaidybos ir sekimu. Tada nusmukau iki vikonto ir sten
dikcijos mokytoju. Pamokos buvo duodamos giausi nežmoniškai, tačiau, nors ir Mr. Alfre
mano kambaryje Hotel de FAvenir. Senio do, kiek įmanydamas švelniau, nurodinėjo
metodai buvo savotiški, ir jo teorijos apie mano netobulumus, fyš nebegalėjau nuo savęs
vaidybos meną drąsios, kaip ir jo žaidimas nuslėpti, jog net vikontu netinku.
šachmatais. Aš atidžiai klausiausi jo žodžių
Aš pradėjau rimtai abejoti savo vaidybi
ir bandžiau, kiek bepajėgdamas, laikytis pa niais gabumais, tačiau Mr. Alfredo galvojo,
grindinių vaidybos taisyklių, kurias jis man jog visos mano nesėkmės kylančios tik dėlto,
dėstė. Netrukus jis pritarė mano pageida kad nesu iš aristokratijos ir todėl man sun
vimui išbandyti vaidmenį ir, žinant mano ku esą įsijausti į tokių asmenų galvojimo
meilę tragedijoms, buvo nuspręsta, jog aš, būdą bei nuotaikas. Jo tiesa, tai nebuvo leng
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Muzika — N. Stadalnikaitės
*
• Brolijos Tiekimo Skyriuje

galima gauti LSS ordinų rozetes
— juosteles, kurios gražiai paga
mintos ir pritaikytos dėvėti prie
uniformos. Taip pat turimos ir
tautinės juostelės. Kainos: roze
tės — 60 c., taut. juostelės —
35 c. Užsakymai siunčiami adre
su: A. Augustinas, 4612 So. Ca
lifornia Avė., Chicago 32, Illi
nois.
KAIP PASIEKTI STOVYKLĄ

Skautų tėvų ir bičiulių dėme
siui primenama, kad IV-ji Tau
tinė Stovykla bus rugpiūčio 1830 d. Highland Recreation Area,
Mich. 5,200 akrų pankąs yra prie
59-jo Michiganę plento (15 my
lių į vakarus nuo Pontiac, Mich.).
Nuo Ohio Turnpike TS pasiekia
ma US 23 arba US 24 plentais,
kuriais važiuojama iki M-59. į
US 23 reik nuvažiuoti nuo Turn
pike į vakarus nuo Toledo (4-tas

išėjimas,) į 120-j į (Ohio) plentą,
iš kurio pasiekiamas US 24.
SKAUTININKIŲ ŽINIAI

Tautinėje Stovykloje, rugpiū
čio 23 d. 6 vai. vak. įvyks jubi
liejinė skautininkių sueiga.
Programoje susipažinimo ar
batėlė, pranešimai iš vietų, pa
liečiant visas skautininkių pro
blemas, ir mistinė dalis naktį

Amerikoj tiktai

ugnim virtas
alus!

žasties būti susirūpinę, niekas negalėjo, mūsų

sutrukdyti, nes aš jau iš anksto buvau išžu
dęs visus suaugusius kūrinio personažus ir
tikėjaus dabar galįs būti kiek meilesniu mar
kizu, tačiau Mr. Alfredo rado mano balsą
esant nepakankamai niūrų net ir tą trumpą
laimės valandą, kurią jis mums suteikė. (Vė
liau mes žuvome per žemės drebėjimą).
Lygiai liūdna ateitis laukė ir nedaugelio
tų, kurie nemirė tragiška mirtimi. Tais atve
jais pačiame žydėjime juos užklupdavo stai
gios, neišaiškinamos ligos, kurioms niekas
nepajėgdavo atsispirti. Pradžioje aš bandžiau
kai kuriuos jų dar gelbėti, bet Mr. Alfredo
tik pasižiūrėdavo nustebęs, kai aš prasitardavau, jog vienas ar kitas iš jų galėtų pa
sveikti. Atsiminęs jo teoriją, pagal kurią
minkštumas Viktorui Hugo neleido pasidary

prie laužo.

•• v •
jis Šviesesnis!

Jums patiks

va. Jie visi buvo nepaprastai niūrūs, bevil
tiški, dažniausiai net negalint suvokti to prie
žasties. Meilė ir neapykanta žėrėjo jų akyse.
Tiesa, mylimiesiems dažniausiai baigdavosi
blogai, tačiau, jeigu jie ir laimėdavo, dėlto
netapdavo laimingesni. Atsimenu, pavyzdžiui,
trečiąjį „Le Poignard” veiksmą. Aš, marki
zas, buvau bridęs per kraują, kad laimėčiau
savo širdies damą, ji iš savo pusės ėjo per
ugnį, kol pasiekė mane; arkivyskupas sutuo
kė mus mėnesienoje, ir mes, dešimtį metų
vienas kito nematę, likome valandėlei rožių
sode. Mes neturėjome nė menkiausios prie

>

Tu maldą mūs priimk
Padangėj atviroj.

žodžiai — kun. St. Ylos.

darė centrais naujoviškos kultū bia erudicija aprėpęs bažnytinius lykai ir jų buvimo vietos tapo

ir klasikinius autorius, gražiai
mokėjo žiesti senovės kultūrą su
katalikybe ir tuo būdu nutiesė
pagrindus krikščioniškam huma
nizmui.
Reformos sąjūdžiai, nors ir ne
sėkmingi, nauji ordinai — be
minėtų bendra gyvenimo brolių,
dar reformuoti pYfnciškonai ber
nardinai ir augustinijonai — gi
lino religingumą XV a. Visokie
keliaujantieji pamokslin inkai
piešė akivaizdoj vargingo ir ne
tikro dabartinio gyvenimo ano
pasaulio vaizdus ir kvėpė lengyitikėms masėms gyvą religinį

Palaimink pastangas šviesias,
Priimk dienos'aukas

štai, miškas rimsta vakarop,

suomenė lengvai prieinama viso mas. Net ir pačios katalikų baž ma pasidarė lavonų sunykimas,

jų virtimas kirminų aukomis ir
dulkėmis. Iš to nykaus vaizdo
skaidriai atsispindėjo jo priešy
bė : skaidymosi nepaliestų lavonų
išsilaikymas, kas buvo laikoma
mirusio šventumo požymiu. Šven
tojo palaikų išsilaikymas — daž
na šio męto tema ir ryšium su
ja senas tikėjimas Marijos pa
ėmimo į dangų su kūnu dabar
spindėjo didele garbe.
žmonių protus sukaustęs antlaikinio gyvenimo vaizdas žadino
tada pagyvėjusį šventųjų garbi
nimą. Bendravimas su šventai
siais,, jų dalyvavimas kasdieni
niuose reikaluose, jų pagalba ir
kenkimas tikintiesiems buyo tik
ras dalykas. Tad verta jų malo
nės prašyti, juos garbinti, šven
tųjų palaikai, jų relikvijos ir pa
veikslai — didelės pagarbos da

Padangėj savo atviroj,
Ramybėj ir tyloj
Maldaut jauna širdim.
Lyg lakios žiežirbos laužų
Sugrįžtam į Tave nūnai,
O Tėve, Tu žinai
Slapčias mintis visų.
Atleisk, jei buvom kalti,

Ir būk prie mūs arti.

dėl jos dvasinis akiratis buvo gan
Tuo būdu atsirado Anglijoje tinės vaizdui.
Ryšium su mirtimi, dažna te
siauras, nekritiškas. Tokia vi viklifizmas ir Čekijoje husitizkiems prietarams, burtams, ke nyčios rėmuose ištrūko sąjū
rėjimams ir gali būti paveikiama džių, kur ieškota gilesnio, dau
propagandistų bei pamokslinin giau mistinio religingumo, žy
kų.
miausia naujo religingumo bro
Dvarų prieglobsty kliūtinčią lija buvo „Bendro gyvenimo bro
visuomenę mūsų kalbamu metu liai”, kilę Olandijos mieste Dekiek keitė kylantieji miestai su venter ir išplitę kituose mies
nauju prekybininkų ir verslinin tuose. Jie tarėsi esą naujo, mo
kų luomu. Priešingai žemdir derniško gyvenimo kūrėjai ir to
biams, šie buvo daugiau keliaują dėl priešų įtarti heretikais. Iš jų
ir kartu visokių idėjų skleidėjai. tarpo išėjo du žymiausi XV a.
Jie kiek įvairino kaimietiškos vi vyrai: Tomas Kempietis, knygos
suomenės gyvenimą. IVĮiestiečių apie Kristaus sekimą autorius,
susibūrimo punktai — mugės ta ir Erazmas Roterdamietis.
po ne tik prekių, bet ir idėjų pa Tomui Kempiečiui priskiria
sikeitimo vietomis. Kylantieji mas veikalas, virtęs antra bibli
miestai pamažu keitė grynai ag ja ir ligšiol plačiausiai skaito
rarinę viduramžių visuomenę ir mas, nūrodo bendravimo su Die
rengė dirvą naujiems laikams. vu kelius, atseit, skelbia subjek
XV a. ir buvo naujų laikų pir- tyvų pamaldumą, Deventerio są
miosios apraiškos, kurioms žymę jūdžio pažiba Erazmas Roterda
davė kylantieji miestai. Jie pasi mietis (1466-1536) savo nuosta
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Dabar už vietines kainas
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Skautininkės, negalinčios visą
laiką stovyklauti, prašomos at
vykti T. stovyklon bent tam sa
vaitgaliui su visa stovykline ap
ranga ir uniformomis.

ti tragiku, aš palaipsniui mečiau visus ban kiškas veidas darės vis draugiškesnis, ir su
dymus tarpininkauti. Po kelių nepasisekusių savo ilgesingu švelnumu aš kaskart vis la
debiutų aristokratų vaidmenyse, aš pareiš biau pritapau prie senojo entuziasto širdies.
kiau Mr. Alfredo savo spėliojimą, jog galbūt
Vis nenumaldomas tebebuvo jo literatižemesnėse socialinėse pozicijose man geriau
nis kraujo troškulys. Prieš Kalėdas buvo baig
sektųsi. Bet čia susidūrėme su nenumatyta ta jo nauja tragedija, kurią Mr. Alfredo lai
kliūtimi: Mr. Alfredo nesileido žemiau vi
kė geriausiu savo kūriniu. Veiksmas vyko
konto. Jei kartais koks atskiras žemesnės Sicilijoje, Etnos papėdėje, tarp žėruojančios
klasės reprezentantas dėl dramatinės būtiny
lavos srovių. Nė vienas žmogus nepergyveno
bės būdavo įvaromas į sceną — jam vos bepenktojo akto. Aš prašiau malonės vienam
suspėjus ištarti žodį, autorius sviesdavo į N. Fundlandijos šuniui, kuris su vaiku, vie
veidą pinigų maišelį ir imperatoriaus gestu
ninteliu karališkojo vainiko paveldėtoju, snu
pro nudėvėtas švarko rankoves pasiųsdavo kyje atplaukia į italų žemę, tačiau Mr. Alfre
už kulisų. Ir pagaliau čia — ne, tai netuščias

do buvo nepermaldaujamas. Pats šuo penk
pasididžiavimas! — buvo vaidmenys, kuriuo
tajame veiksme nušoko į Etnos kraterį.
se radau savo ilgai ieškotų žanrą, čia atšvenTačiau, Etnos lavai tebekaitinant Mr.
čiau savo vienintelius vaidybinius triumfus.
Seniui nepastebint, vis labiau dingau iš re

Alfredo minčių pasaulį, ant Paryžiaus krito

pertuaro, tik retkarčiais įeidamas su giliu
nusilenkimu įteikti kurio nors karaliaus ran
ka rašytą laišką arba laikas nuo laiko išvilkti
iš scenos porą lavonų — tai buvo viskas.
Taip slinko ruduo, nagrinėjome vieną
tragediją po kitos, ir Mr. Alfredo pasirody
davo vis su nauju rankraščiu pažastyje. Aš
pradėjau net būkštauti, kad senis nuo begali
nio rašymo pervargs, ir bandžiau visais įma
nomais būdais įkalbinėti, kad truputį pailsė
tų, tačiau nebuvo galima. Jis dabar kas dieną
ateidavo į Hotel FAvenir, pas savo vienintelį
mokinį ir literatinį patikėtinį. Jo švelnus vai

žiemos sniegas. Visi kiti jau seniai buvo'išsi
traukę apsiaustus, o mano vargšas mokyto
jas vis tebevaikščiojo su tuo pačiu juodu
švarku, pabalusiu nuo amžino valymo šepe
čiu, iki siūlų nudėvėtu nuo ilgamečio varto
jimo. Naktys buvo tokios šaltos, ir aš su
nerimu galvojau apie tai, kad senis kiekvieną
vakarą, teatrui užsidarius, turi žingsniuoti
per visą Paryžių. Dažnai jau buvau bepaliečiąs tą opų klausimą, tačiau mane vis su
laikydavo tas jautrus jo išdidumas, kuriuo
jis dengė savo neturtą.
(Bus daugiau)
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rado šiek tiek daugiau palinku

skridimą į taikinį, — nepaten
sių ir daugiau pasiekusių asme
kintas kalba kpt. Steen.
KUNKULIUOJANČIOS
nų filosofijos bei sociologijos
— 500 kg. bomba, ir dargi be
VIDURŽEMIO
srityse.
delsiamo degiklio, tai darbas be
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS
PAKRANTĖS
Didžiausio rusų kovos laivo ”Marat”
Nematau, kad kitos mūsų po
naudos. Tokia bomba nušluoja
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO
Apie jas DIRVAI rašyk /
paskandinimas
litinės srovės ar grupės būtų sutik kai kuriuos pastatus denyje,
buvęs Aleksandrijos ir
kūrusios savus teorinius
Rado
"Marat", vienas didžiausių so Po to atėjo 1941 metų birželio nepadarydama didesnių nuosto
būsimas Ankaros
pagrindus savo politinėms te vietų karo laivyno laivų, 1937 22 diena ir mes 3 vai. ryto pasi lių.
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS
zėms. Bet bent katalikų pasaulė metais dalyvavo Anglijos kara judinome Augustavo link...........
universiteto profesorius
Po keletos dienų gaunamos
Liberalai neliberalūs vieni kitie ms. -4- Tautininkų teoretikų sto žiūros grupės ir socialistai gana liaus Jurgio VI karūnavimo iš Gardinas, Bialystok, Minskas, specialios bombos: 1000 kg. svo
Algirdas J. Greimas
patogiai
gali
verstis
ir
adoptuota
rio,
delsiamas
degiklis,
jų
sienos
ka. — Smetona, Voldemaras, Tamošaitis ir jauniesnieji. — Filo
kilmėse. Grįždamas lankėsi Klai Lida, Molodečno, Ulla, Lepel,
Viduržemio jūra 'dabar
svetima
literatūra.
To
neturi
gamintos
iš
ypatingai
kieto
me

gana rami, bet jos pakra(J
pėdoje. čia jis išbuvo keletą die Witebskas, Polockas ir Smolens
sofijoj daugiau reiškiasi katalikų pasaulėžiūros intelektualai.
liaudininkai (galėjo turėti, bet nų. Buvo suruošti oficialūs pri kas.
talo. Pastarosios turi apsaugoti,
tės verda.
nepasistengė)
ir,
žinoma,
neturi
kad
bomba
neplyštų,
kai
ji
kris

nų turėjęs asmuo tautininkuose,
Priekyje buvo vanagai, nuolat
ėmimai laivo karininkams ir
ŽILIUS JAUNIUI
Algirdas J. Greimas, ke
tautininkai.
Pažiūros
grindžia

dama
pramuš
laivo
šarvus
ir
be abejo, buvo prof. A. Voldema
įgulai, o taip pat ir šie atsilygi grodami aukštais tonais Štukos
rugpiūčio 11 d.
letą metų profesoriavęs
mos
daugiau
simpatija,
nujauti

sprogs
tik
laivo
viduje.
Tokia
no surengdami atitinkamą pri — smingamieji kovos lėktuvai,
ras. Tačiau ir jis savo laiku
Aleksandrijos universite t e
... Nežinau, ar dabar jau vi
mu,
negu
išstudijuota
teorija.
sprogimo
naikinamoji
jėga
yra
ėmimą laive. Taigi, šį 25,000 to bombonešiai iš "mūsų" lmmel"griebė už ragų” tik to meto po(Egipte), neseniai tapo iš
sas jaunimas toks atsargus, ar
Tai
spraga,
bet
dabar
sąlygos
jai
daug
kartų
didesnė
ir
labai
pa

nų karo laivą yra matę nemažas mann eskadros. Tik Duchowtčiskiras aktualias problemas žurrinktas ordinariniu profeso
esi tik išimtis, kad ne tik nedžiū
užpildyti
dar
nepalankesnės,
ne

vojinga.
skaičius lietuvių. Atsiras ir skai noj mes juos vėl sutikome.
rium Ankaros universitete
nalistikos-publicistikos plotmėje.
gauji iniciatyvos perleidimu jau
gu
buvo
nepriklausomoj
Lietu

tytojų tarpe, kurie tada Klaipė — Pasiruoškite ir apsižiūrėki
Tie straipsniai buvo. parašyti
(Turkijos sostinėj). Rug
nimui (liberalų vienijimo srity),
Galvažudiška priešlėktuvinė
voj.
Apie
jas
gal
pakalsėsim
kitą
doje jį yra apžiūrėję.
te! Ties Jarčevo bus gerokai
piūčio 9 dieną prof. Greimas
jam esant opozicijoje, pasižymė
artilerija
bet net sakai, jog toks "dosnudieną
...
Laivas dax;ęs gerą įspūdį. Įgu karšta! — pasveikino mus kapi
jo aštriu kritikos ir polemikos
atsisveikino su Egiptu ir iš
ms” esąs neatsakingas. Papras
Žvalgybinių
lėktuvų
"Marat
”
la buvusi švariai uniformuota, tonas Steen.
plaukė atostogų metui į
elementu. Tai buvo daugiausia
tai jaunimas nekantrauja ir pyk
drausminga. Turėjusi net savo — Rusai telkia ten naujas jė vėl buvo surastas rugsėjo 22 d.
Prancūziją, iš kur paskui
artimosios distancijos problemų
sta ant vyresniųjų, kai tie peril
Jis stovėjo Kronštadto uoste. At-1 vyks į Turkiją,
futbolo komandą, kuri Klaipė gas ir medžiagą.
* SPAUDA *
svarstymai. Kai kurie teigimai
gai neperleidžia iniciatyvos.
doje sužaidė draugiškas rungty — Puikūs taikiniai mūsų štu- rodo, taisyta pirmojo puolimo
(pavyzdžiui, savos valiutos įve
Kelionė truksianti apie
žinoma, ta mano anądien pa
sužalojimai.
kom,
—
atsakom.
dimo kritika 1922 metais), gyve
nes.
tris savaites, nes laivas su
reikšta mintis nėra visos vyresSkubiai
buvo
prikabinamos
DRUMZLIŲ
ŠALTINĖLIS
Tačiau "Marat” grįžus Rusi — Ach, ... — numojo jis ran
nimo nebuvo patvirtinti. Dides
stosiąs visuose Viduržemio
nėsės kartos jau pasirašytas įsi
tūkstantinės
bombos
ir
lėktuvų
jon,
tuoj
pasklido
gandai,
jog
jo
ka.
—
Mes
perkeliami
į
Lenin

nio užsimojimo veikalas buvo
Į mano straipsnį "Apie totali
jūros uostuose. A. J. Grei
pareigojimas. Taip sakau tik to
junginys
pakyla
puolimui.
"Lietuva ir jos problemos” — tarinę demokratiją”, kuris tilpo visa įgula ir kapitonas — admi grado frontą.
mas maloniai sutiko pasida
dėl kad iš visos dalykų eigos
Šį
kartą
dangus
nepaprastai
Lietuvos užsienio politikos syars "Dirva” 54 numeryje, atsiliepė rolas Ivanow, buvo likviduoti.
linti su DIRVOS skaityto
Jie turėjo drauge su naikintu
m a n taip atrodo. į liberalų
skaidrus.
Veik
savižudybė
skris
tymas, tačiau parašytas prancū "Naujienų” redaktorius dr. P. Priežastis: buvę laisvuose vaka vų grupe 54-Trautloft ir stip
jais tos kelionės įspūdžius*
vardą pretenduojantieji vyres
kurie apimsią šias dabA
ruose, daug matę, daug patyrę, riais He-111 junginiais paremti ti, kai priešlėktuvinės artilerijos
zų kalba, Lietuvoje maža kieno Grigaitis.
nieji dar perdažnai pasirodo beskaitytas, be to (vidaus politikos
taip dažnai minimas šalis:
Liepos 21 d. "Naujienų” nu per pokalbius dar daugiau išgir sunkiai kovojančius pėstininkus, žiedas apie Peterhofą, Oranienesą gana neliberalūs vieni ki
sumetimais) apšauktas kaip ne meryje jis rašo, jog Žilys "bando dę, esą jau užkrėsti kapitalisti kurių puolimas ties Leningradu baumą, Leningradą ir Kronštad
Egiptą — Libaną — Tur
tiems savo tarpe. Ir nematau,
tą
toks
stiprus,
juk
10x10
kilo
leistinai provokiškas. Būdamas parodyti, kad "Naujienos” para nėmis bacilomis-idėjomis.
kiją — Kiprą — Rhodezisustojo.
kad jie suskubtų pasikeisti ligi
Ar tai visu šimtu procentu tei Tarp gamtinių kliūčių — Suo metrų plote yra nemažiau kaip
valdžioje, Voldemaras irgi neiš
ją — Graikiją — Italiją.
savo veiklaus gyvenimo sutemos. vengiamai skendo praktiškuose šiusios netiesą, jog "totalitari sybė, sunku šiandien pasakyti,
Kada tie rašiniai DIRVO
nės demokratijos” termino išra
mių įlankos ir Ladogos ežero gu tūkstantis priešlėktuvinių pabūk
Klausi, ar šių dienų tautininproblemų' sprendimuose, ne teo dėjas esąs J. Šmulkštys”.
bet žinant Stalino pamėgimą lintį milijoninį miestą buvo leng lų ! Kiekvienas laivas, nors ir
JE pasirodys, tuo tarpu ne
kija jau "pradeda į probleminius
riniuose jų svarstymuose. Vė Toliau p. dr. P. Grigaitis rašo: "valyti", tai nieko nenustebina. va ginti. Siauroje puolimo juos mažiausias, pilnas šių ginklų.
galime tiksliai pasakyti, nes,
dalykus numoti ranka”, ir jei
liau, atsidūręs politinį konfliktą
Apie šio, sovietų laivyno paži toje, kiekvienas kaimas, kiekvie Kaip uodų spiečius puola prie
jeigu jie nebus išsiųsti iš
"Bet "Naujienų” redaktorius
taip, tai kodėl.
pralaimėjusios ir nukentėjusios
bos paskandinimą, vokiečių ka nas kalnelis buvo paversti stip šo naikintuvai artėjančią bom
kurio uosto (o to gali ir ne
Sakyčiau, kad čia net ne visai šalies padėty (su visais tokios to neteigė. Tegu Žilys paima rių žurnale "Der deutsche Solbonešių
grupę.
Nors
lydintieji
būti, nes būtų" rizikos, kad
riai ginkluotomis tvirtovėmis. Iš
tinka posakis "pradeda numoti". padėties "rekvizitais” — kalėji "Naujienų” š. m. liepos 9 d. nu dat” buvo atspaustas ilgas
Trautloft
eskadros
Me
109
yra
rankraščiai gali paklysti),
jūros stambaus ir stambiausio
Mūsų tautininkų, vistiek kaip jie mu, ištrėmimu) nebeturėjo sąly merį ir dar kartą perskaito Ap straipsnis. Jį čia ir atpasakoja
tai su autorium galėsime su
kalibro salvėmis į vokiečių lini žymiai geresni už rusų Ratas,
kada bebūtų vadinęsi — viltinin- gų ar net ir noro atsidėti tų pro žvalgos straipsnio tęsinį. Antro me.
visgi jiems nebuvo lengva puo
sisiekti tik pačioje šio mė
jas šaudė rusų laivynas.
sios skilties viršuje tenai pasa
kai, pažangiečiai, nacionalistai ar blemų nagrinėjimui.
lančius
spiečius
išsklaidyti.
nesio pabaigoje, kai jis bus
Oro žvalgyba išaiškino, jog čia
kyta, kad J. Šmulkštys sėmė sa
kitaip — iš viso nedaug tebuvo
žygyje į rytus
3,000 metrų aukštyje jungi
pasiekęs Paryžių.
Tautininkų teoretiko - ideologo vo dėstomas mintis iš kokio ten
veikia 25,000 tonų kovos laivai
teoretikų, nagrinėjusių "proble
... — aš matau juos dar Racz- "Marat" ir "Spalio Revoliucija", nys skrenda Kronštadto link, ne
vardas buvo beprigyjąs prof. Izi J. L. Talman’o. Kiek žemiau toje
minius dalykus”. O kiek jų buvo doriui Tamošaičiui, psichologi
dėmesio į galvažu
pačioje skiltyje pastebėta: Jei ki aerodrome: stiprius vanagus, 5 sunkieji kreiseriai (jų tarpe kreipdamas
ar yra, tai niekas nebandė dės
dišką
priešlėktuvinės
artilerijos |
sandėlį Šiam sprogus
jos profesoriui Lietuvos univer straipsnio autorius (J. Šmulkš trumpomis, tartum apautomis ’’Kirow’’> "Maxim Gorki") ir pus
tyti savo mąstymo raštu viešai.
ugnį. Apačioje — uoste, prie 25,000 tonų kovos laivas plyšo
sitete. Tačiau ir jis pasireiškė tys) teisingai citavo savo šaltinį kojomis. — Ju 87, ’Tmmelmann" tuzinis naikintuvų.
Sakysi — ogi Smetonos raštų
krantinės "Marat”. Už jo, ugnies |
dalis.
kovos eskadros lėktuvus. Mes, iš
daugiau publicistikoj, koncen- (J. L. Talman).
Immelmanno eskadra nelaukė
penki tomai! Taip, bet tai tik
sustiprinimui, sunkusis kreiseris
Pro skylę debesyse
šarvuočių
grupės
Hoth,
dažnai
truojamoj ties to paties meto,
Taigi net du kartu "Naujieno
tokio greito ir puikaus pasiseki
rinkinys straipsnių ar kalbų, pa
194.1 m. rugsėjo 16 (į., esant — greičiausia "Kirov”.
taigi artimos perspektyvos aktu se" buvo įsakmiai pažymėta, go- aplankydayoipe immelrpaniečius,
rašytų bei pasakytų maždaug
— Mūsų smigimo kampas yra mo. Džiaugsmas apėmė visus la
alijomis. Be to, ta publicistika gei J. Šmulkštys savo idėjas apie jų berlinietį Homotjorą ir, ypač, labai blogom oro sąlygom, ties
kūnus ir aerodromo personalą,
trijų dešimtmečių laikotarpyje
turėjo savyje nemaža propagan "totalitarinę demokratiją” ėmė pirmos eskadrilės vadą — kapi Kronštadtu buvo pastebėtas tūrp 70 it 80' laipsnių, — rašo kada sužinojo apie "Marat” suir liečiančių tame laikotarpyje
dinio prieskonio, kuris stelbė ob iš kito autoriaus — vadinasi, ne toną Steen, kuris po kelių savai "Marat", šaudantis į vokiečių vėliau savo prisiminimuose Ru- haikinimą.
išsibarsčiusias problemas arba
_....................
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bar aš matau "Marat" visame ^si mašiną išvesti iš smigimo,
tyje tas pats p. dr. P. Grigaitis vo nesąmones, p. dr. P. Grigaitis
didume. Jūrininkai bėgioja de- Betgi tai nepavyko. Vairavimo
rašo: "Rusiškoji diktatūra, be siūlo m&n gerai išmokti skaityti
nyje: jie neša šaudmenis. Spau- įtaisai irgi buvo kliudyti,
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santvarkos.
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"totalitarinę demokratiją".
mus, plakatus ir kt.
rų aukštyje
tikslą, vairų traukiamą dešini.
nedera.
Ją užtikome 2-me šių metų
Kapitonas Steen turėjo pastebėDabar aišku. P. dr. P. Grigai
Užsakymai priimami ir paštu.
Laivas sprogsta
ti, kad jam nebėra išsigelbėjimo:
žurnalo "Lituanus” numeryje, tis taip susipainiojo, kad nebe
DIRVA —, 1272 East 71 St.
kuris išėjo birželio mėnesį.
Aš traukiu ir traukiu vairą, jis, save aukodamas, vairavo
susivokia, ką ir kaip jis rašė tri
Cleveland 3, Ohio
Be jausmo, vien jėga. Greitis mirtinai sužeistą lėktuvą, su
Tame Lietuvių Studentų Są juose "Naujienų" numeriuose
Tel.: HE 1-6344
perdidelis, aš nieko nebematau, 1,000 kilogramų bomba, tiesiai
jungos leidinyje yra įdėtas Ju (liepos 8, 9 ir 21 d.) ir aiškiai
Skaitydami KARĮ būsite ge tamsu akyse, trumpas sąmonės į "Kirov"!
liaus Šmulkščio straipsnis "The pats patvirtina, jog tai ką rašė
Toks mirtinas kritimas ne viMarxian Concept of Democracy" Žilys "Dirvoje" (Totalitarinės rai informuoti apie pasaulinius netekimas, kurio aš niekad neNedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
(Marksinė demokratijos sąvo demokratijos sąvoka sena, ne p. karinius įvykius, rasite straips buvau patyręs. Aš dar nevisai sai pasisekė. Ju 87 su narsiu kolerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
J. Šmulkštys jos išradėjas) yra nių iš karinės ir Lietuvos istori susiorientuoju, kai girdžiu Schar- mendantu, krito kelius metrus
ka).’’
* nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą
Iš tos citatos aiškiai matome, tiesa, o tai ką dabar aiškinasi jos retais paveikslais iliustruotų nowskio balsą: "Pone leitenante, kairėje nuo laivo. Po kelių sekundžių prie kreiserio ištryško vulkad p. dr. P. Grigaitis pirmą "Nesąmonės šaltinyje" p. dr. P. ir Lietuvos karių atsiminimus iŠ aivas sprogsta!"
PELĖDĄ
Taip. Taip ir buvo. Šaulys tei- kanas — milžiniškas vandens
kartą užtiko (koks pasityčioji Grigaitis, yra drumzlino šaltinė įvairių laikų.
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Metinė prenumerata $5.00; ra singai pranešė. 400 metrų aukš- stulpas. "Kirov" buvo sunkiai
mas iš straipsnio autoriaus ir lio vandenėlis skaitytojų akims
Rašykite dar Šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Ave. S.,
"Lituanus") "totalitarinės de muilinti.
šykite: KARYS, 916 Willoughby čio sprogimo stulpas iškilo virš sužalotas ir ilgą laiką kovai neVVelland, Ont., Canada.
’Marat". Bomba pataikė į šaud- j betinkamas.
Gen. štabo pik. P. Žilys Ave Brooklyn 21, N. Y.
mokratijos” sąvoką tik šių metų
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čiurlioniečiams paremti
SLA 14 kuopa
EDDY IR ST. CLAIR
DĖMESIO!
gegužinė
Jb
RAJONE
$25.00 auka parėmė moksleivio
GLOBĖ
PARCEL
Sekmadienį, rugpiūčio 24 d. 1 Benedikto Butkaus išlaidas sto
MAŠINOMIS
PABALTIEČIŲ PIRMENYBĖS
Geras 4 šeimųc namas. Gaso
SERVICE,
INC.
vyklauti
Tautinėj
skautų
stovyk

vai. po pietų, p. Žiūriu sodyboj
VAŽIUOJANTIEMS
šild. Ramioje vietoje.
Rugpiūčio 16-17 dienomis vyks
loj.
rengiama
gegužinė
paremti
į
Persiunčia Jūsų sudarytus Tame pačiame rajone turime
| PLB SEIM/V
lietuviu, latviu ir estų lauko teJaunųjų menininkų koncertas PLB Seimą Nei Yorke vykstan P. Butkuvienė, už tą auką, naujų daiktų siuntinius į Lietu dviejų ir vienos šeimos namų.
PLB Seimas jau čia pat. Visi
niso ir plaukymo varžybos.
Jinos Varytės ir Antano Sme čius čiurlioniečius. Prašome da SLA 14-tos kuopos valdybai reiš vą ir visas Rusijos sritis, apmo
Renginio komitetą sudaro: J. detroitiečiai, važiuojantieji į šį
RAY NAUSNERIS,
kia širdingą padėką.
tonos koncertas, kuris įvyks sek lyvauti.
kant muitą siuntėjui. Gavėjas
Gvildys, J. ldzelis, J. Kriščiūnas, seimą savo mašinomis ir galin
Namų prekyba; namų, baldų ir
nieko neturi primokėti.
J. Kirvelaitis, VI. Pauža, P. Pet tieji paimti bent vieną keleivį, madienį, rugsėjo 7 d., 7 vai. 30
Pasinaudokite proga už ka
CUYAHOGA APSKRITIES
automašinų apdrauda.
rulis, A. Rimša ir Alg. Rugie prašomi registruotis pas Vytau min. Severance Chamber Music
talogo
kainą
įsigyti
naują
Galima
siųsti
iki
44
svarų,
jei

11809 St. Clair
GYVENTOJŲ AUGIMAS
tą Kutkų, telefonas TA 5-3846. Hali, yra žymus įvykis mūsų
nius.
Volkswageną
gu persiunčiamieji daiktai telpa UL 1-3919
LI 1-9216
Cuyahoga apskrities gyvento
Lauko tenisas vyks Clark par Registruotis kviečiami ir visi tie, kultūriniame gyvenime. Abu
be
nustatyto
laukimo
laiko
(apie
dėžėje,
kurios
dydis
nustatytas
ko aikštėse šeštadienį nuo U. vai. kurie norėtų su kitais mašinomis jaunieji menininkai yra tolokai jų skaičius per paskutinius aš metus).
JAV pašto taisyklių. Maistą kar
tuonius metus pakilo daugiau,
pažengę
savo
srityse
ir
sulaukę
ryto, kuriam vadovaus Pr. Mi važiuoti. Benzino išlaidoms iš da
Interesentai prašomi skambin tu su rūbai siųsti neleidžiama.
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negu
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pripažinimo
muzikinia

liūnas, talkininkaujant J. Gvil lies padengti kiekvienas keleivis
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5
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p.
p.
laikotarpį, nuo 1940 iki 1950 me
Nepatikėkit savo brangių siun
PAINTING CO.
mašinos savininkui turės sumo me pasaulyje. Todėl yra svarbu,
džiui ir A. Raukai.
MUL6654^
JĮ64)
tų. Nuo 1950 m. iki šių metų
kad
jų
pirmas
profesinis
pasiro

tinių į neaiškias, siūlančias tar
...
C
Plaukymas — Gallagher Swim- kėti apie 15 dolerių. Visi užsire dymas Clevelande susilauktų pil balandžio 1 d. apskrities gyven
Lietuviška įmonė atlieka įvai
pininkauti rankas.
ming Pool, 2120 St. Jean, kam gistravusieji gaus PLB Seimo no lietuviškosios visuomenės pri tojų skaičius pakilo 18% — nuo LABAI PRIEINAMA KAINA
PARDUODAMAS
Globė Parcel Service Ine. siun rius naujų ir senų namų dažymo
pas St. Jean ir Kerchevai, šešta programas (kvieslius), o be to tarimo. Korp. „Neo-Lituania”, 1,389,532 iki 1,639,810. Per de
DABARTINIS DIRVOS
čia su Inturisto įgaliojimais. ir dekoravimo darbus iš lauko ir
dienį ir sekmadienį nuo 9 iki galės iš anksto įsigyti bilietus kuri yra šio konderto rengėja, šimt metų tarp 1940 iki 1950 —
viduje.
NAMAS,
Siuntiniai pilnai apdrausti.
11:30 vai. ryto, kurį praves A. į didįjį koncertą Carnegie salėje, atlieka didelį kultūrinį darbą, tik 14.2%.
tinkąs atidaryti kokiai nors dirb
kamerinės muzikos koncertą,
Lietuviams darome nuolaida.
Matulis.
Siuntėjų patogumui turime
suteikdama
galimybės
mūsų
jau

tuvei
ar
krautuvei.
Ypač
tinka
Šios ir kitos gyventojų statis
J. ir E. Ignatavičiai
Varžybos bus įdomios, nes da linksmavakarį, banketą ir kitus niesiems menininkams pasireikš
vyresniai amžiaus šeimai, kuri gerų vilnonių medžiagų, odų,
parengįmus.
PLB
Seimas
įvyks
tikos
žinios
buvo
praneštos
iš
lyvaus geriausi sportininkai vi
ti.
nori tame pačiame name gyventi skarų, skarelių, batukų, šios pre 677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368
š.
m.
rugpiūčio
mėn.
28-31
d.d.
Cleveland
Electric
Illuminating
sų trijų tautybių iš Chicagos;
Pakvietimus į šį įdomų kon
ir turėti savo įmonę ar prekybą. kės parduodamos siuntėjams sa
V.
Kutkus
Company,
kuri
kasmet
praveda
Clevelando, Hamiltono, New Yor
certą galima įsigyti pas korp.
Viršuj yra 6 didelių kambarių vikaina.
gyventojų
skaičiavimus.
ko, Rochesterio, Toronto, DetriPRANEŠAMA ...
Neo-Lituanijos pirmininką C.
butas. Taip pat, šalia krautuvės,
Adresas: 1313 Addison Rd.
to ir kitų miestų. Jūsų atsilan
NAT1ONW1DE’S
IŠTIKUS GAISRO Modestavičių, p. Jakubaitienę ir Iš penkių apskrities miestų, pirmame aukšte, lengvai galima Kampas Superior ir E. 71st St.
kymas suteiks moralinę paramą.
turinčių daugiau, kaip 60,00^ gy jrengtl nedidelį, dviejų kamba
kitus platintojus.
naujas
Tel.: UT 1-0806
ventojų, Parma ir toliau riįdė rių butą. Lygiai ir antram aukš
^NELAIMEI
DARIAUS-GIRĖNO
Daktaras Henrikas Brazaitis greičiausią augimą per paskuti te lengva perskirti į du pelnin
Išnuomojamas buitis
•
PAGERBIMAS
Kada jūsų namai arba ranius aštuonius metus. Pareios gus butus.
ir ponia
Vietos Dariaus ir Girėno klu Kandai tampa sunaikinti arba įsijungė į OPEROS RĖMĖJŲ ei gyventojų skaičius pakilo l-4'4%
Šaukit Dirvą telefonu HE 4 šeimų name, E. 124 St., į pie
tus nuo St. Clair. Yra keturi
bas kukliai, bet gražiai pagerbė sugadinti < ugnies, kreipkitės
__________
les, paaukodami „Fausto” operos nuo 28,897 1950 m. iki 70,640 1-6344.
kambariai, žemai. Gaso šildymas
musu didvyriu 35 metų žuvinio P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo. spektakliui Clevelande $25.00. šiais metais.
Vienas gyvybės draudimas pa
ir
garažas.
ko
visada
reikalauja
apdraudos
sukaktį. Pirmininkas Vyt. OgilLabai patogi viela gydytojui
dengia visą jūsų šeimą ... net
Dėkodami gerb. p. Brazaičianis
Parma
Heights,
kuris
pasida

Šaukti:
ER
1-1648.
<
(61)
vis per radiją pasakė kalbą, iš kompanijos pirm, negu išmoka už auką, rengėjai kviečia ir ki
automatiškai kiekvieną naujai
rė miestu 1957 m. sausio 9 d., pa išnuomojama 848 East 185 St
keldamas didžiųjų mūsų tautos už nuostolius.
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
tus lietuvius intelektualus papil rodė žymų augimą nuo 1950 m. esančiam Medical Bldg.
sūnų nuopelnus lietuviams ir
nų) NE KIEK NEPADIDeJANT
P. J. KERŠIS,
dyti dar neilgą Operos Rėmėjų Tais metais gyventojų skaičius
NAMAI PARDAVIMUI
Šaukti telefonais: IV 1-5686
Lietuvai. Buvo atliktas vaizdelis 609 Societv for Savings Bldg. ar Operos Mecenatų sąrašą.
Vienos šeimos 7 kambariue už mokamą vieną draudimą!
arba IV 1-4026.
(62)
pakilo iki 15,260.
„Lituanica”.
Telef.: MAin 1-1773
namas Medina Avė. (tarp E. 79 PAULINA MOZURAITIS,
Skaičiuojama,
kad
Parmos
gy

Kazys Senikas
Iškilmingas šv. Mišias atna Rezidencija: PENINSULA 251
Agentas
St. ir Ansel Rd.). Dujinis apkū
2 namai ant vieno sklypo
ventojų
skaičius
1960
metais
pa

šavo ir pamokslą pasakė šv. An
SK 1-2183
buvo pirmasis clevelandietis įsi
E. 80 St., tarpe Superior ir St renimas. Gerams stovyje. Prašo
sieks
77,200,
o
iki
1965
metų
jis
tano parapijos klebonas kun. dr.
»
gijęs bilietą į „Fausto” operos
Clair Avė. Abu namai yra gera tik $8,9C0.
pasieks
92,000.
Parma
Heights
Ignas Boreišis. Pasigesta choro,
Turime daugiau įvairių namų
J. CIJUNSKAS
spektaklį. Jis buvo bilietą užsa
me stovyje. Prašoma $15,500.00
gyventojų
skaičius,
manoma,
pa

J. S. AUTO SERVICE
kuris tokiomis progomis papras LAIKRODININKAS kęs prieš porą mėnesių. Pirmų
pardavimui šv. Jurgio ir šv. Ka
J.
A.
Gricius
Realty
Sav. J. Švarcas
tai gieda.
zimiero, parapijų ribose ir kitur
jų dviejų savaičių laikotarpyje sieks 16,500 per du metus, ir
19715
Cherokee
Avė.
Taiso ir parduoda laikrodžius buvo nupirkta per 100 bilietų. 20,000 iki 1965 m.
1254 Addison Road
IV 6-2525
Edvardas Karnėnas
ATOSTOGAUJA
apyrankes ir kitas brangenybes Norintieji pasirinkti geresnes
Tel. HE 1-6352
Kita augimo vietovė yra Eu
J. G. Oshen Realty and
Inž. Zenonas Rekašius, kuris | Sąžiningas ir garantuotas dar vietas kviečiami paskubėti.
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
clid, nors jo augimo greitis ma
Į šiaurę nuo St. Clair,
Insurance Service
instruktoriauja Purdue universi bas prieinamomis kainomis.
žėja. Padidėjimas nuo 1940 iki
1141 Ansel Rd.
East 125 gatvės rajone,
tete ir ruošia doktaratą, šiuo me
AUTOMAŠINŲ
Brolis iš Lietuvos
1950 m. buvo 132G , per paskuti
Cleveland 8, Ohio
GERAS
VIENOS
ŠEIMOS
753
E.
118
St.
tu atostogauja pas savo tėvus.
ieško Juozo Alovičiaus. Atsiliep nius metus 617<. Šiais metais gy
TAISYMAS
Telefonai:
NAMAS
Cleveland
8,
Ohio
Zenonas taip pat aktyviai daly
ti: L. Kezenius, 774 E. 130 St., ventojų skaičius pasiekė ,66.570.
Mašinų viršaus taisymas
_SW ^-4808 arba ER 1-4732
I
miegamieji,
gaso
pečius,
gara

vauja lietuviškoje visuomeninė
Telef.: LI 1-5466
telef. G L 1-4649.
ir* dažymas ; motorų, stab
Iki 1965 metų tas skaičius ma
žas,
arti
autobusų
linijos.
Prašo
je ir kultūrinėje veikloje.
džių patikrinimas ir taisy
noma pasieks 78,000.
Penktasis kroatų kongresas
NEURA P1CN1C GROVE
$12,500.
J. P. K.
mas, greičio dėžės ir kt. ma
Mažesnės vietovės apskrityje
ir kultūrinė paroda įvyks (’leveTurimo ir daugiau gerų pirki dabar kiekvieną savaitės dieną
šinos dalių įdėjimas.
pasiekė milžiniškus procentinius
EGZAMINAS DETROITO
išnuomojamas
lande, Hollenden Hotel, sekma padidėjimus per paskutinius aš nių. Kreipkitės į
Parduodami amžini aku
gegužinei
is-piknikams.
LIETUVIAMS
dienį, rugpiūčio 31 d.
p. ŠIRVAITI
muliatoriai.
tuonius metus. Beachwo(wl ViiNaujai
atr
z
montuota
šokių
sa

Kongreso svarbiausi tikslai
Jau kelinti metai Detroito ii
lage, pavyzdžiui, su 1,073 gvven- VVm. T. Byrne — Real Esi ate lė ir bufetą?", didelė sporto aikš
24 hours tovving.
yra: įskilmmgai parūksti savo toj(|
|(iuli(|ėjo 8(w%
Hamtramcko Balto 76 skyrius
1535 Hayden Avė. M U 1-6100
tė, gražioje apylinkėje, daug vie
lojalumą šiam kraštui, painfor Dabartinis miestelio gyventojų
vykdo viešas rinkliavas — Tag
ar namuose KE 1-4080
Dienos telef.: IIE 1-6352.
tos
automobiliams
pastatyti.
muoti publiką apie kroatų teises skaičius yra 4,920, ir tikimasi
Day. Pirmiau tokioms rinklia
(k.)
Nakties telef.: LI 1-4611.
Skambinti
HE
2-1280.
ir kovas dėl nepriklausomos Kro kad dar iki 1965 metų pasieks
voms gauti leidimą nebūdavo jo
atijos, pasmerkti komunistinę 8,000.
kių sunkumų. Tačiau šiemet bu
640 E. 117 ST.
priespaudą Europos kraštuose,
vo ieškota įvairiausių kabliukų,
Geras namas gyvenimui ir pa
Clevelando, didžiausio Cuyaho
pareikšti protestą dėl Tito Ura ga apskrities miesto, gyventojų jamonis. 4 did. kambariai pir
ir leidimas gautas tik sk. valdy
I. J. SAM A S JEWELER
nijos ir pareikalauti laisvės skaičius per paskutinius aštuo mam aukšte. 3 dideli kamb. ir
bos ir rinkliavos vadovybės p.
kard. Stepinac.
E. Paurazienės didelių pastangų
nius metus pasikeitė tik 1%. Da vonia anktram aukšte. Įrengtas
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
dėka.
bartinis gyventojų skaičius yra kamb. trečiam. Moderni virtuvė,
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
Vos tik gavus leidimą, p. E.
JUOZO KAMAICIO 923,250. Iki 196,5 m. yra tikima naujas gaso šild., gražus sklypas.
Che
pasirinkimas.
Paurazienei dar pilnai nesustipIR JONO BALEIKOS, si, kad tas skaičius pakils iki Lietuvių ir slovėnų kaiminystėj
Cleveland
rėjus po sunkios operacijos, šio
Ray Hook, Broker
930,000. Iš to yra aiškiai mato
7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatre
ST. CLAIR SHOE STORE,
Crust
Company
mėn. 2 d. Balto 76 sk. valdyba
Telef.: EX 1-3969. Bute: VVA 1-2354
UL 1-1570
ma, kad nauji gyventojai keliasi EV 1-5578
THI BANK TOK All THI MOĖII
12915
St.
Clair
Avė.
p. Paurazų vasarnamiu suvažia
I
tik j priemiesčius.
NO tt t MI O*»
Batų
ir
odos
parduotuvė,
dide

vo posėdžio ir nutarė viešą rink
Parduodamas namas
Visos apskrities gyventojų
WE
WE1XOME
YOUR
SAVINGS
lis batų pasirinkimas ir žemes
liavą Detroite ir Hamtramcki
skaičius, manoma, pasieks 1,685,- 2 šeimų, prieinama kaina. Tarp
F«d«rof D«po»»l
Co*p©fOb©*
nės kainos negu kitur.
pravesti š. m. rugsėjo mėn. 27
000 iki 1960 m. ir 1,815,000 iki Care ir Glass Avė., 1153 East
Siuntimui
į
Europą
duodama
dieną.
1965 m.
Paruošė KG 63 St. Telefonas UT 1-0485.
nuolaida.
Atsistoja prieš akis milžiniš
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Obio
Batų
taisymas
paimamos
ir
kas darbas, reikalaująs didelio
OFISO TELEF.: M Ain 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
pristatomos
į
namus
Ke
mokes

KAS
pasiaukojimo visų Detroito lie
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
čio.
tuvių.
kitės
į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimų įvai
UŽSISAKĖ
Darbo vai.: nuo 9 v. ryto ik?
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Š. mėn. 26 d. tam reikalui ap
7 v. v.
TAS NESIGAILĖJO!
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
tarti šaukiamas buv. lietuvių
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
Telefonas: GL 1-5875, buto —
svetainėje organizacijų, visuo
DIRVĄ —
GA 1-7658.
menės veikėjų ir spaudos atstovų
posėdis.
Maloniai prašomos visos orga
Visu metų
nizacijos š. m. rugsėjo mėn. 27
LIETUVIŲ KLUSAS
ORO VĖDINIMAS
d. nerengti jokių susirinkimų ar
6835 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-1143
pasilinksminimų, kad nebūtų iš
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą
sklaidytos jėgos Balfo rinkliavos
Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia
\ nbn'kvV it savo kaimynistės Moncrief pardavėjų
I
talkai.
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.
T H E kilBN'RV % 0 R N A C E . C O M E 0 I N A,;
Mūsų pasirodymas Detroito
Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
ir Hamtramcko gatvėse ne tik
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis
išties pagalbos ranką Sibire i»‘
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
kitur aimanuojantiems broliams
ir sesėms lietuviams, bet kiek
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
vienam gatvės praeiviui parodys
išvežiojame į namus.
ir primins mūsų tautos kruviną
ją žaizdą.
Vadinasi, š. m. rugsėjo mėn.
ST. CLAIR BAKERY

DETROITO LIETUVIAI

jrfpYIlNKČSE

ŠEIMOS
DRAUDIMAS

4

P. .J. KERSIS

MONCRIEF

27 d. bus Detroito lietuvių tėvy
nės meilės, tautinės savigarbos

ir solidarumo demonstracija, o
kartu didelis

ir labai svarbus

egzaminas.
Tvirtai tikiu, kad nė vienas

Detroito lietuvis tų egzaminų
nepabūgs ir juos išlaikys visu
šimtu procentu.

K. Jurgutis,
Balfo 76 sk. pirmininkas 1

JAKUBS A SON

Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

FUNERAL HOMES

Tel. E N 1-6525

Antroji mūsų krautuvė yra

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

1401 E. 66 Street
Tel. EN 1-4551
Čia Jus gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

produktus.

Kreipkitės į mus fa būsit patenkinti

Della

E.

Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Lieensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
Šeimininkių patogumui įrengiama daug naujų virtuvės patobuli
nimų. Nuotraukoj gasinė plyta tik virimui, kari beveik neužima
vietos ir panaši į radijo aparatą, kada ji uždaryta.

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770.
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VINGIAI
IR
PERSPEKTYVOS

THE FIELD

DIRVA

Bičiuliams

LIUCIJAI ir VINCUI ŠANDZIAMS

J. P. p.

ir p. KAČIONIŲ šeimai

"Penkiasdešimt keturi yra šios
savaitės magiškasis skaičius” —

mylimai mamytei ir uošvei Lietuvoje mirus, reiškiame

užuojautą

JT plenumo sesijos išvakarėse

pastebėjo NBG • komentatorius
Bedakcijog ir administracijoa adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: lIEndersoi
Brinkley. Ką tai reiškia? Jung
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
tinių Tautų plenumą sudaro 81
Ohio gubernatorius C. William valstybė (buvo 82, bet Sirijos ir
O’Neill asmeniškai kviečia į Ohio Egipto susijungiipas tą skaičių
rėję skautų linksmumo, išmoko valstybės parodą, įvykstančią numušė). Rezoliucijai pravesti
šypsotis, ploti. Skautai eina ne rugpiūčio 22-29 dienomis Colum- reikalinga dviejų trečdalių dau
pabaigiama srove. Jie žino, kur
guma, o tai ir yra 54.
bus mieste.
eina.” (Iš P. Babicko str. ”SkauVakarų bloką sudaro 23 vals
VS. O. ZAILSKIENĖ
tai eina”, tilpusio Lietuvos Aide
tybės plius 20 Pietų Amerikos
jei
mūsų
širdyse
Lietuva
gyva
ir
19.38 m.).
kraštų. Jie pastoviai balsuodavo
yra
pasiryžimas
drąsiai
eiti
Die

sario
pieva,
čia,
Muziejaus
bal

Tuo pat metu, kai LB darbuo
drauge su Vakarų bloku/ tačiau
vo,
Tėvynės
ir
Artimo
meilės
toj;^ ir New Yorko lietuviai kone, stovi čekoslovakų mokyto
Mieli lietuviai!
šį kartą, kai JAV pasiūlys pri
keliu.
energingai ruošiasi svetingai jų ekskursija. "Kaip gražu”, sa Tikėkime, gražusis skaučių-tų
imti rezoliuciją,' reikalaujančią
Stovyklos vadovybė ir stovykpriimti Pasaulio Lietuvių Seimą, ko kažkuris iš jų. Ir aš pajuntu
paradas pasikartos ir dabar po lautojai-jos laukia jūsų, mieliej stabilizuoti^ netiesioginę komu
lietuvių skautai iš visų JAV ir tą grožio jausmą, ypač, kai Klai
nizmo agresiją, yra abejonių, ar
20
metų
į
IV
T.
Stovykloje,
ir
čia
lietuviai.
Tad
visais
keliais
vyki

Kanados vietovių vyksta j Mi- pėdos jūrų skautai įsilieja j žals
kuris jų neiškirs kokį netikėtu
chiganą. netoli Pontiae, kur yra vą masę ir lyg upelis sustingsta žygiuos dalis anųjų, o paskui me į IV-ąją tautinę stovyklą. mą.
pasiryžę įkurti didžiulį palapinių joje. Aplink minios žmonių šir- juos tremties ir išeivijos jauni- Ten atgis mūsų jėgos ir rasim
Komunistinio bloko narių yra
Pasta’ įkvėpimo naujiems darbams.
miestą — IV Tautinę Stovyklą. dingais'pioiimais' sveikina ska.,- mo *retos Prie aavo
9 plius kartais j neutralumo pu
T. Stovyklos adresas: HighTikimasi, kad suskris per 500 tus. Vėliavos išsirikiuoja prie tyto kryžiaus ir aukuro pagerbti
sę susvyruojanti Jugoslavija.
jaunuolių. Jų tarpe pamatysime šais Nežinomojo Kareivio kapą. žuvusiųjų. Tr čia skambės gra land State RecreationaĮ Area,
Likusieji 29 kraštai sudaro
nevieną ir iš vyresniųjų, kurie Laikrodis muša aštuonis, ir ku žios lietuviškos dainos ir gies Lithuanian Nat. Scout Camp, vadinamą neutraliųjų bloką. Jie
anuomet, auštant Lietuvos Ne rantai ima skambinti "Mariia, mės, ir trimitas gaus. Ir vėliava Milford, Mich.
vra: Afganistanas, Airija. AusStovvklos laikas: Rugpiūčio
priklausomybės rytui, su Petru Marija". "Kaip gražu", sako če "Gedimino kalne” plevėsuos . . .
trija, Burma, Ceilonas, Etiopi
Tai
kas,
kad
čia
žemė
svetima,
15-30
d.
Jurgėla priešakyje įžiebė pirmą kė mokytoja. Visi godžiai dairo
ja, Ghana, Tndiia, Indonezija,
jį lietuviškos skautybės žiburėlį. mės. Karo muzieiaus sodelyie ir
Trakas, Izraelis, Jemenas, Jorda
Pamatysime ir eilę vėlesniųjų ant stogų nuolat gausėja žmo
nas, Jungt. Arabu Respublika.
vadovų-ių. kurie skautybę puo nių. Staiga trimito garsas bokš
Kambodiia, Laos, Libanas, IJbe
JAY LB II TARYBOS SESIJOS
selėjo ir ugdė Lietuvoje, paskiau te. Keletos tūkstančiu minia nuo
riia, Libiia, Malaiai, Marokas.
tremtyje ir kurie šiandien tebė stabiai tyli. Ateina karo invali
NUTARIMAI
Nepalas, Pietų Afrikos Unija.
ra aktyvioje Dievo, Tėvynės ir dai. Aukure žėruoia ugnis. Ge
Saudi Arabija, Sudanas, SuomiUgdykime tautinį solidarumą
Lietuviško auklėjimo reikalu
Artimo meilės tarnyboje.
dulo maršas. Dedama daug vai
ia. Švedija, Tunisas.
T.B Tarvbn ypačiai pabrėžia lietu
Lietuviu tauta ?iais metais mini ir
Tiktai, kai šiandien suskridę į niku. Skamba vienas po kito be Švenčia
.Tų tad balsai ir bus lemiami
keletą dideles reikšmės suknk- visko auklėiimo svarba ir reikšme

$

Visais kelais į Tautinę stovyklą

IV T. Stovykla svetingoje Ame ne 11 tautu himnai. Visi sujau

rikos žemėje minėsime Lietuvos
Nepriklausomybės ir Skautfjos
40 metų sukaktį, nepasveikins
mūsų nei Sąjungos šefas, nei jo
pavaduotojas. Nematysime čia
nei buv. Brolijos vyriausiojo
skautininko pulk. Juozo Baraus
ko, nei Seserijos pirmosios vyr.
skaut ininkės, nei visos eilės kitų
vajjovų-ių ir rėmėjų, kurie daug
daug sax z> brangaus laiko, ir lėšų
yra paaukoję 1 '^t u v i Akosios skau
tybės

"V y • •
Vieni
vergti

dinti. Nuo bokšto nuslysta di
džiulė valstybinė vėliava, pasku
tinė malda, didžiulės minios gie
dama, ir baigiamos nuostabios,
neužmirštamos iškilmės.
Kaune gatvėmis vėl skamba
dainos. Tūkstančiai dideliu ir
mažų skaučiu-t” eina Laisvės
alėja. Tš kur Dek sveikatos ir
našumo? Ar tai užsigrūdinimas
ar pasiryžimai 9 Ar jaunatvės
angim’”’ Ir klestėlimiii. energija? Ir kauniečiai, prisižiū• ♦
is jų yra žuvę. kiti pa...

Great in '58

Malonu prisiminti

Įsigilinant i praeitį, prieš akis
iškyla vaizdai ir įvykiai, kuriuos
malonu prisiminti ir kitiems pri
minti, ypatingai tiems mielie
siems lietuviams, kurie Lietuvos
reikalais sielojasi, ir jaunimui,
kuris nėra matęs Lietuvos.
Turiu galvoje 1938 metais
lietuvoje įvykusios IT-osios tau
tinės stovyklos didijį paradą, kai
arti 4000 skaučių ir skautu su 12
tautu skautais svečiais ir vieš
niomis Kauno gatvėmis žygiavo
Karo muziejaus sodeliu padėti
vainiko ant Nežinomojo Kareivio
kapo.
Rodos ir dabar girdžiu, kaip
skamba orkestro garsaį ir dai
nos. Matau. Kauno gatvėmis ei
na skautai. Eina ritmingai, iškil
niai. Plevėsuoja N^liavos, prieš
kurias daug kas nusiima kepu
res. žmonių minios gausiais plo
jimais sveikina užsieniečius ir
savuosius.

Praeina

OHIO STATE FAIR
AUGUST 22-29

vienas. Narsiai skamba iu daina.
Staiga viskas nutvla. Prie Karo
muzieiaus artėia "Gedimino pi
lis”. iuodu švdu apgaubta. Tai

simbolis pavergtųjų. Tr jei pasi
klausytum dabar minios Širdies
balso, tai išgirstum viena ir ta

pati: "Laisvės, laisvės paverg
tiesiems”.
Karo muziejaus sodelyje

"Rikiuojasi tūkstančiai jauni
mo. ža’syos palaidinukės užima
visą sodelį ir atrodo, kaip pava-

sukakčių ’ įprasminimas

mums tarnnn evvennmoio meto reika
lavimu. Todėl ir šių dienu savo pa
stangas, darbus, už.simoiimus ir gy
venimą persunkime ta dvasia, kuria
Lietuviu Charta išreiškė šiuo tautiniu
’nareigoiimu •

Tautinis

solidarumas

Organizaciniais Bendruomenės
reikalais

Lietuviu Bendruomenes daliniai
niekdami geresnio organizacinio susi

Lietuvos ateitis ir remti,

kūrybinių tautos jėgų demonstracija,

PRO
FOOTBALL GAME
I,v«rocr $HOkv

PLŪS

todėl kartu rengiami didingi koncer
tai, lietuviško meno ir spaudos paro

dos, sporto šventė ir kt.

Bendruomenės biuletenio reikalu
LB Taryba, laikydama LB Centro
Valdybos leidžiamą biuletenį Bendruo

PLB Seimo pasisekimui reikia visų menę
vienijančiu
bei
tvirtinančiu
mūsų dėmesio ir aktyvumo. Tad kiek veiksniu, skatina jį plėsti ir skleisti
vienas lietuvis yra kviečiamas prisi ne tik tarp Bendruomenės aktyvo, bet

dėti savo jnašu — kas dalyvavimu, ir tarp visų lietuvių.
kas naudingu sumanymu, kas ir savo

auka. Ypačiai to laukiama iš visų
Bendruomenės dalinių — apylinkių ir

apygardų vadovybių bei paskirų na
rių. Padarykime visa, kad PLB Sei

mas būtų įspūdingas ir jo balsas gar

X

f

sus bei didingas.

Lietuvių centro steigimas

Lituanus

LB

rėmimo

reikalu

Taryba reiškia džiaugsmą dėl

gražių akademinio mūsų Jaunimo pa
stangų

informuoti

kitataučius

apie

Lietuvą bei jos reikalus per žurnalą
Lituanu^ ir kartu kreipiasi į organi
zuotąją lietuvių visuomenę bei paski
rus lietuvius skatindama ir toliau re

T,B Taryba pritaria minčiai turėti guliariai remti jo leidimą. Geriausia
pasaulyje pasklidusiems lietuviams proga tebūna'rugsėjo — Lituanus pla
centrą, kur būtų patalpos lietuvių in tinimo mėnuo.
CV inf.
stitucijų bei draugijų darbui, kultū

GEORGE

rinei veiklai, muzėjui, archyvui ir kt.
tautiniams reikalams. Toks centras

GOBEL

galėtų būti vadinamas Pasaulio Lie

DEAN

tuvių Rūmais ar kuriuo kitu tinkamu
vardu. Kadangi tokio centro mintis
yra lygiagrečiai kilusi ir kitur, tad

MARTIN

TO

veNt*

T°^SANOi
MOU'*

UNNON

•'

t

GABBY HAYES

MN AtEXANDER
SMILI*

viai.

CLEVELANDE RUGSĖJO MĖN. 13 D. 7:30 VAL. VAK.
Masonic Auditorium

3615 Euclid Avė.
GALIMA UŽSAKYTI PAŠTU. UŽSAKYMUS SU PINIGAIS
SIŲSKITE:

Kainos:

pa leidimo

maketu

prisipažino, kad jis apvogęs tą
patį barą du kartus. Tik jam
esą neaišku, kodėl visi taip pik
ti, nes jis tame pačiame bare
tuos pinigus ir išleidęs.
«

platformomis.

Kansas City miesto policijoje
Kain paaiškėjo, jie gali išbūti
labai il^a laika panėrė po vande skundėsi vienas pilietis, jog jo
niu — šioie 6000 mvliu kelionėje piniginė dingusi, kada jis buvo
Nautilus buvo viršun iškilęs tik vežamas policijos mašinoje į da
viena karta. Ledo danga vra ge boklę.
*
na natūrali ansoue-a nuo natru-

Virginijoje viena moteris pa
nadųro anaratu. Povaudenlmui siskundė policijai, kad vagis,
HnoiančiuPse lėktuvuose irenodu

belieka tik surasti liukams nlv- nuolat paimąs jos riebias vištas,

šj tarp ledu. o tai jie lonn-rni o ju vietoje paliekąs vos pasto

gandos mūšį.

*
Chruščiovo karuselė, kain "U.
R. News and Wor1d Renort” yra
vadines io nronnganda dėl vir
šūnių konferencijos, po susitiki
mo su Maocotuneu nradėio suk
ils atvirkščiai. Tačiau ne tiek
?domu tai. kad oficialiame pokonf^renciniame komunikate Vaka
rus jie išvadino "imperialistinio
Laro maniakais”, arba pabrėžė
Vad "imperialistiniai agresoriai
buq nušluoti”. Jau ana karta mi
nėjome, jog komunistai pradėjo
koncentruoti kariuomene nrieEormoza ir ten yra įvykę
^i/ikluotu incidentu tarn nacio
nalistinės ir komunistinės Kini
ui. Pastarosiomis dienomis ten
pradėti telkti sovietinės gamybos
snrausminiai naikintuvai ir bom
bonešiai. čiankaišekas taip pat
nanrašė iš JAV daugiau snrausminiu lėktuvu. Ir kautvniu pa
rengtyje vra ten patruliuojanti
septintoji JAV laivyno flotiliia.
Pietryčiu Aziioie po Ghruščiovo

i»^ Maocetuno-o

susitikimo

,
VADOVĖLIS , f ,
Artimiausiu metu KV gauna
iš spaustuvės V. R. Saudargienės
— '"Liaudies šokis Lietuvoje”,
šis tautiniu Šokių vadovas yra
kišeninio formato, 140 puslapių,
smulkesniu šriftu, kietais ilius
truotais viršeliais. Kadangi ir šis
leidinvs vra išleistas didžiausia
dalimi pašalinės subsidijos dėka,
Kr. Valdyba dalins iį nemoka
mai tiems, kurie sutiks prisiųsti
DM. 1,50 aukščiau minėtoms iš
laidoms padengti, šiaip leidinio
savikaina siekia DM. 6,—.

toronto
LNT Toronto Komiteto pirmi
ninkas A. Kiršonis atostogų lai
ką iki rugpiūčio 25 d. praleis
Moskoka ežeryne. Tai nepapras
tai graži vietovė, turinti tūkstan
čius ežerų, kurie sutraukia daug
turistų ir vasarotojų.

Taipgi toj pačioj gražioj ro
mantinėj idilijoj jau praleido

ątsakė„ kad 60 dolerių. Teisėjas
puspręųdė, jog , tai perdidelė
bausmė ir jį nubaudė tik 50 do
lerių.
j 1 |

I

«
•

! | J 1
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New Yorko valstybės ūkinin
kas skundėsi, kad jo kiaulės su

lindo i kaimyno lauka, o šis jas
paėmė ir pardavė. Kada savi
ninkes pareiškęs protestą, tai
dar gavęs ir į kailį.
*
Floridos kalėjimo administra
cija nustebo. įog vienas kalinys,

paleistas keletą valandų anks
čiau. bandė vėl slapta įlįsti į ka
lėjimą.
t

Mississipni valstybėje viena
moteris policijai pareiškė, kad ji
nekreipianti dėmesio i ansispiaudvmus per šeimos ginčus, bet,
kai vyras pagriebęs ia išmetė
nėr tvora i kaimyno kiemą, tai
jau esą truputį perdaug.
*
Eau Claire mieste vienas aly
viniu krosnių pardavėjas areš
tuotas už pergreitą važiavima,

atostogas mūsų vienminčiai E. neturėjo 20 doleriu užstato. Sa
smarkiai nagvvėio komunistinė ir J. Jurkevičiai.
vo apsukrumo dėka budinčiam
veikla. Laose ir KambodiioieJ Lietuvių vasarvietėje Vasa- nolicininkui įsiūlė pirkti krosnį
Peiningo kurstomi komunistai Roje atOstogavo vienminčiai J. ir tuo pačiu gavo 20 dolerių pra

savo veikla privertė antikomu česėkas,

Pr.

Kvedaras, Aug. dinį mokėjimą.

•

na sienio

BILIETUS FAUSTO OPEROS SPEKTAKLIUI

X>«MNX CM“

šiol jautėsi labai saugūs Ašiga
lio pusėje. Nautilaus kelionė tas
iliuzijas sugriovė. To tipo povan
deniniai laivai šiandien skaitomi
judriomis iš tolo vairuoiamuiu

nistini Tailande na skelbti nona- Kuolas, F. Jonynas, Garbačiaus
nrastoio meto būkle kai kuriose kas, Ketcorius ir daugelis kitų.

spręsti bendradarbiavimo būdu.

THE VAGABONDS

T. ir B. Ivanauskai

Kalifomiioie vienas mašinos
provinelinse.
Didelis
su

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi,
Daugumas atostogas jau baigė vairuotojas buvo areštuotas už
sirūpinimas viešnataulo ir anti arba baigia ir vėl grįžta prie sa
nervažiavima dvigubos geltonos
komunistiniame
Rietu
Vietname,
kaip gyvena viso pasaulio lietu
vo tiesioginio darbo.
juostos. Kai jam nepavvko teis

Bendruomenės organai skatinami im
tis iniciatyvos ši klausimą aiškintis ir

ERIN O’BRIEN

užjaučia

VOKIETIJOJ

siunčia toms organiznciloms pe
kt. Su PLB Seimu taip pat siejama ir tiesiogiai, bet per LB Centro Valdyba.

$HOW

mirus, jo brolį JONĄ su šeima ir žmoną JONŲ nuoširdžiai

Z J /I

vra augšėJausioii tautinė dorybė. Lie
Lietuviu Bendruomenės organizaci
tuvis nmlo tautini solidarumą. Visi
nis augimas statvtinns Svarbiųjų už
lietuviai vra lveūls tos načios tautos
daviniu eilėie. Šiam tikslui ios orga
vnikni, tarp savęs broliai.
nai vra skatinami rasti būdu bei nriemoniu Bendruomenės reikalą pagilinti
Visa PLB Seimo pasisekimui
bei suvisuotinti ligi tokio lainsnio. kad
1958 m. rugpjūčio 28-31 d. Ne\v
visu lietuviu organizaciiu nariai kartu
Yorke susirenkančio Pasaulio Lietu
būtu jr Lietuvių Bendruomenės na
vių Bendruomenės Seimo reikšmė pri
riais.

rūpesčiai, laisvos

Dainavos, Aukštaitiios, Lietuvos

eina ir žemaitės. Iš iu dvi pės
čios atėjo i Kauna anie 400 kilo
metru. Ta? mažeikietės vyr.
skautės Miliutė ir Paulina.
O štai žvgiuoia Broliia. Maži.
jauni ir nagvvene žengia, kaip

šių

VLADUI APYNIUI

Rytu krizės nauda televizijos khmeru n o rvn l - vi n čias ant kojų.
lietuvybės ateičiai. Pirmasis šio auk- svarsteliai Vid.
i'"iimo židinys turi būti mūsų šeima svarstyklėse.
ba, ir... sumažinti raketų kr”Tolinu iis plečiamas nėr lietuviškus
Lima miestelyje, vienas vyras
Tr nei viena pusė — nei Va VI VI
vaiku darželius, nėr lituanistines mo
karai, nei Rvtai — tuo tarpu nė
Rusai, kiek žinoma, atomine nubaustas septyniom dienom da
kyklas. per iauninio būrelius ir orga
boklės, pareiškė, jog jis esąs ne
nizacijas. Dideli tautini darba atlieka ra tikri, kad JT nepaprastojoje onera-iia varomus nevandeninius
patenkini as, nes jis prašęs 30
kaikuriose vietovėse Inu isisteigę mo sesijoje jiems pasiseks pravesti Gio tarpu dar tebekonstruoįa.
dienų bausmės.
kyklinio jaunimo ansambliai. Visi savo rezoliucijas, t. y. gauti rei
*a
Bendruomenės daliniai vn m^mi kalingus du trečdalius balsiy
t 9
1At
' 5 ( Į 1
bei skatinami šiuos tautinio auklėjimo
Battle
Creek
miestelio
gyven
Viena tuo tarnu aišku, kad.
židinius nalaikvti bei remti, o kur ju
tojas, atsidūręs teisme už per
pirmininko Leslie
nėra — ir naujus steigti. Bendruome nepaisant
gelta važiavimą buvo paklaus
nės daliniai tnln nat prašomi stebėti, Monro (N. Zelandija) jau iš
tas, kojfįa jam būtų geriausia
„e-dyti bei remti Ir paskirus pasireiš •inksto skelbiamų prašvmu, dis
kiančius lietuviškus talentus.
kusijos išsivystys į didelį propa NAUJAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ bausmė. Kąltjpamasis pagalvojęs

saulio Lietuvių Bendruomenės orga klausymo. savo aukas, skiriamas ne
nizaciniai reikalai, tautinio išlikimo vietos organizaciiu ljotuviškai veikla'

tvarkingomis uniformomis, link
smais. saulės spinduliu įdegin
tais veidais, mūsų skautės. Mi
nia atpažįsta Kauno. Sūduvos,

anksto buvo užsiėmė vietas. Pra

Visu

klausys ne tik nuo susirinkimo fakto,
bet ir nuo tų uždavinių, kuriuos jis
atliks. Tie gi uždaviniai keleriopi: Pa

grakščios,

vidurio ir pajūrio dukras, ir pa
sigirsta1 dar didesnis plojimai ir
valiavimai iŠ balkonu, terasų,
nuo stogu, kur smalsuoliai iš

Iš penketo nmžiu praeities mums
iškyla ir j mus prakalba moralinės
didybės pavyzdžiu šv. Kazimieras.
Tautinio darbo kelius ir tautinės mei
lės bei vienybės prasme savo Tautos
Himnu mums rodo nriefi šimtą metu
"imes dr. Vincas Kudirka. . Lietuvos
Nepriklausomybės idealas prieš' keturinsdešimt metu buvo ikūnvtns Nepri
klausomybės aktu. pasiektu visos tau
tos pasišventimu ir kova.
eiu.

Chmieliauskai,
Bužėnai,
Vetzemelis.

Nijolė Bartuškaitė,
1893 Rosalind Avė.
East Cleveland
12,S Ohio.
,

t

Main Floor $6.00, $5.00
Mezzanine $6.00, $5.00, $4.00
Balcony $5.00, $4.C0, $3.00
Clevelande gyvenantieji bilietus gali gauti pas santariečius ir

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMUOSE
6933 SUPERIOR AVĖ.

stebėtojai būkštania. kad Rau
donoji Kiuiia ruošianti kelia to

Hmesnei komunizmo ekspansijai
visame regione.
*

mo įtikinti, iog iis nekaltas, ta

IR TAIP
GYVENIME
BŪNA

da jis pranešė uoliniai, kad ji
r»er 60 dionu privalo iŠsikraustvti iš turimu patalpų, kadangi

lis esąs tu patalnu savininkas.

Nasseris nraeita savaite ”šva
*
rinn atmosfera” Randi Arabijo
Kai kurioje J A Vakt vbėse vra
je. kur io maršalas TTakim Amer
kfatvmas. kad bet. koks susita
kalbėiosi su karalium Raudu ir
rimas. padarytas sekmadieni,
io broliu, premjeru Fai«ahi. Nas
Pueblo mieste viena moteris neturi istatvmo salios. Tokiu bū
serio maršalas buvo šiltai pri vėlai naktį — antrą valandą po du vienas Bostono vvrukas, pa
imtas. tačiau, kiek jaučiama, ka- vidurnakčio, paskambino krau trauktas atsakomvhėn už susi
voiiui gvasjno ultimatumu: arba tuvininkui prašydama palikti ke tarimo snlaužvma. įrodė, kad suislinngt? i .TAT?, arba būti izo palą šviežios duonos. Rytą, pusę *iedotuvės buvo sekmadienį ir
liuotam iš arabu pasaulio.
šešių, telefono skambėjimas pri tnrlėl ios neanlioianČios.

*

žadino tą moteriškę, kuri atsi
Istorinė Nautilauę kelionė pro liepusi išgirdo: "Kokią duoną
šiaur. Ašigalio ledynų apačią palikti — baltą ar ruginę?”
•
vra ne tik šiandieninės technikos
Milwaukee mieste vienas vy
laimėjimo apraiška — ji įdomi ir
militariniu požiūriu. Rusai lig rukas, areštuotas uži vagystę,,

1

Ar Tavo pažįstami

jau skaito
DIRVĄ?

