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THE FIELD

Amerikos Balsas ir toliau 
klaidžioja laiko ir erdvėje

ŽADĖJO PAGERINTI PROGRAMAS IR SUSTIPRINTI STO
ČIŲ GALINGUMĄ, O TIK PALENGVINO RUSAMS TRUKDY
TI GERIAUSIAI GIRDIMĄ STOTĮ___ RETRANSLIACIJOS IS
WASHINGT()NO YRA BLOGOS TECHNINĖS KOKYBĖS. — 

JUOKAI NEVIETOJE

/ (Mūsų korespondento Europoje)

Ne nuo šiandien Amerikos j mo pakėlimo nėra. Jei viena ku- 
Balsas yra tapęs karčios kritikos ria stotimi transliuojama pro- 
taikiniu. Ypač taikli kritika, ar- grama ir prasiveržia pro sovietu 
gumentais pagrįsti pareiškimai nutiestus trukdymus Europoje, 
sutirštėjo, kai buvo patirta Rai-{tai galutinis trukdymas užbai- 
tuju Rumu nusistatymas likvi- giamas zoninių trukdytojų. Pav. 
duoti Amerikos Balsą Europoje. Lietuvoje vietiniai (zoniniai) 
Tiesa, nuosprendžio pakeisti ne- trukdytojai veikia 25-30 kilo- 
pavyko. Rugpiūčio 31 d. Ameri- metrų spinduliu. Jų yra įrengta 
kos Balsas Europoje tapo už- po 3 ir 5 Vilniuje, Klaipėdoje, 
čiauptas. Dabar lieka tik vertin- Kaune, Šiauliuose, Panevėžy. Kol 
ti Jungtinių Amerikos Valsty- veikia zoniniai trukdytojai, sto- 
biu Informacijos Agentūros ir čių galingumo pakėlimu nieko 
Amerikos Balso direktorių pada- gero negalima pasiekti. Yra tik 
rytus pareiškimus, ryšium su viena praktiška išeitis: Ameri- 
pasipylusia kritika ir protestais. kos Balso programos Lietuvai

Amerikos Balso Europos už-1 turėtų būti transliuojamos ne 
darymą direktoriai Allenas ir' keturiomis bangomis, bet ma- 
Lumis aiškina būk norima ge- žiausiai iš 8-10 stočių, kaip yra
rinti transliuojamas programas, 
stiprinti radijo stočių galingumą 
ir nugalėti sovietų radijo stočių 
daromus trukdymus.

O kaip reikalai atrodo tikro
vėje? Uždarius Amerikos Balsą 
Europoje, iš Washingtono lietu
viu kalba transliuojama progra
ma liko kokia buvusi. Radijo sto
čių galingumas nesustiprintas. 
Sovietų trukdymai išplėsti iki 
maksimumo. Amerikos Balso Eu- 
ropoie likvidavimas išėjo į nau
dą tik sovietams.

Jei iki rugpiūčio 31 d. sovie
tai turėjo apsčiai darbo trukdy
ti vienu metu iš VVashingtono ir 
Europos transliuojamas progra
mas, dabar visos sovietų truk
dymo stotys yra pajungtos vien 
tik iš VVashingtono transliuoja
moms programoms nutildyti.

Jei anksčiau Europoje esanti 
amerikiečių stotis (veikianti 251- 
mo metro banga) sovietams bu
vo kietas riešutas ją blokuoti, 
šiandien, po pravestos Amerikos 
Balso Europoje reorganizacijos, 
ši stotis (o ji Lietuvoje buvo ge
riausiai girdimai sovietų yra 
smarkiausiai trukdoma, ir girdi
mumas nebeįmanomas.

Tiesa, lietuvių kalba iš Wa- 
shingtono programa dar yra per
duodama 13, 16 ir 19 metru ban
gomis. Bet iš Lietuvos į Vaka
rus atvykę lietuviai iau senia1’ 
yra pasakoję, o naujai atvykę 
pakartotinai patvirtina, kad ge
riausių sovietų gamybos radijo 
imtuvų bangų skalė prasideda 
tik nuo 25-ių arba nuo 30 metrų

O kaip su Amerikos Raišo va
dovų aiškinimais dėl radijo sto
čių galingumo sustiprinimo?

Kol kas jokio stočių galingu-

buvę 1954-56 metais.
Nieko gero su amerikine in

formacija nebus pasiekta, jei 
Amerikos Balsas lietuviams ro
dysis tik kartą per parą. Vien
kartinis ar dukart inis pasirody
mas lengvai yra eliminuojamas 
sovietų trukdytojų. Su nauja 
programa Lietuvai, Amerikos 
Balsas mažiausia turėtų rodytis 
du-tris kartus per parą ir šios 
programos turėtų būti kartoja
mos bent šešetą kartų.

Svarbiausia dar tai, kad Lietu
vai skirta programa būtų per
duodama ne vien iš VVashingto
no, bet ir iš Europos. Juo dau
giau kartų per parą bus trans
liacijų, tuo bus apsunkintas so
vietų trukdytojų veikimas. Yra 
žinių, kad sovietu trukdytojai

pareikalauja didelio elektros 
energijos krūvio ir tuo susilpni
na sovietų pramonės mašinų su
kimąsi.

Amerikos Balso direktoriams 
nemažiau turėtų rūpėti ir tech
niškoji programų perdavimo ko
kybė. Likvidavus europinį Ame
rikos Balsą, stotys vistiek liko 
Europos kontinente. Jomis pro
grama yra retransliuojama iš 
VVashingtono. Bet dėl milžiniškų 
nuotolių, dėl atmosferinių truk
dymų, saulės dėmių įtakos į ra
dijo bangas bei kitų techniškų 
negalavimų, iš VVashingtono 
transliuojamos programos, Eu
ropoje esančių stočių techniškai 
yra blogai priimamos ir bloga 
kokybe pertransliuojamos į Ry
tų ir Centro Europos kraštus. To 
anksčiau nebuvo, kai programa 
buvo transliuojama iš Amerikos 
Balso studijų Europoje.

Negalima tylomis praeiti ir 
pro kitas su Amerikos Balso Eu
ropoje likvidavimu susijusias 
vvashingtonines išdaigas. Kriti
kai ir protestams plaukiant į 
VVashingtoną, Amerikos Balso 
vadovai ėmė juokauti, kad lietu
viai jau pakankamai moką, kiti 
baigia pramokti anglų kalbos ir 
Amerikos Balso programų galį 
klausytis anglų kalba.

Juokauti niekam neuždrausta. 
Bet kai juokaujama iš lietuvių 
ūkininkų, kurie sudaro 80rz 
Amerikos Balso klausytojų au
ditorija, toks juokas yra įžei
džiantis.

Tokia yra susidariusi padėtis 
likvidavus Amerikos Balsą Eu
ropoje. Kol kas nėra ženklų, kad 
vykdant reorganizaciją, Ameri
kos Balso vadovams būtų rūpėję 
Amerikos Balso programų efek
tyvumas, jų techniškoji kokybė, 
girdimumo gerinimas. Kas šiuo 
metu vyksta po vadinamos reor
ganizacijos, nerodo, kad Ameri
kos Balsas neštų pavergtiesiems 
vilties ir suraminimo žodį.

St. Jaras

KIPRAS APRIMSTA
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Bo eilę mėnesių trukusio te
roro Kipras pradeda grįžti į nor
malesnio gyvenimo vagą. Nyks
ta baimė, žmonės drąsiau vaikš
čioja net apgriuvusiame Nico- 
sios senamiestyje, kur dar prieš 
keletą savaičių šaudėsi turkai ir 
graikai, kur degė namai ir lie
josi kraujas.

Keliaujantis graikas pardavė
jas, kuris dar neseniai vengė 
parduoti turkui kelis agurkus, 
šiandien laisvai važinėja pilnu 
vežimu, nesibijodamas turkiškų 
oeilių, kurie ten perdažnai buvo 
naudojami. Dingsta iš gatvių 
spygliuotų vielų užtvaros, ir jau
ni anglų kareiviai, kurie rūsčio
mis minomis krėtė autovežimius, 
:eškodami ginklų ir teroristų, 
šiandien vėl šypsosi, nors jie ir 
sunkiausiu metu nebuvo praradę 
savo mandagumo.

Macmillano planas, kuris tu-

metams atnešti ramybę, pasiro
dė gana sėkmingas, nors Atėnai 
jį ir vėl atmetė. Tačiau gyvento
jai nori ramybės. Ypač graikai, 
kurie nepaisant jų persvaros 
skaičiumi, visada pralaimi. Ra
mybę padidino ir 2,000 įtartinų 
asmenų areštai, kurių tarpe, kaip 
žinoma, buvo keli šimtai teroris
tų organizacijos EOKA aktyvis
tų. Ir, nors užsieniečiui nelabai 
norima prisipažinti, daugumas 
kipriečių tuo džiaugiasi.

To priežastis slypi fakte, kad 
EOKA teroristai pradėjo praras
ti graikiškosios gyventojų dalies 
paramą ir pasitikėjimą, didėjant 
teroro veiksmams. Nėra jokia 
paslaptis, kad, įsisiūbavus tero
rui, EOKA nariai nevengė savo 
metodų pritaikyti ir patiems 
graikams, norėdami juos įgąz- 
dinti ir prievarta išgauti para
mos. Ir tuo jie pasiekė tik prie-P R A D E I) A M E

S P AUSDINTI
prof. Algirdo J. Greimo 

įspūdžius iš kelionės Vidur
žemio jūros pakraščiais — 
nuo Egipto iki Paryžiaus.
Kelionė, kiek galime spręsti 
iš jau turimos užrašų dalies, 
pasižymėjo ne nuotykiais, o 
progomis pasamprotauti ne 
tik apie laivus, bet ir apie 
mintimis praplaukiamus da
lykus.

Prof. A. Greimas su šei
ma viešės Paryžiuj, pas 
prof. G. Matore (17, rue de 
Passv, Paris 16-e) iki rug
sėjo 26 dienos, paskui iš
vyks į Ankarą, Turkijos 
sostinę.

(Žiūr. 3 psl.)

Anglų saugumo įstaigos ta 
buvo pranašavusios jau seniai 
Tačiau EOKA terorui palaužti 
reikėjo gauti ne tik labai san
tūraus gubernatoriaus leidimą, 
bet ir Londono vyriausybės pri 
tarimą. Ir tam proga atėjo tik 
tada, kai teroristai nužudė kele 
tą britų karių.

Dabar perspektyvos taikiam ir 
tvarkingam gyvenimui yra di
desnės, negu prieš metus. Gy
ventojų tarpe vis labiau pradeda 
įsiviešpatauti įsitikinimas, kad 
ryšiai su Anglija salai vis tebėra 
naudingi. čia aiškiai žinoma, kad 
40,000 britų karių kasdieną duo
da po svarą pajamų kiekvienam 
gyventojui. Tai reiškia 12-15 
mil. svarų peę metus, tuo tarpu 
kai visos salos pajafnos siekia 
75 mil. per metus. Trečdalis gy
ventojų tiesiogiai ar netiesiogiai 
gyvena iš britų įgulų, kurioms, 
iš kitos pusės, sala dėl geografi
nės padėties ir Vid. Rytų politi
nės būklės yra labai svarbi.

Turkai, tesudarą tik penktada
lį iš maždaug pusės milijono gy
ventojų, yra pats pastoviausiais 
elementas, ir nėra jokios paslap
tie, kad didžioji britų adminis
tracijos dalis saloje remiasi lo
jalumu turkų, kurių nežavi "at
sipalaidavimo nuo Anglijos” idė
ja. Jei jie ir buvo pradėję reika
lauti salos padalinimo — tai bu
vo tik turkų mažumos vadų po
litinis manevras, siekiant užša- 
chuoti graikus ir atsakant į 
"Enosis” šūkius. Reikia neuž
miršti, kad Kipre turkų koloni
jos yra išsiblaškiusios po visą 
salą, ir tuo pačiu pasidalinimo 
arba atsipalaidavimo nuo Angli
jos idėjos jiems ^nėra labai pri
imtinos.

EOKA teroristams, žinoma, ir 
ateity gali sektis krautuvių sa
vininkus priversti 24 valandas 
streikuoti, paštų ir britų įgulų 
kantinų veikimą paraližuoti, nes 
visa prekyba ir įstaigos yra 
graikų rankose. Tačiau daugu
mas jų — neskaitant amžinai ne
ramių paauglių, kurie visada ir 
visur mėgsta neramumus — aiš
kiai mato, kad tai reiškia ne po
litinę kovą, o darbo ir pajamų 
netekimą. Ir jei didžiosios grai
kų firmos ir toliau tebėra pri
verčiamos šelpti EOKA, tai ne
reiškia, jog jie tai daro iš įsiti
kinimo ar simpatijų. Atvirkš
čiai, EOKA metodai tik pakenkė 
”Enosis” idėjai. Ir tai puikiai 
žinoma ne tik Londone, bet ir 
Atėnuose bei Ankaroje.

O jei dar ir dabar prie nuoša
lesnių kelių stovinčos Coca-Cola 
iškabos tebeužtepliojamos mėly 
nais dažais vien tik dėlto, kad 
jose yra lotynų raidžių, arba iš 
pasalų žudomi biblinės išvaizdos 
kalnų piemenys, apdulkėjusiose 
kalvose ganą sulysusias avis ir 
ožkas — tai nėra joks organiza
cijos stiprumo įrodymas. Lygiai, 
kaip ir graikų vyninių "apsivaly
mas”, šalinant reklamas anglų 
kalba — jos vistiek savo gami
nius didžiąja dalimi parduoda 
britų įguloms ir pigioms kavi
nėms Anglijoje.

Valst. sekr. John Foster Dulles įteikia dovanas teniso pirmenybių laimėtojams: australui Ashley 
, Cooper ir amerikietei Althea Gibson.

UŽRAŠAI IŠ BENDRUOMENĖS SEIMO
Dailės paroda

žaibai ir perkūnai (protestai 
ir atsisakymai dalyvauti) išgar
sino šią parodą iš anksto, žino
ma, tik mūsų (laikraščius bent 
kiek skaitančių) pačių tarpe. 
Turbūt aidės kontra versi jų gar
sas apie ją dar ir toliau.

Susitikimų su senai nematy- 
ais draugais atmosferoj peržvel

gus tą parodą ir valandėlei užsi
merkus, akyse mirga kažkas pa
našu į Moderninio meno muzie- 
uje matytas figūras. Daug ab

strakčių ir ne taip abstrakčių 
margumynų, nemaža ir temati
nių piešinių. Ar visa tai moder
nu, ar jau senstelėję — ne taip 
au labai svarbu. Asmeninis dal
ininkų individualumas, regis, 

sugeba įspausti savo pėdsakus 
net ir grynai abstrakčiose lini
jų, spalvų bei dėmių kombinaci
jose. Klausimas tik, kiek čia yra 
vietos tautiniam individualumui, 
apie kurį taip dažnai rūpinamės. 
Sakysim, ir šią parodu rengiant, 
kas norėta parodyti: lietuviška 
dailė, ar lietuvių dailininkų kū
ryba ?

Ko reikia, kad dailės kūrinys 
būtų laikytinas vienu iš lietuviš
kos dailės pavyzdžių ? Ar iš viso 
yra toks dalykas, kaip lietuviška 
dailė? Gal yra tik lietuviais be
sivadiną, arba iš Lietuvos kilę 
dailininkai, savo kūryboje gal 
nei neturį jokio bendro požymio, 
vadintino lietuvišku? Kur ieško
ti šios parodos lietuviškumo žy
mių: ar rodomuose kūriniuose, 
ar dalyvaujančių dailininkų gi
mimo metrikose?

Mąno diletantiškas įspūdis — 
kai kuriuose kūriniuose jautrus 
žvilgsnis turbūt atrastų lietu-

Jacob Beam

viams būdingų elementų; kituo
se gal ras tik pademonstravimą, 
ką katras lietuvis dailininkas da
ro iš linijų, spalvų, atspalvių .. . 
Tuo atveju gal tada netenka nei 
kalbėti apie lietuviškos dailės 
kam nors rodymą, o turbūt tik 
apie bandymą parodyti, kad lie
tuviai dailininkai irgi "nepėsti”, 
tai yra, moka padaryti panašiai 
kaip ir kiti, gal kartas net lygiai 
gerai arba net ir geriau kaip kiti.

Čia gal yra problema parodų 
katalogų redaktoriams ir . . . gy
vosios lietuvybės studijų orga
nizatoriams. Yra nuomonių, kad 
lietuvybė esanti ne tik archyvuo
se. Lietuviška esą viskas, ką lie
tuviai faktiškai kuria, ką priima 
ir ką vartoja, nors tai ir nebe
panašu į tą, kas kadaise gyvenu
sių lietuvių buvo kuriama, pri
imama ir vartojama.

Tokios nuomonės negalima at
mesti, nors negalima be rezervų 
ir priimti. Pavyzdžiui: jei Elvis 
Presley būtų paaiškėjęs esąs lie
tuvis (kaip kažkas bandė įtiki
nėti), jei jo menas(?) lietuvių 
būtų visuotinai priimtas ir var
tojamas — ar tai būtų gyvosios 
lietuvybės apraiška?

Lietuvių dailininkų kūryba 
gali būti (ir daugeliu atvejų yra) 
kultūrinė vertybė, bet ar būtinai 
lietuviška tautinė kultūrinė ver 
tybė, tai dar klausimas, kurį rei
kia gerokai pasvarstyti. Pavyz
džiui, jei geras lietuvis surastų 
naujus žibalo šaltinius, arba ura- 
nijaus ar net kokio visai naujo 
ir labai naudingo elemento ka
syklas: lietuvis būtų atradęs ver
tybę, bet dėl to ji juk negi būtų 
"lietuviška tautinė” vertybė.

Man regis, kad lietuviai dailį- 
ninkai dabar vieni sėkmingai, 
kiti ne taip sėkmingai, bando 
kurti daugiausia tarptautinio po
būdžio vertybes, šie (diletantiš
ki) žodžiai — ne smerkimas, tik 
konstatavimas.

vadina spaudos paroda, nes joje 
yra ir laikraščių bei žurnalų. Bet 
daugiausia knygų. Tik ne visų 
knygų, nei Amerikoj, nei "pa
sauly" išleistų.

Pasaulinio seimo proga būtų 
pritikę turėti visos užsienio lie
tuvių spaudos parodą. Tokia pa
roda (svarbiausia — rinkinys) 
yra būtinas dalykas^ jei ne čia, 
tai kita proga. Bet viską surink
ti ir tinkamai parodyti — tai ne 
kelių savaičių darbas ir ne kelių 
šimtų dolerių išlaidos. Ar kas 
nors imsis tokį uždavinį atlikti? 
Uždavinys — visiškai pritinka
mas tokiam dideliam vardui, kaip 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė!

( Perkelta į 6-tą pusi. )
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rėtų Kiprui bent septyneriems šingų rezultatų.

JAV aviacijos v-ko pavaduotojas gen. Curtis Lemay Formozoje 
sutinkamas nacionalistų gen. Wangšuming.

PRANAS
BARONAS-BARANAUSKAS, 

Šiaulių Apygardos Teismo pir
mininkas, kaip mums praneša, 
yra miręs ištrėmime 1942 me
tais. Jis buvo suimtas 1940 m. 
birželio mėn. <

Pr. Baronas-Baranauskas bu
vo aktyvus visuomenininkas ir 
tautininkų veikėjas. Daug jo ar
timųjų ir pažįstamų dabar gyve
na JAV ar kitur laisvajam pa
sauly.

Broliui Kaziui Baronui, gyve
nančiam Kanadoje, reiškiame gi
lią užuojautą.

Wang Ping-nan

Komunistams paskelbus, jog jų 
ambasadorius Lenkijai Wang- 
pingnan grįžo Varšuvon, duoda 
pagrindo spėlioti, kad jis atsto
vaus Kiniją projektuojamoje 
Varšuvos konferencijoje. Iš JAV 
pusės deryboms vadovaus arba 
bent jas pradės ambasadorius 

Jacob Beam.

Knygų paroda
Priglausta Statlerio viešbučio 

įeinamosios salės balkone ir 
kambarėlyje, lietuviškos knygos 
paroda lengviausiai aplankoma 
visiems seimo dalyviams. Kiti ją

N. ZELANDIJOS 
LIETUVIAI

• N. Zelandijos Dunedino apy
linkės lietuvių vadovybę sudaro: 
J. Jančys, V. Skridulaitis ir B. 
Kuzma.

• Eilė N. Zelandijos lietuvių
eina aukštuosius mokslus. G. 
Balčiūnas, greit gaus advokato 
teises, G. Procuta studijuoja hu
manitarinius mokslus, V. Griga
liūnas — inžineriją, R. Tarvy

das — matematiką, J. Liutikas 
— gyvulininkystę.

• Į Naująją Zelandiją pirmieji 
lietuviai tremtiniai atvyko 1949 
m. birželio mėn. 27 d. Taigi nuo 
to laiko suėjo dešimtmetis. Nors 
lietuvių skaičius N. Zelandijoje 
nedidelis — apie 200, bet deda
mos visos pastangos atlikti visas 
lietuviams prideramas pareigas.

• N. Zelandijos lietuvių vado
vybė bus renkama šių metų pa
baigoje iš Wellingtono apylinkė
se gyvenančių lietuvių.

AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI

• Varšuvos pasitarimai tarp
JAV ambasadoriaus Jacob D. 

-Beam ir Kinijos VVangpingnamo 
prasidėjo pirmadienį.

Prez. Eisenhoweris kreipėsi į
Chruščiovą, prašydamas įtikinti
Kiniją, jog toji nutrauktų kari
nius veiksmus ir siektų taikaus 
sprendimo Formozos sąsiaurio 
ginče.

Washingtono sluoksniuose vy- 
Įrauja pesimistinės nuotaikos dėl 
Varšuvos derybų ir manoma, jog 
Eormozos ginčą reikėsią perkel
ti į Jungtines Tautas.

Komunistų artilerija tebebom- 
barduoja apsuptą Quemoy salą, 
neleisdama nacionalistų laivams 
vykdyti tiekimo. Sekmadienį vie
nas laivas prasiveržė ir spėjo da
lį krovinio iškrauti, tačiau abe
jojama, ar jam pasiseksią atsi
traukti. Laive buvo ir JAV ka
rinės misijos atstovai. J Mažąją 
Quemoy salą tiekimas pradėtas 
vykdyti oro keliu.

JAV valst. sekr. pareiškė, kad 
Formozos krizė būsianti vienas 
iš svarbiausių klausimų rytoj 
prasidedančioje JT plenumo sesi
joje. šis klausimas dar nėra 
įtrauktas į sesijos darbotvarkę, 
tačiau besirenkančių diplomatų 
tarpe labai gyvai diskutuojamas.

• JAV nelauktas pradėjo ati
traukti savo įgulas iš Libano.
Krante palikta apie 8,000 pėsti
ninkų ir 1,600 marinų.

JT gen. sekr. Hammarskjold 
grįžo iš kelionės po arabų kraš
tus ir pareiškė, kad galbūt bū
siąs rastas sprendimas Vid. Ry
tų problemai išspręsti. Praneši
mas apie kelionę JT plenumo se
sijai numatomas šio mėnesio pa
baigoje.

Libano naujajam prezidentui 
Chebab perėmus pareigas rug
sėjo 24 d., naujuoju premjeru,
kaip kalbama, būsiąs paskirtas 
jaunas sukilėlių vadas Raschid 

Karami.
• JAV sutiko evakuoti savo 

įgulas iš karinių bazių Maroke,
tačiau tikslus evakuacijos termi
nas dar nenustatytas. Prancūzai 
dar nėra sutikę evakuoti savo 
įgulas.

• Premjeras De Gaulle tarėsi 
su Vokietijos kancleriu Adenau- 
eriu. Informuoti sluoksniai sako, 
jog šis pasitarimas reiškiąs nau
ją erą Prancūzijos - Vokietijos 
santykių istorijoje.
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vS/a savaitę
Balys Gaidžiūnas

Mūsų jaunimas grįžo į mokyk
las. Grįždami nusivedė ir pačius 
jaunuosius, kurie dar pirmais 
metais varstys viduriniu mokyk
lų ar universitetu duris. Ir ne-* t
abejotina, jie dažnai dairysis į 
vyresniuosius. Dairysis ieškoda
mi gero ir patrauklaus pavyz
džio. Ir neatlaidžiai nusidėtų vy
resnieji, jei tokio gero pavyz
džio jauniesiems neduotų.

Su mūsų jaunimo grįžimu į 
mokyklas užsibaigė stovyklų ir! 
suvažiavimų dienos, šiemet jų I 
buvo kur kas gausiau, didesnių, 
geriau organizuotų. Tai labai ge- ■ 
ras ženklas. Ypač svetur gyve
nant ir kietai spiriantis prieš nu
tautėjimo pagundas.

Gausios mūsų jaunimo šieme
tinės stovyklos ir suvažiavimai 
tikina, kad savosios tėvynės ne
matę jaunuoliai jau pradeda įsi
jungi i į lietuviškojo gyvenimo 
ratų. O labiausiai dėl jų rūpino
mės. Juk tai nauja lietuvių kar
ta, kuri nebeturi to romantinio 
tėvynės sentimento, savo patir
tim išgyvento, kurį per gyveni
mą nešas vyresnieji. Jų ryšiai su 
ana gražia šalim, kurios mes nuo
lat ilgimės, į juos atėjo iš tėvų 
pasakojimų, iš knygų ir laikraš
čių, iš mokyklų ir vyresniųjų 
draugų. Ir nedovanotinai prasi
kals tas, kuris taip sukurtus jų 
ryšius su savo senąja tėvyne su
ardys arba sužalos. O tokio pa
sikėsinimo mes matome labai 
daug, net ir iš tokių asmenų, ku
rie oficialiose kalbose Lietuvos 
laisvės siekia, bet savo darbo 
veiksmais jaunuolyje Lietuvos 
ilgesį pasmaugia.

Mūsų jaunimas, po gausių va 
saros stovyklų ir suvažiavimų 
grįžęs į mokyklos suolą, neabe 
jotinai bus tvirtesnis ir priei si* 
krašto viliojančias pagundas ir 
prieš kitataučius draugus. Juk 
stovyklose pažinti draugai, jų 
rašomi laiškai, bendrai svarsto
mi klausimai, ilgai bus tais lie
tuvybę palaikančiais siūlais, ku
rie gali pilnai nuvesti iki kitoos 
vasaros panašių stovyklų ir su
važiavimų. Ir reikėtų visaip ska
tinti, kad taip būtų.

metų sukakčiai reikėtų ir lietu
viams susirūpinti. Pirmiausia, 
apie Žalgirio mūšio svarbą, jo 
vyksmą, apie anuometinius lai
kus, mūsų istorikai turėtų pa
ruošti galimai gausesnės medžia
gos. Gal atskiromis knygomis, o 
jei tai būtų sunku padaryti, tai 
jau bent mūsų laikraščiuose ati
tinkamus straipsnius paskelbti.

Mūsų jaunimas, kuris gyvas 
lietuvybės reikaluose, galėtų tuos 
metus pasiskelbti Žalgirio mūšio 
metais. Ir tais metais vestų kie
tą kovą ne tik už gerą anų lai
kų išstudijavimą, bet ir mūšį už 
išlikimą lietuvių tautai ir Lietu
vai.

Labai svarbu, kad toje sukak
tyje būtų paskleista gausiau me
džiagos kitomis kalbomis. Yra 
labai gera proga iškelti anuome
tinius Lietuvos ir lietuvių vadų 
sugebėjimus. Yra labai gera pro
ga parodyti kitataučiams Lietu
vą prieš 550 metų. Ir to ne
reikėtų praleisti.

CHICAGOS
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRoepect 8-1717 

Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

• Studia Lituanica. Mažoji Lie

tuva. I. New York, 1958. Lietu
vos Tyrimo Instituto leidinys, 
327 pusi. Kaina 5 dol.

Turinyje: Rytprūsių ir Vaka
rų Lietuvos priešistorinės kultū
ros apžvalga — M. Gimbutienė; 
Arklas Baltų srityse — J. Lin- 
gis; Lietuvių sodžiaus architek
tūra Mažojoje Lietuvoje — J. 
Gimbutas; Mažosios Lietuvos 
Tautosakos bruožai — J. Balys 
ir Mažosios Lietuvos liaudies 
muzikos bruožai — J. Žilevičius.

Tekstai pailiustruoti gausio
mis fotografijomis, diagramo
mis ir gaidomis. Gale knygos pri
dėtos santraukos anglų ir vo
kiečių kalbomis. Knyga labai 
gražiai išleista, ir jos turinys 
domus kiekvienam lietuviui. 
Knyga jau gaunama knygynuo
se. Tiesiog užsisakyti galima: 
Lithuanian Research Institute, 
Ine., 70 Fifth Avė., Nes York 11, 
N. Y., USA.

• Į kuklų Lituanus iždą studentė 
V. Matusaitytė atsiuntė 102 dol. 
inkų, surinktų iš Worcesterio 
geraširdžių lietuvių. Rugsėjo
mėnuo __ LITUANUS žurnalui
remti mėnuo, kurio metu vyksta 
aukų telkimas visuose JAV mies
tuose.

• Centrinis Lituanus Žurnalui 
Remti Komitetas Clevelande pa
ruošė, o Dirvos spaustuvė at
spausdino, informacinį leidinėlį 
apie LITUANUS žurnalą. Rug
sėjo mėnesio metu šis leidinėlis 
platinamas visose lietuvių kolo
nijose JAV-se, siekiant supažin- 
linti lietuviškąją visuomenę su 
ietuvių akademinio jaunimo pa
stangomis skleisti lietuvių kul- 
:ūros vertybes po platųjį pasaulį. 
LITUANUS žurnalas leidžiamas 
kas trys mėnesiai ir jis siunčia
mas įvairiems kitataučių univer
sitetams, mokslininkams, politi
kams ir t.t. LITUANUS adresas: 
916 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y.

• Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimo metu buvo paskelbtas 
LITUANUS žurnalui remti va
jus. Lietuviškosios studentijos 
vardu vajaus paskelbimo žodi 
tarė V. Kamantas, LITUANUS 
Žurnalui Remti Komiteto pirmi-

ninkas. Seimo dalyviai LITUA
NUS žurnalui paremti suaukojo 
per 200 dol.
• Dail. V. Vijeikis Chicagoje pa
ruošė ir atspausdino meniškus 
padėkos diplomus LITUANUS 
žurnalo rėmėjams. Dalį diplomų 
jis pagamino nemokamai, tuo 
paremdamas LITUANUS žurna
lą. Diplomai bus siunčiami tiems 
žurnalo rėmėjams, kurie aukoja 
5 dol. ar daugiau.
• Antanas Gudaitis New Yorke 
pagamino 16 mm filmą "Crea
tive Lithography”, kuriame pa
vaizduojamas litografinių kūri
nių procesas ir parodomi dail. 
R. Viesulo darbai.

NEW YORK

RUGSĖJO 8 DIENOS 
POPIETĖ NEW YORKE

Lietuvių karių RAMOVĖ ini
ciatyva rugsėjo 8 d. ponų Kiau
nių (vyresniųjų ir jaunųjų) gra
žioje rezidencijoje, buvo pami
nėta mūsų tautos istorinė ir re
liginė švente.

šeimininkas Jurgis Kiaunė 
trumpame žodyje priminė, kad 
ši šventė Vytauto Didžiojo me
tais tautinės Lietuvos vyriausy
bės įvesta/Ji turi didelę tautinę, 
o draugu ir religinę prasmę. Ji 
turėtų būti švenčiama su dideliu 
dvasiniu pakilimu. Ji papildo ir 
pagilina Vasario 16-osios šventę.

Tos dvi šventės, viena kaip po
litiniai valstybinė, kita kaip tau
tiniai religinė, yra lyg dvi gra
žiausiosios gėlės. Visuomeninio 
ir politinio darbo veiksniai galė
tų labai darniai pasidalyti ku
riems katra tinka organizuoti. 
Išsispręstų nekartą keliamas 
klausimas.

šventės dalyvius ramovėnai 
vaišino alučiu ir lietuviškais sū
riais. Ramovėnų pirmininkas p. 
A. Kirkyla pareiškė vilčių, kad

Ramiojo Vandenyno pakran
tėje, Gaviotos parke, rugp. 15-24 
d. gražiai praėjp VILNELĖS 
skautiškoji stovykla. Vietovė is
torinė, palikusi žymių Kalifor
nijos istorijoje, o šiuo kartu da
vė jaukų prieglobstį lietuviams 
skautams-tėms. šios TS viršinin
kas buvo ps. M. Naujokaitis.

Stovyklavo 19 skautų ir 26 
skautės. Savaitgaliais stovyklau
tojų skaičius viršijo pusšimtį. 
Skaučių pastovyklai vadovavo 
Los Angeles tuntininkė vyr. 
skltn. S. Dobkevičiūtė, o skautų 
— jų vietininkas vyr. skltn? J. 
Navickas. Instruktorium buvo 
psktn. Pr. Pakalniškis.

Vilnelė pravesta Tautinės Sto
vyklos ženkle, nes ji sutapo su 
IV-ja Tautine Stovykla Highlan- 
do parke, Michigane. Iškylų die
ną aplankytas Nojaąui tautinis 
parkas, kuriame gerokai išlieta 
prakaito karstantis uolomis į 
krioklio slenkstį. Be kitų staig
menų kalnų take susitikta su lau
kine lūšimi. Kita diena skirta 
skautybės įkūrėjo lordo Baden- 
Powellio atminčiai. Susikaupimo 
dieną su atitinkamais pašneke
siais stovyklautojams pravedė 
sk. dvasios vadovas kun. dr. A. 
Bučmys. Ypač iškilmingai at
švęsta jubiliejinė lietuviško: 
skautijos diena, kada iškilmės 
oradėtos jubiliejine sueiga, o va
kare užbaigtos įspūdingu laužu.

Iškilmių metu vilkiukai, skau
tai tės ir jūrų skautai davė įžo
dį. Skautininko įžodį davė R. 
Dabšys. Raštu stovyklą sveikino 
LSS Pirmijos Pirm. v. s. dr. V. 
Čepas, Brolijos VS v. s. Stp. Kai
rys, kun. dr. A. Bučmys, ps. VI. 
Pažiūra ir kt. žodžiu sveikino 
Los Angeles LB pirm. p. Liau- 
danskas, kuris kartu atsigabeno 
stovyklautojams tradicinių lauk
tuvių. Skautų-čių tėvų k-tų var
du sveikino Mitkus.

Stovyklinių varžybų laimėto
jams dovanas įteikė ir židinio 
vardu sveikino jo seniūnas v. sl. 
K. Prišmantas. Jubiliejinį laužą 
užkūrė sktn. V. Barmienė. Jįkitais metais ši šventė tikrai bus 

paminėta daug platesniu mastų, pravedė psktn. K. Pažemėnas,

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė. 
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad, 
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

TORONTO

Iš Lenkijos ateinančios žinios 
sako, kad ten plačiu mastu pra
dėti paruošiamieji darbai minėti 
550 metų Žalgirio mūšio sukaktį.
Tie paruošiamieji darbai pradė
ti dabar, nors pati sukaktis įvyks 
tik 1960 metais.

Dabar dar sunku pasakyti, ir 
gal neteisinga būtų mesti kalti
nimą, kad lenkai, ruošdamiesi tą 
sukaktį minėti, visus nuopelnus 
ano didžiulio žygio ir laimėjimo, 
piisiskirs tik savai tautai. Bet 
ilgametė praktika sako, kad len
kai tokių pastangų nevengia, kad 
mes jau esam įpratę tokius jų 
reiškinius matyti.

Jei lenkai jau dabar pradeda 
ruoštis tai sukakčiai, tai nė kiek 
nereikia stebėtis, kad jei jau ne 
visus Žalgirio mūšio nuopelnus 
nori sau prisiskirti, tai jau tik
rai pačius svarbiausius. Ir pro 
tuos svarbiausius mūsų Vytau
tas Didysis ir jo kariuomenė pa- 
šauliui bus parodyta tik kaip per 
miglas, bespalviai.

Artinantis Žalgirio mūšio 550

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

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 VV. 69th Street 
(Įėjimas iš Rockvvell S t.)

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

AMERIKOS 
L I E T U V I A I 

ir angliškųjų skolinių
ŽODYNAS

Knyga, kurios visi laukė, bet 
abiausiai tai Valparaiso Univer- 
i tet o ir kitų universitetų l>ei ko- 
egijų buvusieji lietuviai studen- 
ai. Ji yra pirmoji knyga, kurio- 
e plačiai aprašomos aukštosios 
nokyklos, lankytos senosios 
Amerikos lietuvių inteligentijos; 
įprašomi, ir veikusieji tose mo
kyklose lietuvių kalbos kursai; 
aprašoma ir pati inteligentija. 
Be to, daug pasakyta apie tuo
metinės lietuvių spaudos kalbą, 
apie privatines ir parapines mo
kyklas, t kuriose buvo dėstoma 
lietuvių* kalba. Antroje knygos 
dalyje eina Angliškųjų skolinių 
žodynas, kuriame daug duodama 
gyvosios kalbos pavyzdžių, labai 
aiškiai parodančiu šnekamąją 
Amerikos lietuvių kalbą.

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

• LTS Wellando sk. pirm. K. 
Žukauskas rugsėjo 6 d. lankėsi 
Toronte, kur su vietos visuome
nininkais tarėsi spaudos ir ki
tais tautinę veiklą liečiančiais 
klausimais. Taipgi buvo suteik
tos informacijos apie ruošiamą 
ateinančiais metais Niagaros pu
siasaly Joninių šventę su jdomįa 
programa, kuriai jau dabar de
damas jų veiklos kertinis akmuo.

• LKK „Parama” tarnautojas 
A. Statylevičius grįžo į darbą iš 
atostogų, kurias praleido gražioj 
savo viloj, žvelgiančioj į Simcoe
ežerą, rytiniame krante.

Ten pat jau nuo seniau yra 
įsikūrusių keletas lietuvių šei
mų.

• Rugsėjo 11 d. posėdžiavo 
L;etuvos Nepriklausomybės Tal
kos Toronto Komitetas. P. V.

St. G-as

CHfCAGO

DR. K. SRUOGOS PASKAITA
Tautos šventės proga Lietuvos 

kariuomenės savanoris - kūrėjas 
Dr. K. Sruoga skaitė paskaitą, 
kurioje, trumpai apžvelgęs tarp
tautinės politikos horizontus, 
stabtelėjo ties mums visiems 
taip labai rūpimu Lietuvos rei
kalu.

Paskaitininkas pareiškė: "Rei
kia laukti, kad Rytai su Vaką- 
rais gali susitarti, ir pirmoji to 
susitarimo auka gali būti Pabal
tijo kraštai". Dr. K. Sruogą, 
Lietuvos Nepriklausomybės ko
vų invalidas, paminėjęs tą gali
mybę, ragino dėlto nenuleisti 
rankų — nenusiminti, bet vis dėl
to laukti progos atgauti laisvę. 
Išsilaisvinimo galimybių tarpe 
jis nurodė galimą pasaulini karą, 
revoliuciją pačioje Rusijoje ar 
kitą kokį netikėtumą, kurio me
tu lietuviai, su ginklu rankoje, 
galį atgauti nepriklausomybę.

Paskaita susirinkusiems buvo 
labai įdomi ir uždeganti.

A. Beržienė

talkinamas vytiečio Ant. Dundzi- 
los. Laužo dalyviams dainuojant 
lietuviškųjų Tautinių Stovyklų 
dainas, šių stovyklų dalyviai pa
kaitomis pasakojo prisiminimus 
iš anų TS. IlI-sios TS (Vokieti
joje) dalyvis įmetė dar iš ten 
atsivežtą baigiamojo laužo nuo
dėgulį. Laužą užbaigė ps. M. 
Naujokaitis, įmesdamas į jį sau
ją iš Lietuvos atvežtų rugių, tuo 
sujungdamas visus su toli liku
sia Tėvyne. Naktį, po tradicinių 
apeigų, paaugo skautų vyčių gre
tos — V. Variakojis davė sk. vy
čio įžodį ir kitą rytą dėvėjo vio
letinį kąklaraištį.

Laimingosios dienos stovyklo
je greit prabėgo. Nejučiomis 
atėjo išvykimo sekmadienis. Po 
pamaldų Santa įneš senutėje 
misijų bažnyčioje (už 15 myliu 
nuo stovyklos), paskutini kartą 
stovyklautojai nuleido Vilnelės 
vėliavas prie pamilto aukuro ir 
kryžiaus. Gaila buvo skirtis su 
stovykla, kur per savaitę viskas 
lyg tėviškėje tapo artima, skam
bėjo lietuviškos dainos, juokai, 
vyko darbai l ei pokštai.

Dabar ir vėl skautija išsiruo
šė kitam dešimtmečio žygiui su 
šypsniu ir daina, (sks)

LIBERALŲ ŽURNALO 

KLAUSIMU
Visus liberalus jungiančio, žur

nalo klausimą reikalingai ir gy
vai pajudino Jauniaus ir žibaus 
Svarstymai (žr. "Dirva" Nr. 59 
ir toliau). Tai svarbus dalykas, 
nes šalia senokai einančios lon- 
doniškės rezistencininkų SAN
TARVĖS, mūsų tarpe pabudo 
socialdemokratų DARBAS, liau
dininkų VARPAS, o. tautininkai 
irgi projektuoja savą mėnesini 
leidinį. (Redakcijai tokios tauti
ninkų pastangos kol kas nežino
mos).

šio pabyrėjimo akivaizdoje 
visgi tenka susimąstyti. Kiek
vienas iš minėtų žurnalų reiškia 
ne tik visuomenines, bet ir kul
tūrines pretenzijas, ir iš tikro 
šiems reikalams skiria kur ka’ 
daugiau vietos, negu siaurai par 
tinei programai. Tačiau kultūri
nė ir didžia dalimi visuomeninė 
medžiaga semiama iš intelektua
lų rezervo, kurie be didesnių skir 
tumų dalyvautų ir vienos ir ki
tos krypties liberaliniame žur
nale. Todėl kiekvienas.dabarties 
liberalinis žurnalas išreiškia pa
raleliškumą, o tuomi ir bereika
lingą skaldymąsi.

Ranka rankon eina lėšų klau
simas, prie kurio nereiktų iš vi
so ir sustoti, nes aišku, kad kiek
vienas žurnalas, skelbdamas sa
vo politinę etiketę, savaime ri 
boja ir šiaip jau negausų skaity 
tojų skaičių. Išvadoje nuolatini: 
aukų rinkimas ir iš to išplaukia? 
egzistencijos netikrumas apskri 
tai.. Juk nei viena iš liberaliniu 
partijų ar organizacijų negab 
didžiuotis turtingais fondais ii 
kapitaliniais pastatais, kurie už
tikrintų nuolatines įplaukas.

Kartu negalima paneigti fak
to, kad minėtos partijos ir srovės 
yra esmėje gaivinamos liberali 
nio nusiteikimo, kuris tik gry
nai politinėje plotmėje skaldos' 
metodų ir konkrečių pasiūlymi 
atžvilgiu. Lyginant su antilibe 
raliniais sąjūdžiais, kiekviena i 
minėtų grupių turi tarpusavyj- 
daugiau vienijančių, negu ska! 
dančių elementų.

Skiriantieji elementai savo gy 
vastį išlaiko praeities, bet ne da
barties horizonte. Dabarties at 
žvilgiu, jie gerokai sunyksta
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900 Literary Rd.
Cleveland 13, OhJo 
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Ncw York Cify 
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632 W. Girard Avė. 
Phiia ’elnhia 23, Pą.

332 Fi’lmore Avė.
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Tel. ]MOhawk 2374

ideologinėje plotmėje. Juos gai
vina ne tiek programiniai punk
tai, kiek asmeniškumai. Kad pvz. 
tautininkų ir liaudininkų visuo
meninėje plotmėje pasireiškia 
suartėjimo tendencija, yra daž
nai komentuotas, nors dar ir 
abejotinas dalykas. Bet kad šių 
dviejų partijų kultūrinė plotmė 
sutampa bendrame liberališkumo 
fone, yra gana aiškus faktas. 
(Kiek, sakysim, iš VARPE til
pusių kultūrinių straipsnių bū
tų nespaūsdintini tautininkų 
žurnale?). Panašios pastabos 
liestų ir rezistencininkus.

Bet liberalūs kultūrinėje plot
mėje yra ir socialdemokratai. Jei 
abstrakti liberalizmo-socializmo 
priešprieša buvo aktuali ir pa
teisinama pereitame šimtmetyje, 
ji dabar yra visai dingusi kultū
rinėje srityje ir išliko tik ekono
minėje, kur irgi rodo nykimo žy
mių. Didžiųjų XX-jo amžiaus 
vykių akivaizdoje, visos libera

linės grupės neišvengiamai suar
tėja pagal natūralų politinės rai
dos dėsni.t

Atrodo, jog nėra principinių 
priežasčių, kurios absoliučiai 
stabdytų minėtų srovių bendra- 
larbiavimą kultūrinėje srityje, 
specialiau, bendro liberalinės 
ivasios žurnalo leidimo darbą, 
konkretesni neigiami faktoriai 
vra praeities horizontas ir da
barties asmeniškumai, kurie ga
lėtų apnykti per studijinį pra
eities apvaldymą iš vienos pusės 
ir . .. iš kitos pusės.

Kiek šitoks bendro žurnalo 
leidimas turėtų pliusų? Pirmiau
sia, žymiai sustiprėtų finansinė 
leidimo pusė, nes žurnalas būtų 
avas ne tik partijos nariui ir 

artimajam, b£t kiekvienam libe
ralaus nusiteikimo žmogui. Ant- 
va, būtų išvengta šiaip neišven
giamo paralelizmo ir eventualios 
'ausros bendradarbių rinkoje, 
kurie dabar yra tampomi kelio
mis kryptimis. Trečia, žurnalas 
sudarytų bendrą ir todėl stiprią 
bazę liberaliosios visuomenės jė
goms.

Bet kaipgi su specifinėmis par
tijų programomis, kurių dabar
tiniuose žurnaluose visgi pasitai
ko ir turės pasitaikyti. Atsaky
mas paprastas. Dalykiški ir emo.- 
•iškai santūrūs straipsniai tokia
me žurnale būtų visada sveikin- 
inas dalykas. Ir kuo jų lygis 

aukštesnis, vengiąs tuščio pasi
šaipymo, bet verčiau išplaukiąs 
iš gilesnio susimąstymo ir aktu
alesnės dokumentacijos, tuo jie 
’abiau kelia ir pačios partijos 
orestižą. Apskritai, liberalizmo 
principas yra ne pažiūras nivė
juoti j vieną ir vienintelę doktri- 
aą (plg. antilibėralinėje stovyk- 
oje metamą šūkį "ut omnes 
unum sint" — "kad visgi būtų 
zienodi"), bet verčiau užtikrin 
•ažiūrų skirtybės egzistencij 
įuoširdžios pakantos dvasioje.

Ryšium su laviravimu tar 
'elitinių grupių betgi iškyla š 
oks klausimas: kam turėtų tel 
i žurnalo tvarkymas? A prior 
o privalėtų imtis patys liberi 
iausi ir pakančiausi liberalai, 
okie turbūt visvien randasi jai 
lojo j e kartoje, kuri ne tik si 
>rendo anglosaksiškoje tolerar 
•ijos dvasioje, bet ir tebegyven 

ikademinėje, o ne aštrioje pol 
tinėje nuotaikoje. Konkrečia 
Žurnalo leidimo, turėtų imtis to. 
srovė, kuri vienodai arti sto\ 
prie visų minėtų grupių. Šių 
mastu matuojant, inicialvve 
turėtų imtis SANTARA. Ji B 
□ildo minėtus reikalavimus, 
taip pat j savo gretas yra sv 
‘raukusi didoką būrį jaunų i 
iktyvių akademikų. |

Bet tai nereiškia, kad Santar 
turėtų būti vienintelė žurnal 
leidėja ir tvarkytoja, žurnal 
leidimo komisijon ir redakcijo 
turėtų įeiti minėtų grupių atste 
vai, kurie savitarpio natūraliu 
skirtumus pajėgtų spręsti ir iš 
spręsti džentelmeniškai. O spren 
(limo būdu, kiek tai liečia skir 
tingų politinių sampratų žurna 
le išreiškimą, yra daug.

Palaiminga tad būtų, jei mi 
nėtų srovių atsakingieji asme 
nys atkreiptų aštresnį dėmėsi 
seniai pribrendusią bendro libe 
valinio žurnalo idėją ii’, atsirado: 
organizatoriams, jai pritartų.

Vyt. Dpniela, Vokietij;

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.

Tel. TOwnsend 9-3980
308 Wcst 4<h St- 
Boston 27, Mass.

Tel. ANdrew 8-5040Tel. VVAInut 5-8378

132 Franklin Avė.
Hartford, Conn.

Tel. CHapel 6-4724
Visais klausiniais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū

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

statymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 valandas ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro 
paštu per 7-12 dienas). . t

Jūs dar spėsite persiųsti maisto produktus vasaros laikui.
Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies muisto produktų, kaip tai — sviesto, arbatos, 

kavos, ryžių, kumpių ir t.t., o taip pat pramones gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis-

Atsiminkite, kad mes esame siuntiniu persiuntimo specialistai.
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Skaitydami KARĮ būsite ge 
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips 
nių iš karinės ir Lietuvos istori 
jos retais paveikslais iliustruoti] 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
įvairių laikų.

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

9



J

Vid uržemio jūros pakraščiais ( 1)

RAMIAI PLAUKIAM PRO NERAMIUS 
UOSTUS

ALGIRDAS J. GREIMAS

Rugpiūčio 10,

Triukšmas — kaip ir vargas, 
kaip ir skausmas, kaip ir mirtis 
— pakeliamas tik tada, kai jis 
prasmingas.

ši "gili" mintis įslenka galvon 
man, bedrybsančiam "ilgakrės- 
ly” (ehaise-longue). Campidoglio 
(skaityk: kampidoljo) laivo de
nyje, tam laivui irgi tingiai te
beplūduriuojant pririštam prie 
krantinės Port-Saido uoste.

Ką tik stovėjau ir žiūrėjau į 
laivo kranus, kraunančius laivan 
sulydyto ketaus plytas ir svogū
nu maišus. Ten mašinų dūzgimas 
ir egiptiečių krovikų rėkavimai 
jungėsi darbo vyksme ir jų lyg 
nei negirdėjau. O dabar, tingiai 
gulint ir stebint amžinai mėlyną 
dangų — Dievuli, jau devinti 
uattai kaip jis vis taip pat žyd
rai mėlynas! — visas tas ūže
sys nustojo prasmės ir tapo ne
bepakeliamas.

— Visi keleiviai paprastai 
skundžiasi pirmąsias tris dienas, 

vakar bevakarieniaujant sa
kė kapitonas, — bet paskui pri
pranta ir atsisveikindami paten
kinti dėkoja už kelionę.

Žinoma, priprasti prie visko 
galima, šuo ir kariamas pripran
ta. Kanados psichologai, neseniai 
skaičiau, bandymais įrodė, kad 
triukšmas žmogui net reikalin
gas. Esą, jeigu žmogų visiškai 
atskiri nuo išorinių garsų, po sa
vaitės visiškos tylos jame pra
deda rodytis tendencijos iš proto 
eiti...

Vis dėlto prie Oriento triukš
mo per tiek metų nepripratau. O 
didmiesčių — sakysim, tokio Pa
ryžiaus — triukšmas manęs vi
siškai nevargina. Gal dėl to, kad 
Rytų ūžesys dar nemechanizuo
tas, nepavirtęs monotonija ar 
ritmu, dar tebėra žmogiškas, 
pilnas nenumatomybių ir įvai
resnių paerzinimo galimybių, 
tad jo negalima automatiškai iš
jungti iš normalaus percepcijos 
lauko.

Visa tai man primena socialis
tinį realizmą.

Besirengdamas kelionei, ne
spėjau perskaityti neseniai iš 
Lietuvos gauto PERGALĖS ir 
LITERATŪROS IR MENO pa
keto. Tai vakar, atlikęs muitinės 
formalumus, tai yra, atrakinęs 
ir atidaręs, paskui uždaręs ir už

rakinęs dvidešimt keturias įvai
raus dydžio valizas ir dėžes — 
vis budraus muitininko ir dar 
budresnio slaptosios policijos 
agento priežiūroj — jaučiausi 
taip išsipumpavęs, kad pajėgiau 
tik į lovą virsti, net nebesiryžęs 
po dušu palįsti. Bet, kaip sako 
mano žmona, mūsų, "proto" dar
bininkų tokia jau yra antroji 
prigimtis, kad net ir didžiausio 
nuovargio metu smegenų ratu
kai turi suktis: negali apsieiti be 
popierio gabalo rankoj ... Na, 
tai ir ėmiau maitintis socialisti
niu realizmu, tos lietuviškos eg
zotikos pagalba bandydamas pa
bėgti iš Oriento kasdienybės.

šiandieninė mano kova su 
triukšmu man primena visokio 
realizmo — ne tik socialistinio 
— naivumą: tikėjimą, kad realy
bę galima pagauti ir užregistruo
ti. Juk, pavyzdžiui, galvodamas 
apie triukšmą žmogus patį triuk
šmą nustumi jau į antrą vietą, 
jį lyg ir paneigi. Mes visų pirma 
pagauname tik tai, kas įeina, kas 
sutinka įeiti į mūsų percepcijos 
lauką, o tai jau subjektyvu. Mes 
pagauname, be to, tik tai, kas 
mums šiuo metu turi prasmės. 
Literatūra iš esmės yra tiktai 
mano santykyje su pasaulyje iš
kylančių reikšmingumu užraši
nėj imas. O realizmas, tai ne gy
venimo realybės aprašymas, bet 
visų pirma tik nustatymas vi
siems privalomo kodekso, atsa
kančio, ką autorius privalo lai
kyti gyvenime svarbiu ir reikš
mingu. šis "realybės kodeksas", 
kintamas, pagal partijos linijos 
reikalavimus, virsta vadinamuo
ju socialistiniu realizmu.

Iš čia ir kitas, iš paviršiaus pa
radoksiškas konstatavimas: geri 
trys ketvirtadaliai išeivinės lite
ratūros kritikų ir rašytojų yra 
"realistai". Jiems pakaktų iš
mokti tik kokį šimtą kitą "socia- 
listiškų” posakių ir terminų, ir 
jie be jokio vargo galėtų rašyti 
į LITERATŪRĄ IR MENĄ ar 
PERGALĘ, geriau, negu toks, 
sakysim, vargšas Keliuotis.

Pats jaučiu, kad kažkas ne
tvarkoj : sėdžiu istoriškame Port 
-Saido uoste, o gyvenu Lietuvoj 
ir rašau apie socialistinį realiz
mą ... Tai juk dar vienas argu
mentas prieš realizmą: kiekvie
nas mąstymas, ir juo labiau lite
ratūra yra bėgimas nuo realy
bės.

O jeigu dabar bandau prisi
versti galvoti apie Port-Saidą, 
tai tas bandymas pavyksta tik
tai mintimi persikėlus į New 
Yorką, į Paryžių, ar bent į Alek
sandriją.

Kartą, jau užsakęs vietas šiai 
"pramoginei" kelionei, pažįsta
miems nustebusiems, kaip dabar 
gali žmogui ateiti į galvą turis
tiškai keliauti po rytinę Vidur
žemio jūros dalį, aiškinau, kad 
mūsų Campidoglio — laivas ne
didelis ir mums lengvai pavyks 
prasmukti tarp čia išbarstytų 
šeštojo laivyno dalinių.

Taip dalykai atrodė iš tolo. O 
iš arti — amerikiečių kaip nėr 
taip nėr. Prie Aleksandrijos, tie
sa, teko sutikti vieną sovietinį 
povandeninį laivuką, Port-Saido 
uoste stovi keli egiptiečių PRE
ZIDENTO SMETONOS dydžio 
drenautai — tai ir viskas. Ir pa
čiame Port-Saide, tame arabų 
Stalingrade, jokių žymių to di
džiojo istorinio mūšio, apie kurį 
mus trek mokė egiptiečių spau
da. Neskaitant, žinoma, kanalo 
angoje nuo pjedestalo nuverstos 
Ferdinando de Lesseps statulos.

Tikrieji įvykiai vyko ne čia, o 
žmonių galvosenoje. O ryškiau
sias faktas, tai galutinis euro
piečių prestižo palaidojimas.

Anglų policininkas 70 metų 
valdė Egiptą tik lazdele. Nei pa
rašiutininkų, nei bombonešių 
jam nereikėjo. Port-Saido "mū
šis" užbaigė šią baltosios rasės 
Artimuosiuose Rytuose domina
vimo epochą. Ir dabar, štai, 
Amerika gali mesti ant svars
tyklių savo laivynus, savo pana- 
tomines divizijas, — žmonės ne
betiki ir vertybių kainos Alek
sandrijos biržoje dėl to nekrinta.

Kas dėl to kaltas?
— Amerikiečiai! — atsakys 

visi Egipte dar likę Vakarų drau
gai. — Norėdami pigia kaina iš
stumti iš Artimųjų Rytų anglus

<r
ir prancūzui, jie nukirto šaką, 
ant kurios ir patys sėdėjo.

Antroji versija ta, kurią siūlo 
Vakarų priešai, ir kuri teigia, 
kad Amerika išsigando Rusijos, 
čia atrodo nepriimtina.

Port-Saidas, kaip ir Stalingra
das, iš tiesų yra kapinynas. Tik 
palaidota jame baltojo žmogaus, 
vakariąčio garbė ir prestižas.

Ne tai, kad būčiau rasistas. 
Bet pasaulyje, tokiame, koks jis 
yra, žmonės greit ims dažyti 
plaukus, bandydami paslėpti sa
vo kilmę ...

Rugpiūčio 11 
Pakeliui į 
Beirutą (Libąną).

Sėdžiu laivo salione. Šalia, prie 
gretimo staliuko, senmergė italė 
(iš "liaudies liktarnų" rasės), pa
sigavusi angliškai kalbantį ara- 
buką, ieško dvigubos naudos: pa
flirtuoti ir pasipraktikuoti ang
liškai.

Kalba sukasi apie Beirutą, 
apie šaunius ir žiaurius vyrus, 
kurie už barikadų gina laisvę. 
Blondinė norėtų išlipti, bet ir pri
sibijo:

— They would kiss me! — Ir 
tučtuojau pasitaiso: ji norėjusi 
pasakyti "kili me".

Ir netikėk po to žmogus psi
choanalize !

Mūsų laivas turistinis. Per 
dvidešimts penkias dienas jis 
apiplaukia visą rytinę Vidurže
mio jūrą. Keleiviai — vokiečių 
ir italų mišinys, žymi persvara 
vokiečių.

Seniai pažįstama giminė — tie 
vokiečiai. Viską jie nori sužinot, 
viską pamatyt, visur pabuvot, 
kad paskui galėtų sakytis visur 
buvę ir viską matę. O vistiek 
dvelkia milžinišku nuoboduliu.

— Kaip vis dėlto gerai, kad 
mes ne vokiečiai, — kiek naiviai 
susintetina pirmuosius įspūdžius 
mano gyvenimo ir šio pasivaži
nėjimo pakeleivė...

Jau iš pirmos vakarienės gali
ma spręsti, kad likimo bus lem
ta kasdien visuomeniškai nuo
bodžiauti po geras dvi valandas.

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

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

MARGUČIO metinė prenume 
rata $3.00.

------- *

MARGUTIS

IŠKILMINGAI PER KALBUČIU IR 
KLAUSUČIŲ ŪLYTĖLĘ ‘

ANT. GUSTAITIS

Prisipažinkime, kad mes, po
nai, vis dėlto esame iškilminga 
tauta. Jeigu jau ką darome, tai 
būtinai iškilmingai. Iškilmingai 
pasižadame vaduoti tėvynę, iš
kilmingai tam reikalui paauko- 
jame vieną dolerį, paskui iškil
mingai valgome dešras su ko
pūstais, užgerdami iškilmingais 
gėrimais, ir, kol iškilmingai nu
virstame po stalu, dar daug kar
tų iškilmingai apsikiauliname.

Tad visai nenuostabu, kad šie
met sušaukėm ir iškilmingą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimą, kuriame iškilmin
gai sutvarkėm visą eilę daugiau 
ar mažiau iškilmingų dalykų.

Pirmiausia, mes čia iškilmin
gai patvirtinom faktą, kad mūsų 
stiprybė tai mes patys ir tie pa
tys, kurie sakome tas pačias iš
kilmingas prakalbas Vliko, Alto, 
Balfo ir kituos suvažiavimuos, ir 
kad jokių kitų prakalbininkų nė
ra nei kairėje, nei dešinėje mūsų 
visatos.

Mes patikrinome praktikoj, 
kad ateity dar iškilmingesnį sei
mą galime drąsiai rengti ne tik 
New Yorke, bet su tokiu pat ge
ru pasisekimu net ir Izraelyje, 
nes mūsų išrinkti atstovai gali 
vėl įgalioti ten savo antrininkus, 
o šie, sukišę barzdas į krūvą, 
jau patys iškilmingai nutars, kas 
mums reikalinga.

Be to, mes iškilmingai išlydė
jome Pasaulio Lietuvių Valdžią 
į Kanadą, kur daug mažiau lie
tuvių, negu čia. Tai didelė garan

Gyventojai lieka be pastogių komunistų apšaudomoj Quemoy saloj.

tija, kad tos valdžios iš vadovau
jančių veiksnių taip greitai nie
kas neatims.

Mūsų Kongreso iškilmės bu
vo taip gražiai suglaudintos, kad 
visai neliko spragos išlįsti kokiai 
nors naujai minčiai, kuri, pa
prastai, veda į naujus sprendi
mus, keliančius ramioje visuo
menėj tiktai nereikalingą erzelį, 
mažinantį mūsų gyvenimo iškil
mingumą.

Daugelį taip vadinamųjų kul
tūrininkų ypač maloniai sujau
dino posėdžių iškilmingos apei
gos, patvirtinusios nuosmukio 
deklaracijos tezes, šį kartą visi 
savo akimis matėme, kad valdžia 
iškilmingai sėdėjo aukštai, o nu
smukusi tauta — žemai. Aukš
tai, prie žaliojo stalo tiktai ke
letas iškilių pirmūnų, o žemai 
visi šio suvažiavimo diletantai: 
dailininkai, rašytojai, poetai, te
atralai, mokslininkai, enciklope- 
dininkai ir kiti žemūnai.

Jiems buvo palikta reikštis 
tik savo šeimos aplinkoje.

Iškilmingiausias įvykis vis dėl
to buvo Bendruomenės premijos 
iškilmingas įteikimas Lietuvių 
Enciklopedijos darbu otojams. 
čia reikia pažymėti, kad ir pati 
premija jau iš anksto buvo labai 
iškilmingai parengta, nes Kultū
ros Fondo jury komisija posė
džiavo net dvylika valandų, pen
kis kartus balsavo ir taip nusil
po, kad pati jau nė akto pasira
šyti nepajėgė.

Taigi dabar, kai buvo iškilmin
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gai pakeltas tūkstančio dolerių 
čekis, iki ašarų susijaudinusi 
publika net pasistiebė, kad galė
tų geriau įžiūrėti, kas ir kam jį 
duoda. Pasistiebė ant batų galų 
ir tą sumą suaukoję Ohio gydy
tojai, bet, stovėdami užgrūsti už 
nieko neaukojusių pečių, to iš
kilmingo momento vistiek nega
lėjo matyti. O kai Enciklopedijos 
redaktorius pakilo padėkoti, įsi
viešpatavusioje tyloje išgirdome 
iškilmingą balsą iš aukštybės: 
"Prašau trumpai!"

Tada mes, veikėjai, atlikę pa
grindinį programos numerį, viens 
kitą iškilmingai apsikabinę, iš 
džiaugsmo verkėme, ir tik vienas 
Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius, visai neiškilmingai 
klūpodamas salės kampe, kumš
tini mušėsi į krūtinę ir garsiai 
poteriavo:

— Atleisk man, Viešpatie, kad, 
pasiskolinęs pinigų, pradėjau 
kultūrinį biznį tėvynės labui.

— Atleisk man, kad, pasikėlęs 
puikybėn, ėmiausi pats vienas 
organizuoti Lietuvių Enciklope
dijos leidimą, be vadovaujančių 
veiksnių palaiminimo.

— Atleisk man, kad neatida
viau visų pinigų veikėjams, O be 
jų žinios drįsau pirkti spausdi
nimo mašinas, "šmerą" ir popie
rių.

— Pastiprink mane, nes pagal 
Tavo valią gyvenu glaudžioj san
tuokoj su redaktoriais, kas nepa
tinka Belzebubui.

— Jei nusidėjau, nubausk ma
ne, kad dar daugiau prenumera
torių nesumokėtų mokesčio.

— O jei nori mane išaukštin
ti, padaryk mane, Viešpatie, žy
du Goldšteinu, kad mano tautie
čiai lietuviai mane gerbtų, ma
nęs bijotų, keistų savo pavardes 
į mano pavardę ir neskaičiuotų 
mano pajamų.

Kai paskutiniai Juozo Kapo
čiaus žodžiai nuskendo iškilmin
gų prakalbų chore, tuoj visos iš
kilmės ir baigėsi. Kiti kongreso 
programos numeriai buvo visai 
neiškilmingi, tad neverta apie 
juos nė kalbėti.

MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

MODERN DRUG 
12429 St. CIair Avė.

MU 1-2342
(k)

K

• ĮSTABŪS DRAUGAI
AXEL MUNTHE

(14)
Todėl mes atsisveikinome. Ji lengvu 

žingsniu linksma grįžo į Alpių pievokšnių 
žalumą, o aš tvirčiau susagsčiau savo švarką 
ir nužingsniavau aukštyn. Tik pora eglių, 
tvirtai įsikibdamos savo ilgesingomis ranko
mis į grubų granitą, išdrįso mane lydėti. Vis 
sunkesnis darės kopimas, vis labiau retėjo 
tamsiai žaliasis karavanas, besiveržiąs pir
myn drauge su mumis. Pagaliau ir paskuti
niosios pušys sustojo uolos užuovėjoje. Aš 
paklausiau, ar jos jau nebenorįnčios manęs 
dar truputį palydėti, tačiau jos papurtė bal
tas galvas atsisveikindamos. Aš paprašiau 
senąsias vaikystės drauges pasveikinti mano 
tėvynę, jei kartais aš atgal nebesugrįžčiau, ir 
tižiau vienišas tolyn.

Vis giliau skverbėsi mirtinas šaltis į kal
no gyslas, vis lėčiau plakė gamtos širdis, vis 
aukštyn kilo mano kelias, ir štai — čia sto
vėjo ji, drąsioji, mažoji uolų gėlelė, paskuti
nysis vasaros avangardas, gražus, kaip ir jos 
vardas: edelveisas! Jis stovėjo čia vienišas, 
įbridęs sniegan, jokio gyvo draugo, tačiau 
toks puošnus savo pilkais, šalčio perlais nu
sagstytais vilnoniais drabužėliais, taip links
mai ir drąsiai žvelgiąs į saulę. Ir jis turėjo 
užpildyti tą vietą, kurioje stovėjo, todėl pian 
net neatėjo mintis jį paliesti. Aš žiūrėjau*enar
į jį ir galvojau, kaip gražus jis vis dėlto tuįį^e 
paprastuose, namie austuose drabužėliuose

be jokių spalvingų paįvairinimų — tas ma
žasis pelenius tarp vasariškai pasipuošusių 
seserų.

Aš stovėjau ties amžinosios žiemos ka
ralystės siena. Tvirtai peržengiau pilies grio
vį, kuris sušalusiomis ledų bangomis supo 
ledo monarcho tvirtovę. Tyli tuštuma vieš
patavo miegančio karaliaus pily, ir aš paju
tau jo didybės artumą. Aš žingsniavau per 
tuščias sales, kurių akinančiai baltų kilimų 
nebuvo palietusi jokio žmogaus koja, po kris
talu spindinčiais šventyklos skliautais, ku
riuose vargonai gaudė požeminių srovių oši
mu, milžiniškų kolonų navomis, kur debesų 
kapiteliai laikė dangų.

Taip priartėjau prie aukščiausiojo pilies 
bokšto. Į viršų vedančių suktų laiptų nebuvo, 
tačiau ledo kaplių ir virvių pagalba pasiekė
me senojo karaliaus aro lizdą.

Susitikome veidas į veidą su kalnų ka
raliumi. Ant jo milžiniškos kaktos spindėjo 
saulės diadema, neapsakomas aukso ir pur
puro spindesys atsimušė baltame karaliaus 
apsiauste.

Joks slėnio gyvenimo atgarsys netrukdė 
jo išdidžios ramybės, tylus, lyg liūdėdamas, 
sėdėjo senis ramiam nuošalume ir žvelgė į 
savo tylią karalystę.

Aplinkui sostą stovėjo tylieji trabantai, 
su blizgančiais, lyg plienas, lediniais šarvais 
aplink savo granitines krūtines, su kuoduo

tas debesų šalmais ant savo baltų smilki
nių. Aš atpažinau jų oro atmainomis išva
gotus bruožus ir pagarbiai pasveikinau kar
žygių pavidalus jų vardais — Schreckhorn, 
Wetterhorn, Finsteraarhorn, Furka, Monte 
Velan, Monte Rosa, Gemmi, Diablerets, Monte 
Viso, o ten, antai, ir ji, ta karo mergelė, už
leidusi šalmo antveidį ant savo gražios kak
tos, skaisti, kaip, Diana, savo baltuose apda
ruose: Die Jungfrau! Ir mano akys ilgai 
stebėjo jį, tą kilnų karį ten toli, išdidų, kaip 
Achilas savo auksiniuose šarvuose, atsispin
dinčiuose kraujo purpuru: Matterhorną.

Tačiau staiga paniuro karaliaus bruožai, 
tamsus debesis uždengė jo kaktą. Jis nusi
ėmė vainiką, baltos garbanos suplasnojo vė
juje, ir jis, nekreipdamas nė trupučio dėme
sio užsidėjo savo naktinę kepurę.*) Mes su
pratome, kad audiencija baigta.

Kas tokiam triukšme gali miegoti, turi 
būti geras miegalius, pagalvojome, nes jau 
prasidėjo šiurpulingas kaukimas. Virš mūsų 
galvų praskrido tokia vėtra, jog mes pagal
vojome, kad ji nuvers visą pilies stogą; kaip 
alkanas vilkas, sukaukė Borėjas mums pa- 
kulniui. Kaip aš vėliau pastebėjau, tas žvė
ris, tarp kita ko, nukando man porą kojos 
pirštų.

Skubiu tempu leidomės žemyn per tam
sėjančius rūmus, per tuščius pilies kiemus, 
kur vaiduokliškos rankos nušlavė bet kokių 
takų pėdsakus, per pokylių sales, nykias,

*) II met son bonnet — jis užsidėjo savo 
kepurę — įprastas ir labai charakteringas 
vadovų išsireiškimas, reiškiąs mažą debesį, 
kuris staiga uždengia Mont Blanc viršūnę. 
Jis tokį įspūdį sudaro iš tolo ir reiškia audrą.

kaip lavoninės, savo baltomis užuolaidomis, 
per niūrias katedras, kurių vargonai gaudė, 
lyg paskutiniojo teismo dieną.

Ir buvo ten kažkas keisto tose senose 
pilių salėse — aš tikiu, jog vaidenosi. Ten 
dejavo ir vaitojo, tai staiga nusikvatodavo 
klaikia pašaipa, ir ilgi, baltai apsisiautę še
šėliai praskrisdavo pro šalį__kalnų dvasios!

Mes artėjome prie didžiojo pilies kiemo, 
le Grand Plateau, ir, vos tik spėjus jį pasiek
ti, nuaidėjo patrankos šūvis. Aš apsidairiau 
ir pamačiau, kaip nuo Mont Maudit lyg šok
dami atsipalaidavo baltų dūmų debesys. Vi
sas šovinių kalnas lavinos tempu praūžė pro 
mus. Prakeikimas! Jie pašėlusiai šaudo! — 
pagalvojome.

Skubėjome, kaip beįmanydami, bet stai
ga perkūnai sudundėjo virš mūsų galvų, žemė 
sklido po mūsų kojomis ir aš galvotrūkčiais 
nusiverčiau į požemio karaliją. Viskas nuti
lo, mirties šaltis apgaubė mane.

Tačiau pabudo savisaugos instinktas ir 
pažadino mane, apsvaigęs pakilau iš savo 
karsto ir apsidairiau. Tą pačią akimirką iš 
savo laidotuvių paklodžių išlindo ir mano 
vadovas. Karsto dangtį, kuris ,buvo užkritęs 
trečiąjį mūsų draugą, išsprogdinome kap
liais, ir dideliam savo nustebimui konstata
vome, jog dar nesame mirę. Sėdėjome užda
ryti požeminiame kalėjime, laukdami spren
dimo, tačiau mums jau buvo aišku, kad tai 
buvo miriop pasmerktųjų celė, kurioje sėdė
jome. Pro siaurą plyšį krito blanki dienos 
šviesa, šalia mūsų nasrus buvo pražiojusi gili 
bedugnė — aš galvojau apie Mamertino ka
lėjimą Romoje. Mes tūrėjome laiko pagalvoti

ir apie šį ir apie tą, skundai čia nieko nepa
dėjo, taip pat protestai, tik tikėjomės, jog 
teismo formalumai nenusitęs perdaug jau 
ilgai.

Laikas nuo laiko pro kalėjimo plyšį pa
žvelgdavo baltas nykštukas, klaikiai kvatoda- 
masis sviesdavo į mus sniego pusnį ir nu- 
lapsėdavo per mūsų galvas. "Ar vis dar tebe- 
sat žemės valdovai, jūs pasigailėtini žmogiš
kieji mikrobėliai!" subaubdavo jis, net sie
nomis nuaidėdavo. Mes sukąsdavome dantis 
ir nieko nesakydavome. Bet vieną kartą aš 
įniršau ir atrėžiau nykštukui į akis, kad jis 
pats esąs niekas kita, kaip mikrobas, tas 
baltasis apuokas! Aš pažvelgiau į savo ne
laimės draugus, mes visi trys bandėme iš
sišiepti, tarytum tai būtų buvęs geras anek
dotas, tačiau juoko muskulai jau buvo su
stingę mūsų išblyškusiuose veiduose.

Tačiau nykštuką tai buvo paveikę. Aš 
sukaupiau visą drąsą ir piktai jam sušukau, 
jog nesą jokio pagrindo jam pūstis, nes esą 
šis tas aukštesnio net už patį Mont Blanc, ir 
parodžiau aukštyn į žvaigždę, kuri kaip tik 
tuo metu pro pilkos miglos juostas kalėjimo 
angoje žvelgė į mus, vargšelius.

Vos tik spėjau ištarti — ir nykštukas 
dingo. Aiškioje vakaro šviesoje pamatėme jo 
vietoj milžinišką ledo luitą, kuris, lavinos 
atneštas, buvo sustojęs ant pačio bedugnės 
kraštelio — monai, tikri monai!

Tačiau nebuvo monai, kad mes šį kartą 
išėjome. Buvo kažkas, kuris išgelbėjo mūsų 
gyvybes — kažkas Aukštesnio, negu Mont 
Blanc.

(Bus daugiau)
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SVA RSTYMAI
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO

Rašo
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS

Tautininkams nėra reikalo dėl praeities nei teisintis, nei gir
tis. — Tai įsikalbėtas "kaltumo” jausmas. — Svarbu baltinti ne 
praeitį, o dabartį. — Reikia posūkio į "kairę”. —”Antrojo 

Vaižganto” duotas ”išrišimas” nereikalauja ”pakūtos”.

JAUNIUS ŽILIUI
Rugpiūčio 20 d.

... Kai tik pagalvoju apie kai 
rių tautininkų*) palinkimų są
jūdį transformuoti, tai yra, iš 
tradiciškai konservatyvaus pa
daryti jį progresyviu, man vis 
atrodo, kad viemi kliūtis, lyg 
šmėkla, negailestingai uždeda 
savo varžtus. Tai "sąžinės grau
žimas” ir iš to išplaukiančios 
pastangos politinių diskusijų 
metu pateisinti tuos laikus, ka 
da tautininkai buvo atsakingi už 
valstybės reikalu tvarkymą. Nor>V ę- V C
tai ir natūralios pastangos, bet 
vistiek tai našta.

Jei kas dabar paliečia Antano 
Smetonos asmenį, jei kas kalba 
apie jo diktatūrą, tautininkams 
tuojau atrodo reikalinga paste
bėti, kad Smetona, jei ir buvo 
diktatorius, tai tikrai toks, kuris 
"nenorėjo valdyti". Jei kas kalba 
apie demokratijos sužlugdymą 
Lietuvoj, tuoj atsiranda reikalas 
aiškinti, kad perversmas buvo 
reikalingas. (Nekalbant apie kai 
kieno pastangas padaryti gruo
džio 17-tą lyg antra nepriklauso
mybės švente). Pavyzdžių visaf v ę
krūva.

Ši psichologiškai suprantama 
tendencija ” pabaltinti” savo prie 
valdžios buvimo laikotarpį ("bal
tinti” jei ne savo iniciatyva, tai 
bent tada, kai juodintojai išpro
vokuoja), tendencija "primiršti” 
kai kurias laikraščių ar žurnalų 
citatas yra kenksminga todėl, 
kad ji tautininkus sulaiko nuo 
apsisprendimo eiti tuo keliu, ku
ris dabar atrodytų geriausias.

Tautininkams, s u i n teresuo- 
tiems jų sąjūdžio progresavimu, 
toks kaltės jausmas yra liga, ku
rios gydymas brangiai atsieina. 
Ypač paradoksalu, kad "liga" at
rodo tik įsikalbėta.

Ne vienam pasikalbėjime su 
Jumis esu sakęję kad, mano ma
nymu, tautininkams nėra jokio 
reikalo muštis į» krūtinę ir gar
siai atgailoti. Daug svarbiau yra 
išlaikyti šiandieninį sąjūdžio vei
dą be priekaištų. Man atrodo, 
kad neklysiu manydamas, jog 
tos simpatijos, kurių tautininkai 
susilaukia iš jaunuomenės tarpo, 
yra pripažinimas dabartinių to 
sąjūdžio teigiamųjų bruožų, o ne 
būtinai pasisakymas dėl anų die
nų tautininkų politikos arba pa
sielgimų.

Būtų galima ir toliau spėlioti. 
Man atrodo, kad tautininkų pa
sisekimas liberalios jaunuome
nės tarpe yra tiesiogiai propor
cingas jų sugebėjimui būti atda
riems pažangai, tolerancijai, de
mokratinei tradicijai — tam, ko 
anais laikais mažiau ar daugiau 
trūko O jaustis įparaigotais 
šiandien lankstytis, ir lankstytis 
net ne prieš elektoratą, o tik 
prieš paskirus politikus, ir aiš
kintis tik dėl istorinės reikšmės 
beturinčių savo veiksmų — būtų 
tik nuolat didėjąs praradimas ry
šio su realybe.

Man atrodo, kad tautininkams, 
ypač jaunesniesiems, reikia įsi
dėmėti viena: kaip A. Smetona, 
A. Voldemaras ir kiti ano meto 
tautininkų vadai darė tai, kas

*) Atvirai prisipažinsiu, kad 
termino "tautininkas” naudoji
mas man sukelia sunkumų. Dau
gelis Rezistencinės Santarvės na
rių savęs tokiais nelaiko. Iš ki
tos pusės, kiek nejauku, kalbant 
apie liberalus, tan skaičiun 
įtraukti ir ideologiškai man ne- 
I akankamai išryškėjusio Atgi
mimo Sąjūdžio žmonės. Tačiau 
visi jie sutelpa LNT sistemoj, 
(lai dėl to ir derėtų pastebėti, 
kad. minėdamas liberalius tau
tininkus, daugiausia turiu gal
voj Rezistencinės Santarvės ir 
Tautinio Sąjūdžio narius. Ta
čiau būtų gera, jei prie progos 
apie tai pasisakytumėt.

jiems tada atrodė geriausia, taip 
mums dabar visiškai neraciona
lu užsiiminėti apologetika ir 
jaustis įpareigotais laikytis tik 
tradicinio tautininkiškumo. Jei 
mūsų pirmūnam perversminin
kam nedaug, rodos, terūpėjo to
limosios jų veiksmų pasėkos, tai 
juo mažiau šiandieninei tauti- 
ninkijai turi rūpėti gyventi anų
jų paunksmėj.

Tautininkams šiandien reikia 
posūkio į "kairę” **). Posūkis 
turi būti radikalus, aiškiai atsi- 
ribojąs (ne išpažintimis ir pa
smerkimais, o nauja laikysena) 
nuo "anų laikų”, šiandien man 
labiausiai rūpi ne mūsų praeities 
vadų neliečiamumas, o tokios 
tautininkų praktinės veiklos iš
vystymas, kuris nebeleistų mano 
kolegai sakyti, esą tautininkų 
"progresyvumas ir liberalumas

YLOS MAIŠĖ NEPASLĖPSI
EDV. KARNĖNAS

Visų tautų emigrantai svetur 
usiduria su nutautėjimo proble

ma. Lygiai visos tautos stengia
si, kad emigravusios jų dalys ne
žūtų, nenutautėtų. Tik dides
nėms tautoms tos pastangos yra 
engvesnės, o mažesnėms — sun
kesnės. Dar lengviau yra toms 
tautoms, kurios yra nepriklau
somos, turi savas valstybes ir 
yra aukštesnės kultūros, įtakin
gesnės pasaulyje.

Naujuose kraštuose emigran
tai yra įtakojami naujų sąlygų, 
svetimos kultūros, pilietinių pa
reigų ir daugumos, "šimtapro
centinių" čiabuvių, pastangų vė
liau įsikūrusius versti greičiau 
įsilieti į bendrą gyvenimą, į "vie
ną tautą", vadinasi, aklimatizuo
tis, asimiliuotis, atsisakyti savo 
papročių, kultūros, kalbos — nu
tautėti.

Būdinga, kad net ir XX-me 
amžiuje yra valstybių, nekalbant 
jau apie diktatūrinius komunis
tinius kraštus, kur tautinės ma-
žumos ir imigrantai tiesiogiai ir grantai?
netiesiogiai spaudžiami greičiau 
įsilieti į bendrą valstybinę tau
tą. Taip yra Australijoje, taip 
yra Brazilijoje ir Argentinoje, 
net Anglijoje ir Kanadoje.

Ar Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra kitaip?

Kai imigrantai ruošiasi priim
ti JAV pilietybę, jie skaito vado
vėlius, kuriuose yra parašyta: 
Tu nesi amerikietis-vokietis ar 
amerikietis-lenkas, — tu esi tik 
amerikietis; amerikietis kalba 
anglų kalba.

Palyginus tokius ultrapatrio
tinius Revoliucijos Dukrų Orga
nizacijos šūkius su gyvenimo 
tikrove, keista darosi. Atrodo, 
kad ir šiame krašte "šimtapro
centiniai" amerikiečiai žiūri į 
žmogų biologiškai, kaip į papras
tą gyvį. Norima, kad tas gyvis,
nersikėlęs į kitą "tvartą”, ne tik, amerikoninta" pavarde, viešaja- 
kitą pašarą naudotų, bet ir kitu me gyvenime nepirmoje vietoje DIRVA

Sužalotas Raudonojo Kryžiaus ženklas ant vienos Quemoy ligoni
nės stogo. Komunistų artilerijos sviediniai užmušė gailestingąją 

seserį ir sužeidė eilę pacientų.

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: HE 1-6344 '

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

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

Welland, Ont.Į Canada.

pradeda atrodyt taktikos daly
ku", ir kad, esą, "tautininkai per
daug gruoboniški, permažai kul
tūringi, perdaug grupiškai sa
vanaudiški".

Susumuodamas šiuos kelis 
nuotaikų apibūdinimus, pasaky
čiau:

Nors "antrasis Vaižgantas” ir 
davė tautininkams "išrišimą" pa
starojo kongreso metu, tautinin
kams nėra nė mažiausio reikalo 
nei tolesnes išpažintis atlikinėti, 
nei "pakūtavoti" (tai yra, vėl 
susėsti konservatyvumo krėslan 
su dvasiški ja). Kas padaryta, 
tas jau užrašyta. O ką dar reikia 
padaryti, Ris nuo išpažinčių ne
priklauso. t \

Nėra nei reikalinga, nei, paga
liau, įdomu griežtai išlaikyti ne
priklausomos Lietuvos tautinin- 
kijos visų tradicijų tęstinumą. 
Geriausia yra atskirti, kas neža
vi, ir palikti nuošalėj. O tam rei 
kia ne lėtos slinkties, bet radika 
lauš šuolio. Visos pastangos tu 
retų būti nukreiptos į šiandieni
nio sąjūdžio vystymąsi ir jo vie
tą mūsų politinėse pastangose 
atgauti prarastą Lietuvos nepri
klausomybę ...

**) "Kaire” čia suprantu ne 
perbėgimą į kairiąsias partijas, 
o nutolimą nuo nepaslankaus 
conservatyviškumo, kuris yra 
dešinės" simbolis ir požymis.

balsu baubtų ar žviegtų, veid
mainiautų savo prigimties, kil
mės ir kultūros požiūriu.

Tiesiogiai, žinoma, čia niekas 
imigrantų nespaudžia greičiau 
išsižadėti savęs, savo tautos ir 
vardo. Tačiau visas amerikinis 
gyvenimas ir ypač jaunimo au
klėjimas bei mokslinimas veda
mas tokia aiškia linija, kad net 
kelių rasių imigrantai malami į 
"vieną tautą’*...

Šitokiai "mažumų" virškinimo 
mašinai vadovauja ne čiagimiai 
indijonai, bet vadinami jankiai, 
anglosaksų kilmės "šimtaprocen
tiniai" amerikiečiai. Bet ar-„ jie 
patys yra pastatę kryžių savo 
kilmei ir protėvių kraštams?

Tik atsiminkime kovo 17 d. — 
St. Patrick Day! Kas gi kitas tą 
dieną paverčia visos Amerikos 
švente? Kas gi šimtais tūkstan
čių paraduoja didmiesčio gatvė
mis tą dieną, pasipuošę žalio do
bilo šakelėmis? Ar jie visi yra 
tik vakarykščiai Airijos emi-

Taip pat ryškiai dominuojan
ti "šimtaprocentinių" amerikie
čių "dauguma" žydų bendruome
nė yra antras pavyzdys, kaip 
Amerikos viešajame gyvenime 
vyksta veidmainiavimas, klaidi
nantis kitas "mažumas”, kurios 
turinčios "išnykti", kad t^ms do- 
m i n u ojančioms "daugumoms"
nesimaišytų ...

Amerikos airis buvo, yra ir 
pasiliks pirmoje eilėje airiu, vis 
su r pabrėždamas savo airišką kil
mę, remdamas Airijos valstybės 
egzistenciją ir jos kovą prieš 
Angliją dėl šiaurinės Airijos te
ritorijos.

Amerikos žydas niekada neiš- 
sigims, neišsižadės savo tautos 
ir nesiliaus stipriai rėmęs Izrae
lio valstybės, nors, dėl tradicinio 
būdo, kartais pasislėpęs po "su-

IR TAIP 
GYVENIME

BŪNA

Viena Burlingtono gyventoja
ieško savanorių, kurie norėtų iš 
jos paimti 30 kačių, kurias ji 
augino per ilgus metus, šiuo lai
ku ji augina paukščius.

*
Romos miesto policija turėjo 

įsikišti į šeimos peštynes, ku
rios kilo dėl vyro papročio savo 
žmoną kelti trečią valandą nak
ties, kad ši jam išvirtų lėkštę 
makaronų.

*
Rytiniame Berlyne įsakyta 

atimti kiekvieną televizijos apa
ratą, jei bus užtikta bežiūrint 
Vakarinio Berlyno stočių pro
gramą.

*
N,ew Hampshire valstybėje 

penki kalnai pavadinti JAV pre
zidentų vardais: Adams, Jeffer- 
son, Madison, Monroe ir Wa- 
shington.

•
Šveicarijoje rusų pasiuntiny

bėje buvo vaišės, kurių metu ne 
buvo pagarsėjusios vodkos. Vai
šių dalyviai — ketvirtojo blaivi
ninkų suvažiavimo dalyviai.

«
Honolulu salose vienas kalinys 

pabėgo iš kalėjimo, kadangi jo 
žmona, kurią buvo vedęs prieš 
tris mėnesius, negalėjo atvykti 
aplankyti. Jo dideliam nusivyli
mui, kada iš kalėjimo pabėgo, jo 
žmona atvyko į kalėjimą jį ap
lankyti.

4>
Vienas New Jersey gyvento

jas dabar gavo atvirutę, kurią 
jis buvo pasiuntęs prieš 31 me
tus vienai sėklų parduotuvei už
sakydamas 25 svarus trąšų. Grą
žinimo priežastis — trūksta dvie- 

ų centų ženklo, nes tuo metu 
pašto atvirutės buvo siunčiamos 
už vieną centą.

demonstruos savo kilmę.
Kodėl gi kitos JAV tautinės 

mažumos, jų tarpe ir lietuviai, 
turi jiaklusti Revoliucijos Dukrų 
Organizacijos šūkiams — išsiža
dėti savęs, savo kilmės ir vardo

• išnykti ir dingti savo tautai?
Tik avis žudoma tyli, nebent 

tik pasispardydama. Tik nekul
tūringas emigrantas, negana su
brendęs savo tautoje, greitai nu
tausta, permažai vertindamas 
savo kilmę, kultūrą ir vardą.

Ar gi lietuvių tautos emi 
grantai yra kuo žemesni už Ri
tus? Ar gi Lietuva yra ne senas 
civilizuotas ir kultūringas kraš
tas? Ar ne garbė būti lietuviu?

Tie, kurie, ypač čia gimę lietu
vių kilmės amerikiečiai, vengia 
<ą bendro turėti su savo tautos 
dalimi Amerikoje, — veidmai
niauja, tuo ne tik negerbdami 
savo tėvų, savo tautos, bet . ir 
nusižemindami kaip amerikie
čiai.

Kaip ylos maiše paslėpti nega
lima, taip savo priklausomumo 
kuriai nors tautai amerikietis 
ąegali paslėpti, nors jis ir kal
bėtų tik anglų kalba.

Rugsėjo 2-4 dienomis vy
ko santariečių kultūrinės 
veiklos kursai, rugsėjo 5-7 
dienomis — penktasis visuo
tinis tos organizacijos suva
žiavimas. Tos praėjusios še
šios triukšmo, darbo ir dai
nos dienos ir naktys sutei
kia progą pasakyti kelias 
pastabas. ,

V
Gal daugiau, negu anksčiau, 

santariečiuos buvo šįmet pastebi
mi brandos požymiai ir iš to iš
kylančios problemos. Nors suva
žiavimas ir buvo linksmas ir jau
natviškas, jis buvo rūpestinges- 
nis, negu ankstyvesni. Trijų pus
dienių paskyrimas ideologinei 
problematikai, santykių su ki
tais politiniais ir ideologiniais 
sąjūdžiais svarstymas, pastan
gos išeiti viešumon seniai svajo
tu leidiniu — visi tokio pobūdžio 
klausimai trumpino nerūpestin
gą pasilinksminimą ir ilgino 
kartais gan įtemptus posėdžius.

Gal pirmą kartą Santara atsi
dūrė tokioj padėty, kada pana
šaus pobūdžio problemų vengi
mas pasidaro lygiai svarbus, 
kaip ir jų svarstymas. Santara 
nebegali būti nerūpestinga.

2.

Tik I)irvą skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

Greičiausiai tiesiogiai išplau
kiąs iš dabartinės organizacijos 
brandos būklės yra Santaros 
"senstelėjimas”. Aš nekalbu apie 
senstelėjimą įprastine prasme — 
suvažiavimas tikrai buvo jaunas 
jo dalyvių amžiaus vidurkiu. Kas 
buvo galima pastebėti, tai lietu
vių visuomenėj sau lygios netu
rinti intelektualinė programa 
Suvažiavime ir kursuos buvo ap
tartas humanizmas (S. šimoliū
nas), tautiškumas (Z. Rekašius), 
liberalizmas (J. Šmulkštys). Lie
tuvių literatūros problemas svar 
stė K. Ostrauskas, tautiškumą 
mene — A. Valeška, publicistiką 
— B. Raila. Debatuos kultūrinė
mis temomis mintimis dalinos A. 
Škėma, J. Kaupas, V. Trumpa,
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PASTABOS APIE SANTARA
B. Raila, K. Ostrauskas, J. Pivo
riūnas. Toliau, Binkio minėjimas 
(K. Ostrauskas, L. Šmulkštys, 
R. Kavolienė, B. Raila), literatū
ros ir muzikos vakaras (K. Os
trauskas, A. Škėma, J. Kaupas,
A. M. Katiliškis, D. Audėnaitė, vD. Mongirdaitė), ir trys didžio
sios suvažiavimo paskaitos: "Na
cionalizmas vakar ir šiandien" 
(V. Krivickas), "Mūsų pasėlio 
grūdas" (B. Raila), ir "Lietuvių 
literatūros mirtis" (A. Škėma) 
padarė suvažiavimą nepakarto
jamą savo intelektualine įtemp- 
tim.

Kiek lengvesni, daugiau stu
dentiški suvažiavimo momentai 
buvo laužo programa (V. Raste
nis, R. Babickas), savikritikos 
debatai (V. Gigevičiūtė, A. Ilja- 
sevičius, L. Šmulkštys), susipa
žinimas su jazz’u (R. Babickas), 
ir vienas praktinės politikos at
vejis — naujos centrinės val
džios išsirinkimas (C. V-bon: 
pirm. J. Lintakas, A. Iljasevi- 
čius, L. Liškūnaitė, L. Narbutis, 
ir L. Šmulkštys. Rfev. Komisijon: 
A. Butas, V. Eikinas, ir A. Si- 
mutytė).

Man atrodo, kad santariečiai 
priėjo išvados, jog padidėjusios 
tarporganizacinės konkurencijos 
akivaizdoj, jų pirminė stiprybė 
— intelektualinis pajėgumas — 
turi būti stiprinama vis didesniu 
tempu ir platesne apimtim. Toks 
įspūdis.

3.
Dvi kiek nemalonesnio įspū

džio problemos buvo perdidelis 
iiuosmūkio linksniavimas ir dar 
daugiau padidėjus įtampa tarp 
humanitarų ir technikų.

Nevienas prelegentas ir suva
žiavimo dalyvis kalbėjo apie, ir 
pranašavo, nuosmukį muzikoj, 
literatūroj, politikoj, Santaros 
organizacijoj. Nemaloni proble
ma ta, kad apie nuosmukį kal
bėta daugiau, negu tų įvairių sri
čių būklė reikalauja.

Jau aukščiau pastebėtas padi
dėjęs gilinimasis į idėjinę pro
blematiką negalėjo nesukelti

Radaro linijos 1)EW įrengimai Kanados šiaurėje.

V

U

technikų protesto. "Kalbate apie 
dalykus, kurių mes nesuprantam 
ir kalbate tokia kalba, kurios ne
suprantam", jie sakė. Jų protes
tas buvo aštrus, nors ir nuošir
dus. Atsakymas į protestą, ar į 
problemą geriausiu atveju tegali 
būti tik dalinis. Ambicingesni 
technikai turi nuolat* skaityti 
kultūros ir politikos periodiką — 
jie turi stengtis suprasti. Huma
nitarai galėtų tik kiek supranta
mesne kalba kalbėti — iš aukš
tybių nenulipti, o tik "ranką pa
duoti”. L. Tautgirdas

P. GVILDYS —
KANADOS STALO

TENISO MEISTERIS
Tėviškės žiburiai rašo:
"Dar tik neseniai nuskambėjo 

per plačiąją Kanadą šachmatų 
meisterio P. Vaitonio vardas ir 
štai vėl tenka džiaugtis ir di
džiuotis. Tautinės Parodos me
tu įvykusiose tarptautinėse ir 
Kanados stalo teniso pirmeny
bėse vytietis Pranas Gvildys la
po naujuoju Kanados meisteriu. 
Kelias dienas užtrukusiose var
žybose Pranas parodė ne tik di
delius sugebėjimus, bet ir iš
tvermę.

Meisterystė buvo nuspręsta 
pusfinalio žaidimuose, kuomet 
jis užtikrintai įveikė savo amži
ną priešą ir daugkartinį Kana
dos meisterį Max Marenk(^:l 
(1:21; 21:15; 21:14; 21:ldJPri- 
nale gi lengvai sudorojęs mont- 
realietį vengrą Gadanyi 3:1, tapo 
Kanados stalo teniso meisteriu.

Be šio laimėjimo vieneto var
žybose, Pranas dalyvavo visose 
kitose varžybose ir pasiekė kele
tą atmintinų pergalių. Tarppro- 
vincinėse varžybose, kuriose On
tario laimėjo pirmą vietą, jis 
nepralaimėjo nei vieno susitiki
mo. Tarptautinėse varžybose Ka- 
nada-JAV, pasekmei esant 5:5, 
lemiamame susitikime jis nuga
li 2:1 pagarsėjusį amerikietį S. 
Shiff, išplėšdamas 6:5 pergalę! 
Kanadai. Ši kova buvo gražiau
siu Prano rialo teniso karjerai".
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Fausto operos pastatymas
į Masonic salę sutraukė virš 1000 
žiūrovu. Salėje matės daug sve
čiu, atvykusių iš tolimesnių lie
tuvių kolonijų.

Opera praėjo pakilia nuotaika, 
dirigentui, solistams ir visam 
meniniam kolektyvui buvo sukel
tos gausios ovacijos. Apie operos 
pastatymą sekmadienio laidoj 
Plain Dealer dienraštis atspau
de labai gražų įvertinimą, iškel
damas ir lietuvių kalbos origa- 
nalų, malonų skambėjimą.

r/
| Fausto operos pastatymą

iš Detroito Į Clevelandą buvo at
vykę apie 100 žiūrovų. Jų tarpe 
buvo p. Alantai, p. Vizgirdai ir 
kiti.

Inž. Z. Rekašius,
Tautinės Sąjungos informacinės
komisijos narys, buvo atvykęs į 
Clevelandą dalyvauti Fausto ope

roje ir su Dirvos redaktorium 
tarės spaudos reikalais. Ta pa
čia proga aplankė p. Kazlauskus 
ir kitus artimuosius.

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinio Konsula

to New Yorke paieškomi asme
nys :

Andrašiūnienė Justina.
Andriuškevičius Antanas ir 

Jonas, Jono sūnūs,. gyveno gal 
Baltimore.

Baubinaitė Elena, Alfonso 
duktė.

Biehajevas Aleksandras, Vasi
lijaus sūnus, gimęs Kaune.

Bilinskas Jonas ir Vilhelmas, 
Vytauto sūnūs.

Bubnas Juozas, Ignoto sūnus, 
su šeima.

Dambrava Andrius, kilęs iš 
Utenos apskr., Tauragnų vai.

Eidukevičius Bronius, g. 1919 
m., išvykęs Kanadon.

Gečas Povilas ir Rapolas, Ta
do sūnūs.

Girskys, turėjo seserį Pauliną 
Girskytę-Bendikienę.

Jadzevičiūtė-Dzevačkienė Joa
na, Motiejaus duktė.

Jasaitienė-Sungailaitė Ka\ės iš 
Ž. Naumiesčio vai., Tauragės ap.

Jonušas Pranas, Leono sūnus, 
gyveno Kanadoje.

Jurkšas Valter, gyveno Sha- 
mokin, Pa.

Katkus Juozas, Juozo sūnus, 
gim. Kartenos vai.

Kelpša Vaclovas ir Viktoras, 
Hugono sūnūs.

Kirkutė-Mikelienė Teklė, Fe
likso duktė.

Kurtinis Pranas, žmona Biru
tė, vaikai Alma, Genė ir Sigitas- 
Kazimieras.

Lašas Jonas, iš Osavytų km., 
Zarasų apskr.

Leonavičius Alfonsas ir Juo
zas, Karolio sūnūs.

Morkienė - Tamašauskaitė Ve
ronika, Vinco duktė, gim. Lygu- 
dų km., turi sūnų Edmundą ir 
dukterj Lilę.

Pukėnas Aleksandra.
Pyragius Jonas, Jono sūnus, iš 

Ukmergės apskr., Balnininkų 
vai., Martuonių km.

Ragauskas Mečys, Kazio sū
nus, iš Kretingos apskr., Kulių 
vai., Jurjonų km.

Stankevičius Antanas, Stasio 
sūnus, gyvenęs Kazliškių km., 
Kazlų-Rūdos vai., Marijampolės 
apskr.

Stupuras Antanas, Jono sūnus, 
gyvenęs Wentworth Avė., Chi
cago, III.

Sungaila Jonas, iš Alkupio 
km., Kvėdarnos vai., Tauragės 
apskr.

Tamašauskas Vincas, Vinco 
sūnus, gimęs Lygudų km., Gruz
džiu vai.

Thomas (Tumosa) Mykolas, 
Mykolo sūnus, iš Netičkampio 
km., Marijampolės apskr.. turė
jo automobiliu taisymo dirbtuvę 
Bostono apylinkėse.

Trumpis Albinas, Marija ir 
Pet ras.

Valaitis Boleslovas, Juozo sū
nus. ir m šeima.

Valinherė - Tamašauskaitė, 
Puinė, V’mo duktė, gim. Gruz
džiu vai.. T vgud’i km., jos vyras 
ir ef.n.,,- F<rzvs Valiulis.

V’tkcvičius Antanas, Antano 
sūnus.

Žalesas Vytenis.
Jieškomieii ar anie juos turin

tieji bet kimiu žinių prašomi at 
siliepti Lietuvos Generalinian 
Konsului šiuo adresu*

CONRUT ATE GENERAL O» 
T.TTHTTANTA 

41 We»t R2nd Street
New York 24. N. Y

DIRVOS RUDENS VAKARAS 
įvyksta spalio mėn. 4 d. Slova- 
nian Auditorium, kuri šią vasa
rą pagrindinai atremontuota ir 
visiems svečiams labai patogi.

Programoje Chicagos Dramos 
Teatro pastatymas „Pažadėtoji 
žemė”. Vaidina prityrę aktoriai. 
Pastatymas Liet. valstybinio te
atro režisoriaus Ip. Tvirbuto.

Rezervuokitės spalio 4 d. tam 
įdomiam vaidinimui Ir sekite to
lesnius pranešimus Dirvoje.

K. B. Kraucunas,
vyresniosios lietuvių ateivių kar
tos veikėjas, dabar gyvenąs Can- 
ton, Conn., buvo atvykęs į Cle
velandą, lankėsi Dirvoje ir Faus
to operos pastatyme.

Lituanus vakaro,
kuris įvyks rugsėjo 27 (šeštadie
nį) lietuvių salėje, programos 
dalį atliks clevelandietė baleto 
šokėja Teresėlė Stasaitė. Ji yra 
Serge Nadejdin studijos mokinė 
ir baleto mokosi šešerius metus.

Teresėlė šokusi įvairiuose vie
šuose parengimuose, kasmet pa- 

sirodydama su naujais solos da
lykais Imperini Ballet metiniuo
se koncertuose. Ji žavėjo žiūro
vus II Trovatore operoje, o šiais 
metais ją matysime Hofmano 
Pasakų operoje ir LITUANUS 
vakare.

Visi clevelandiečiai kviečiami 
į jaunimo rušiamą vakarą malo
niam laiko praleidimui. Bilietai 
gaunami Liet. Prekybos namuo
se (6933 Superior Avė.), Dirvo
je, Spaudos Kioske ir pas platin
tojus.

Į Lituanus vajų
Clevelande įsijungė LITUANUS 
RĖMĖJAI S. ir S. Laniauskai,
II. Macijauskas, A. Nasvytis ir 
J. Stempužis.

žurnalą parėmė LITUANUS 
AUKOTOJAI Beržinskai, A. Ai- 
dis, S. Garla, A. Širvaitis, VI.

CHICAGOJE
Dirva gaunama atskirais 

numeriais:
Margučio įstaigoje, 6755 So. 

Western Avė.
Marginių krautuvėje, 2511 W. 

69 Street.
J. Karvelio knygyne, 3322 So. 

Halsted St.
Terros knygyne, 3333 So. 

Halsted St.
St. Ramanausko kraut., 4559 

So. Hermitage Avė.
St. Penčylos kraut., 4501 So. 

Talman Avė.
B. Siliūnc kraut., 4600 So. 

Fairfield Avė.
P. Ramanauskų krautuvėje, 

1439 So. 49 Avė.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
Kandai tampa sunaikinti arl>a 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo. 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings BIdg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252
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• Galilc girdėti su A3I2M ausim.
• Jokio guziko ausyje. Jokio šniūro.
• Jokių specialių prijungimų už ausies.
• Duoda high fidelity girdėjimą.

• Stipri hearing aid paslėpta akiniuo* 
B'vrik -icmntnma triūbele nuneša gar 
j ausi.

• Nieko paslėpta plaukuose ar rūbuose.

Duodama KNYGA N.'.MOKAMAI supa
žindina su visais stebuklingais naujais 
patogumais geresniam ’ girdėjimui ir lo 
aparo paslėpimo, n" įmanomo iki d .bar. 
liže k''" "a" •nl<'>"> a- ra-'yl; 1.. šiandien

\tsiųskite man nemokamai knygelę apie 
Kelione Hearing Glasses.

S šaukite Mr. NORBUTAS MAin 1-5252
■ 400 Citizens BIdg. 850 Euclid Avenue
J Namų telefonas TU 6-1149

Pavardė

Adresas:

Braziulis, E. Nainienė, A. ir B. 
Karklini, R. Apanavičius, M. Ba- 
joraitienė, A. Sadauskas ir A. 
Gailiušis.

LITUANUS žurnalo rėmėjai 
yra skirstomi į: aukotojus — 
aukojusieji iki 5 dol.; rėmėjus — 
aukojusieji nuo 5 dol. iki 20 dol.; 
garbės rėmėjus — nuo 20 dol. 
iki 100 dol. ir garbės leidėjus — 
100 dol. ar daugiau. Rėmėjai, 
garbės rėmėjai ir garbės leidėjai 
gauna meniškus padėkos diplo
mus, pagamintus dail. V. Vijei- 
kio.

Aukų rinkimą Clevelande tvar
ko LITUANUS žurnalui Remti 
Komitetas (508 East 125 Street) 
ir Jūra Gailiušytė (1249 East 82 
Street). Jiems talkina jaunimas 
ir studentai. Clevelandiečiai kvie
čiami paremti LITUANUS žur
nalą savo aukomis.c

Inž. Br. Maželis
sėkmingai išlaikė Ohio valstybės 
profesinio inžinierio egzaminus

Jo specialybė — civilinis inži 
nierius.

D. L. K. Birutės Draugijos
rengiamas Tautos šventės minė
jimas įvyks rugsėjo 20 d. 7:30 
Lake Shore Country Club patal
pose.

Programoje Čiurlionio An
samblio vyrų choras ir kt. Kvie
timus galima gauti pas Draugi
jos 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.

EAST 118 ST. — $13,300
3 miegamieji. Namas labai ge

ram stovy. Naujas dujų furna
sas. Variniai vandentiekio vamz 
džiai. Naujas stogas. $1,090 ver
tės kilimas.

Betty Hansen Realty 
UL 1-6150

KAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!

JUOZO KAMAIČIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE,

12915 St. Clair Avė.
Batų ir odos parduotuvė, dide 

lis batų pasirinkimas ir žemes 
nes kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus be mokes
čio.

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto ik{ 
7 v. v.

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

GRAŽI REZIDENCIJA!
Puiki vieta ant ežero kranto. Arti prie Naujos Parapijos. 

Angliško stiliaus, mūro statyba. 4 erdvūs miegami kambariai. Pa
likimas — galima pirkti lengvomis sąlygomis.

JONAS NASVYTIS 
R. Gali Realty Co.

421 East 290 Street IV 6-1600
■ ■■ bbbbbbbbbbbbb ■■■■■■■■■■•■■■ BBBBBB BBBBaaa® aaBBBBBL r

Kviečiu jus įrodyti, ką jūs patys galite ... J
PASLĖPTAS GIRDĖJIMO j

PRIETAISAS |
kaip niekad su S

*

HEARING S
I

Sa a K ■ i ■ ■ s ■ v B

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

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

Bus skanių užkandžių, gėrimų 
ir gera muzika.
--Visi lietuviai kviečiami atvyk

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

šv. ^Jurgio parapijos mokyklą
tęvų komitetas kitą sekmadienį 
— rugsėjo mėn. 21 d., mokyklos 
salėje pardavinės pyragaičius.

Kviečiami pyragaičių nusipirk
ti ir tuo mokyklą paremti.

Skautų Tėvų Komiteto padėka
Pilėnų Tuntoo Tėvų Komiteto 

aukų vajus pasibaigė. Pasibaigė 
ir jubiliejinė skautų stovyklą. 
Visi Clevelando skautai sveiki ir 
saugiai grįžo namo.

Kas buvo stovykloj pastebėjo, 

kad stovyklą buvo įspūdinga ir 
pavykusi. Clevelandas žymiai 
prisidėjo prie stovyklos pasise
kimo — davė energingą stovyk
los viršininką ir žymų skaičių 
gerai aprūpintų skautų. Tai įvy
ko lietuvių kolonijos supratimo 
ir solidarumoo dėka.

Tėvų Komiteto vajus lietuvių 
visuomenėje ir organizacijose 
rado platų atgarsį ir palankumą, 
todėl davė gerų rezultatų. Ta 
proga Tėvų Komitetas širdingai 
dėkoja.

L Aukų rinkėjams: V. Civins- 
kui, B. Rėkui, A. Augienei, K. 
Morkūnui, J. Vencienei, L. Jocai- 
tienei, S. Lazdiniui, V. Apaniui, 
V. Petkevičiui, V. Januškiui, Z. 
Peckui, p. Garlauskienei ir Dr. 
V. Adams.

2. Dirvai ir jos red. B. Gaidžiū- 
nui, Draugui ir Radijo Klubui 
bei jo vedėjui p. Stempužiui už 
palankumą ir nemokamai prisi
dėjusioms prie propogandos ir
eidamos.

3. Daktarui ir poniai Stankai- 
čiams, kurie be aukos, dar nemo
kamai patikrino sveikatą ir iš
rašė sveikatos liudijimus visiems 
Clevelando skautams.

4. Aukotojams, aukojusiems 
mažiau, negu 2 dol., kurių dėl 
taupumo spaudoj negalim išvar
dinti.

5. V. Apaniui ir p. Dautartui, 
davusiems sunkvež’mus; Dr. ir 
p. Skrinskams, Z. Peckui ir p. 
Rėkui už lengvas mašinas; dar 
spaudoj neminėtiems aukoto
jams: Z. Peckui — 7 dol., L. Sa
giui — 5 dol. ir po 2 dol. — K. 
Morkūnui ir Z. Gobiui.

Dar kartą ačiū visoms organi
zacijoms, tėvams, aukotojams ir 
visiems vienu ar kitu būdu prisi- 
dėj usiems.

Pilėnų Tunto Tėvų Komitetas
O. Žygienė,
A. Rukšėnas,
K. Budrys,
E. Steponavičius.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

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

THREE WAY 
PAINTING CO.

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

• Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai 

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

DĖL KO JĖZUS 
MIRĖ

* Ką šv. Raštas sako apie Jė- 
’zaus mirtį: Jėzus mirė už pasau
lio nuodėmes. Raštas taip sako: 
Per nieką kitą nėra išganymo, 
nes neduota žmonėms kito vardo 
po dangumi, per kurį mes turė
tume būti išgelbėti, kaip tik var
dan Jėzaus Kristaus, bet ne mir
tino žmogaus vardan. Raštas sa
ko, kad be kraujo praliejimo nėra 
jokio atleidimo nuodėmių. Jėzus 
Kristus praliejo savo kraują.

Skaitykite šv. Raštą 3 k. Mo
zės, 17: pr. 11. e. Ebroe 9: pr. 
22 e. Kolos 1; pers. 29. e.

Ar ne geriau klausyti Jono 
Krikštytojo, kuris nurodė į Jėzų 
ir tarė: štai Dievo avinėlis, kuris 
atima pasaulio nuodėmes. Klau
simas kodėl šiolaikiniai persta
tymai apie Išganytojo Jėzaus 
mirtj turi tokią mažą svarbą. Ar 
būtų galima surasti kokią palai
mą žmonijai? Tai turi būti pri
pažinta, kad jie negali įvykdyti 
jokių pajaimų. Mirtinas žmogus 
nieko negali: nei tobulą sveikatą 
grąžinti, nei mirusius prikelti, 
negali surišti volaną, nei kurčių
jų ausis atidaryti, nei sugrąžinti 
žmonėms jų mintis, žmogus nie
ko negali.

Jėzus, kuris davė atpirkimą už 
visus jo prisikėlime iš numiru
sių, jam yra duota galybė kaip 
danguje taip ir ant žemės, ir jis 
turi galybę prikelti visus iš nu
mirusių. Jėzus pradės vykinti tą 
darbą netolimoj ateityje.

WILLIAM SHIMKUS
1077 E. Wallings Rd. 

Breckswille, Ohio

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.

PRANEŠAMA . .. 
NATIONVVIDE’S

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa 

lengia visa jūsų šeimą ... net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusi (po 14 amžiaus die
nų) NE KTEK NEPADIDĖJANT 
už mokamą vieną draudimą!
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas 
SK 1-2183

J. P. MULL-MULIOLIS
Seniausia lietuviška namų 

pirkimo-pardavimo agentūra 
Clevelande 

6606 Superior 
šv. Jurgio parapijoje

2 šeimų 5-5, didelis sklypas, 
reikia remonto. $11,500.

3 šeimų 3-3-4, $11,600.
3 šeimų 6-4-3. Prašo $14,900.
1 šeimos nedidelis__$8,500.

Šv. Kazimiero parapijoje
Geras 6 kamb. namas. $8,700,.
Erdvūs 8 kamb., įmokėti — 

$1,000.

Slovakų-kroatų rajone
4 šeimų S-3-3-3, pajamos apie 

$175 į mėn. Prašo $12,500.
Bratenahl

Puikus mūrinis vienos šeimos 
9 kamb. namas, pristatyti gara
žai, gražus sklypas. $24,000.

East Cleveland
4 šeimų mūrinis po 6 erdvius 

kamb. ir balkonai, prašo $35,000. 
Bendradarbis 

Algimantas Dailidė 
UT 1-2345 HE 1-8516

Parduodamas namas
su 4 miegamaisiais. D/j vonios. 
Dengti porčiai. Kilimai. Gerai 
įrengta virtuvė. Medžiais apso
dintas sklypas. Euclid rajone. 

Šaukti: RE 1-7229. (73)

DĖMESIO! 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE. INC.

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

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

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

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

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

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

Tel.: UT 1-0896

i. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

\ J.
iety fo/ Sa

KERSISP
609 Society fo(- Savings Blgd.—Cleveland, Ohio 

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

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

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

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi 
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausyti* 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

HSSS

Namų pirkimo-pardavimo įstaiga 
J. G. OSHEN REALTY & 

INSURANCE SERVICE, 
1141 Ansel Rd., 

Cleveland 8, Ohio,
pasipildžiusi dviem patyrusiais 
bendradarbiais, jūsų patogumui 
yra atidaryta kasdienį nuo 10 v. 
ryto iki 8 vai. vakaro. (Sekma
dieniais bus atidaryta 10-4 vai., 
pradedant spalio 5 d.).

Visuomet mandagų patarnavi
mą randate pas tos įstaigos ve
dėją

Edvardą K a r n ė n ą .
Ten pat atliekamas dokumen

tų notarizavimas __ parašų pa
tvirtinimas.

Telefonai: SW 5-4808 ir na
muose ER 1-4732. (71)

GERAS PIRKINYS
Skubiai norima parduoti du 

namus vienam sklype, E. 80 
gatvėj, tarp Superior ir St. Clair 
Abudu namai yra erdvūs ir la
bai prieinama kaina. Dėl plates
nių informacijų skambinkite:

J. A. Gricius Realty 
19715 Cherokee Avė.

IV 6-2525
(69)

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

LABAI PRIEINAMA KAINA 
PARDUODAMAS 

DABARTINIS DIRVOS 
NAMAS,

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

Viršuj yra 6 didelių kambarių 
butas. Taip pat, šalia krautuvės, 
pirmame aukšte, lengvai galima 
įrengti nedidelį, dviejų kamba
rių butą. Lygiai ir antram aukš
te lengva perskirti į du pelnin
gus butus.
. .Šaukit Dirvą telefonu HE 
1-6344.

Gražus 3 miegamųjų namas, 
garažas, didelis rūsys, poilsio 
kambarys, kilimai. Lietuvių kai- 
minystė.

Šaukti savininką PO 1-0645.
(70)
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UŽRAŠAI IŠ BENDRUOMENĖS SEIMO
(Atkelta iš 1 psl.)

Kokiu pagrindu šiai parodėlei 
daryta atranka, sunku pasakyti. 
Gal atrinktos tik gražesnės, įspū
dingesnės knygos, ar tik tos, ku
rias pavyko paskubomis sugrieb
ti?

Parodos apimtis — kaip paski
ro susipratusio tautiečio (ir dar 
labiau susipratusio kataliko) po
kario metais sutelktos asmeni
nės bibliotekos geresnioji dalis.

Bet yra keletas ir Lietuvoj da
bar išleistu knygų, daugiausia 
albuminio pobūdžio. Kad tik kas 
nesumanytų piketuoti!

Didysis koncertas
Pilna Carnegie salė. Berods 

vien lietuvių. Kone 3000. žino
ma, ne iš viso pasaulio. Daugiau 
iš artimesnių New YoTko apy 
linkių.

Ar buvo amerikiečių? Muzikos 
kritikų? Reporterių?

Kažin. Gal ir buvo gal ir ne. 
Tai koncertas ne "pasauliui”, tik 
sau.

Tas išsprendžia karštą ginčą 
dėl programos pobūdžio. Ar būtų 
bUVusi estradon išnešta "tikroji” 
muzika (simfoninė), ar buvo 
"diletantinė" (kaip kai kurie mu
zikai vadina vokalinę muziką), 
vistiek ją būtumėm išgirdę tik 
mes patys, o ne "pasaulis". O 
šiai beveik 3000 miniai chorai, 
dainos mieliau ir arčiau prie šir
dies bei suprantamiau, negu sim
foninė muzika, šis koncertas ne
būtinai turėjo būti "muzikos pa
moka" ar pratinimas prie sim
foninės muzikos. Savi tirpinę 
manifestacija ir pasitenkinimas 
buvo natūralus šio koncerto tiks
las. Vokalinė programa, palygin
ti didelis choras bene lengviau 
bus pasiekęs tokį tikslą, nei būtų 

- galėjusi pasiekti simfoninės mu
zikos programa.

nininkams taip gerai žinomos - 
atsisako nuo pretenzijų būti at
liktos geriau ar nors taip gerai 
kaip kitais atvejais kai kada es
ti atliekamos. Taigi koncerto 
apoteozė atsisveikina su publika 
tik iki pusės kopėčių pasilypė
jusi.

Publikos būreliai, nutėškę iš
mintingas minas, santūriai gi
ria koncertą ir čia pat pereina 
prie susižavėjimo savim:

— Žiūrėkit, kiek mūsų daug 
susirinko!

Taip. Koncertas buvo pati di
džiausia manifestacija seimo rė
muose. Ypač imant kiekybiškai. 
Tiesą sakant, ir kokybiškai . ..

Mažasis koncertas
Pirmosios seimo dienos vaka

rą buvo kamerinės muzikos kon
certas: Iz. Vasiliūnas (ir sūnus)F"ir A. Kuprevičius.

299 vietų salę beveik užpildė 
dalyvavusieji dailės parodos ati
daryme. Gal kamerinės muzikos

mėgėjų skaičius būtų buvęs ir 
skirtingas, jei nebūtų buvę su
daryto įspūdžio, kad seimo ren
gėjai ir čia, kaip ir į parodas, 
kviečia seimo dalyvius kaip savoA
svečius. Tik vietoj paaiškėjo 
skirtumas. Dailės paroda buvo 
gražiose muziejaus patalpose, o 
atėjusius jos pažiūrėti atidary
mo metu vaišino punšu ir sau
sainiais. Į koncertą atvykusių ne 
tik nebevaišino, bet dar po du 
doleriu aukos paprašė. Berods, 
niekas dėl to nesiginčijo, bet 
pakalbėjo: ar dailė turtingesnė 
už muziką, ar mažiau savim pa
sitiki ?

Tiesa, ten kur vaišino punšu, 
en vaišino ir prakalbomis. Kon- 
ertas laimingai išvengė atida

romųjų kalbų.
Koncertas buvo geras (ir ne 

liletantiškas), bet jo rėmai — 
scena ir visa salės aplinka — 
iesiog sudūlėjusi. Muzika čia at

sidūrė kaip šampanas neplautoj 
ukėj. Gera prezentacija, skur- 
eiviška reprezentacija.

(Bus daugiau)

DETROITO LIETUVIAI
PARINKIM AUKŲ SIBIRE 

KENČIANTIEMS

JT gen. sekr. Hammarskjold
pirmadienį grįžta Nevv Yorkan. 
Oficialus pranešimas apie misi
jos eigą numatomas rugsėjo 30 
d. Tada paaiškės, ką jam pasise
kė ir ko nepasisekė laimėti Vid. 
Rytuose.

Sunkiausiais ir svarbiausias jo 
misijos etapas buvo Kairas. Iš 
susitikimo su Nasseriu galima 
spręsti ir visos jo misijos sėk
mingumą.

Atvykimo Kairan dieną jis tu
rėjo pasitenkinti susitikimu su 
žemesniais Egipto valdininkais 
O Nasseris tuo metu "drožė” kal
bą, kurioje pabrėždinėjo, kad 
"tikrosios” Vid. Rytų įtampos 
priežastys esą "Vakarų kolonia
lizmas" ir "Izraelio imperializ
mas”. — "Izraelis yra paskutinė 
imperialistų viltis . .. Britanija 
ir Amerika okupavo Libaną ir 
Jordaną arabų nacionalizmui su
naikinti ...”

Susitikimas su Nasseriu įvy
ko kita dieną. Pasikalbėjimai 
baigėsi dar diena vėliau. Po jų 
nebuvo paskelbta jokio komuni
kato.

Didžiausias dėmesys dabar nukreiptas į šiuos įtempimo židinius.

lis MIG pilotų, siunčiamų bom
barduoti nacionalistų teritorijos, 
esą korėjiečiai. Jau anksčiau pa
tirta, kad š. Korėjos ir š. Viet
namo lakūnai yra apmokomi Ki
nijos teritorijoje.

*
Bulganino karjera: 1955 m. 

vasario 8 d. paskirtas Rusijos 
premjeru po ilgos politinio komi-

Mes reikalaujame ir reikalau- mo iškilmės įvyks rugsėjo 28 d.,

Laikraštininkai patyrė, kad 
nasitarimų metu Nasseris reika-'saro tarnVbos raudonojoje armi-

Be to, pavyzdžiui, V. Jakubė- 
no "Mano pavasaris” (choras ir 
orkestras) irgi jau tiek tolimas 
nuo "primityvų", kad šiai dido
kai miniai tik "ant pirštų pasi
stiepusiai” šiaip taip pasiekia
mas. Tai ne nuosmūkis, o beveik 
"už ausų tempimas” į aukštes
nės muzikinės kultūros laipsnį.

* ¥
Scenoje maždaug poros šimtų 

dainininkų choras (Čiurlionio, 
Dainavos, Varpo, Pirmyn cho
rai). Tautinių kostiumų bukie
tas. Truputį užstojamas orkes
tro pulpitų, smičių, kėdžių ir or
kestrantų, apsirengusių kasdie
niniais švarkais (sako, taip jie 
esą po penkinę pigesni).

Dirigentui A. Mikulskiui už
davinys — kaip ežere pasižymė
jusiam plaukikui, pirmą kartą 
įmestam į okeaną audros metu. 
Programoj "kieti riešutai". Cho
ras keturių vėjų supūstas, ketu
rių vadovų atskirai mokytas, 
vienintelės repeticijos metu pir
mą kart išgirdęs, kaip orkestras 
jam "trukdys"... Pačiam diri
gentui orkestras mažai tebandy- 
ta sritis. Jo dėmesys ten, kur 
įdėta visa jos siela — ties choru 
Orkestro "seni vilkai" tačiau ne
pasimeta. Rezultatas patenkina 
mas. Jei imtum reliatyviai (pa
brėžiant neprofesinį ir supūsti- 
nį choro pobūdį), tai galima įžiū
rėti nemaža ir laimėjimo.

* *
Antroj daly kitas dirigentas. 

Diriguoja ar šoka? Dievai jį ži 
no.

Nelygioj kovoj su "origina 
liai" valdomu orkestru solistu 
balsai heroiškai žūsta nepasieke 
gal i orkos.

Net Žilevičiaus Laisvės daina 
(buvusi Vilniaus), net Šimkaus 
Lietuviais esame — visiems dai-

Šiemet, rugsėjo mėn. 27 d., 
šeštadienį, gautas leidimas, ken
čiantiems lietuviams Sibire ir 
kitur, Detroite ir Hamtramck, 
pravesti viešą rinkliavą.

Sujudo Detroito idealistai tam 
šventam darbui. Argi gali būti 
didesnis pasiaukojimas, kaip iš
ėjus į gatves rinkti aukas savo 
kenčiantiems broliams ir se-
ėms ?
šimtai jau paėmė aukų rinki

mo dėžutes ir laukia tos dienos, 
kada jie galės pakišti jas svetim
taučiams, kad jie įmestų savo 
uiką, savo duok e kraujojančiai 
L etuvai. Bet kaip pkaudu, kad 
kasmet išeina į gatves vis tie pa
tys idealistai, vis tie patys — 
kiek daugiau nei du šimtai lie
tuvių! O kur gi tie mūsų De
troito lietuvių tūkstančiai? Kur 
jie? Kodėl gi negalėtume bent 
šiuos metus, visi kaip vienas, iš
eiti į gatvęėir vieningai prakošti 
visą Detroitą? Būtų tikrai nuo
stabūs rezultatai!

— Kam gi eis tos aukos, ku
rias surinksime? — klausia nau
jas rinkėjas, šiemet pasiryžta 
bent 80% surinktų aukų panau
doti siuntoms į Sibirą. Pernai jau 
Įiavyko išsiųsti virš tūkstančio 
siuntinių, su vaistais ir vitami
nais ir kitais brangiais dalykais. 
O ten jie laukia mūsų žygių, mū
sų pasiaukojimo, mūsų siunčia
mos paramos.

Persišaldžius, susirgus, nėra
.f

vaistų. Man rašo vienas 
giminietis: "Turėjau virš 
temperatūros, šaltis krėtė, 
vau nuvykęs apie 20 km.

mano 
10 C. 

Bu- 
pas

daktarą. Apžiūrėjo. O vaistų ne
davė. Sako: "geriausi vaistai so
vietų sąjungoje — paprasta val
gomoji druska. Gerk ją su karš
tu vandeniu ir pagysi".

Dėl vaistų stokos užtat mirš
ta Sibire tūkstančiai mūsų bro
lių ir sesių. Ir nors iš jų kai kas 
jau grįžo Lietuvon, bet neoficia
liomis žiniomis jų ten ir šiandien 
priskaitoma nepaprastai daug.

Mūsų tautiečių, okupuotoje 
Lietuvoje ir Sibire kenčiančiųjų, 
akys nukreiptos į Amerikos lie
tuvius. .Tų viltys (gal ir perdė
tos) jų žvilgsniai nukreipti tik 
į mus, į Amerikos lietuvius. Ar
gi atsisakytume, argi šaltai nu- 
sigręžtume nuo jų?

Neatsigręžkime, nes jiems, Si
bire, tas atneštų belaikę mirtį. 
Neapvilkime jų vilčių!

Visi Detroito lietuviai, nesvar
bu kas anksčiau ar vėliau atva
žiavęs Amerikon, o galbūt ir gi
męs Amerikoje, rugsėjo mėn. 27 
d., šeštadienį, parodykime ame
rikiečiams savo aukšto susipra
timą ir kultūros laipsnį. ' Su
darykime bent 500 lietuvių aukų 
rinkėjų būrį! Pasiaukokime ne 
sau, bet Sibire, mirčiai pasmerk
tiems, lietuvių tautos vaikams 
gelbėti!

Atlikę šį žygį savo artimo gel
bėjimui, mes pajusime tą bega
linį didybės ir palaimos jaus
mą ...

lavęs greito ir besąlyginio britų 
ir amerikiečių įgulų atitraukimo.

Hammarskjold nespėjus grįž
ti, Jungt. Tautų rūmuose vis pla
čiau pradėta kalbėti apie nuola
tinės JT policijos steigimo reika
lingumą. Anksčiau .jos buvo ven
giama, nors JAV delegacija 
)uvo siūliusi. Formaliai šis 

klausimas nėra įtrauktas ir į šį 
mėnesį prasidedančios sesijos 
darbotvarkę, tačiau jau tikra, 
jog jis bus iškeltas. Pradžiai pro
jektuojamas 20,000 vyrų jungi
nys.

*
Ryšium su kalbomis apie siū- 

'omą Varšuvos konferenciją, Wa- 
shingtone (lidėja skaičius tų, kū
ne tiki, jog komunistinės Kini
jos pripažinimas esąs neišven
giamas. Esą, JAV pastangos ig
noruoti komunistus esančios ne 
tik "nerealios", bet ir galinčios 
'velti į karą, kurio Amerika ne
nori.

Nors valstybės departamentas 
paneigia, tačiau vis labiau aiškė
ja, kad esamai bandymų įtikinti 
čiangkaišeką, jog jis turįs ko
munistams paaukoti Quemoy ir 
Mat su salas, šie bandymai nesą 
nauji: jau ir anksčiau kai kurie 
slapti JAV pasiuntiniai kalbėję
si tu reikalu su čiangkaišeku, ta
čiau šis atkakliai priešinęsis.

*
Žiniomis iš Rytų Berlyno, ko

munistinės Kinijos premjeras 
Chouenlai ir jo gynybos minis
teris ruošiąsi vykti į Maskvą pa
sitarimams dėl tolimesnių žygių 
Tolimuosiuose Rytuose.

Iš komunistinės Kinijos atei
na žinių, jog kai kuriose vietose 
komunistai būkštauja dėl galimų 
sukilimų. Esą, tai ir paskatinę 
Maocetu ngą pradėti avantiūrą 
dėl Formozos.

Nacionalistų karininkai skel-
Mg. bia, jog jie turį įrodymų, kad da-

joje, apvainikuotos maršalo laip
sniu. Chruščiovo palydovas ke
lionėse po raudonąją Kiniją, In
diją ir Britaniją.

1958 kovo 27 d. — išmestas iš 
premjero posto, kaip Molotovo 
šalininkas, partijos CK posėdyje 
nepritaręs Chruščiovui. Ketu
riom dienom vėliau paskirtas so
vietų valstybinio banko viršinin
ku.

Birželio 13 d. — nebedalyvau- 
ja oficialiame diplomatų priėmi
me. Chruščiovas paklaustas at
sako: "Jūs galite nupirkti gėlių 
puokštę ir aplankyti jį ligoni
nėje".

Rugpiūčio 15 d. — išmetamas 
iš valstybinio banko ir paskiria
mas Stavropolio ūkinėn tarybon 
Kaukaze.

Praeitą savaite — išmestas iš 
bološevikų partijos prezidiumo.

sime sugrąžinti Mažąją Lietuvą.
Visiems žinoma, jog Mažajai 

Lietuvai priklausė ir Klaipėdos 
kraštas, nors jis gana anksti bu
vo prijungtas prie Karaliaučiaus 
apskrities, kad Klaipėdos uos
tas nekonkuruotų su Karaliau
čiaus uostu.

Karaliaučiaus pilis buvo pa
statyta 1254 metais padedant 
Bohemijos karaliaus kariuome
nei. Po to Karaliaučius buvo pa
vadintas Koenigsberg.

Pilis buvo pastatyta tam, jog 
būtų galima užkariauti gentis, 
gyvenusias natangų ir lietuvių 
genčių pietuose.

Didžiojo prūsų sukilimo Rietu 
Karaliaučius buvo puolamas ke
letą kartų, tačiau išsilaikė kaip 
rytinė Ordino tvirtovė.

Kad Karaliaučius buvo pasta
tytas krašte, apgyvendintame 
lietuvių genčių, matyti iš daugy
bės aplink jį išlikusių kaimų ir 
sodybų, kurios ir dabar tebeturi 
lietuviškus pavadinimus.

sekmadienį, 4 vai. Programoje 
numatyta atidarymo kalbos, me
ninė dalis, vakarienė ir šokiai.

Nėra abejonės, kad naujai ir 
gražiai įrengta salė patarnaus 
ne vien Maspetho, bet ir kitų 
apylinkių lietuvių kultūriniams 
reikalams.

Šiuo metu klubui vadovauja 
A. Matulis (pirmininkas), P. Ve
nys, S. šiaučiulis, A. Girnius, P. 
Jocys, A. Petrauskas, J. Berno
tas ir kiti.

Klubas visų narių pritarimu 
ir pastangomis, įruošdamas pra
mogoms tinkamą salę, atliko tik
rai naudingą darbą lietuvių vi- 
suoomenei.

CHICAGO

Formozos gyventojai gyvai seka naujausias žinias.

NUOMONĖS

LIETUVOS VALSTYBĖS 
SIENŲ REIKALU

Daugelis lietuvių, galvodami 
apie būsimos nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymą, 
rūpinasi ir būsimomis Lietuvos 
valstybės sienomis. Iš Vokietijos 
mes esam gavę rašinį, kuris siun
tinėjamas daugeliui lietuvių. Ja
me, kad ir su nemažomis klaido
mis, keliami samprotavimai ir 
daromi tuo reikalu pasisakymai. 
To rašinio dalį, kur kalbama apie 
būsimas Lietuvos valstybės sie
nas, nedarydami esminių pakei
timų, kaip atskirą nuomonę, čia 
ir spausdiname. Red.

Mūsų teritorijos reikalavimus 
išdėstė Amerikos Lietuvių Tary
ba 1956 m. birželio 13 d. JAV 
kongrese.

Tuomet eilė vokiškųjų laikraš
čių, kaip "Memmeller Dampf- 
boot", "Ostpreussenblatt" ir kiti, 
o taip pat ir visos Pabaltijo vo
kiečių organizacijos Federalinė- 
je Respublikoje, užpuolė lietu
vius už tai, kad pastarieji Ame
rikos Lietuvių Tarybos lūpomis 
pareiškė savo tikrąsias teises į 
Klaipėdos kraštą ir šiaurinę Ry
tų Prūsijos dalį iki Prėgliaus im
tinai.

Kai kurie vokiečių visuomenės 
sluoksniai Lietuvių Tarybos krei
pimąsi i kongresą, įvertino lyg 
savotišką sandėrį — užprašyk 
kuo daugiau, gausi tiek, kiek no
ri gauti.

Jie pareiškė, kad lietuviai rei
kalauja pusės Rytų Prūsijos to
dėl, kad nori išgąsdinti vokiečius 
ir gauti iš ju sutikimą įjungti 
Klaipėdos kraštą į būsimos Lie
tuvos teritoriją.

Šiandien mes turime tvirtai 
pareikšti, kad savo Tėvynės te
ritorija nesiruošiame prekiauti.

MASPETH

MASPETHO LIETUVIAI
TURĖS NAUJĄ SALŲ

Jau 48 rpetai, kai Maspethe, 
N. Y. veikia Lietuvių Piliečių 
Klubas. Ilgą laiką klubas buvo 
samdomuose namuose, bet prieš 
keletą metų įsigijo namus, esan
čius 69-61 Grand Avė., Maspeth 
78, N. Y.

Klubo namai yra gana erdvūs. 
Juose yra baras, plačios ir gerai 
įruoštos grindys kėglių žaidi
mams (Bowling Alley), mažesnė 
salė susirinkimams, o šiomis die
nomis baigiama ruošti didelė sa
lė koncertams, šokiams ir ki
tiems parengimams. Salėje ga
lės talpintis daugiau 500 asme
nų.

Šios naujos svetainės atidary-

Am. L. Tautininkų Sąjungos 
Chicagos skyriaus valdyba šau
kia’ visuotiną skyriaus narių su
sirinkimą, kuris įvyks rugsėjo 
mėn';21 d., sekmadienį, 
3 yal. po pietų, buv. Menininkų 
Klube, 2548 West 69-tą gatvė.

Be svarbių bėgamųjų reikalų, 
bus renkama ir nauja skyriaus 
valdyba, bei revizijos komisija. 
Dėl naujos skyriaus valdybos 
kandidatų principe jau pasitarta.

Visu narių dalyvavimas labai 
pageidaujamas.

DĖKOJAME
DIRVOS

RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at

siuntė šias aukas:
Barauskaitė D., Chicago ... $5.00
Kas J., Roslindale.................. 2.00
Valadka M., Scranton ........ 5.00

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

Mielam ^kolegai

STEPONUI MATUI-MATUSEVIČIUI,
jo mylimam tėvui

KLEMENSUI MATUSEVIČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Liet. Stud. Sąjungos 
Clevelando Skyrius

A. A.

KLEMENSUI MATUSEVIČIUI mirus,

jo žmonai, sūnui ir dukteriai su šeima reiškiame giliausią

užuojautą
Mulioliu šeima

Broliui STEPONUI MATUI-MATUSEVIČIUI,
jo mamytei ir sesutei su šeima, jų mielam tėveliui ir vyrui 
mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Clevelando Akademkai 
Skautai ir Skautės


