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Taiwano sąsiaurio krizei api
brėžti jau ir diplomatinėje kal
boje pradėtas vartoti žodis „pa
vojinga”, nors dar prieš savaitę
buvo tebegalvojama, jog nacio
nalistų ir komunistų kinų apsi
šaudymai neišvirsią į didesnio
masto ginkluotą konfliktą.
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Prez. Eisenhoweris, tebeatostogaująs Newporte, R. I., telefonu
s; kartą reguliamine nustatyto tiems pastatė prieš akis klaus
Sj
išsikvietė vos tik iš atostogų grį
dėsnio nebūtų laikomasi. Po ilgo tuką. Nes pirmuoju prasižiojimu
žusį valst. sekr. Dulles pasitari
mams apie padėtį. Dulles, prieš
ko „pasitampymo” (laiko taupy valdyba prabilo apie vietinį kon
mo sumetimais!) buvo nutarta troversinį klausimą, pasirinkda
išvykdamas susitikti su prezi
dentu, ilgai posėdžiavo su Jungt.
reguliamino taisyklę šiam balsa ma sau privilegijuotą padėtį —
vimui suspenduoti ir balsuoti iškilmingo posėdžio (kuris, beje,
Vyr. štabo viršininkais. Trum
viešai, už visą valdybos sąrašą iš išėjo gana neiškilmingas spar
pame konferencijos komunikate
SEIFAS PRIĖMĖ PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS karto. Už valdybą pakilo 61 ran nuotų ir net nesparnuotų pa
sakome, jog ten buvusi „anali
KONSTITUCIJĄ IR VALDYBĄ. — PLB CENTRAS TORONTE. ka, prieš viena, susilaikiusių pa mokslų rinkinys) auditoriją, kur
zuota pavojinga būklė, kurią iš
kita šalis neturi žodžio. O ta ki
šaukė Kinijos komunistų jėga
— PROBLEMŲ NESUMAŽĖJO, KAI KURIOS PAAŠTRĖJO. — kilo 8 rankos.
remiamos teritorinės pretenzi
Taip formalusis PLB organi ta šalis, turbūt, galėtų pasakyti,
SEIMUI STIGO DRĄSOS FINANSŲ PROBLEMAI SVARSTYTI
zavimas buvo užbaigtas. Faktiš pavyzdžiui, kad „dūmų” priežas
jos į Taiwano sąsiaurio sritį”.
Ginkluoti susirėmimai tarp
Tris dienas beveik be atvan Diskusijų metu, kai tik buvo kasis organizavimas turėtų tik tis yra ne centrų įsakymai (ku
rių nei nėra), o Toronto bendruo
komunistų ir nacionalistų tebe
gos New Yorke posėdžiavo Pa perdažnai minimi pavyzdžiai iš dabar kaip reikiant prasidėti.
menės vadų, sakysim, diskrimididėja. Komunistai iš krašto gi
saulio Lietuviu Bendruomenės Jungtinių Valstybių patyrimų,
Naujos valdybos linija?
natoriškas politikavimas . . . Su
lumos tebetraukia vis naujas ka
eimas. Ketvirtą dieną arti 3000 kanadiečių atstovas J. Sungaila
riuomenės dalis.
Išrinktų vadovaujamų organų sidarė įspūdis, kad Toronte tas
iš arti ir toli suplaukusiu lietu du ar tris kartus nekantriai
Visos JAV karinės jėgos Toli
vių meldėsi, dainavo, „kermošia- tramdė prezidiumą ir kalbėto vardu paprastai tariamas „pir politikavimas tiek „įsisunkęs į Milda ir Rūta Jokūbaity tės, cleveland ietės, Onos ir Vytauto Jokū
jus, piktokai primindamas, kad masis žodis”, kuris esti lyg ir kraują”, jog išsiveržė net tokia baičių dukt erys, šią vasarą dalyvavo miesto savivaldybės reng muosiuose Rytuose yra pareng
vo”, puotavo ir šoko.
tam visiškai netinkama proga ir I tuose jaunimui pasirodymuose virš 30 kartų. Jos šokdavo baletą ties būklėje. Galingai septintajai
„Pasaulinis” seimo pobūdis, ži „čia ne Amerikos, o Pasaulio provizorinė deklaracija. Išrink
netinkamoj vietoj.
iš filmos „Kelionė apie pasaulį per 80 dienų”.
JAV laivyno flotilei praeitą sa
noma, buvo daugiau simboliškas, Lietuvių Bendruomenės Sei tos valdybos vardu kalbėjo V.
vaitę pasiųsta naujų sustiprini
Meilus. Savo pareiškimą iš pa
Ar nauja PLB valdyba iškęs
negu faktiškas, nes iš 77 daly mas”.
mų lėktuvnešiais, ši flotilė turi
vavusiu delegatų tik 7 buvo at Tai kai atėjo laikas PLB orga prastojo posėdžio jis perkėlė į iš neplėtusi tokio politikavimo po
JIE UŽBAIGĖ $20,000 VAJU
atominius ginklus. Penktoji avia
vykę iš toliau, negu iš šiaurinės nizacijai užsidėti ką tik priim kilmingąjį, kur susirinko keli visą Pasaulio Lietuvių Bendruo
didelis Dirvos bičiulis ir cijos eskadra perkėlė į Formozą
Vykdytas $20,000 vajus jau
Amerikos. (Iš Venecuelos trys toj konstitucijoj numatytą ke šimtai svečių. Tarp bendrų to menę, jei normalus takto pojūtautinio darbo rėmėjas, daugiau savo kovos junginių iš
— Bieliūnas, Staškevičius ir dėl purę — rinkti centrinę valdybą kiais atvejais sakomų pareiški tis pačia pirma proga nepajėgė užbaigtas. Jį užbaigė keliolika
mums taip rašydamas: Filipinų. Iš Japonijos aerodro
susirgimo tik paskutinei dienai — vadinamieji „amerikiečiai” (J. mų — padėkojimų už pasitikė sulaikyti to prasiveržimo? Dar čia skelbiamų mūsų geradarių,
„Bent keliais metais vė mų perkelti pirmosios marinų
tesuskubęs A. Diržys; po vieną V. gyvenantieji atstovai ir net jimą ir pažadą pasistengti — V. noris tikėti, kad tai buvo, tik ne- užbaigė širdingai, su kaupu. Ir
liau į šį kraštą atvykęs, aviacijos eskadros junginiai, ku
iš: Urugvajaus — Graužinienė, venecueliečiai) vienas po kito že Meilaus (kaip daugeliui atrodė, planuotas „kasdieniniu marški- šiuo įvykiu mes visi galime tvirnegu dauguma, laukiau, rių specialybė yra paremti kovo
Brazilijos — kun. Ragažinskas, mai lenkė galvas prieš kanadie gal būsimo pirmininko) pareiš nių išsipešimas”. . . Galgi reikia tai didžiuotis.
kad Dirvos vajus šį kar jančias pėstininkų dalis. Trečio
$20,000 suma nėra mažas piAnglijos — kun. Kazlauskas, Ita čius ir prašė „ateiti ir valdyti”. kime centrinę vietą užėmė būdin bent kiek laiko apsiprasti su
ji marinų divizija Okinavoje yra
Kanadiečiai, kurį laiką kukliai gas pasiskundimas Toronto 'dra faktu, kad seimas minėtam pen-I nigas, ypač dar, kad ji sudėta ne
tą apseis be manęs. Ta
lijos — kun. Balčiūnas). Iš Ka
čiau dabar matau, kad li paruošta bet kurią valandą pra
nados buvo 13 atstovų, visi kiti atsisakinėję, pasidavė prikalba miniais dūmais”. Būtent, Toron ketukui uždėjo pareigą paž vėl g- kažin kokių turtuolių, bet nere
ko maža uodegutė ir to dėti karo veiksmus.
buvo iš Jungtinių Valstybių kaip mi. Po pertraukos, tiesa, atsira te esą nesugebama Vasario 16 ti į dalykus nebe iš Toronto pa- tais atvejais ir pačiam aukotoDidžioji JAV dilema yra: gin
dėl pridedu savo trigra
vietinės bendruomenės atstovai do suabejojusių ir atsirado rei dienos iškilmes visiems bendrai rapijos akiračio. Todėl gal pir-1 jui labai ir labai reikalingais pišį”. O tas trigrašis tikrai ti ar neginti šiuo metu komu
arba kitų kraštų atstovų pava kalavimas valdybos būstinės surengti. Kurie rengią ne su mojo prasitarimo dar ir nereikia nigais. Pagaliau, kad ta suma
klausimą net slaptai balsuoti bendruomenės vadais, esą geri laikvti lemiamu valdybos linijos gerokai perviršyta, ypač vajui
gražus ................. $100.00 nistų artilerijos stipriai apšau
duotojai.
(tik J. Bačiūnas nesivaržė viešai vyrai ir patriotai, tik jie pasisa rodikliu.
113. Dr. Vytautas Slavinskas, domas Ouemoy salas, į kurias,
pasibaigus, prijungus pažadėtą
iš Monticello, N. Y., nuo kaip Peipingo radijas grasina,
specialią auką, net $5,000
Du klausimai darbų tvarkoje pasisakyti savo nuomonę pakei kę, kad turį įsakymą taip elgtis
širdus Dirvos rėmėjas ir komunistai ruošiasi pradėti in
o žirgą šerti
Čia turim labai apgailestauti,
Trijose dešimtyse numeruotų tęs ir jau esąs linkęs, kad valdy iš savo centrų. Todėl V. Meilus
tautinio darbo talkinin vaziją. Ankstyvesniuose susita
Seimo pradžioje ALB pirmi- kad ,as dosnus mas¥ rėmėjasdarbotvarkės punktų glūdėjo tik ba būtų renkama iš Jungtinių čia pat ir apeliavo į „centrus”,
kas, įnešęs ......... $100.00 rimuose su čiangkaišeku dėl For
du seimui svarstyti skirti klau Valstybių, nors buvo vienas iš kad jie tokių įsakymų į Torontą ninkas S. Barzdukas įtikino sei- k"ns mflsŲ vajui u*sibai’’rus pri
ui ozos gynimo jos nebuvo minė
Be minėtų šimtininkų, vajų
simai: 1) Priemonės ir galimy pirmųjų siūliusių Kanadą). Slap nesiųstų ... Visa paguoda esan mą, kad įtrauktu į dienotvarkę dė,J<’ $5'000 sum’> >?riežtai atsi’
tos.
savo pavardę skelbti, bet aš padėjo užbaigti dar šie dosnūs
bės išeivijos lietuvybei išlaikyti tas balsavimas parodė, kad iš 59 ti tik ta, kad į bendruomenės dar trečią svarbų klausimą _
Dabar ju negynimas pakenktų
(referentas ALB pirm. S. Barz dalyvavusių balsavime buvo 18 rengiamas iškilmes sueiną 3000, bendruomenės darbų finansavi- t,klu- kad JŪH vtal ,r bc skelbi aukotojai:
JAV prestižui pasaulyje ir pa
žinote- nes toki’ žm,,niM
Vyt. Kasniūnas,
dukas) ir 2) PLB sąranga ir „disidentų” (pasisakiusių už o pas tuos "atskalūnus” tik apie mo klausimą, kurį referuoti bu- mo
konstitucija (ref. Vytautas Mei Jungt. Valstybes) ir 41 pasili 70 ar 100. (Jei tokia pritren vo pasirengęs Juozas Bačiūnas. mes t,k vlen« tetunme.
Chicago ................. .... $50.00 skatintų JAV sąjungininkus
Azijoje suabejoti JAV įsiparei
kusių prie pirmojo pasiūlymo kianti proporcija, tai regis skųs
lus, KLB pirmininkas).
Julija Stuogienė,
Seimas, išgirdęs užtikrinimą,
Vajų užbaigiant, reikia pasitis turėtu pagrindo tik „atskalū kad referavimas truks tik kelio- Mžiaugti, dar įsijungė šeši šiin(už Kanadą).
Cleveland .............. .... $50.00 gojimų nuoširdumu. Išėjimas jų
Seimas pačioje pradžioje, ne
ginti greičiausiai pareikalautų
Kanados LB pirmininkas V. nai”, o kitiems neapsimokėtų nei liką minučių, sutiko jį pirmojo|t'ninkai. Jais yra:
Juozas Gaurilius,
skaitęs, priėmė kruopščiai ir
dėmesio kreipti).
Chicago ................ .... $25.00 atominės atakos į kontinentą, o
108. Antanas Musteikis, akty
griežtai suredaguotą reguliami- Meilus tada pareiškė, kad kana
posėdžio gale, prieš pietų per
Šis pareiškimas atrodė kaip trauką, išklausyti. (J. Bačiūno
Stasys Gudas, .......
.... tai reikštu ženklą trečiajam pa
vus Tautinės Sąjungos
ną savo darbui tvarkyti. Niekas, diečiai tą atsakomybę prisiimti
Brooklyn .............. .... $25.00 sauliniam karui pradėti.
Detroito skyriaus veikė
ypač prezidiumas, rodos, nei vė sutinka, tačiau ta sąlyga, kad naujos PLB valdybos linijos ro referatas yra paskelbtas atskiT. M.,
( Perkelta i 6-tą pusi. )
jas, Dirvos redakcinės
liau neturėjo laiko tam regulia- valdyba būtų seimo priimta to diklis. Vieniems jis patiko, ki
kia,
kokia
jiems,
kanadiečiams
East Chicago ....... .$15.00
kolegijos narys... $100.00
minui paskaityti. Todėl reguliaatrodo
galinti
tinkamai
dirbti.
VASINAUSKAS UŽIMS
109. Dail. Jonas ir Joana Ra V. žemaitis,
minas liko sau, o seimo eiga sau.
Tokia
valdybos
sudėtis,
pasiroDIDŽIULIO VIETĄ
Chicago, savo ankstesnį įna
čilai, clevelandiečiai, au
Diskusijos vyko gaištingai. Kal
KULTŪROS
PREMIJA
UŽ
LIETUVIU
šą padidinęs naujais $15.00
ką skirdami šviesios at
Sekmadienį, rugp. 31 d., Zara
bėtoju „pamokslai” dažniausia lė, jau Toronte buvusi numatyta
ir
sutarta,
būtent:
P.
ir
V.
Jonkai,
minties savo tėvui, tau
buvo ilgi ir tolimi nuo temos. To
ENCIKLOPEDIJĄ
sų apygardoj (Dūkšto, Dusetų,
J.
Matulionis,
Philadelphia ......... :..$15.00 Ignalinos ir Zarasų rajonuose)
tinių pažiūrų tauriam lie
dėl pirmuoju klausimu ilgos dis
V.
Meilus,
Ohio
Lietuvių
Gydytojų
Drautoks
kultūros
darbas,
kuris
iš
A. ir H. Jniai,
tuviui a.a. J. Račilai at
kusijos prie S. Barzduko refera
buvo rinkimų diena: „rinko” de
J.
Sungaila,
gijos
sudarytoji
$1,000
premija
tikrųjų
yra
nerūdijąs
pamink

Philadelphia ............. $10.00 putatą į Maskvos aukščiausio so
minti. Dail. J. Račila kaip
te išdėstytų gausių ir pagrįstų
K.
Grigaitis,
už
žymiausį
1957-58
metų
darbą
las, nepaisant net ir neišvengia
R. Liormanas,
žinia, yra piešęs dabarti
zių beveik nieko konkretaus ir
vieto tautybių rūmus naują de
J.
Kralikauskas,
lietuvių
kultūrinės
veiklos
srity

mųjų
jo
trūkumų.
Juk
to
darbo
Philadelphia ............ $10.00 putatą vieton mirusio K. Didžiu
nę Dirvos antraštę ir ki
ebepridėjo. Dar giliau buvo
visi
iš
Toronto.
je atiteko LIETUVIŲ ENCI reikšmę patvirtina net ir ta ap
taip talkinęs Dirvai. Įne V. Kamantas,
įklimpta besvarstant konstituci
lio.
Kadangi
J.
Matulionis
seime
KLOPEDIJOS
REDAKCINIAM
linkybė,
kad
net
Lietuvos
oku

Cleveland
.................
$
5.00
jos projektą.
šė ......................... $100.00
Kandidatas buvo (ir, be abejo,
nedalyvavo, tai V. Meilus pasi KOLEKTYVIUI.
pantų valdžia pasijuto priversta
A. Burokas,
110. Dr. P. Švarcas, iš Mas
„išrinktas”) agronomas Petras
Nors kanadiečiai atsivežė jau sakė atsivežęs jo sutikimą. Ir dar
Premijos paskyrimą sprendė leisti enciklopediją lietuvių kal
Chicago
................. $ 5.00 Vasinauskas, gyvenąs Dotnuvo
couth, III., didelis Dirvos
paruoštą ir atspausdintą projek oridėjo kitiems, nekanadiečiams, speciali komisija, sudaryta Ame
ba — pirmą nerusišką enciklope
A. D.,
bičiulis ir talkininkas, ak
je, ten dirbąs, kaip Lietuvos žem
tą ir paaiškinamąjį referatą, ta
kad, esą, verčiau nei nebandykit rikos Lietuvfų Bendruomenės diją visoj Sovietijoj!
Chicago
......................
$10.00
tyvus veikėjas, įnešęs
dirbystės Instituto direktorius.
čiau net du referatai tą patį dar
siūlyti kitų kandidatų iš^Kana- Kultūros Tarybos.
M. Vilkisius,
$100.00
(Jis Lietuvos nepriklausomybės
Tiesa, krito į akį kiek keisto-,
aiškino žodžiu. Seimo sudaryta
dos, nes nežinote visų aplinky Premijos įteikimas turėjo būti
Lawrence ...................$10.00 laikais yra baigęs žemės Ūkio
111. Stasys Vilinskas, aktyvus
konstitucijos komisija dar prieš
kas komisijos pasielgimas__ pa
bių, be to, juk neturite jų suti svarbiausias PLB Seimo iškil
visuomenininkas ir dide Česys šadeika,
Akademiją Dotnuvoje).
svarstymą, bet jau seimo vardu kimų ir nesuspėsite jų gauti?
skyrimo formulavimas. Būtent,
mingojo posėdžio įvykis. Jį ta
Detroit
.......................
$10.00
lis Dirvos bičiulis, iš
P. Vasinauskas yra 52 m. am
buvo padariusi eilę pataisų, ku Turbūt tas taktingumo stygos čiau gerokai nustelbė iš anksto premija paskirta redakciniam
J.
Lietuvninkas,
Winsor, Conn., įnešęs
žiaus, tuo tarpu dar nėra komu
kolektyvui, tai yra, labai sunkiai
rios tačiau ne visos susilaukė
levisai muzikalus barkštelėji- dienotvarkėje nenumatytos, bet
Baltimore, prie savo $200.00 nistų partijos narys. (LNA)
............ .ž................. $100.00
pritarimo plenume. Todėl maž mas buvo priežastis pasiūlymų, seimo prezidiumo įvestos ilgos apibrėžiamam kolektyvui: ar tik
įnašo naujai prijungęs
112. J. Grigaitis, iš Chieagos,
daug 60 tuo metu posėdyje da kad valdybos priėmimas irgi bū- veiksnių prakalbos. Pavargusi ir keliems redaktoriams, ar ir nuo
.....................................$25.00
lyvavusių žmonių ėmė patys pa
latiniams bendradarbiams, ku
‘ų balsuojamas slaptai. (Taip neberami publika nebesusikaupė
Dr. S. Biežis,
žodžiui redaguoti konstitucijos balsuojant gal ne visi kandida ties tuo tikrai dėmesio vertu įvy rie gal įdeda darbo ne ką mažiau I kad be j Kapočiaus fantazijos ir
prie ankstesnio $100.00 nau
tekstą. Tai buvo sunkus briditai būtų gavę po vienodai balsų). kiu ir ties geriausia tame iškil už kitą redaktorių ... Ar tai neįtikėtinos drąsos, be jo
jai prijungęs .......... $25.00
mas.
Reguliaminas sakė, kad bent mingajame posėdyje pasakyta jiems (katriems) asmeninė pre- organizacinių sugebėjimų ir paAlf. Pimpė,
Bet per pusantros dienos maž
dviem atstovam reikalaujant LE red. kolektyvo vardu premi mija, ar bendroms redakcijos si§Ventimo jokios enciklopedijos
Chicago ....................... $50.00
daug pusantros laikraštinės skil
slapto balsavimo turi būti slap- ją priėmusio dr. J. Girniaus kal darbo sąlygoms pagerinti... O neturėtumėm. Juk Lietuvoj re X. Y.,
ties tekstą jiems visgi pavyko
kaip gi leidėjas? Ar jis jokios daktorių, bendradarbių ir šalti
’ai balsuojama. Tačiau įvyko tei ba.
New Haven ................ $25.00
suredaguoti ir visuotiniu rankų siniu požiūriu gana pavojingas
reikšmės neturi šiame milžiniš nių ne tiek buvo, ir finansinės
Premijos paskyrimas — lai
Pr. Pračkys
pakėlimu padaryti ji nuo šiol ga
galimybės buvo nepalyginamos,
dalykas: prieš balsavimą pasiū mėtojo parinkimas šį kartą, at kame darbe?
Cleveland .................. $25.00
liojančia PLB konstitucija.
Ne veltui redakcinio kolektyvo o truko beveik dešimtmetis, kol
lyta pakeisti reguliaminą specia rodo, daugumos yra priimtas su
F. G.,
buvo prisikasta iki I raidės. Da
liai
šiam
atvejui
ta
prasme,
kad
pasitenkinimu,
nes
atžymėtas
atstovas
dr.
J.
Girnius
pabrėžė,
Chicago .................... $25.00
PLB kepurė
bar per penkerius metus jau įpu
J. Rugienis,
Daugiau kaip 10 metų truku
sėta L raidė, šiose aplinkybėse
Detroit .......................$10.00
sio formalaus PLB organizavime
leidėjo darbas jokiu būdu nenupaskutinis aktas buvo PLB cen
Kaip matote, šiuo trumpu lai
stumtinas į grynai „biznio” ka
trinės valdybos rinkimas (pentegoriją. Tai yra pats kultūrinio ku, buvo sudėta net $1040.00.
$
keriems metams).
darbo pamatas, jo gyvybės sul Taigi tikrai yra kuo pasidžiaugti.
ji
t
p
Nuo pat seimo atidafymo bu
tys. Negi galima to, lyg anai po O iš viso, su šiandien skelbia Dr. Ernest O. Lawrence, buv.
mais, įjungiant ir specialų $5,000 California univ. radiacinės labo
vo juntama, kad 13 delegatų iš
ąžuolu, nematyti. . .
ratorijos direktorius, mirė, Šli
Kanados yra ryžtingas ir veik
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau priedą, gauta $25,726.30.
lus branduolys. Iš konstitucijos
Šį, palyginti, didelį vajų, vy aukęs 57 m. amžiaus. 1939 m.
gija (jau antri metai suorgani
~
..
....
projekto referavimo aiškėjo, kad
zuojanti tokią premiją) ir iškil kusį beveik 10 mėnesių, tuo ir jis gavo Nobelio premiją už ato
jo rengėjai ilgai ir kruopščiai
mingajame posėdyje kuklų pa baigiame. Visiems širdingas mui skaldyti ciklotrono sukonsdarbavosi, turėdami prieš akis
reiškimą padaręs jos atstovas ačiū. O jei kas dar atsiminsite travimą; 1951 m. jis išrado tele
galimybę, kad jiems gali tekti ir JAV laivynas savo septintąją flotiliją, patruliuojančią Kinijos pakrantėse, sustiprino dar vienu gydytojas Henrikas Brazaitis su mūsų vykdomus darbus ir juos vizijos lempą, kuri gali priimti
vyriausių projekto įgyvendinto didžiuliu lėktuvnešiu Midway. Septintoji flotiliją dabar ten turi 53 karo laivus, įskaitant šešis silaukė pelnytų ovacijų ir linkė paremsite, mes būsime labai, la spalvotąsias ir juoda-balta trans
liacijas.
jų vaidmuo (neapsiriko).
lėktuvnešius.
jimų turėti daugiau pasekėjų.
bai dėkingi.

Pasibaigė formalusis
Bendruomenes organizavimas
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Auksinio vidurio ieškant
J. J. RAČIŪNO PRANEŠIMAS PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS SEIME
Dar būdamas kūdikis, tėvų at
vežtas į šį kraštą iš gimtinės,
Lietuvos, čia augau ir tapau
Amerikos lietuvis. Per beveik 50
metų įvairios veiklos lietuviško
je srityje susidarė man didelis
pluoštas patyrimų ir išvadų. Tu
rėjęs šimtus progų dalyvauti
Amerikos lietuvių kultūriniame
ir visuomeniniame gyvenime, aš
jau nuo seniai įsitikinau, kad ne
daug reikšmės turi vadinamasis
partinis politikavimas savo at
skiro kiemo ribose ar maišymaeis į Lietuvos "vidaus politiką”.
Lietuvybei Amerikoje, o netie
siogiai ir pačios Lietuvos naudai
daugiau reikšdavo mūsų tautinis
pasireiškimas kultūrinėmis ir
dvasinėmis priemonėmis, žinojo
me, kad šioje srityje ir mes pa
tys kai ką galime, bet dažnai bū
davo reikalinga pagalba ir iš Lie
tuvos,
Kai Kaune buvo sukurta Drau
gija Užsienio Lietuviams Remti,
mes čia daugelis džiaugėmės ir
patys rėmėme jos darbus. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės
idėja ir atskirų kraštų Lietuvių
Bendruomenių uždaviniai, jei aš
teisingai vaizduojuosi, yra tos
pačios paskirties. Rėmęs tuos už
davinius prieš dvejetą, trejetą
dešimtmečių, aš buvau vienas iš
tų vadinamų "senųjų Amerikos
lietuvių", kuris ir į Lietuvių
Bendruomenės sutvirtinimo idė
ją visuomet žiūrėjau teigiamai ir
kiek išgalėdamas jai talkininka
vau. Kai pastaruosiuose rinki
muose dalyvavusieji aktyvioj
tos idėjos rėmėjai Amerikos lie
tuviai išrinko mane į Amerikos
Lietuvių Bendruomenės Tarybą
nepasijutau tose pareigose visiš
kas naujokas, o greičiau, man pa
rodyto pasitikėjimo sustiprintas,
buvau

paskatintas

skirti

dar

mu tik tokių klausimų ir priėmi
mu tik tokių nutarimų, kurie ne
paliečia jokių interesų, nieko
"neužgauna", kuijbe be didesnių
ginčų paliekami mums, kadangi
tai daugiausia tokie dalykai, kur
reikia sunkaus darbo ir daug pi
nigų, bet kur yra labai maža tei
sių, maža garbės ir dar mažiau
tų skambių titulų būti Lietuvos
laisvintojais ar net laisvės ko
votojais ...
Ne skambių titulų įgyti mes
čia ir susirinkome, o tik pasi
tarti dėl lietuvybės išlikimo išei
vijoj ir dėl priemonių padėti lie
tuviuc tautos laisvės kovai. O tai
reiškia, kad norime surasti su
derintą to darbo programą, prie
mones ir teisę toms priemonėms
paruošti.
Per daugiau nei dešimtmetį
nuo praėjusio karo matėme įvai
rių pastangų išlaikyti lietuvybei
užsienyje ir vesti Lietuvos iš
laisvinimo akcijai. Tą darė už
sienyje likusi Lietuvos diploma
tija, politiniai pabėgėlių komite
tai, ypač Vlikas, kai kurios veik
lesnės rezistencinės organizaci
jos, vėliau Lietuvos Nepriklauso
mybės Talka, kitokios instituci
jos, o Amerikoje plačiai veikė
bendrinė Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kuri reiškėsi ne tik šiame
krašte, bet savo surinktomis au
komis finansavo ir kai kurias ki
tur esančias lietuviškas institu
cijas. Tai yra didelis jos nuopel
nas, nes be lėšų daugelis darbų
būtų buvę galimi atlikti tik labai
•usitaurinta apimtim.
Tų įvairių politinių-visuomeninių institucijų veikimą vien.
karštai giname, rodome jų nuo
pelnus, kartais jas net į padati
<es keliame, o kiti kritikuojami
ir lygiai karštai peikiame ir rei

• Iš Australijos atvykęs inž.arch. V. Meiliūnas numato apsi
stoti Bostone.

Va jūsiškio parapijos ieško mo
tina. žinantieji apie jį, ar jo li

kimą, prašomi pranešti: Jonas
Juodvalkis, 4716 W. 13th St.,
Cicero 50, III., U. S. A.

SANTARIEČIAMS
PENKTĄ KARTĄ
SUSIRENKANT
Šiuo metu Tabor Farm vas ir

iš Australijos, apsistojo Bosto čių kultūrinės veiklos kursai, o
ne ir pradėjo dirbti ligoninėj.
rugsėjo 5-7 dienomis bus ir vi
• Dalia Bulgarauskaitė, Detroi suotinis, jau penktas, organiza
to akademikių skaučių skyriaus cijos suvažiavimas.
Kaip ir ankstyvesniuose suva
pirmininkė, šį pavasarį baigė
chemijos studijas bakalauro laip žiavimuose, įžymių kultūrininkų
sniu eum Įaudė Detroito Mary- ir jaunimo atstovų būrys vėl at
grove kolegijoje. Studijų metu vers savo širdis ir protą susi
ėjo įvairias pareigas lietuvių rinkusiems jauniesiems libera
dudentų organizacijose, vaidino lams. Dvi pagrindines paskaitas
vietiniam lietuvių teatre, pri suvažiavime skaitys Lietuvių
klausė tautiniu šokiu trupei ir Rezistencinės Santarvės veikė
jas Bronys Raila ir rašytojas
kt.
šį rudenį ji išvyksta į Nevv Antanas Škėma. Kursuose kal
bės dramaturgas Kostas Os
trauskas ir Lietuvių Dailės In
vajame pasaulyje, kur yra orga
stituto pirmininkas Adolfas Vanizuotų lietuvių, kur tik veikia
Icška. Literatūros ir muzikos va
jų kokių bendrinių organizacijų
kare dalyvaus Albinas M. Kati
centrai ar tų centrų padaliniai.
liškis, Dr. Julius Kaupas, Vin
Gyvenimas ir jo praktika ro cas Rastenis, Daiva Audėnaitė,
do, kad lietuvybei išlaikyti ir Kostas Ostrauskas. Skaitys pa
Lietuvos laisvės bylai patarnau skaitas ir debatuose dalyvaus
ti yra lygiai svarbios visos prie studentai: Vladas Krivickas, Vy
monės, jeigu jas čia rupiausiai tautas Kavolis, Rytas Babickas,
pavadintume, — ir politinės, ir Ilorstas Žibąs, Leonas Sabaliū
kultūrinės, ir ekonominės. Ryš nas, Danguolė Marcinkutė, Be
kios ir aukšto lygio užsienio lie nediktas Prapuolenis, Saulius ši
tuvių mokslinės ir meninės ma moliūnas, Julius Šmulkštys, Rai
nifestacijos, pavyzdžiui, yra nei mundas Mieželis, Danutė Saka
<iek ne mažiau svarbios, negi; lauskaitė, Valdas Adamkavičius,
mūsų organizacijų atstovų da- Gabrielius Gedvilą, ir kt.
’yvavimas kokioje tarptautinėje
Šis santariečių suvažiavimas
konferencijoje ar memorandume pradės peiktuosius tos jauniau
irba protesto įteikimas kokiai sios mūsų jaunimo organizacijos
avos ar svetimos valstybės įstai veiklos metus. Keturis metus tu
gai.

DĖKOJAME VISIEMS
Dėl prasidėjusių atostogų pa
vėlavome padėkoti Amerikos
Lietuvių Kongreso atstovams,
aukotojams ir visiems, kurie
šiuo ar tuo prisidėjo prie Kon
greso pasisekimo.
Ta pačia proga pranešame, kad
aukų Kongresui sudėta $8,896.50
ir bene $518 gavo Centras betar
piškai. Visos aukos atiduotos
Centrui, jis pasirūpins ir auko
tojų sąrašo paskelbimu.

ALT Bostono skyrius
• Rugsėjo 8 d. — Tautos šven
tės minėjimas Tautinės S-gos
namuose dėl vietos stokos — ma
žų patalpų įėjimas tik su kvieti
mais.
- -------------------------

............................ ...
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MARGUTIS
yra patą seniausias Amerikos
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ii
skaitomas su malonumu.
Margučio adresas: 6755 So

IŠ LAIŠKU
REDAKCIJAI
NEPAMIRŠKIM IR KALBOS
KULTŪROS!
Viktoro Mariūno straipsnis
apie asmenybę ir kultūrinį lyg;
(DIRVOS 65 nr.) pasakė ir pri
minė daugelį įsidėmėtinių daly
kų, nors dar nesiskubinu sutikt,
su pabaigoj, tegu ir ne visai ryš
kiai, glūdinčia mintim, anot ku
rios lyg ir išeitų, kad kultūrinė
kūryba turinti prasmės tik ti
kintiems, t. y., neateistams (jei
teisingai supratau, kas norėta
pasakyti).

Bet pagalvojau: argi, bekal

dėstyti ir tokius dalykus, kurie
sunkiau tepasiduoda lietuviškai
pasakomi. Tokios pastangos, jei
nors kiek sėkmingos, būtų labai
reikšmingas veiksmas mūsų kal
bos (vienos iš svarbiųjų mūsų
kultūrinių gėrybių) kultūriniam
lygiui kelti ir jai geriau pritai
kyti moksliškiems dėstymams.
Kad būtų aiškiau, apie ką čj
kalbu, nurodysiu porą pavyzdžių!
1) "Kūryba visada meną kul
tūros tęsinį, kultūros nau
ja vertybe padauginimą,
bet tęsinį įgalina tik tęstinojo buvimas, padaugini
mą tik dauginamojo buvi

mas. Ir svarbiausia: kad
tęsinys, padauginimas bū

tų norimas, turi kankinti

nepasitenkinimas, gauses
bant apie kultūros lygį apskri
nio, tobulesnio., gražesnio
tai, nebūtų gera atkreipti dau
giau dėmesio ir į kalbos kultūros
Mena, man regis, nėra tas
lygį? Autoriaus kalba šiame
straipsnyje labai aukšto lygio, pats, kas anglų nieans. (Vienas
bet vietomis vis dėlto prašosi mena mįslę, kitas stengiasi ją
atspėti. Mena kartais reiškia ir
"išverčiama lietuviškai". . .
nevisai gerai prisimena).
Moksliškai rašantieji (ypač
Padauginimas, mano suprati
mūsų jaunieji) skundžiasi, kad mu, yra pagaminimas daugiau
lietuvių kalba sunku viską tiks tokių pačių dalykų, kokių jau .
liai pasakyti. Vadinasi, mūsų yra, o ne papildymas ko nors< >•
kalba dar nesanti pasiekusi rei-1 naujomis vertybėmis,
kiamo kultūrinio lygio. Galbūt.
Įgalinti reiškia (ne mena!)
Bet ar nebūtų galima, benagri- suteikti galios, o ne sudaryti są
nėjant tokius, sakykim, filosofi lygų kam nors būti ar įvykti.
nius klausimus, kaip kalbama
Tad ar nebūtų galima to pa
jam straipsny, tuo pačiu užsimo ties pasakyti, pavyzdžiui, taip:
jimu padirbėti ir kalbos kultūri
"Kūryba visada yra kul
nio lygio kėlimo labui? Būtent,
tūros tęsinys, jos papildy
pasistengti gražiai lietuviškai išmas nauja vertybe. Bet tęs
ti galima tik tai, kas jau
pradėta, papildyti — tik tai,
NEW YORK
ko jau bent kiek yra. Ir svar
biausia : noras tęsti bei pa
pildyti kyla tik tada, kai
• Dainininkas Aleksandras Va
kankina nepasitenkini m a s
siliauskas, Lietuvių Menininkų
tuo, kas yra, kai apima ii
Sąjungos Amerikoje vicepirmi
gesys ko nors gausesnio,
gražesnio, tobulesnio".
ninkas, su žmona Polly Vasiliaus
2) Kitų tautų kultūrai norma
kiene, rugpiūčio 25 d. savo auto
liai kylant, mūsiškę galima
mobiliu iš New Yorko išvyko į
smunkant įžiūrėti".
Chicagą. Pakeliui aplankys: PhiTai primena klaipėdiškės LIEladelphiją, Flint Michigan, Sugi TUWISZKOS ZEITUNGOS ži
na vv Michigan, CIeveland ir De nute apie greittrūkį, kuris į orą
troit. Lietuvių Menininkų Sąjun paplaišintas tapė . . .
Gal atrodytų perdaug papras
ga Amerikoje, dainininkui Alek
sandrui Vasiliauskui pavedė iš ta, bet būtų tikrai lietuviškiau,
siaiškinti galimybes su ten gy-

pasakius:

rėjom progos stebėti santariečių Western Avė., Chicago, III.
"Kitų tautų kultūrai norma
Tarptautinė padėtis tebėra to veiklą. K. Ostrausko "Kanarėvenančais
menininkais
dėl
Są

MARGUČIO metinė prenume
vai kylant, mūsiškė gali atrodyti
lia, kad Lietuvos laisvės bylai ’ės" išleidimas; Clevelande "šikš rata $3.00.
jungos skyrių įsteigimo virš pa besmunkanti".
spręsti vis dar reikia laukimo ir nosparnis” jr dabar "Faustas" ;'
minėtuose miestuose.
K. V.
V. R., New York
.ūrybingos kantrybės. Laukinas gal dar turės būti ilgas, c
Eagle Stanips padeda taupyti su kiekvienu pirkiniu
kantrybė būtinai kūrybiškai ak
y vi ir kone antžmogiška. Tą ga■ ;*• e > ••••’,
'i tesėti tik dvasiškai kultūriš
kai išbrendusi ir vis auganti lie*
uvių išeivija, kurią gali papil’yti tik tautinės kultūros ir kū
ON THE HEIGHTS—CEDįAR CENTER /'. Į
rybos atmosferoje išauginamu
DOWNTOWN—PUBLIC SQUARE
'anuoji karta. Jeigu jaunoji kar

MAY

daugiau dėmesio uždaviniams ir ni ir. kiti, be abejo, turime tie temokės tėvų kalbos,, nežinos

A

• šeduikio Jono, iš Pikčiūnų km.,

• Teisin. J. Kalvaitis, atvykęs vietėj vyksta studentų santarie-

kalaujame esminių reformų. Vie ta negaus lietuviškos mokyklos

darbams, kurie daugiau sustip sos, tik juo toliau, juo labiau,
rintų lietuvybę Amerikoje ir jau atrodo, nepajėgiame surasti, kui
tiesiogiai patarnautų Lietuvos asai "auksinis vidurys”. Jei lielaisvės atgavimo pastangoms.
uvių išeivija nori užsitarnauti
Padėtis čia dabar yra iš pa kad ją vadintų subrendusia bengrindų pasikeitusi. Jei anuomet, Iruomene, tą auksinį vidurį rasprieš karą, Lietuva per Draugi i būtina jau dabar.
ją Užsienio Lietuviams Remti
Subrendusi patriotinė visuo
norėjo ir galėjo paremti mūsų menė, demokratiškai išnokus
kultūrines ir visuomenines pa bendruomenė turi žinoti, kad
stangas išeivijoje ir iš tikrųjų auksinio vidurio kelio suradimas
jas gražiai rėmė, kai kuriuose arp kiaštutinybių yra dvišalio
kraštuose, kaip pietinėje Ameri zompromiso ir sveiko supratime
koje, padėdama suorganizuoti ir želiąs. Kitaip mes liktume pus
išlaikyti net lietuviškas pradžios aukiniai fanatikai, tepripažįs
mokyklas ir t.t. ir t.t., — tai autieji tik savo kelią, savo linišiandien mes ir tik mes galime ą ir programą, susiskaldę, pair turime remti savo pačių pa lys savo tarpe bekovojantieji
stangas ir remti lietuvių tautos aigi dar keleriopai menkinau
troškimą išsivaduoti iš svetimos ieji savo ir taip negausias paokupacijos, atgauti laisvę ir ne ėgas, — kol galų gale visos užienio lietuvių institucijos nu
priklausomybę.
Kaip šį darbą išvystyti, sude alptų ir pati lietuvių bendruo
rinti ir sustiprinti, — yra, ma menės idėja, o kiekvienu atveji’
nau, visų mūsų uždavinys teikti os organizacija, nebeatstatoapgalvotus pasiūlymus. Ir tikiu, nai sugriūtų.
kad Pasaulio Lietuvių Bendruo
Negalėdamas ir nematydamas
menės Seimo kompetencija yra būtino reikalo šiame pranešimij u os apsvarstyti ir priimti mums šminėti daugybės kitų argumenvisiems galiojančius nutarimus. ų, pagaliau, žinodamas, kad fa
Uždavinys nėra lengvas. Pa lai ikai nėra ar rumentais įtiki
sakyčiau, jis sudėtingas, keblus, narni, aš norėčiau tik trumpai
surištas su visokiais paskirų nusakyti, remdamasis savo ilga
grupių ir organizacijų interesais mečiu l’etuviškos veiklos patyri
arba rungtyniavimu. Labai ge mu Amerikoje, kad jau yra atė
rai ta žinau, ir kiekvienas iš jū jęs vėliausias laikas geriau su
sų žinote. Norėdami ramvbės, derinti mūsų politinę ir kultūri
galėtume visi tylėti ir neliesti nę akciją išlaikyti lietuvybei ir
nieko, kas kitiem galėtu nepatik I oatarnauti Lietuvos laisvės byti. Viską paaukodami ramybės i lai. Ir tai ne tik Jungtinėse Ame
labui, turėtume apsiriboti kėli rikos Valstybėse, bet visur lais-

sitetą, kur tęs pokolegines studi
jas biologinės chemijos srity.
Taipogi ji ten bus mokomojo per
sonalo narė.

meno parodos; festivalis "Lietu
vių kultūra išeivijoj" Chicagos
universitete; "gyvosios lietuvy
bės" mėnesiai, kur tik randasi
santariečių skyriai; "Lietuviš
kojo Liberalizmo" leidinys; kny
gų parodos; koncertai; išvykos;
ir galbūt svarbiausia, gyvi ir
įdomūs skyriai laikraščiuose,
žurnaluose, ir biuleteniuose —
visa išryškina pozityvumą kaip
vieną iš Santaros organizacijos
ideologinių pamatų. Tokia darbo
ir gyvos minties jungtis padaro
santariečius pirmaujančius tiek
praktinėj, tiek idėjinėj srity.
Penktųjų veiklos metų pra
džioje mes linkėtume Santarai ir
toliau jungti visas savo jaunys
tės dienų pastangas tam, kad fa
jų nuolatinės gyvybės ir įvairu
mo versmė padarytų visą lietu
viškąjį gyvenimą žavingesnį ir
tokiu būdu suburtų jaunuomenę
darbui už savo krašto laisvės at
gavimą ir žmogaus išlaisvinimą.

Lietuvos istorijos, nepažins sa

vo tautos, neturės pasiskaityt
geros lietuviškos literatūros, ne
matys savo teatro, negirdės sa
vos muzikos, dainų, kitokio me
no manifestacijų, — tai nebeišaugs nei naujų lietuvių rašytojų
nei menininkų, nei__ prašau pa
tikėti mano patyrimu stebint per
50 metų Amerikos lietuvių gyve
nimą — politikų, kurie atkaklia5
gintų Lietuvos laisvės bylą.
Kai dar neseniai daugelis it
mūsų kalbėjome ar rašėme, ne‘ekę vieno iš stambiausių Ameikos lietuvių politikos veikėjų
'.a. Antano. Olio, visi vienodu
eigėme, kad šis vyras iškilo kai)
’ietuvis ir stambiai tarnavo Lie
uvos laisvės bylai daugiausia
dėl to, kad, nors niekad Lietuvo:
nematęs, pamilo, įsijautė i lietu
vių kalbą, meną, poezija, dainą i’
muziką. Tik lietuviškos kultūros
poveikio dėka jis liko lietuvis i»
nei kaip žmogus, nei kaip politi
kas nesuvirė "amerikoniškam'
katile", kaip tūkstančiai ir tūks
tančiai jo bendralaikiu.
Prieš darydamas išvadas, aš
čia noriu dar trumpai pažvelgti
į lietuvių politinę ir kultūrine
veiklą užsienyje. Gal atleisite
man, jei, nesigilindamas į filoso
finius klausimus, pažiūrėsiu i
tai, kaip ūkininkas, — vadinasi,
iš praktiškos, ekonominės pusės,
— nes per kelis dešimtmečius
kasdienos gyvenime ūkininkau
damas, įpratau taip galvoti.
(Bus daugiau)
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Puses kainos iOpaMmas! llralllMii
MATRACAI
AR PRITAIKYTI

BOX SPR1NG
Reguliarios
Vertis

Dar kartą mes kartojam šį didelį išpardavi
mą, pirkėjams prašant. Garsaus gamintojo
matracai ir box springs, pagaminti sveikai
patogiai miegoti ... patvarūs. Aptraukti
stiprios rūšies, gražiai dryžuota medžiaga,
ir dabar pripildyti pamušalu su guma dėl
patogumo ir miegojimo.
pilno ar dvigubo dydžio.

Pasirinkimas

iš

The May Co.’s Cool Basement Domestics and Bedding Department

Downtown and On the Heights

Užsakymai paštu ir telefonu pildomi, šauk (’llern

1-3000
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išsitraukęs, nedrąsiai padavė
Vincui Kudirkai, prašydamas jį
peržiūrėt iir, jei ras tinkamą,
išspausdinti "Varpe” ar atskira
Jaunimas aplanko Vincą Kudirką
knygute išleisti.
"Nors kalba mums dėl jau pa
A. MERKELIS
žymėtų priežasčių sunkiai pynė
si, bet kaip reikėjo atsisveikinti
III
kėjo mazgo ieškoti...
— dar sunkiau pasidarė. Taip li
ėjusi ir į Kudirką pažiūrėVisą laiką negalėjau nuveik kimo daužomam žmogui, kokui
taip nustebau ir drauge ti giliausio susijaudinimo. Vaiz Kudirka tada buvo, juk neišdrįsusijaudinau, kad žodis už davosi tik kapai, kryžiai... Kiek some atvirai papasakoti, kokia
kliuvo gerklėj, o ašaras visu va kartų pažvelgiau į šeimininką, me padėjime mes patys buvome
lios stiprumu laikiau, kad iš po tiek kartų vaizduotė rodė man j čia atsidūrę, — pasakoja savo
vokų neišsiveržtų", rašo 1924 karste... O šį tą kalbėti reikėjo atsiminimuos Gabrielė Petkevi
m. savo atsiminimuose Gabrielė ir tai ramiai kalbėti.
čiūtė.
Petkevičiūtė.
Visa, apie ką buvau žadėjusi
— Juk taip toli atkeliavę, man
Savo šeimynoje turėjau daug teirautis, iš galvos išdulkėjo, nė savo apsilankymu tiek džiaugs
džiovininkų, kuriuos man jau te pėdsakų nebeliko ...
mo padarę, būtinai aplankysite
ko kapan palydėti. Buvau prie
Iš tų suskaitomų žodžių, ku mane rytoj. Yra juk tiek klau
jų išvaizdos perdaug pripratusi. riuos ištariau, įsmigo visiems at simų, apie kuriuos reikia pasi
Iš karto pamačiau, kad mūsų mintin mano nevykusiai išreikš kalbėti. Rytoj, būtinai rytoj, jei
šeimininko gyvybė jau nebe me tas malonumas:
šiandien jau taip skubate, pla
tais skaitoma, o vien mėnesiais,
— Tamsta mums visiems pa čiau išsikalbėsime!... — kalbė
o gal jau ir savaitėmis ...
vyzdys ...
jo jis, spausdamas mums rankas.
Buvau 1894 m. Kudirką maPažvelgęs į savo sulysusį lie Mes tylėdami tiesiame jam sa
^^Čiusi Jablonskiuose Rygos pajū menį, Kudirka, karčiai šyptelė vąsias, tikrai įsitikinę, kad jau
ry. Su juo drauge buvome jiems jęs, atsakė:
mūsų kūno akimis nebus lemta
kūmuose, kada gimė jų dukrelė
— Pavyzdžio iš manęs neimki jo pamatyti.
Onytė, dabar daktarė Landsber te. Gydykitės, kol ne pervėlu..."
Jausmų audra vėl siautė krū
gienė. Jau ir tada buvo sakoma,
Kalbėti tekę beveik vienam tinėje, bet nė akių sumirksėjimu
ui Kudirka džiovininkas. Bet Vincui Kudirkai. Skundęsis, kad stengėmės to neparodyti ir sau
nla buvo jis, taip sakant, žmo niekas net iš artimiausių drau sa atsisveikinimo forma pasiten
gus, kaip žmogus. Tiesa, liesas, gų jo nelankęs, bet drauge ir kindami, išėjome, tarsi artimą
pabalęs, aukšto ūgio, perdaug pateisino juos: kam esą malonu brangų ligonį kapuose palikę. O
siaurų pečių ir įdubusia krūtine, patekti budeliams į nagus.
žandarų žvalios akys lydėjo mus
bet gana vikrus vyrukas, mėgs
Vienas pats sau paliktas, jau primindamos, kad mums mūsų
tąs ir pajūry pasivaikščioti.
nebeįstengiąs nė iš kambario iš tėvynėj užginta net savo jausmą
Dabar išvydau žmogaus šešė eiti, visą nuraminimą randąs rodyti...”
lį. Puiki, naujintelė, šviesiai pil darbe; dėl to tiek daug ir para
Pirmajai lankytojų grupei iš
ka drabužių eilė kabėjo, kaip ant šąs. Redaguojąs "Varpą" ir tai ėjus, pas Vincą Kudirką įėjo an
medžio, veidelis neapsakomai su- sąs jo korektūrą. Kol buvęs svei troji: Jadvyga Juškevičiūtė ir
smulkėjęs, palšas, akys tokiais kesnis, samdydavęs arklių pasi Povilas Višinskis, jo iš seniau
juodais plačiais ratais apriestos, važinėti.
jau geri pažįstami.
kad matyti buvo vien duobė ir
Paklaustas, kodėl dulkėtam
Kadangi lankytojams apskri
tik įsižiūrėjus jos dugne švietė miesčiuke, o ne sodžiuje gyve ties viršininko tebuvo leista
žmogaus minties žiburiukai.
nąs, paaiškinęs, kad galėtų prie Naumiesty pasilikti tik dvylika
žėrėjo tik stambus auksinis tėvų gyventi, bet iš to kiltų daug valandų, tai jie kitą dieną Vin
Žiedas savo didele brilijanto nepatogumų.
co Kudirkos aplankyti nebegalė
akia ... žėrėjo ant apmirusios,
žandarai galėtų sodžiuje kiek jo. Paliko Antanui Daniliauskui
be kraujo lašo, dar gyvo lavono vieną jo žingsnį sekti, trukdytų <iek pinigų, kad jis ligoniui nu
kaulėtos rankos. Ir tuo savo žė "Varpą” redaguoti, korektūros pirktų gėlių ir jas ryt dieną nu
rėjimu didino gal dar didžiau to visai nebegalėtų taisyti, o kitas nešęs paaiškintų, kodėl jie nebe
pasimatymo valandos tragizmą. žmogus tuo tarpu tam darbui galėjo antrą sykį jo aplankyti.

Prieš 60 mėty

Be manęs, visi kiti mano san- nenumatomas. Be visų tų keblu

keleivininkai pirmą sykį matė
Kudirką.
Mūsų apsilankymas, matyti, ir
jį sujaudino ... Ilgoką valandą
tylėjo visi, niekas žodžio išbelsti negalėdamas, o gal ir dėl
to, kad niekas to tikrojo žodžio,
kuris jam iš širdies ant lūpų ver
žėsi, ištarti nedrįso.
Atėjo pagalbon, kaip visuomet
tokiose aplinkybėse, žmonių ben
dravimo formos. Kudirka ėmė
mus kviesti sėstis ir pats lovoje
atsisėdo.
Kambariukas mažutėlis, apy
tuščius, jokių pagražinimų, jokių
patogumų: lova, stalas apkrau
tas knygomis. Pro pravertas du
ris matyti buvo dar mažesnis,
antras kambariukas, kur kabėjo
jo mylima smuiką.
^<ad šiaip ne taip kalba mūsų
Wpe užsimezgė, bet sklandžiai
xnėjo. Nuolat trūko ir nuolat rei

mų, žandarai galėtų ir jo namiš
kius pradėti kaltinti.
žandaras Vonsiackis ir taip
jau išblaškęs, išžudęs geriausius
Suvalkų krašto žmones.
— Mes, suvalkiečiai, kėlėm iki
šiol viso mūsų judėjimo naštą.
Netrukus ji kris ant jūsų, kau
niečiai, — kalbėjo Vincas Ku
dirka, matyti, savo sunykusią
sveikatą galvoj turėdamas.
Vincas Kudirka savo lankyto
jus ragino daugiau rašyti, būti
veiklesniais. Studentą Petrą Avižonį žinojo iš jo korespondenci
jų "Varpe” ir "ūkininke” ir jo
liaudžiai parašytos knygutės
"Apsakymai apie žemę, vandenį
ir orą" ir jį pagyrė, kad būsiąs
geras mokslo populiarintojas, o
tokių kuo daugiausia reikią. Pet
ras Avižonis buvo atsivežęs savo
parašytos "Lietuviškos gramatikėlės” rankraštį ir, jį iš užančio
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RAFAELLA
Paveikslas buvo laikomas vienu iš ge
riausių visoje parodoje. Jaunojo dailininko
pavardė buvo visų lūpose. Ties paveikslu nuo
lat būriavosi gerbėjai, tartum užkerėti ža
vaus reginio. Ji gulėjo ten ant purpurinio
patiesalo, ir jos grakštumas atrodė spindu
liuojąs gyvenimo gegužio saule. Ji galėjo bū
ti daugiausia 16 metų amžiaus, šiek tiek vai
kiškumo dar tebeglūdėjo jos švelniuose sąnAuose, ir nekaltumo šydas gaubė jos nuo
gumą.
i |

Kas buvo ji, ta švelni Miegotoja, kurios
veidas buvo toks kilnus, kurios išsivystymas
buvo taip retai proporcingas? Ar galėjo būti
tiesa, kaip gandai skelbė, jog to žavaus pa
veikslo modelis nešiojo vieną didžiausių Pran
cūzijos vardų, kad čia viena iš kilmingųjų
Faubourg St.-Germain gražuolių, dailininko
neatpažinta, jam pademonstravusi idealą, ku
rio jis ieškojęs, bet niekur neradęs? Kas
buvo ji?

Daktaras ilgai ten stovėjo ir klausėsi

Kasdien

giškas ryžtas kovoti ir nepalau
Rūpesčiai dėl literatūros Lietuvoj
žiama valia gyventi Adomo Mic
kevičiaus (1798-1855) didingai
J. RAINIS
atvaizduota jo "Vėlinių" III-joj
daly, kurios pirmojo veiksmo tris 1. žydai Lietuvos kultūriniam kraštą ir tuo sudaro Lietuvai
gyvenime
malonios garbės., žinoma, kali
scenas (I, VII ir VIII) Vincas
Kudirka 1898 m. išvertė lietu Didesniuose Lietuvos mies kurie komunistų šnipai panašiu
viškai didžiojo Lietuvos ir Len tuose gyvenusių žydų būdingas būdu sudarė ir neigiamos "gar
kijos poeto šimto metų gimimo bruožas buvo jų izoliacija nuo bės” Lietuvai, ypač kai daug kas
lietuvių kultūrinio, gyvenimo. geografinės kilimo vietos nela
sukakčiai paminėti.
Vincas Kudirka savo iš tautos Praktikos sumetimais ir dėl to, bai teskiria nuo tautybės.
siekimų kylančiomis idėjomis, kad mokyklų programos to rei Bet šiuo metu man prieš akis
darbais jos gerovei ir didvyrišku kalavo, vidutinioji ir ypač jau ypač iškyla vardai dviejų Lietu
pasiaukojimu jos šviesesnei atei noji jų karta pramoko, lietuviš vos žydų, abiejų panevėžiečių,
čiai tiek buvo suaugęs su savo kai susikalbėti ir rašyti, kiti net visiškai pasinėrusių į lietuvių
tėvyne, jog jis apie save galėjo gana gerai, bet jų šeimose šalia kultūrinį gyvenimą ir išvariusių
pasakyti Adomo Mickevičiaus ar net vietoj savosios kalbos ar tebevarančių jame žymias va
"Vėlinių" Konrado improvizaci kažkodėl gana dažnai vyraudavo gas.
Vienas iš jų — šią vasarą stai
jos žodžiais:
rusų kalba. Gyviau besidomin
Aš ir tėvynė — tai viena.
čius lietuvišku kultūriniu gyve ga ir gana anksti (vos 54 metų)
Vadinuosi milijonu, nes už
nimu ir dažniau besisukančius Vilniuje miręs Izidorius Kėsinąs.
[milijonus lietuvių kultūrininkų tarpe žy Jo meilės objektas buvo lietuviš
Myliu ir kankinimus kenčiu, dus, kaip įdomias retenybes, dar ka knyga. Visą savo subrendus:
žiūriu į vargšę tėvynę,
ant pirštų skaičiavome. Bet rei amžių jis pašventė lietuvių bib
Kaip sūnus į tėvą, įpintą
kia pripažinti, kad užsieniuose, liografijai. Atrodo, kad "nauji
[ratan. tarptautinio masto kultūrinėj laikai", gal sudarę jam net pla
Jaučiu visos tautos kančias, plotmėj pasižymėję iš Lietuvos tesnių galimybių dirbti pamėg
Kaip motina jaučia įsčiuje
kilusieji žydai beveik visais at toje srityje, nebus nuvilioję jo
[savo vaisiaus skausmus. vejais primena savo kilmės paskui raudoną penkiakampę. Iš

Čia tai gyvenimas!

DŽIAUGSMAS... DRAUGAI... IR STROH’S

Šis yra padaręs greitą karje
rą. Gimęs 1928 metais, išėjęs lie
tuvišką pradinę mokyklą (Paystry), 1941 metų birželį — jau
trylikmetis bolševikinis pionie
rius — pergyvenęs vokiečių ar
tilerijos ugnį pionierių stovyk
loje Palangoje, tačiau suspėjęs
patekti Rusijos gilumon, tik po
karo Lietuvoj baigęs vidurinę
mokyklą ir universitetą Vilniu
je, dabar jau žinomas rašytojas
ir jau kelinti metai rašytojų są
jungos sekretorius.
Gal jis tenai, kaip sąjungos
pareigūnas, ir yra savo kolegoms
kuo įsikreipęs, bet man jis yra
talentas ir, galbūt, net rašytojas
su didesne ateitimi.
Jam simpatijų jaučiu iš dalies
ir dėl to, kad tai pirmas Lietu
vos žydas, pasirinkęs lietuvio ra
šytojo profesiją. Niekas nėra
taip priverstas visa esybe ir be
sąlygų įsipareigoti kraštui, kaip
rašytojas. Dėl to Mykolo Sluckio
pavyzdys yra vienintelis, o tuo
pačiu brangus ir sveikintinas.
Raštas, mat, yra vieša išpažin
tis, ir jis tik tada gali būti to
bulas, kai yra atviras ir nuošir
dus.
Mykolas Sluckis, sprendžiant
iš jojo rašto, yra Lietuvos pa
triotas. Tiesa, jis komunistas,
uolus komunistas. Partija jam
yra ir turi būti aukščiau už vis
ką. Bet per tą savanoriškai ir
entuziastingai dėvimą skraistę
jo rašte nuolat išsiveržia tiesiog
nuostabus lietuviškos Lietuvos
pažinimas ir prie tokios Lietu
Būdamas toks Lietuvos patrio

tas (nors ir žinodamas esąs gi
mimo ne lietuvis), puikiai varto
damas lietuvių kalbą, būdamas
žvalgus .ir talentingas rašyto
jas, tebegyvenąs daugiau dar su
priaugančia karta (ligi šiol dau
giausia rašė vaikams ir jauni
mui), ir tuo pačiu metu jau bū
damas vienas iš oficialių partijos patikimųjų visos tenykščios
ietuviškos literatūros vairuoto
jų, nežinia kokią vagą jis
bus galų gale išvaręs Lietuvos
kultūriniame gyvenime. Bet vis
tiek tai bus, gal gana savotiškas
ir dar nežinia kaip virškinamas
faktas — kraštutiniškai su
lietu vėjusio žydo-komunisto ryš
kus pėdsakas mūsų tautos kul
tūriniame gyvenime.

Po jūsų pasirinkto spor

Amerikoj tiktai
ugnim virtas
alus!

to,

po

nieko

kaip
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žaidimo,

geresnio,

nėra

lengvas,

skanus,

g a i v i n antis

Stroh’s.

Gauk Stroh’s šiandien!

Jums patiks

torijai čia nereikėjo žodžių; kas davė kokį
šou, buvo ir pats panašus vargšas, ir daugu
mas jų žinojo, ką reiškia būti alkanam.
MUNTHE
Skersgatviai darėsi vis nešvaresni, at
matų ir šiukšlių krūvos gulėjo dvokiančiuose
pagyrimų, kurie buvo skirti dailininkui, pas šaligatvių grioveliuose; čia nebuvo kreipiama
kui jis lėtai prasiskyrė kelią pro elegantišką įtiek daug dėmesio, nes čia gyveno tik netur
publiką išėjimo link.
tingieji.
Dar valandėlę jis pastovėjo, stebėdamas
Jis įžengė į aptrešusį seną namą ir užli
karietą po karietos, atvažiuojančias į Champs po tamsiais nešvariais laiptais iki pat vir
-Elisėes, paskui lėtai nužingsniavo per Place šaus. Sena moteris sutiko jį tarpduryje —
de la Concorde į St.-Germain bulvarą. Laikro jis buvo laukiamas. "Zitto, zitto!" (tyliai,
dis mušė septynias, kai jis praėjo pro St.- tyliai) — pasakė senoji, pridėjusi pirštą prie
Germain dės Prės. Jis paskubino žingsnius, lūpų. "Ji miega!" Pašnibždomis papasakojo
nes turėjo dar tolimą kelią.
la Nonna, senelė, kaip nuo vakarykščios ėję-

DRAUGAI

Ties Jardin dės Plantes jis įsuko į vieną
siaurą skersgatvį, ir netrukus atrodė, kad
Paryžius būtų likęs toli užpakaly. Skersgat
viai tamsėjo ir ankštėjo į siauras perėjas,
krautuvės susitraukė į pardavėjų būdeles,
kavinės virto smuklėmis. Geri drabužiai vis
retėjo, o dažnėjo darbinė apranga. Buvo jau
beveik aštunta, teatro valanda spinduliuo
jančiuose bulvaruose, čia tevaikščiojo tik dar
bininkų grupės po dienos darbo. Pavargę jie
atrodė, darbas buvo sunkus, jau šeštą va
landą ryto kaukdavo fabrikų sirenos, ir ne
vienas turėdavo valandą kelio į tenai. Šen ar
ten stovėjo apdriskęs žmogus su ištiesta ran
ka; jis neturėjo ant krūtinės jokios lentelės
pasakančios, kodėl jis apako; jo nelaimės is

Sluckis.*)

vos prisirišimas.

silpstančiame Vinco

Kudirkos kūne buvo milžino dva
sia, vertųsi jį iš paskutiniųjų
nepaliaujamai dirbti. Kaip gy
dytojas, gerai žinodamas savo
neišvengiamą ir skubų artėjimą
prie exitus letalis, jis betgi savo
dvasia nepalūžo, ligos perblokš
tas nesugniužo. Tai, kas neišven
giama, jis pasitiko didingai, ir
paskutiniąsias savo skausmingo
gyveniro dienas įprasmindamas
kūrybiniu darbu. Pastarąjį de
šimtį metų, jis tegyveno tik Lie
tuvos sielvartais ir retomis jos
džiaugsmo prošvaistėmis, lyg,
rodos, visiškai nebeturėtų savo
asmeninių reikalų ir rūpesčių.
Dvigalvio šiaurės erelio dras
komos Lietuvos kančia buvo di
džioji visų Vinco Kudirkos kūry
binių žygių skatintoja ir įkvėpė
ja. Tos dvigalvio šiaurės erelio
draskomos Lietuvos šiurpulin
gos kančios ir iš jų kyląs karžy

mus Čia pasiekusių nuotrupų
apie jo pastarųjų laikų veiklą ir
rūpesčius yra pagrindo spręsti,
kad jis iki galo pasiliko tik
kruopšti lietuviško kultūros dar
bo pelė.
Visiškai kito masto, ir pobū
džio asmenybė yra jaunas, ta
lentingas rašytojas Mykolas

si. Rafaella šiandien nebefantazavusi, visą
dieną išgulėjusi tyliai ir ramiai; retkarčiais
ji panorėdavusi pamatyti kūdikį, ir prieš
valandėlę ji užmigusi su kūdikiu rankose. Ar
ii Signore norįs ją pažadinti? Ne, jis neno
rėjo. Jis tyliai atsisėdo šalia senės ant suolo.
Jie buvo geri draugai, jis žinojo jos liūdną
istoriją.
Ji buvo iš San Germano, iš kalnų lizdo
ten tarp Romos ir Neapolio, iš kur ateidavo
daugumas italų modelių. Vos tik prieš porą
metų ji iš tos apylinkės su būriu vyrų ir mo
terų buvo atvykusi į Paryžių. Pora mėnesių
vėliau motina gavo "Ia febbre" ir mirė žino
mame Hotel Dieu. Po to senelė ir anūkė tu
rėjo verstis pačios svetimame mieste.

jis šviesesnis!
Dabar už vietinės kainas
The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan

*) Vieno ir kito krikščioniški
vardai, galbūt, yra vėliau prisi
savinti, vargu iš gimimo metri
kų perimti.
(Bus daugiau)

Rafaella pasidarė modeliu, kaip ir dau prižadėjo Rafaellai pagelbėti. Jis išlaikė savo
gelis kitų.
žodį. Dar tą patį vakarą jis pasiūlė savo
Ir jaunasis dailininkas tapė jos paveiks draugams padaryti rinkliavą Rafaellos vai
lą. Jis nutapė jos gražią galvą, jis nutapė kui, jis įtariąs, jog nė vienas neturįs teisės
jos mergaitiškas krūtis.
atsisakyti. Ne, nė vienas neturėjo teisės at
Paskui nukrito jos skurdūs drabužėliai, sisakyti, ir davė visi, ką galėjo — vienas dau
ir jis tapė jos nekaltą nuogumą besisklei giau, kitas mažiau, tūlas net visą piniginę
džiančio pavasarinio pumpuro žavume, ne išvertė į skrybėlę, einančią ratu Rafaellos vai
kalto miego ramume. Ji buvo peteliškės leng ko naudai.

vumo Psychė, kurios lūpų Eros dar niekad

Visi kalbėjo, kaip gaila esą gražios mer

nebuvo pabučiavęs, ji buvo Dianos nimfa,
kuri, nuo medžioklės pavargusi, numeta chitoną ir, žmogaus akies nematoma, savo mer
gaitiškus sąnarius maudo paslėpto miško eže
ro bangose, ji buvo švelnioji miškų driada,
kuri miega žiedų guoly.
Ir, dailininkui perkeliant jos paveikslą
į drobę, satyras pabučiavo jos garbanomis
apkritusį kaklą.
Naujasis paveikslas buvo baigtas, garbė
veržėsi į jaunojo dailininko atelję, o suvedžio
tas vaikas išėjo.
Jie atsiskyrė, kaip geri draugai, jis ang
limi užsirašė jos adresą ant sienos, ji nuėjo
pas kitą. Taip ėjo ji iš ateljės į atelję, ir ne
kaltybė jos jau nebesaugojo.
Vieną dieną stovėjo senoji močiutė prie
ištaigingos ateljės durų ir kukčiodama pasa
kojo, jog Rafaella tapsianti motina. Taip,
jis atsiminė ją gerai, tą gražią merginą, jis
įspraudė į senosios ranką porą auksinių ir

ginos. Kokia nelaimė! Buvo net aptarta, kas
su ja turėsią atsitikti; žinoma, ji vėl galė
sianti būti modeliu, tačiau niekada jau nebe
busianti ta, kas anksčiau buvo. Skulptoriai
vieningai sutarė, kad gražiosios šlaunų lini
jos neišlaikysiančios šito bandymo, tapyto
jai žinojo, kad jos skruostų ceros šiltumas
dingęs visiems laikams. Vaikas turėsiąs būti
išsiųstas pas žindyvę į provinciją, ir pinigų
užteksią pirmiesiems metams apmokėti. Gal
būt ir nebuvusi kvaila mintis, paprašyti sve
timšalį daktarą pasirūpinti Rafaella; jis juk
taip mėgstąs italus. Pagaliau jis galėtų būti
jiems abiems naudingas, jei viskas nesiklostytų, kaip reikiant.
Ir daktaras, kuris italus taip mėgo, pa
skutiniu metu dažnai ten užeidavo. Rafaella
sunkiai sirgo — taip sunkiai, kad dieną ir

naktį kliedėjo, ir šį kartą buvo jos pirmas
ramus miegas po ilgo ilgo laiko.

(Bus daugiau)
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VIVAT SANTARA!
Sekėm Jus nuo pirmojo sąs
krydžio ir stebėjom kaip ta ma
ža, bet audringa grupelė įsteigė
Santarą.
Tie, kurie siekėm ramybės ir
bijojom pasikeitimo, nebuvom
patenkinti Jūsų revoliucija. O
Jūsų žygis tikrai buvo revoliu
cija. Jus sudrumstėt ramius vam
denis. Bet tuo pat Jūs pabudinot
studentiją, kurioje tuo metu
viešpatavo amžini studentai, o
jaunimas turėjo laukti, kada ki
ralius numirs.

organizacinį entuziazmą, kuris
Jus išlaikė per tamsias valandas.
Tremties gyvenimas ir Ame
rikos universitetas pasunkina
tos neišsemiamos energijos kau
pimą. Vienas reikalauja nuolatit
nių pastangų laisvinimo akcijoj,
kitas su savo greičiu ir gerklę
plaunančiu rungtyniavimu pada
ro organizacinį gyvenimą pašar
liniu. Kad tuos sunkumus nuga
lėjus, veikla turi būti sistematiška. Bet svarbiausiai Jūs ją turit
mylėti ir pasitikėti savo pajė

Kai kurie iš mūsų galim ne gumu.

mėgt Jūsų, bet visi turim pripa^
žinti, kad Jūs atnešėt Sąjungai
naujo kraujo, naujo gyvumo. Jūs
bandėt eiti nenutryptais takais,
galvoti jaunatviškai ir dirbti su
jaunatvišku entuziazmu. Nebijojot pažvelgti į gyvenimą. Jei
reikalas buvo įeiti į platesnį
spaudos darbą, Jūs dirbot spau
doje, jei politika Jūsų akį trau
kė, ėjot į politiką ir naują lauką
arė t.
Per šiuos keturis metus Jūs
taipgi užaugot. Profesiniame gy
venime tapot biznio administra
toriais, inžinieriais, teisininkais
ar net profesoriais. Visuomeni
niame gyvenime pilnai atsistojot
politikos, spaudos, bendruome
nės darbuose.
Šiame augimo procese keičiasi
ir organizacijos charakteris. Tai
visai natūralu. Tačiau studenti
jai būtu žala, jei tas pasikeiti
mas būtų pavargimas. Turėjot
daug gabių vyrų, kurie nešė di
delę naštą. Baigę savo studentiš
kas dienas, jie tą naštą perduo
da kitiems. Turit daug gerų vy
rų, kurie tą naštą neš. Tad neužkraukit jos keliems, nes ir ark
lys persunkia naštą netoli pa
tempia. Užsitikrinkit ir toliau tą

Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO
b

Į svarstymų tarpą įsiterpė naujas asmuo S. Rudis. Jis nori daug
ką pasakyti L. Jauniui ir nemažiau paklausti V. žiliaus. Tik pasekit šį rašinį.
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Rašo S. RUDIS
L. JAUNIUI IR V. ŽILIUI.

Kas sąjungos sąjungai, kas
korporacijos korporacijai

II
Viltininkų palikimas, Mairo
nio, Vaižganto kūryba, kuri savo
gyvastingumą sėmėsi iš lietu
vių tautos, jos krašto žaliųjų laukų> pievų, srauniųjų tėvynės
upių, nuo amžių savas tradicijas
išsiugdžiusių to paties krašto
žmonių sodybų, kurių kiekvieną
saugojo Rūpintojėlis, sukristali
zavo neolituano širdyje ideologi
ją, atsirėmusią tik į tėvynę Lie
tuvą, be jokio internacionalizmo
priemaišų. Smetonos, Voldema
ro nors tik pagal reikalą spaudo
je skelbiami publicistiniai straip
sniai, kanauninko J. Tumo, de

1) Dažniausiai atsitinka, kad,
jei Sąjungos ir kokios akademh
nės organizacijos interesai suei
na į kokį konfliktą, antroji laimi.
Todėl reikėtų Sąjungai aiškiai
atskirti savo funkcijas nuo akar
deminių organizacijų ir iš jų iš
gauti formalų sutikimą atlikti,
kas joms skirta, ir palikti, kas
joms neskirta. Tuo būdu bus gai
limą atskirti atsakomybę; kiek
vienas žinos, ką jis turi atlikti.
Aišku, kai kurios sferos, kaip
socialinės funkcijos, nėra dali
namos, nes jos yra visiems rei
kalingos, kad patenkinus savo

Tokia pat nelaimė ištiktų stu narius.
dentiją, jei Santara pasentų. Gi
2) Reikia priversti akademi
Jūsų tikslas buvo įrodyti vi nes organizacijas atiduoti dalį
siems, kad studentas gali dau prityrusių veikėjų, nes dažnai

giau padaryti, negu šokiuose iki galim girdėti organizacijų patri

800 metų sukaktį švienčiančio Muencheno miesto kampas.

kano V. Mirono ir kitų gyvu žo

džiu sakomos kalbos Neo-Litua-

kuklų klausimą, bet šia proga aš
noriu jūsų paklausti, ar asme
niškai jūs esate užtektinai libe
ralus? Toks klausimas man kyla
todėl, kad baigdamas savo liepos
28 d. laišką sakote: ”... ar gal
jauniesiems liberalams yra vil
ties matyti tokį sąjūdį, kuris bū
tų nedviprasmiškai nacionalisti
nis, radikalus ir aiškiai antiklerikalinis?”
Šiaip norai neblogi, nors tru
putį ir atrodo kaip veržimasis į
atviras duris, kas liečia "nedviprasmiškai nacionalistinį”, bet
kodėl reikalingas "aiškiai ant'iklerikalinis”? Juk tuo pabrėži
mu nustojate „liberalumo”. Di
dieji antiklerikalistai dažniau

nijos švenčių metu ar kitomis siai yra ir antireligininkai. 4'iUj

UŽUOMINOS lis, net organizacijos ideologiją, įvairiomis progomis tautinę ide^
kurios Santara iki šiolei neturė ologiją juose sutvirtino. O pati
jo, pakeitė naująja, suformuoda
PROPAGANDOS KAINA
lietuviškoji aplinka, Lietuvos
mas
knygoje
”
Mano
šeimos
pa

Berods visi girdėjome apie
valstybės gajus kilimas, jos pa

jūs taip pat suprantate and ™
rikališkumą? Jei taip, tai nė

šiaip tautininkai, nė "nedvipras
pastalio nusigerti, kad jis rūpi archus sakant: "Eik sūnau į Są
miški nacionalistai” (toks sąjū
nasi tautos reikalais, kad jis jungą, o kai pragudrėsi, tai ga Chicagos Universiteto Lietuvių saulėžiūra”. Ten surinkti visi ra žanga, laimėjimai argi ne tei dis egzistuoja — tai Lietuvos
stovi greta mūsų visuomenės lėsi savoj organizacijoj veikti”, Klubo ir L. S. Santaros surengtą šytojai, kurie nepateko į "Drau giamai veikė į neolituaną? Ir Atgimimo Sąjūdis, kurio orga
veikėjų ir kartu su jais žengia o kai tas sūnus pragudrėja, tai festivalį „Kultūra egzilyje”. Gal go” išleistąjį veikalą. Bet man taip išaugo, sutvirtėjo jame tik nas yra laikraštis „Laisvoji Lie
tik neaišku, katrame veikale visi roji lietuviška širdis, saugojanti
pirmyn.
Sąjunga jo daugiau ir nebemato. kai kurie iš mūsų net turėjom
tuva”) jūsų vilčių negalės išpil
geri
žmonės
rašo,
ir
katram
visi
progą atsilankyti ir išgirsti A.
savyje didelius tautinės ideolo dyti. Bendrai paėmus, tautinės
Tą tikslą atsiekėt, būdami kri
blogi.
Landsbergį arba V. Bacevičių
O kada baigsim
gijos lobius.
srovės žmonės iš esmės nėra nu
tiški, ieškodami naujų idėjų ir
Laiške
rašot,
kad
nežinot,
kas
Nedaug ką gali Sąjunga pa arba pamatyti keturiolikos lie
O vis dėlto kitoms lietuviškoms sistatę kovoti prieš kitas lietu
būdų. Jei Jūsų idėjos taptų ste
per
vieta
tas
Liberalizmas.
Ne

srovėms neolituanai buvo ir te«- viškas grupes, kol tos grupės ne
reotipais, jei naujoms proble daryti šiuo atveju. Mes galim tuvių dailininkų pąrodą.
žinau
ir
aš.
Sako
yra
daug
kelių
Šis festivalis buvo rengtas
bėra nesuprantami. Manau, esi pažeidžia ar nėra nusistačiusios
moms Jūs patiektumėte senus diskutuoti tolimesnį mūsų įsi
į
tą
Liberalizmą,
tik
niekas
nesa

sprendimus, savo tikslą būtumėt jungimą visuomenėn, bet jos pa amerikiečių visuomenei, kad su ko, kur jis yra arba kur tie ke sveikas pastebėjęs, kai kitų lier pažeisti lietuvių tautos gyvybi
praradę ir liktumėt viena iš tų keisti neįmanoma. Iškyla keletas pažindinus ją su moderniuoju liai, kurie į jį veda. Kai nori Libe tuviškųjų srovių rašeivos įsilei nių principų, tuo kibiau nekovo
organizacijų, kurios pateisina sa problemų, kurios šio autoriaus lietuvišku kultūriniu gyvenimu, ralizmą pasiekti, tai turi surasti džia be be saiko kritikuoti vadi ja prieš religiją.
Atrodo, būsiu paryškinęs be
vo likimą, kažkada egzistavu manymu apsunkins studentijos kad parodžius jiems lietuvišką savo kelią. Bet man vis vien ne namąjį trylikos metų tautininkų
siais tikslais ir dabar egzistuo ir visuomenės bendradarbiavimą. ją kultūrą kūrybos, o ne kartoji aišku, kur aš galiu žemėlapį gau režimą Lietuvoje, naudodami veik visus jūsų laiškuose iškel
mo procese. Projektas buvo pla
diktatūrininkų, vadistų bei tota- tus klausimus, kuriuos Žilius tik
jančia nostalgija pranykusio gy
1) Kai kurių visuomenės tus, ir tūkstančiai darbo valan ti. Jei kada nugirsit parapijos
listų epitetus, tai tomis ”puoš- užuominomis tebuvo prabėgęs. O
venimo griuvėsiams.
sluoksnių tikslai dažnai studen dų buvo įdėta jam pravesti. Savo svetainėj apie kokį gerą kelią,
menomis” apdovanoja ir neolii- dabar norėčiau jums užduoti ke
tuojau
parašykit.
Nuvykęs
į
Li

tui
atrodo
iliuzijomis,
ir
jis
at

Jei Jūs liksit, kokie esat, tai
į) a g r indinį siekimą-suįdominti
tuanus. O ar tai teisinga? Juk letą naujų klausimų, j kuriuos
beralizmą
ir
jus
tuojau
atsikvie

sisako
su
jais
dirbti,
nes
tokį
kai kuriems iš mūsų būsite į dar
amerikiečius lietuviškomis pro
savo vidujinėj organizacijoj jie gal malonėtumėte laišku per
šiu
atostogoms.
darbą
skaito
tų
iliuzijų
propaga

bą kviečiąs varpas, kitiems Jūs
blemomis — šis festivalis atsie
visada buvo ir tebėra liberališ- "Dirvą” atsakyti. Tie klausimai
vimu.
Tad,
nors
nežinau
nei
vieno
liksite bimbalas, bet bimbalas
kė. Profesūra ir dekanas tikrai
kiausi demokratai, savo vadovy būtų sekantieji:
kelio
į
liberalizmą,
tačiau
galiu
Sokrato Apologijoj, kuris kanda,
bes išsirinkdami šimtaprocenti
2) Kai kurios mūsų instituci buvo patenkinti lietuvių aktyvu
1. Kaip suprantate liberalizmą
bet tuo pat priverčia žmogų ir jos nepajėgė prisitaikinti prie mu ir jų darbo kokybe. Žiūrint parašyti apie kelią į Tabor Kar niai demokratiniu būdu. Nukry
ir liberalumą? Ar liberalizmą lai
sujudėti.
modernaus gyvenimo (pvz. poli iš skaičių pusės, daugiausiai at mą. J jį eina tik vienas kelias. pimų nuo tautinės linijos jie ne kote ideologija, ar tik ekonomi
Tad budinkit visus, kad drau tinės partijos), likdamos archa siekė paroda; į ją atsilankė virš Jei pusbrolis Alamandrakas no bijo, nes nėra ir to pavojaus: jų
rėtų atvažiuoti, tai gali susimo nariai visi yra giliai įsijautę į ne doktrina?
ge verstume kalnus savo tėvy iškomis. Jose studentas nemato 1500 svečių.
nės naudai.
2i O kas yra anarchizmas ? Ar
Bet kartu šis projektas paro kyti septynis su puse dolerio į savąją ideologiją ir kiekvienas
svarbos, jos nepajėgia patrauk
dieną
ir
galės
ten
gyventi.
Tik
manote,
kad 1926 m. Lietuvoje
sąmoningai tos linijos laikosi.
ti to studento dėmesio, nors gal dė, kad tokie kultūriniai užsimo
jimai neša deficitą ir be plates blogiausia, kad, prieš valgant, Jie visada buvo jautrūs tiems prie socialdemokratų - liaudinin
būt
lietuvių
kultūrinio
gyvenimo
SĄJUNGAI DARBA PRADEDANT
išlaikymui tokios rūšies institu nės visuomeninės paramos jie reikia sėdėti tokiam kambaryje atvejams, kai matydavo pažeir kų vyriausybės buvo tik libera
cijos yra tiek pat svarbios, kaip turi likti vienkartiniais pasiro ant kietų kėdžių ir klausytis la džiamus lietuvių tautos intere lumo pasireiškimai, ar jau anar
chizmo pradžia?
dymais, negalėdami tapti siste bai gudrių žmonių. Paskui, pa sus.
Jau turėjom progą susipažin Tikrai pagalvokim, ar su dabar ir lietuvių kalba.
valgius
jie
eina
atgal
į
salę
ir,
minga ir tuo pat labiau efektin
ti su nutarimais, padarytais Są tine metodika mes iš vis pajėgŽvelgdami kiek į praeitį, par
3. Kaip suprantate totalizmą?
kai
sutemsta,
jie
klauso,
kaip
ga informacijos akcija. Kad bū
jungos konferencijoje, kuri įvy sim jį į savo tarpą įtraukti.
stebėsime, jog prezidento A. Ar prezidentinis valdymas Lie
tų galima geriau įsivaizduoti šių žmonės, kurie rašyt moka, skai Smetonos autoritetinio režimo
ko Paw-Paw rugpiūčio 9-10 dd.
Čia nekalbama apie jo įtrauki
tuvoje buvo totalistinis ?
AKADEMINIAME
išlaidų dydį ir rūšį, paduodame to. Pamatytum, kokias jie pasa Lietuvoje tam tikru laikotarpiu
Nedaug ten naujų minčių iškel mą į socialines funkcijas; tai yra
4. Ar Tautininkų Sąjunga Lie
šio festivalio galutinę apyskaitą. kas moka parašyti. Po to prasi jie buvo net pusiau opozicijoje.
ta, tačiau problema buvo pasta tik maža dalis viso Sąjungos gy
PASAULYJE
deda muzika, ir visi būna labai Čia tų niuansų plačiau nedėsty- tuvoje turėjo valdžios galias?
tyta į aiškesnę perspektyvą, o venimo.
Išlaidos
• Antradienį prasidėjusiuose
kultūringi.
seni sprendimai buvo užfiksuoti
siu, bet vieną faktą galima pa Tikiu, jūs sugebėsite įdomiai
3) Jei mes norime įdiegti jam Santaros Visuomeninės Veiklos V. Bacevičiaus koncertas $293.29
Taigi,
jei
jis
nori
važiuoti
į
tą
viename protokole, kas paleng lietuvišką dvasią, žiūrėkim už kursuose dalyvauja virš dvide
žymėti. V. žilius gerai atsimena, atsakyti į šiuos klausimus, tad
Meno paroda ................... 200.75 farmą, lai važiuoja Highway 12
vina tolimesnį diskusijų vedi Sąjungos ribų. ženkim į jaunimo
šimt narių, šiais metais bando A. Landsbergio paskaita 80.00 iki Benton Harbor miestelio ir gal tik tau to neminėjo, kaip len bus patrauklus pasiskaitymAir
mą.
kų ultimatumo metu neolituanai kitiems skaitytojams. Iki sekan
organizacijas ir ten pradėkime ma žvelgti į kultūrinį gyvenimą Bendros išlaidos reklamai 63.75
tęs suka dešinėn į Pipestone
Šiame straipsnelyje autorius darbą, padėdami tai saujai pasi ir jo aspektus. Per tris dienas
išvedė demonstracijoms į Kauno čio karto!
Road.
Tada
apie
penkias
mylias
ir nori pradėti tolimesnį Sąjun aukojusių darbuotojų, kurie per
Gerb. žiliau, jums nedaug ko
diskutuojamos temos nuo žur- Viso................................... $637.79 už miestelio, privažiavus iki Ri gatves universiteto studentus
gos sunkumų nagrinėjimą stu ištisus metus pluša, kad išaugi
protestuoti prieš to ultimatumo turiu pasakyti, nes mokyto nėra
nalizmo iki modernaus meno lie
ver
Road,
reikia
sukti
į
kairę
ir
Pajamos
dentiškų skyrių ir susirinkimų nus lietuviuką, kada mes vaiz
priėmimą. Tada politinė opozici ko mokyti. Tik norėčiau paste
tuviškame gyvenime.
važiuoti
iki
rodyklės,
kuri
rodo
rėmuose.
duojame mandrus studentus ir
• Rimas Vėžys ir Kęstas Dir- Koncertas .......... .•............ $177.75 į Tabor Farm, o paskui sąžinin ja džiūgavo: ”Va, štai ir neoli bėti, jog su perdideliu santūru
tuanai eina prieš tautininkų vy mu Jauniui aiškinote apie tau
pasirodom stovyklose, kokie ant kis atstovavo Liet. Stud. Sąjun Katalogai meno parodai 32.75
gai
sekti
tą
rodyklę.
Jei
pames

Ir vėl tas jaunimas
žmogiai esam.
gą U. S. National Students’ Assn. A. Landsbergio kelionei 40.00 tų jis tą rodyklę, jis turi grįžti riausybę”. Čia, tremtyje, kitų tinę ideologiją. Beje, beveik nie
Pažvelgę į studentiškąsias ei
Ne tik individualios mūsų pa metiniame suvažiavime. Ten Kitos ...........
7.00 atgal ir vėl iš naujo tą rodyklę srovių vadeivos vėl kraipo gal ko neaiškinote, o tik daleidote,
vas : „Kas tie neolituanai ? Jeigu
les, galime matyti dvi generaci stangos turėtų būti .nukreiptos jiems teko supažindinti ameri
sekti. Galėč pakviesti ir Jus su jie nenori būti vadinami dikla kad, kai senesnieji tautininkai
jas — viena daugiau "dypukiš- į jaunimo organizacijas. Sąjun kiečius studentus su lietuvių pro Viso...... ............................ $257.50
Dėde, jei būtumėt jaunesni ar- tūrininkų, vadistų, totalistų var išmirs, tada tautinę srovę jau
ka”, mačiusi tik porą amerikinės ga turėtų formaliai koordinuoti blemomis.
nieji galėsią nutempti į libera
ma mokėtumėt išraiškos šokius dais, tai kodėl jie nepasmerkia
”high school” klasių, kita per savo planus su jomis, kviesti jas
lizmo bedugnę. Pamiršote atsi
• Teko nugirsti, kad. sekantis Deficitas ........... .............. $380.29 šokti, bet taip negaliu, nes tie
kartu su mumis tautininkų bu kūrusius neolituanus, kurie ap
ėjus pusę amerikinės pradžios į pasitarimus ir bendrai duoti visuotinis Sąjungos suvažiavi Tačiau, jei tikslas yra atsie
santarieciai prie vartų turi žmo vusio totalistinio režimo?”
mokykio. . Iš šių generacijų skir pagalbą, kur tik gali.
saugos nuo tos nelaimės.
kiamas, joks deficitas nėra per- gų, kuris sustabdo mašinas ir
mas įvyks Detroite.
Toks galvojimas buvo ir tebė Jau yra labai sena tradicija,
tumų išplaukia pagrindinės pro
4) Turim daleisti, kad prade
didelis. Panašias akcijas reikėtų klausia: „ar valgysit?”
•
Taipgi
tenka
nugirsti,
kad
blemos.
ra klaidingas. Neolituanai ir kad bet kokiomis problemomis
dąs studijuoti jaunimas nėra pa savo visuotiniam suvažiavime pravesti, plačiau mūsų visuome
Turiu
baigti.
Ta
proga
noriu
Tikrieji rūpesčiai iškyla, kada siruošęs visuomeninei veiklai.
anuomet nėjo prieš savo krašto besirūpiną vyresnieji turi ir mo
santariečiai planuoja platų per nei jas iš anksto avansuojant, atkartoti savo filosofijos profe
rugsėjo mėnesį sutinkam šios Bet taip pat turim atsiminti, kad
vyriausybę, bet protestavo prieš kinius, atseit, būsimus savo pa
organizavimą — prisitai k y m ą kad ne vien studentai turėtų jų soriaus žodžius: „Didžiausia kul
naujos generacijos atstovus ir mes jo ncparuošim, jei jo iš kar
klaidingus, jų įsitikinimu, vy sekėjus. Ir Jūs tokį mokinį turi
prie naujų tremties sąlygų, už išlaidas padengti.
tūrinio
nuosmukio
apraiška
yra
bandom juos įkalbinti sumokėti to neįkinkysim į darbą. Todėl
riausybės veiksmus, nors, antra te Jauniaus asmenyje. Tik gaila,
auginusią
naują
studentijos
ge

mergina
su
chemise
suknele.
Tik
tuos pusantro dolerio ir pasida būtų svarbu nuo antrų, o gal net
vertus, vyriausybė tada, kaip ži kad iš judviejų laiškų dar nepa
neraciją.
dėl
pirmojo,
jaudinasi
profesio

ryti pilnateisiais Sąjungos na ir nuo pirmų metų traukti jį į
nome, lenkų ultimatumą priėmė, aiškėjo, kas ką moko.
ŠYPSANTIS
nalai
kultūrininkai,
o
dėl
antro

•
Studentai
ateitininkai
buvo
riais. Dažnai nusistebim, kodėl valdybas, kurios turi tam tikrą
Būtų ir daugiau ką pasali,
tik jėgos priversta. Neolituania
DANTIMIS
jo,
—
visa
vyriškoji
giminė
”
.
pakvietę
kitų
akademinų
organi

ne kiekvienas, kaip seniau, tą prestižą, ir todėl naujas studen
visada buvo ir tebėra tik tauti bet... geriau sudie. Gal Rūtą
Laukiu
Jūsų
laiško,
meilės
ir
zacijų
atstovus
dalyvauti
jų
sto

Brangi
Teta,
sutinka padaryti.
nės ideologijos organizacija, o kartą.
tas užangažuojamas tolimesniam
gal
vieno,
antro
dolerio.
vykloje,
kuri
vyksta
netoli
De

čia keletas minčių dėl tos pro Sąjungos darbui.
Abiem. Rašinėkitės ir toliau.
Aš tikrai iš gerojo kelio neiš
gaivališkai protestavo visada,
Kaip
niekados,
troito.
blemos ir bendrai dėl tolimesnės
Galima ginčyt, kad valdybos
ėjau, į tą Santarą įstodamas.
kai manė, jog yra pažeidžiami Nežiūrint, ar judviejų pasiklau.Tonas
Valeri
jonas-Tranųuilizcr
• Cleveiande L. S. Santaros Teisybę pasakius, tie santariejaunimo rolės Sąjungoje.
tikrai nieko negalės atsiekti. Su
gyvybiniai tautos interesai.
sinėjimai ir atsakinėjimai kam
sponsoriuojama
opera
gali
turė

1) Naujasis studentas turi ki tinku, jei mes organizaciją pa
čiai po šio pavasario nebeturi,
Kaip matai, mielasis, iš aukš patinka, ar ne, vistiek "Svarsty
tus interesus. Sąjunga, kuri tuo liksim, kokia ji yra. Tačiau įtrau ti nemaža pasisekimą net ir tarp kas mane iš kelio išvestų, mat,
NORINTIEJI VASAROTI
čiau čia pasakyto, neolituanai mai” atkreipia daugelio skaity
tarpu dominuojama vyresniosios kiant jaunus žmones, tą patirtį, amerikiečių. Į operos garbės ko pusė jų apsiženijo, pasidarė fi savininkų Stasio Lūšio ir Bru- yra pakankamai liberalūs, bet tojų dėmesį.
generacijos, nepajėgia patrauk ir tęstinumą, kurią priduoda vy mitetą įeina Ohio gubernatorius listeriais ir pakeitė savo organi tenio L. Veito vasarvietėje, kuri niekados jie nesės už bendro
ti jo dėmesio, nes ji nemato tų resni studentai, galima būtų per ir Clevelando meras.
zacijos šūkį iš „Į laisvę veda randasi saulėtam Cape Code, stalo su tais, kurie niekina Lie
interesų skirtumo.
• Į programą ”We the People”, mūsų kelias!”, į naują šūkį: kreipiasi sekančiu adresu:
duoti nauju būdu, vietoj revizi
tuvos nepriklausomybės laiko Tik Dirvą, skaitydamas sužinosi,
2) Neturėkira iliuzijos, kad jos komisijų įsteigiant tam tik kuri įvyks rugsėjo 20 d., pakvies ”šeimyniškuoju keliu į liberaliz
tarpį ir tuo pačiu tvirtina bolše
Colonial Inn
kaip gyvena viso pasaulio lietu
mes tą naująjį studentą per ke ros rūšies egzekutyvą, kuris pa ti yra ir L. S. Sąjungos atstovai. mą !”
vikinių okupantų pozicijas. To
Beach St.
letą jo studijavimo metų galė dėtų veiklą planuoti ir prižiūrė Programą ruošia Better Inforkie pat daugumoje yra ir kiti
Viskas tikrai pasikeitė. Sako
Monument Beach
viai.
sim iŠ pagrindų performuoti. tų tos veiklos aktyvumą.
tautininkai. Atleiskit man už nemęd Voters organizacija.
Cape Cod, Mass.
tas santariečių. išminčius Kavo

s

♦DIRVA* Nr. G7

SPORTO DIENOS
Redaguoja Redakcinis Kolektyvas. Adresas: J. Kirvelaitis, 9628
Broadstreet, Detroit 4, Mich. telef. TE 4-1941

■t

V. Žemaitienė ir A. Juodikis lai
SPORTO DIENON
mėjo prieš K. Kuraitytę ir J.
ŽVELGIANT
Juodikį 6:3; 4:6; 6:0.
Varžybos praėjo sklandžiai ir
Mes ateiname Dirvon su nau
ju ir nuolatiniu skyriumi. Ne geroje nuotaikoje, šiose varžy
bose lauko tenisų pravedė J
me sensacijų. Mūsų noras — Gvildys, P. Misiūnas ir A. Rac-

Jau

kelerių

metų

sportinės

spaudos praktika čia, Ameriko
je, parodė, kad sportinę spaudų

I*

<

J. Bačiūnas,
grįždamas iš Pasaulio Lietuvių
Seimo, praėjusį pirmadienį bu
vo sustojęs Clevelande, apžiūrė
jo Vilties Draugijos pirkto na
mo pertvarkymo darbus ir pasi
tarė kitais Dirvos reikalais.

skelbiame deklaracijų ir nežada

tiksli žinia apie lietuvį sportinin
ką ir žinios bei informacijos
sportinio pasaulio.

«(

mtlNKĖSE

DAVID THOMAS MATIA
PABALTIEČIŲ PLAUKYMO
IR LAUKO TENISO

*

CANDIDATE FOR

STATE REPRESENTATIVE
ON THE DEMOCRATIC TICKET

GREETINGS and BEST W1SHES
To All 1 he Lithuanian People

JOHN F. SMOLKA
ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR

CANDIDATE FOR

JUDGE
COMMON PLEAS COURT

J

■

Kviečiu jus įrodyti, ką jus patys galite . . .

PASLĖPTAS GIRDĖJIMO
PRIETAISAS

Newyoi kiečiai
p. Mykolas Slapšys, panelės An
tanina Meckuraitė, Pranciška
Lauraitytė ir p. Donaldas Vizba
rą grįždami iš atostoginės kelio U
nės iš Californijos stabtelėjo pas ■n
■
p. Vincų Stankauskų, 1132 E. 72

V. Rastenis,
ka. Lauko teniso vyr. teisėjas vykdamas į Santaros suvažiavi St. ir ta proga aplankė Dirvos
redakcijų.
Pr. Misiūnas, plaukymo __ A
mą Tabor Farmoje, sustojo Cle
Matulis, žaidynių gydytojas —
70 Chicagos lietuvių operos
velande pasitarti įvairiais spau
dr. O. Vaitas.
dalyvių
Šias pirmenybes vykdė Vidu dos reikalais.
atvyksta į Clevelandą su Fausto
rio Vakarų Sporto Apygarda ir
spektakliu. Daugumas nakvynes
Antanas Diržys,
Detroito LSK Kovas,
P. Kivelis Dirvos atstovas Venezuelojc, jau pasirūpino pas gimines, pa
grįždamas iŠ Pasaulio Lietuvių žįstamus ar viešbutyje. Nakvy
Seimo, sustojo Clevelande aplan nės reikalingos dar 30 operos
kyti savo artimuosius ir pasitar narių :
SPORTINĖS NUOTRUPOS
Mažionytė Sofija, Vaclovas ii
Naujas vadovas. Detroito LSK ti įvairiais reikalais.
Margarita Momkai, BeinarausKovas krepšininkai jau pradeda
Pirmas operos mecenatas
kas Vytautas, čelkis Petras,
pasiruošimų ateinančiam sezo
Vaitkevičius Vincas, Vakselis
nui. Pereitų savaitę Kovo ko Joseph Mull - Muliolis paaukojo
Leonas, Zurlis Liudas, česunsmandos nariai išsirinko naujų operos pastatymui $100.00 Į sa
kas Jonas, Gutauskas Vytautas,
komandos kapitonų Antanų Rac- vo ložę jis žada atsivesti drau
kų, kuris eis ir trenerio parei gus. Joseph Mull-Muliolis turi
gas. Numatytas naujas ir sekei draudimo ir namų pirkimo-par
davimo įstaigų 6606 Superior
jos vadovas.
Lenkė tremtinė — pasaulio Ave. šiam pirmajam, iki šiol vie
meisterė. Vl-se D. Britanijos Im ninteliam, Operos Mecenatui ren
perijos žaidynėse dalyvavo ir ke gėjai reiškia nuoširdžių padėka.
letas buvusiųt tremtiniu,
G f kurie
Jolantos Drųsutytės ir
gražiai atstovavo savo naująsias
Šarūno Perkaus
tėvynes. Australijoje gyvenanti
lenkaitė Anna Pažėra pasiekė sutuoktuvės įvyksta šį šeštadie
naujų pasaulio rekordų ieties nį — rugsėjo 6 d. 10 vai. Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje.
metime — 57.49 m.
Miela, kad abu jaunavedžiai
Be šios lenkaitės žaidynėse da
lyvavo ir estas Hans Moks iš vra aktyvūs studentų, skautų ir
Kanados. Jis laimėjo ieties me kitose lietuvių organizacijose.

skaito ir lietuvio sportiniu gyveniniu domisi gausi lietuviškoji
visuomenė. Pagal skaitytojų pa
sisakymus, visuomenė domisi
sportine žinia, jei pastaroji yra
gyva, aktuali ir aiškiai supran
tama. Tad mėginsime šiuo ne
jautimu ir vadovautis.
Šio skyrelio kolektyvas steng
sis surašyti ne tik eilinius įvy
kius, bet ir gyvai reaguoti į įvai
rius mūsų darbus. Stengsimės
iškelti "Sportinėse Dienose” da
lykus, kurie verti visos visuome
nės dėmesio. Mes vengsime bet
kokių asmeninių ginčų, tačiau į
kiekvienų prasilenkimų su tiesa
reaguosim savo pastabomis.
Sporto Dienos iš skaitytojų
laukia paramos sportiniam ak
tyvui. Mielai priimsime kiekvie
na sportinio gyvenimo tinkamų
rašinį. Taip pat įdėsime žinias,
kurios ir nesutiks su redakcijos
nuomone aria net bus priešin
gos.
Sporto Dienos visus bendra time 3-čių vietų. Pasekmė —
darbius traktuos vienodai ir ne 70.41 m.
atletikos varžybose Sov. Sąjun
dės jokios žinutės, kuri iškelia
Garsieji latviukai, brolis ir se gos komandų sudėtyje, pasiekė
ne patį faktų, bet savajį "aš". Iš
puikių pasekmių. Svarbesnės iš
tikro, viena iš gražiausių spor suo Konrads startavo už Austra
jų: Mikėnas 10000 m. ėjime —
tinės asmenybės bruožų yra kuk liją plaukyme. Jon Konrads lai
mėjo pirmąsias vietas 440 y. lais 43 min. 39.4 sec., Baltušnikas
lumas.
disko metime — 56.11 m., VaraMaloniai kviečiame visus besi vu stiliumi (17:45.4 min.), o
nauskas — rutulio stūmime —
dominčius ir rašančius sporti Ilsa Konrads 440 y. laisvu sti
17.15 m. ir L. Virkus 10000 m.
niais klausimais, mūsų šiame liumi (4:49.4 min.).
Lietuviai pasižymi. Liepos bėgime — 29:19.0 min.
kukliame skyriuje bendradar
Pasigendama J. Pipynės ir Bibiauti, nors trumpai sportinius mėn. laikotarpyje lietuviai, daja
įvykius apsakyti. Jei nebus apie lyvaudanii įvairiose lengvosios rutės Zalogaitytės
kų rašyti, tai nebus nė jokiu
"Sporto Dienų". Užtat savame
skyriuje stengsimės populiarin
ti lietuviškąjį sportini gyvenimų.
"Sporto Dienos" širdingai dė
koja mieliems "Dirvos" leidė
GREETINGS and BEST WISHES
jams, sutikusiems duoti vietos
To All The Lithuanian People
nuolatos augančiame laikrašty
je.
Pirmuosius žingsnius prade
dame pasisveikinimu — mūsų
darbas ir pastangos šviesesniam
sportiniam rytojui!

VARŽYBAS APŽVELGUS
Rugpiūčio 16-17 d. Detroite
įvykusiose pabaltiečių plaukymo
ir lauko teniso varžybose daly
vavo per 50 lietuvių ir latvių
sportininkų iš Kanados ir Ame
rikos.
Lietuviai geriausiai pasirodė
plaukyme, laimėdami 7 pirmą
sias vietas iš galimu devynių.
Naujus pabaltiečių žaidynių re
kordus atsiekė lietuviai: M. Mozoliaiiskaitė 50 y. laisvu stiliumi
0:39.0 min., B. Adomaitytė 50 y.
krūtine 0:47.1 min., M. Mozoliauskaitė l 0 y. laisvu stiliumi
1:32.2 min., G. Boreišis 44) y.
laisvu stiliumi 5:52.0 min. ir lat
viai 4x50 y. laisvo stiliaus es
tafetę (J. Bomis, Miezitis, J.
Karpa ir A. Upatnieks) 1:52.0
min.
Vyrų lauko tenise dominavo
latviai, o lietuvės — moterų.
Vyrų vieneto pusfinalį pasie
kė vienintelis lietuvis J. Juodi
kis, bet pralaimėjo sekančiame
susitikime T. Ripeliui 6:3; 6:3,
kuris finale pralaimėjo J. Veik
mei 6:2; 5:7; 6:0. Vyrų dvejeto
P. Tupers — J. Veikme, latviai,
laimėjo prieš lietuvius A. ir J.
Juodikius 6:3; 6:8; 6:3.
Moterų vieneto pirma vieta
atiteko lietuvei V. Žemaitienei,
antroji — latvei J. Ludzenicks.
Moterų dvejeto — K. Kuraitytė
ir V. Žemaitienė nesunkiai lai
mėjo prieš Upesleja — Ludze
nicks, latves, 6:2; 6:2. Mišraus
dvejeto finale susitiko lietuviai,

P. Jurgėla
lietuviškojo skautijos sąjūdžio
steigėjas, grįždamas iš IV Tau
tinės Stovyklos, aplankė Dirvos
redakcijų.

kaip niekad su
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• Galite girdėti su ABIEM ausim.

M
ts

a
n

•

21

Jokių

• Stipri

šaukite Mr. NORBUTAS
406 Citizens Bldg.

Vytautas ir Virginija Kupcikevičiai, Mardosas Vincas, Pet
rauskas Vacys, Stropus Vladas,
Dudėnas Juozas, Kalvaitis Leo
nas, Mažeika Vaclovas, Mykolėnas Alfa, Antanavičius Anta
nas, Grina Antanas, Jokubauskas Eduardas, Mockaitis Jonas,
Paškevičius Zenonas, Vaišvila
Vladas, Pakalenka Benas, Linevičius Antanas, Vytautas Virkau, Vaznelis Jonas, Kučiūnus
Jurgis.
Clevelandiečiai, kurie galėtų
apnakvydinti kų nors iš Chicagos
svečių, prašomi skambinti Nijo
lei Bartuškaitei, tel. GL 1-6482.
Chicagiečiai atvyksta autobu
sais prie Masonic Auditorijos
šeštadien rugsėjo 1,3 d. apie 1
vai. p. p. t dar turės prieš spek

ORO VENTILIACIJĄ
• ŠILDO žiemą

n at t

už

ausies.

aid

įematoma

paslėpta

triūbeie

patogumais

NEMOKAMAI

supa

stebuklingais naujais

geresniam

girdėjimui

ir

to

aparo paslėpimo, neįmanomo iki dabar,
užeikite, pašaukite, ar rašykite šiandien.

akiniuose.1

nuneša

garsą!

MAin 1-5252
850 Euclid Avenue

Atsiųskite man

nemokamai

knygelę

apie

Beltone I learing Glasses.

Pavardė

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

Adresas:

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

Namų telefonas TU 6-1149

• ŠALDO vasarą
UR

prijungimų

j ausį.
• Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.

GERESNĖS statybos kontraktoriai

f

hearing

Beveik

D. L. K. Birutės Draugijos
Clevelando skyrius uoliai ruošia
J.
CIJUNSKAS
si rugsėjo 8 d. Tautos šventės
LAIKRODININKAS minėjimui, kuris įvyks rugsėjo
Taiso ir parduoda laikrodžius 20 d. 7:30 vakare Lake Shore
apyrankes ir kitas brangenybes Country Club patalpose.
Programų išpildys p. Auginąs
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.
DĖMESIO!
753 E. 118 St.
GLOBĖ PARCEL
Cleveland 8, Ohio
v
SERVICE. INC.
Telef.: LI 1-5466
Persiunčia Jūsų sudarytus
naujų daiktų siuntinius į Lietu
vą ir visas Rusijos sritis, apmo
kant muitų siuntėjui. Gavėjas
nieko neturi primokėti.
Galima siųsti iki 44 svarų, jei
gu persiunčiamieji daiktai telpa
dėžėje, kurios dydis nustatytas
JAV pašto taisyklių. Maistų kar
tu su rūbai siųsti neleidžiama.
Nepatįkėkit 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
•to U 1 PAt c*»
vikaina.
Adresas: 1313 Addison Rd.
WC WELCOME YOUR SAVINGS
Mtmber f«d«rol Depool Imvronc* Corporation
Kampas Superior ir E. 71st St.
Tel.: UT 1-0806

HENRY

specialių

visais

žindina su

O Duoda high fidelity girdėjimą.

Dr. Jonas Stankaitis su ponia
Solistė Aldona Stempu ienė
parėmė operos pastatymų $25
dainuos Siebelio rolę Fausto auka tapdami Operos Rėmėjais
spektaklyje, Clevelande, rugsėjo ir pasirinko vietas operos spek
13 d. Ryšium su Fausto pastaty takliui ložėje.
mu ji turėjo pasikalbėjimų ir
dainavo televizijoje rugpiūčio 29
Kun. B. Sugintas
d. ir antrų kartą rugsėjo 1 d. Tik
vykdamas ir grįždamas iš Pa
ką grįžusi po kencerto Pasaulio
saulio Lietuvių Seimo New Yor
Lietuvių Seime Nevv Yorke, ji šį
ke, buvo sustojęs Clevelande ir
ketvirtadienį išskrenda į Los An
aplankė Dirvos redakcijų.
geles, Cal., dainuoti Lietuvių
Dienoje.
Lituanus vakaras
įvyks rugsėjo 27 lietuvių salėje.
MŪSŲ SPECIALYBĖ
Programų atliks studentų ir stu
denčių kvartetas iš Chicagos.
Vaistų siuntimas į užsie
Clevelandietė balerina ir dailiojo
nius. Mūsų sandėliai yra pil
žodžio menininkas iš Kanados.
ni, ir užsakymai greit iš
Vakaras bus įvairius ir įdomus.
pildomi. Kainos visiems pri
Bilietai bus po 1.50 dol., 1 dol. ir
einamos.
75 c. Visi kviečiami tų vakarų
MODERN DRUG
praleisti drauge su Clevelando
12429 St. Clair Ave.
akademinio jaunimo organizaci
MU 1-2342
(k) jomis, kurios jį ruošia.

IHį

Duodama KNYGA

• Jokio guziko ausyje. Jokio šniūro.

taklį keletą valandų laiko.

Įstato MONCRIEF

■
■

C O ,

M I' D pNĄ. O

ir Čiurlionio Ansamblio vyrų
choras. Kvietimus galima gauti
pas Draugijos nares. Staliukus
rezervuoti pas p. Kubiliūnienę
tel. SW 1-2582 ir pas R. Premeneckienę tel. CE 1-0740.
Pelnas skiriamas Karo Invali
dams ir Sibiro tremtiniams.
*
D. L. K. "Birutės” Draugijos
Clevelando skyriaus valdyba ma
loniai kviečia nares ir prijaučian
čias laikyti pareiga atyvkti į
trumpų, bet svarbu pasitarimųpobūvį p. Kubiliūnienės bute —
1230 E. 86 gatvėje rugsėjo 6 d.,
šeštadienį, 7 vai. vakare punktu
aliai,
Valdyba

East 185 rajone
mūrinis, 2 miegami, jauki vir
tuvė su tile sink, clay tile vonia,
pilnas, perdalintas rūsys, 1 >/2 dy
džio mūrinis garažas, 50’xl90’
sklypas. Namas reikalingas perdekoravimo, tik 12 metų senu
mo. Žemiau $20,000.
E. A. Baraga Realty
985 E. 185 St.
IV 1-9998
(68)

Skubiai
p a r d uodama skanėstų - maisto
produktų krautuvė. Vynas ir
alus. Gerai išvystyta prekyba N.
parapijos rajone. Parduoda dėl
ligos. Kreiptis pas A. Dailidę.
J. P. Mull-Muliolis
Į Lituanus vajų
HE 1-8516
su 10 dol. auka pirmasis atsilie UT 1-2345
pė Jaunutis Nasvytis, Čiurlionio ________________________ (68)
ansamblio valdybos pirmininkas,
Štai Jums geri namai 2-jų šeimų
tapdamas LITUANUS žurnalo
(side-by-side)
Rėmėju. Kviečiami ir visi cleve
Į pietus nuo St. Clair, E. 149
landiečiai paremti akademinio
gatvės rajone, po 5 kambarius
jaunimo leidžiamų anglų kalba
kiekvienam bute, karšto, vandens
informacini kultūrinį žurnalų
šildymas, 4 automobilių garažai.
LITUANUS.
Prašo tik $13,900.
Vienos šeimos namas
(iražus 3 miegamųjų namas,
Į šiaurę nuo St. Clair, E. 126
garažas, didelis rūsys, poilsio gatvės rajone, 3 miegamieji,
kambarys, kilimai. Lietuvių kai- naujas gaso pečius, garažas. Kai
minystė.
na $11,300.
Šaukti savininkų PO 1-0645.
Turime ir daugiau gerų pirki
________________________ (70) nių. Kreipkitės į
p. ŠIRVAITĮ
Ar Tavo pažįstami
Wm. T. Byrne — Real Estate
1535 Hayden Ave. MU 1-6100
jau skaito
ar namuose KE 1-4080
DIRVĄ?

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

Greta Ezella Theatre

7007 Superior Ave.

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

P. J. KERSIS
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 patarnavimų įvai

riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

LIETUVIŲ

KLUSAS

6835 SUPERIOR AVE.

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. Visų laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.
Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

J AKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo Ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
936 East 185 St.
EN 1-1763
KE 1-7770
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PASIBAIGĖ FORMALUSIS
BENDRUOMENĖS ORGANIZAVIMAS
(Atkelta iš 1 psl.)

DIRVA
feedakcijot ir administracijos adresas — DIRVA,

1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio.

1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS

(buto telefonas: GL 1-3976).

NEBĖRA PALAPINIŲ MIESTO
SKTN. VLADAS PAUŽA

THE FIELD

rai). Išklausė, išėjo pietauti ir
paskui per visas tri$ dienas ven
gė apie tą klausimą užsiminti.
Arba užsiminus, prezidiumo pir
mininkas V. Sidzikauskas vis
rasdavo priežastėlę, dėl kurios
tas klausimas būsiąs svarstomas
Telefonas: H Endersoi "vėliau".
Ir iš tikrųjų, prie to klausimo

laužavietę, skubėdami savosna
palapinėsna ruoštis grįžti namo.
Skubomis vyksta ardomasis darbas, ryšuliai gausėja. Nebėra palapinių miesto, kurio buvimą žymi numinta žolė, takeliai ir įrengirnai. Taip užgeso Jubiliejinė
Stovykla, kuriai kruopščiai ir
energingai buvo ruošiamasi, ku
ri daug skautiško patyrimo ir ži
nių davė. žengdami į 50-sius me
tus, siekime dar didesnio našu
mo, tobulumo ir skautiškos dva
sios, vadovaudamiesi Baden Powelio idėjomis. Būtų gera ir nau
dinga, esant išeivijoje, gyvenant
vieniems nuo kitų labai toli, kad
kas penkeri metai vyktų stovyk
los, kas daugiau mus sustiprintų
ir geriau susigyventume.
Gausus visuomenės lankyma
sis ir mūsų Pirmūno su Sąjungos
Pirmininku dalyvavimas stovyk
loje duoda daugiau pasiryžimo ir
energijos dirbti ir aukotis dėl
skautvbės ir Lietuvos gerovės
Tad, skirdami savo jaunas jė
gas skautavimui, dirbkime, kad
kuo didžiausios laimės atneštume pavergtai, kovojančiai Tėvy
nei LIETUVAI.

Pluoštas metų, nuriedėję pra buose ir didingas dvasioje.
eitin, gausiais prisiminimais ir
Miela ir malonu buvo stebėti
pergyvenimais veda j 1918 me- didingą Jubiliejinį paradą, kur
tua, kada mūsų sostinėje Vilniu žygiavo viena už kita žavesnės ir
je, vaiskiu ir brandžiu žiedu gi gražesnės gretos, su dainos pla
mė Lietuvos Skautija.
čiai sklindančiais akordais. Ne
Buvo šaunūs ir laimingi laikąif verkšlenantį ir dejuojantį įspū
Visur reiškėsi gyvybė ir kūryba. dį sudarė, bet entuziastų ir ko
Lietuva, numetusi svetimos ver votojų. Stovyklos ženklas — Ge
guvės grandines, kėlėsi laisvam ležinis Vilkas, kaip būdingas
ir nepriklausomam gyvenimui. simbolis šių dienų, kad privalo
Gražėjo sodžiai, turtingėjo mies me skelbti pasauliui visa jėga ir
tai, gajėjo lietuviškoji kalba, priemonėmis apie mūsų Tėvynei
gausėjo mokyklos, visur buvo padarytą ir daromą žalą, kuri
žengiama platesne ir našesne didvyriškai kovoja dėl laisvės ir
vaga.
žemės, gyvybės ir nepriklauso
Stipriu daigu stiebės ir skau mybės.
tiškasis jaunimas, kuris per eilę
Po vaisingo* darbo, naudingai
nepriklausomos Lietuvos metų praleisto laiko, turtingesni žinio
išaugo iki 30,000. Skautiškasis mis ir patyrimu, gęstant laužui,
jaunimas, auklėdamasis ir dirb rankų grandinės rate, tyliai niū
damas pagal moderniuosius skau- niuojama malda ”Ateina naktis’’
tybės metodus, nemažą didžių baigiama IV-ji Tautinė Stovyk
darbų kraitį davė Lietuvai. Ne la. Pakelta nuotaika prisipildę
tik namie, bet ir svetur gražiai įspūdžiais, rankas spausdami
reprezentavo Tėvynę.
vieni kitiems linkėdami geriau
Su dideliu dvasiniu pakilimu, sios sėkmės, palieka vienumoje
Ugningu jaunystės džiaugsmu
praėjo jubiliejinės 1928 ir 1938
metų Tautinės Stovyklos, kur
A. Panemunės ir Pažaislio šilai SENSTELĖJĘ NAMAI JAUNINA VEIDĄ
subūrė daugiau, kaip 3000 sto
Laikas dulkėm apneša puikius pestingas ir veiklus pirm. Just.
vyklautojų. Deja, po 22 metų rūmus ir meniškai vertingus pa Vaičaitis, A. Matjoška, inž. J.
darnios veiklos, raudonajam ry minklus. Tų pačių laiko "puoš Dačys, Ant. Vilėniškis, I<. Ado
tų siaubui Lietuvai nešant pra menų” neišvengia ir kuklesni mavičius ir R. Jasiūnas. Negali
gaištį ir mirtį, veržli skautiškoji žmogaus darbai.
didelės rūstybės rodyti ir kiti
gija buvo sunkiai sužalota.
Rodos, dar taip neseniai bosto- skyriaus nariai, kad jiems šia
Vos tik nustojus gausti karo niškių tautininkų talka plušo proga uždedama vienokia ar ki
patrankoms, tuoj atsikūrė skob dienom ir naktim, gražindami ir
tokia pareigų našta. Remonto
tai išeivijoje, tvirtai pasiryžę, puošdami savo namus. Kurį lai darbai turi būti baigti prieš Tau
nenutraukiama grūdine dirbti ką apie tą pastogę sklido pasigė tos šventę, kurią ALT S-gos Bos
dėl gražesnio skautiško g”v°ni- rėjimą kelią gandai daugely šio tono skyrius rengia rugsėjo 13
mo ir šviesesnės Lietuvos
krašto lietuviškųjų židinių. Ta d.

vės. Visame pilnume pasirodė čiau gana greitai dienos senste-

'

Bostono tautininkams beveik
visko užtenka, tik pinigų stinga,
tai, ilgokai pasvarsčius, teko atsisakyti ir nuo inž. J. Dačio ir
nuo arch. J. Okunio projektų,
kurie Vytauto Didžiojo statulą
(skulptoriaus Kašubos darbas)
norėjo tinkamiau eksponuoti.
Bet nebloga ir tai, kas dabar yra
daroma — statula bus perkelta
salėn į specialiai paruoštą nišą
iš koridoriaus, kur jai stovėti
visai netiko.
Atnaujintoj salėj, kurią dabar

jau bus galima vadinti portretų
sale, naujai bus atidengtas pre
zidento Ant. Smetonos skulptū
rinis biustas, Dr. J. Basanavi

vos apie 40 delegatų pasiliko vė
liau — paskutinę dieną, jau po
to, kai oficialiai seimo darbai bu
vo baigti, seimas viešai uždary
tas, o tie pasilikusieji delegatai
jau buvo 9 valandos (be pietų ir
vakarienės) posėdžiavę, nebe
juokais pavargę. Dar porą va
landų tą reikalą svarstę, pavargę
atstovai konkretaus nutarimo,
nepriėmė. J. Račiūno, siūlytos iš
eities nedrįso bandyti (t. y. iš
rinkti komisiją, kuri tartųsi su
esamais politinės veiklos fon
dais). Griebėsi verčiau antrosios
J. Račiūno, alternatyvos — reng
ti Bendruomenės reikalams at
skiras rinkliavas ir skirti tam
tikslui specialias Lietuvių Ben
druomenės Dienas. Bet ir tą min
tį konkretizuoti pavesta valdy
bai.
Šalia šių esminių dalykų vyko
daug įvairių "priedų", apie ku
riuos kalbėsime atskirai. —vr.

Dainininkė JINA VARYTE, debiutuojanti Clevelande Jau
nųjų Menininkų koncerte. Programoje lietuvių kompozito
rių dainos, klasiniai kūriniai ir operų arijos.

DETROIT

čiaus ir neseniai mirusio Ant. DETROITO LIETUVIŲ ŽINIAI

Olio portretai. Iš anksčiau toje
Pranešama, kad visi vaikai,
salėje jau yra matomi prez. Wa- norintieji lankyti lituanistinę ar
shingtono portretas, garbės pir pradžios mokyklą, registruojasi
mininko J. Kasmausko biustas ir pas Lietuvių Bendruomenės apy
dail. Vikt. Andriušio darbo kan. linkės švietimo vadovą Vacį Lė
J. Tumas-Vaižgantas. Artimiau lį. 15483 Ward St., Detroit 27,
sioje ateityje rengiamasi įsigyti tel. UN 4-5481 iki rugsėjo 7 d.
ir pakabinti Dr. Vinco Kudirkos Atsiradus pakankamam mokinių
paveikslas.
skaičiui, tai pat veiks ir aštun
Vytauto Didžiojo statulos, tas skyrius.
*
Ant. Smetonos biusto, J. Basa-’
navičiaus ir A. Olio portretų ati
Išvyka. Vietos Lietuvių Ben
dengimo iškilmės įvyks rugsėjo druomenė rugsėjo 20-21 d. ruo
1,3 d., kai bus švenčiama Tautos šia išvyką į ALRK Federacijos
šventė. Kiek teko patirti, ta pro ūkį prie Manc.hester. Norintieji
ga į Bostoną atvyksta Lietuvos nakvoti bus aprūpinti nakvynė
gen. konsulas J. Budrys iš Ne\v mis. Numatyta įvairi ir įdomi
Yorko, p. V. Olienė ir ALT S-gos programa.
*
pirm. inž. Eug. Bartkus iš Chi
eagos. Labai laukiamas ir adv.
Lankėsi. M. Plechavičius ir p.
Jul. Smetona iš Clevelando. šven Sakalauskienė iš Chieagos viešė
tėje žodį tars ir Lietuvos garbės dami Detroite aplankė savo gimi
konsulas Bostone adv. A. O. nes ir pažįstamus.
Shallna.
«

Pianistas ANTANAS SMETONA, dalyvaująs Jaunųjų Me

nininkų koncerte. Programoje: Čiurlionio, Chopino ir Beethoveno kūriniai.

JAUNŲJŲ MENININKŲ

KONCERTAS
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 7 vai. 30 minučių
SEVERANCE CHAMBER MUSIC HALL

11001 Euclid Avenue

Tautos šventė bus švenčiama
Algis Rugienius, LSK Kovo
naujai atremontuotoj salėj. Po
pirmininkas, buvo išvykęs atlik grindo tikėti, kad tie žmonės ne tuviška muzika ir informuojan
iškilmingo akto bus vaišės 2-jam
apvils detroitiečių, windsoriečių čią apie vietos įvykius.
aukšte. Vaišių motu meninei ti karinius pratimus.
Gegužinėje, be puikios havair kitų artimesniųjų apylinkių
•
šį kartą atnaujinama tik apa programai atlikti yra kviečiami
lietuvių, kurie atsilankys į ge jiečių muzikos ir gero bufeto,

skautai stovykliniame gyveni lėjimu apdengė ir šias gražias tinė salė ir pirmojo aukšto kori op. sol. St. Liepas, komp. J. Gai
me, palaikyme santykių su kita pastangas.
doriai. Salėje įrengiama niša Vy delis, rašytojai Ant. Gustaitis ir
taučiais skautais. Didesniam pa
Spalvų skaistumą prarado tauto Didžiojo statulai, kuri iki St. Santvaras.
tyrimui buvo suruošta daugybė ypač apatinioji salė. Be to, atsi šiol turėjo menkai garbingą vie Taigi, Bostono tautininkai dir
stovyklų, kursų ir iškylų. Nekar rado naujų meninių vertybių, tą laiptų aikštėje. Tiesa, ir da ba ir pluša. Jų rengiama Tautos
tą tarptautiniuose laužuose lai kurioms reikėjo surasti vietą, ir bar įspūdingoji statula neturės Šventė rugsėjo 13 d. turėtų gerai
mėjome pirmąsias vietas. Sėk naujų sumanymų, kuriuos derė parodinio kampo, iš kurio ji bū pasisekti, nes tuo metu ir jų naminga buvo trisdešimties metu jo įgyvendinti.
tų gerai lankytojams matoma. | mai jau bus atjaunėję.
St. S
sukaktis, kuri vyko dviejose sto
Ir nenuostabu, kad ALT S-gos
vykiose Vokietijos šiaurėje ir Bostono skyriaus namų ”jauniPietuose. Dalyvavo daugiau 1000 nimo” problema vėl iškilo. Tie
stovyklautojų.
namai nuo iškilmingo atidarymo
Palikę alkanas ir šaltas sto dienos juk nebuvo uždaryti. Ke
vyklas, plačiai pasklidome pa letą metų juose virė, kunkuliavo
saulyje siejami vienon organiza žymi dalis Bostono lietuvių kul
cijon Lietuvos Skautų Sąjungom tūrinio ir visuomeninio gyveni
Po našių darbo vaisių, kliūčių ir mo. Daugiausia toj apatinėj sa
sunkumų, gaivinami ir stiprina lėj rinkosi jaunimas, iškilmingus
mi savo siekimų, rugpiūčio 16 posėdžius ir minėjimus rengė
dieną, svetingoje JAV, žemėje, Kultūros klubas, savo repetici
pradėjo stovyklavimą IV-ji Tau jas darė Bostono Dramos Sam
tinė Stovykla. Didžio siekio ve būris, repetavo Vyrų choras,
dini, entuziazmo lydimi čia buvo Santara surengė bent porą dai
atvykę daugiau kaip 800 stovyk lės parodų, jaunavedžiai kėlė
lautojų.
vestuvinius pokylius, o ir pati
Įspūdinga Highland State Re- skyriaus valdyba buvo gyva ir
creation Area, Milford, Michi veikli, šaukė "seimus”, rengė pa
gan, greitai pasidarė žalsvųjų sitarimus, pobūvius. Tad šitaip
palapinių miestu, priešakyje su su batų padais išėjo gatvėn grin
didinga Gedimino pilimi, kurios dų dažai, nuo įvairių papuošimų
bokšte plevėsavo Lietuvos tri susibraižė ir susitepė sienos. Prancūzi jis premjeras De Gaulle važinėja po Afriką, propaguo
spalvė. Skoningai ir gražiai įsi Jauki ir maloni patalpa pradėjo damas naująją konstituciją. Kai kuriuose miestuose jis buvo vie
rengė stovyklautojai, visur pa apšepti, namų veidas senstelėjo.
tinių gyventojų gana šaltai sutiktas.
brėždami lietuvišką momentą.
žinoma, jei būtumėm turtin
Stovykliniai vartai, darželiai, gesni, tai ne tokius namus turė
BILIETUS FAUSTO OPEROS SPEKTAKLIUI
įvairiausiais ornamentais išve tumėm ir ne tokiu būdu jų pavi
CLEVELANDE RUGSĖJO MĖN. 13 I). 7:30 VAL. VAK.
džioti stalai, mūsoji seklyčia liu dalą jaunintumėm. Bet dabar ir
Masonic Auditorium — 3615 Euclid Avė.
dijo ne tik skautų lietuviškos vėl atsirėmėm į lietuviškąją tal
dvasios stiprumą, pagarbą ir ką. štai, jau antra savaitė, kai
GALIMA UŽSAKYTI PAŠTU. UŽSAKYMUS SU PINIGAIS
meilę Lietuvai, bet ir rodė išra Bostono Tautinės Sąjungos na
SIŲSKITE:
dingumą ir sumanumą. Nė vie muose dirba "mūrininkai, staliai,
Nijolė Bartuškaitė, 1893 Rosalind Avė., E. Cleveland 12, Ohio.
nas lankytojų niekur kitur nesu dažytojai ir elektrikai". Tuos se
tiko tiek jaunuolių, pasipuošusių nus ir garbingus amatinin'kų pa
Kainos:
Main Floor $6.00, $5.00
savo rankų austais diržais, kak vadinimus čia įsegiau į kabutes,
Mezzanine $6.00, $5.00, $4.00
laraiščiais, juostelėmis, kaip sto nes šį kartą pagrindinį darbinin
Balcony $5.00, $4.00, $3.00
vykloje. Visa tai džiugino ir kė kų cechą sudaro dipl. inž. Br.
Clevelande gyvenantieji bilietus gali gauti pas santariečius ir
lė pasigėrėjimą. Vakaro laužų Galinis, paruošęs remonto pro
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMUOSE
įvairi programa, lietuviškoji dai jektą, o darbus vykdo dipl. inž.
6933 SUPERIOR AVĖ.
na, pasakojimai veržėsi jaunųjų J. Dačys, dail. Vikt. Andriušis,
PITTSBURGH, PA. operos bilietus platina p, Antanas žair suaugusiųjų širdvsna, žadin meisteris K. Adomavičius ir elek
liaduonis, 3718 Superior St., Homstead Park, Pa.
dami kilniuosius jausmus. Visa trikas Ant. Bačiulis. Pirmoj ei
Telef.: HO 1-6041.
kartu suglaudus, rodo, kad mūsų lėj cechui talkina skyriaus val
DETROIT, MICH. biletai gaunami NERINGOS krautuvėje,
jaunimas gyvas lietuviškiems dyba, kurios rūpesčiais dalijasi
1906 Twenty-Fifth St., Tel. TA 6-7134
reikalams, sąmoningas savo dar- j garbės pirm. J. Kasmauskas, rū- /WSZWWWWVWWW\ZWV'ZWWWWWWWWWV\

40 metų skautijai. Dr. V. Če

pas, L. S. S. Tarybos pirminin

bus loterija, o šokiams puiki sa

gužinę.

Tad sekmadienį visi į Radijo lė. Be to, Bendruomenės Balso

kas ir s. V. Pauža kalbėjo per Klubo gegužinę. Platesnių inforradiją 40 m. Lietuvos skautijos macijų klubas duoda kiekvieną
įsikūrimui atžymėti.
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 va),
ryto iš WCHB radijo stoties,
Vietos Lituanus žurnalui rem )anga 1440, Inkster, Mich.
ti Garbės Komitetą sudaro: Alė
J. G. R.
Rūta N a k a itė-Arbačiauskienė,
kun. dr. I. Boreišis, J. Černius,
dr. A. Damušis, dr. E. Gurskytė-Paužienė, dr. V. Majauskas
PHILADELPHIA
F. Motuzas, E. Paurazienė, dr.
T. žiūraitis, O. F., inž. J. Gaižu
VIENINTELĖ GEGUŽINĖ
tis.
Lapkričio 22 d. ruošiamas va
Pirma ir paskutinė vieša ge
karas žurnalo "Lituanus” parė gužinė šiais metais, rengiama
mimui.
j. Lietuvių Bendruomenės Balso —
radijo valandėlės, įvyks rugsėjo
LIETUVIŲ RADIJO KLUBO 7 d., sekmadienį, 1 vai. p. p., gra
(Lithuanian Voice) gegužinė žioje, medžiais apaugusioje, čiaįvyks rugsėjo 7 dieną Bcechnut po - Cziapkevicz sodyboje, esanoje prie Bellmawr miestelio,
G rovė darže.
Radijo Klubo vadovybė neap prie N. J. kelio 42. Visi mėgstan
vylė detroitiečių, atidarydama tieji gražioje gamtoje praleisti
naują radijo valandą WLHB ra laiką ir pasimatyti su savo drau
dijo stotyje, nes savo programa gais ir pažįstamais, tikimasi, at
nedaro lietuviams gėdos, bet silankys i šią gegužinę ir tuo pa
duoda puikų pasididžiavimą.
rems radijo valandėlę, kas sek
Taigi turime pakankamai pa- madienį mus linksminančią lie-

5 metų gyvavimo proga kalbės
Apylinkės Bendruomenės pirmi
ninkas prof. J. Puzinas.
Gegužinę lengviausia pasiekti,
važiuojant per Walt - Whitman
tiltą į kelią Nr. 42, kur maždaug
už 5 mylių nuo tilto yra Bellmawr miestelis. Atvažiavę per
Walt-Whitman tiltą ir privažiavę
Bellmawr, važiuoja iki West
Browning Rd. ir čia pasuka į de
šinę ir važiuoja šiuo keliu iki
Crock St. Pasukę į Crock gatvę,
ja važiuoja, kol pervažiuoja til
tą, o už tilto antroji sodyba yra
Čiapo — tai gegužinės vieta.
Bellmawre nuo W. Browning Rd.
kelias į gegužinę bus paženklin
tas atitinkamais ženklais.
P. M.
KAS

UŽSISAKĖ
DIRVĄ —
TAS NESIGAILĖJO!

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS Į SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583
(Licensed by USSR)
MŪSŲ SKYRIAI
11339 Jos. Campau
900 Literary Rd.
332 Fillmore ve.
116 East 7th St.
Detroit 12, Mich.
Cleveland 13, Ohio
Buffalo 6, N. Y.
New York City
Tel. T0wer 1-1461
Tel. MOhawk) 2674 Tel. T()wnsend 9-3980
Tel. YU 2-0380
132 Franklin Avė.
308 West 4th St.
632 W. Girard Avė.
Hartford, Conn.
Boston 27, Mass.
Philadelphia 23, Pa.
Tel. CHapel 6-4724
Tel. ANdrew 8-5040
Tel. WAlnut 5-8878
Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į mū
sų patyrusius, atidžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.
Mūsų

didžiulė

firma,

turėdama

tūkstančius

patenkintų

klijentų,

100%

garantuoja siuntinių

statymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites

pri

(oro

paštu per 7-12 dienas).
Jūs dar spėsite persiųsti maisto produktus vasaros laikui.
Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, kaip tai — sviesto, arbatos,
kavos, ryžių, kumpių ir t.t., o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.
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