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Ties Smalininkais renka vietą 
naujai elektrinei

Geologų ir topografų būrys 
(astuonios gręžėjų brigados) jau 
pradėjo žvalgymo - tyrinė j i m o 
darbus prie Nemuno ties Smali
ninkais. Jie tiria vietų, kur 1960 
metais numatoma pradėti staty
ti antrųjų Lietuvos hydroelektri 
nę.

Tyrinėtojų grupės viršininkas 
yra Kauno Politechnikos Institu
tų baigęs jaunas inžinierius Vin 
cas Krikščiūnas, dalyvavęs pana

‘ šiuose tyrinėjimuose prie Irkuts
ko ir Angarsko, Sibire. Gręžimų 
skyriui vadovauja rusas inžinic 
rius Aleksandras Speranskis. To
pografų viršininkas — irgi Kau 
no Politechnikos Instituto auk
lėtinis, inž. Juozas Mosolas, jau 
dirbęs Kaukaze ir prie Plavinės 
hydroelektrinės tyrimų Latvijo
je (apie 70 kilometrų j šiaurę nuo 
Rokiškio). Geologėms laboran
tėms vadovauja rusė Nadia Or
lovą.

Dar nenustatyta, kurioje vie
toję bus užtvanka. Numatomos 
dvi galimybės: ties Paliekių kai

meliu (nuo Smalininkų Jurbarko 
link), arba ties Viešvile (nuo 
Smalininkų į vakarus). Pirmojoj 
vietoj abu Nemuno krantai yra 
Lietuvos teritorijoj, o ties Vieš
vile kairysis Nemuno krantas 
plauna dabar surusintos Mažo
sios Lietuvos dali, pavadintų 
"Kaliningrado sritimi’’.

Ties Paliekiais vieta patoges
nė, nes aukštesni krantai, būtų 
trumpesnė užtvanka. Ties Vieš
vile užtvanka būtų ilgesnė ir 
brangiau kaštuotų, bet jėgainė 
būtų apie 10% galingesnė ir 
vanduo mažiau vietovių teužlie- 
tų. Tiriamos abi vietos.

Užtvankos vietoje vanduo bū
siąs pakeltas apie 15 metrų. 
Daugeliui panemunės miestelių 
teks keltis į aukštesnes vietas, 
panašiai kaip dabar keliasi Rum
šiškės. Jurbarkas turės būti ap
tvertas pylimais. Vanduo pakil
siąs net Kaune: ties Vilijampole 
apie pusantro metro, mieste kiek 
mažiau. (LNA)

Juk kur gali būti pagrindas 
krizės metu varžyti kreditus, 
imant aukštesnę normų už skoli
namus pinigus?! šiam žingsniui 
yra keletas priežasčių.

1. Ūkinė krizė Ramiojo Van
denyno pakrančių ir Texas vals
tybėse yra žymiai švelnesnė, ne
gu Michigan, Illinois, Ohio, Penn- 
sylvania ar New Yorke.

2. Biznis vakarinėse valstybė
se jau stipriai stovi ant pagerė
jimo kojų, maži kreditų suvaržy
mai nepa'kenks vykstančiam ūki
niam kilimui, o prilaikys inflia
cijų.

3. Kreditų paklausai pagerė
jus, pasiūla prabangu — klasinis 
ekonominis dėsnis. Biznieriai nu
mato geresnes galimybes inves
tavimui, paskolų pareikalavimas 
paaugo.

San Francisco banko sprendi
mas buvo padarytas su Centrinio 
Banko pritarimu VVashingtone, 
kas rodo, kad ir likusiose 42 vals
tybėse reikia laukti panašių kre
dito suvaržymų, nes praeityje 
šios linijos buvo laikomasi. Cent
rinio Banko funkcija yra regu
liuoti kreditus, taikantis prie 
ūkinių sąlygų. Ekonominiam gy
venimui smunkant, paskolos 
lengvėja, gerėjant — kreditų 
ekspansija prilaikoma.

2) Rugsėjo mėn., šalia auto
mobilių gamybos, ir kitos pra
monės šakos pajudės į priekį 
Produkcija augs, bet stipriau, 
negu bedarbių skaičius mažės.
Korporacijos numato stiprių kon
kurencijų savo gaminiams rin
koje ir stengiasi kiek galima pi
giau gaminti, kad būtų pajėgios 
konkuruoti. Turimi inventoriai 
yra nedidžiausi, o žaliavų kainos 
auga, ir jas reikės mokėti, todėl 
skirtumas bus bandomas išlygin
ti pasitenkinant mažesniu dar
bininkų samdymu.

*
JAV gaminiai sutinka vjs 

stipresnę konkurencijų pasauli
nėje rinkoje. Importuojamos pre
kės spaudžia vietinę gamybų.

Užsienių reikalų ministerijoje 
projektai jau guli dėl didėjančio 
Rusijos ekonominio spaudimo.
Siūloma, kad JAV federalinė 
valdžia remtų gynybai svarbių 
gaminių kainas, kad jos pajėgtų 
konkuruoti su Rusijos valstybi
nio monopolio kainomis pasauli
nėje rinkoje; įvesti JAV korpo
racijų investavimo draudimų 
politiniai nepastoviuose kraš
tuose ; sukurti įstaigų, kurios už-1 Clevelando dienraštis Plain Dealer savo sekmadieninio priedo "Pictorial magazine’’ viršelyje at- 
davinys būtų nagrinėti Rusijos spaudė šių Čiurlionio Ansamblio ir Grandinėlės spalvotų nuotraukų iš vykusio koncerto Bratenah.1 
varomų ekonominę politikų prieš priemesty. To žurnalo tiražas yra virš '/z milijono. Iš to galima suprasti, kokia didelė reklama pada- 
JAV ir rekomenduoti reikiamas ryta lietuviams,
apsisaugojimo priemones.
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SVETIMI IR SAVI ŪKINIAI REIKALAI
PREZIDENTO EISENHOVVERIO 6 PUNKTŲ TAIKOS PLA
NAS VID. RYTAMS IR SAN FRANCISCO FEDERALINIO 
BANKO DISCONTO LYGIO PAKĖLIMAS YRA REIKŠMINGI 
ĮVYKIAI JAV ŠIANDIENINIAM IR ATEITIES ŪKINIAM GY
VENIMUI. ABU REIŠKIA GERESNI EKONOMINI GERBŪVI

JONAS KAZLAUSKAS

Eisenhovveris rugpiūčio 13 d., 
kalbėdamas JT plenume, 5-me 
taikos plano punkte pasiūlė eko
nominę pagalbų arabų valsty
bėms, — įsteigti institucijų, su
darytų iš draugiškų ir arabų 
valstybių, kuri pakeltų irtasių 
gyvenimo lygį sumažinant ligas, 
vandens trūkumų ir padidinant 
gyventojų pajamas. Institucija, 
ar banko ar korporacijos formo 
je, būtų arabų vadovaujama. Jos 
kapitalas susidėtų iš Amerikos, 
Anglijos, Italijos, Japonijos, 
Prancūzijos, Va'k. Vokietijos ir 
arabų investicijų. Investavimo 
sąlygos prezidento nebuvo deta
lizuojamos.

Ekspertų nuomone šis kapita
lo katilas daugumoje turėtų susi 
dėti iš arabų pinigų, ribojantis 
aukščiau minėtų valstybių trum
palaikiu investavimu, kadangi 
pirmosios gauna milijonus ka
pitalo už naftų, o Vakarų vals
tybėms ilgalaikis investavimas 
yra rizikingas dėl politinės pa
dėties netikrumo.

Sirija ir Jemenas neturi naf
tos, Egiptas turi jos labai ma
žai, šios trys šalys yra Nasserio 
žinioje. Kitos trys, jau rodančios 
palankumo Egipto prezidentui 
(Irakas, Saudi Arabija ir maža
sis Kuwaitas) yra labai turtin
gos nafta; vien Kuwaito naftos 
šaltiniai savo dydžiu prilygsta 
JAV. Naftos doleriai ir Vakarų 
valstybių trumpalaikė paskola 
būtų puiki kombinacija, duoda
ma milžiniškų paspirtį atsiliku- 
siems arabų kraštams. Bet var
gu ši kombinacija išvys realybę. 
Jei arabai priims siūlomų para
mų, ji bus daugumoje sudėta ki
tų valstybių, ypač JAV. Numa
tomus fondas suktųsi apie % 
bilijono dolerių, iš kurių arti ket
virtadalis būtų Amerikos dalis.

Arabų valstybės šių mintį pri
ėmė šaltai, prabėgs dar kiek lai
ko, iki sprendimas ir iš jo išplau
kiančios sąlygos bus priimtos, 
žinoma, jei sovietai nesuvilios 
savais pažadais.

Neskaitant sovietų pasiūlymų, 
arabai turi ir kitų priežasčių

šaltumui rodyti. Jų pasaulis dar 
nėra vieningas, tebevyksta tar
pusavio kovos. Izraelio valstybei 
vakariečių teikiama pagalba, 
arabų galvojimu, yra jų priešo 
stiprinimas. Jie puikiai prisime
na Amerikos ir Anglijos 70 mi- 
lijonų paramų Asvano užtvankai 
Egipte, kuri vėliau buvo atšauk
ta. Nasseriui norint dalį šios su
mos kompensuoti, nacionalizuo
jant Suezo kanalų, anglai su 
prancūzais kanalų bandė užimti 
jėga.

Dabartinė padėtis daugiau kal
ba už ekonominės pagalbos reali- 
zavimųsi, tik pobūdžio ir formos 
klausimas, nuo kurio priklausys 
didesnė ar mažesnė teigiama įta
ka JAV ūkiniam gyvenimui.

San Francisco federalinio ban
ko procentų (disconto), imamų 
iš komercinių bankų už kreditus 
septyniose vakarinėse Amerikos 
valstybėse, padidinimas nuo 1% 
iki 2% buvo perkūnas iš giedro 
rugpiūčio 15 d. dangaus.

Ateityje laukiami ir numato
mi ūkiniai atspindžiai:

1) Pirmieji 1959 metų auto
mobilių modeliai pasirodys Ge
neral Motors gamybos. Buickas 
rugsėjo 20-22 dienomis bus par
davėjų vitrinose. Po to seks 
Chryslerio Korporacijos gami
niai, ir antroje pusėje lapkričip 
Fordo gamybos. Automobilių kai
nos vidutiniškai pašoks $50, ly
ginant su šių metų kainomis.

Muitų už įvežamus gaminius nėfeų prasmės kų nors daryti, o 
pakėlimai vis bomborduoja Kon- geriau tuoj pat pasiduoti sovie 
gresų. To pat laukiama, Kongre- tams — ir pasiduoti nekariaj 
sui vėl susirinkus. Vokietijos, vus! (Eisenhovverio brolis Mil 
Prancūzijos, Italijos maži auto- ton, vienas prezidento patarėjų, 
mobiliai neduoda ramybės auto- yra Johns Hopkins Universiteto 
mobilių centrui Detroitui, Japo- pirmininkas).
nijos žaislai, foto aparatai ir ka- prje Stanford universiteto yra 
ledinės lemputės stumia iš rin- prisišliejusi kita "mokslinių stu- 
kos šios rūšies prekes, pagamin- dijų(!?) grupė Rand. Corp. pa
tas viduje.

PRAGAIŠTINGI "PLANUOTOJU"
PROJEKTAI
K. S. KARPIUS

"Trafiko ženklas’’ Mostare, Ju
goslavijoje, reiškiąs, jog toje 
vietoje draudžiama fotografuoti. 
JLs yra netoli hydroelektrinės 

stoties.

Nevaržomos kelionės į Maskvą
Greta JAV Aukščiausio Teis

mo pastangų pripažinti komunis
tams visas padorių piliečių privi
legijas, kurias jiems buvo susiau
rinę priešvalstybinę veiklų tyri
nėjančios kongreso komisijos, iš
kilo naujas kraštų sukrėtęs reiš

kinys. Paskelbta viešai, kas iki 
šiolei buvo dirbama slaptai — 
krašto ruošimas pasiduoti sovie
tams, jei kiltų atominis karas 
tarp tų dviejų valstybių!

Apie tuos Aukšč. Teismo žyg
darbius: paskiausiu to teismo 
nutarimu, be kitų jau anksčiau 
čia minėtų pasitarnavim.ų komu
nistams ir Kremliui, padaryti du 
nauji sprendimai:

1. Netv Yorko federaliniame 
apeliacijų teisme panaikintos 
bylos, pasiremiant Aukš. Teismo 
patvarkymu, šešiems komunis
tams, nubaustiems už priešvals
tybine veiklų, ir jie paleisti lais
vėn. Pastarų dviejų metų bėgy
je Aukš. Teismas paleido laisvėn 
16 suimtų komunistų, apkaltintų 
ruošimu jėga nuversti vyriausy
bę.

Aukš. Teismas paskelbė, kad 
valdžia, suimdama komunistus 
ir perduodama juos teismui, pri
valo įrodyti, jog jie areštuoti už 
tiesioginį sukilimo kurstymų. 
Nesą pagrindo juos teisti, jeigu 
iie tik skelbia revoliucijos teori
jų ir smerkia valdžių.

Tų 16 komunistu paleidimas 
yra padrąsinimas kitiems tūks
tančiams viešai ir atvirai varyti 
savo priešvalstybini darbų.

2. Pasų davimo atveju, Aukš. 
Tefcsmas uždraudė valstybės de
partamentui savo nuožiūra ne
leisti komunistams keliauti už
sienin. Teismo sprendimas: jei

nistų konspiracijos narys, tai ta 
viena priežastis negali kliudyti 
jam gauti paso ir jį sulaikyti nuo 
keliavimo užsienin, nors ir į ne
draugingas valstybes.

Užsienin vykimo teisė negali 
būti atimta net ir tuo atveju, jei
gu valdžia jaustų, kad tas pilie

tis vyksta, veždamas sovietams 
Amerikos karines paslaptis.

Senatorius Eastland paskelbė 
kongrese, kad puspenktų metų 
bėgyje, Earl Warrenui pirminin
kaujant Aukš. Teisme, tas teis
mas sprendė 39 bylas, liečiančias 
priešvalstybinę komunistų veik
lų, ir 30 jų išsprendė kbmunistų 
naudai.

Ruošiamas pasidavimas 
sovietams

Naujai paaiškėję projektai 
Amerikai pasiduoti sovietams 
atominio karo atveju yra taip 
pat aukštų atsakingų krašto 
įstaigų veiklos išdava.

Štai, koks planingas darbas 
vykdomas dviejų paskirų uni
versitetų — Johns Hopkins, BaL 
timorėje, ir Stanford, Kaliforni
joje; abu tie universitetai yra 
žinioje kai kurių krašto apsau
gos departamento viršininkų.

Tas akiplėšiškas, Ameriką pa
žeminąs planas — paruošti vi
suomenę priimti pasidavimų, jei
gu sovietai rimtai pagrasintų 
karu, ir dar jei numestų kur ko
kių atominę bombų — yra gerai 
išgvildentas ir vykdomas jau ne 
nuo šiandien.

Dr. Ellis A. Johnson, Johns 
Hopkins universiteto "mokslinės 
organizacijos armijos veiksninių 
tyrinėjimų direktorius" (!?), įro
dinėja, kad, kilus atominiam ka
rui, Amerikoje žūtų nuo 15 iki 
90 milijonų žmonių, žiūrint kaip

vadinimu. Ji sakosi dirbanti, pa
laikydama ryšius su kitais uni
versitetais, veikianti karo avia
cijos veiksmų tyrinėjimo plot
mėje. Ta grupė leidžia knygų (to 
universiteto spauda), "Strategi
nis pasidavimas" (autorius kaž
koks Paul Kecskemeti, gal ven
gras komunistas). Knygoje ypa
tingai pabrėžiamas Prancūzijos 
pasidavimas 1940 metais, Itali
jos pasidavimas 1943 metais, Ja
ponijos pasidavimas 1945 me
tais. (Tačiau tos valstybės ka
riavo, ne tuoj pat pasidavė, kai 
buvo pagrasinta).

Už to visko, aišku, stovi gausi 
komunistų ir sukomunistintų, 
suklaidintų Amerikos intelektu
alų būrys, kuris yra suinteresuo
tas išlaikyti Rusiją karo nepa
liestų, Ameriką pavedant Sovietų 
vergij8n. Jie nori "ištirti", ko
kiomis sąlygomis Amerikai tektų 
sovietams pasiduoti.

Kartu su tuo, plačiai užsimo
tas kitas žygis — nuo ateinančių 
mokslo metų pradžios mokyklose 
įvesti rusų kalbos mokymų.

pilietis ir yra tarptautinės komu- plačiai ir ilgai užsitęstų, todėl

Eisenhoweris drąsiai prabilo
Šioje atvirai ruošiamoje išda

vystėje, be abejo, yra įsivėlę ir 
daugelis prezidento patarėjų, 
kai kurie jų pasilikę iš buvusių 
administracijų, ir valdžios įstai
gose sėdį komunistai. Daug ko
munistų buvo paleista iš vietų, 
šen. .McCarty komisijoms įtarus 
juos dalyvaujant kenksmingoje 
veikloje, bet Aukš. Teismo pa
tvarkymu jie vėl buvo grąžinti į 
tarnybas.

Baltuosiuose Rūmuose, tarp 
prezidento patarėjų, kurių esa
ma apie 20, buvo ir tokių, kurie, 
sovietams paleidus į erdves jų 
"sputnikų", entuziastiškai šaukė 
Ameriką ginkluotis ir tuos gink; 
lūs išgabenti į "stotis" dausose 
ar ant mėnulio. Jie tikrino, kad 
Amerika kitaip negalėsianti Ru
sijos nukariauti, kaip tik iš dau
sų ... Tai buvo planas nugramz
dinti Ameriką skolų okeane, eko
nomiškai sužlugdyti, kad Rusija 
išliktų nesusikovus su Amerika,

iki ateis laikas Kremliui padik 
tuoti pasidavimą .. .

Eisenhoweris suaikvojo trejus 
brangaus prezidento laiko metus 
nuo 1955 Ženevos "viršūnių" pa
simatymo, susirašinėjant su sa
vo vadinamu "ginklo draugu" 
maršalu Žukovu, paskiau su Bul- 
ganinu ir po jų su pačiu kipšu 
Chruščiovu, tikėdamassis išpra
šysiąs iš jų taikų sugyvenimų, 
kviesdamas juos į talką spręsti 
kitų žmonių likimus. Tuo laiko
tarpiu sovietai įsiveržė į Viduri
nius Rytus, pasijungdami dalį 
arabų pasaulio, ir padarė didelį 
šuolį Pietų Amerikoje.

Dabar pasiuntimas kariuome
nės į Libaną (pavėluotas susivo
kimas po to, kai sustiprino Egip
to Nasserį, sulaikydamas Angli
jos ir Prancūzijos pastangas pri
versti Egiptą atstatyti tarptau 
tinę Suezo kanalo padėtį) įrodė, 
kad sovietai vengia sukelti tre
čių pasaulini karų, ko Eisenhowe- 
ris bijojo nuo pat Korėjos karo 
laikų ir padarė pragaištingų žygį 
visiems laikams, tą karą sulai
kydamas.

Gavęs patirti apie šį naują są 
mokslą priversti Ameriką pasi
duoti, Eisenhoweris jau buvo 
drąsesnis ir ne tik kad nepritarė, 
bet ir atmetė, nuneigė tų univer
sitetų siūlymus toliau tęsti pasi
davimo "studijas". Rūsčiai 'ir 
autoritetingai pareiškė, kad tai 
yra didžiausia nesąmonė, never
ta jokio tolimesnio svarstymo;

Kartu ir kongrese sukilo pasi
piktinimas, apie tai pasklidus 
žiniai, ir žymesni kongreso va
dai patyrę, kad ta išdavikų gau
ja nori gauti valdžios pinigų tęs
ti pasidavimo ^studijas", pareiš
kė jokių pinigų jiAns neduos.
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Kas gali būti toliau
Ar šie griežti prezidento ir 

kongreso žodžiai nutrauks tą iš
davikišką darbą? Galbūt viešai 
tų siūlymų vėl nebus girdima, 
kaip jų nebuvo iki šiolei, tačiau 
"moksliškas pasidavimo galimy
bių ir sąlygų tyrinėjimas" iš pu
sės tų, kurie nusistatę Ameriką 
sovietams parduoti, nesibaigs. 
Jie rengs ir komunizmui priešin
gų milijonų Amerikos žmonių iš
žudymo sąrašus.

Tai yra tie patys gaivalai, ku
rie II Pas. karo metu projektavo 
Vokietiją^ visiškai sunaikinti, 
paverčiant žemdirbių kraštu; ku
rie, raudonajai armijai su Ame- 

(Pe^kelta j 5 psl.)

Dirvos $20,000 vajus bai- j 
giamas rugpiūčio mėn. 31 d.
O vajui užbaigti, kaip nese
nai esame skelbę, dar reikia 
$313.70.

Šiandien ta suma yra kiek 
sumažėjusi, bet dar reikia 
eilės dosnių aukotojų, kad / 
vajų galėtume laiku užbaig
ti.

Iki vajaus pabaigimo die- j 
nos aukotoji! laikraštyje ne
beskelbsime. Tą paskutinįjį 
aukotojų garbės sąrašą pa
skelbsime tuoj po rugpiū
čio 31 d. Ir kas įsijungs į tą 
garbės sąrašą, aišku, visi 
nekantriai lauksime. O jis 
turėtų būti ilgas ir vajų 
stipriai paremiantis.

Būtų tikrai nemalonu, jei 
tą dieną, kada vajų užbaig
sime, dar kiek trūktų iki 
$20,000 sumos. Bet būtų tik
rai miela, kad tą sumą pra
šoktume ir Dirvos reikalus 
stipriai paremtumėm. Atsi
minkite, kad naujų namų 
Dirvos reikalams pritaiky 
mas ir persikraustymas taip 
pat pareikalaus labai dide
lių išlaidų. O ką kalbėti apie 
mašinas, kurios šiuo metu 
jau pradedamos supirkti.

Visi Dirvos bičiuliai atsi
minkite, kad šiam vajui 
duotas doleris ilgiems me
tams tarnaus kaip lietuviš
kų dvasinių vertybių orga
nizatorius ir palaikytojas. 
Juk sustiprėjusi, dažniau iš
einanti gausiai lietuviško 
gyvenimo nuotra u k o m i s 
iliustruota Dirva bus daug 
stipresnis ir našesnis lietu
vybės ramstis. O kad visa 
tai įvyktų, laiku įsijunkite į 
$20,000 vajų. įsijunkite ne
laukdami, būtinai iki rug
piūčio mėn. 31 dienos.

Visi laukiame, kas bus se
kantieji aukotojai?

Visi laukiame, kas iki to 
laiko įsirašys į Dirvos gar
bės sąrašą?

• Iš amerikiečių povandeninių 
laivų nuo šiaurės Ašigalio paleis
tos 1,500 mylių raketos, kaip ap
skaičiuoja prityrę specialistai, 
lengvai pasiektų taikinius ir Lie-

I tu vos teritorijoje.
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Šia savaitę
Balys Gaidžiūnas

Keletu mėty buvo kalbama 
apie Pasaulio Lietuvių Bendruti* 
menės Seimų. Ir paruošiamieji 
darbai, suorganizavus kelias ko
misijas, jau senai pradėti. Bet 
kiek girdėti, tik dabar prasidėjo 
tu visų komisijų didžiausias dar
bo įkarštis. Taip mat jau buvo 
ir bus. Kai įvykis kulnus remia, 
reikia juk braukti devynius pra
kaitus, kad pylos negautų.

šia, kad dalis tų klaidų atsirado 
dėl praktikos neturėjimo, dalis 
dėl neapdairumo, bet dalis ir dėl 
noro kito sąskaiton pakombinuo- 
ti.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimas čia pat. Dalis atsto
vų, kurie atvyksta iš kitų kraš
tų, jau yra pasiekę JAV. Dalis 
dar pakeliui. Netenka abejoti, 
kad jie čia ras didelį svetingu
mą. Netenka abejoti, kad ir jų

! rūpestis lietuvybės klausimais, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome- buK išklausytas dideliu dėmesiu 

nės Seimas __ didelis įvykis. Į jįJir nemažesne ateities darbų tal-
kiek jau spaudai duota žinių, su
sirinks atstovai iš daugelio kraš
tų. žinoma, gausiausiai bus at
stovaujami JAV ir Kanados lie
tuviai. Bet tai natūralu. Juk tuo
se kraštuose ir daugiausia lietu
vių gyvena, o be to, jiems ir ke
lionės kaštai nedideli. O su tuo, 
nori ar nenori, turi labai skai
tytis.

Kitame Dirvos numeryje mes 
paskelbsime Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo programą. 
Iš jos matyti, kad seimo dalyviai 
turės laiko ir posėdžiauti ir pra- 
niagauti. Mes, iš savo pusės lin
kėtume, kad susirinkę atstovai, 
rastų laiko pagrindinai išstudi
juoti viso pasaulio lietuvių di
desnės jungties sąlygas, jautriau 
įžvelgtų lietuvybės naikinimo 
priežastis, drąsiau užsimotų Tė
vynės laisvinimo darbui.

Jei Pasaulio Lietuvių Seimas 
bus gausus daugelio kraštų at
stovais, jei seimo nutarimai pa
sitarnaus ateities lietuvių gyvy
bei ir gajumui, tikrai bus daug 
atlikta. Bus lengviau ir pamirš
tama, kad šį seimą organizuojant 
buvo padaryta ir klaidų, kurios 
šaukiasi atstovų rinkimų atitai
symo Kanadoje, apdairesnio mū
sų menininkų apjungimo organi
zuojant reprezentacinę dailės pa
rodą, o taip pat kitus, stambes
nius ir smulkius reikalus. Ju čia

ka.
Visiems Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės Seimo atstovams, 
j,o dalyviams, siunčiame geriau
sius sveikinimus jungdami tikė
jimą, kad bus labai kietai dirba
ma ir nuosaikiai pramogaujama. 
Tegul po seimo atlikti .darbai 
tvirtina, kad seimas buvo reika
lingas. Tegul tie darbai įtikina 
ir tuos, kurie į Bendruomenę 
šnairom žiūri ir į jos darbo ra
tus pagalius kiša.

ši sekmadienį, prie Atlanto 
pajūrio, pirmai stovyklai susi
renka Neo Lituania korporaci jos 
jaunimas. Susirenka iš daugelio 
vietovių, susirenka nešdamiesi 
šviesią mokslo kibirkštį, tvirtą 
ryžtą aktyviai įsijungti į visą 
lietuvybės darbą, karštą norą 
dirbti Tėvynei. Ten susirenka 
toks mūsų jaunimas, kuris Lie
tuvą. jau pažįsta tik iš rašto ir 
vyresniųjų pasakojimų, kuris au
go stovykliniam tremties gyve
nime, o dabar mokosi svetimose 
mokyklose.

Neo Lituania korporacija yra 
išvariusi pasigėrėtiną darbo va
gą. Daugelis jos narių geriausia 
patirtim ir tyriausia širdim rū
pestingai dirbo kylančiai Lietu
vai. O kai atėjo sunkios okupa
cijos, tuoj jungės i rezistencijos

visu ir nesuskaičiuosi. Greičiau-, darbą, nors už tai reikėjo eiti per

• L. V. S. Ramovės naujojon cen
tro valdybon išrinkti: P. Plecha
vičius — pirm., S. Dirmantas — 
1 vicepirm., M. Rėklaitis — II 
vicepirm., J. Tumas — ižd., J. 
Balčiūnas-švaistas — kult. vado
vas, A. Rėklaitis — sekr., K. 
Oželis jr. — sekr. padėjėjas. J 
kontrolės komisiją: P. Genys, P. 
Žilys ir A. Avižienis. Į garbės 
teismą: A. Impulavičius, R. Lior- 
manas ir A. Jurskis. Ateityje 
centro organų rinkimai bus vyk
domi kas 4 metai.
• Laisvės Kovų Muziejaus sky
rius įsteigtas prie Čiurlionio ga
lerijos Chicagoje. Jis susideda iš 
trijų dalių: Lietuva iki 1918 m., 
nepriklausomybės laikotarpis ir 
okupacijų laikai. Muziejaus sky
riui vadovauja P. Šeštakauskas. 
Skyrių numatoma atidaryti ka
riuomenės šventės proga.
• Muz. J. Žukas šeiminiam kon
certe Carnegie salėje vargonais 
išpildys lietuviškos muzikos py
nę. Taip pat jis dalyvaus "Lie
tuviais esame mes gimę’’ ir him
nų išpildyme kartu su chorais ir 
simf. orkestru.
• J. Bieliūnas, A. Diržys ir L. 
Staškevičius, Venecuelos liet. 
bendruomenės atstovai PLB sei
me, šiomis dienomis atvyksta į 
New Yorką.
• Kun. Kazlauskas, Anglijos liet. 
bendruomenės atstovas, atvyks
ta į New Yorką ir dalyvaus PLB 
Seime.
• Kanados Lietuvių Studentų Są
jungos Montrealio skyrius spalio 
mėn. 3, 4 ir 5 dienomis ruošia 
studijų dienas ir Kanados Ame
rikos liet. studentų susiartinimo 
šventę Montrealyjt'.

Visi Studentų Sąjungos sky
riai bei pavieniai studentai kvie
čiami pirmąjį spalio savaitgalį 
studentiškai iškylai į Montrealį.
• Kongresmanas Michael A. 
Feighan atsiuntė atspaudą is 
Congressional Record, kor at
spausta jo kalba, pasakyta iške
liant Sovietų Sąjungos imperi
jos kūrimą pavergiant ir žudant 
buvusias laisvas tautas.

• Senatorius P. Bush iš Connec- 
tieut kalbės PLB seimo užbaigi-

kalėjimus, tremtį ir mirtį. Neo 
Lituanijos narių laisvės kovos 
kraujas įsigėręs Tėvynėj, kon
centracijos stovyklose, Sibire. Ir 
iis šaukia jaunuosius, šaukia au
kotis ir laimėti.

Susirenkąs į stovyklą jauniau
sias Neo Lituanijos prieauglis, 
l:e jokio abejojimo, turi iš ko pa
simokyti ir patrauklių pavyzdžių 
pasirinkti. Ir neabejotina, kad 
rinksis. Rinksis darbui ir laimė
jimui.

bo bankete. Jis yra įtakingas 
senato sluoksniuose ir didelis lie
tuvių draugas. Taip pat bankete 
kalbės J. Rajeckas, Lietuvos at
stovas Washingtone.
• Laima Leonaitytė, bevažinė- 
dama Europoje, liepos pradžioje 
ištekėjo už Petro žliobos, kuris 
studijuoja mediciną Heidelbergo 
universitete. Jaunasis yra baigęs 
chemiją Chieagos Rooseveto ko- 
egijoje 1954 m. šiuo metu jau
nieji gyvena Palermo mieste, Si
cilijoje, kur P. žlioba atlieka 
praktiką vietos ligoninėje. Vė
liau grįš į Heidelbergą. Ten Pet
ras baigs medicinos mokslus, o 
Laima numato mokytojauti ame
rikiečių bazėje.

SANTARIEČIŲ
GYVENIME

Redaguoja R. MIEŽELIS

ŠVIESOS IR FILISTERIŲ 
SANTAROS SUVAŽIAVIMAS

Pirmasis bendras Sambūrio 
šviesa ir Filisterių Santaros su
važiavimas įvyko liepos mėne
sio paskutinį savaitgalį netoli 
Clevelando (kaip strateginės at
stumo atžvilgiu vietovės tarp 
Atlanto ir Viduriniųjų Vakarų) 
esančioje Chippewa Lake vasar
vietėje. Nors pirmieji svečiai 
ten pasirodė tik šeštadienio ank
styvą rytą, bet šeimininkai-ren- 
gėjai clevelandiečiai Algis Tallat- 
Kelpša, Albertas Vaitaitis ir Ry
tas Babickas iš stropumo ten 
jau laukė atvykstančiųjų nuo 
penktadienio ryto. Jų tad rūpes
tingumo dėka (nors šiuo metu 
jie turbūt virš galvų yra įklimpę 
į tokį "menką" darbelį, kaip Chi
eagos lietuvių operos atkvietimą 
su "Faustu’’ į Clevelandą) suva
žiavimo dalyviai galėjo tikrai 
tikrai koncentruotai dvi dienas 
aptarti visą plačią skalę svarbių 
klausimų.

Šeštadienį iš ryto, suvažiavus 
daugiau 30 atstovų iš Chieagos, 
Ngw Yorko, Bostono, Detroito ir 
Clevelando, konferenciją atidarė 
Filisterių Kolegijos pirmininkas 
Algis (iureckas, pabrėždamas šio 
suvažiavimo svarbą. Pirminin
kauti buvo pakviestas Ramojus 
Vaitys, o sekretoriauti Dalia By
lai! ienė ir Danutė Sakalauskaitė, 
kurios stropiai dirbo ilgus antva- 
landžius.

Pirmąjį referatą perdavė Rai
mundas Mieželis iš Chieagos apie 
Federacijos organizacinę struk
tūrą iškeldamas, jog ją reikia 
daryti mažesnės apimties ir 
efektingesnę. Svarstant patiek
tus pasiūlymus, kurie yra pa
siekę Federacijos valdybą metų 
bėgyje, prieita nutarimo panai

kinti atskirą Vyriausią Federa
cijos valdybą, o dirbti per esa
mas vienetų valdybas, visą vei
kimą koordinuojant Studentų 
Santaros, Filisterių Santaros ir 
Sambūrio šviesos pirmininkams. 
Diskusijų metu visi konferenci
jos dalyviai pasisakė, jog ben
dras veikimas Federacijoje buvo 
sėkmingas ir, peržvelgus metų 
darbą, įvertintas teigiamai.

Vytautas Kavolis iš Bostono 
patiekė antrąjį referatą apie 
spaudos reikalus. Buvo giliai dis
kutuota bendrinio liberalinės 
minties kultūrinio žurnalo leidi
mo klausimas, spaudos akademi
niam jaunimui problema, ypač 
liečiant Studentų Santaros lei
džiamus "žvilgsnius". Prieita 
nutarimo stiprinti ir remti 
"Žvilgsnius", kad jie būtų pri
einami ir ne vien tik Santarai 
priklausančiam akadem i n i a m 
jaunimui, bet ir visiems kitiems 
studentams. Tuo pačiu turėtų 
keistis truputį ir "žvilgsniu" ap
imtis.

Spaudos diskusijos užsitęsė 
tiek ilgai, jog teko jas atidėti 
nakčiai po literatūrinio vakaro. 
Taip reikėjo atsisakyti prama
tyto pasilinksminimo ir spaudos 
problemą svarstyti nuo dešim
tos iki antros valandos nakties.

Literatūriniame vakare savo 
kūrybos su puikiu humoru pa
skaitė Santaros Garbės Filiste
ris laureatas Marius Katiliškis ir 
Henriko Radausko eilėraščius 
skaitė Rita Kavolienė-šimansky- 
tė.

Sekmadienį veiklos apžvalgi
nius pranešimus davė Federaci
jos pirmininkas dr. Jonas Valai
tis ir Filisterių Kolegijos vardu 
Leonas Sabaliūnas. Abu prane
šimai buvo kruopščiai paruošti ir 
suteikė pilną vaizdą plačios Fe
deracijos veiklos.

Paskutinįjį referatą skaitė 
Jurgis Jaks-Tyris apie organiza
cijos veikimo rėmus. Jame buvo 
plačiau paliesta mūsų kultūrinė, 
politinė ir visuomeninė veikla. Ir 
nors konferencijoje vyravo šū
kis — visas dėmesys jaunimui, 
tačiau čia buvo giliau padisku
tuoti mūsų politinių grupių, Li- 
tuanus, šalpos —r BALFo, Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 
Lietuvių Bendruomenės ir jos 
seimo reikalai.

Taip trumpai atrodė ši pirmo
ji konferencija, palikusi tvirtų 
įsipareigojimų ir malonių įspū
džių virtinę. — ia

♦ •

• Visu smarkumu ruošiamasi 
penktajam metiniam Santaros 
suvažiavimui Tabor Karmoje 
rugsėjo 5-6-7 dd. ir antriesiems 
visuomeninės veiklos kursams, 
kurie prasidės rugsėjo 2 d. ir 
tęsis iki pat suvažiavimo. Kur
sams parinktas šūkis "Per gy
vąją kultūrą — į lietuvybės gai 
vinimą". Pagrindiniai lektoriai 
bus Kąstas Ostrauskas, Leonas 
Sabaliūnas, Julius Šmulkštys,

Valdas Adamkavičius, Zenonas 
Rekašius, A. Valeška, Danutė 
Sakalauskaitė, Raimundas Mie
želis, Gabrielius Gedvilą, Saulius 
šimoliūnas ir Bronys Raila, ku
ris taip pat skaitys paskaitą su
važiavime ir, -tikimasi, paspės 
atvykti anksčiau į kursus. Kur
sų vadovu pakviestas Vytautas 
Kavolis. Planuoją dalyvauti kur
suose tuojau praneša skyrių val
dyboms.

Dar kartą primename visiems 
santariečiams ir svečiams, no
rintiems atvykti į suvažiavimą 
kad nedelsiant registruotus vie 
tos Santaros skyriuose, nes ne 
užsiregistravę negalės dalyvaut 
suvažiavime dėl vietos stokos.

• Santaros Garbės Narys Ka 
rolis Drunga išrinktas Vokieti 
jos Lietuvių Bendruomenės vai 
dybos pirmininku. Mielą Garbė: 
Narį, pradėjusį tas atsakinga: 
pareigas, sveikiname ir linkime 
sėkmės.

• Chieagos skyrius rugpiūčie 
16-17 d. turėjo nuotaikingą iš 
kylą į Lake Como, Wisconsin< 
valstybėje. Tai jau antroji išvy 
ka prie puikaus ežeriuko šiai: 
metais. Besimaudant, besidegi 
nant nepastebimai prabėga die 
nos, o vakarai išnyksta jaukioje 
šokių saliukėje su trankia dain: 
ir judriais šokiais, šio savaitga 
lio iškyloje dalyvavo virš dvide 
šimt studentų santariečių be 
svečių ir matėsi vienas filiste 
ris ...

Prieš kiek laiko skyrius suor
ganizavo išvyką į Ravinia mu 
zikos parką, kuriame tuo meti 
koncertavo Budapešto stygini,1 
kvartetas, šiuo metu skyrių: 
stipriai organizuojasi vykti 
kursus ir suvažiavimą.

• Lietuvių Studentų Santaro: 
Centre) Valdyba neperiodiška 
leidžia biuletenį "žvilgsniai’ 
Skaitytoj us pasiekęs No. 5 pil 
nas įdomios medžiagos. Vedama 
jame "Ties savom bėdom" Leo 
nas Sabaliūnas gana aštriai iš 
kelia keletą taisytinų dalykų, k 
a., sustiprinimą ryšių tarp sky 
rių ir centro valdybos, organiza 
cijos narių skaičiaus kėlimą ii 
"mirusių dūšių" buvimą sąra 
šuose, siūlydamas "nustatyti to 
kį individo laisvės ir organizaci 
nės pareigos darnos kriterijų, 
kuris nusakytų, kaelą individe 
laisvės pasireiškimas tampa pa 
prastu tinginio apsileidimu — 
visiškai netoleruotinu Santaroj 
__ ir kada organizacinės parei
gos reikalavimai peržengia nor 
malume) ribas — situaciją, kuri 
pas mus retai tepasitaiko". Sma
gūs reportažai iš Chieagos sky
riaus išvykos į Lake Como ir Ju
liaus Lintako vestuvių su pirute 
Paulikaite suteikia nuotaikinge 
pasiskaitymo, o nenoromis pri
verčia juoktis tikrai meistriška1’ 
parašytas feljetonas "Gyvybinis 
reikalas", kurį vėliau pristatysi
me šio skyrelio skaitytojams 
Biuletenio spaudos darbas šva-
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Eagle ženklai is May’s padidina sutaupąs
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Sutvarkomas patogus išsimokėjimas. 
... JOKIO {MOKĖJIMO

DOWNTOWN—PUBLIC SQUARE

©basement
: ON THE HEIGHTS—CEDaR CENTtft

MAŽIAU. NEGU 1/2 KAINOS!
/

Reguliariai 69.50 garsūs „Syican”

LYGAU3 PAVIRŠIAUS MATRASAI
ar atitinkamas Box Spring

Pilno ar dvigubo dydžio

Tikras matracų stebuklas! Mes išpirkom visą 
atsargą garsaus gamintojo. Dabar, kol dar 
yra, mes parduodam juos šia žema kaina. 
Rūšis yra garantuota. Pagamintas su storais 
auksiniais dryžiais ir lygiu paviršium. Jokių 
išsipūtimų! Jokių gumbų! Pamatykite rytoj.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... 
Šaukite CHerry 1-3000

The May Co.’s Cool Basement Bedding 
Department—Dovvntovvn and On the Heights

DĖL J. PIPYNĖS IR 
A. BALTUSNIKO

Dirvos Nr. 62 tilpo A. B. laiš
kas iš Clevelando, kuris yra rei
kalingas viešo ištaisymo, nes 
klaidina skaitytojus. /

A. B. rašydamas apie J. Pipy- 
nę sako, kad yra dideliu netikė
tumu jo pralaimėjimas ameri
kiečiui. Nieko panašaus. J. Pipy- 
nė šį pavasarį yra ilgesnį laiką 
sirgęs, ir jo pirmas didesnis pa
sirodymas yra buvęs Sov. Sąjun
gos pirmenybėse Taline, o po to 
lengvosios atletikos rungtynėse 
prieš JAV Maskvoje. Taigi, at
sižvelgiant į jo ligą, J. Pipynės 
antroji vieta yra reikšminga.

Nors sportinę spaudą seku 
penkiomis kalbomis, tačiau nie
kus neteko pamatyti, kad būtų 
pažymėta "A. Baltušnikas iš 
Marijampolės". Amerikos spau
da dažniausiai naudojasi TASS 
įgentūros žiniomis ir pagal jų 
kurpalį, Marijampolė yra Kap
sukas.

Jokio Europos rekordo disko 
netime A. Baltušnikas šiemet 
leatsiekė. Europos rekordas ir 
oliau priklauso italui Consoli- 

niui, atsiektas 1955 m. Jeigu A.
B. norėjo tiksliai painformuoti 
Dirvos skaitytojus, jis turėjo 
)arašyti, kad Algirdas Baltušni
kas šį pavasarį buvo atsiekęs tik 
geriausią pasekmę 1958 m. pa
vasario sezone, kurią vėliau, dar 
daugiau pataisė lenkas Piont- 
kovski. Ta pačia proga, paduodu 
penkių geriausių Europos disko 
metikų pavardes ir pasekmes:

1. Consolini (Ital.)— 56,98 m.
2. Piontkovski (Lenk.) —

56,78 m.
Merta (čekosl.) — 56,69 m. 
Baltušnikas (Liet.) —
56,58 m.
Ščeneji (Vengr.) — 55,82
m.

Taigi, kad A. Baltušnikas bū- 
lų net trečioje vietoje pasauly
je, kaip rašo A. B., yra jau klai
dinga.

Toliau n. A. B. rašo, kad jo 
nedalyvavimas lengvosios atle
tikos rungtynėse prieš JAV ga- 
’ėjęs ivvkti dėl politinių sumeti
mų. Nieko panašaus. Sov. Sąjun
gos lengvosios atletikos pirme
nybėse Taline (vykusios savaitę 
prieš JAV — SS rungtynes) A. 
Baltušnikas buvo silpnos formos, 
numesdamas diską 53.61 m. Lie
tuvį pralenkė du rusai (Buchan- 
cev — 54,39 m. ir Truseniev - 
54,07 m.) ir jie buvo įtraukti į 
Sov. Sąjungos rinktine.

K. Baronas, 
Hamilton, Canada

KIEK UŽTRUNKU?
Norėčiau pasidalinti įspūdžiais 

iš savo stebėjimų. Vienybei per-® 
skaityti man reikia maždaug 
penkių minučių, Draugui —apie 
lešimt, o Dirvą perskaitau per 
valandą su puse. Pasidarykite iš 
to išvadas patys.

S. M., Chicago

resnis, kaip ankstyvesniuose nu- 
neriuose, įdėta ir keletas nuo 
,raukų, tikrai pagyvinančių lei
dinėlį. Redaguoja Danutė Saka
lauskaitė, Jonas Gibaitis, Ramo
jus Vaitys ir Eglė Zabarauskaitė.

• Naujai pasirodžiusiame 
"Santarvės” žurnale 1958 m. 2 
nr. Rita Žukaitė, peržvelgdama
ilę istorinių pavyzdžių, svarsto 

meno suprantamumą. Akademi
niame skyriuje Antanas Škėma 
luoda ištrauką iš savo naujo ro

mano, Vytautas Kavolis anali
zuoja lietuvių tautinio susiprati
mo vystymąsi, Vytautas DonichM 
aprašo pokarinį vokiečių filoso
finį pasauli, Leonas Sabaliūnas 
recenzuoja net dvi naujas kny
gas. žurnale gausu kultūrina 
medžiagos, ir ne santariečių pa
tiekiamos (dr. J. šaulys, C. Ma- 
torė, St. Lozoraitis, Jr., K. Ba- 
rėnas ir kt.). '

• Philadelphijos Santaros sky
riaus valdybą sudaro: Rimas 
Kalvaitis-— pirmininkas, Liūtas 
Jurskis — vicepirmininkas ir 
Kleopatra Sadinauskaitė — se

kretorė ii’ iždininkė.
t
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Kazimieriniai metai (8)

ŠV. KAZIMIERO KULTO GENEZĖ
\ v ; J. JAKŠTAS
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Kiekvieno šventojo kultas yra buvo, jo praktiškai nevykdė.
perdėm visuomeninis reiškinys. 
Jis, turįs šaknis asmens ypaty
bėse ir gyvenimo būde, vystosi 
įmonių sąmonėj pagal gyvena 
mąsias aplinkybes. Kulto pobū 
dis ir tikslas glaudžiai siejasi su 
gyvenamojo laiko visuomenės 
polinkiais ir siekimais. Šventojo 
kulte gražiai atsispindi laiko 
dvasia.

Kazimiero, numatyto sosto 
įpėdinio ir prašmatniausio jogai- 
laieio, mirtis pačiame jaunystės 
žydėjime bus paveikusi lietuviš
ką visuomenę, ir davusi akstiną 
pakilti jam į legendų sritį. Anais 
rudenėjančių viduramžių laikais, 
kada krikščioniškai visuomenei 

r antgamtinis pasaulis buvo toks
pat realus, kaip ir šis gyvena 
masis, legendos lengvai galėjo 
virsti stebuklais ir katedroj bt 
siilsįs karalaitis jais ėmė garsė
ti. Besiformuojanti mirusio jo-

•< gailaičio legenda rizgo su tada 
aktualiu stačiatikybės klausimu, 
ryšium su Florencijos sinodo pa
žadintos unijos mintimi, ir ypač 
su Maskvos betarpiška grėsme. 
Tad šv. Kazimiero gimstąs kul
tas iš pat pradžių siejosi su anti
rusiška kova.

Neveltui kilo padavimas, kar
totas senesniuose istorijos vei
kaluose, jog Kazimieras išpra
šęs iš tėvo Vilniuj išleisti įsaky
mą draudžiantį Lietuvos Didž. 
K-tijoj statyti cerkves. Kad toks 
įstatymas XV a. Lietuvoj buvo, 
sužinome iš D. K-ščio Aleksandro 
pareiškimo Maskvos carui Jonui 
III, kad pagal jo pirmatakų įsta
tymą cerkvių statymas draudžia
mas. XVI a. šis įstatymas klai
dingai buvo priskiriamas Vytau
tui, kuriam dėl jo garso ne vienas 
praeities įstatymas skirtas.

Rodos, nėra pagrindo teigimui, 
jog Jogaila panašų visuotinį įsta
tymą būtų išleidęs, kaip daro 
prof. Z. Ivinskis (Liet. Encikl. 
XI, 278). Bet Ivinskio, rodos, 
nauja tezė, jog karalaitis rūpi
nęsis drausti statyti bent medi- 

> nes cerkvės tose vietose, kur ber
nardinai varė misijos darbą, ver
ta dėmesio, šiuo atveju išeitų 
aikštėn šventojo artimi santy
kiai su šiais Lietuvos vienuoliais, 
kurie buvo vieni jojo kulto pra
dininkų.

Cerkvių statymo draudimas 
pagal anų laikų dvasią nebūtų 
koks nepaprastas dalykas, štai 
Gnezno diecezijoj (kuriai pri
klausė ir Lietuvos yažnyčia) jau 
1420 m. panašus draudimas iš
leistas. Kai D. K-tis Kazimieras 
padarė sutartį su Naugardu 
Jfcl70), tai ir pasižadėjo nesta- 
Wti katalikų bažnyčių ten. Bet 
Lietuvoj, jei toks įstatymas ir

Šv. Kazimiero kulto genezei 
galėjo būti reikšminga ir jėzui
tų veikla. Jėzuitai atsikėlę į Lie
tuvą, į tą "šiaurinę Indiją", kaip 
jie rašė, rado čia šalia silpnai 
prigijusios katalikybės bent 2 
atskalas: protestantizmą ir sta
čiatikybę. Jiems pirmiausiai rū
pėjo jas abi nusmelkti ir katali
kybę sutvirtinti.

Stačiatikybei naikinti derėjo 
sena unijos mintis, kuri jiems 
ir pavyko įgyvendyti Breste 
1596 m. O slopinant stačiatikys- 
tę, gražiai tiko rastas, bet gal 
kiek primirštas, šv. Kazimiero 
kultas, kurio gyvinti jie ėmėsi. 
Dabar kilusi kontroversija, ar 
Kazimieras pakeltas į šventuo
sius Leono X (16 a. pradžioj) ar 
Klemenso VIII (17 a. pradžioj)

UGNIM VIRTAS PRIE...

STROH’S DUODA TOKĮ SKONĮ, KURIUO NEGALI 

LYGINTIS JOKS KITAS AMERIKOS ALUS!

DABAR UŽ VIRTINES KAINAS!

Jums patiks

TIK STROH’S YRA AMERIKOJ UGNIM 
VIRTAS ALUS! Ir tai duoda) patį gerinusį 
skonį, kokį turi Stroh’s ugnim virtas prie 
2000 laipsnių. Pabandyk Stroh’s šiandien. Ir 
pabandę ... nemėgsit kito kaip tik Stroh’s!

' W F S

stroh’s
BEER ’

yra šviesesnis!
>4

gal kaip tik galėtų būti nušvies
ta ryšium su jėzuitų pastango
mis pakelti jojo garbinimą į 
aukštesnį laipsnį. Popiežiaus Kle
menso bulė 1602 m. ir galėjo bū
ti tenkinimas to jėzuitų pageida
vimo.

Pažymėtina, kad šventojo gy
venimo bei stebuklų sceniniai 
vaizdai ir atsirado pirmiausiai 
XVII a., kaip pabrėžė p. Rėklai
tis (Liet. Encikl. XI, 284). Pa
žengusio Kazimiero kulto liudi
ninkas yra Neapoly 1629 m. iš
ėjęs Hilarijono sudarytas jojo 
gyvenimo aprašymas su vario 
raižinių iliustracijomis. Mūsų 
Šventasis išvestas iš lokalinio 
šventuojo rėmų ir padarytas vi
suotinės bažnyčios šventuoju. 
Būtų įdomi studija palyginti Z. 
Ferreri ir Hilarijono Kazimiero 
gyvenimo aprašymus ir parody
ti, kaip per 100 metų, skyrusių 
tuos aprašymus, vystėsi mūsų 
šventojo kultas, jėzuitų sutvir
tintas ir užbaigtas.

(Pabaiga)

Politikoje arba politiškame 
veikime tenka skirti tris dalis: 
a) politika kaip technika, b) po
litiška teorija (politiško veikimo 
gairės arba metodai) ir c) poli
tiška aplinka (žmonės, ekonomi
nės ir kitokios sąlygos).

Laisvinimo darbas eina poli
tikos vardu. Tikrovėje pastarąją 
turime tokią, kokią duoda gru
pės per Altą, LLK-tą ir Vliką. 
Panagrinėkime ją normalios anų 
trijų dalių politikos požiūriais.

Politikos technika tampa veik
li, tik vartojant atitinkamus vei
kimo įrankius. Savo veiksmin
gumu svarbiausias politiškos 
technikos įrankis yra valstybės 
valdžia.

Vlikas buvo pasinešęs būti 
Lietuvos egziline valdžia, bet nė 
viena svetimųjų vyriausybių ne
pripažino jam tokio titulo. Gre
ta Vliko veikė ir tebeveikia sa-

"POLITIKA“ BE POLITIKOS
V. KVIESKA

varankūs veiksniai: Altas ir LL 
K-tas. Vadinasi, net tie du veiks
niai nepripažino Vliko vyriau
siuoju laisvinimo organu.

Politiška partija yra vienas 
politiškos technikos įrankių. Ji 
atstovauja tam tikro gyventojų 
sluoksnio interesus. Pastarųjų 
įgyvendinimui ji siekia atitinka
mai kreipti valdžios darbų eigą.

Veiksnius sudarančios grupės 
nenusileidžia į ateivių interesų 
pažinimą ir jų gynimą. Tad jos 
nėra įprasta prasme politinės 
partijos.

AL B-nės rinkimų tvarka ne
leidžia grupėms oficialiai pasi
reikšti rinkimų kompanijoje. At
rodo, kad grupių (viešumoje sa
koma: partijų) išjungimo šūkis 
per š.m . AL B-nės rinkimus tu
rėjo platų pasisekimą. Tas pasi
sekimas pasako, kad ateivių ma
sėse politinės partijos idėjos 
prestižas yra žemai kritęs.

Mes visi esame išeiviai iš Lie
tuvos. Senieji išeiviai manė grįž 
ti, kai tik uždirbs pinigų. Nau
jieji mano, kai tik išnyks Lietu 
voje bolševikinis režimas.

Vliką ir LLK-tą sudarančios 
grupės vis dar tebelaiko save Lie 
tuvos partijomis. Dabar būti 
"Lietuvos partija", reiškia gy
venti atsiminimais, kaip buvo 
Lietuvoje galvota ir veikta, ir 
tuos atsiminimus perkaitelioti 
senų programų rėmuose.

Grupių lyderių ir aktingesnių- 
jų narių galvojimas turi rastis 
dviejose plotmėse: savo kasdie 
ninių reikalų raginami, jie gal 
voja kaip ateiviai; pasiryžę vai 
dinti Lietuvos partijų roles, jie 
yra priversti politiškai galvoti 
rėmuose, kuriuose vyko Lietuvo
je jų politiškieji pergyvenimai.

Tai pavaizduoja, kokiuose rė
muose tenka ieškoti tų žmonių 
politiškos teorijos ir būdų, kaip 
jie susigaudo (orientuojasi) po
litiškoje aplinkje.
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Vliko veikimas, anot A. Tri

mako pranešimo, yra skirstomas 
į tris sritis: a) tyrinėjimo, ste
bėjimo ir planavimo uždaviniai, 
b) informacinė veikla ir c) poli
tinės akcijos žygiai ("N", 158).

a) yiikas dalyvauja ir finan
siškai remia 4 studijų komisijas. 
Viena komisija yra teoretiškai 
išstudijavusi eilę Lietuvos ūkio 
problemų ir paruošusi kai kurių 
planų pagrindus. Bendradarbia
vimo su Pabaltijo kaimynais ko
misijos pirmininkas yra paruošęs 
galimos Pabaltijo valstybių fe
deracijos konstitucijos projektą.

Visos šios srities atliktų bei 
sumanytų darbų metodą gali nu
sakyti bruožai, suminėti mano 
pabrauktose pastraipose. Jie de
rinasi ir išplaukia iš grupių po
litinio galvojimo, kuris remiasi 
atsiminimais ir jų pergromula-

vimais, ir kuris yra palankus 
svajonėms.

b) Dėl Vliko informacijos apie 
Lietuvą, skiriamos laisvajam pa
sauliui.

Socdemokr. veikimo metodas: 
keik bolševikus ir garbink Mark
są! Koalicija gali dirbti tik tokia 
apimtimi, kas yra bendra visai 
koalicijai. Visos Vliko "partijos" 
gali keikti bolševikus, bet kaip 
su Markso garbinimu? Oficialiai 
Vlikas nėra priverstas garbinti 
Markso, bet veiksnių sudėtis ver
čia informuoti laisvąjį pasaulį 
apie bolševikiškų marksistų dar
bus Lietuvoje tik įprastoje soc- 
demokratiškoje šviesoje. Vienok 
laisvasis pasaulis turi iki sočiai 
informacijų apie bolševikiškų 
marksistų darbus tokioje švieso
je.

c) Vliko vadinamos politinės 
veiklos žygius sudaro atsikrei- 
pimai į J. Tautas ir į užsienio 
reikalams įstaigas. Pagal A. Tri
mako išsireiškimą, "reikalauti 
Lietuvos atstatymo bei skriaudų 
atitaisymo ir šaukti, kad Lietu
va kenčia" gali duoti pagrindą 
tik humanistiškieji principai ir 
oficialiųjų asmenų deklaracijos, 
kurios reiškia pritarimą paverg
tų tautų išsilaisvinimo idėjai. 
Vienok yra gerai žinoma, kad 
užsienio politikos variklis yra to 
krašto saugumo ir ūkio reikalai. 
Toks atsikreipimų surašymo bū
das išplaukia iš fakto, kad gru
pės neatstovauja atskirų gyven
tojų sluoksnių interesų, todėl jų 
žmonės nemoka analizuoti tarp
tautinių reiškinių požiūriu.
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Tai, kas pasakyta anuose dvie

juose paragrafuose, apibūdina 
veiksnių darbą, kurį jų lyderiai 
vadina politika. Tiesa, ten nėra 
atskirai paliestas Alto veikimas, 
bet pastarasis telpa anuose rė
muose.

Vliko veikimo punkte a) yra 
suminėtas tyrinėjimo faktas, t. 
y., įvairių komisijų darbai. Be 
abejonės, pats šitoks darbas nė
ra politinis veikimas, jis gali pri
klausyti mokslui arba kultūrai, 
imant pastarojo termino plačią 
tradicinę prasmę.

Atomo skaldymas yra gamtos 
mokslo dalykas, bet tuo žinojimu 
pagaminti karo ginklai tampa 
poliiinės technikos įrankiai. Pa
našią prielaidą galima daryti 
apie Vliko tyrinėjimus, jei jie 
būtų rimti. Tad prieiname faktą, 
kad politiškas veikimas (politi
ka) apsprendžia, ką vadinti poli
tiškos technikos įrankiais. Vadi
nasi, greta valdžios ir politiš
kos partijos, kurie yra laiko
mi savaime aiškiais politiškais 
įrankiais, gali dar būti kitokių, 
kurie nėra "savaime aiškūs".

Dabar kyla klausimas, kas da
ro žmonių veikimą politiškuoju? 
Galvojimo požiūriu daro tai už- 
ėjimas nuo visuomos, t. y., už- 
ėjimas, kuris ima'tam tikrą teri- 
torialinę arba etninę gyventojų

masę kaip organinį vienetą arba, 
sakysime, kaip organizmą. Kon
krečių veiksmų požiūriu daro tai 
tokio vieneto bendrų reikalų 
tvarkymas ir jo pilnumo gyni
mas.

Veiksnių lyderiai ima politiką 
ir kultūrą kaip dvi taip skirtin
gas veikimo sritis, kad jų tvar- 
kymuisi duoda suverenumo būk
lę.

Toks išskyrimas gresia, kad 
kultūra gali pamesti visumos 
vaizdą ir nusmukti į smulkme
nas. Dėl kultūros tokios padėties 
politika, nerasdama kultūroje 
paramos, pasigaminant veiks
mingų politiškos technikos įran
kių, liktų silpnai apginkluota. 
Todėl ji turėtų apsčiai vartoti 
verkšlenimus.

Prie progos: Lietuvoje dabar 
yra politikos ir kultūros organi
zacinis išskyrimas: okupantai 
valdo, o lietuviai "savarankiai" 
tvarko "savo" kultūros reikalus.

1-a) Veiksminės grupės nesukū
rė politiškos technikos svarbiau
sio įrankio — vienatinio ateivių 
tvarkymosi organo; b) jos, ne- 
sugebėdamos prieiti prie ateivių 
interesų, negali naudoti politi
nių partijų kaip politiškos tech
nikos įrankių; c) jos, organiza
ciniai susuverenindams politikos 
ir kultūros sritis, išjungė gali
mybę papildomai turėti veiks
mingų politiškos technikos įran
kių.

2) Tų grupių politiškas galvo
jimas yra tiek atitrauktas nuo 
dabartinės politinės tikrovės, 
kad netenka kalbėti apie kokią 
nors jų politišką teoriją arba 
apie veiksmingesnę pažiūrą.

3) Grupių politiškos technikos 
supratimo lygis ir jų pasenęs 
politiško galvojimo būdas nelei
džia jų žmonėms suprasti realios 
politiškos aplinkos. Tai vaizdžiai 
rodo faktas, kad jie priėmė psi
chologinio karo priemones už už
sienio politikos tikrovę.

4) Veiksnių organizacijos re
miasi nuostatu, kurį P. Grigaitis 
pavadino "demokratija be var
žybų priųęipo" ("N", 1957, 244), 
t. y., be-visuotinių rinkimų. Tai 
kažkas kaip neofašizmas. Bet šis 
nuostatas randasi aštriame prieš
taravime su jų pasigyrimu, kad 
jos kovojančios už demokratiją. 
Šis prieštaravimas pradeda būti 
žinomas masėse.

žodžiu, veiksnių vadinama po
litika yra ideologinių grupių vei
kimas, einąs už normalios poli
tikos suminėtų trijų dalių ribų, 
yra tik tam tikras jų kultūrinių 
pažiūrų praktiškas pasireiški
mas.

Tautos atbudimas yra ne kas 
kitas, kaip įsisąmoninimas, kad 
ji yra organinis vienetas. Mūsų 
veiksninės grupės, neieškodamos 
būdų praktiškai tą idėją puoselė
ti, leidžia nykti jos masių jau 
įgytam įsisąmoninimui.

ĮSTABŪS DRAUGAI
AXEL MUNTHE

(8)
ITALIJA PARYŽIUJE

AŠ tada turėjau daug pacientų Rouselle 
skersgatvyje. Buvo dešimt ar dvylika šeimų, 
kurios ten, viename užpakaliniame kieme, 
skurdo, tačiau tikiu, jog nė vienai jų taip la
bai nesisekė, kaip Salvatorės šeimai. Pas Sal- 
vatores buvo taip tamsu, jog alyvinė lempelė 
turėjo degti visą dieną, ir ten nebuvo jokios 
ugniavietės, išskyrus anglių puodą, kuris sto
vėjo viduryje kambario. Drėgna, kaip rūsy- 

buvo visą laiką, o kai lijo —vanduo ver
žėsi į kambarį, kuris buvo pora pėdų žemiau
grindinio.

Ir vis dėlto kiekvienam kampe buvo ga
lima pastebėti jaudinančias pastangas paša
linti tą niūrų įspūdį, kurį patalpos teikė. Se
nais iliustruotais laikraščiais buvo išlipintos 
sienos, lova švariai laikoma, o kertėje, už 
uždangos, kruopščiausiai sutvarkytas kabėjo 
mažutis šeimos garderobas. Mažajai mergai
tei pats Salvatore savo nagingomis rankomis 
buvo iš dėžės padaręs lovą, kurioje dienos 
metu galėjai sėdėti, lyg sofoje. Kampinėlė,

ant kurios stovėjo Madona, buvo papuošta 
smulkiomis popierinėmis gėlėmis; ten buvo 
išstatyta ir šeimos brangenybės: paauksuota 
sagė, kuria Salvatore pagerbė savo žmoną, 
laimėjęs jos ranką, karolių virtinė, kurią jos 
brolis, grįždamas iš koralų žūklės "Barbari- 
joje"*), parvežė, abu puošnieji puodeliai, iš 
kurių iškilmingomis progomis buvo geriama 
kava. Ten stovėjo ir tas nuostabusis porce
lianinis šuo, kurį Cohcetta buvo gavusi iš 
puošnios damos, ir kuris tik sekmadieniais 
būdavo nuimamas ir iš arti apžiūrimas.

Aš nesuprantu, kaip motina ir suspė
davo, tačiau abiejų mergaičių apiblukusios 
suknelės beveik visada būdavo sulopytos, o
veidukai vos ne atsispindį — taip švariai nu
prausti. Concetta> vyresnioji, jau pusę metų 
lankė vargšų mokyklą, ir motinos visas pasi
didžiavimas buvo jai leisti paskaityti iš savo 
biblijos. Pati motina niekad nemokėjo skai
tyti ir, nors man buvo sakyta, kad Salvatore 
mokąs labai gerai skaityti — nei jis, nei aš 
nedrįsome pradėti bandymų. Bet dabar, kada

') šiaur. Afrikos pakrantė.

Petruccio veik visą laiką gulėjo lovoje, ir 
Concetta, turėjo nutraukti lankiusi mokyklą. 
Ji turėjo likti namie prie sergančio broliuko, 
nes "la mamma” ištisą dieną dirbo restorane. 
Šios vietos ji negalėjo mesti, nes ten ne tik 
gaudavo dešimtį šou už visos dienos indų plo
vimą, bet retkarčiais po priejuoste galėdavo 
parsinešti šiek tiek liekanų, kurios niekam 
nebebūdavo reikalingos, iš kurių ji labai ge
rai sugebėdavo išvirti sriubos mažajam 
Petruccio.

Pats Salvatore visą dieną dirbdavo La 
Villete rajone, šeštą valandą ryto jis jau 
turėdavo būti akmenų skaldykloje. Būdavo 
pertoli pietų metu grįžti namo. Kartais atsi
tiktinai vakarais būdavau ten ir matydavau 
jį pareinantį po dienos darbo. Jis sviesdavo 
man išdidų žvilgsnį, kai Petruccio ištiesdavo 
į jį savo rankutes. Atsargiai paimdavo savo 
mažąjį sūnų stipriomis, sukietėjusiomis ran
komis, pasisodindavo ant savo plačių pečių ir 
priglausdavo savo saulėje įdegusį skruostą 
prie vaškiniai išblyškusio vaiko vaidelio. 
Petruccio tylus ir nejudėdamas sėdėdavo ant 
Salvatorės rankos; kartais savo liesais pirš
teliais pagriebdavo tėvo tankią barzdą, ir 
Salvatore, labai laimingas, sušukdavo:

— Vedete, signor dottore, — sakydavo, 
— n’e vero, che sta meglio sta serą? (žiūrė
kite, ponas daktare, ar jam iš tikrųjų ne ge

riau šį vakarą?)
Kiekvieną šeštadienį jis gaudavo savai

tinį atlyginimą, ir kiekvieną kartą jis parei
davo spinduliuodamas su mažu žaisleliu savo 
sūnui. Tada suklaupdavo tėvas ir motina prie 
lovelės ir žiūrėdavo, ką Petruccio pasakysiąs. 
Ak, Petruccio, deja, neturėjo jokios nuomo
nės, jis paimdavo žaisliuką į ranką, tai vis
kas. Petruccio veidelis buvo senas ir apvy
tęs, jo rimtos, pavargusios akys nebuvo vai
kiškos. Aš niekada negirdėjau jo verkiant ar 
dejuojant ir tik vieną kartą mačiau nusi- 
šypsant. Tai buvo tada, kai jis gavo didelį 
medinį arklį su tikru kailiu — arklį, kuris 
iškišinėdavo liežuvį, kai jo galvą judindavai 
aukštyn ir žemyn. Tačiau ne kiekvieną dieną 
buvo galima tokį arklį parūpinti.

Petruccio buvo keturių metų amžiaus, 
bet dar negalėjo kalbėti. Jis galėdavo ištisas 
valandas išgulėti tylėdamas ir nejudėdamas,
tačiau jis nemiegodavo, jo akys būdavo pla
čiai pravertos, atrodydavo, lyg jis žiūrėtų 
kažkur tolyn pro ankšto kambario sienas. 
"Sta sempre in pensiero" (jis visada pasken
dęs mintyse) — sakydavo Salvatore.

Petruccio tariamai suprasdavo viską, kas 
aplinkui jį būdavo kalbama. Mažoje šeimoje 
neatsitikdavo nieko svarbaus, pirma nepaty
rus, Petruccio pažiūros, ir jeigu būdavo įsiti
kinama bedvasio mažojo bruožuose išskai

čius nepritarimą — tuojau reikalas būdavo 
metamas, ir vėliau veik visuomet pasitvirtin
davo, jog Petruccio buvęs teisus.

Sekmadieniais Salvatore sėdėdavo namie, 
ir dažnai ateidavo paviešėti pora kitų darbi
ninkų, apsivilkusių šventadieniniais drabu
žiais. Jie susėsdavo ir prislopintais balsais 
pakalbėdavo apie atlyginimus arba žinias iš 
"11 Paese" (Tėviškė) ; dažnai Salvatore pa
statydavo litrą vyno, ir jie sužaisdavo par
tiją "alla scopa". Kartais būdavo manoma, 
jog Petruccio norįs pasižiūrėti — tada jo lo
velę pristumdavo prie suolo, ant kurio jie 
sėdėdavo; o kartais Petruccio norėdavo būti 
vienas — tada Salvatore su svečiais išeidavo 
į prieškambarį. Aš tarp kita ko esu paste
bėjęs, kad Petruccio noras pasilikti vienam 
ir su tuo susijęs svečių persikėlimas į prieš
kambarį dažniausiai sutapdavo su Salvatorės 
žmonos nebuvimu; kai būdavo namie, ji aiš
kiai matydavo, kad Petruccio norįs, jog tėvas 
pasiliktų kambaryje ir neišeitų su kitais. 
Kaip visada ir čia būdavo Petruccio tiesa. 
Deja, Salvatore nebūdavo visiškai neperpra
šomas, kai kuris iš svečių panorėdavo ir iš 
savo pusės pavaišinti. O kai jau atsidurdavo 
lauke, tai tuoj pat nueidavo ir į smuklę, 
iŠ kur Salvatorei jau nebebūdavo taip lengva 
atsipalaiduoti.

(Bus daugiau)
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NEC-LITUANIA

JAl'NUOMENfi IDEOLOGINfiS 
SPAUDOS VEIDRODYJE

MNesenai išėjusio "VARPO 
t nr. skyriuje 'Jaunimo sūku

riai” atspausdinti net 3 straips
niai akademinio jaunimo proble
moms svarstyti, tai: V. Butrimo 
"Mūsų jaunuomenės susigrupa- 
vimas”, J. Šmulkščio "Kelios pa
stabos dėl Santaros ideologijos” 
ir L. Sabaliūno "Jaunuomenės 
nuotaikos politikoje".

Tame skyriuje kažkaip pateko 
ir J. Jaks-Tyrio straipsnis "Tau
tininkai ir liberalizmas", nieko 
bendro su jaunimo problemomis 
tiesiogiai neturįs (lyginant su 
anų straipsniu tonu ir stiliumi), 
išskyrus gal vieną sakinį, kuria
me autorius Korporacijos Neo- 
Lituania veikimą trumpai-drū- 
tai nusako štai kaip — "Jeigu 
dar paminėsime mėginimą at- 
steigti Neo-Lituanią, įvedant ne 
tik dabarties, bet lietuviškam 
jaunimui bendrai gana svetimas, 
e m i g r a e ijoje sutirštintas (!) 
"buršiškas” tradicijas, tai maty
sime, kad senasis tautininkų re
žimo stilius ir turinys grįžta su 
abiejais aspektais: klerikaliniu 
romantizmu ir agresyviu fašiz
mu.” Be to, autorius priekaištau
ja ir Santarai, kam ji tautininkų 
pretenzijas į liberalinės ideolo
gijos reprezentavimą priėmusi 
su tam tikra pasitikėjimo doza.

Akademinėms organizacijoms 
aptarti paskirtas ii' "Darbo" 2 
nr. vedamasis "Senųjų ligos ir 
jaunųjų iliuzijos". Tačiau vietoj 
nuodugniai panagrinėjęs visų 
akademinių organizacijų pobūdį 
ir ideologinius skirtingumus, au
torius J. Kiznis daugiausia dė
mesio skiria Santarai. O priežas
tis tam bus bene ta, kad, anot 
autoriaus, "įvairiuose šviesos ir 
Santaros pasitarimuose, įvyku
siuose prieš porą metų, kai km 
rių šviesiečių ir santariečių bu
vo "prieita” bendros išvados ir 
visiškai rimtai pareikšta, kad 
akademinio jaunimo organizaci
jų daugiau nereikia — pilnai už
tenka Ateitininkų, Santaros ir 
Akademinių Skautų. Konkrečiai 
kalbant, pastebėtina, kad kai ku
rių Santaros ir šviesos ideologų 
nuomone nereikalingi tie, kurie 
kitaip galvoja, negu jie”.

Tie kitaip galvoją čia turėta 
galvoje prieš 4 metus iš New 
Yorko šviesos išsiskyrę socialis
tų pakraipos žmonės ir susispie
tę į "Demokratinio Darbo Tal
kos” organizaciją. Straipsnio iš
vadoje autorius gan teisingai 
formuluoja reikalingumą "tiek 
akademinių organizacijų, — ne
sivaržant jokiom vienybės iliu
zijom — kiek jų reikalinga iš: 
reikšti pilnai lietuvių studentų 
bendruomenės diferenciacijai".

Straipsnis pilnas pagrįstų ir 
nepagrįstų užmetimų Santaros 
pozicijai, užkertančiai kelią jų 
nariams, apsisprendusiems viena 
ar kita ideologine kryptim, jung
tis į savarankius junginius (o 
gal prisidėti jau prie esamų jun
ginių), taip pat prikišama, jog 
Santara savo ideologiniuose pa
grinduose nėra davusi nieko sa
vito.

Čia tai jau veržimasis pro at
viras duris, kada "Varpe” J. 
Šmulkštys, pastabose dėl Santa
ros ideologijos aiškiai sako, jog 
"Santara turi tik bendrus ideo
loginius rėmus, kuriems ji dar 
nėra davusi turinio.”

J. Kizinis savo straipsnyje ne 
visai nuoseklus, čia prabėgom 
užsimindamas, kad "Lietuvių 
studentų laicistų liberalų (!!) 
flange Santara kurį laiką buvo 
vienintelė organizacija, šiuo me
tu jau atsikūrė Varpininkai ir 
Neolituanai”, gi kitoje vietoje 
tame pačiame "flange” jis jau 
tepastebi vieną Santarą, o atei
tininkai ir tie patys neolituanai 
jau laikytini konservatoriais. 
Skirtumas tik tas, kad vieni jų 
esą mirę jau Kristuje, antrieji — 
tėvynės meilėje . .. Varpininkai, 
išleidę "Studentų Varpą”, esą, 
atrodo, nebegirdi Kudirkos šauk
smo "kelkite”, nes leidinys atro
dąs toks susenęs ir neskambus. 
Ir trečią kartą grįždamas prie 
Santaros flango, jis jau nebe

t>

mato pavojaus jai išlikti tame 
flange vienai, nes — "varpinin
kai ir neolituanai šiuo metu yra 
tiek neskaitlingi ir jų veikla to
kia neryški, kad efektingos įta
kos studentų gyvenime kol kas 
iš jų netenka laukti”.

Pradžioje suminėtų "Varpo” 
straipsnių išdavoje ir "Dirvoje” 
pasirodė gan gyva reakcija Jau
niaus ir žibaus laiškų pasikeiti
mo pavidale. Tat kol kas tenka 
laukti išvadų iš to gan gyvo ir 
įdomaus susirašinėjimo.

Tektų gal padaryti pastabą 
rašantiems apie akademines or
ganizacijas, jog kiek liečia Kor
poraciją Neo-Lithuanią, jos "at
gaivinimą” ar "neskaitlingumą” 
bei jos vietą viename ar kitame 
”flange”, kad visiems rašantiems

yra gerai žinoma, jog Neo-Litu- 
ania ir jai broliškos korporacijos 
Lietuvos akademiniame gyveni
me užėmė tam tikrą vietą stu
dentų ideologiniame susigrupa- 
vime, kaip tvirta savo ideologi
niuose principuose organizacija 
ir natūralu, kad ir dabartiniame 
studentijos gyvenime nebereikia 
jos nei "atgaivinti” nei įstatyti 
į kurį naują "flangą”, lygiai, 
kaip niekas negaivina ateitinin
kų. Jos "neskaitlingumas" gali 
kartais pasireikšti vienoj kitoj 
vietovėj, tačiau tremtyje dar 
1955 m. suregistravus virš 400 
korporantų turėtų pakakti vie
nos kitos akademinės organizaci
jos "skaitlingumui" peržiūrėti.

Aišku, kad įtaka ir vieta da
bartiniame studentijos 'gyvenime

ne vien nuo neo-lithuanų pareina. 
Korporacija savo vietą užima 
ugdydama savos — lietuviškos 
— ideologijos dvasioje šio meto 
studijuojantį jaunimą, o ne iš 
akademinės organizacijos ribų 
išeinančiais šūkiais. O to jauni
mo skaičius, lyginant jį su kitų 
organizacijų skaičiais, vaidmens 
nevaidina. Svarbu, kad to jau
nimo būtų pakankamai visose 
veikiančiose organizacijose. Be 
to, korporacijos vieta pareina ir 
nuo kitų organizacijų noro ben
dradarbiauti. Tai pareina ir nuo 
noro suprasti, jog laikas bėga 
nepaprastai greitai ir kad aka
deminiame gyvenime veikiančio
jo žmogaus amžius ir veikiančių-k
jų sąstatas kinta greičiau, nei

atveju, kol tūlas rašo apie vie
nos organizacijos atgaivinimą, 
kita jau randasi eksperimenti
niame mirties patale.

Rimtuose žurnaluose, kuriuose 
atsispindi pastovūs ideologiniai 
principai, reiktų ir ideologinėms 
studentų organizacijoms skirti 
daugiau dėmesio ir nesitenkinti 
iliuzijomis, kurios gal daugiau 
panašios į autoriaus norus, nei 
į faktišką padėtį.

J. Kiznis, rašydamas apie Lie
tuvių Studentų Sąjungos veiklą, 
teisingai apibūdina neorganizuo
tų studentų buvimo žalą, ragin
damas sąjungos veikėjus skatin
ti lietuvius studentus "grupuotis 
į mažesnius ideologinius ar kitu 
pagrindu sudaromus junginius,

mes spėjam įsivaizduoti. Ir šiuo jeigu jiem, neorganizuotiem stu

dentam, yra nepriimtinos stam 
bosios lietuvių organizacijos: 
Ateitininkai, Santara, Akademi
niai Skautai”.

Lietuvių tikslas išeivijoje yra 
išauklėti arba sudaryti sąlygas
auklėjimui ideologiniai tvirtoms 
asmenybėms, kuriomis ateityje 
remtųsi lietuvybės išlaikymo 
darbas. Tačiau praeitis parodė, 
o dabartis tuo žvilgsniu nėra ki
tokia, kad visus sutalpinti po 
viena kepure yra tuščios pastan 
gos. Mes gi Lietuvoje turėjome, 
šalia pagrindinių ideologinių or
ganizacijų (ateitininkai, neolitu 
anai, varpininkai) studentų jun 
ginius, kuriuos jungė: jūros ban 
gų meilė, meilė žemaičiams ar 
aukštaičiams, meilė Baltijos tau
tų vienybei ir t.t.

Nieko nuostabaus, jei ir šian
dien, kad ir kitokiose sąlygose, 
atsiranda reikalas organizuoti 
studentiją, kitokių ir panašių 
"meilių” pagrindais. Tačiau aka
deminio gyvenimo pagrindiniai 
rūmai stovės, kaip stovėjo, ant 
ideologinių organizacijų pečių. 
Esamose gi sąlygose ne tų ideo
loginių organizacijų kovingumas 
viename ar kitame "flange”, o 
jų sugebėjimai tinkamai argą-, 
nizuotis ir — bendradar
biauti — yra pagrindinė są
lyga išlaikyti lietuvių akademikų 
orurrtui viliojančių svetimybių 
plotuose.

BOSTON

Tusų apsauga nuo ligonines sąskaitų ne- 
J dingsta jei —

Jūs pakeičiat darbą
Laikinai būnat paleistas iš darbo
Išeinant į pensiją
Atidarot savo biznį 
Padidinat savo šeimą 
Esat buvę sunkioje ligoje

Vieną kartą įsirašęs į Blue Cross jūs visad 
liekad nariu nors vienas ar daugiau iš šių 
įvykių būtų atsitikę.

Blue Cross ir ligonines, kurios talkina Blue

Cross, yra ne pelno kaimynystes patarna
vimas, bet stengiasi kuo geriau padėti jums 
išlaikyti šią reikalingą apsaugą.

Mes tikrai galime sakyti, kad Blue Cross 
nepasitraukia, kada jums reikia daugiau
sia apsaugos — ir jis viską daro, kad jūs 
turėtumėt tą apsaugą. Ir tai yra viltį ne
šančios mintys.

Visada nešiokite savd Blue Cross kortelę!

Ji atidaro duris reikalingam ligoninės pa
tarnavimui kur jūs bebūtumėt — namuo
se, Amerikoj, Kanadoj, ar užsiesyje.
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IN CLEVELAND
Boofh Msmorial 
Cleveland Clinlc 
Cuyahoga County—City 
Florence Crlttenton Home 
Evangelital Deaconess 
Fairview Park 
Forest City 
Forest Hill 
Grace
Jevrish Convalescent
Lutheran
Mf. Sinal

Polyclinlc
St. Aloxil
Saint Ann
St. John's
St. Luke's
St. Vincent Charlty 
Mary B. Talbert 
University (Babies and

Chlldrens, Hanna House, 
Hanna Pavillon, Lakeside, 
MacDonald House, 
Benjamin Rose)

Woman't

IN CLEVELAND 
SUBURBS
Bay Viow Hospital 
Bedford Municlpal 
Berea Community 
Brentwood 
Doctors
Euclid-Glenvllle 
Garfield Heights 
Huron Road 
Lakewood 
Marymount 
Roinbovr
Suburhan Community

rilillllilIll1l

ON REOUESTs

“Are you buying something you don’t want, today?** 
This is the title of a nevv pamphlet on home acci- 
dent preventi^n. Fili in name and address, mail to 
Blue Cross of Northeast Ohio, 2042 East 9th Street, 
Cleveland 15, Ohio.

Name. 

Street_

City
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SPONSORED BY THESE NON-PROFIT HOSPITALSt

IN AKRON
Akron City 
Akron General 
Children's

Sti Thomas

IN MANSFIELD
Madison

Mansfleld General

IN NORTHEAST OHIO
Amherst — Amherst
Ashland — Samaritan 
Ashtabula — General 
Barborton — Citizens 
Chardon — Corey 
Connoaut — Brown Memorlal 
Cuyahoga Falls — Green Cross 
Elyria — Memorlal"

Geneva — Memorlal of,
Lodi — Lodi Community 
Lorain — St. Joseph

Loudonville — Kettering
Medina — Community
Oberlin — Allen Memorial
Orrville — Community Osteopathie

Orrvllle — Dunlap Memorial
Painesville — Lake County Memorial
Ravenna — Roblnson Memorlal

Shelby — Memorlal
V/adsworth — Municlpal
V/ilIard — Municlpal

Y/ooster — Community

• Rugpiūčio 15 d. 32 Bostono 
skautai ir skautės, vadovaujami 
A. Treinio ir I. Nenortienės, spe
cialiu autobusu išvyko į IV Tau
tinę Stovyklą.

• Tautinės S-gos namų vidaus 
remonto darbai vykdomi pilnu 
tempu, kad spėjus užbaigti iki 
rugsėjo 13 d., nes tą dieną numa
toma iškilmingai minėti rugsėjo 
8 d. — Tautos šventę.

• Kun. P. Virmauską, pakėli
mu į prelatus proga, Tautinės 
S-gos vardu pasveikino J. Kas- 
mauskas ir J. Vaičaitis.,

• Trečią siuntinių persiuntimo 
įstaigą atidarė Mečys Kavaliaus
kas prie 4 ir D gatvių kampo.

• Geriausiai aprašytais H šv. 
Petro, lietuvių mokyklą baigusių 
mokinių kelionės į Washingtoną 
įspūdžiais yra pripažintas Nijo
lės Vaičaitytės rašinys, kuris 
spausdinamas šv. Petro parapi
jos biuletenyje. Jai buvo įteikta 
prel. P. Virmausko skirta 20 dol. 
dovana.

• J. Vaičaitis vyksta į Pasau
lio. Lietnvių Seimą atstovauti 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės, negalint iš ten atvykti 
rinktiems atstovams. Jis yra bu
vęs ilgametis tos bendruomenės 
pirmininkas ir dabar įgaliotas, 
remiantis P. L. B. Laik. Konst. 
19 str.

• J. Kapočiaus iniciatyva Bos
tone vykdoma akcija dėl P. L. 
B-nės Seimo. Radijas "Laisvės 
Varpas” jau sekmadienį ganaž 
įdomiai reklamavo šio seimo 
reikšmę; pranešime buvo pabrėž
ta, kad pirmasis toks seimas yra 
įvykęs Laisvoje Lietuvoje, kada 
jį organizavo draugija užsienio 
lietuviams remti Kaune.

NEW YORK

LIETUVAITĖS GROŽIO 
KARALIENĖS

Ne be reikalo dažnai tenka iš 
kitataučių išgirsti, jog lietuvai
tėms Kūrėjas nepagailėjo natgh 
rainus grožio. Todėl mūsų mer 
gaitės gali didžiuotis, galėdamos 
save vadinti lietuvaičių vardu.

Šie metai ypatingai tai patvir
tina, nes lietuvaitei M. Valibai- 
tei, iš Floridos, teko net visos 
Amerikos vicekaralienės grožio 
titulas. O pavasarį, Washingto- 
ne lietuvaitė K. Drigotaitė buvo 
apvainikuota Vyšnių žiedų Fes
tivalio Karaliene.

Lietuvos Atsiminimų Radijas 
Nevv Yorke, kurio direktorius 
yra Jokūbas Stukas, laikydama
sis šio krašto tradicijų, taip pat 
kasmet renka "Miss Lithuania”.

Šiemet, rugp. 10, d. įvykusioj 
radijo gegužinėj, kurioj dalyva
vo apie 1000 žmonių, grožio ka
ralienės vardas teko Rūtai Ber- 
žanskaitei iš Elizabeth, N. J. Jos 
nuotrauką su aprašymu sekančia 
dieną įsidėjo Elizabeth Daily 
Journal, šokio kontestą šioj gi|^ 
gužinėj laimėjo Diana Mackelii^R 
naitė ir Antanas Malakas už me
niškai pašoktą polką, ir Olga ir 
Vytautas Nakutavičiai už tango.

Gal tokie rinkimai kartais ir 
betiksliai atrodo, bet vis dėlto, 
tų grožio karalienių amerikiečių 
spaudoj platūs aprašymai kariu 
išgarsina ir lietuvius.

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu*

viai.
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RUSIJOS DARBININKŲ GYVENIMAS 
NEGERĖJA

Dar nežinia, kokius įspūdžius voje. Gi Lvove, Vakarų Ukrainos
iš Rusijos parsiveš Adlai Steven- 
sonas, buvęs demokratų kandi
datas į prezidentus. Bet Theodor 
Andriea, The Cleveland Press 
redakcijos narys, žymus keliau
tojas ir vienas geriausiai Europą 
ir Sovietų Sąjungą pažįstančių 
amerikiečių, jau pasidalino savo 
įdomiais įspūdžiais iš Rusijos.

Andriea, matyt, neužrištomis 
akimis vaikščiojo Maskvoje. Jis 
į viską žiūrėjo gabaus reporterio 
pastabumu, lygindamas Rusijos 
žmonių gyvenimą su amerikie
čių gyvenimu. Ir jo išvados yra 
visai teisingos: Rusija galinti 
pasivyti ir pralenkti Ameriką 
karinėje ir kai kuriose mokslo 
srityse, tačiau Nikita Chruščio
vas klystąs teigdamas, kad Ru
sija pasivysianti Ameriką gyve
nimo standarte.

Jau jis Kijeve, Ukrainos sos
tinėje, pastebėjęs kiek geresnes 
gyvenimo sąlygas, negu Mask-

MDSŲ SPECIALYBĖ
Vaistų siuntimas į užsie 

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

MODERN DRUG 
12429 St. Clair Avė.

MU 1-2342
(k)

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

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

sostinėje, visas gyvenimas dar 
geriau atrodąs, negu Kijeve. 0 
Jugoslavijos pažanga per pasku
tinius dvejus metus Andricą ma
loniai nustebinusi.

Prie tokių amerikiečių turis
tų, kurie Rusiją lankydami mato 
ne tik tą, ką jiems išprusinti pa
lydovai parodo, reikia skaityti ir 
R. U. Shackfordą, Scripps-Ho- 
ward rašytoją.

Jis piešia Rusijos darbininkų 
sunkią būklę? Jis tiesiog teigia, 
kad Rusijos darbininkai vis dar 
tebėra valstybės vergai. Pramo
nės ir žemės ūkio darbininkų 
būklė iš esmės nesanti pasikei
tusi ir po Stalino gadynės. Page
rėjusi tik partijos'šulų, biuro
kratų, mokslininkų, inžinierių, 
technikų ir bendrai inteligentų 
būklė.

Štai pavyzdys: inžinierius Gla- 
zovas, vedžiojęs jį Stalingrado 
traktorių fabrike, didžiavęsis 
"savo” įmone, kur darbo sąlygos 
yra tokios blogos ar blogesnės už 
tokius kapitalizmo pasaulio fab
rikus, kuriuos Karolis Marksas 
vaizdavo prieš 100 metų. Grin
dys storai padengtos purvu ir 
riebalais . . . blogas apšvietimas 
ir vėdinimas . . . maža saugu 
mo .. . primityvūs montavimo 
įrengimai.

Ką Amerikos darbininkas ga
lįs nupirkti už savo vienos sa
vaitės uždarbį, tą Rusijos darbi
ninkas galįs nupirkti tik už vie
no mėnesio Uždarbį, vadinasi, 
dirbdamas keturis kartus dau
giau ir ilgiau. Pirkimo sąlygos 
Rusijos darbininkui yra dar sun
kesnės. Labai menkos vertės vy
riškas kostiumas kaštuojąs 1000 
rublių arba daugiau, kaip mėne
sio uždarbį. (Mėn. uždarbis apie 
800 rublių). Amerikos darbinin
kas už vienos savaitės uždarbį 
galįs nusipirkti kelis tokios rū
šies kostiumus.

Atsakymas, aišku, esąs, kad 
Rusijos darbininkas niekada ne
galvoja apie kostiumo ar auto
mobilio pirkimą daugiau, kaip 
vidutinis Amerikos darbininkas 
galvotų apie privataus lėktuvo 
pirkimą.

Skaitant pahašius įspūdžius iš 
Rusijos, tenka pabrėžti, kad pa
mažu amerikiečiai vis labiau su
sipažįsta su Rusijos tikrove, kas 
padės geriau suprasti, kur yra 
-teisybė ir melas, kas yra tas Ru
sijos "sfinksas”.

Edv. Karnėnas

sSpOfKfcSE
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VIDU RAMŽIAT

TAI YRA
DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO 

RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA
PARAŠĖ

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

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

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

knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu

laiku išsiųsti. ' _

BEFORE YOU BORROW 
TO BUY A HOME

Cleveland 
Crust Company

GET OUR LOW RATES 
AND HELPFUL TERMS

OUR ESCROVV SERVICE 
PROTECTS YOU WHEN 

BUYING OR SELLING
REAL ESTATE

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

išvežiojame j namus,

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

1104 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsosK

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Pragaištingi projektai
(Atkelta iš 1-psl.) 

rikos pagalba žygiuojant į vaka 
rus, trynė iš džiaugsmo rankas, 
kad ”už pusmečio, po karo Ame
rikoje turėsim sovietus”. Tada, 
kad ir nusivylę, jie savo darbo 
nenutraukė, ir dabar matom, 
kiek jų iki šiolei vispusiškai lai
mėta.

Ką sako pavyzdys Irako, kur 
buvo nužudytas karalius ir jo 
vyriausybė, ir Washingto>nas 
tuoj suteikė pripažinimą žmogžu 
džiams ?

Ar tame pačiame Washingto- 
ne, valdinėse vietose sėdį komu
nistai nepasinaudos Irako pamo
ka, kai Kremlius nuspręs, jog 
jau laikas pravesti Amerikos už
grobimą? To gali neatsitikti Ei- 
senhoweriui prezidentaujant, bet 
niekas negali garantuoti, kad tai 
negalės būti padaryta vėliau, 
ypač valdant tai partijai, kuri 
seniau prisiėmė komunistus 
talką prezidentui išrinkti ir uz 
tai jiems atsilygino aukštomis 
valdinėmis vietomis.

Ne Amerikos darbo minios 
parduos savo. kraštą sovietams, 
bet tie tūkstančiai intelektualų, 
mokslininkų, profesorių, milijo 
nierių ir dvasiškijos, kurie jau 
senai yra parsidavę to jiems ne
žinomo, tolimo barbariško kraš 
to valdovams. Amerikos darbi 
įlinkai, kurie bus klastingai pri 
vilioti pagelbėti komunistams 
pravesti perversmą, už prižadus 
gaus sau tik vergijos retežius.

LABAI PRIEINAMA KAINA 
PARDUODAMAS 

DABARTINIS DIRVOS 
NAMAS,

tinkąs atidaryti kokiai nors dirb
tuvei ar krautuvei. Ypač tinka 
vyresniai amžiaus šeimai, kuri 
nori tame pačiame name gyventi 
ir turėti savo įmonę ar prekybą.

Viršuj yra 6 didelių kambarių 
butas. Taip pat, šalia krautuvės, 
pirmame aukšte, lengvai galima 
įrengti nedidelį, dviejų kamba
rių butą. Lygiai ir antram aukš
te lengva perskirti į du pelnin
gus butus.

Šaukit Dirvą telefonu IIE 
1-6344.

L. V. S. Ramovės9
planuotas šį sekmadienį, rugpiū
čio 24 d., piknikas Neurų ūkyje 
neįvyks.

Vienybės red. J. Tysliava,
atvykęs į Cleveląndą, lankėsi 
Dirvos redakcijoje.

Operos rengėjaiz
pageidauja, kad į "Fausto” ope
ros spektaklį visi bilietus įsigytų 
iš anksto. Bandydami mažinti 
įvairias su operos pastatymu su
rištas išlaidas, rengėjai norėtų, 
kad operos spektaklio vakarą bi
lietų prie įėjimo nereikėtų par
davinėti. Bilietų pardavinėjimas 
Masonie Auditorium būtų atlie
kamas unijos žmonių ir tai suda
rytų nemaža išlaidų. Taip pat 
primenama, kad "Fausto” ope
ros spektaklis įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 13 d., lygiai 7 vai. 30 
min. vakare. Pavėlavusieji turės 
palaukti iki pirmos pertraukos, 
kol galės patekti į salę. Punktua
lus spektaklio pradėjimas yra ne 
tik tvarkos reikalas, bet taip pat 
ir išvengimas pinigų mokėjimo 
už antvalandžius orkestrui ir ki
tam unijos personalui. Tikimasi, 
kad Clevelando lietuvių visuome
nė bei iš kitur atvykę svečiai su
pras rengėjų pageidavimus. Bi
lietai gaunami Lietuvių Preky
bos Namuose, 6933 Superior Av.

Bilietus i Fausto spektaklį
sekmadieniais galima įsigyti 
spaudos kioske po 10 vai. pa
maldų.

J. P. MULL-MULIOLIS
Seniausia lietuviška namų 

pirkimo-pardavimo agentūra
Clevelande 

6606 Superior
Eddy Rd. — St. Clair rajone

Vienos šeimos 3 mieg. gerame 
stovyje viduje ir iš lauko.

2 šeimų po 5 didelius kamba
rius, labai gerame stovyje.

I Šv. Jurgio parapijoje
2 šeimų po 5 kamb., didelis 

sklypas, nėra garažų. $11,900.
3 šeimų E. 66 gatvė. $11,900.
3 šeimų 6-4-3, garažas, gražus

sklypas.
Šv. Kazimiero parapijoje

Labai švarus ir gerame stovy
je 6 kamb. namas. $8,700.

Bratenahl
Puikus mūrinis vienos šeimos 

namas, daug kambarių, garažai 
gražus ir didelis sklypas, prjei 
narna kaina.

Bendradarbis 
Algimantas Dailidė 

UT 1-2345 HE 1-8516

Išnuomojamas
miegamas kambarys vienam ar 
dviem vyrams. Yra garažas.

IV 1-0683

KAS

UŽSISAKĖ 
TAS NESIGAILĖJO! 

DIRVA —
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PAKEITIMAI MAY CO.’S 
VADOVYBĖJE

Francis A. Coy, ligšiolinis Da
niels & Fisher Department Store 
Colorade, kurią neseniai atpirko 
May Co., gen. menadžeris, pa
skirtas gen. prekių skyriaus me- 
nacjžeriu Clevelande.

Ligšiolinis to skyriaus virši
ninkas Mr. Rosenberg paskirtas 
gen. May Co. krautuvių Cleve
lande menadženu.

šie paskyrimai padaryti ry
šium su naujai atidarytu May 
Co. skyrium University Heights, 
Cedar ir Awerrensville kelių san
kryžoje.

Mr. Rosenberg įstojo į May 
Co. prieš 25 metus. 1943 m. jis 
buvo išrinktas direktorių tary- 
bon, o vėliau tos bendrovės vice
prezidentu. (Sk.)

GERESNI namu statytoja
V ISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimu

THE HENRY EURNACE C O, MEDINA, O.

NEVADINKITE 
SAVE TĖVAIS ANT
ŽEMĖS—-VIENAS 

tėvas yra
DANGUJE

Mes Biblijos studentai nesigė
dim skelbti šventą Evangeliją 
apie Karalystę. Evangelija iš 
graikų kalbos reikia linksmą 
žinią, vieno Dievo galybė išga
nymui kiekvieno tikinčio žmo
gaus j Dievą. Pasaulis pamainė 
nemirtingo Dievo garbę į mirtin
go žmogaus: ėmė garbinti pa
veikslus, savo rankom padarytus 
stabus; kurie tokius dalykus da
ro, Viešpats sako jie verti mir
ties. Rom. 1: p. 21-22-23 e. Jų 
kojos greitos kraują išlieti; jie 
pasaulio vadai ir mokytiniai, ne
pažįsta ramybės kelio, nėra bai
mės Dievo akyse, ir kad visas 
pasaulis pasiduotą Dievui, tikras 
teisumo laimėjimas tikėjimu į 
Jėzų Kristų. Apie tai liudija įsta
tymuose pranašai. Tą Dievo tei
sybę ir mes Biblijos studentai 
šiandien liudijam, kad Kristus 
Karalius Dangaus ir žemės. Ar 
jūs manot, kad Dievas yra Žydų, 
bet ir pagonių yra tik vienas 
Dievas ir Jo sūnus Jėzus Kristus. 
Prieš Jėzaus Kristaus atėjimą 
Dievas reikalavo tokios aukos už 
žmonijos nuodėmes. Drauge ma
loningas Dievas dėl Jėzaus Kris
taus atpirkimo nuopelnų atlei
džia tikintiesiems nuodėmę tik 
Dievo malone. Taigi žmogui ne
valia girtis būk mes laimėjome 
išganymą per mirtingą žmogų, 
nes kaip Adome visi miršta taip 
ir visi Kristuje bus gyvi. 1 Cor. 
15: 21-22 e. Už nuodėmes užmo 
kestis yra mirtis. Biblijos stu
dentai tą skelbia: pasaulių su 
naikinimą, Dievo keršto dieną. 
Eikite Dievo pusėje, brangūs 
draugai. Skelbia:

Skelbia;
WILLIAM SHIMKUS
1077 E. Wallings Rd. 

Breckswille, Ohio
l r.

DĖMESIO! 
GLOBĖ PARCEL 

SERVICE, INC.
Persiunčia Jūsų sudarytus 

naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitą siuntėjui. Gavėjas 
nieko neturi primokėti.

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

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

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

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

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

Tek: UT 1-0806

Į šiaurę nuo St. Clair,
East 125 gatvės rajone, 

GERAS VIENOS ŠEIMOS
\ NAMAS
4 miegamieji, gaso pečius, gara
žas, arti autobusų linijos. Prašo 
$12,500.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
Wni. T. Byrne — Iteal Est ate
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080 
________________________ (kj

JUOZO KAMAICIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE,
12915 St. Clair Avė.

Raly ir odos parduotuvė, dide
lis balu pasirinkimas ir žemes- 
nės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus be mokes
čio.

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki 
7 v. v.

Telefonas: GL 1-5875, buto — 
GA 1-7658.

EDDY IR ST. CLAIR 
RAJONE

Geras 4 šeimų namas. Gaso 
šild. Ramioje vietoje.

Tame pačiame rajone turime 
dviejų ir vienos šeimos namų?

RAY NAUSNERIS,
Namą prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda. 
11809 St. Clair 

UL 1-3919 LI 1-9216

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo 
ir dekoravimo darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome nuolaida. 
J. ir E. Ignatavičiai

677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368

PRANEŠAMA ...
NATIONVVIDE’S

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

dengia visą jūsų šeimą . . . net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT 
už mokamą vieną draudimą!
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas 
SK 1-2183

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

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

muliatoriai.

24 hours tovving.

Dienos telef.: IIE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

I. J. SAM A S JEWELER

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

pasirinkimas.

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

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

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

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

Kviečiu jus įrodyti, ką jūs patys galite . . .

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO 
PRIETAISAS

kaip niekad su

HEARING

• Galite girdėti su ABIEM ausiii).
• JoRio guziko ausyje. Jokio črdūro.
• Jokių specialių prijungimų už ausjes.
• Duoda high fidelity girdėjimu.

• Stipri hearing aid paslėpta akiniposc.l 
garsąBeveik 

j aųsj.
Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.

tematoma triūbele nuneša

šaukite Mr. NORBUTAS MAin 1-5252
406 Citizens Bldg. 850 Euclid Avenue

Namų telefonas TU 6-1149

■■■

E

LIETUyiŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

Duodama KNYGA NEMOKAMAI supa
žindina su visais stebuklingais naujais 
patogumais geresniam girdėjimui ir to 
aparo paslėpimo, neįmanomo iki dabar, 
užeikite, pašaukite, ar rašykite šiandien.

Atsiųskite man nemokamai knygelę apie 
Bpltonc Hearing Glasscs.

Pavardė

Adt

■■

E■■

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & \Villiam J. Jakubs 

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 * KE 1-7770

J^BfiBBBBBBBfiBBBBBBBBBBBBBHaBBBBBBBBBBBBBflBBBfiBBBHBBHBfipBBH«BBBBBBBBHBBBBBBIiBBBB»’’, SBBBisoftassasa:
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1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Kai ligonis tebeserga išgąsčiu
Žvilgsnis į P. Grigaičio laikyseną Amerikos Liet. 

Kongrese Sr po kongreso skelbiant rašinius 
Naujienose

(2)

KĘSTUTIS KRIAUNYS

incidentą, pirmininkaująs p. Ge-
Kritikas žodžio Grigaičio Nau- gužis, matyt, jautėsi jau ir taip 

jienos" bijo labiau, kaip velnias laimingas ir prie "pranešimų" 
rožančiaus. Neturiu aš čia jokio | priėmimo visai nebegrįžo, 
reikalo ginti prof. B. Vitkaus, Tokiu būdu tų "pranešimų”I
nes nesu nė jo draugas, nė pa- Kongresas formaliai visiškai ne- 
žįstamas. Girdėjau Lietuvių Kon- priėmė, ir nėra pagrindo P. Gri-
grese profesoriaus žodį. Žodis 
buvo gal kiek karštokas, bet ku
pinas pozityvios kritikos, nuo
širdus ir siekias ALTo veiklą 
įstatyti į geresnį kelią, kuriuo 
pasuktų gausiau lietuvių visuo
menės ir kuriuo einant galėtų 
būti pasiektas
vaisius.

gaičiui tuo tariamu vienbalsišku 
priėmimu girtis ir lietuvių vi
suomenės akis dumti.

Matyt, tuos ALTo vadovybės 
"pranešimus" sauvališkai "pri
ėmė" pats P. Grigaitis, kaip kad 
jis sauvališkai slepia nuo lietu-

didesnis darbo vių visuomenės kongreso tikrai 
priimtus vienbalsiškus nutari-

Prof. B. Vitkus padarė gražią mus, liečiančius ALTo reformą,
kritišką sintezę visų Kongreso 
metu jo dalyvių pareikštų pasta
bų dėl ALTo veiklos, kad ji atei
tyje būtų našesnė, ir jo mintys 
Kongreso dalyviuose rado visuo
tinio pritarimo, žinoma, išskyrus 
Grigaičio trijulę. Bet gi P. Gri
gaičio "Naujienos", norėdamos 
užčiaupti kritišką mintį, prof. 
B. Vitkaus žodį taip "įvertina”: 
"Nei iš šio, nei iš to vienas dele
gatas su "profesoriaus" titulu 
(pavarde Vitkus) išrėžė karštą 
kalbą "snyčių", niekindamas 
Kongresui pateiktus (ir jo vien
balsiai patvirtintus!) praneši
mus ir patį Kongresą".

Vadinasi, P. Gudaičio demo
kratija ir pozityvi kritika — tai 
du nesuderinami dalykai, • • ;n

lėšų skyrimo būdą, Kongreso po
zityvią pažiūrą į Lietuvių Ben
druomenę ir kt., nes šitie nuta
rimai P. Grigaičiui nepatinka.

Kalbos apie kongreso mažumą
Išradingas vyras tas P. Gri

gaitis. Ir Lietuvių Kongrese jis 
"išranda" mažumą, kuri kėlusi 
"... bereikalingus ginčus ir 
triukšmą...”

Viena,-nė ginčų, nė ypatingo 
triukšmo Kongrese niekas ne
kėlė. Kongreso dalyviai tik kiek 
kritiškiau pasisakė dėl ALTo pa
senusios darbo rutinos ir reika
lavo naujų, geresnių veiklos me
todų.

Jei kongreso delegatus, sieku
sius naujesnių ir geresnių veik-

ugnis ir vanduo. Nekalbant jau 1 los būdų, laikyti ginčų kėlėjais ir 
daugiau apie P. Grigaičio "Nau- triukšmadariais, tai tokių buvo 
jienų" "demokratinę" pažiūrą į
sveiką ir nuoširdžią kritiką, vis 
dėlto norėtųsi padaryti pora pa
stabų dėl prof. B. Vitkaus as
mens niekinimo ir tariamojo 
ALTo vadovybės "pranešimų" 
vienbalsiško patvirtinimo.

Jei kas paklaustų, kodėl "Nau
jienos", minėdamos prof. B. Vit
kaus pavardę ir jo turimą profe
soriaus titulą, tą titulą rašo ka
butėse, P. Grigaitis, manau, at
sakytų, kaip jam įprasta, kad 
čia ne Lietuva, bet Amerika. B.
Vitkus profesoriaus titulą yra 
gavęs Nepriklausomoje Lietuvo
je ir yra buvęs žemės ūkio Aka
demijos sekretorium ir rekto
rium.

Kaip buvo priimti pranešimai
Kalbant apie ALTo vadovybės 

"pranešimų" tariamai vienbal- 
sišką priėmimą, tenka pasakyti, 
kad "Naujienos" rašo netiesą. 
Kongresas tų "pranešimų" nė 
vienbalsiškai, nė kaip kitaip ne
priėmė, nes jie nė nebuvo pasiū
lyti priimti visi iš karto. Tų 
"pranešimų" "priėmimo" eiga 
buvo tokia. Po P. Grigaičio "pra
nešimo" pirmininkaująs Gegužis, 
išskyrus Dr. Vileišį, kitiems tri
julei nepalankiems delegatams 
nedavė nė balso, pareikšdamas, 
kad jie, jei norėsią, galėsią kal
bėti tuo klausimu einamuosiuose 
reikaluose, ir pasiūlė "praneši
mą" priimti. Kilus audrelei ir 
eilei delegatų iš vietų balsu pra

šant žodžio, P. Grigaičio "prane
šimo" balsuoti pirmininkaująs 
nebepateikė.

Po M. Vaidylos pranešimo bu
vo pasiūlyta, kad prieš jį pri
imant, būtų išklausytsa iždo glo- 
imant, būtų išklausytas, iždo glo
bėjų pranešimas ir tik po jo duo
dama Kongresui balsuoti. M. Vi- 
nikas, kalbėdamas iždo globė
jų vardu, išprovokavo inciden
tą, ir toliau visos kalbos tik apie 
jį ir ėjo. Šiaip taip išlyginus tą

neabejotina dauguma. Kaip gi 
galėjo P. Grigaičiui neklusni ma
žuma priimti visą eilę tokių nu
tarimų, liečiančių ALTo. veiklą, 
kurie jam nepatinka ir kuriuos 
jis slepia nuo lietuvių visuome
nės? Tikrai, ligi šiol dar negir
dėtas įvykis, kad ne dauguma, o 
mažuma priimtų nutarimus.

Buvo ar nebuvo konstruktyvių 
pasiūlymų?

"Naujienos" skelbia netiesą, 
kad niekas nepasiūlęs nė prieš 
kongresą, nė kongreso metu 
"... nė vieno kontruktyvaus su
manymo, liečiančio tolimesnę 
veiklą Lietuvos laisvinimo sri
tyje,... nebandė parodyti, kas 
ligi šiol. buvo atlikta negerai ar
ba nevisai gerai..."

Prieš Kongresą Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga įteikė 
ALTo vykdomajam komitetui du 
raštus, kuriuose buvo iškelta vi
sa eilė ALTo organizacinių 
klausimų, susijusių su ateities 
veikla: a) statuto pakeitimas, 
siekiąs ALTo veiklon įjungti pla
tesnius lietuvių visuomenės 
sluoksnius, b) tikslingesnis lėšų 
skirstymas laisvinimo instituci
joms, kad tuo būdu būtų užkirs
tas kelias skaldytis Lietuvos 
laisvinimo veiklai, ir kt.

Ar čia ne konkretūs pasiūly
mai, ar jie neliečia ateities veik 
los?

Mūsų žiniomis, ir Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacija 

buvo įteikusi vykdomajam komi
tetui visą eilę konkrečių pasiūly
mų. Deja, vykdomasis komitetas 
pasiūlymus ignoravo. Dar dau
giau : klausiamas ligi pat Kon
greso nesiteikė atsakyti, ar Kon
greso metu įvyks ir tarybos su
važiavimas, kurio kompetencijos 
skirtingos. Tad iš anksto nebuvo 
galima numanyti, kokie klausi
mai galės būti sprendžiami Kon 
greso metu — ar Kongresas bus 
tik demonstracinio pobūdžio, ar

Telefonas: HEndersoi

jo metu įvykęs Tarybos suvažia
vimas spręs ir praktiškus veik
los klausimus?

Maža dar ir to: lietuvių visuo
menė, Kongreso delegatai ir net 
tarybos nariai nebuvo informuo
jami apie Kongreso programą 
bei svarstysimus klausimus be
veik ligi paskutinės dienos ir ne
žinojo, ko važiuoja Kongresan.

Tiesa, Kongreso propagandai 
ir trijulės reklamai buvo paskelb
ti trys bendriniai šūkiai: a) vie
ningo lietuvių pasiryžimo demon
stravimas, b) nusistatymo pri
ėmimas tarptautinės politikos 
klausimais, liečiančiais Lietuvos 
likimą, ir c) ateities veiklos pla
nas.

Šitie klausimai, suvedus juos 
i du punktu, buvo įrašyti ir į 
Kongreso dienotvarkę. Deja, įra
šymu tų klausimų dienotvarkėn 
vykdomasis komitetas juos ir 
"sutvarkė", šitiems klausimams 
svarstyti vykdomasis komitetas 
visiškai nebuvo pasiruošęs: ne
numatė jiems referentų, niekas 
jų Kongreso metu nereferavo, 
pro juos buvo praeita, jų beveik 
neužkliudžius, jau nekalbant 
apie jų nuodugnų išdiskutavimą 
ir formulavimą. Vadinasi, ir 
Kongreso dienotvarkėn svarbiau
sieji Lietuvos laisvinimo klausi
mai buvo įrašyti tik trijulės rek
lamai, bet ne tam, kad jie būtu 
išnagrinėti, ansvarstvti ir prie 
reikiamų išvadų prieita.

P. Grigaičio nuomonė apie 
rinkimus

Grigaitis "Naujienose" aiškin
damas, "Kas yra Kongresas?" ir 
kalbėdamas apie visuotinius rin
kimus, išdėsto savo "demokrati
nę" pažiūrą į rinkimus šiais žo
džiais: "Bandyti jas (srovines 
organizacijas. K. K.) "pamieruo- 
ti" visuotinio balsavimo keliu, 
kaip kad daroma valstybėje, ren
kant parlamentą, būtų nesąmo
nė, nes lietuviai savo "respubli
kos" Amerikoje neturi; o palai
di balsavimai be tikslios kontro
lės nėra rinkimai, bet parodija, 
neverta rimto žmogaus pastan
gą”.

Še tau, boba, devintinės! De
mokratijos deklamatoriui P. Gri
gaičiui visuotiniai rinkimai yra 
nesąmonė ir parodija, neverta 
rimto žmogaus pastangų.

Ar socialdemokratai turi Ame
rikoje "respubliką"? O jie vis 
dėlto gal renka savo vadovybę. 
(Gal P. Grigaitis ją paskiria?!).

Kodėl visuotiniai rinkimai turi 
būti palaidi? Juk Amerikos lie
tuvių visuomenė yra organizuo
ta, ir kiekviena organizacija 
kontroliuoja savo atstovų į ben
drinius suvažiavimus rinkimą.
Gal tie visuotiniai balsavimai«
yra palaidi ir nėra rinkimai, o 
parodija ir nesąmonė tik dėl to, 
kad P. Grigaičio, ranka nebepa
siekia jų kontroliuoti, kaip kad 
į i kontroliuoja ALTą.

Išgąsčio kankinamųjų baimė
P. Grigaičio "Naujienų" už

siundytas tūlas A. Papievis 
(1958. VII. 30 d.), išskaičiavęs 
Dr. M. Viniko nuopelnus, padaro, 
matyt, socialistų vardu visą eilę 
insinuacijų tautininkams, fronti
ninkams, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmininkui 

E. Bartkui ir šios organizacijos 
atstovui bei iždo globėjui Ame
rikos Lietuvių Taryboje Dr. B. 
Nemickui. Insinuacijos labai 
lėkštos, ir vargas bus P. Grigai
čio "Naujienoms" rasti, kas jo
mis patikėtų. Matyt, ir pats P. 
Grigaitis suabejoja, ar pavyks 
pagauti kokią auką, ir redakci
jos prierašą pridėjo prie V. Pa
pievio straipsnio.

Na, galima pakalbėti bent apie 
vieną V. Papievio insinuaciją. Jis

raso: ...Susirinkusiems ben-
druomeninkams jis (Dr. Br. Ne
mickas. K. K.) tada kvėpė tokią 
"bendruomeninę mintį": ben- 
druomenininkams stipriau susi
organizavus būsią galima Altą 
pakeisti. Altas savo amžių jau 
atgyvenęs..."

Pasiteiravęs pas Dr. Br. Ne- 
micką patyriau, kad jis jokiame 
susirinkime (nė Lietuvių Ben
druomenės, nė kitokiame) tūlo 
V. Papievio skelbiamų minčių, 
kaip Lietuvių Bendruomenė pa- 
veldėsianti ALTą, niekad nėra 
pareiškęs. B. Nemickas, žadėjo 
tuo reikalu parašyti "Naujie
noms" atvirą laišką.

Toliau P. Grigaičio "Naujie
nos" būkštauja, tūlas V. Papie
vis net visuomenės vardu (kas 
jį įgaliojo lietuvių visuomenės 
vardu daryti insinuacijas?) įta
ria tautininkus ir frontininkus 
kėsinantis ". . . klastingai pasi
grobti Alto iždą", ragina "... su
stiprinti Alto iždo tikrųjų globė
jų budrumą (Gal partijos budru
mą kovoti su liaudies priešais 
brukant peilį po kaklu K. K.) 
nuo tautininkų ir frontininku 
galimų klastingų pasikėsinimų 
Alto iždą ...", nes "... sudėtos 
aukos aukotoj
tik pavergtos 
nimo darbams remti, o nė tauti 
ninkams ar frontininkams penė
ti."

Ši grigaitiška provokacija, be 
abejojimo, rišama su Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos at
stovo Dr. Br. Nemicko įėjimu 
iždo globėjus. Bet prie ko čia 
tada frontininkai? Jie juk savo 
atstovų neturi ALTo institucijo 
se — nei vykdomajame komitete, 
nei iždo globėjų komisijoje. Be 
P. Grigaičio ir kitų jo bendrų 
malonės durys į Alto iždą jiems 
uždaros. Ne ką geriau ir tauti 
ninkams. Tr A. Papievis ir P. 
Grigaitis gerai žino iždo globėjų 
funkcijas, o vis dėlto daro są
moningai insinuacijas, siekdami 
apšmeižti kitos ideologijos gru 
peš ir jų žmones ir mulkinti lie
tuvių visuomenę

Pagal ALTo statutą ir nusisto- 
vėiusia praktiką, iždo globėjai 
nrieiti nrie ALTo iždo neturi jo
kiu galimvbiu: jie tik patikrina 
naiamas. išlaidas bei iu pateisi
namus dokumentus ir padaro 
pranešimus AT,To suvažiavimuo
se. pranešdami, ka radę. ir duo
dami. jei turi. su^estiin, kain pi
niginiai reikalai ateityje tvarky- 
tini.tr

Vadinasi nėra iokio navoiaus. 
kod nauiasis iždo globotas Dr 
Nemiekas na^robtu AT To iždą 
ir atiduotu ii . tautininkams 
ar frontininkams penėti" Tą ga
li pądar^'ti tik P. Grigaitis su 
savo triiulės vyrais, bet niekas 
kitas.

Kiek lietuvių visuomenei 
kainuoja P. Grigaitis

Mūsų supratimu, Dr. Br. Ne
micko, kaip iždo globėjo, pagrin
dinis uždavinys bus, be kitų da
lykų, patikrinti kiek kaštuoja 
P. Grigaičio ir jo trijulės Lietu
vos laisvinimui abejotinos vertės 
turį pasivažinėjimai. Jos dabar
tinėse apyskaitose žymimos vad. 
konferencijų vardu. Tų "konfe
rencijų" metinės išlaidos siekia 
8-10 tūkstančių dolerių lietuvių

:otojų yra skirtos Altui 
gtos Lietuvos\išlaisvi-

VINGIAI 
IR

PERSPEKTYVOS
j. p. p.

Saudi Arabija lig šiol buvo 
laikoma provakarietiška arabų 
valstybe. Tačiau pakartotini jos 
premjero Faisalo pasitarimai su 
Nasseriu gali ją įvairuoti į Jung
tinių Arabų Respubliką. Kurso 
keitimo ženklai buvo pastebėti ir 
nepaprastojoje JT plenumo sesi
joje, kur jos atstovas pareikala
vo Vakarus atitraukti savo įgu 
las iš visų arabų kraštų, įskai
tant ir šiaur. Afriką. Jo žodžiais, 
arabai patys skirti valdyti save 
tėvynę "tarp Atlanto ir Arabi 
jos įlankos" (šiuo vardu arabai 
pradeda vadinti Persijos įlanką).

Artimiausieji Nasserio taiki
niai, po Saudi Arabijos, būsią 
Jordanas, Krivaitis ir galbūt Ira
kas.

Jordanas dabar yra pavojin
gasis Vid. Rytų taškas. Ambasa 
dorius Murphy abejoja, ar jis iš 
viso išsilaikys. Britų įgulas ati
traukus, ten tuoj pat galinti pra
sidėti revoliucija, kuri iššauktų 
ir karą.

JAV įspėjo Nasserį, kad, jei 
.jis griebtų Jordaną, tikras daly
kas, jog Izraelis pradėtų karą, 
ir JAV nepajėgtų Izraelio su
stabdyti. »

Britai ir amerikiečiai pasku 
bomis gabena ginklus Tunisui —
šį kartą jau su prancūzų prita
rimu. Kodėl prancūzai pakeitė 
nuomonę? Manoma, kad prezi 
dentui Bourguibai gali jų pri
reikti, siekiant sutramdyti Alži- 
ro sukilėlius, veikiančius Tuniso 
pasieniuose ir dabar vis dažniau 
per savo spaudą užpuldinėjan
čius patį Bourguibą.

*
Chruščiovo suprojektuota pra

monės decentralizacija neduoda 
lauktų vaisių. Naujų fabrikų 
statyba vėluoja. Vietos intere
sai susikerta su Kremliaus sun
kiosios pramonės planais. Praei
tą savaitę Chruščiovas jau pa
reikalavo sumažinti išlaidas hyd- 
roelektrinių stočių statyboms; 
Maskva jau nebekalba ir apie 
atominių stočių statybą — peril
gai užtrunka jas pastatyti.

♦
Stalinizmo metodų grąžinimas 

Rytų Vokietijoje palietė gydyto
ms ir mokytojus. Iš gydytojų

visuomenės sudėtų pinigų, ku
riuos V. Papievis norėtų paskirti 
tik Lietuvos laisvinimo darbams, 
)et ne "tautininkams ar fronti
ninkams (o kodėl ne Grigaičio 
trijulei? K'. K.) penėti". Ta pro
ga mes norėtume nuraminti V. 
Papievį bei P. Grigaičio "Nau
jienas" ir patikinti, kad Dr. Br. 
Nemickas daug daug kartų pi
giau atseis lietuvių visuomenei, 
nes jis neorganizuos maža reikš
mės Lietuvos laisvinimui turin
čių "konferencijų", kainuojan
čių kasmet ligi 10 tūkstančių 
lietuvių visuomenės sudėtų pini
gų, ir savo biure nelaikys už ta
rybos pinigus samdomo "Naujie
noms" dirbančio tarnautojo. ■,

žemėlapis rodo abiejų JAV povandeninių laivų — Nautilus ir 
Skate — kelionės per š. Ašigalį maršrutus. Nautilus kelionę pra
dėjo iš Havajų ir plaukė iš vakarų į rytus, o Skate — iš New 

London, Conn., priešinga kryptimi.

"Miss Universe", Luz Marina 
Zuloaga, iš JAV išvyksta į gim
tinę Kolumbiją aplankyti savo 

tėvų.

pareikalauta sumažinti darbinin
kų sirgimų skaičių pramonės 
įmonėse; kitais žodžiais, gydyto
jai padaryti atsakingais už plano 
išpildymo pavėlavimus. Mokyto
jai, aktyviai praktikuoją protes
tantizmą, gali dėl to netekti vie
tų.

Rezultatas: daugiau gydytojų 
ir mokytojų, negu bet kada anks
čiau, bėga į vakarus.

«
Pietinės Amerikos pakrantėse 

yra mažutė Šnipe salelė — tokia 
maža, jog jos nerasi jokiam že
mėlapy. šitą maždaug 1000 kv. 
jardų plotelį jau apie 50 metų 
savinosi Čilė ir Argentina. Čilei 
neseniai pradėjus ten statyti 
švyturį, Argentina pasiuntė ka
ro laivą ir išlaipino okupacines 
'gulas. Čilė apkaltino Argentiną 
"agresija" ir atšaukė ambasado
rių.

TORONTO
• Lietuviu Namu administra-t €

toriui V. Petraičiui iš pareigų

KETVIRTOJI v 
TAUTINĖ

STOVYKLA .
j*.

ĮSIKŪRIMO IDILIJOS
Apdulkėję automobilių nume

riai liudijo Chicagos, Clevelando, 
Waterburio, Rochesterio, Toron
to, Elizabetho ir, žinoma, arti
miausio Detroito stovyklautojus. 
O iš šių įvairias vietoves repre
zentuojančių automobilių, auto
busų, net sunkvežimių lipo ne 
tik visokio amžiaus ir laipsnių 
stovyklautojai, bet ir buvo iš
kraunamos ir palapinės, vėliavų 
stiebai, gairelės, puodai, stalai, 
staleliai, lagaminai kuprinės — 
vienu žodžiu, viskas, kas turėjo 
sudaryti dviejų savaičių gyvąjį 
ir negyvąjį inventorių. Jūrų 
skautai tikriausiai be savo laivų 
nekelia iš namų nė žingsnio, nes 
jų laivynas, nors ir negarbingai, 
bet atšliaužė į stovyklą. Įdomu, 
kaip tie laivai plaukys po sto
vyklos prūdą, nes (,en giliausia 
vieta tikriausiai nesiekia dau
giau, kaip porą pėdų.

Nors Detroito ir Clevelando 
pionieriai stovyklavo jau nuo 
rugpiūčio 10 dienos, tačiau tik 
šeštadienio rytas tepajuto visą 
stovyklos svorį, kuomet aplin
kiniai kalneliai, lyg grybais po 
lietaus, apsisėjo palapinėmis. Ir 
jų skaičius maratoniškai didėjo.
Į dienos pabaigą jau buvo gali
ma priskaičiuoti apie 500 sto
vyklautojų: 300 sesių ir 200 bro
lių.

Įvažiavus į Highland Recrea- 
tion Area, atokiau nuo kalniuko, 
paskendusi tarp krūmų ir me
džių, statėsi brolių pastovyklė, 
su štabo palapine po vėsiu ąžuo
lu. Detroito mindaugiečiai, atvy
kę dar prieš savaitę, jau didžia
vosi aukštai iškeltais meniškais 
vartais ir kruopščiai Gedimino 
stulpais ir pilies motyvais pa
puoštu stalu. Clevelandiečiai, ka
reiviškai išrikiavę palapines, sta
tėsi bokštą, toliau simpatišką 
aikštelę užėmusi chicagiečių Li- 
thuanica irgi bandė statyti kaž
ką panašaus į vartus. UŽ jų ri
kiavosi jūrų skautai ir galop iš
didūs akademikai.

Gedimino kalno papėdėje, prie 
takelio, kilo sesių stovyklos žalių 
ir rudų palapinių stogai. Pir
miausia visus pasitiko kelios aka
demikių palapinės, toliau statėsi 
tuntai — Clevelandas, Detroitas,
Chicaga, kiek toliau __ vyr.
skautės, o jūrų skautėms teko 
kitoje kelio pusėje šiek tiek nuo
kalnus erdvus rajonas.

Pirmoji diena, kaip paprastai,
pasitraukus, pakol kas naujo tin- pasižymi chaosu. Vadai lakst
kamo toms pareigomis asmens 
dar vis nesurandama. Laikinai 
administratoriaus pareigas eina 
LN V-bos kasininkas P. Budrei- 
ka.

• Rugpliūqio 16 d. Bijūnas 
Brakas susituokė su Laimute 
Lėlytė. Vestuvinės apeigos ir 
vaišės vyko šv. Jono Kr. para
pijos patalpose.

• Vytas Strimaitis, kuris prieš
porą mėnesių su šeima atvyko 
iš Brazilijos į Kanadą ir apsigy
veno pas tėvus, rugpiūčio 15 d. 
staigiai darbovietėj susirgo, ir 
nuvežus į Western ligoninę, bu
vo padaryta vidurių operacija. 
Jis čia buvo gavęs darbą, kaip 
auto mechanikas viename gara
že. P. V.

Ar Tavo pažįstami 
jau skaito 
DIRVĄ?

keisdami planus, skautai vieni iš
sijuosę dirbo, kiti maudėsi, žaidė 
arba vaikštinėjo aplink. Darbai 
virė visą dieną, bet valgyt nega
vom. Maisto buvo, bet trūko vi
rėjų ar puodų.

Liūdna konstatuoti, kad dau
gely atvejų girdėjosi anglų kal
ba. Tikėkim, kad dvi savaitės lie
tuviško bendravimo pataisys šią 
ydą mūsų jauniausiuose skau
tuose ir sugrąžins atgimusius ne 
tik fiziškai, bet ir tautiškai.

I). ir š.

Tautinėje Stovykloje nuo pat 
pirmos dienos 500 egz. tiražu 
pradėtas leisti rotatorinis dien
raštis "Stovyklos Dienos". Iš jo 
pacituotas ir aukščiau spausdi
namos "Idilijos". O štai kąsnelis 
iš humoro skyriaus.

• Sumuštinio gautomis patiki
momis žiniomis, lietuviškoji 
skautija skirstosi i tris lytis: 
skautės, skautai ir jūrų skautai.

BILIETUS FAUSTO OPEROS SPEKTAKLIUI
CLEVELANDE RUGSĖJO MĖN. 13 D. 7:30 VAL. VAK.

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

Nijolė Bartuškaitė, 1893 Rosalind Avė., E. Cleveland 12, Ohio.
Kainos: Main Floor $6.00, $5.00

Mezzanine $6.00, $5.00, $4.00 
Balcony $5.00, $4.00, $3.00

Clevelande gyvenantieji bilietus gali gauti pas santarieČius ir 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMUOSE

6933 SUPERIOR AVĖ.
PITTSBURGH, PA. operos bilietus platina p. Antanas Ža- 

liaduonis, 3718 Superior St., Homstead Park, Pa. 
Telef.: HO 1-6041.


