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THE FIELD

Didžiosios problemos 
liko neišsprpstos

Dago kelionė į Vid. Rytus
Jungt. Tautų gen. sekretorius

Dag Hammarskjold jau pradėjo 
kelionę po Vid. Rytus. Ten jis 
turės "praktiškai paruošti’’ pa
čių arabų pasiūlytas ir nepapras
tosios JT plenumo sesijos beveik 
vienu balsu priimtos (Dominin
konų respublika kažkodėl tos die
nos posėdy nedalyvavo) rezoliu
cijos vykdymų.

Ten jis turės:
• paskubinti JAV įgulų iš Li

bano ir britų įgulų iš Jordano 
atitraukimų. Įgulos greičiausiai 
bus atitrauktos rugsėjo ar spalio 
mėn.;

• palikti JT stebėtoji! grupę 
Libano integralumui saugoti. 
Jordane jis numato palikti aukš
tų JT valdininkų, kuris stebėtų 
ir Jungt. Tautoms pranešinėtų 
apie ten pasireiškiančių subver-

rvinę veiklų.
Pagal rezoliucijų arabų kraš

tai įsipareigojo nesimaišyti į vie
nas kito vidaus reikalus, šiuo at
veju tai reikštų pirmoje eilėje 
liovimųsi kurstyti naserininkų 
sukilimus Libane ir Jordane.

Libane ramybė tęsėsi tik vienų 
savaitę po Chebabo išrinkimo. 
Vėliau, nepaisant ten tebesančių 
12,000 amerikiečių karių, strei
kai ir neramumai prasidėjo iš 
naujo, nors jau nebe pirmykščiu 
mastu. Manoma, kad jie galį tęs
tis, kol naujasis prezidentas per
ims pareigas rugsėjo 24 d., arba 
kol bus atitrauktos JAV įgulos. 
Ar vėliau įsiviešpataus taika, tuo 
tarpu niekas negali pasakyti. 
Ginklų turima daugiau, negu rei
kia — beveik kiekvienas libanie
tis, net ir ne sukilėlis, turi šau
tuvų. Sukilėlių arsenalas vis dar 
tebeauga.

Jordane, kaip tikima, tik britų 
įgulų buvimas tebepalaiko Hus- 
seino sostų. Ar JT atstovo pasky
rimo užteks Husseinui apginti 
nuo nuvertimo ir gal net nuo nu
žudymo — labai ir labai abejo
tina.

O jeigu naserininkai perimtų 
Jordano valdžia — Izraelis pasi
justų apsuptas ir, kaip jau iš 
anksto paskelbė, "imtųsi apsau
gos priemonių". O tai reikštų at
virų karų.

Tiesa, Nasseris šiuo metu ka
ro nenori, nes neturi vilčių jį lai
mėti, juoba, kad ir Murphy jam 
nedviprasmiškai pasakė, jog jam 
toliau jau nebeleis taip paprastai 
„sutvarkyti” vienų po kitos Vid. 
Rytų valstybes, tačiau kaip ilgai 
jį tie įspėjimai veiks, yra didelis 
klausimas, čia jau daug priklau
sys nuo Kremliaus "padrąsinimų 
ir talkos".

Trumpai
vaiduoklis

- "Vėžlių įlankos 
kaip lohdoniškis 

"Economist" buvo pavadinęs ne
paprastųjų JT plenumo sesijų, po 
pusantros savaitės tuščių kalbų 
savo prestižų išgelbėjo arabų re
zoliucijos dėka, tačiau būklė Vid. 
Rytuose, išskyrus tik šiek tiek 
sumažėjusių tarptautinę įtampų, 
nepasikeitė nė per plaukų. Visos 
problemos liko neišspręstos. "Pa
likime jas Dagui!" — buvo nuo
lat girdimi žodžiai sesijoje, di
džiosioms valstybėms nepajė
giant susidoroti su tomis proble
momis, ir visi vieningai pabalsa
vo, kad jas nustūmus nuo savo 
galvų.

Dagui tos problemos yra pa
žįstamos. Jis su jomis susiduria 
jau eilę metų. Yra atlikęs apie 
tuzinų kelionių į Vid. Rytus. Jei 
tai būtų vien tik arabų proble
mos, gal jis šį tą esminio ir lai-

mėtų. Deja, jos yra daug pla
tesnio masto, o Dagas yra "pu
siausvyros balansuotojas ant iš
temptos virvės". Tai labai opi po
zicija.

Dagas iki 1953 metų, kada jis 
buvo išrinktas JT gen. sekreto
riumi, buvo visai nežinomas už 
Švedijos sienų, nors jau ir eilę 
metų išbuvęs Švedijos delegaci
joje. Trygvei Lie pasitraukus, 
sekretoriaus vieta išbuvo tuščia 
eilę mėnesių. Pagaliau, skandi
navų grupei pasiūlius, jis buvo 
išrinktas.

Jo pirmtakas norvegas Trygve jos klausimų — laukti netenka.

REKORDINĖ GAMYBA IR BEDARBIAI
ASTUONI RODIKLIAI, RODĄ EKONOMINIO GYVENIMO 
KRYPTI. — BEDARBIŲ SKAIČIUS TIK NEŽYMIAI SUMA- 

ŽfiSIĄS.

J. KAZLAUSKAS

Ūkinis gyvenimas kyla. Dabar
tinis kilimas veda į rekordinį ga
mybos ir pajamų lygį. Per atei
nančius 16 mėnesių prekių bus 
pagaminta ir nupirkta daugiau, 
negu per tokį pat periodų praei
tyje, — pranašauja milžiniška 
skelbimų bendrovė McCann — 
Erickson Ine.

AEL-CIO unijų vyriausias eko
nominis komitetas, žvelgdamas į 
ateitį, teigia, kad 6% ar daugiau 
bedarbių dominuos iki 1960 me
tų. (šiuo metu bedarbių skaičius 
yra apie 5 milijonus, arba trupu
tį- daugiau, negu 7% visos JAV 
darbo jėgos. Didesni atlyginimai 
ir mažesni mokesčiai, grąžinant 
vartotojų perkamų galių, yra siū
lomos priemonės nedirbančių 
skaičiui sumažinti.

Tai du iš dalies skirtingi po- 
žiūriai-pasisakymai dėl ateities 
ekonominių perspektyvų. Abu, 
perdaug nesuklysime pasakę, yra 
teisingi, ypač automobilių pra
monę turėdami galvoje.

Trijų garsių ekonomistų — 
Dr. G. II. Moore, Dr. A. F. Burns 
ir Dr. W. C. Mitchell, per 10 me
tų įdėtas darbas realizavosi, su
kandant 8 pagrindinius rodiklius, 
nurodančius ūkinio gyvenimo 
kryptį, šiuo metu visi 8 rodo, kad 
ekonomija jau žengia pagerėjimo 
Keliu. Šie rodikliai yra patys pir
mieji ženklai, nubrėžių ekonomi
nio gyvenimo linkmę.

1957 m. pradžioje jie pakrypo 
i neigiamų pusę, antroje metų 
dalyje jau krizė užpuolė mus. 
1958 m. balandžio-birželio mėne
siais minėti rodikliai paėmė kili
mo kryptį, paskutinė šių metų 
pusė yra jau aktyvumo dvasioje.

Kas gi yra tie aštuoni biznio

Gov. Averell Harriman Nelson Aldrlch Rockefeller

Kandidatai į Nevv Yorko gubernatorius, abu multimilijonieriai: 
Averell Harriman ir Nelson Aldrich Rockfelltr.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes Seimo atsto
vams, susirinkusiems New Yorke, tautinių lietuvių 

reikalų svarstyti, siunčiame geriausius sveikinimus 
ir linkėjimus.

Dirvos Redakcija

Lie buvo aiškios politinės linijos 
žmogus, o tai komunistiniam blo
kui nepatiko. Dagas, norėdamas 
"išvengti tos pačios klaidos", pa
sirinko kitų kelių. Kartais jis se
kė neutraliųjų, kaip Indijos, kar 
tais pseudo-neutraliųjų, kaip 
Egipto, linijų. Nekartų jo spren 
dimai buvo naudingesni komu 
nistiniam blokui, negu Vaka
rams.

Dar ir dabar neretai tikima 
kad jis palaikus Nasserį, nors jo 
draugai tai neigia. Tačiau vis 
dėlto jis yra padėjęs Nasseriui 
iškilti 1956 metais, ir šių vasarų 
jo suformuluota JT stebėtojų 
nuomonė apie įvykius Libane bu
vo šališka.

Kol patys arabai dar nespėjo 
užmiršti savo pasiūlytosios re
zoliucijos, tikima, kad jam pasi
seksiu juos laikinai atvėsinti, ta
čiau, kad jam pasisekti! išspręsti 
l>et kurių esminę Vid. Rytų pro
blemų, ypač netiesioginės agresi-

barometrai ir koks yra jų veiki
mas dabartyje ?!

1. Užsakymai kapitalinių pre
kių gamybai. Jie pamažu auga.

2. Naujų bendrovių atsiradi
mas (Nevv Business Incorpora- 
tions) didėja, pradedant balan
džio mėn.

3. Bankrutuojančių biznių sko
los mažėja nuo gegužės mėnesio.

4. Gyvenamų namų statyba 
auga nuo pavasario.

5. Kitų pastatų, negyvenamų 
namų, ir kelių statyba žygiuoja 
į priekį.

6. žaliavų kainos kyla, prade
dant gegužės mėnesiu.

7. Akcijų kainos, pradėjosios 
kilti balandžio mėn., tebesilaiko 
vienodos linijos su mažais svyra
vimais.

8. Savaitinis pramonės darbo 
vąlandų vidurkis pajudėjęs ge
gužės mėn., palengva kopia į vir-
vsų.

Prie šių pozityzių faktorių pri
dėjus daugumos ekonomistų pa
sisakymus ir prileidus, kad au
tomobilių fabrikantai ir darbi
ninkai pasirašys sutartį, išvengę 
streiko, ir kad 1959 m. automobi
liai rinkoje turės geresnį pasise
kimų, negu 1958 metų, ūkinio gy
venimo danguje pasirodo artimos 
giedros prošaistės.

Verskime kitų medalio pusę 
Gamyba didėja, pasitikėjimas 
ateitimi grįžta, korporacijos bai
gia inventorių likvidacijų, apy
tuštės sandėlių lentynos iššaukia 
didesnę produkcijų. Kaip greit 
bedarbių skaičius mažės?

Jis neparodys didelio greičio, 
nes yra stabdančių jėgų.

1. Darbo ieškančiųjų skaičius 
yra žymiai didesnis dabar, negu 
buvo krizei prasidedant.

ANOJ PUSĖJ
DAINUOK, PAJACE...

Okupuotoje Lietuvoje kas 
penktų vasarų, liepos vidury, 
rengiamos taip vadinamos dainų 
šventės. Faktiškai tai būna jung
tiniai chorų, "šokių grupių" (tau
tiniais jie jau nebevadinami) pa
sirodymai, "teatrinės saviveik
los" ratelių varžybos ir pan. Ket
virtoji tokia šventė, pavadinta 
jubiliejine, numatoma 1960 m. 
Vilniuje. Jos metu lietuviai tu
rės "pasidžiaugti ir padėkoti" uz 
prieš 20 metų įvykdytų Lietuvos 
pavergimų.

šventei pradėta ruoštis šiemet, 
Jau sudaryti atskirų grupių re
pertuarai, liepos 20 d. Kaune 
pradėti šokių vadovų kursai.

Į chorų repertuarų įtrauktos 
šios dainos: vaikų chorui — liau
dies daina "šaltyšius", E. Bal
sio "Pionierių pavasario daina" 
ir A. Klenickio "Mokyklos take 
liu"; moterų — liaudies dainos 
"Palaukėj, palaukėj", "Saulelė
raudona", "Ateisiu"; vyrų__E
Balsio "Jūreivių daina" ir liau
dies dainos "Uliojo bitelė", "Ly
gioj lankelėj". Mišrusis choras
dainuos "Pasveikinimų" iš V. čiams didžiausia problema — uz- 
Klovos operos "Pilėnai", K. Ka- sakyti knygų lentynas; Obelių 
vecko dainų "Jeigu tu įsakysi, rajoninėje bibliotekoje — vos 
tėvyne", S. Vainiūno "Broliškų pora ar trejetas kėdžių". Ir t.t 
pasveikinimų" ir liaudies dainas "Trečdalį visų masinių biblio 
"Oi, toli, toli", "Obelėlė" ir "ža- tekų skaitytojų sudaro vaikai", 
liojoj girelėj". sakoma toliau. Aišku, suvaryti iš

Toje "jubiliejinėje" šventėje mokyklų skaitytojų kiekio pla- 
bus įvesta naujovė — tautinių nui išpildyti.
drabužių suuniforminimas. Dai-| Bolševikai giriasi, kad biblio-
ininkams Balčikoniui ir Palai

mai įsakyta ir jie jau ruošia dra
bužių projektus "atskiriems et 
nografiniams rajonams." Todėl, 
esą, jau iš tolo būsią galima skir- 

suvalkietį nuo klaipėdiečio ir
/. t.

BIBLIOTEKOS BE LENTYNŲ
Komunistai labai giriasi bib- 

iotekomis. Tačiau, kaip iš nese 
liai įvykusio bibliotekininkų su

važiavimo aiškėja, praktikoje 
en jau nėra žavu, kaip bandoma 

pasigirti.
"Patalpų, baldų, įvairiausio 

bibliotekiniam darbui reikalingo 
inventoriaus! — tų patį kartojo 
beveik kiekvienas pasisakęs kon
ferencijos dalyvis", rašo Litera
tūra ir Menas 29 nr. "štai, Kau
no 5 ir 11 bibliotekų vedėjai, no
rėdami skaitytojui išimti iš len
tynų knygų, turi lipti tiesiog per 
stalų; Kauno statybas tresto Nr.

2. Bendrovės padidina gamy
binį pajėgumų, mažiau darbinin
kų pagamins tokį pat prekių kie
kį ateityje, negu pagamino pra
eityje.

3. Dauguma bendrovių pir
miau pailgins darbo valandas jau 
turimiems darbininkams, negu 
naujus samdys.

4. Rinkoje vyraujanti prekių 
konkurencija vers biznierius 
kiek galima daugiau mažinti ga
mybos kainų. Tai vers mažinti 
darbo kainų, tenkinantis mažes
niu darbininkų skaičiumi.

Prie šios grandinės prijungus 
galimas neigiamas Centrinio 
Banko rodomų kreditų, varžymų 
puses, galimų automobilių dar 
bininkų streikų ir toliau vyks
tantį mažėjantį bendrovių inves
tavimų į gamybos priemones, 
sparčiam bedarbių skaičiaus ma
žėjimui perspektyvos nėra džiu
ginančios.

Turint jau įvykusį faktą, ne 
galimybę prieš akis, kad ūkinis 
slinkimas balandžio ar gegužės 
mėn. buvo sustabdytas, kad pir
mieji atgimimo ženklai pasirodė 
anksčiau, negu buvo laukta, rug
sėjo ir spalio mėnesiai parodys 
augimo tempų. Teigimai už spar
tesnį atsigavimą yra stipresni, 
negu pesimistų pranašaujama 
stagnacija ar lėta pažanga.

Lituanus žurnalui remti komiteto posėdis. Iš kairės: pirm. V. Kamantas, K. Gaidžiūnas, V. Kaspe- 
ravičiūtė, A. Vaitaitis, N. Kersnauskaitė, L. Iešnvintaitė, I). Bartuškaitė, Dr. M. Vaitėnas ir J. 
Kazlauskas. Nuotraukoj nėra J. Gravrogko. Dirvos nuotrauka.

ALIARMAS FORMOZOJE
mybos lėktuvus į penkis atnau
jintus ir modernizuotus aerodro
mus priešais Formozą. Tačiau la
bai daug jų ten nėra sutelkta — 
gal 100 ar 150. Daugumas lėktu
vų MIG-17 tipo. Nacionalistai tu
ri amerikinius Sabrejet F-86 ir 
Thunderjet F-84. Rusų gamybos 
MIG-17 yra greitesni už pasta
ruosius ir galbūt judresni didelių 
aukštumų oro kautynėse, tačiau 
geriau paruošti lakūnai yra na
cionalistų.

Apšaudomos salos- Quemoy ir
Matsu yra žymiai arčiau komu
nistų pakrantės, negu nuo For
mozos. i Nacionalistams jos yra 
svarbios, kaip išeities bazės "ka
da nors įvyksiančiai" invazijai į 
kontinentą. Komunistai tai gerai 
žino, ir jau yra nesėkmingai ban
dę jas užimti.

JAV pagal susitarimą su čian- 
gkaišeku yra įsipareigojusi gin
ti Formozą (šiuo metu 5-ji avia
cijos eskadra Japonijoje ir 7-ji 
laivyno flotilija yra parengties 
būklėje), tačiau šių salelių gy
nimas į sutartį nėra įtrauktas.

Nacionalistinė Kinija turi apie 
480,000 ginkluotų vyrų, jų tarpe 
300,000 kovos dalinių. Aviacija 
turi apie 500 lėktuvų, įskaitant 
200-30/) aukščiau minėtų ameri
kinių sprausminių. Laivynas — 
apie 70 laivų, įskaitant 14 nai 
kintojų tipo.

Krante priešais Formozą ko 
munistai laiko jau anksčiau iš 
Korėjos atitrauktus kovos dali
nius. Jų skaičius tikrai nežino
mas, tačiau visa komunistinės 
Kinijos armija siekia iki 2,5 mil 
vyrų. Didelė jos dalis pastarai
siais metais motorizuota. Jų avi
acija gali turėti apie 2,500 lėktu
vų, is jų l,B00 sprausminių. Be 
iau minėtų MIG-17, jie dar turi 
MIG-15, ir galbūt keletą MIG-19 
bei — IL-28 tipo lengvų bombo 
nešiu. Įdomus reiškinys yra ko
munistų povandeninis laivynas, 
šiuo metu galįs turėti apie 17 
sovietinės gamybos laivų. Kai 
kurie jų yra sumontuoti pačioje 
Kinijoje iš rusų atsiųstu daliu. 
.Tie yra M ir V tipo — pakrančių 
ir* didieji su "Snorkel" įrengi
mais.

Ar intensyvi komunistų avia
cijos ir artilerijos veikla yra pa
siruošimas invazijai? Washing- 
tono diplomatu sluoksniai tiki, 
iog komunistai tuo tarpu veng
sią žygio i stipriai ginamas Que- 
moy, Matsu salas, tačiau galį pro
pagandiniais sumetimais siekti 
lengvų laimėjimu, užimant abi 
silpniau ginamas Tan saleles (23 
akru dydžo). kurios galėtų būti 
naudingu prietilčiu tolimesniam 
žygiui į Quemoy salas.

Komunistinė Kinija tebeinten- 
syvina savo aviacijos ir artileri
jos veiklų prieš nacionalistų val
domas Quemoy ir Matsu salas. 
Tikima, jog pastarosiomis dieno
mis komunistai į tas salas yra 
paleidę apie 91,500 artilerijos 
sviedinių.

Komunistai jau prieš keletą 
savaičių pradėjo telkti rusų ga-

2 biblioteka rūsyje; panevėžie-

tekiniukai paruošiami universi
tetuose. Praktiškai — neakivaiz
diniu susirašinėjimo būdu. Jų at
lyginimai žę” .. Todėl, kaip Kau
no viešosios bibliotekos direkto
riaus pavaduotojas Baltušis pa
reiškė, bibliotekoje per metus 
pasikeičianti pusė tarnautojų: 
jie išeiną dirbti į fabrikus bei 
gamyklas.

Suvažiavime iš bibliotekininkų 
buvo reikalaujama, kad jie "bū
tų nuolatiniais svečiais kolūkie
čių pirkiose, laukuose, gamyklų 
cechuose ir darbininkų butuo
se ..."

*
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 

muziejininkų konferencija įvyko 
Taline. Iš Lietuvos dalyvavo 15 
asmenų.

*
Dainava — tokiu vardu Vil

niuje išleistas *didelis meninių 
nuotraukų albumas, vaizduojąs 
dzūkų kraštą.

Tenoras Stasys Baranauskas
"Chicago Tribūne" ruoštame 
konkurse laimėjo pirmąją vietą 
tenorų grupėje, gaudamas aukso 
medalį, o finalinėse varžybose — 
festivalyje, dainuodamas 80,000 
žmonių miniai, išsikovojo geriau
sio dainininko titulą. Apie jį pla
čiai rašė pats "Tribūne" ir kiti 
laikraščiai, pabrėždami jo lietu
višką kilmę, ir jis gavo visą eilę 
pasiūlymų dainuoti televizijos 
programose.

Už poros savaičių jis dainuos 
Clevelande, išpildydamas Fausto 
rolę to paties vardo operoje.

7
$20,000 vajus jau baigia

mas už kelių dienų — rug 
piūčio 31 d. Iki tos dienos 
mes kviečiame visus, kurie 
dar nėra į vajų įsijungę, tą 
garbingą pareigą tuoj atlik 
ti ir Dirvos persitvarkymo 
darbus dosniai paremti.

Reikia jau labai nedaug, 
kad $20,000 suma būtų pa
siekta. Bet reikia greit, kad 
vajų garbingai laiku užbaig
tume.

Visi klausia, kas per šį 
laiką į vajų įsijungė? To
kių geradarių jau graži eilė 
susidarė, bet ji turi būti dar 
ilgesnė. Ir už savaitės mes 
juos paskelbsime.

Kas bus sekantieji, kurie 
$20,000 vajų parems? Kas 
dar laiku įsirašys į Dirvos 
rėmėjų sąrašus?

DIRVA ATEINANČIĄ 
SA VAITŲ IŠEIS TIK VIENĄ 

KARTĄ,
nes pirmadienį išpuola Darbo 
dienos šventė ir spaustuvė, kur 
Dirva spausdinama, nedirba. Dir
va tą savaitę išeis tik ketvirta
dienį.

Konstitucijos "pardavimo" rei
kalais po Afriką važinėjantį De 
Gaulle, jam atvykus į Dakarą, 
kelių tūkstančių dydžio penega- 
liečių minia pasitiko su nedrau
giškais šūksniais ir plakatais, 
reikalaujančiais afrikiečiams ne
priklausomybės. Tai pirmasis in
cidentas De Gaulle 15,000 mybų 
kelionėje.

Pirmadienį per visą Prancūzi
ją perėjo Alžiro nacionalistų ko
ordinuota teroro ir sabotažo ban
ga, pareikalavusi 7 žmonių gy
vybių.

Turkai priėmė britų 7 metų 
Kipro valdymo planų, pagal kurį 
graikų ir turkų bendruomenėse 
bus sukurtos atskiros savivaldos 
įstaigos.

*
Australijoje pradeda garseli 

jauna lietuvaitė pianistė Irena 
Vilnonytė, šiais metais baigianti 
Sydnėjaus valstybinės konserva
toriją. Australų laikraščiai pra
našauja jai didelę ateitį muziki
nėje karjeroje. Su savo tėvu, 
)uv. Lietuvos operetės solistu, 
jaritonu Vilnoniu, ji dalyvauja 
visuose didesniuose Sydnėjaus 
ietuvių parengimuose, išpildy

dama programą. Australijon Vil
noniai atvyko 1949 m., kai Irena 
eturėjo tik 10 metų.

t
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Šią savaitę...
Balys Gaidžiūnas

Aukštuosius mokslus einantis 
mūsų jaunimas, jungdamasis į 
Lietuvos laisvės talkų, anglų kal
ba leidžia Lituanus žurnalų. Jis
skirtas angliškai kalbantiems vi- 
s u o m e n ininkams, politikams, 
mokslininkams ir šiaip įtakin
giems asmenims. Jis skirtas iš
kelti lietuvių tautos dvasines 
vertybes, supažindinti su Lietu
vos istorija ir nuolatiniu lietuvių 
tautos laisvės troškimu savaran
kiškai tvarkytis.

žurnalų redaguoja ir jo finan
siniais reikalais rūpinasi patys 
studentai, susiorganizavę į JAV 
Lietuvių Studentų Sąjungų, žur
nale bendradarbiauja, be pačių 
studentu, mūsų aktyvieji laikraš
tininkai, kultūrininkai ir moks
lininkai. žurnalas išeina 4 kartus 
per metus, beveik 5030 tiražu 
pasiekia universitetų bibliotekas, 
aukštųjų mokyklų profesorius, 
įtakingiuosius politikus. Pasie
kia ir tuos lietuvius, kurie ilgoj 
emigracijos metų grandinėj lie
tuviškai primiršo, bet lietuviška 
sis reikalas iš j u širdžių neišsi- 
trynė.

Tokiam, gerai anglų kalba pa
ruoštam ir iliustruotam žurnalui 
leisti, be abejojimo, gautų lėšų 
už prenumeratas neužtenka. Ii 
tas lėšas tenka sutelkti specia
liai organizuojamomis rinkliavo 
mis tarp pačių lietuvių, kurių 
reikalais jis leidžiamas belstis į 
įtakinguosius ir Lietuvai ieško 
ti naujų draugų.

šių metų piniginiam Lituanus 
žurnalo vajui pravesti iš Cleve 
lando lietuvių studentų yra susi 
organizavęs komitetas. Tai ener 
gingų merginų ir vyrų būrelis 
į savo rankas pasiėmęs iniciaty 
vų žurnalui reikalingus pinigu: 
sukelti. Atskirose lietuvių kolo 
nijose, be šio centrinio komiteto 
dar yra susiorganizavę vietiniai 
komitetai. Jų vietine iniciatyva 
pagal vietos galimybes, ir būt 
stengiamasi prisiminti kiekvie
nų lietuvį, kad savo auka parem
tų šį gerų, lietuviškosios studen
tijos galva ir rankomis tvarko
mų darbų.

Centrinis Lituanus žurnalo rė
mimo komitetas vajui pravesti 
yra išleidęs specialų leidinėlį, 
skoningai papuoštų Lietuvos lais
vės statula. Tame leidinėlyje at
spausta eilė įtakingų amerikie
čių ir pačių lietuvių pasisakymų, 
parinktų iš visų politinių srovių. 
Tuose pasisakymuose, trumpai 
suglaudus, tėra viena mintis: 
Lituanus žurnalas reikalingas 
atlieka didelį darbų, jo leidinių 
būtinai reikia remti.

Ateinantį rugsėjo mėnesį mū
sų studentai ir kreipsis į Ameri 
kos lietuvius paramos. Tie para
mos prašymai vienus pasieks 
laiškais, kitus asmeniškai. Visi 
turime būti dosnūs. Visi turime, 
pagal išgales, atiduoti savo duok 
lę, kad žurnalas eitų, gerėtų, kad 
Lietuvai laimėtų daugiau ir dau
giau taip reikalingų draugų. Ir 
mums visiems būtų labai nema
lonu, kad iš mūsų pačių apsilei
dimo ar šykštumo, tas žurnalas 
sustotų. Atsiminkim, kad tada 
sustotų ir pastovus kitataučių 
informavimas anglų kalba apie 
lietuvius ir Lietuvą, apie jos 
laisvės problemas. O to, aišku, nė 
vienas lietuvis negali norėti.

Rugsėjo mėnesį mūsų organi
zuoti studentai skiria Lituanus 
žurnalui remti. Tų mėnesį, į mū
sų studentų šauksmų, atsiliepki
me rūpestingu dėmesiu ir pra
vėrę savas pinigines atiduokim 
duoklę. Tie pinigai bus atiduoti 
pačiai Lietuvai, nes žurnalas ei
na lietuvio ir Lietuvos intere
sams ginti.

KA SAKO KITI 
APIE LITUANUS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininko L. Šimučio nuomonė:

Giliai vertinu mūsų aka
deminio jaunimo talkų Al
tui. Jo užimtasis darbo ba
ras supažindinti amerikie
čius ir visų angliškai kal
bantį pasaulį apie garbingų
jų mūsų tautos praeitį, apie 
jos savitų kultūrų ir padėti 
įvairiems mūsų veiksniams 
plačiai išgarsinti Lietuvos 
nepriklausomybės bylų, yra 
didžiai vertinga ir brangin
tina talka.

Šis žurnalas dar sėkmin
giau tarnautų savo pasirink
tam uždaviniui, jei lietuviai 
ne tik patys skaitytų LI
TUANUS, bet ir užprenu
meruotų jį žymesniems ame
rikiečiams.

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
Talkos pirmininko Vinco Rašte
lio nuomonė:

LITUANUS žurnalo leidė
jus, redaktorius ir bendra
darbius laikau vienetu, rim
tai stojusiu į Lietuvos lais
vės kovos, kaip sakoma, 
veiksnių eilę ir su jais, bent 
informacijos apie Lietuvos 
problemas srity, susilyginu
siu ar gal net ir gerokai ki
tus pralenkusiu.

VLIK© pirmininko Dr. A. Tri- 
nako nuomonė:

LITUANUS yra vienas 
sėkmingiausių šios rūšies 
leidinių. Tenka tik džiaugtis, 
kad mūsų akademinis jauni
mas nesigaili pastangų nei 
laiko LITUANUS leisti ir 
tobulinti, šis mūsų jaunimo 
darbas pasiliks istorinis lie
tuvių tautos kovoje už lais
vę ir šviesesnę ateitį.

O čia, Amerikos Lietuvių Ta- 
ybos sekretoriaus Pijaus Gri
gaičio nuomoitė,

pasakyta Naujienose, P. Gri
gaičiui ginant Informacijos Cen- 
ro reikalingumų, kuris visiškai 
įereikalingai siuntinėja lietuvių 
aikraščiams pasenusias žineles 
r atlieka kitus P. Grigaičiui rei
kalingus patarnavimus.

P. Grigaitis sako:
’Tr ar galima juodu ly

ginti: jaunuolių žurnalėlį, 
leidžiamų kas trys mėnesiai, 
su Informacijos Centru, at
likusiu ir atliekančiu milži
niškų darbų Lietuvos laisvi
nimo srityje? Kiekvienas 
Alto metinis suvažiavimas, 
priimdamas tos įstaigos ra
portų, išreikšdavo jos vedė
jai padėkų.

Tačiau tos įstaigos išlai
kymui (įskaitant nuomų už 
patalpas žymioje New Yorko 
vietoje, o ne kokiam užkam
pyje) išleidžiama mažiau, 
kaip $8,000 per metus, tuo 
tarpu kai keturi minėto žur
nalėlio numeriai kainuoja 
$5,000!”

Iš to pasisakymo matyti, kad 
P. Grigaitis to žurnalo neskaito

"Drauge” šiuo klausimu buvo 
atspausta iš eilės kun. V. Bag- 
danavičiaus ir G. Galvos straips
niai. čia jungiu savo pastabas, 
metęs žvilgsnį ir į "Į Laisvę” 
paskutiniojo numerio kai kurias 
vietas.

V. Bgd. sako, kad seimas "gali 
būti tam tikras kelio ženklas lie
tuvių tautos gyvatoj”. Galva yra 
tos pačios nuomonės. Bet toliau 
tų straipsnių turinys eina skir
tingais keliais.

V. Bagd. siūlo seimui pažvelg
ti į laisvinimo reikalus "iš kultū
rinės perspektyvos”, nes jie buvę 
labai gyvai aptarti Bostono kon
grese (suprask, poetiniu požiū
riu).

V. Bgd. neduoda termino "kul
tūra” savo aptarimo. Apie šio 
termino supratimų gali pasakyti 
šie jo posakiai: ugdyti "religi
nes, dorines ir apskritai neiš
kreiptas humanistiškas verty
bes”; ieškoti išeities "iš tos būk
lės, kurion yra pasaulį pastačiu
si materialistinė filosofija”.

A. Maceina (”{ Laisvę”), atsa
kydamas į klausimų, kuri paskir
tis įprasmintų lietuvių buvimų 
laisvajame pasaulyje dabar, jis 
mini du kelius: politikų ir kultū
rų. Politikos kelias jam yra aiš
kiausias. Jam nekyla rūpesčių 
dėl Vliko skilimo, taip ir dėl da
bar viešpataujančio daugialypio 
politiškos veiklos būdo. Kultūros 
kelių jis laiko neaiškiu. Anot jo, 
mums reikia prieš bolševikų ku
riamų materialistinę bei kolek- 
tyvistinę kultūrų pastatyti krikš
čioniškai humanistinę kultūrų, 
kaip laisvės ir asmens pirmeny
bės nešėjų.

Tad V. Bgd. ir A. Maceina su
veda klausimus, kurie dabar 
kvaršina ateivius, į kultūros plot
mę, abu imdami "kultūrų” pa
našia prasme.

Taip vadinamas politikos ke
lias nėra pats aiškiausias, tai ro
dą faktas, kad Vilkas yra skilęs. 
Vadinasi, įvyko lūžis ir prasidėjo 
minčių rūgimas. B-nės veikimas 
padidino tų rūgimų. Bostono kon
grese tas rūgimas iškėlė opozici
jų. Kas toji opozicija nėra aišku: 
vieni vadina opozicionierius tau
tininkus, kiti, bendruomeninin- 
kus.
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Galva savo straipsnyje užeina 

iš kitokio taško, būtent, kad iš
blaškytiems po Vakarų pasaulį 
lietuviams yra būtinas apsijungi- 
mas. Jis stato apsijungimo klau
simo svarstymų visoje plotmėje. 
Vadinasi, yra atviras kelias svar
stymui nuvesti į reikalų apsi
jungti visoms bendrinėms orga
nizacijoms, pvz., fuzijos arba

arba jį sųmoningai sabotuoja, 
kaip ir Lietuvių Kongreso visų 
rezoliucijų paskelbimų.

CHICAGOS
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
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susiliejimo pavidalu.
Galva vartoja terminų "kultū

rinė autonomija” greta "B-nė”. 
Pirmasis reiškia tvarkymosi me
chanizmų, antrasis, visuomeninį 
vienetų.

Mes ateiviai galime remti sa
vo organizacinius ryšius tik soli
darumu, be jokios vilties panau
doti policijų arba kariuomenę. 
Bet, anot Galvos, B-nė turi puo
selėti lietuvių tautos suverenumo 
polėkius, būti ramstis kovoje už 
tautinės ir demokratinės Lietu
vos valstybės atkūrimų. Tad ter 
minas "kultūrinis” arba "kultu 
ra” pas jį apima elementus, ku
rių pavadinimui įprasta prasme 
galima vartoti terminas "politi
ka”. Vadinasi, naujos išorinės 
(objektyvios) veikimo sąlygos 
duoda naujus padarinius, ku 
riems dar nėra naujų terminų.

St. Barzdukas yra St. Šalkaus
ko mokinys, kaip ir A. Maceina 
Jis mini ("Dr.", 38 Nr.) Saikaus 
ko mintį, kad demokratinė rinki 
mų tvarka, paleista į darbų, pa
deda kilti rinktiems žmonėms iš 
masės ir su savimi kelti masę 
aukštyn. Tuomi jis pabrėžia rin 
kimų tvarkos (politiško įrankio), 
grynai kultūrinį momentų. Pa
starasis yra pirmosios funkcio
nalus pasireiškimas.

Imant politikų, t. y., veiksnių 
darbo praktikų, kaip užsienio rei
kalams įstaigų durų varstymų ir 
kaip verkšlenančių rezoliucijų 
surašinėjimų, Galvos raginimas 
puoselėti lietuvių tautos suvere
numo polėkius, ir Barzduko su
minėta masių ii’ rinktinių žmo
nių tarpusavio veikimo idėja, ga
li atrodyti kaip atsisakymas nuo 
laisvinimo darbo.

Durų varstymo ir rezoliucijų 
rašymo menka nauda paaiškėjo, 
kai atslūgo psichologinis karas.

V. Bgd. pripažįsta pavojų, kad 
Lietuvos bolševikai kultūrinėmis 
priemonėmis gali priversti išei
vius tarnauti savo politikos tiks
lams. Tad išryškėjo naujas pavo
jaus pavidalas.
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Tikrai sako V. Bgd., kad rei

kia palaikyti ir ugdyti tokias kul
tūrines vertes, kurių dabar ne
gali būti kuriama Lietuvoje, bet 
nedasako. Viena, jis siaurai su
pranta terminų "kultūrinės ver 
tės”. Pas jį atskiros rūšies ver
tės, kaip pvz., tautos suverenumo 
polėkių puoselėjimas ir demokra
tinės praktikos auklėjamoji pu
sė lieka be dėmesio, nes tai yra 
"ne kultūra”, vadinasi, politika. 
Veiksniai praktikuoja grupių su
sitarimo principų arba "demo
kratijų" be visuotinų rinkimų 
Jeigu veiksniai pripažintų reika
lų puoselėti anos rūšies vertes 
vistiek jie negali duoti masėms 
nriemonių jas praktikuoti. Tad 
V. Bgd. išleidžia iš akių reikalų 
taip persitvarkyti, kad atsirastų 
sąlygos masėms praktikuoti ver
tes, kurios neįeina į kultūrų, kaip 
jis jų supranta.

Kokia gi išeiviuose yra opi vie
ta Lietuvos okupanto kultūrinės 
prigimties puolimams? Be abe
jojimo, tai nėra religinių arba 
dorinių verčių sritis, nes ji yra 
pakankamai religinių institucijų 
stiprinama. Opi vieta yra sritis, 
kurių sudaro politinės arba vi
suomeninės vertės, suprastos lie
tuvių tautos polėkių istorinėje 
šviesoje, arba, kitaip tariant, 
tautinės vertės. Šioms vertėms 
puoselėti nėra tinkamo visuome
ninio pobūdžio aparato. B-nė yra 
įstatyta puoselėti lietuvių tautos 
kalbines bei grožines vertes. Pas 
Galvų kultūrinė autonomija, reiš
kianti platesnį, negu B-nės apa
ratų, pašalina kalbamų trūkumų.

žinoma, seimas negali leistis 
konkrečiai svarstyti klausimus, 
kaip reikia gintis nuo Lietuvos 
okupanto kultūrinės prigimties 
puolimų ir kaip pulti marksizmo 
principus. Vienok jis gali atida
ryti ateivių visuomenės langus 
idant išvėdinus jų nuo puvimo 
garų, kurie atsirado iš koalicijos, 
vadinamos vienybės, balos. Bero- 
dydami vienybę žodinės formos 
protestais, nejgavome atsparumo 
prieš kultūrinės prigimties puo
limus, kurie ateina iš pačios Lie

tuvos. Jis privalo aptarti orga
nizacines formas, kurios įgalintų- 
ateivius svarstyti ir vykdyti 
anuos du klausimus.
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Kol laisvinimo darbai ųpsiru- 

bežiavo veiksmais, siekiančiais 
gauti užsienio reikalus tvarkan
čių pareigūnų palankumų, tol ko
alicijos su soedemokratiškais 
marksistais tikslingumo klausi
mas nebuvo aktualus. Bet paaiš
kėjus reikalui, viena, ruošti atei
vius pasipriešinti prieš Lietuvos 
okupanto kultūrinės prigimties 
puolimus, antra, stoti į gretas 
kovoje prieš materialistinę filo
sofijų, dabar tas klausimas daro
si aktualus. Tokioje plotmėje 
teks kovoti kartu ir prieš ateivių 
soedemokratiškus mark sistus. 
Tuo tarpu tvarkymų didžiausių 
lėšų, kurios yra surenkamos lais
vinimo reikalams, V. Bgd. palie
ka Altui, į kurį koalicijos pagrin
du įeina socd. marksistai. Vadi
nasi, pastarieji turi kontrolės 
priemones, kad tos lėšos nebūtų 
panaudotos kovai prieš materia
listinę filosofijų ir jos pritaiky
mų.

DIETROIT

l OPERĄ
Detroito santariečiai rugsėjo 

13 dienų ruošia išvykų į Cleve- 
landų, į ten įvykstantį lietuviš
kų Fausto operos spektaklį. Ka
dangi operų į Detroitą atsikvies
ti vilčių nėra, atrodo, būtų ir di
desniam skaičiui detroitiškių pa
togiausia operų pamatyti arti
miausioj lietuviškoj kolonijoj — 
Clevelande. Tad jei kas iš detroi- 
tiečių norėtų pasinaudoti šia pro
ga, maloniai kviečiamas prisidėti 
prie šios ekskursijos. Bilietai į 
operos spektaklį platinami p. VI. 
Paužos "Neringos” knygyne ir 
pas vietos santariečius. Vyksta
ma bus automobiliais, ar, jei su
sidarys didesnis keleivių skai
čius, autobusu. Norintieji dau
giau informacijų išvykos reika
lu kviečiami kreiptis į Mindaugų 
Gilvydį, telefonu WEbster 37461. 
lei kas iš . vykstančių jų turėtų 
’aisvų vietų automobilyje ir ga
lėtų paimti daugiau bendrakelei
vių, prašomi taip pat pranešti M. 
Gilvydžiui.

SANTAROS SUSIRINPFMAS
Detroito Santaros skyriaus su

sirinkimas šaukiamas rugpiūčio 
31 dienų, sekmadienį, kol. S. ši
moliūno bute (16817 Stoepel). 
Pradžia 7 vai. vakare. Dienotvar
kėje pranešimas iš Santaros su
važiavimų istorijos, kelionės į 
Tabor Farm reikalai, pašneke
sys apie lituanistines studijas 
Pordham universitete, Kalėdų 
eglutės reikalai ir t.t.

Detroite tradicine virtusių Ka- 
'ėdų eglutę ir šiais metais ruo
šia Santaros skyrius. Pernai į jų 
ruoštų Kalėdų eglutę susirinko 
’ekordiškai didelis jaunimo skai
čius.

Į Santaros ruošiamus visuome
ninio veikimo kursus šiais me
tais iš Detroito vyksta B. Badi- 
konytė, J. Bliūdžius, A. Iljasevi- 
čius, J. šostakas ir V. šeputa. 
Suvažiavime Tabor Karmoje da
lyvaus dar apie dešimt studentų 
santariečių ir Santaros garbės 
filisteris rašytojas Julius Kau
pas. zvr.
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Prieš 60 metų
Jaunimas aplanko Vincą Kudirką

A. MERKELIS

II
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I

Paviešėję savaitę Ušnėnuose, 
tras Avižonisr ir Gabrielė Pet

kevičiūtė jau draug su Povilu Vi
šinskiu išvyko į Pernaravą pas 
Juškevičių, su kurių dukra Jad
vyga Gabrielė Petkevičiūtė bi
čiuliavosi. Jadvyga neseniai bu
vo grįžusi iš Palangos, kur liepos 
20 d. dalyvavo pirmajame vieša
me lietuviškame spektakly, Juo
zo Vilkutaičio-Keturakio komedi
joj ”Amerika pirty”, vaidinda
ma Bekampienę. Nuo „Aušros” 
laikų būdama susipratus lietuvė, 
1895 m. Jadvyga Juškevičiūtė 
pradėjo bendradarbiauti „Var
pe” palaikydama santykius su 
Vincu Kudirka, Povilu Višins
kiu, kun. Juozu Tumu ir kitais 
žymesniaisiais lietuviais.

Iš Pernaravos, prie keliaunin
kų prisidėjus ir seserims Juške- 
vičiūtėms, penkiese išvyko į But
kiškę apsilankyti teol. mag. kun. 
Juozo Genio (1858-1907) m., ku
ris už lietuvišką veiklą buvo bu
vęs ištremtas į Kazanę. Iš But
kiškės iškeliavo į Plemborgo 
(Daugirdų) dvarą, Ariogalos 
valsčiuje, aplankyti dailininko ir 
archeologo Tado Daugirdo (1852 
— 1919) ir pažiūrėti jo įdomių 
archeologinių rinkinių. Kilimo 
bajoras, brendęs lenkų kultūri
nėj aplinkoj, meninį išsilavinimą 
įgijęs Vilniaus paišybos mokyk
loj ir Petrapilio bei Muencheno 
meno akademijose, Tadas Dau
girdas buvo didis lietuvis patrio
tas, savo patriotizmą grindžias 
kruopščiais savo tautos praeities 
tyrinėjimais, šis ne tik savo kil

ime, bet ir dvasia aristokratas 
savo svečius priėmė mandagiai 
ir vaišingai, kaip ir pridera tik
ram Lietuvos bajorui, aprodė 
jiems savo gausius ir didžiai 
vertingus archeologinius rinki
nius, plačiai papasakodamas apie 
Lietuvos piliakalnius ir juose 
randamus brangius Lietuvos pra
eities kultūros lobius.

Ponios Daugirdienės pavaišin
ti, keliauninkai, pasigrožėję gra
žiomis Dubysos pakrantėmis, va
kare sugrįžo į Pernaravą, o kitą 
dieną išvyko į Vilkijos dvarą ap
lankyti genialiojo mūsų kalbinin
ko prof. kun. Kazimiero Jau
niaus, kuris Jadvygos Juškevi
čiūtės rūpesčiu buvo išimtas iš 
psichiatrinės ligoninės ir iš Ka
zanės parvežtas į Lietuvą. Vilki
joje jo neberado, nes jay buvo 
išsikėlęs į Kauną, iš kur 1898 ru
denį buvo pakviestas Petrapilio

Dvasinės Akademijos klasikinių 
kalbų profesoriumi.

Iš Vilkijos Nemunu išplaukė 
į Plokščius pas Petrą Kriaučiū
ną. Su juo išsikalbėję, pasisakė 
viršiausią savo kelionės tikslą — 
aplankyti Vincą Kudirką.

— Mūsų pusėje, — kalbėjo 
Petras Kriaučiūnas, visi bijo 
lankyti Vinco Kudirkos. Jis 
smarkiai žandarų prižiūrimas, 
kiekvienas jo žingsnis sekamas. 
Bijoma žandarų akis į save at
kreipti. Jie juokų nekrečia: tiek 
geriausių vyrų jau pražudė.

9
Su Petru Kriaučiūnu besikal

bant apie tėvynės vargus ir jos 
veikėjų rūpesčius, Petras Avižo
nis su Jadvyga Juškevičiūte iš
ėjo tolimesnei kelionei arklių ieš
koti. Buvo pats darbymetis, ir 
juodu gerokai paklaidžiojo, kol 
surado Plokščių ūkininką, juos 
sutikusį nuvežti į Naumiestį. Tas 
žmogus, pavarde Gluodas, matyt, 
bet kitko, ir tuo vertėsi, Petrui 
Kriaučiūnui buvo žinomas ir pa
tikimas.

Pasiekę šakius, Petro Kriau
čiūno patarti, nuėjo pas gydyto
ją Joną Staugaitį, kuris jiems 
daugiau galėjo papasakoti, kaip 
pasiekti Vincą Kudirką, kad žan
darams neįkliūtų.

Kaip daugumas ano meto inte
ligentų, taip ir Jonas Staugaitis, 
buvo smarkiai žandarų įgąsdin
tas, ir savo baimės jis neslėpė 
nuo atsilankiusių ir, užuot juos 
drąsinęs, gąsdino. Jis atvirai pa
sakė, kad jiems, lankantis pas 
Vincą Kudirką, gresiąs pavojus, 
ypač studentams, kuriais žanda
rai daugiausia domįsi. Todėl jis 
patarė Petrui Avižoniui ir Povi
lui Višinskiu! savo studentiškas 
uniformas pakeisti prastesniais 
drabužiais. Kaimietiško milo 

^švarkus jie.su savim turėjo, ša
kiuose nusipirko kaimietiškas 
kepures, po kuriomis tikėjosi nuo 
žandarų paslėpsią savo studen- 
tiškumą. Nors ir bijodami, ke
liavo toliau, pasak Gabrielės Pet
kevičiūtės, kartodami rusų prie
žodį „smielym Bog vladiejet” 
(drąsiems Dievas padeda). Ner
vinei įtampai ir nuovargiui di
dėjant, jie save raminos galvo
dami, kad norint viską galima 
pasiekti, tik reikia tvirto būdo ir 
drąsos. Jų drąsą silpnino ir ner
vinę įtampą didino dar ir vežėjo 
Gluodos klydinėjimai. Išklydęs į 
šunkelius, jis kažko lūkuriuoda
vo ir, keleivių prašomas eiti pa-
— 1 ' ' LB ■

siteirauti kelio, vis tą patį atsa
kydavo :

— Kur eisi? Dievas aukštai, 
o žmonės sumigę.

Išsekus kantrybei, bėgdavo ke
lio teirautis Povilas Višinskis, 
bet ir jis sugrįždavo nieko nepe
šęs: nuo sunkių vasaros darbų 
išvargę prižadinti žmonės, užuot 
kelią rodę, piktai naktibaldą iš
plūsdavo.

Klaidžiodamas ir lūkuriuoda
mas, betgi ūkininkas Gluodas at
vežė savo keleivius ten, kur jie 
važiavo, ir dabar jie, nervinei 
įtampai kiek atslūgus, galvojo 
apie savo kelionę ir joje patirtus 
įdomius įspūdžius. Rusų nioko
jamoj Lietuvoj jie pamatė daug 
šviesių žiburėlių. Tai buvo ne 
laukuose klaidžiojančios žalt
vykslės, bet kūrybinės liepsne
lės, kurios šiaurės vėjo blaško
mos nebeužges, bet įžiebs didįjį 
tautinės kūrybos aukurą, o jo 
liepsnos švies kelią naujam tau

KADA JŪS ILSITE... 

ATSIGAIVINKITE 

UGNIM VERDAMU 

STROH’S ALUMI!

Dabar vietinės kainos
The Stroh Brewery Ca Detroit $6. Michigan

tos gyvenimui. Didysis to auku
ro žynys Vincas Kudirka, kurio 
Tėvynės Varpais tautinės sąži
nės balsas priekaištingai bylojo 
bailiesiems, svyruojantiems, nuo 
tautos kamieno skylantiems ir 
visiems kitiems, trukdantiems 
tautai siekti savojo Laimės ži
burio. Vincas Kudirka visoje 
Lietuvoje plačiai buvo žinomas 
savo Tėvynės Varpais, ir kiek
vienam, Lietuvos sielvartais gy
venančiam, buvo įdomu pamaty
ti Didysis Varpininkas, išgirsti 
jo gyvas, daug pasakąs žodis.

Penkiese iš žemaičių ir Aukš
taičių atkeliavę į Suvalkų kraš
tą pakilia nuotaika laukė valan
dos, kada su juo susitiks, ką ir 
kaip kalbės. Tą jų pakilią nuo
taiką temdė žandarų baimė. 
Jiems besvarstant, kaip eis lan
kyti Vinco Kudirkos, žydas pra
nešė, kad policija reikalaujanti 
jų pasų. Tik viena Gabrielė Pet
kevičiūtė teturėjo pasą. Kaip iš

vengti policijos ir žandarų, buvo 
svarbiausias klausimas, nes su 
jais susidūrus, nebebus galima 
pamatyti Vinco Kudirkos. Povi
las Višinskas atsiminė, kad jo 
universiteto draugas sintautiškis 
studentas filologas Antanas Da
niliauskas (g. 1876) Naumiesty 
moko Apskrities Viršininko čer- 
kasovo sūnų. 1897 m. žandarams 
pas jį suradus slaptą lietuvių 
studentų draugijos biblioteką 
buvo suimtas, pašalintas iš uni
versiteto, kiek pakalintas ir iš
tremtas iš Petrapilio. Jeigu jau 
jis valdžiai neištikimas moko 
apskrities viršininko sūnų, tai, 
tikriausia, jis ir jiems galės pa
dėti. Tad tuoj pat Povilas Vi
šinskis parašė Antanui Dani
liauskui raštelį, prašydamas ęjį 
kuo skubiausiai atvykti. Pama
tęs gatve einantį žyduką, pro lan
gą jį pasišaukė ir, davęs griviną, 
paprašė, kad jį nuneštų į apskri
ties viršininko butą Antanui Da-

Klimato Šiltėjimas 
Š. Amerikoje

Nors žmogaus amžius yra per- 
trumpas pastebėti žymesnius 
kontinentų klimato pasikeitimus, 
tačiau senesni žmonės, gyvenda
mi viename krašte, ir be moks
linių tyrinėjimų įžiūri gamtos 
nepastovumą.

niliauskui. žydukas mielai suti
ko.

Netrukus atskubėjo ir šviesia
plaukis raudonskruostis Antanas 
Daniliauskas. Išklausęs, kurie 
rūpesčiai kvaršina jų galvas, jis 
pažadėjo padėti — gauti iš vir
šininko leidimą bent dieną jiems 
Naumiesty pasilikti. Greit vėl jis 
grįžo iš viršininko su linksma 
naujiena: jiems leidžiama Nau
miesty būti 12 valandų, tik pats 
viršininkas norįs pažiūrėti stu
dentų dokumentus. Petras Avi
žonis su Povilu Višinsku apsiren
gė studentiškai, ir visi penki 
draug su Antanu Daniliausku iš
keliavo pas apskrities viršininką. 
Kadangi viešoji policija priklau
sė apskrities viršininkui, tai jos 
nebebuvo ko bijoti, reikėjo sau
gotis tik žandarų. Antanas Dani
liauskas patarė pas Vincą Kudir
ką neiti visiems drauge, bet į dvi 
grupes pasiskirsčius, prieš tai 
dar pavaikščiojus po krautuves, 
lyg ko norint pirkti.

Antanas Daniliauskas su Pet
ru Avižoniu ir Povilu Višinskiu 
pas apskrities viršininką greit 
atliko vizitą ir pirmąją grupę — 
Petrą Avižonį , Mariją Juškevi
čiūtę ir Gabrielę Petkevičiūtę — 
nusivedė į Valerijos Kraševskie- 
nės krautuvę. Su ja ir Vincu Ku
dirka jis buvo gerai pažįstamas. 
Paaiškinęs Valerijai, kas čia per 
svečiai ir kuriuo reikalu atvykę, 
jis gavo iš Valerijos raktą ir už
lipo į viršų pranešti Vincui Ku
dirkai. Sugrįžęs prašė lankytojų 
dar kiek luktelėti, nes Vincas 
Kudirka norįs juos priimti apsi
rengęs, be to, turįs priimti mor
fino, nes esąs labai nusilpęs, 
smarkiai kostįs ir be jos negalė
siąs ilgiau kalbėti.

(Bus daugiaou)
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Atsimenu, ką sakydavo seni 
Lietuvos pajūrio žvejai. Jie tei
gė, kad Baltijos jūros krantas 
pamažu vis kyla. Mat, Baltijos 
jūros krantas ties Lietuva, Lat
vija, Estija ir Vokietija yra ne 
status, lėkštas, nuoseklus, nuo 
kurio vanduo nežymiai tolinasi, 
tuo tarpu kai Skandinavijos 
krantas yra daugiau status, va
dinasi, vandens griaunamas ir 
skandinamas.

žinodami buvus žemėje įvai
rių klimato periodų, kaip ledynų 
kur šiandien žmonės patogiai gy
vena, visai suprantami yra' mok
slininkų spėjimai, kad, pavyz
džiui, šiaurinė Amerika, ypač di
džiųjų ežerų erdvė, šiltėja.

Priešingai, prieš kelis metus 
tūlam mokslininkui pranašavus, 
kad šiai erdvei ateinąs šaltasis 
periodas, štai Clevelando Gam
tos Istorijos muziejaus direkto
rius William Scheele, ryšium su 
tropiškai lietinga vasara šiais 
metais, pranašauja, kad už 30-60 
metų didžiųjų ežerų erdvė turės 
tropišką klimatą.

Jis savo pranašavimus riša su 
šių tarpt, geofizinių metų tyri
nėjimais, su visos žemės tempe
ratūros kilimu ir ašigalių klima
to šiltėjimu.

Esą, ašigalių ledynų tirpimas 
pakeisiąs vandenynų paviršių ir 
paveiksiąs net pakraščių gyven
vietes ir uostų įrengimus. Su
prantama, tai atsilieps ir į visą 
Amerikos gyvenimą, o didžiųjų 
ežerų erdvė su St. Lawrence upės 
kanalu pasidarys dideliu ekono
miniu faktorium.

Tradiciškai JAV oras ėjęs iš 
vakarų į rytus. Dabar audros, 
ateinančios į žemyną nuo abiejų 
pakrančių, palietė ir tas vietas, 
kurios anksčiau niekada neturė
jo tornadų ir uraganų.

Ed K-nas

NORINTIEJI VASAROTI
savininkų Stasio Lūšio ir Bru- 
tenio L. Veito vasarvietėje, kuri 
randasi saulėtam Cape Gode, 
kreipiasi sekančiu adresu:

Colonial Inn 
Beach St.
Monbment Beach 
Cape Cod, Mass.

ĮSTABŪS draugai
AXEL MUNTHEi

(10)
šeimininkas po pietų buvęs atėjęs pasa

kyti, jog kambarys nuo rytojaus išnuomo
jamas kitiems. Aš paklausiau motiną, kur ji 
galvojanti eiti, tačiau ji nežinojo.

Aš dažnai buvau girdėjęs kalbant apie 
baisiųjų šeimininką; lygiai prieš metus bu
vau matęs tokį pat liūdną vaizdą, kai jis 
porą nelaimingų šeimų išmesdino ir jų mažą 
mantą pasigrobė. Niekad jo nebuvau pats. 
matęs, tačiau pagalvojau, kad susipažinimas 
su juo padidins manąjį žmonių pažinimą. Ar
changelo Fusco pasisiūlė mane nuvesti ir pa
keliui papasakojo, jog šeimininkas esą „molto 
ricco” (labai turtingas); be šių visų butų 
Į|me kieme, jam dar priklausąs didžiulis kai
myninis namas, kas manęs nestebino, nes 
aš seniai žinojau, kad jis verčiasi pačiu pel
ningiausiu bizniu: pinigų skolinimu netur
tingiems žmonėms. Archangelo Fusco nematė 
jokio reikalo susitikti su šeimininku ir, ka
dangi jis man buvo pasipasakojęs, jog šalia 
nuomos esąs dar jam skolingas dešimtį fran
kų — mes nusprendėme, kad jis mane lydė- 
siąs tik iki durų.

Apdriskusiais drabužiais apsirengęs, rau
dono, it varis, nemalonaus veido senis atsar
giai pravėrė duris ir, atidžiai mane apžvelgęs, 
įsileido kambarin. Aš išaiškinau jam savo rei

kalą ir paprašiau, kad jis leistų Salvatorėms 
nuomą sumokėti už poros dienų. Pasakiau, 
kad Salvotere gulįs ligoninėje, kad yaikas 
miršta ir jo atšiaurumas tiems vargšams 
žmonėms esąs nežmoniškas elgesys. Jis pa
klausė, kas aš būsiąs, ir atsakiau, jog šeimos 
draugas. Tada jis su pikta pašaipa pažvelgė 
į mane ir pasakė, jog draugystę aš galįs ge
riausiai įrodyti, tuoj pat sumokėdamas jų 
nuomą. Pajutau, kaip kraujas trenkė mano 
galvon — viliuos ir tikiu, tik iš piktumo, nes 
niekada nereikia parausti vien dėlto, jog nesi 
turtingas. Aš paklausiau porą minučių, kaip 
jis mano vargšus italus plūdo pikčiausiais 
žodžiais: tai esanti mėšlinų vagių gauja, ne
verta būti laikoma žmonėmis. Salvatore savo 
uždarbį prageriąs, gatvių šlavikas pavogęs 
dešimtį frankų, visi, kiek jų ten bebūtų, esą 
seniai nusipelnę to skurdo.

Aš paklausiau, ar tų pinigų jam dabar 
tuoj pat reikią, ir iš jo atsakymo man buvo 
aišku, jog visi prašymai buvo veltui. Jis esąs 
turtingas, sakėsi, jis turįs penkiasdešimt 
tūkstančių frankų grynais ir neturįs ko su 
jais pradėti. Yra liūdna psichologinė taisyk
lė: praturtėjęs elgeta yra paprastai žiaurus 
vargšams; atrodo, turėtų būti atvirkščiai, 
tačiau, deja ...

Pas jį eidamas, aš tikėjausi, kaip nors

su juo susitarti, panaudojant diplomatinį 
gudrumą, tačiau, deja, nesu tam tikęs žmo
gus, nes aš staiga įniršau ir, kaip visada, 
nuėjau pertoli. Iš karto jis man pašaipiai ir 
grubiai užgauliodamas atsakinėjo, tačiau, juo 
daugiau aš niršau, juo labiau jis tilo, ir pa
galiau aš tekalbėjau vienas. Būtų perdaug 
čia pasakoti, ką aš jam pasakiau — yra at
vejų, kada reikia savo piktumą įgyvendinti, 
bet nėra tikslo jo žodžiais pareikšti. Vis dėlto 
aš jam pasakiau, kad pinigai, kuriuos jis yra 
iš vargšų išspaudęs, yra nuodėmingi, kad jis 
esąs skolingas tiems vargšams daug daugiau, 
negu jie jam. Parodžiau į krucifiksą, kabo
jusį ant sienos, ir pasakiau, kad jei čia, že
mėje, esanti Dievo teisybė, tai bausmė ne
praeisianti, ir jokios maldos jo tada neišpirk- 
siančios iš atlyginimo, kuris jo laukia; nes jo 
gyvenimas esąs suteptas pačia didžiausiąja 
nuodėme: žiaurumu vargšams. „Pasisaugok, 
senas kraugery!” pagaliau sušukau grasi
nančiu balsu. „Tu skolingas vargšams pinigų, 
tačiau velniui esi skolingas patį save, ir ne
toli ta valanda, kada tu turėsi tą skolą apmo
kėti !” Aš staiga nutilau, nes vyras susmuko 
į kėdę, tarytum nematomos rankos paliestas. 
Išblyškęs, kaip lavonas, jis spoksojo į mane 
su išgąsčiu, kuris, jaučiau, staiga suėmė ir 
mane. Prakeikimas, kurį aš tik ištariau, keis
tai nuaidėjo mano ausyse, tarytum tai ne
būtų buvęs mano balsas, tarytum mudu bū
tume buvę nevieni tame kambaryje.

Aš buvau taip susijaudinęs, kad dabar 
nebeatsimenu, kaip iš ten išėjau. Vėlai grį

žau namo, tačiau visą naktį negalėjau sudėti 
akių, ir dar šiandien su nuostaba atsimenu 
tą sapną atviromis akimis, kuris mane tą 
naktį pripildė neapsakomu siaubu: man atro
dė, tarytum aš būčiau žmogų nuteisęs mirti.

Kitą rytą išėjęs, jau žinojau, kas buvo 
atsitikę, nors man to joks žmogus ir nebuvo 
pasakęs. Visas skersgatvis buvo susirinkęs 
gyvam paikalbėjimui prie durų.

— Sapete, signos dottore? (ar jau žino
te) __  šaukė jie, mane pamatę.

— Taip, aš žinau, — pasakiau ir greitai 
įėjau pas Salvatores. Aš pasilenkiau virš 
Petruccio, tarytum tikrinčiau jo krūtinę, o iš 
tikrųjų be kvapo klausiau, ką pasakojo mo
tina.

šeimininkas atėjęs vakar vėlai vakare, 
pasakojo jis. Mažoji mergaitė paspruko pasi
slėpti, vos tik jam kambarin įėjus, tačiau 
Čbncetta pasiliko už motinos kėdės. Kai jis 
paklausė, kodėl ji jo bijanti, toji atsakė, kad 
jis esąs toks piktas jos mamai. Jis atsisėdo 
ten, ant suolo, ilgai netarė jokio žodžio, tačiau 
neatrodė piktas, pasakojo Salvatores žmona. 
Pagaliau jis pasakė, kad jiems nereikią rū
pintis dėl numos, jie galėsią palaukti iki kito 
mokėjimo. Išeidamas ant stalo padėjo penkis * 
frankus, kad ji ką nors nupirktų sergančiam 
Petruccio. Lauke prie durų sutiko Archan
gelo Fusco, kuris buvo vežimėlin bekraująs 
savo lovą; ir gatvių šlavikui jis pasakė, kad 
galįs likti savo kambaryje. Po to jis šlaviką 
klausinėjo apie mane, ir Archangelo Fusco,

kuris mane vertino su atlaidžiu draugiškumu, 
jam nepapasakojo nieko blogo. Po to jis iš
ėjo. Kaip policija nustatė, jis, prieš savo pa
protį, iki viduknakčio sėdėjo smuklėje. Duri
ninkas manė jį buvus kiek įgėrusį, kai jis grį
žo. Kadangi jis vienų vienas gyveno ir iš bai
mės, kad neapvogtų, ar iš šykštumo pats 
šeimininkavo — niekas nežino, kas atsitiko, 
tačiau jo kambaryje matė degant šviesą iš
tisą naktį. Rytą jam neišėjus, kaip paprastai, 
ir radus jo duris iš vidaus užrakintas, kilo 
įtarimas, ir buvo pašaukta policija. Kūnas 
tebebuvo dar šiltas, kai nupiovė virvę, tačiau 
policijos gydytojas pasakė, kad jis jau buvo 
miręs prieš keletą valandų. Nebuvo galima 
nustatyti nė mažiausios priežasties, dėl ku
rios jis būtų pasikoręs. Viena, kas buvo žino
ma, kad vakare prieš tai jį aplankęs svetimas 
ponas, kuris ten išbuvęs beveik visą valandą, 
ir kaimynai iš vidaus girdėję smarkų kivirčą. 
Nė vienas prieš tai nebuvo to svetimo pono 
matęs, nė vienas nežinojo, kas jis galėjęs būti.

Rouselle skersgatvio butai dabar pri
klauso mirusiojo broliui, ir, mano dideliam 
džiaugsmui, naujasis savininkas pirmiausiai 
sutvarkė kambarius, kad juose būtų įmano
ma gyventi. Jis numušė ir nuomas.

Salvatores išsikėlė, kai Petruccio mirė, 
tačiau dar daug italų ten tebegyvena. Aš ret
karčiais ten užsuku, ir, nepaisant kalbų apie 
profesinę konkurenciją tarp Paryžiaus gydy 
tojų, nė vienas jų ligi šiol dar nepabandė 
iš manę šios praktikos paveržti.

(Bus daugiau)

jie.su
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SVARSTYMAI
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO

| svarstymu tarpą įsiterpė nau jas asmuo S. Rudis. Jis nori daug 
ką pasakyti L. Jauniui ir nema žiau paklausti V. Žiliaus. Tik pa- 

sekit šį rašinį.

Rašo S. RUDIS 
L. JAUNIUI IR V. ŽILIUI.

Gerbiamieji,
Labai gerai, kad judu savo 

laiškus pradėjote skelbti Dirvo 
je, nes tuo būdu duodate progos 
įsiterpti į judviejų galvojimą ir 
kitiems šio laikraščio skaityto 
jams.

Judviejų laiškai, būkite tikri 
vasariško snūduriavimo metu 
suaktyvino skaitytojus. Smė 
linguose paplūdymiuose patogia 
sau besiraivą "neambieingi pa 
darai” (pagal Jauniaus liepos 2< 
d. laišką), gana gyvai pradėjo 
komentuoti judviejų svarsty
mus. Vieni komentuoja beveik 
baimindamiesi, kad judu sugal
vojote kažkokią ”košelę” užmai
šyti tautinėj srovėj, kiti galvoja 
nuolaidžiau, bet vistiek su įtari 
mu. šie pastarieji įtaria Dirvos 
redakciją ir mano, jog ji tyčia 
įprašė judu "pasiginčyti", idant 
laikraštis vasarą neatsidurtų 
spintoj nepasklaidytas. Ar įtari
nėjimai turi pagrindo, neaišku, 
bet laikraščiui dėmesys, nežiū
rint vasaros karščių, yra labai 
suaktualėjęs.

Man atrodo, apie liberalizmą 
besisuka judviejų svarstymaiv v v C v
tautinei srovei nėra pavojingi, 
gal daugiau atvirkščiai — nau
dingi, judinantieji iš apstingimo 
ar aptingimo tautininkus, tauti
nę ideologiją besinešiojančius 
širdyje, nujautime, paties gyve
nimo mokykloje išstudijuotą.

J judviejų svarstymus aš žiū
riu gana paprastai, gal net ly
giai taip, kokį įspūdį ir judu no
rite sudaryti skaitytojams: jau
nasis stato jį įdomaujančius 
klausimus vyresniajam, o šis at
sakinėja, aiškina, ir tai daro tik 
savo nuomonę reikšdamas, ką ir 
pabrėžia rugpiūčio 11 d. laiške.

Kas čia tat blogo? Kitas rei
kalas būtų, jei panašią "polemi
ką” laikraštyje pradėtų vesti, 
sakysim, Tautinės Sąjungos pir
mininkas, visai nepažymėdamas 
reiškiąs savo asmeninę nuomo
nę. Tada tautininkai jau galėtų 
paprotestuoti: "Mielasis, kokį 
čia liberalizmo padažą pili mums 
į košę? Juk mes tau to nepave- 
dėme daryti?” O dabar gi savo 
asmeninę nuomonę dėsto koks 
tai eilinis žilius, jokiai tautinei 
grupei (pagal pavardę tautinin
kams net nežinomas, nors apie 
juos, sprendžiant iš jo laiškų, 
gerokai suprantą), nevadovaująs 
asmuo. Ar aš neteisingai galvo
ju, p. žiliau?

Taigi, taip manydamas ir su
sigalvojau judviem rašyti šį ben
drą laišką. Bet vis dėlto aš noriu 
kreiptis į kiekvieną judviejų at
skirai. Pirmiausia į jaunesnįjį.

Gerb. Jauniau, esi jau vien 
tuo įdomus, kad taip neatlaidžiai 
giliuiesi į tautinės srovės pro
blemas. Ypač nuostabu, kad be- 
a t o s t o g audamas išstudijavai 
liaudininkų išleistą VARPĄ ir 
užsigeidei rašytosios tautininkų 
ideologijos. Manai, jog į knygas 
surašytojoj tautininkų ideologi
joj surastum bent vieną para
grafą, pagal kurį galėtum suso
dinti tautininkus su liaudinin
kais už vieno stalo.

Ir p. žilius turi gerokai sau 
pakaušį pakrapštyti, kad kaip 
galima švelniau tau išaiškintų 
tautininkų suvienijimo su liau
dininkais negalimumą. Tuščios 
pastangos, p. Jauniau, nes liau
dininkai visada mieliau sėdėjo ir 
tebesėdi už bendro stalo su mark
sistinėmis grupėmis, negu su 
tautinės srovės žmonėmis.

Daugelį kartu sveikas būsi pa
stebėjęs, jog liaudininkai 1926 
metų sąskaitą tautininkams te- 
bepatiekinėja prie kiekvienos 
mažiausios progos, kai tuo tarpu 
dešiniosios srovės filosofai (ta 
srovė turi išsiauginusi gana rim
tų mintytojų) vadinamam tauti
ninkų valdymo periode, siekiant 
įsąmoninti bei konsoliduoti lietu

vių tautą, pradeda įžiūrėti dau
giau pliusų, negu minusų (skai
tyk "Į Laisvę" Nr. 15, 1958 m.)

Iš Jūsų susirašinėjimo su ži- 
lium pastebėjau, jog pradedi 
bent kiek ir pats nusivilti liaudi 
ninku nuoširdimu. Tuščia jų 
Geriau nuosekliai pradėk gilintis 
į tautinę ideologiją, perimdamas 
ją iš širdžių tų tautinės minties 
atstovų, kurie ją išpuoselėtą bei 
išgyventą atsivežė į šią šalį.

Kas žino, gal tu ją, tą ideolo
giją, vyresniųjų pakoreguoja
mas, kada nors surašysi į kny
gas, filosofiškai pagrįsdamas. 
Juk esi dar jaunas, gali išaugti 
ir ligi tautinės ideologijos min
tytojo lygio. Kai kurios tavo laiš
kų vietos leidžia daryti panašią 
užuominą. Bet žinok, privalai la
biau suartėti su tomis širdimis, 
kuriose tie didieji tautinės sro
vės turtai — tautinė ideologija 
— slypi. Nors žilius tau apie to
kias širdis užsiminė, bet tik jis 
pats žino, kodėl jis jų aiškiau 
nekonkretizavo. Aš čia tau noriu 
tą "paslaptį” atidengti.

Tautinė ideologija yra susi
kristalizavusi širdyse tų tauti
nės minties žmonių, kurie nepri
klausomos Lietuvos laikais buvo 
nariais Korp! Neo-Lituania, 
Korp! Jaunoji Lietuva Žemės 
Ūkio Akademijoj, Ats. Karinin 
<ų Korp! Ramovė, čia suminėtų 
korporantų laisvajame pasaulyje 
yra per 500. Jei skaitysime to 
jaties tautinio įsitikinimo įtako
je esančias jų šeimas, jų arti
muosius bičiulius bei senesnės 
sartos buvusius jų globėjus tau- 
ininkus, tai, kaip matai, susi

darys kelių tūkstančių būrys.
Va, Jauniau, kuriais reikia do

mėtis, į kurių ideologiją gilintis, 
o ne rūpintis kažkokiais ten ke- 
iais besivadinančiais liaudinin
kais, kurie niekados dėl savo kai

rumo į Liūtinę srovę neįsijungs. 
Jie vistiek, nors taip ir nesivadi- 
na, yra tam tikros rūšies mark
sistinė atskala. Užtat jie, sveikas 
jau būsi pastebėjęs, nėra ir libe
ralūs, nors garsinasi esą libera
lizmo garbintojais. Jie nemoka 
rašydami ramiai dėstyti savo 
nuomonės, ypač kritikuodami va
dinamą tautininkų valdymo pe
riodą. Savo žodynu jie prilygsta 
tiems, nuo kurių mes visi esame 
pabėgę.

Tavo, Jauniau, bent trumpą 
žvilgsnį šia proga noriu atkreip
ti į neo-lituanus, kurie vadovau
damiesi nepriklausomoje Lietu
voje išpuoselėta ideologija bei 
tradicijomis yra atkūrę Neo-Li- 
tuanią ir šiame krašte, čia užau
gusi ir bestudijuojanti jaunoji 
karta jau sparčiai telkiasi po šios 
korporacijos vėliava, šie, atseit, 
artinasi prie tautinės ideologijos 
saugotojų šaltinio, trokšdami tuo 
tautiniu eleksyru prisisotinti ir 
tobulai jį išsaugoti ateinančioms 
lietuvių kartoms.

Nors tu, Jauniau, truputį ir 
klaidžioji, bet tavo jaunuolišku 
troškimu skverbtis į tautinės 
srovės ideologines gelmes esu su
žavėtas, todėl, kaip mane gyvą 
matai (žinoma, nematai), giliai 
tikiu, jog būtumei po jos vėliava, 
jei Neo-Lituania šiame krašte 
būtų atsikūrusi bent septynetą 
metų anksčiau, t. y. tada, kai ta 
mintis kai kurių neolituanų bu
vo pradėta judinti.

Aš vaizduojuos ir dar toliau: 
sveikas vadovautum dideliam 
jaunųjų neolituanų būriui ir, 
kasžin, gal jau gan vykusiai dės
tytum ant popierio tautinės ideo
logijos mintis, kurios yra pačios 
gajausios lietuvybės šaknys. Ne
klaidžiotum neaiškiame liberaliz 
me, bet būtumei tam tikra pras 
me liberalus kitų atžvilgiu, kol 
nepastebėtumei pažeidžiant gy
vybinių savo tautos interesų, 
kaip kad yra liberalūs ir visi vy
resniosios kartoj neolituanai.

(Bu? daugiau)

PENKIAS DIENAS BUV^S ALBANIJOS 
KARALIUS IR GARSUS CIRKININKAS
Vienoje Hamburgo prieglaudoje neseniai mirė Otto Witte, iš pro
fesijos cirko artistas, savo metu visame pasaulyje pagarsėjęs di
džiuoju savo gyvenimo vaidinimu: penkias dienas trukusiu kara

liavimu Albanijoje.

Tai buvo 1913 metais, Balka- ta "vyriausiojo štabo", tačiau
nų karų dienomis. Jis tada ke
liavo su mažu cirku per Balkanų 
kraštus, vaidindamas kardų ri
jiką ir magikos numerių išpildy- 
toją. Albanija buvo vos tik pa
skelbusi atsiskyrimą nuo Otto- 
manų imperijos. Didžiosios vals
tybės buvo susirūpinusios, kas 
atsistos naujosios valstybės prie
šakyje; jos pageidavo europie
čio, tačiau Albanijos muzulmo- 
nai buvo akis nukreipę į princą 
Ilakini Eddine, turkų sultono gi
minaitį. Pasirodžius jo nuotrau
koms spaudoje, vienas cirko ben
dradarbis atkreipė dėmesį į ne
paprastą princo ir kardų rijiko 
panašumą, ir Wittei kilo idėja.

Po poros dienų Albanijoje 
esančių turkų įgulų viršininkas 
gavo tariamai iš Konstantinopo
lio siųstas dvi telegramas. Viena 
jų buvo pasirašyta "sultono", ki-

abiejų turinys buvo tas pat: 
"Princas Halim Eddine atvyksta 
į Albaniją ir perims ten esan
čias įgulas”.

Kelioms dienomis vėliau Du- 
racan įvažiavo Otto Witte, pasi
puošęs naujutėle uniforma ir 
įvairiais medaliais. Visas mies
tas susirinko jo pasitikti. Jis įsa
kė komendantui grupuoti kariuo
menę "Belgradui užimti". Alba
nai, nieko nelaukdami, pasiūlė 
jam Albanijos sostą. "Princas" 
sutiko apsigalvoti, o vėliau ir 
"priimti tą garbę". Taip atsirado 
karalius Otto 1.

Penkias dienas viskas ėjo ge
rai. Miesto gyventojų grupės 
jam reiškė lojalumą, "lygiai, 
kaip ir 25 haremo merginos". 
Valdžiai sustiprinti jis amnesta
vo visus kalinius ir dosniai dali
no auksą įtakingiesiems. Tačiau

MAYmm-
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iš Konstantinopolio pradėjo * 
plaukti naujos telegramos, šį 
kartą jau tikros. "Aš būčiau su
kūręs gerą, išmintingą vyriau
sybę", vėliau pasakodavo Witte. 
Tačiau, "stengdamasis išvengti 
kraujo praliejimo” (savo pa
ties), jis vieną naktį tyliai dingo 
iš miesto.

Witte per savo gyvenimą buvo 
iškrėtęs nemaža panašių pokštų. 
Viena Afrikos negrų gentis jį 
buvo išrinkusi savu valdovu "už 
stebuklus", kitą kartą jis bandė 
pabėgti su Etiopijos imperato
riaus dukterimi. Po I Pas. karo 
jis net kandidatavo į Vokietijos 
prezidentus, tačiau pasitraukęs 
"kad nesumažinus feldm. Hin 
denburgo šansų".

Senatvę leido garsiame Ham
burgo priemiesty Sankt Pauli, 
pasakodamas smalsuoliams isto 
rijas iš savo gyvenimo, o neti 
kintiems dar parodydamas kaz- 
kada Berlyno policijoje gautą 
pažymėjimą, įrodantį jo prof e 
siją: "cirko artistas, buvęs Alba
nijos karalius". Jis atsisakyda
vo priimti laiškus, jei jie nebū
davo tinkamai užadresuoti: "Ot
to I, Albanijos ekskaraliui".

BOSTON

• Dr. A. Krisiukėnas, kuris 
1953 m. yra baigęs mediciną 
Bostono Universitete ir gydytojo 
praktiką atlikęs Quincy miesto 
ligoninėje bei Worcester State 
Hospital medicinos ir chirurgi
jos skyriuose ir baigęs karinę 
prievolę kapitono laipsniu, dabar 
apsigyveno Bostone ir pradėjo 
dirbti Rosengard klinikoje, 380 
W. Broadway, So. Bostone.

• Pagerbs Dr. V. Sruogienę. 
— Tėvynės Mylėtojų Draugija 
Bostone nutarė pagerbti Dr. V. 
Sruogienę, kuriai pagerbimo va
karienę rengia š. m. rugsėjo 
mėn. 20 d. Tautinės S-gos na
muose.

• Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos Bostono skyrius rengia 
Tautos šventės minėjimą rugsė
jo 13 d.. 5 vai, vak. savo namuo
se. Minėjiman laukiama svečių 
iš Chicagos, New Yorko, Cleve
lando, Waterburio, Worcesterio 
ir kt.

ON THE HEIGHTS—CEDAR CENTfs

Eagle ženklai iš May’s padidina sutaupąs

atima

Pakartota dėl populiaraus pareikalavimo!

Importuoti 100 procentu
CASHMEfiE PALTAI

SPALVOS grupėje
• Bamboo • Raudona
• Mėlyna • Pilka

Palygink su
$89 vertes

Rankomis užbaigti, iš puikaus

Somersville Cašhmere

Moterų dydžiai 8 iki 18

MILIUM pamušalai ištisų metų patogumui

Juoda
Vicuna

žalia
Nude

Ištaigingiausi paltai, kuriuos galite pirkti žemomis Basement kainomis

Pasakiškas specialus užpirkimas iš vieno žymiausių visame krašte Cash- 
mere gamintojų. Grynas, minkštas 100% Cašhmere, naujų stilių ir spalvų. 
Pamatyk tuos puikius stilius su push-up rankovėmis, atvartais susegiojamu 
priekiu ir įdomiai sukirptu užpakaliu. Visos siūlės užbaigtos rankomis . . . 
čia parodomas yra vienas iš grupės; jis gaunamas Bamboo, juodos, žalios 
ir raudonos spalvos.

MAŽAS UŽSTATAS IŠLAIKYS,Jūsų pasirinktąjį iki, rugsėjo 15 d.

Gaila, užsakymai paštu ir telefonu nepildomi...

The May Co.’s Basement Misses’ and Womens’ Coat Department 

Do\vnto\vn and On the Heights

GREETINGS and BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

DODDS - ROSS & 
Associates

GENERAL INSURANCE AGENCY

8119 St. Clair Avenue EX 1*0682

GREETINGS and BEST WISHES 

To All the Lithuanian People

FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAK

22nd District

GREETINGS and BEST WlSHES 

To All the Lithuanian People

ANGELO J GAGLIARDO

CANDIDATE FOR

JUDGE
OF JUVENILE COURT

O

GREETINGS and BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

TRUCK DRIVERS UNION
I.OCAI, NO. 407

WILLIAM J. WELCH, SEC'Y-TREAS.

2070 East 22nd Street

r
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pYLINKĖSE
LB Clevelando apylinkių 

kalendoriuje
įregistruoti šie parengimai:

Rugsėjo 7 d. Neolituanų kon
certas Severance Hali.

Rugsėjo 13 d. Santariečiai — 
opera Faustas, Masonic Audito
rium.

Rugsėjo 20 d. DLK Birutės 
D-ja__ Koncertas Country Club.

Rugsėjo 27 d. LITUANUS žur
nalui remti komiteto vakaras, 
lietuvių svetainėje.

Spalio 4 d. Dirvos vakaras, 
Slovėnų Auditorijoj.

Spalio 25 d. Korp! Neo-Litua- 
nia — vakaras Lawera salėje.

Lapkričio 15 d. Vaidilos Teat
ro 5 metų sukakties minėjimas
— vakaras lietuvių svetainėje. 

Lapkričio 22 d. LVS ”Ramovė”
— kariuomenės šventės minėji
mas lietuvių svetainėje.

Prašome tomis dienomis kitų 
parengimų nedaryti.

Stat. inž. Mikalojus Ivanauskas
25. VIII. 1958 atskrido iš S. Pau
lo — Brazilijos j Clevelandą. Ap
sistojo pas savo brolį Kazimierą. 
Aplankė „Dirvą” ir perdavė Bra
zilijos lietuvių sveikinimus šiau
rės Amerikos lietuviams.

Inž. M. Ivanauskas 1957-58 bu
vo surengęs S. Paulyje Pirmąją
Lietuvos architektūros parodą.*

Julija ir Nadas Rasteniai
viešėjo Clevelande pas p. Baltru- 
konienę. Nadas išvažiavo. į Pa
saulio Lietuvių Seimą. Julija pa
silieka pas motiną iki šio sekma
dienio.

Ateinančią savaitę Dirva išeis 
tik ketvirtadienį,

nes pirmadienį išpuola Darbo die
nos šventė.
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SINCERE GREETINGS AND BEST WISHES
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SKONIŲ

RŪŠYS

‘TSottlid by
THE CLEVELAND

B0TTLIN6 CO.

Štai Jums geri namai 2-jų šeimų 
(side-by-side)

Į pietus nuo St. Clair, E. 14S 
gatvės rajone, po 5 kambarius 
kiekvienam bute, karšto, vandens 
šildymas, 4 automobilių garažai. 
Prašo tik $13,900..

Vienos šeimos namas
į šiaurę nuo St. Clair, E. 126 

gatvės rajone, 3 miegamieji, 
naujas gaso pečius, garažas. Kai
na $11,300.

Turime ir daugiau gerų pirki
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
VVm. T. Byrne — Real Estate
1535 Hayden Ave. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080
(68)

Sofija Smetonienė
grįžo į šeimą praleidusi vasaros 
atostogas „Vilią Rūta” prie Py- 
matuning ežerio. Jaučiasi pasil
sėjusi.

D. L. K. Birutės Dr-jos
Clevelando sk. kviečia rezervuo
ti rugsėjo 20 d. (šeštadienio) va
karą paminėti rugsėjo 8 d. —
Tautos šventę. Pradžia 7 v. 30 
min. Country Club, prie Lake 
Shore.

Skautų rėmėjai
Clevelando Skautų Tėvų Ko

mitetas praneša, kad, be anks

čiau paskelbtųjų, į jo skelbtąjį 
vajų atsiliepė dar šie rėmėjai:
$25.00 — J. Bachunas, Sodus, ANTANAS SMETONA,
Mich.; $10.00 — L. Bendruome- dalyvaująs jaunųjų menininkų koncerte rugsėjo 7 d. Severance 
nės 2-oji Clevelando Apylinkė; Chamber Music Hali. Antanas Smetona yra buvęs solistu su Wo- 
$6.00 — Nežinomas; po $5.00 — men’s Symphony, dalyvavęs radijo ir televizijos programose ir kon- 
Dr. M. Vaitėnas, Ed. Varekojis certavęs Clevelande, Chicagoje ir New Yorke. Dabartiniu metu 
ir A. Balsys (Akronas) ; po $3.00 I studijuoja Mannes College of Music prof. Leonard Shure vado-

Pr. Pračkys, A. Azelis, J. A. | vybėje.
Aleksa ir A. Gargasas; po $2.00

S. Jakubauskas, A. Raulinai-1 jjetuvį£ku „Fausto’’ pastatymu Lituanus vakaro
tienė, J. Muliolis, J. Kalvaitis,
E. Gaižutienė; po. $1.50 — A. Clevelande jaučiamas didelis su 
Apanius ir J. Jusis. sidomėjimas ir amerikiečių tar-

Visiems mūsų skautų rėmė- Pe> Sol. Aldona Stempužienė bu 
jams Tėvų Komitetas nuošir- v0 Pakviesta WEWS televizijos 
džiausiai dėkoja! stoties pereitą trečiadienį dai

nuoti su stoties orkestru ir taip
DANA gėrimai dideliuose I Pat turėjo pasikalbėjimą apie 

buteliuose Fausto spektaklį. Kita televizi-
~ ~ . jos stotis pageidauja pasikalbė-Clevelando Coca-Cola pilstytu- 

vė per paskutinius 5 metus ga-, 
mino įvairius DANA vaisvande
nius, kurie, didėjant pareikala
vimui, pradėti pilstyti į „Tali 12”
bonkas. Jų kokybė bus ta pati,,.. . ., . . ..., . . , n. kioske. Ateinanti pirmadienį,kaip ir mažosiose bonkose. D A- _ ,KTA _ . . -v Darbo dieną, bilietai bus gaunaNA grupėje yra 5 gėrimų rūsys: . TA. , . .. . * ,r,. ai d 4- n mi Dirvos redakcijoje nuo 10 vaiGinger Ale, Root Beer, Cherry, , . J
Noncarbonated Orange, ir Grape. 0 1 1 va . p. p.
Gaunama visose krautuvėse. , . .I Inžinieriai Brutenis ir(bk.)

jimo su vienu iš operos komiteto

Bilietai operai
sekmadieniais gaunami spaudos

programos dalį atliks studentų 
kvartetas iš Chicagos. LITUA
NUS vakarą ruošia visos Cleve
lando akademinio jaunimo orga
nizacijos rugsėjo 27 dieną lietu
vių salėje. Programa bus įdomi, 
nuotaikinga ir susidės iš kelių 
dalių. Clevelandiečiams bus pro
ga pirmą kartą dalyvauti viso 
akademinio jaunimo vakare ir 
pajusti studentišką nuotaiką. 
Vakaro pelnas skiriamas jauni
mo leidžiamam anglų kalba in
formaciniam kultūriniam žurna
lui LITUANUS paremti.

Romualdas Veitai
J. CIJUNSKAS

LAIKRODININKAS

WILLIAM SAXBE

GREETINGS and BEST W1SHES 

To All The Lithuanian People

FRANK M. GORMAN

CANDIDATE FOR

DC M ESIOI 
GLOBĖ PARCEL 
SERVICE. INC.

SKUBIAI PARDUODAMA 
2 ŠEIMŲ

labai puikus namas netoli Nau
jos parapijos bažnyčios. (68)

Skubiai
p a r d uodama skanėstų - maisto 
produktų krautuvė. Vynas ir 
alus. Gerai išvystyta prekyba N. 
parapijos rajone. Parduoda dėl 
igos. Kreiptis pas A. Dailidę.

J. P. Mull-Muliolis 
UT 1-2345 HE 1-8516

(68)

Išnuomojamas kambarys
ramioje vietoje, mažai šeimai. 

Telefonas: PO 1-6015.z (67)

NOW IS THE TIME
HAVE US COMPLETELY 

SERVICE YOUR CAR
ĄVOID TROUBLE AND 

INCONVENIENCE LATER

SHAKER
AUTO HOSPITAL

3473 LEE RD. WA 1-4455 
Open All Night — AAA Giarage

su poniomis Irena ir Reda, tapo 
OPEROS RĖMĖJAIS, paskirda
mi $50.00 auką. Jie pasirinko vie
tas ložėje. Rengėjams malonu, 
kad vis daugiau Operos Rėmėjų

Persiunčia Jūsų sudarytus I ateina "Faustui” j talką. Ložėse 
naujų daiktų siuntinius į Lietu- vįetų dar yra. Aukojusiems reiš- 
vą ir visas Rusijos sritis, apmo-1 kiame gilią padėką, 
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 Inc. 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 1-0806

Ar Tavo pažįstami

jau skaito 

I DIRVĄ?

GREETINGS AND BES E WISHES 
To the Lithuanian People

HUGH P. BRENNAN

CANDIDATE FOR

JUDGE

COMMON PLEAS COURT

TERM ENDING JANUARY 6, 1961

Taiso ir parduoda laikrodžiu? 

apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar

bas prieinamomis kainomis.
753 E. 118 St. 

Cleveland 8, Ohio 
Telef.; LI 1-5466

COUNTY COMMISSIONER

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF v^Tetu GREETINGS and BEST WISHES 

I o Our h riends and Patrons

I. J. SAMAS JEWELER

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

pasirinkimas.

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre
Telef.; EX 1-3969. Bute; WA 1-2354

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

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

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

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

ms

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVE. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 
nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

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

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

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 1-7770e m m*

GRABLER MFG. COMPANY

6565 Broadway

Michigan •1-9260

GREETINGS and BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored Cars 

with the Men in White

Cailed and Recommended by Cleveland’s Leading 

Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

•vy w
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DIRVA THE FIELD

Bedakcijos ir adminiatracijoa adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Telefonas: HEndersoi

MŪSŲ SKAUTUOS REIKŠMĖ 
LIETUVYBEI

PR. STEPONAS BIEŽIS

Pastaruoju dešimtmečiu mūsų 
jaunimas reiškiasi plačiai ir or
ganizuotai. Mes turime platų li
tuanistikos mokyklų tinklą, Lie
tuvių Studentų Sąjungą su jos 
padaliniais. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetą su plačiai išsi
šakojusiais skyriais, daugybę 
chorų, šokėjų vienetų ir t.t.

Šį laikotarpį be perdėjimo ga
lima tikrai pavadinti lietuvybės 
renesansu, nes dar niekuomet 
mūsų išeivijos istorijoje nesame 
turėie tokio plataus ir rimto lie
tuviško jaunimo judėjimo.

Tačiau, besigėrėdami šiuo jau-

tuvybės išlaikymo ir jos ugdy
mo. Iš pat mažens yra lengviau 
šia įkvėpti lietuvybės meilę ir 
pasilikti ištikimu lietuviškai kul
tūrai. Lietuviškoji skautija, ga
lima drąsiai pasakyti, yra patsai 
tvirčiausias pagrindas lietuvybei 
išlaikyti ir ugdyti.

Užtat ji remtina visais gali
mais būdais ir priemonėmis. Rė
mimas privalo būti praktiškas 
ir suplanuotas ilgiems laikams, 
nes pati skautija pasiruošus il
gam gyvavimui. Patsai rėmimo 
darbas, žinoma, priklauso nuo 
vietos sąlygų ir galimybių. Chi-

. A . ,v._ , cagoje, pvz., prieš ketverius me
niniu, rimtai apsiziurekime, kad „u.,,.*;* j vaA _____ A lv.’ | tus skautijos vadovybės pageida

vimu ir raginimu įsikūrė Chica
gos Lietuvių Skautams Remti 
Draugija, reprezentuojanti įvai
rias organizacijas. Jos vieninte
lis tikslas morališkai ir medžia
giškai padėti skautams-tėms, vi
siškai nesikišant į jų vidujinę 
santvarką ir veiklą. Iki šiol ši 
Draugija p. Prano Rako 80 akrų 
didingais ąžuolais apaugusioje 
stovyklavietėje jau pajėgė pa
statyti sandėli, pilnai įrengtą 
virtuvę su šaldytuvu, karštu ir 
šaltu bėgančiu vandeniu ir t.t., 
išgręžė šulinius, vedė elektros 
šviesas ir kitokius įrengimus, ši 
programa dar toli neužbaigta, 
bet laipsniškai prie to einama. 
Netrukus ši patogi ir patraukli 
stovyklavietė bus visiškai pa
ruošta net keliems šimtams skau
tų ar šiaip jaunimo stovyklauti, 
darbiausia tai, kad ši stovykla- 
'•Jofė yra nuosava, kad nereikės 
kitur prieglaudos ieškoti ir sve
timos malonės prašyti. Kai turi 
nuosavą pašto0-"4. tai tvirčiau 
jautiesi, o tai k ’ia entuziazmą. 
Be visa to, Draimiia pajėgė skir
ti stambias sum^s paskiriems 
bintams ir jų vidiniams reikti 
lams.

Linkėtina kiekvienai kolonijai, 
kur randasi skautu būriai, įsi- 
gvti nuosavas stovyklavietes, 
atitinkamiems skautams remti 
komitetams ar draugijoms pa- 
gelbstint. Jni susidarytų tokis 
platesnis tinklas, o to visgi reikia 
siekti, tai parama tikrai mūsų 
skautiškojo jaunimo išlaikymui, 
ir bujojimui būtu stipri, pastovi 
ir be galo reikšminga.

tai nebūtu tik momento džiaugs
mas, kuris gali išnvkti pirma, 
negu rimtai susivoksime. Tikra
sis klausimas yra. ar šis laimi
mas ilgai bus mūsų, ar šio su- 
brestančio ieunimo, jau spėjusio 
sukurti ir dar sukursiančio sa
vąsias šeimas, vaikai taip pat 
bus lietuviai?

Kai kam rai atrodvs net nai
vu. kad iš viso keliu šitoki klau
sima. Nusikeikime i mūsų išei
vijos istoriją tris. keturis ir pen
kis desėtkus motu ir pažiūrėki
me. ka faktai sako. Ta senesnioji 
išeivija, net apie 20 kartu gau
sesnė už dabartinius naujaku- 

irėio daug iaunimo,A,rius. įrr- 
kuris ir vi 
sihūrimais V 
O kiek mes šiąp
kio, kuri būtu gp”' 
jaunimu, ugdančiu

ąavotiškais.su- 
dvasioje, 

to-

r-,4-
•"'dirdi 
’V”he7

Vo
netekome nesugrįžtamai, ns Pe- 
tuvybei amžinai yra dingės. Ko
dėl tas mūsų buvęs jaunimas vi
siškai nutautėio, atitrūko nuo 
lietuviško kamieno, čia neturiu 
tikslo leistis i diskusijas. Visgi 
faktas pasilieka faktu, kad se- 
nesnioii ateiviia neteko savo jau
nimo, kain lietuvybės išlaikytojo 
ir ugdytojo.

Ar dabartinis organizuotas 
jaunimas, kuris veik išimtinai 
susideda iš naujakuriu, kuriu 
bent dalis savo pirmuosius me
tus gvveno savo tėvvnės atmos 
feroje. nutautės? šio iaunimo tė
vai buvo savo žemelės? šeiminin
kais. Tš to galima tikėtis dides
nio patvarumo ir stinresnio pr! 
siriš;mo prie lietuviško kamie
no. Tai viena. Antra, dabartinis 
mūsų jaunimas vra stipriai or
ganizuota??. turis patvrusius va
dovus. kurio ir dabar inn ruošia 
sau pavaduotoius — inėd?oius. 
Šis svarbusis reiškinvs laiduoia 
ilgesni tęstinumą, kuriam mielai 
norėtume Įtikėti. Tačiau yra dar 
kita. vnatinaai svarbi salvga 
mūsų jaunimui huioti. tai visuo
menės nuoširdus įvertinimas, ku
ri galima iam narodvti įvairiais 
būdais, kaip tai* gausiai lankant 
ju viešus nasirodvmus. paskati
nimais. patarimais ir vnaČ me
džiagine parama, be kurios jau
nimo nr^nnins nnnaiėgia ir 
negalės išsjlnikvti. šitai priklau
pė nuo mūsų vi®u geros valios ir 
tikro noro jaunimą išlaikyti lie
tuvišku.

Kaip paremti lietuviškąją 
skautiją

Iš viso organizuoto jaunimo, 
skautija bene ima pirmaujančią 
vietą. Pati skautybės idėja ir
praktiškai per 50 metų patikrin
ta programa nuo pat mažų dienų 
vaikučius drausmingai augina ir 
dorovėie auklėja. O mūsų lietu
viškoji skautija mums ypatingai 
reikšminga, kad ji taipgi auklė
jau"1? lietuviško:p dva^’oie, kąs 
duodą tvirto pagrindo tikėtis lie-,

s ne viso 10 netekom

Viešų pasirodymu reikšmė
Skautiią reikia arčiau suvesti 

ir glaudžiau supažindinti su mū
sų visuomene, kuri ją iki šiol dar 
vis mažai tepažįsta. Dėl šios prie
žasties nerandama šiltesnio at
jautimo. Viena iš praktiškų prie
monių yra vieši skautijos pasiro
dymai scenoje, kur patys skau
tai-ės pavaizduoja savo skautiš
ką gyvenimą, padainuoja, pašo
ka ir parodėlėmis parodo savo 
rankų darbus, šitokiais parengi- 
mais-pasirodymais mūsų skauti- 
ia parodo visuomenei savo veik
lą, savo siekius, gražų auklėjimą, 
pavyzdinga drausme ir ypatin
gai lietuviškumą, šitokie masi
niai pasirodymai pakutena kiek
vieno žiūrovo širdi, sukelia lie
tuvybės jausmą ir neabejotinai 
skatiną remti šitoki malonu 
skautiška jaunimą, šitokie pasi
rodymai duoda progą pabendrau
ti visuomenei su skautišku jau
nimu, vieniems kitus arčiau pa
ginti ir širdingai susidraugauti, 
šitokie vieši pasirodvmai. šalia 
dvasiniu laimėiimu, dar duoda 
**em nrogu lėšoms Sukelti mŪSU 
<s1<nnb‘tom

Cbicngoi Skautams Remti 
Draugija šitokius viešus pasiro- 
dvmns pavadintus skautoramo-

suruošė su didžiuliu pasisekimu. 
Pasisekimu laikome gausų vi
suomenės atsilankymą, jos pilną 
pasitenkinimą programa, kurią 
atliko vien tik skautai-ės, ir su
kėlimą lėšų iš pelno. Pastarojoje 
skautoramoje praėjusį pavasarį 
tūkstantinė auditorija buvo pa
klausta, ar pageidautų šitokių 
parengimų kas metą ir ar skau
toramą padaryti tradiciniais me
tiniais įvykiais. Atsiliepta griau
smingais plojimais. Taigi, Chica
goje skautoramos bus vykdomos 
kas metą. Pageidautina, kad ir 
kitos kolonijos ruoštų kasmeti
nes skautoramas, ir jos pasida
rytų tradiciniais reikšmingais 
kolonijos įvykiais.

Mūsų skautiją reikia vertinti 
kaip tikslų jaunuomenės auklėji 
mą ir itin reikšmingą priemone 
lietuvybės išlaikyti bei ugdyti 
Todėl šiuomi maloniai ir be ma 
u’ausiu rezervacijų raginu mūši 
visuomene, organizacijas ir pa
dienius, visokeriopai remti mūsų 
rražuii iaunima, susibūrusi po 
skautybės vėliava. Tik mūsų vi
suomenės nuoširdus isipareigo- 
’imas sudarvs tinkamas sąlygas 
mūsų skautiiai išlaikyti ir plės
is. Be tokios paramos jai bus 

sunku išsiversti ilgesni laiką, š’ 
faktą visi privalome žinoti.

Daug ryžto ir sėkmės!
šia reta, 40 metų Skautijos 

Sąjungos sukakties, proga Chi
cagos Lietuvių Skautams Remti 
Draugija ir taip pat aš asmeniš
kai širdingai sveikiname ir lin
kime mūsų skautijos vadovybei 
daug ryžto ir nepalūžtamai dirb
ti tokį kilnų darbą.

Garbė visai skautijos vadovy
bei, kuri įdeda tiek daug laiko, 
energijos ir pasišventimo mūsų 
jaunimui lietuviškoje dvasioje 
auklėti. Vadovybė atlieka tikrai 
milžinišką darbą, už kurį vargs-

Marųuis, 14 metų šuo, apdovano
tas medaliais už žmonių gyvybių 
gelbėjimą vokiečių okupacijos 
metais Paryžiuje. Per paskuti
nius ketverius metus Marųuis iš

gelbėjęs 8 gyvybes.

tanti tauta ir išeivija visuomet 
bus dėkingi. Iš gilumos širdies 
linkime Jums, mūsų skautijos 
vadovybe, nenuilstamai budėti ir 
gero vėjo.

Skautų-čių tėvams norime pri
minti ir užtikrinti, kad jų vaikai 
per skautybę išaugs į dorus vy
rus ir moteris, kurie bus pasidi
džiavimas patiems tėvams ir gar
bė tautai. Tegul lietuviuose nesi
randa nė vienos šeimos, kurios 
vaikai nebūtų įjungti į mūsų 
skautiją, iš pat mažens auklėjan
čią jaunimą aukščiausiais idea
lais — Dievui, Tėvynei ir Arti
mui.

Maloniesiems skautams ir 
skautėms norime priminti, kad 
skautybės principai ir įgyti pa
tyrimai nuves į dorovės ir 
džiaugsmingą gyvenimą ateity
je. Tuo pačiu norime įtikėti ir 
viltis, kad skautybėje įsisąmo
ninta lietuviškoji dvasia niekuo
met ir jūsų neišnyks. Gi sulaukę 
subrendimo amžiaus, kaip vienas 
stosite į pirmąsias eiles dirbti 
lietuviško darbo su pilnu atsida 
vimu ir pasišventimu, pilnai įti 
kėdami, kad jūsų vieningos pa 
stangos pagreitins ta valančia 
kuria galėsime iškelti trispalve 
Gedimino pilyje, Laisvos ir Ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
sostinėje Vilniuje.

SANTARIEČIŲ
GYVENIME

SANTARIEČIŲ DIENOS 
TABOR KARMOJE

Sekančią savaitę vaišingąją 
Santaros Garbės Nario Juozo 
Bachuno Tabor Farmą "perims 
santariečiai. Ten įvyks penktasis 
Lietuvių Studentų Santaros su
važiavimas. Visų santariečių dė
mesiui skelbiame suvažiavimo ir 
kursų programas:

Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį) 
vakare suvažiuojama, vykdomi 
paskutinieji paruošiamieji dar
bai ir įvyksta (susipažinimo va
karas su "naktipiečiais".

Rugsėjo 5 d. (penktadienio) 
rytas skirtas Santaros organiza
ciniams reikalams. Bus duoti 
Centro Valdybos ir skyrių prane
šimai. Diskusijos organizacijos 
reikalais.

Po pietų ruošiama rašytojo 
Antano Škėmos paskaita ir įvyk
sta diskusijos "Trys viltingosios 
lietuvybės momentai", moderuo- 
jant Leonui Sabaliūnui.

Po vakarienės Rytas Babickas 
patieks moderniosios muzikos 
analizę, pailiustruodamas ją 
plokštelėmis. Vėliau laužas ir šo
kiai.

Rugsėjo 6 d. (šeštadienį) iš 
ryto diskusijos tema "Nepriklau
somybės idėja”, dalyvaujant
Horstui žibui, Danguolei Marcin
kutei, Benediktui Prapuoleniui ir 
Sauliui šimoliūnui.

Popietinėje sesijoje paskaitą 
"Mūsų pasėlio grūdas" skaitys 
žurnalistas Bronys Raila.

Vakare poeto Kazio Binkio mi
nėjimą praves rašytojas Kostas 
Ostrauskas. Po minėjimo įvyks
ta suvažiavimo pasilinksminimo 
vakaras.

Rugsėjo 7 d. (sekmadienį) 
ruošiamas iškilmingas posėdis, 
Giriame paskaitą skaitys Vladas 
Krivickas, Columbijos universi 
;eto studentas, ir suvažiavimo 
uždarymas.

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

Masonic Auditorium — 3615 Euclid Avė.

GALIMA UŽSAKYTI PAŠTU. UŽSAKYMUS SU PINIGAIS 
SIŲSKITE:

Nijolė Bartuškaitė, 1893 Rosalind Avė., E. Cleveland 12, Ohio.

Kainos: Main Floor $6.00, $5.00
Mezzanine $6.00, $5.00, $4.00 
Balcony $5.00, $4.00, $3.00

Clevelande gyvenantieji bilietus gali gauti pas santariečius ir 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMUOSE

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

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

DETROIT, MICH. biletai gaunami NERINGOS krautuvėje,
1906 Twenty-Fifth St., Tel. TA 6-7134

jau dvejus metus iš eilės i

Mieli lietuviai,
LITUANUS žurnalui Remti Komitetas skelbia rugsėjo mė 

nesį LITUANUS žurnalo vajaus mėnesiu, kurio metu bus telkiamos 
aukos šiam informaciniam — kultūriniam leidiniui paremti.

Komitetas kreipiasi j visą tauriąją lietuvišką visuomenę ir 
maloniai prašo remti lietuviško akademinio jaunimo pastangas gar
sinant kitataučių tarpe lietuvių tauto<s laimėjimus bei dabartinę 
Lietuvos būklę.

Lietuviško akademinio jaunimo vardu, LITUANUS žurna
lui Remti Komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems lietuviams už jų 
malonią paramą, kurios dėka tebus įmanomas tolimesnis šio Lie
tuvai prasmingo darboi tęsimas.

LITUANUS žurnalui Remti Komitetas
Vytautas Kamantas 
Dr. Mykolas Vaitėnas 
Albertas Vaitaitis 
Vida Kasperavičiūtė 
Jonas Kazlauskas

1958. IX. 1 d.

SANTARIEČIŲ AKTYVO 
KURSAI

— Kurias vertybes atsirinkti 
iš lietuvių kultūrinio paveldėji
mo, kurias iš šiandien kuriamųjų 
priimti, kaip pagrindą lietuviš
kosios bendruomenės Amerikoje 
tęstinumui?

— Kaip surasti intymų santy
ki, pagrįstą tikru supratimu ir 
simpatija, su šiomis gyvosiomis 
lietuvių kultūros vertybėmis?

— Kaip organizuoti šių kultū
riniu vertybių praskleidimą lie
tuviškojoje bendruomenėje, ypač 
’aunojoje kartoje, kad jos ne
liktu vien atskiru individų lobis, 
bet būtų subendruomenintos, o 
pati bendruomenė tuo būdu pri
sipildytų jos dvasią gaivinančiu 
kultūriniu turiniu ?

Tai problemos, turinčios iškilti 
kiekvienam, iš esmės susirūpi
nusiam lietuvių bendruomenės 
tęstinumu Amerikoje. Tai juo 
aktualesnės problemos organiza
cijai, kuri kaip tik ir yra nukrei
pusi pagrindini savo dėmėsi į šį 
Hkslą ir, užuot kutenus vien sa
vo pačios paširdžius, yra isipa- 
reigoiusi savo darbais gaivinti 
visa bendruomenę.

Todėl studentu santariečių ak- 
tvvo kursai, įvyksta rugsėjo 2-4 
4d. (prieš pat visuotini santarie- 
xui suvažiavimą rugsėjo 5-7 dd.) 
Tabor Farmoie, Sodus. Mich., ir 
turės uždavinį žengti konstruk- 
tvvu žingsni į teorini ir praktinį 
Siu problemų snrendima jaunimo 
tarne. Kursu tema: Per gyvąją 
kultūra — i lietuvybės gaivinl- 
’na. Iš literatūrinės pusės šiuos 
klausimus pristatys dramatur
gas Kostas Ostrauskas (Pbila- 
iMnhia), iš dailės — Lietuviu 
dilės Instituto pirm. Adolfas 
Paieška (Cbicaga), kuris kalbės 
wie "Lietuviu meno charakterį" 
’r ta proga išstat.vs temą ilius- 
trūoiančia parodėle. Bronys Rai
la (Los Angeles) diskutuos lie- 
tiiviškaia spauda ir pasiūlys 
konkrečiu sprendimu jaunųjų 
žurnalistu problemoms.

Santariečiai filisteriai disku
tuos pagrindinius Santaros ideo
loguos elementus (tautini susi- 
nratima, humanizmą ir liberaliz
mą) bei kai kurias konkrečias 
problemas (R. Mieželis. D. Saka- 
auskaitė). Numatoma suformu- 
noti konkrečius planus, kaip 

ateityje skatinti kultūrine dina

Nijolė Kersnauskaitė 
Laimutė Iešmantaitė 
Danguolė Bartuškaitė 
Jurgis Gravrogkas 
Kęstutis Gaidžiūnas

miką bendruomenėje (V. Kavo
lis).

Kursuose reikalingi ir geri dai
nininkai, humoristai bei vaidin
tojai, nes. kursantai turės pro
gos sau ir visuotiniam suvažia
vimui paruošti įvairias menines 
programas. Kursuose kviečiami 
dalyvauti visi santariečiai stu
dentai, abiturientai ir norintieji 
i Santaros veiklą aktyviai įsi
jungti.

Kursų dalyviai kviečiami at
vykti j Tabor Farm pirmadienį, 
rugsėjo 1 d. vakare, o iš anksto 
apie atvykimą pranešti L. Saba
liūnui, Tabor Farm, Sodus, Mich. 

♦
• Mums praneša iš Vokietijos, 

kad pabaltiečių studentu suva
žiavimo, įvykusio Koenigstein' 
Taunus, metu buvo įsteigta Eu
ropos Lietuvių Studentu Santa
ra. Steigiamąjį aktą pasirašė aš. 
tuoni suvažiavime dalyvavę veik
lūs Vokietijoje studijuoja kole
gos, ir laukiama, kad įsijungs 
dar daugiau. Santara pagaliau 
pralaužė savo amerikietišką izo- 
liacionizmą.

. • Garbės Filisteris Kostas Os
trauskas Pennsvlvanijos univer
sitete už dizertaciia apie Biliū
ną gavo lituanistikos daktaro 
laipsni.

• Algimantas Gureckas pri
siuntė straipsni anie "Liberaliz
mą ir tautinės valstvbės idėia” 
Lietuviškajam Liberalizmui, ku
ris jau suredaguotas ir laukia ei
lės spaustuvėje.

• Santaros New Yorko sky
riaus pirmininku išrinktas Ana
tolijus Butas, o valdvbon — T.. 
Stanaity!ė. A. Simutytė, D. Sut
kutė ir J. Mačiūnas.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

VINGIAI i
IR

PERSPEKTYVOS
j. p. p.

Rusai išleidžia daugiau pinigų 
amerikiečių radijo transliacijoms 
trukdyti, negu pastarieji joms 
išlaikyti. Visoje sovietinėje im
perijoje, tarp Baltijos ir Kini
jos, esama apie 2,500 siųstuvų- 
trukdytojų. Pabėgėliai iš anapus 
geležinės uždangos (maždaug po 
200,000 per metus vien tik per 
Berlyną) pasakoja, jog Voice of 
America ir Radio Free Europe 
transliacijos ten tebėra girdimos 
ir plačiai klausomos.

• .<
Tarp Islandijos ir Britanijos 

kilęs ginčas dėl žvejybos teisių 
Islandijos pakrantėse jautriai 
paliečia ir JAV. Islandija praplė
tė savo teritorinių vandenų zoną 
iki 12 mylių (ligšiol, kaip ir dau
gely valstybių buvo 3 mylios), 
uždrausdama britams joje žvejo
ti. Britai savo žvejų apsaugai 
pasiuntė mažus karinius laivus. 
Islandija paskelbė, jog toki bri
tų karinio laivyno bandymai ap
ginti savus žvejus po rugsėjo 1 
d. bus laikomi "Islandijos užpuo
limu", ir į tai bus atitinkamai 
reaguota.

žuvis Islandijai yra labai svar
bi (95% viso eksporto), bet ir 
britai toje zonoje laimėdavo 30% 
visos savo sugaunamos žuvies.

Tačiau dar įdomiau yra tai, 
mg šio teritorinės zonos praplė
timo iniciatorius yra Islandijos 
žvejybos ministeris — komunis- 
<ns. Komunistai tiki, jog kilus 
konfliktui su britais, Islandija 
pasitrauktų iš NATO. Tuo atve
di JAV turėtų atitraukti savo 
įgulas iš strategiškai svarbios 
aviacijos bazės Keflavike. Vie
ną karta, 1956 m., tai jau vos 
neatsitiko.

JAV pakeitė politika Indonezi
jos ątžvįlgiu: oro keliu iš Japo
nijos pradėjo jai tiekti ginklus. 
Pilietinis karas, pasibaigęs suki
lėliu pralaimėjimu, vis dėlto su
mažino komunistų įtaką Jakar
tos vyriausybėje, antikomunisti
nei armijos vadovybei įgijus dau
giau galios. Toji vadovybė įtiki
no JAV diplomatus, jog ji niekad 
neleisianti komunistams įsigalė
ti Indonezijoje. Taip pat ir Su
kamo prižadėjo Ąustralijai, jog 
iš JAV gauti ginklai niekad ne- 
būs panaudoti ginčui dėl N. Gvi
nėjos spręsti. Wasbingtonas iš to 
nasidarė išvadą, jog Indonezijos 
vyriausybė tikrai pradėjusi tolti 
nuo Maskvos ir Peipingo linijos, 
o ginklu nedavimas ją tik pastū-

Kada jūsų namai arba ra-1 mėtų atgal prie komunistų, 
kandai tampa sunaikinti arba *
sugadinti ugnies, kreipkitės Karas tarp Alžiro sukilėlių ir 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo. prancūzu, nors ir nebeminimas 
ko visada reikalauja apdraudos spaudos pirmuosiuose puslapiuo- 
kompanijos pirm, negu išmoka | se, tebevvksta tuo pačiu smar

kumu. Prieš 10 mėnesių, kaip 
prancūzai sako, ten buvę apie

>•

už nuostolius.
P. J. KERŠIS,

609 ^Spciety for Savings BIdg.
^Telef.: MAin 1-1773 

Rezidencija: PENINSULA 252

OUR S1NCERE GREETING 

and BEST WISHES 

To Ali The Lithuanian People

MARGARET J. SPELLACY
ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR

CANDIDATE FOR

JUDGE JUYENILE COURT

20,000 sukilėliu. Ju nuostoliai 
nėr ta pati laikotarpį siekią 14,- 
n0<b O šiandien vis dar tebesą 
anie 20.000 sukilėlių. "Jų skai
čius didėja greičiau, negu mes 
spėjame juos išmušti", sako 
prancūzai.

*
Vienas vengru sportininkas,

praktika vesis šuolyje su kartimi, 
savo patirti puikiai pritaikė šuo
liui i laisvę. Tarnaudamas ka
riuomenėje, jis turėjo progos iš- 
sistudiiuoti minu lauku ir spyg
liuotu užtvaru dislokaciją Aus
trijos pasienvie, ir viena diena, 
paėmęs karti, peršokti Austri
jos-Vengrijos sieną.

*
Wasbingfona pasiekė žinia, 

na^al kuria baisusis Stalino slap
tosios nolieiie.s viršininkas Be
ria, paniniu Kremliaus valdovu 
nuteistas mirti 1953 m. gruodžio 
93 d . iš tikrųjų buvęs Kremliaus
prezidiumo nariu. iškaitant 
Chruščiovą ir Mąlenkovą, pa-
ompurrfq q

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.


