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Prancūzija priėmė naują 
konstituciją

DE GAULLE SUSILAUKĖ DIDESNIO PRITARIMO, NEGU 
BUVO TIKĖJĘSIS

Rugsėjo 28 d. Prancūzų Unija, 
susidedanti iš pačios Prancūzi-

partiją nelegalia pagal ketvirtą
jį konstitucijos straipsnį, kuris

jos, Alžiro ir juodosios Afrikos reikalauja visas politines parti- 
teritorijų, atstovaujanti apie 85 jas “respektuoti tautinio suvere
nui. žmonių, metė į balsavimo numo ir demokratijos principus”, 
urnas mėlynus vokus su vidun Todėl jau po ateinančių lapkričio 
įdėtais ”Oui” ar “Non” ("taip" mėnesio rinkimų parlamente ti- 
ar ”ne”) lapeliais. kimasi matyti aiškią dešiniojo

Šių žodžių reikšmė atskirose sparno daugumą.
Unijos dalyse buvo skirtinga. Tarptautiniuose klausimuose, 
Pačioje Prancūzijoje tai reiškė kaip manoma, De Gaulle laiky- 
pritarimą ar nepritarimą nauja- sis senųjų Prancūzijos įsiparei- 
jai konstitucijai. Alžire pritari- gojimų šiaurės Atlanto pakto ir 
mu buvo pasisakoma už pasili- Europos vieningumo klausimais, 
kimą technine Prancūzijos dali- nebent pareikalaus sau didesnio 
mi. Keturiolikoje Afrikos terito- balso abiejose bendruomenėse, 
rijų lapelis "Non" reiškė netar- ko nepajėgė išgauti ankstyves- 
pišką nepriklausomybės reikalą- niosios nuolat besikeičiančios vy- 
vimą, ”Oui” — pakartotinius riausybės.
balsavimus, kurių metu bus pa
sisakyta, ar jos pasirinks savi- Alžiras,
valdą prancūzų vadovaujamoje I kur balsavimai parodė net įtar- 
bendruomenėje, ar visišką įsi- tinai didelį pritarimą, techniškai 
jungimą į Prancūziją. liks Prancūzijos dalimi. Prieš

rinkimus sukilėliai gąsdino tai- 
Aukštas balsavusiu nuošimtis I kysią represi jas balsuojantiems
Prancūzijoje balsavusių nuo

šimtis buvo nepaprastai aukštas. 
Ir balsavusieji didesne, negu pats 
De Gaulle iš anksto buvo tikėję
sis, dauguma pasisakė už naują
ją konstituciją, tuo būdu gene
rolui suteikdami didesnę galią, 
negu bet kuris prancūzų politi
kas yra turėjęs nuo Napoleono 
III žlugimo dienų.

Stebėtojai sako, kad balsuoto
jų pritarimą lėmė ne tiek nau
joji, vadinamoji Penktosios Res
publikos konstitucija, kiek paties 
De Gaulle asmuo. Jam pritarė vi
si — pradedant dešiniaisiais pu
siau fašistais ir baigiant socia
listais, išskyrus komunistus ir 
Mendes-France liberalus, kurie 
būkštavo, kad De Gaulle galįs 
palaipsniui patekti pusiau fašis
tinių dešiniųjų įtakon.

Skirtingi motyvai
Atskirų grupių pritarimo mo- 

fc’vai buvo gana skirtingi, tačiau 
svarbiausius jų galima suvesti į 
šias grupes:

Ketvirtosios Respublikos par 
lamentarinio režimo griuvimai- 
praeitą pavasarį nepaliko jokioj 
kitos išeities. Geriausia, ką opo 
zicija galėjo pasiūlyti — duot: 
kitam senojo režimo atstovu’ 
mėnesį ar kitą laiko tą sistemą 
reformuoti. Bet gi to nepajėgta 
padaryti per dvylika Ketvirto
sios Respublikos gyvavimo me 
tų.

Atmetus De Gaulle ir jo kon 
stituciją, iš naujo kiltų civilinio 
karo pavojus, grasinęs Prancū
zijai praeitą pavasarį.

Iš gaullistų vyriausybės tiki 
masi aiškesnės ir pastovesnės už
sienių ir vidaus politikos linijos 
ir darnesnio vyriausybės darbo 
De Gaulle linija per paskutiniuo
sius kelius mėnesius pažadino 
(tokias viltis rinkėjų daugumoje.

Tamsėjanti komunizmo ateitis
Yra tikra, kad de Gaulle, ku

ris, be abejo, bus išrinktas pir
muoju Penktosios Respublikos 
prezidentu, sukurs pastovesnį, 
tegu ir labiau autoritarinį reži
mą. Pastovesnė vyriausybė gal
būt pajėgs lengviau išspręsti 
Prancūzijos ūkinius sunkumus.

Gaullizmas, kaip manoma, pa
lauš prancūziškąjį komunizmą, 
kuris nuo praėjusio karo pabai
gos kontroliavo ketvirtį rinkėjų. 
Tai greičiausiai atsitiks naujojo 
rinkimų įstatymo pagalba pa
laužiant komunistų galią arba 
net ir paskelbiant komunistų

represijas 
muzulmonams, tačiau patys rin
kimai praėjo nuostabiai ramiai, 
neskaitant paskutinę valandą 
įvykusio incidento, kurio metu 
žuvo 5 asmenys. Tai rodo, kad 
sukilėlių proklamuotoji "egzilinė 
vyriausybė” ir prieš pat rinki
mus skelbtasis "antrasis Dien-

bienphu žygis” nepasiekė to 
efekto, kurį Alžiro nacionalistai 
buvo bandę sukelti.

Rer visą balsavimų paruošia
mąjį laikotarpį De Gaulle nieka
da neužsiminė apie Alžiro ateitį, 
nors, perimdamas premjero pa
reigas, tą klausimą buvo pasiža
dėjęs nedelsiant išspręsti.

Šią savaitę jis vyks į Alžirą. 
Ten jo laukia ilgai vengtas "išsi
aiškinimas” su savaisiais milita- 
ristais ir sukilėliais. Tačiau da
bar jis turi aišku mandatu.U t €

Užjūrio teritorijų
balsavimo duomenys tebus žino
mi tik savaitės pabaigoje. Iš 
anksto buvo laukiama, kad tik 
Gvinėja pasisakys ’-ne-’, tai yra, 
tuoj pat pareikalaus nepriklauso- 
lybės. Neaiškios nuotaikos buvo 
prancūziškoje Nigerijos dalyje 
ir Madagaskare, bet jau rinkimų 
išvakarėse ten beveik nebuvo 
laukiama neigiamo pasisakymo.

Likusios teritorijos nebuvo 
linkusios nepriklausomybės rei
kalauti. Tai gal skamba kiek pa
radoksiškai, bet tenykščių negrų 
vadų tarpe vyrauja įsitikinimas, 
kad šiame šimtmetyje ūkiškai ir 
kariškai silpna Afrikos valsty
bėlė vistiek netaptų visiškai sa
varankiška, todėl geriau esą pa
silikti Franko-Afrikinėje ben
druomenėje. O neoficialiai dar 
priduriama: "Jei mes ligšiol bū
tume buvę anglų kolonizuoti, ži
noma, tuoj pat rinktumėmės ne
priklausomybę”. Anglų ir pran
cūzų kolonialinės politikos laiko 
bėgyje paliko skirtingus pėdsa 
kus.

mis. Statybos sezonas tose sri 
tyse dėl ilgos žiemos tegali tęstis 
tik birželio-spalio mėnesiais, o 
liepos-rugsėjo mėnesiais, kada 
"ledas eina”, esti labai sunku su 
medžiagų pristatymu.

Šiuo metu Grenlandijoje 1,600 
darbininkų jau įpusėjo radaro 
bokštų pamatų liejimo darbus. 
Taip pat tiesiamas 25 km. ilgio 
kelias, kuris sekimo stotį jungs 
su ten jau esamomis Nike raketų 
bazėmis.

Thulos stotis, ją baigus, turės 
keturias didžiules keturkampes 
radaro antenas, kurių kiekviena 
bus maždaug amerikinio futbolo 
aikštės dydžio (55x133 m.). An
tenų veikimo spindulys sieks 
apie 3,000 mylių, t. y. galės pa
kankamai anksti “pagauti” so
vietų paleistą raketą. Antenos 
užregistruoti duomenys bus au
tomatiškai perduodami stočiai 
priklausantiems “sekimo rada
rams", kurie turi judomas ante
nas. Pastarosios, 60 m. skers
mens skydai, seks užregistruotos 
raketos kelią, o elektroninės skai
čiavimo mašinos per kelias se
kundes galės centrinei perduoti 
tikslų raketos kelią ir spėjamą 
nukritimo vietą. Iš ten bus duo
tas įspėjimas atitinkamos srities 
gyventojams ir liks dar 15 mi
nučių laiko "pasislėpti", kol ra
keta pasieks taikinį. Penkiolika 
minučių yra labai nedaug, tačiau 
Washingtono strategų galvoja
ma, kad tiek laiko pakaksią su 
spėti raketai likviduoti. Be to 
ten manoma, kad sovietams su 
mažėsiąs puolimo ūpas, kai toj 
linija būsianti baigtą.

"Pažadėtosios Žemės” veikalo antrasis veiksmas. Tą veikalą Clevelande, Dirvos vakare, vaidins šie 
aktoriai: Zita Kevalaitytė, Edvardas Radvila, El?na Pctrokaitė, Jonas Kviečius, Juozas Skomantas, 
Julius Balutis, Stasys Petkus, Julija Cijūnėlienė, Alfa Brinką, Ona Mircnienė, Stasė Kielaitė, Mo
tiejus Stelmokas ir Stasys Bernatavičius. Režisuota Ipolito Tvirbuto. Plačiau skaityk 2 ir 5 pusi.

darbiavimo, tautų apsisprendi
mo, agresijos definicijos, žmo
gaus teisių konvencijos, sovietų 
pavergtųjų kraštų pramonės, že
mės ūkio, kultūros padėties, ide 
ologinės kovos prieš komunizmą 
klausimai.

Pirmiausiuose 
posėdžiuose be
klausimų PJT priėmė ir įteikė JT I įr sutemų, be kvapo ir garso 
protestų prieš Albanijos, Rulga- toks yra mėnulis. Jis neturi ti, 
rijos, Čekoslovakijos, Estijos, dalykų, nes jis neturi atmosfe 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, ros ir'nieko, kas galėtų apie ta 
Rumunijos, Vengrijos neteisėtą byloti.
atstovavimą Jungtinėse 1 autose, Nežiūrint nepatrauklaus mė 
pi ieš neteisėtą šių tautų valios nUij0 apjkūdinimo, mūsų daugis 
uzurpavimų, be to, bendruose de- kasis kaimynas neilg trukus gal 
batuose įvertino dabartinę tarp- susilaukti mūsų, besibeldžiančių 
tautinę padėtį ir išvadoje pri- į jQ duris.
ėmė Lietuvos Delegacijos pirmi- Greitai bus iššautos į menui 
įlinko V. Sidzikausko pateiktą raketos naujiems moksliškiems 
deklaracijų, reikalaujančių JT tyrinėjimams. Kai raketos pa- 
narius laisvąsias valstybes Pa- sjeks mėnulį jos galės duoti svar- 
gal JT Chartų sudaryti Centro ir biu fakt„ rie jau lurim„ j

MĖNULIS - ŽEMĖS PALYDOVAS
Ką mes žinome apie jį. — Dėl ko mes norime 

jį pasiekti.

ST. NASVYTIS

5-sios sesijos | Dangaus kūnas be oro, be vė 
organizacinių j0> ūe oro, pasikeitimo, be aušrų
.• Trn .

PRIEŠRAKETINĖ RADARO LINIJA
BMEWS projektas yra slap

tas, tačiau jau aišku, kad jis nu
sitęs nuo vakarinių Aliaskos pa
krančių iki Thulos Grenlandijoje 
ir kaštuos milijonus dolerių.

BMEWS reiškia balistinių ra- 
ketų sekimo sistemą (Ballistic

jus metus ir kuri paseno anks
čiau, negu buvo pradėta naudoti. 
Jos antenos tegali sugauti tik to
limųjų distancijų bombonešius 
arba žemai skrendančias, "oru 
kvėpuojančias” raketas, tačiau 
nėra pritaikytos naujosioms, di-

Missile Early VVarning System),1 deliuose aukščiuose skrendan-
— naują radaro įrengimų liniją, 
kuri pagal Pentagono planus tu
rėsianti būti baigta 1960 metais, 
los vardas kiek primena DEW 
(Distant Early Warning) siste
mą — praeitą vasarą pradėtą 
naudoti 58 radaro bokštų grandi
nę, kurios statyba užtruko tre

čioms raketoms sekti. Mat, tuo 
metu, kada ji buvo planuojama 
ir statoma, tarpkontinentinių 
balistinių raketų dar nebuvo.

Nors BMEWS liniją užplanuo
ta pastatyti nepaprastai skubiu 
tempu, tačiau statyboje susidu
riama su labai didelėmis kliūti-

Minėtos septynios vienos BM 
EWS stoties antenos būsiančios 
įrengtos 2,000 m. ilgio pusračiu 
ir sujungtos ilgu, dengtu praėji
mu. Tuo 7 m. pločio ir 5 m. aukš
čio plastikiniu koridoriumi vyk
siąs visas pėsčiųjų ir mašinų ju
dėjimas tarp atskirų stoties pa
statų.

Srovę — apie 35,000 kw. - 
stotims tieksianti plaukiojantio ‘
jėgainė — laivas su 3 garo tur
binų generatoriais, šalia abiejų, 
Aliaskos ir Thules, stočių dar 
būsianti statoma ir trečia — Ka
nadoje, Norvegijoje ar Škotijoje.

Ši priešraketinė radaro linija 
užlopys tą spragą, kurią šiauri
nėje JAV gynybos linijoje buvo 
prakirtusi Rusija, išvystydama 
tarpkontinentines balistines ra
ketas.

J liti Heth, 25. BIU Burkhart, 83.

Vienmotorio Cessna "The Old Seotchnian" jgula — Jim Heth. ir 
Bill Burkhart — pasiekė naują rekordą, išbūdami ore 1,124 vai. 
32 min. 5 sek. Viršutinėje nuotraukoje — jų lėktuvas virš Dal

ias, Tex.

POSĖDŽIAUJA
Rugsėjo 23 Carnegie Endow- 

ment patalpose, New Yorke, PJT 
Seimo pilnatis susirinko iš eilės 
57-ojo posėdžio. Tai buvo PJT 
5-sios sesijos pradedamasis po
sėdis. PJT organizaciniams rei
kalams dar buvo skirtas’ ir 58-sis 
posėdis, šiuose posėdžiuose pa
tvirtintos PJT tautinės delegaci
jos, priimti PJT chartos ir regu- 
liamino pakeitimai, išrinkti PJT 
pirmininkas, v i c e p irmininkas, 
gen. sekretorius ir jo pavaduoto
jas, priimtas pranešimas apie 
4-sios sesijos darbus.

PJT vadovybėje įvyko kai ku
rių atmainų. Nuo pat PJT pra
džios ketverius metus PJT pir
mininkavusį Latvijos delegacijos 
pirmininkk dr. Masensą pakeitė 
pernykštis vicepirmininkas, Len
kijos delegacijos pirmininkas, S. 
Korbonski’s. Vicepirmininku iš
rinktas Vengrijos delegatas, iki 
1956 m. Vengrijos sukilimo buv. 
Budapešto burmistras, J. Kova- 
go. Generaliniu sekretorium ir 
jo pavaduotoju perrinkti tie pa
tys B. Coste (rumunas) ir N. 
Kotta (albanas).

PJT 5-jai pilnaties sesijai dar- 
botparkėje numatytas net 41 
klausimas. Tarp jų pažymėtini 
Rytų-Vakarų kultūrinio bendra-

prie jau turimų apie 
jį surinktų observatorijų žinių 

Mėnulis yra apie 240,000 my- 
ių atstu nuo žemės, bet jo pa

viršiaus tyrinėjimai su telesko
pais, pradedant „1610 m. su pir
mu primitiviu mažu Galilėjaus 
teleskopu, yra davę mokslinin
kams daug žinių apie jo pavir
šiaus išvaizdą, daugiau net kaip 
apie kai kurias mūsų žemės vie
tas, kaip štai apie Antarktį.

Koks gi tikslas mėginti leisti 
irangias raketas į mėnulį, išrai
žytą dideliais krateriais ir pa
dengtą kalnais, kaitinamą ir šal
domą temperatūrų nuo 215 laips
nių aukščiau ir 240 žemiau nu
lio?

Tai daroma dėl didelių priežas
čių, tarp ko kito:

1. Mėnulis tarnaus tvirtu su
stojimams pagrindu, bandant pa-

»■ qIč\Z A I siekti kitas planetas, kai žmogus
1 IoVADUd sugebės pakilti ir nušileisti į
The Cleveland Press dienraš- mėnulį.

čio redakcijos narys Theodore 2. Astronomai galės įsirengti 
Andrica, grįžęs iš Europos, da- teleskopus ant mėnulio. Jie galės 
bar skelbia savo įspūdžių išva- toliau matyti ir giliau įžvelgti į 
das. pasaulio erdves, kaip tai dabar

Esą, tragiška ir nemalonu pra- galima iš žemės, apsuptos atmos- 
nešti, kad tenai yra milijonai fera. *žmonių, kurie tikrai pageidauja 3. Mėnuliu galės tarnauti, kaip 
antro karo. Nusivylę žmonės Ry- plati pasaulinė radijo televizijos 
tų Europos kraštų, valdomų So- stotis.

Rytų Europos sovietų pavergto
se valstybėse tinkamas laisviems 
rinkimams sąlygas, atitraukus 
sovietų karines ir policines jė
gas, o eventualios "viršūnių” 
konferencijos atveju — Centro 
ir Rytų Europos valstybių bylą 
įtraukti darbotvarkėm

Svečiais kalbėtojais buvo 
Tarptautinės žmogaus Teisių 
Lygos pirmininkas R. N. Bald- 
win ii’ Danijos delegacijos JT na
rys ir Europos Taryboje Neat
stovaujamų Valstybių Intere
sams Ginti Komisijos Pirminin
kas, Danijos parlamento narys 
Bgholm.

Šiais metais dar numatyti PJT 
Seimo pilnaties posėdžiai spalio 
23 ir 24 ir gruodžio 10, 11 ir 12 
dienomis

vietų Sąjungos,, pradeda tikėti, 
kad tiktai karas galįs juos išlais
vinti iš komunistų sistemos. Tie 
žmonės įsitikinę, kad didelio ka
ro proga jie turėtų progą sėkmin
gai sukilti prieš sovietus ir at
gauti savo laisyę.

Esą, tie milijonai, kurie nesi
priešina antram karui, yra kar
tūs JAV nenorui įsivelti į naują 
konfliktą.

Jis bandęs daug kam iš tokių 
paaiškinti, kad betkoks ateities 
karas neapsieis be atominių bom
bų su katastrofiškom pasekmėm 
visiems. Taip pat jis pabrėžęs, 
kad JAV niekada neis į karą, ne
bent jos būtų pirmiau užpultos.

Į tai jam buvę atsakyta, kad 
nėra prasmės gyventi be šiokios 
tokios laisvės vilties.

Ir Vengrijos sukilimo atveju 
milijonai žmonių už geležinės sie
nos karčiai priekaištauja Ame
rikai.

Jie mirtinai bijosi, kad jeigu 
sovietai tęs jų valdymą dar ke
liais dešimtmečiais, jų tautos 
prapulsančios. E. K.

4. Yra manoma, kad mėnulis 
gali turėti didelių turtų: deiman
to ir kitų brangakmenių ir mine
ralų, gali būti ir aukso.

Per šimtmečius, kai astronop 
mai pradėjo mėnulį tyrinėti, yra 
pastebėti paslaptingi jame daly
kai, kaip štai, keistos pasirodan
čios praeinančios šviesos, kurių 
pasireiškimo priežasčių mokslas 
nepajėgia išaiškinti.

Gali būti, speciali televizijos 
akis — kamera, įtaisyta mėnu
lio raketoje, galės išaiškinti tuos 
ir kitus rūpimus klausimus.

Ką dabar tikrai mes žinome 
apie mėnulį? Jis yra vienintelis 
mūsų žemės palydovas. Marsas 
turi du mėnuliu, Jupiteris — 12, 
Saturnas — 9, Uranas — 5 ir 
Neptūnas — 2.

Yra sena, bet plačiai atmesta 
teorija, kad mėnulis yra žemės 
vaikas, kad jis kadaise buvo at
plėštas nuo žemės, įvykus didžiu
liam žemės sukrėtimui. Ta teori
ja prileidžia, kad Ramiojo van
denyno dugnas yra pasilikusia 
tuštuma, kai mėnulis buvo nuo

žemės atplėštas ir išmestas į er
dvę, o likusi žemėje tuštuma liko 
užlieta vandenimis. Bet kitų yra 
galvojama, kad žemė ir mėnulis 
susidarė savystoviai iš tų pačių 
pasaulio kosminių medžiagų ir 
kad mėnulis, būdamas už žemę 
mažesnis, pateko pastarosios 
traukos įtakon.

Mėnulis keliauja kiaušinio pa
vidalo orbita, kuri yra 220,000 
mylių atstu nuo žemės, kai mė
nulis yra arčiausiai prisiartinęs 
prie jos. Toliausiai mėnulis, be
sisukdamas aplink žemę, nutols
ta nuo jos 253,000 mylių. Mėnu
lio diametras yra 2160 mylių ar
ba viena ketvirtoji žemės dia
metro dalis, ir juosta aplink jį 
siekia 6782 m. Mėnulio svoris 
yra 81,000,000,000,000,000,000 
tonų. žemė yra 8 kartų sunkes
nė, ir jos paviršiaus plotas 14 
kartų didesnis už mėnulio.

Dėlei masės traukos jėgos 
skirtumų erdvės keliautojas, ku
ris žemėje sveria 175 svarus, mė
nulyje tesvers tik 3 svarus. Tai
gi, menkiausias sviedikas mėnu
ly galės lengvai numesti golfo 
sviedinį vieną mylią.

Mėnulis, kaip ir planetos, švie
čia saulės atmušama špiesa. Bet 
mėnulis atmuša tiktai 10% gau
namos iš saulės šviesos, likusią 
is sutraukia į savo paviršių kaip 

šilumą, kuri yra priežastimi 
lukštas iki 215 laipsnių tempe
ratūros pilnoje saulės šviesoje, 
žemė, priešingai, atmuša 40 kar- 
,ų daugiau saulės šviesos už mė
nulį. Todėl žvelgiant iš mėnulio 
mūsų žemė bus ne tik daug di
desnė, bet ir 40 kartų šviesesnė 
už jį.

Mėnulis apsisuka aplink žemę 
kartą per 28 dienas. Jis per tiek 
pat laiko apsisuka ir aplink savo 
ašį, štai dėl -ko mėnulis žemei 
rodo visuomet tą pačią pusę. Ir 
todėl raketos į mėnulį iššovimas 
pirmiausia bus taikomas į ne
matomą mėnulio pusę, kad gauti 
joje esamo paviršiaus vaizdą.

Didelė mėnulio nematomoji 
(Perkelta j 5 p»l.)

Faud Chehab, naujasis Libano 
prezidentas, kuris turėtų atsta

tyti taiką Libane.
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Šia savaitę
Balys Gaidžiūnas

Už keliu dienu — ateinantį 
šeštadienį, spalio 4 d., Clevelan
de, Dirvos vakare, Chicagoje gy
venančiu lietuvių teatralu grupė, 
vaidins Pažadėtąją Žemę. Vai
dins veikalą, kuris yra išverstas 
į daugelį kalbu ir apkeliavęs dau
gelio kraštų teatrų scenas.

Pažadėtosios Žemės turinys la
bai artimas mums visiems, kla
jokliams per svetimas žemes, ku
rie kurdamiesi naujam krašte, 
tuf^ nugalėti gausybes ‘-kliūčių, 
kad pagaliau prasiveržtų į geres
nį gyvenimą. Veikale labai daug 
tiesiog jaudinančių scenų, bet iš 
kitos pusės, nestinga ir humoro, 
todėl žiūrovą greit pagauna ir 
iki veikalo pabaigos išlaiko. O 
vaidinimas ilgas. Tie 4 veiksmai, 
su mažomis pertraukomis, užima 
virš 3 valandų. Dėl tos priežas
ties patys to veikalo aktoriai ra
gina, kad būtų pradėta lygiai 
6:30 vai. Kas pavėluos — pra
džios nematys ir, žinoma, gailė
sis.

Gerą veikalą vaidina ir geri 
aktoriai. Dalis iš jų yra jau dir
bę Nepriklausomos Lietuvos dra
mos teatruose, dalis išaugo pa
keliui iš tėvynės, vaidino Vokie
tijoje suorganizuotose teatruose, 
dalis jau čia prasimušė iš mėgė
jų eilių. Taigi ir šiuo požiūriu 
veikalą įdomu pamatyti. Pama
tyti jau ne kaip mėgėjų darbą, 
bet kaip rimtų scenos darbuoto
jų pastatymą, kuriems vadovavo 
vienas iš stipriausių Lietuvos te
atro režisierių __ Ipolitas Tvir-
butas.

Šiam pastatymui dekoracijos 
taip pat darytos prityrusios ran
kos — dail. Algirdo Kurausko 
Vaidinimo efektyvumui išgauti 
naudojamas ypatingai pritaiky
tas apšvietimas ir kiti scenos 
efektai.

Tai-tiek pagrindinių davinii 
apie greit įvykstantį Pažadėto 
sios žemės vaidinimą. Beje, šie 
veikalo pastatymu rūpinasi Lie 
tuvių Scenos Darbuotojų Sąjun 
ga, kuriai šiuo metu piiminin 
kauja solistė Sofija Adomaitie
nė. Ji i spektakli taip pat atvyks
ta, ir girdėti, kad atsiveža ir ki
tus tos Sąjungos valdybos na
rius.

Savaime suprantama, kad tok 
vaidinimą būtinai reikia pama
tyti. Viena, kad tas veikalas ne 
taip jau lengvai pastatomas, c 
antra, kad šiam vaidinimui Cle
velande, sutelktos labai gerbs jė
gos, Gero, lietuvių teatralu vai 
dinimo, jau sena? esame išsiilgę 
Ir va, dabar pasitaiko labai ger; 
proga, geroje salėje, toki vaidi 
nimą pamatyti. Ir pamatyti už 
nebrangią kainą, nors tokio di
delio teatralų skaičiaus parsi- 
kvietimas iš tolimesniu kolonijų, 
labai brangiai kaštuoja. Tegul, 
teatralų garbei reikia pasakyti, 
jie nuo asmeninio honoraro ir 
atsisako, bet i u pačių pravažia- 
v’mas. pervežimas sudėtingų de
koracijų, padaro išlaidas tikra1' 
dideles. O jos pakeliamos tik ta
da, jei i tas pastangas iautria; 
reaguojama ir jos paremiamos.

Dirva savo vakarus ne taip 
dažnai rengia. Bet kai rengia, ji 
nori dalyviui duoti ką nors nau
jo, dar nematyto. Ir mes pilnai 
tikimės, kad ir šiuo atveju, žiū

rovai bus pilnai patenkinti. Cle
velandietis lietuvis, nesenai ma
tęs lietuvišką Fausto operos pa
statymą, pasigerėjęs lietuviais 
solistais, dabar turės progos pa
matyti ir lietuviškųjų dramos 
aktorių pajėgumą.

Pagaliau, jei nuo to pastatymo 
ir liktų keli doleriai, tie pinigai 
nebus sunaudoti blogam tikslui. 
Jei kas matė prieš porą mėnesių 
mūsų pirktus naujus namus — 
6905 Superior Avė., ir į juos už
suks dabar, jie pamatys didžiulį 
skirtumą. Namai pagrindinai at
remontuoti, pritaikyti naujai, 
moderniai spaustuvei. Tiesa, dar 
ne visi darbai baigti, bet jie jau 
per pora savaičių bus baigti ir 
į juos susikraustys Dirva ir lie
tuviškos prekybos įstaigos.

Į spaustuvę jau yra įvežta da
lis naujų mašinų, gi neužilgo 
ateis ir visos kitos, kurios anks
čiau buvo suplanuotos. Taigi dar
bas verda, išleidžiama tūkstan
čiais. Ir jei iš to parengimo kiek 
liks, mes lengviau galėsim galą 
su galu suvesti, persitvarkymo 
nlanus įvykdyti. Mes taip pat bū
sim dėkingi ir tiems, kurie dėl 
vienų ar kitu priežasčių negalė
dami asmeniškai dalyvauti, mū
sų pastangas {>arems ir kitais 
būdais. Bet mums būtų daug ma
loniau, kad mes labai didelį būrį 
clevelandiečių spalio 4 d. pama
tytume Slovenian Auditorium 
•alėto, Pažadėtosios Žemės vai- 
linime.

CHICAGOS
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 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 sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė. 

Chicago 22, III.

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

Telefonas: Ofiso REpublic 7-5020 
Namų WAlbrook 5-3763

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street 
(įėjimas iš Rockwell St.)

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

Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
1909 m. išleidusi Dr. Vinco Ku
dirkos raštus, pastatė sau gar
bingą paminklą. Tuo. pačiu keliu 
eidama, T. M. D. bene j)rieš porą 
metų išleido didžiulį ir vertingą 
veikalą — Dr. V. Daugirdaitės- 
Sruogienės Lietuvos Istoriją.

Kai truputį pasidairai aplin
kui, nenoromis lenda mintis į 
galvą, kad minima Draugija ga
lėtų būti puikus pavyzdys mūsų 
gausiems "veiksniams", kurie 
per keliolika metų nepajėgė iš
leisti nei vieno solidesnio veikalo 
apie Lietuvą. Tuo tarpu gerai pa
ruošta Lietuvos istorija, bent 
anglų, prancūzų ir vokiečių kal
iomis, berods, turėtų būti ne 
kieno kito, o tų veiksnių darbas. 
Turint tokius leidinius, gal ne
reiktų ir ilgų memorandumų ra
šinėti ...

Dr. V. Sruogienės veikalas, 
nors techniškai Sandaros redak
toriaus p. M. Vaidylos ir perdaug 
skurdžiai apipavidalintas, me
džiagos gausumu, atskirų isto
rinių laikotarpių ir atskirų isto
rinių asmenų apibūdinimais yra 
pirmoji tokio pobūdžio Lietupos 
istorija. Į tą darbą autorė yra 
daug savo dvasinių jėgų įdėjusi. 
Tai veikalas, kuris skamba ir 
Lietuvos praeities meile, ir savo 
stiliumi. Tuo tarpu jos tik išo
rinis drabužis yra skurdus, bet, 
antrą kartą leidžiant, suradus 
geresnį technikinį redaktorių, ta 
išorė bus nesunku dailiau apipa
vidalinti.

T. M. D-jos 81 kuopa, jau ke
liasdešimt metų gyvuojanti Bos
tone, o šiuo metu pirmininkauja
ma veiklios ir malonios p. Januš
kevičienės (JAV gimusi lietuvai
tė, gražiai kalbanti lietuvišikai), 
nutarė Lietuvos Istorijos autorę 
Dr. V. Daugirdaitę-Sruogienę pa
sikviesti į Bostoną ir už minėtą 
darbą pagerbti. Pagerbimas įvy
ko ALT S-gos Bostono sk. na
muose š. m. rugsėjo 20 d.

Akademijos metu kalbėjo pa
ti pirm. p. Januškevičienė, prof. 
Ign. Končius ir Dr. V. Sruogie
nė. Prof. I. Končius akcentuoda
mas, kad Lietuva yra kryžkelė 
(augmenijos, gyvūnijos ir di
džiųjų kelių), Dr. Sruogienės 
darbą pavadino Lietuva amžių 
sūkury. Dr. Sruogienė priminė, 
kad jau dabar metas pradėti 
rengtis didžiosioms sukaktu
vėms — Žalgirio pergalės sukak
čiai ir 1863 m. sukilimo sukak
čiai. Viešniai gėles įteikė tauti
niu drabužiu apsirengusi p. Ga-
linytė, o dovaną __ T. M. D. 81
kuopos vicepirm. p. Andriulionis.

Pagerbimo meninę dalį atliko 
sol. St. Daugėlienė, Alg. Gustai
tis ir Vyt. Vasyliūnas. St. Dau
gėlienė šiltai ir gražiai skamban
čiu balsu padainavo J.- Gruodžio 
Alaus, alaus; Oi, ant kalno ir 
Aguonėles, Vyt. Vasyliūno Vidu
ry nakties (žodžiai Bern. Braz
džionio) ir J. Tallat-Kelpšos Ma
no sieloj šiandien šventė. Staig
mena buvo jaunojo Vytenio Va
syliūno daina, klausytojų tarpe 
susilaukusi šiltų sveikinančių 
plojimų. Dr. V. Sruogienės pa
sirodymą Bostone sunku buvo 
atjungti nuo poeto Balio Sruo
gos prisiminimo, todėl Algiman
tas Gustaitis, aeronautikos stu
dentas, tikrai gerai ir jausmin
gai padeklamavo Sapiegos mo
nologą iš to paties vardo B. Sruo
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MARGUTIS
vra pat3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, ivairus ii 
skaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 So 
VVestem Avė.. Chicago, IB.

MARGUČIO metinė premime 
rata $3.00.
K.------------- --------------- j
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gos veikalo. Ir St. Daugėlienei, ir 
Alg. Gustaičiui akomponavo 
Vyt. Vasyliūnas.

Be akademijos, viešniai pa
gerbti buvo surengtos gražios 
vaišės, čia savo sveikinimus 
Lietuvos Istorijos autorei tarė 
Lietuvos kons. adv. A. O. Shall- 
na, p. Shallnienė, E. Gimbutie
nė, p. Tumavičienė, prof. Ig. 
Končius (įteikė asmeninę doya- 
ną), I. Galinienė, Keleivio red. 
J. Sonda, Dr. Br. Kalvaitis, Pr. 
Lembertas, P. Viščinis, Dr. Gali
nis, K. Barmus, EI. Chaplikienė 
ir kt. Poetas Ant. Gustaitis prie 
sveikinimo žodžių prijungė dar 
vieną savo humoristinį eilėraštį.

Padėkos žodžiu vaišes baigė p. 
Januškevičienė. Akademijai ir 
vaišėms vadovavo St. Santvaras. 
Dr. V. Sruogienė, aplankiusi pa
žįstamus Bostone, rugsėjo 23 d. 
grįžo Chicagon. St. S.

BOSrON
Rugsėjo 20 d. įvyko Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos Bostono sky
riaus rengtas Dr. V. Sruogienei 
— Lietuvos istorijos autorei pa
gerbimas Tautinės S-gos namuo
se. Pagerbime dalyvavo, galbūt, 
daugiau senųjų ateivių. Ir kyla 
klausimas, kur dingo mūsų nau
jieji diplomuotieji?

Minėjimas praėjo geroj nuo
taikoj, tik jau nebe pirmas kar
tas, kada vakarienės motu per
daug kalbų. Jos atsibosta susi
rinkusiems, o kalbėtojai kartoja 
tas pačias mintis. Ar nereiktų 
vakarienių vedėjams rimčiau 
tvarkyti kalbėtojų sąrašą. Daž
niausia kalba tie, kurie vakaro 
vedėjui patinka, bet ne tie, ku
rie turėtų kalbėti.

Bostone jau nekartą gerai pri
sistatė parengimų-vakar i e n i ų 
maisto tiekėjas, prekybininkas ir 
visuomenės veikėjas V. Vakau- 
zas, kuris tikrai nuoširdžiai pa
tarnauja su visa savo šeima.

Ar nevertėtų visiems parengi
mų rengėjams pagalvoti, kad 
pirmiau reikia remti ir kreiptis 
į savuosius — lietuvius, kurie 
tikrai remia lietuviškus reikalus 
ir duoda gerą patarnavimą.

•
Įvairios organizacijos rengia 

minėjimus. Tie minėjimai turė
tų būti ne tik tos dienos, bet ir 
ateičiai prisiminimas. Reikėtų 
minėjimus fiksuoti ir foto nuo
traukose, ką ne visi rengėjai da
ro. Taip pat ir Dr. Sruogienei su
rengtame pagerbime.

Bostone jau nekartą tokį pa
tarnavimą yra atlikęs stud. Sau
lius Vaičaitis, kuris mielai kvie- 
čiantiems patarnauja. Jis, be sa
vo medicinos studijų, yra įsiren
gęs ir fotb laboratoriją. Kas no
ri jo patarnavimo, kreipiasi tel. 
AN 8-1847.

TORONTO
Paskutiniu metu LKK "Para

mos” indėliai yra tiek padidėję, 
kad Valdybai susidarė rimtų rū
pesčių, kur ir kaip tikslingiau 
panaudojus pinigų perteklių. Pi-

GREETINGS and BEST WISHES

EMIL J. MASGAY

COUNTY CLERK 

OF COURTS

stolį, nes už indėlius reikia mo
kėti 4%, o tuo tarpu iš banko 
"Parama” tegauna tik 2%.

Valdyba ėmėsi konkrečių prie
monių :

a) teikti ilgalaikes (3-5 me
tams) pirmosios ipotekos pasko
las už 7% palūkanų. Tokių pa
skolų dydis numatomas iki $10,- 
000 vienam asmeniui;

b) sumažinti už indėlius pro
centą nuo 4% iki 3%.

Kartu ragina visus narius pla
čiau naudotis "Paramos” patar
navimais, kad tuo padėjus kelti 
Toronto lietuvių gerovę.

APIE LITUANUS 
ŽURNALĄ

Tautinei kultūrai skiriamas 
dvejopas uždavinys: ji palaiko 
tautinę mūsų pačių gyvybę, ji 
taip pat kelias į tarptautinį pri
pažinimą ir bendravimą. LITU
ANUS atlieka šį antrąjį uždavi
nį, simpatinga tyrina pristatyda
mas mūsų kultūrą angliškai kal
bančiam pasauliui. Todėl Ben
druomenė už šį didelės reikšmės 
darbą.

S. Barzdukas
JAV LB Centro Valdybos 

Pirmininkas
LITUANUS yra vienas iš veik

snių, kurie supažindina ameri
kiečių visuomenę su mūsų kraš
to pastarojo nepriklausomybės 
laikotarpio visuomenine struk
tūra, su religinėmis organizaci
jomis, su atsiekimais mokslo sri
tyje, su tuo kas sukurta meno 
srityje mūsų tapytojų, skulpto
rių, grožinės literatūros kūrėjų, 
o taip pat su mūsų istorija. To
dėl kiekvieno sąžiningo lietuvic 
pareiga yra palaikyti LITUA
NUS.

Prof. Julius Gravrogkas
Buvęs Vytauto Didžioje 
Universiteto Rektorius

Informacijų apie Lietuvą sve
timomis kalbomis stoka yra la
bai didelė. Todėl LITUANUS 
žurnalas užpildo esamą spragą 
ir yra įsiteisinęs kaip pastovus 
ir sau lygaus šiuo metu neturįs 
spausdintas leidinys anglų kalbi 
visokeriopai informacijai apie 
Lietuvą.

LlTUANUS savo pasiimtą už
davinį atlieka pasigėrėtinai. Sa 
vo puslapiuose j fe yra jau davęs 
daug medžiagos, kurios dalis nei 
ir lietuviškai nebuvo prieinama, 
iš įvairių Lietuvos gyvenimo sri
čių. Dėka to įvairumo, LITUA
NUS žurnalo rinkinys yra tikras 
lietuviškojo gyvenimo informa
cijų lobynas.

Vytautas Stašinskas 
Lietuvos Konsulas 

New Yorkenigų laikymas kasoje duoda nuo

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, EStlJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

141 2”1 Avė.
New York City

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. VVAInut 5-8878

900 Literąry Rd. 
Cleveland 13, Oh’o 
Tel. T0wer 1-1461
132 Franklin Avė.
Hartford, Conn. 

Tel. CHapel 6-4724

(Licensed by USSR)
MŪSŲ SKYRIAI

332 Fillmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOhavvk 2674
39 Raymond Plaza W. 

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-2877

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 

Tel. TOvvnsend 9-3980
308 West 4th. St. 
Boston 27, Mass. 

Tel. ANdrew 8-5040
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Visais klausimais, susijusiais su siuntinių persiuntimu Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mū-
■ sų patvrusius. 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 
2 paštu per 7-12 dienas).
■ Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmo? rūšies maisto produktų, pramonės gaminių:
■ skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis. i
* Atsiminkite, kad mes esame siuntinių persiuntimo specialistai.
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GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į 
LIETUVĄ

10 Rublių už 1.—
Mokestis $5.— iki $50.00

PILNAI GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS 

EXPRESU PER 2 SAVAITES

GRAMERCY
744 Broad Street 

Newark 2. New Jersey, U.S.A.

Leista Bankų Dept. 
ir apdrausta.

Rugsėjo mėnuo — LITUANUS 
vajaus mėnuo. Remkite savo au
komis lietuviško akademinio 
jaunimo darbą leidžiant šį infor
macinį leidinį. Aukas siųskite 
sekančiu adresu: LITUANUS, 
916 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y.
• šiuo metu vyksta vajus lietu
viško akademinio jaunimo lei
džiamam LITUANUS žurnalui 
paremti, šis anglų kalba leidžia
mas leidinys siekia supažindinti 
kitataučius su Lietuva, jos šian
dienine tragiška padėtimi bei lie
tuvių tautos laimėjimais įvairio
se gyvenimo srityse. Tai vienin
telis šios rūšies žurnalas šian
dieną, kuris pasiekia Amerikos 
kultūrininkus, politikus bei šiaip 
žinomesnius visu omenininkus 
Dėmesys ir susidomėjimas LI
TUANUS žurnalu auga ir už 
JAV-bių ribų: jis skaitomas 
Anglijoj, Škotijoj, Šveicarijoj. 
Naujoj Zelandijoj, Australijoj 
Vokietijoj, Costa Ricoj ir t.t.

Paremkite šį Lietuvai naudin
gą darbą. LITUANUS žurnale 
leidimas yra galimas tik taurios 
lietuvių visuomenės aukų dėka. 
Todėl kiekviena, kad ir mažiau
sia auka, padės LITUANUS žur-| 
nalui šaukliu per svetimas šalis', 
keliauti, apie Lietuvą kitatau
čiams byloti. Lietuviškas akade
minis jaunimas laukia Jūsų pa
ramom — siuskite aukas sekan
čiu adresu. LITUANUS, 916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. Y

SPAUDA

B LAIŠKU 
REDAKCIJAI

AR NE LAIKAS?
Perskaičius ponios Tysliavie- 

nės aprašymą apie Pas. Liet. 
Bendr. Seimo koncertą (Vieny
bės 53 Nr.), susidaro įspūdis, kac 
mes kartais pergreit pasmerkia1 
me savo veikėjus, koncertų ren- 

į.gėjus, chorų vedėjus ir visą eilę 
tų, kurie be jokio atlyginimo pa
švenčia savo laisvą laiką tam, 
kad lietuviškas žodis dar skam
bėtų išeivijoje. Ar ne laikas liau
tis ieškojus žiupsnio pelų visa
me gerų grūdų maiše tik tam, 
kad vėliau triukšmavus, jog vi
sas maišas be vertės ?

Jei ne ponas Barzdų kas — ne
būtų susikūrusi Bendruomenė, ir 
jei ne Bendruomenės pastango
mis ir pasišventimu surinkti pi
nigai — nebūtų įvykęs joks kon
certas. P. Barzdukas ir įsikišo 
tik dėlto, kad būtų progos iškel
ti lietuvių muziką ir dailę, o ypač 
tuos, kurie per eilę metų lietu
višką kultūrą skleidė tarp kita
taučių. j

Mikulskis atliko šimtus paren
gimų Vokietijoje, Prancūzijoje 
ir kitur, jo pastangomis lietuviai 
įsigijo draugų ten, kur ir kada 
jiems reikėjo. Aš, kaip buvęs 
LVS pirmininkas, dirbęs dėl pa
bėgėlių įsileidimo į JAV žinau, 
kad p. Mikulskio koncertai daug 
kam reikalui padėjo. Mes čia apie 
kitus garsius dirigentus visai ne
girdėjom, kada visi pabėgėliai 
gyveno skurde ir kada jiems bu
vo reikalingos dainos sava kal
ba išgelbėti juos iš desperacijos, 
netikrumo ir beviltiškumo. Tik 
mes patys permažai dar įverti
name Čiurlionio ansamblio nuo
pelnus tais laikais. Ir dabar 
Čiurlionio ansamblis prisideda 
prie jaunimo auklėjimo, prie lie
tuviškos dvasios išeivijoje palai
kymo — tai yra apčiuopiami nuo
pelnai.

SIUNTINIŲ REIKALU
Australijos lietuvių bendruo

menės savaitraštis "Mūsų Pa
stogė" rašo š. m. rugsėjo 15 d. 
numeryje:

"Šia proga norima tautiečius 
painformuoti, kad jie būtų itin 
atsargūs, pasirinkdami persiun

Antra ėmus, tas koncertas 
buvo kaip tik rengiamas paska
tinti lietuvišką dvasią ir para
ginti mus dar gyvesnei darbuo
tei.

Ar ne laikas liautis viską da
žyti juodais dažais ir nors sykį 
pagirti nuoširdžias ir rimtas pa
stangas. Taip darydami, susi
lauksim dar geresnių kūrinių, 
parengimų ir aukštesnio lygio.

P. J. žiūrys, Avon Lake

KLAUSIMAI REDAKTORIUI
Malonėkit atsakyti į šiuos ma

no klausimus:
1) Pastaruoju metu mūsų ko

lonijoje plačiai kalbama, kad^. 
Grigaičio Naujienų štabe isitRP- 
tinęs M. Gudelis esąs tas pats, 
kuris nužudė Lietuvos kariuome
nės savanorį kap. Gudyną ir po 
to pasislėpęs nuo Lietuvos teis
mo, pabėgo į užsienį.

2) Kad kandidatavęs į Kana
dos parlamentą dr. Ance'vich yra 
tas pats Ancevičius, kuris daly
vavo Tauragės banko apiplėšime 
ir su išplėštais Lietuvos valsty
bės pinigais pabėgo į Lenkiją.

3) Kad p. Matulionio vadovau
jamas Vlikas Ancevich kandi
datūrą į Kanados parlamentątimo firmas. Nors tatai ir yra 

privataus biznio rėmuosna į jung- oficialiai yra rėmęs?
ta prekyba, tačiau ji yra tokia 
lanksti, kad viena firma sugeba 
tą patį siuntinį pasiųsti žymiai 
jigiau, nei kita. šitai daugiausia 
pareina nuo to, kaip siuntimo fir 
ma įkainuoja supirktas prekes 
o nuo įkainavimo, pareina ir mui
tų mokesčio dydis.

Patartina, kad siuntėjas iš fir
mos atstovo, kur nuneša savo 
siuntinį, paprašytų minimalinių 
įkainavimo tabelių, kurias cent
rinės firmos išsiuntinėja savo 
atstovams. Taip pat reikia rei
kalauti ir įmuitavimo sąrašų, 
nes kaip skunduose pažymima, 
vieni (pavyzdžiui) vilnonius siū-

Ar tai tiesa? Jeigu tiesa, tai 
kodėl "Dirva” neinformuoja pla
čiau apie tai savo skaitytojų?

Netautininkas, Detroit

Red. pastaba. Manome, kad į 
visus šiuos klausimus, jau ir be 
Jirvos talkos, patvs skaitytoj^ 
gali nesunkiai atsakyti. Be1 ge
rai būtų, kad tuos klausimus au
torius tiesiai pasiųstų P. Grigai
čiui, P. Ancevich ir p. Matulio
niui. šiuo požiūriu įdomus būtų 
tik jų pasiaiškinimas.

tos švedų kronomis, galima pa
daryti palyginimą su paimta pi

lus muituoja tik 50 proc., o kiti nigų suma ir pasidaryti išvadas, 
net 100 proc. jų vertės. Nusiskundimuose pažymima, kad

Kad siuntėjas patikrintų savo kartais net apie 10 ar daugiau 
firmos sąžiningumą, jis turi pa- svarų (t. y. pora desėtkų ar dau- 
prašyti siuntinio gavėjo Lietu- giau dolerių JAV pinigais. Red.) 
voje, kad jam atsiųstų Vilniaus būna atžymėta Vilniaus muitinėj 
muitinės faktūrą. Iš jos, kur mažesnė muitų suma, lyginant 
įmuitavimo išlaidos bus atžymė- ją su siuntimo firmos paimtąja.”



VYTINE PER DĖDCS ŠAMO KATILĄ

Keletas pastabų prieš prakalbant

VYT. ALANTAS

Masonų Auditorijos prieškam
bariuose per pertraukas didžiau
sia spūstis. Publika rūko, kaip 
iAonia, dalinasi įspūdžiais apie 
ralistą ir, susitikę seni pažįsta
mi, kalbasi apie šį bei tą. O tų 
pažįstamų galėjai sutikti nema
ža, nes į Clevelandą lietuviškos 
operos pasiklausyti suskrido ne 
tik iš Detroito, bet ir iš kitų ar
timesnių miestų ne tiek jau ma
ža žmonių. Per šalį žiūrint ir pro
porcingai imant susidarė įspū
dis, kad Clevelando kaimynai, 
važiuodami po porą šimtų my
lių, bene parodė daugiau pasiry
žimo paremti ir pasigėrėti mūsų 
menininkų pastangomis, kaip 
kad patys clevelandiečiai, kurie, 
rodėsi, kaip šeimininkai jei jau 
ne iš estetinio smalsumo, tai bent 
iš mandagumo bei lietuviško įsi
pareigojimo turėjo užpildyti ne 
tokią jau didelę Masonų Audito- 

(2,200 vietų), kuri tebuvo 
išpildyta gal tik truputį daugiau
kaip per pusę.

Chicago Lithuanian Opera 
Company, be abejo, meniškai yra 
žymiai pajėgesnė už panašias 
privačias amerikiečių kompani
jas. Turint galvoje visokias sun
kenybes, su kuriomis tenka su
sidurti mūsų operos organizato
riams, reikia pasakyti, kad jie 
gan sėkmingai atsiliepė į nepri
klausomos Lietuvos operos tra
dicijas. Jei chicagiškis Faustas 
būtų pasirodęs Kauno operos 
scenoje, jis ne taip jau labai bū
tų iškritęs iš tų rėmų, kuriuose 
mes buvome pripratę tą operą 
matyti anais laikais.

Sėdėdamas Masonų Auditori
joje aš galvojau apie Antaną Va
nagaitį, kuris jau prieš 32 me
tus svajojo apie lietuvišką ope
rą Amerikoje. 1926 m. jis net 
buvo suorganizavęs Operos Ta
rybą, kuriai jis ir pirmininkavo. 
Ta proga jis rašė savo dienoraš
tyje: „Išrinkta Operos Taryba. 
Visi pasižadėjo dalyvauti ir rem
ti operos darbą ... Opera įkur
ta. Ji gyvuos, nes visi kilnių no
rų”.

Deja, kilnių norų nepakako: 
reikėjo dar meninių pajėgų ir lė
šų, o jų steigėjai neturėjo ir visi 
'jų dideli užsimojimai liko ant 
popieriaus. Reikėjo antrojo pa
saulinio karo ir tremtinių ant
plūdžio į Dėdės Šamo žemę, kad 
A. Vanagaičio svajonė taptų kū
nu. ’"T”

Sėdėdamas Masonų Auditori
joje aš galvojau ir apie kitą da
lyką. Mefistofelis pastatė ant 
kojų visas pragaro galybes pa- 
gl^pti Margaritos sielai. Ta 
kukli mergina susipainiojo pra-

gariškose ir savo žmogiškos pri
gimties pinklėse ir žuvo, bet pa
skutiniame akte mes girdime ga
lingą, jos išsigelbėjimo apoteozę. 
Kitaip sakant, tas nemirštamas 
Gounodo kūrinys dar kartą 
mums primena, kad gal nėra taip 
tragiška ir nedora patekti į 
pinkles Mefistofelio, kuris žmo
gų sugundo turtais, garbe, mei
le, lengvesniu duonos kąsniu, bet 
pasidaro labai tragiška ir nedo
ra, kai žmogus, puolęs j kipšo 
glėbį, nebesistengia iš jo išsika
panoti ir leidžiasi nešamas be ko
vos į pražūtį. Tokios mintys da
rosi labai aktualios, kai pagal
voji apie lietuviškai sielai spen
džiamas pinkles Tėvynėje, kur 
daugelis mūsų brolių, prisiglau
dusių po raudonuoju Mefistofelio 
apsiaustu, kaip žvirbliai čirška 
jo garbei liaupsinimus, o paga
liau ir tremtyje ar maža rasime ar tai kam Patika ar "e. Mums 
savo tėvynainiu, kurie, susiža- trecio, kad lietuvišką medį trem-
vėję žvaigždėmis ir kaspinais 
pasipuošusių sirenų kuždesiu, 
šoka nuo savo laivo ir ieško am
žino atilsio Dėdės Šamo katile?

Taigi, mes plaukiame lietuviš 
ka vytine per Dėdės Šamo kati
lą dainuodami, šokdami, rašyda
mi ir tapydami, kalbėdami apie 
didžiuosius nuosmūkius. bei ne- 
mažesnius kultūrinius laimėji
mus, pasibardami, papolitikuoda
mi ir kartais patriotinę ašarą nu- 
liedami, kai giedame savo tautos 
himną. Bet paėmus aplamai, mes 
stengiamės išsilaikyti ant denio 
ir saugoti trispalvę, kad jos ne
užlietų svetimos bangos.

Kad nekiltų kokių nesusipra
timų dėl mano paantraštės: Vy
tine per Dėdės Šamo katilą, aš 
noriu paaiškinti žodžio „vytinė” 
reikšmę. Tas žodis turi dvi reikš
mes: viena, jis reiškia vytį, rykš
tę, o kita jo reikšmė yra laivas. 
Juozo Kapočiaus enciklopedijos 
14 tome yra išsamus straipsnis 
aj)ie laivininkystę. Apie vytinę 
ten yra taip pasakyta: „Dau
giausia Nemunu ir jo prieupiais 
plaukiojo vytinės. Tas lietuviš
kos kilmės žodis (K. Jablonskis, 
P. Skardžius) yra patekęs į vo
kiečių (Wittine), lenkų (wycina) 
ir rusų (vitina) šaltinius. Išti
sus 5 šimtmečius vytinė buvo pa
grindinė Lietuvos prekių į Va
karus transporto priemonė”. To
liau paaiškinama, kad vytinė 
plaukiojusi tik Nemunu ir jo 
prieupiais, bet kartais pasiekda
vusi ir Pripetę. Vytinė buvusi 
pliokščiadugnis laivas, turėjęs 
48-55 metrus ilgio, 6-7 m. pločio 
ir 8-9 m. aukščio ir pakeldavusi 
160-240 tonų krovinio. Be vai
rininko, ją aptarnaudavę kelioli-

ką darbininkų. Prieš srovę vyti
nę tekdavę tempti. Vytininkai 
žygiuodavę basi Nemuno kairiuo 
j u krantu. (Lietuvių Enciklope
dija, 14 t. 107 psl.).

Taigi, jei mes Atlantą per
plaukėme moderniais laivais, tai, 
išlipę į Dėdės Šamo krantą, to
liau turime kastis lietuviška vy
tine. Nes esame vytininkai ir 
tempiame savo laivą per visokias 
rėvas, sūkurius ir audras. Ant 
savo laivo denio susikrovę mes 
vežamės savo kultūrines, tauti
nes bei moralines vertybes, ku
rios tačiau nėra apdraustos jo
kiose draudimo bendrovėse. Jei 
tos vertybės žūtų, niekas už jas 
neatlygins. Kitaip sakant, mes 
esame savininkai ir draudėjai 
kartu.

Pasikvietęs į talką savo gerą 
bičiulį Petrą Pašakarnį aš ti
kiuos turėsiąs progos dažniau 
gerb. Dirvos skaitytojams apie 
visus tuos aktualius dalykus pa
kalbėti. Mes esame pasiryžę kal
bėti nuoširdžiai ir atvirai, ne
kvaršindami perdaug sau galvų

Kipro sala, 
rugsėjo 13.

tyje reikia laistyti ne odekolo
nais ar amerikoniškais firtelei- 
zeriais, bet grynu, lietuvišku 
vandeniu ...

Ties mūsų laivu tautos, atro
do, neblogai sugyvena. Aplinkui 
bėgioja anglų kareiviukai trum
pom kelnaitėm ir ilgais revolve
riais. Turkai darbininkai, išsi
pūtusiais rankų raumenimis, 
manipuliuoja sunkius pakrovimo 
kranus. Graikai pirkliai sukio
jasi apie laivą ir bizniauja. Kran
te dar paliaubos, nors jos oficia
liai jau pasibaigė 12 valandą 
naktį. Laukiam pirmos bombos 
sprogimo...

Famagusta — įdomus mies
tas. Mintimis jungiuos prie mur
mančių turistų, kodėl neleidžia 
pasidairyti. Ir žiūriu į jūros ban
gas, mėginu jas poetizuoti, gai
vindamas graikų senovės prisi
minimus — katra iš jų kadais 
pagimdė Afroditę visos žmoni
jos džiaugsmui?

Bet šiandien saloj nedaug mei
lės. Nedaug jos ir laive. O gal aš 
menkas stebėtojas, gal nemoku 

jos atkurti savo sudrėgusioje, su-

De Gaulle sveikinamas savo šalininkų Lille mieste.

Prieš balsavimus konstitucijos priėmimo reikalu balsuotojams iš
siuntinėta milijonai naujosios konstitucijos kopijų.

Viduržemio jūros pakraščiais (4)

ČIA OTELLO NUŽUDĖ DESDEMONĄ
ALGIRDAS J. GREIMAS

šlapusioje smeginėje. Ar gal ne- 
sugaunu vokiškos meilės formų ? 
Viskas atrodo taip kasdieniškai 
pilka...

Netoli nuo kranto apskritas 
bokštas, geriau išsilaikęs negu 
Kauno pilies griuvėsiai. Jame, 
sako legenda, Otelio nužudė savo 
Desdemoną. O aš, neišmanėlis, 
kažkodėl maniau, kad tai turėjo 
įvykti Venecijoje ... Prisimenu 
Aleksį Churginą*) — jisai, o ne 
aš, turėtų dabar būti čia ir ap
gaubti peizažą Shakespearo poe
zijos šydu.

Dar kiek toliau — gražiai išsi
laikiusios mečete paverstos go
tiškos katedros sienos ir bokš
tas. Jų poezija man artimesnė 
už antikinę ar šekspyrinę: tai 
Viduramžių pasaulis, Kryžiaus 
karai, prancūziškoji Kipro kara
lystė, legenda apie Lusignaną ir 
Melusiną, karaliaus žmoną-fėją, 
kuri pavirto sirena . . . Tai deli
kati ir mistiška Gerard de Ner- 
valio poezija, žmogus žiūri į 
daiktus ir vaizdus per savo vi
dujinės patirties prizmę.

Kapitonas įsako apsukti laivą 
180°. Pasirodo, virėjai dirba sau
lės iki 60-70° C. įkaitintoj patal
poj — reikia gi ir jiems truputį 
pavėsio. O turistai drybso ilga- 
krėsliuose ar slankioja po laivą 
ir skundžiasi drėgme ir karščiu. 
Tik mano libanietis (pasirodo, 
jis 1942 metais buvęs ministe
ris) vienintelis domisi pasaulio 
įvykiais, šiandien, sako, renkasi 
Generalinė Jungtinių Tautų 
Asamblėja. Jis nesėkmingai ban
do pagauti Londono radijo stotį. 
O mums — spiauti į Asamblėją. 
Mes turim savo slaptą, privačią 
mintį, kuri, žinoma, irgi niekam 
nerūpi: šiandien Ada Rio de Ja- 
neiro uoste sėda laivan grįžti 
Prancūzijon. Bet sinchronizacija 
neįmanoma: čia diena, o Brazili
joj naktis. Tr paguoda — ten ne 
vasaros karštis, ten žiemos vė
suma.

Rhodos sala,
rugpiūčio 15 d.

Kažin, ar turizmas, tas moder
niųjų laikų išmislas, iš viso nėra 
tik didžiulė apgavystė? Ar tik 
man pačiam stinga turistinių ga
bumų ?

Čia, žinoma, nekalbu apie tą 
plačiausiai pasklidusią turizmo 
rūšį: pamatyti ir nufotografuo
ti kodaugiausia įžymių vietų, 
daiktų ir vaizdų, kad paskui bū
tų draugams parodyti ir senat
vėj prisiminti. Taip pasižiūrė
jus, reiktų pasmerkti kone visa 
koncertų ir parodų publika, o pa

smerkus — neberuošti nei paro
dų, nei koncertų. Kalbu apie žmo
gų, kuris nuoširdžiai išsiruošia 
pasaulio pamatyti.

Bet užteks teorijos. Praktiko
je, mano žmonai iš visos Rhodos 
salos, turbūt, išliks vienas ge
riausias prisiminimas — Pete
liškių Slėnis. Maloni, odą kute
nanti šilima, ties kojomis čiurle
na kalnų upeliūkštis, eini žalu
mynuos įsisupusiais, pačios gam
tos padarytais pasivaikščiojimo 
takeliais ir — lapyne nardo, sau
lės spinduliuose maudosi tūks
tančiai margų margiausių pete
liškių! Miela gyventi, ir noris 
gyventi! Tokių vietų pasaulyje 
gal iš tiesų nėra daug. Gal ir ver
ta dėl jų plaukti ar važiuoti net 
ir tūkstančius kilometrų. Bet tai 
jau nebe normalus turizmas, o 
pasaulio bandymas beieškant 
nuotaikų, besiekiant vidinio ir 
išorinio pasaulio atmosferų su
derinamumo.

Kita turizmo rūšis — tai noras 
suderinti su „realybe” savo ži
nojimą, jo pagalba sukurtą vaiz
duotės pasaulį.

Iš knygų ir paveiksliukų susi
kurtas viduramžių pasaulis, se
novės Graikijos dievų, herojų ir
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FROM A FRIEND

DIRVA* r a

pirklių viešpatija — viša~tai no
rima patikrinti vietoje, norima 
dešimtis vaizduotėje susikurtų 
vaizdų pakeisti viena autentiška 
vizija. Tokios rūšies kelionės, 
bent man, beveik visada baigiasi 
nusivylimu.

Atsimenu, pavyzdžiui, savo 
pirmąją turistinę išvyką į Vene
ciją, 1937 metais. Tada mudu su 
Kossu (tai yra, su Jonu Ais
čiu), jei taip galima perkelta 
prasme pasakyti, spjaudėme į 
švelniai „atsiduodančius” Vene
cijos kanalus, nes mūsų pačių 
susikurtoji Venecija buvo gra
žesnė už tikrąją. Tai nusivyli
mas, koks neišvengiamai kyla 
kiekvieną kartą žiūrint filmą — 
literatūrinio šedevro transpozi- 
ciją, pavyzdžiui, Juoda ir Rau
dona, Broliai Karamazovai.

Yra, žinoma, ir išimčių. Tarp 
jų: Les Beaux pilis ir sodyba 
Provence krašte, visai atitikusi, 
netgi papildžiusi mano jau turė
tą Viduramžio viziją.

*) Aleksis Churginas — rašy
to jas-poetas ir ypač pasižymėjęs 
klasikinės poezijos vertėjas į lie
tuvių kalbą. Tą darbą dirba ir 
dabar Lietuvoje.

(Bus daugiau)
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ĮSTABŪS draugai
AXEL MUNTHE

(18)

Išdidžiai pasilenkia jis ir įlenda į narvą, 
išdidžiai pliaukšteli ramiai gulinčiam Brutui 
botagu. Liūtas pakyla ir, dusliai suriaumo
jęs, pradeda ratu matuoti narvą, vis tebesi- 
glausdamas prie sienų. Išdidžiai ištiesia liūtų 
karalius botkotį, klusniai ir apatiškai prade
da Brutus per jį šokinėti. Išdidžiai ištiesia 
negras savo ponui lanką, nuobodžiai ir tingiai 
Brutus praneriu. Išdidžiai išžergia liūtų ka
ralius savo kojas, susikūprinęs ir tartum nu
plaktas šuo lenda Brutus pro didvyrio batų 
tfįią. Tačiau Brutus šiandien atrodo blogai 
nusiteikęs, jis nepakankamai riaumoja. Pa
skutiniam numery šiek tiek geriau, ir Bru
tus, lyg panoręs pulti liūtų karalių, paskutinę 
akimirką suparaližuojamas valdovišku žvilgs
niu. Liūtas pasitraukia rezignuodamas, pa
tenkinamai suriaumoja ir parodo savo gel
tonus dantis. Publikoje girdimi prislopinti 
baimės šūksniai, sena moteris apalpsta, pasi
girsta pistoleto šūvis, ir liūtų karalius dūmų 
debesėlio priedangoje skubiai ir išdidžiai iš
lenda iš narvo.

Belaisvi liūte, ar tu jau užmiršai, kad 
buvai karalius, ar tu užmiršai, kad žemė dre

bėdavo, kur tu pasirodydavai, kad miškas ap- 
kursdavo, kai tu pakeldavai savo valdovišką 
balsą? Nuverstas monarche, pabusk iš savo 
gėdingos vergystės, pakilk kovai ir tavo val-

doviškas balsas vėl tesugriaudžia!
Brutai, Brutai, prarastosios laisvės ker

šytojau, tu esi perišdidus būti vergu. Sutrau
kyk grandines, kuriomis baili žmogaus klas
ta sukaustė tavo snūduriuojančią sąnarių ga
lią! Papurtyk savo liepsnojančius karčius ir 
sugriauk, kaip Samsonas, savo milžiniška 
rūstybe tas kalėjimo sienas, idant jos užgriū
tų filistinus, kurie susirinko būrin pasi
džiaugti savo baisiojo priešo bejėgiškumu.

Brutai, Brutai, prarastos laisvės keršy
tojau !

ZOOLOGIJA

Sakoma, kad meilė žmogui esanti pati 
aukščiausioji dorybė. Aš žaviuosi ta žmogaus 
meile ir esu įsitikinęs, jog ji duota tik kil
nioms sieloms. Mano siela permaža, mano 
mintys skraido perarti žemės, kacĮ taip toli 
siektų; turiu prisipažinti, kad vis labiau ir 
labiau nutolstu nuo to aukštojo idealo, juo 
ilgiau gyvenu. Turėčiau meluoti, jei norėčiau

tvirtinti, kad aš žmones myliu.
Bet aš myliu žvėris, nepripažintus, užui

tus gyvulius, ir mane mažai kliudo, jei kas 
pasijuokia, man pasakius, jog aš tarp jų ge
riau jaučiuosi, negu tarp daugelio mano su
tinkamų žmonių.

Pakalbėk ketvirtį valandos su žmogumi 
— ir dažniausiai jau gana, ar ne? Bent aš 
dažnai turiu ūpą nueiti savais keliais ir visa
da nustembu, kad tas, su kuriuo kalbėjau, 
nė nebandė manęs sustabdyti. Tačiau aš nie
kada nenuobodžiauju šuns draugijoje, nors 
mes vienas kito visai net nepažįstame. Daž
nai, sutikęs šunį, kuris bėga, savo mintyse 
paskendęs, aš sustoju ir paklausiu: tai kur 
gi, ir paplepu su juo truputį. Ir net tada, kai 
mes neturim ko vienas kitam pasakyti, man 
malonu pasižiūrėti ir pabandyti prisitaikyti 
prie jo minčių, šunes prieš žmones turi didelį 
pirmumą, kad jie negali apsimesti, ir Talley- 
rando paradoksas, jog kalba esanti išrasta 
mintims užslėpti, šunims netinka.

Aš galiu pusę dienos, pievoje gulėdamas, 
besiganančius raguočius ir arklius stebėti ir 
asilo fizionomiją studijuoti, kuri psichologui 
yra tikras pasigėrėjimas. Tačiau jis turi 
būti laisvas ir vienišas, paprastas asilas, kad 
būtų įdomus, nes įkinkyti darbui asilai nėra 
toki natūralūs, kaip laisvai bėgiodami, kuo 
pagaliau ir netenka stebėtis. Ischijoje ilges
nį laiką draugavau tik su vienu asilu. Atsi
tiktinumas mus suvedė. Aš tada buvau įsi

kūręs vienoje valčių pašiūrėje, o asilas gyve
no už sienos. Tuo metu tvankiame viešbučio 
kambarėlyje buvau visai praradęs miegą ir 
su malonumu priėmiau savo draugo, žvejo 
Antonio, pakvietimą įsikirti jo vėsioje pa
šiūrėje, jam išvykus žvejoti į Gaetos įlanką. 
Jaučiausi nepaprastai puikiai ten, tarp bučių 
ir tinklų, ir, apsižergęs apverstą valtį, rašy
davau ilgus meilės laiškus jūrai. Vakarui 
atėjus ir viduje sutemus, atsiguldavau į savo 
hamaką — su bure po šonu ir laimingos die
nos atsiminimais po galva. Valandėlę numig
davau ir pabusdavau su saule. Kiekvieną ry
tą ateidavo mano kaimynas, senasis asilas, 
įkišdavo galvą pro pašiūrės duris ir nejudė
damas spoksodavo. Aš visada stebėdavausi, 
kad asilėlis taip ramiai stovėdavo ir į mane 
žiūrėdavo, greičiausiai aš buvau jam simpa
tiškas. Taip gulėdavau pusiau snūduriuoda
mas ir stebėdavau jį — ir asilėlio veidas man 
taip pat patikdavo. Jis atrodė, kaip iš seno 
šeimos portreto — pilka galva tamsių durų 
rėmuose ir švintančio vasaros dangaus fone. 
Lauke vis labiau švisdavo, ir lygus jūros pa
viršius pradėdavo blizgėti. Netrukus įšokda
vo saulės spindulys, sušvisdavo man tiesiai į 
akis, tada aš pašokdavau ir pasveikindavau 
įlanką. Neturėdavau visą ilgą mielą dienelę 
ko veikti. O asilėlis turėdavo iki pietų tarny
bą Casamiccioloje. Tačiau netrukus tarp mū
sų užsimezgė tokia draugystė, kad aš parū
pinau jo vietininką; tada slankiojom be rū

pesčio ištisomis dienomis, kur akys vedė, kaip 
du tikri klajūnai. Kartais atsitikdavo, kad 
aš pirmas žingsniuodavau, o asilėlis nuolan
kiai mane sekdavo, kartais jis turėdavo kokią 
aiškią idėją, ir aš kukliai eidavau paskui jį. 
Visą laiką atidžiai studijavau jo įdomią as
menybę, su kuria taip netikėtai buvau susi
dūręs, ir atrasdavau vis daugiau ir daugiau 
giminingumo tarp mūsų. Apie tai dar galėčiau 
daugiau papasakoti, tačiau, kadangi psicholo
giniai klausimai daugumui mano skaitytojų 
bus pergilūs, — geriau apie tai nekalbėkime.

O paukščiai! Kas gali pavargti jų drau
gystėje? Valandą po valandos galiu sėdėti 
ant apsamanojusio akmens ir klausyti, ką 
mažasis paukštelis nori pasakyti, kai tuo tar
pu man neretai sunku išklausyti, ką žmogus 
kalba!

Ar tu pastebėjai, kaip žaviai paukštis 
atrodo, kai jis savu būdu gieda arba ką nors 
šaukiasi, savo gražią galvutę retkarčiais pa
kraipydamas, tarytum norėdamas paklausy
ti, ką kažkas jam miške atsakys. O vėlią va
sarą, kai motina moko savo vaikus kalbėti! 
Netikėkite, kad tai tik instinktas; ir jiems 
reikia ištisas dienas trunkančių pamokų savo 
giesminei kalbai išmokti. Ar tu ištisomis va
landomis klauseisi, kaip motina iš savo siū
buojančios katedros dėstė paskaitas apie šį 
ir tą, o vienavasariai mokiniai kartojo savo 
plonais vaikiškais balseliais?

(Bus daugiau) ,

t
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SVARSTYMAI
Iš JAUNESNĖS IR VYRESNĖS KARTOS 
VISUOMENININKŲ SUSIRAŠINĖJIMO

Rašo
L. JAUNIUS ir V. ŽILIUS

Ar "šuolis j kairę" tai šuolis paskui besireformuojantį "Darbą"? 
__ Kodėl jiems svyruojąs komunistas meilesnis už Lietuvos pa
reigūnus? — Argi tik buvusiuose komunistuose įkvėpimo šalti

nis?

ŽILIUS JAUNIUI
Rugsėjo 3 d.

... O dabar pakalbėkim apie 
"šuolį į kairę".

Tiesa, gal reiktų pažvelgti ir 
"dešinėn", ryšium su S. Rudžio 
tiesiai per DIRVĄ įsiterpimu 
mūsų susirašinėjimas. Bet palie
ku Tau pirmam prasitarti, nes 
ten į Tave daugiau kalbėjo ...

Ką, ištiesų, turi galvoj, sifily 
damas "šuolį į kairę"? Jeigu tai 
turi būti ne šuolis užsimerkus, 
tai kur to šuolio taikinys?

Atsimindamas Tavo entuzias 
tingus atsiliepimus apie DARBO 
žurnalo lygio pakilimą, spėčiau, 
ar tik nekrypsta akys į tą taiki
nį — šokim į DARBĄ, arba pasi
darykim panašūs į jį?

Jei būčiau tas sąjūdis, kuriam 
rekomenduoji tokį šuolį, tai sa
kyčiau: pajudėti — gerai, bet 
dėl šuolio DARBO link, tai dar 
pagalvosiu . . .

Kadai, rodydamas pirmąjį "at
jaunintą" DARBO numerį, ža
vėjaisi jo technikiniu stilium: 
rinkiniu, teksto išdėstymu ... Ir 
gal atsimeni, kad buvau kiek 
skeptikas dėl to modernumo. Mo
dernių žurnalų pamėgdžiojimo — 
yra, bet kad stilius būtų ir išlai
kytas — man neatrodė. Prie ma
dingu laikomo šrifto visa eilė 
ultra-archaiškų antraščių. Arba 
ir tekste vietomis visai neharmo
ningas šriftų mišinys. Yra vie
tų, kaip margų kaklaraiščių ar 
rudų batų prie frako.

Dabar turėjau progos paro
dyti vėliausį numerį specialistui. 
Nei kalbos nesuprasdamas, iš 
karto nusprendė, kad tai turi bū
ti žurnalas intelektualams. Ta
čiau pavartęs sako: nusimanan
čio darbas, bet ar priemonių ne
turėta, ar persistengta. Svar
biausia klaida — "kondensuoto 
gotiko" naudojimas didesniems 
tekstams. Jis sunkus skaityti ir 
vartotinas tik trumpiems daly
kams, "pagražinimams". Toliau 
— tie patys priekaištai dėl ne
harmoningo šriftų mišinio, dėl 
19-to amžiaus antraštinių šriftų 
prie "gotiko" tekste, ir jau vi
siškas persistengimas tai pusla
pis su išstumtomis į pakraščius 
fotografijomis (ne modernumas, 
o ekscentriškumas!), arba 
straipsnio išdėstymas pusiau bal
tam popiery, pusiau viršely.

Bet svarbiau ne technika, o 
turinys.

Imu vėl vėliausįjį (1958 m. 2) 
numerį. Kas DARBO herojai? 
šis numeris provokuoja tok' 
klausimą, čia pat gana plačiai ir 
atsako. Būtent, susvyravę bolše
vikai, nukentėję komunistai-re- 
vizionistai, ekskomunistai: S. 
Matulaitis, Imre Nagy, Pal Me- 
reter, Milovan Džilas, Tgnazio Si
lone, Howard Kast ir t.t.

Visi jie, vienu ar kitu būdu. 
suteikia puikios argumentaci
jos prieš komunizmą ir komunis
tinius režimus. Tačiau vien dėl 
to, kad jie (paprastai gana vė
lai) susvyravo komunizmo at
žvilgiu, arba nuo jo pasitraukė, 
ar net stojo prieš jį, man dar 
netampa didesni herojai už dau
gybę tų, kurie niekad nebuvo 
komunistai ir kurie visada kovo
jo prieš tą negandą.

žiūrėk, kokiu pietizmu per
sunktas J. Kaminsko straipsnis 
apie St. Matulaitį, bolševiką, ku
ris, esą, nesiliovė mylėjęs Lietu
vos ...

Kas gi abejos J. Kaminsko 
patriotiškumu ir antibolševikiš- 
kumu! O tačiau kažkokia nema
toma jėga jo simpatijas vistiek 
daugiau patraukia šiek tiek svy
ruojančiam bolševikui, negu Lie
tuvos valstybę nuo bolševikų gy- 
nusiems organams, žiūrėk, kaip 
jis teisina St. Matulaitį, kai tas 
Marijampolės gimnazijoj "bandė

ar buvo verčiamas organizuoti 
komunistines ląsteles mokytojų 
tarpe, bet nieko iš to neišėjo". 
O apie Lietuvos valstybės parei
gūnus kalbėdamas jis jau nebe
turi to švelnia užuojauta per
sunkto tono. Sako: "Lietuviškos 
žvalgybos išprovokuotas, pateko 
į kalėjimą, buvo kaltinamas ruo
šęs sukilimą valdžiai nuversti’’...

Komunistų partija buvo vie
nintelė politinė organizacija, at
virai užsibrėžusi tikslą sugriau
ti nepriklausomą Lietuvą ir par
sikviesti iš Rusijos okupantus 
kad įvestų ir Lietuvoj savo tvar
ką. Dėl to komunistų partija Lie
tuvoj visada buvo nelegali. S 
Matulaitis organizavo, ar bandė 
organizuoti Lietuvos valstybės 
atvirų priešų agentūrą Lietuvos 
gimnazijoj. Jeigu jis net ir ver
čiamas būtų tai daręs, kaip J 
Kaminskas atlaidžiai spėlioja, 
tai kas gi iš to? Tai reikštų, kad 
jis klausė ne Lietuvos valstybės 
kūrėjų, kurių tarpe ir pats J. 
Kaminskas vienas iš žymiausių, 
o priešų. Ir kai tos pačios Lietu 
vos valstybės organai ėmėsi prie 
monių prieš tokį kėsinimąsi, tai 

keista! — Lietuvos valstybės 
cūrėjui tas dalykas atrodo ne
malonus. Jis Lietuvos pareigū
nus įtaria, kad jie provokatoriai. 
Jis vadina juos paniekinančiu 
žvalgybininkų vardu ... Kad 
nors tai būtų buvę "Smetonos 
žvalgybininkai", tai dar būtų ga
lima psichologiškai paaiškinti 
principinio opozicionieriaus anti
patiją. Bet juk S. Matulaitis tuos 
nemalonumus su Lietuvos sau
gumo organais turėjo dar šimta- 
nuošimtinės demokratijos lai
kais ...

Baigdamas J. Kaminskas no
stalgiškai apgailestauja, kad da
bartinis S. Matulaičio biografas, 
kaip jis sako, "draugas A. Sprin- 
dys" neužsiminė, kiek S. Matu
laitis paliko mirdamas į save pa
našių idėjos draugų senojoj kar
toj ir jaunime. Kokios idėjos 
draugų? Kažkur sąžinės gilumoj 
"nacionalistiniu šen timentaliz- 
mu” nusidedančio bolševiko idė
jos?

žinoma, toki sentimentalistai 
— mums pageidaujama spraga 
komunistiniame fronte. Bet man 
jie nei herojai, nei Lietuvos vil
tis. Nejaučiu jokios nostalgijos 
tokiems "idėjos draugams".

O Imre Nagy, ar Milovan Dži
las? Jų tragedija begalo įspūdin
ga ir pritrenkianti. Bet ir čia 
man kyla panašus klausimas, 
kaip vieno politinio pabėgėlio iš
keltasis amerikiečiams politikos 
planuotojams:

— Ar tiesa, kad kovoj dėl le- 
mokratijos amerikiečiai pasitiki 
tik talkininkais iš buvusių ko
munistų ar jų kolaborantų tar
po?

Tie nustebo, išgirdę tokį klau
simą, bet klausimo kėlėjas ėmė 
skaičiuoti, su kuo amerikiečiai 
antikomunistiniame fronte uo
liausiai bendradarbiauja, ir ...

Štai vartau DARBĄ ir nemo
ku atsikratyti minties, kad ir 
mūsų socialistai ieško įkvėpimo 
tik tuose, kurie savo vaisingiau
sią gyvenimo dalį, savo didžiausį 
pajėgų išteklių yra atidavę kaip 
tik komunizmo ir komunistinių 
režimų įgyvendinimo labui.

Apie patį dramatiškiausį he
rojų, apie Milovaną Džilą tas 
DARBAS juk cituoja: "Karo 
metu jis ištisas savaites nevalė 
savo durtuvo, apkepusio krauju 
priešų, kuriuos jis buvo nuko
vęs".

Kieno priešų? Galbūt Jugosla
vijos priešų — vokiečių. O gal ir 
savų tautiečių, kurie jau tada 
nesutiko kovoti už komunizmą.
O dėl ko Džilas taip uoliai kovo
jo? Ogi dėl komunistinio režimo

įsteigimo Jugoslavijoj! Dėl reži
mo, kurio daugelis gal nepažino
jo, bet kurio negalėjo nežinoti 
toks artimas Tito draugas, kaip 
Džilas. Dėl režimo, kuris jau bu
vo žinomas iš praktikos ištisą 
ketvirtį amžiaus.

Dabar susiprato, dabar jis 
smogia skaudžius smūgius ko
munizmui, bet ar spės atsverti 
žalą, kurią spėjo padaryti prieš 
komunizmą kovojusiems? Todėl 
jis man tik uolus atgailotojas, o 
ne gėrėtis ir garbinti teiktinas 
pavyzdys.

Gal kiek skirtingas Ignazio Si
lone atvejis, bet, pavz., IIowardo 
Fasto atsivertimas man nei kiek 
nedaro jo pavyzdingu idealistu. 
Įsiskaityk tik jo atsivertimo pa
reiškimus ir aiškinimus. Kada 
jam atsivėrė akys? Ogi po savo
tiškos žydų gydytojų bylos Mas
kvoj ! Kai sužinojo, kad Sovieti- 
joj nukentėjo dar eilė žydų kul
tūrininkų! Kai jis išgirdo šauks
mą, kad Sovietijoj siaučiąs anti 
semitizmas! O ligi tol tai dešim
čių milijonų žmonių, ištisų tautų 
pražūties ir kančių nepastebėjo. 
Bičiuliavosi sau su Polevojum, 
su Erenburgu, apie idėjas disku
tavo ...

Jei taip, tai kodėl nepasigėrė
jus ir Chruščiovu, kai jis prakei
kė Staliną? Juk ir jam Stalinas 
tik dėl to blogas, kad daugokai 
gerų partiečių kitan pasaulin iš- 
ekspedijavo, ir kad jis pats ne- 
besaugiai jautėsi...

Aš nieko neturėčiau prieš nu- 
komunistėjimo faktų registraci
ją, prieš didžios tų faktų reikš
mės konstatavimą, bet netraukia 
manęs ta dvasinė būsena, kuri, 
matyt, taip būdinga įsimylėju
siems socializmą, kuri taip aklai 
juos traukia žavėtis pirmučiau
sia ir dažniausia šitokio pobūdžio 
idealizmu, kaip atsivertėlių — 
vėlyvų atsivertėlių — idealizmas. 
Ta dvasinė būsena, tai atrodo, 
jos apimtą žmogų palaiko tiesiog 
organiškoje antipatijoje viskam, 
kas nėra susiję su socializmo 
vardu, su socializmo kovu isto-

Sovietų užs. reik. min. Gromyko ir Indijos delegatas V. K. Krishna 
Menon tariasi Jungt. Tautų sesijoje.

GREETINGS and BEST WISHES 
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FRANCES P. BOLTON

CONGRESSMAN

22nd District
siomis asmenybėmis. Ta būsena, 
atrodo, žadina nenugalimą geis
mą antspauduoti viską, kas nėra 
susiję su socializmo simboliais, 
pelėsių, getto, parazitiškumo, re
akcijos, konformizmo, prietarų 
ir kitomis iš "materialistinės dia
lektikos" pasiskolintomis etike
tėmis (kurias čia pakartoju tik

INFORMACIJOS Iš KAIRO (4)

iš vieno kalbamojo DARBO nu 
merio).

Vien dėl to, turbūt, socializmo 
meile neužsidegusiems būtų sun 
ku ne tik artėti ar panašėti į to 
kią dvasinę būseną, bet nežinia 
ar būtų jauku net ir šiaip jau 
artimiau bendrauti. Juk kas gi 
mėgsta būti įžeidinėjamas ...

NAUDINGESNĖ UŽ ARMIJĄ ŠNIPŲ
Ir Hekmata dirbo gerai. Sako-no ir dirbo plaukiojančiame na

rna, kad prieš keletą metų vie 
nas anglas yra ją mušęs; nuo tos 
dienos jos neapykanta viskam, 
kas britiška, buvo neužgesina
ma. Kaip ten bebūtų, tačiau jos 
pozicijom Eppleriui buvo naudin
gesnės už visą armiją šnipų ir 
agentėlių. Beveik visa, ką jis lai 
mėjo, buvo gauta iš to elegan
tiško,plaukiojančio namo ant Ni
lo, kurį ji buvo išsinuomavusi. O 
jis gavo tiek daug, kiek šnipas 
priešo krašte tegali tik svajoti. 
Tačiau apie tai vėliau.

O.t,uo tarpu Eppleris su savo
rija, su toj istorijoj pasireišku- pagelbininku Monkasteriu gyve-
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me ant Nilo, kuris buvo greta 
vieno britų žvalgybos majoro na
mo, ir niekas nenujautė, kad mo
dernios jų gramofono dėžės dug
ne buvo modernus radijo siųstu
vas ir dar pakankamai vietos jį 
aptarnaujančiam žmogui.

Tačiau ko Monkasteris nedarė
— jis niekada negavo patvirtini
mo, jog jo pranešimai gauti. Nei 
Aberle su Weberiu Libijos dyku
moje, nei Atėnai, nei Smirna su
tartomis bangomis neatsakė.

Eppleris nenusiminė. Jis visą 
laiką išnaudojo žinioms rinkti, o 
jų netrūko. Visas miestas ūžė 
gandais apie netolimą, paskutinį 
ir lemiamą Rommelio puolimą 
Nilo deltos kryptimi. Nuotaikos 
gatvėse ir kavinėse vis labiau 
krypo prieš anglus, ir Eppleris 
negailėjo nei banknotų, nei deg
tinės savo plaukiojančiame na
me, kad jauni Egipto karininkai, 
barų tarnautojos, kelneriai ir vi
si, turį bet kokių ryšių su ang- 
ais, prabiltų.

Bet... laikui bėgant, jo atsar
gumas mažėjo. Vieną kartą Turf 
klube jaunam anglų karininkui 
kiek perdideliu išlaidingumu jis 
sukėlė senesnio britų karininko 
įtarimą. Jis paspruko anksčiau, 
negu buvo- spėtas sulaikyti, ta
čiau ant baro palikti banknotai 
buvo pasiųsti slaptajai tarnybai 
patikrinti. Pinigai buvo tikri, te
buvo suregistruoti jų numeriai 
ir pradėta ieškoti, kieno rankų 
jie paleisti apyvarton. Tada nie
kas nežinojo, kad keistojo "Rif- 
le" brigados karininko lagamine 
dar buvo netoli 80,000 tokių 
banknotų.

Ivetė turi geras ausis
Vieną vakarą jis įkišo koją į 

spąstus, kurie vėliau nulėmė jo 
likimą. Metropolitan viešbučio 
bare jis susipažino su Ivete, 
prancūze šokėja iš Beiruto. Kitą 
rytą, išeidama iš plaukiojančio 
namo, Ivetė buvo praturtėjusi 20 
svarų iš Epplerio lagamino ir su
sitarusi vėl susitikti. Eppleris 
nežinojo, kad Ivetė Egipte dirbo 
"žydų agentūrai". Ji tuoj nuėjo 
į agentūros kontorą ir davė pra
nešimą.

— Tas vyras, — pareiškė ji, 
— vaidina egiptietį, tačiau aš 
esu įsitikinusi, jog jis yra vo
kietis. Girdėjau, kaip jis kalbėjo 
su savo draugu, ir kalbėjo Saaro 
krašto akcentu. Jis atrodo gana 
nervingas ir turi perdaug pinigų.

Jai buvo nurodyta nenutrauk
ti ryšių su naujuoju pažįstamu 
ir toliau apie jį pranešinėti. Ta
čiau Eppleris toliau nesileido. Ką 
padėjo jam, ką galėjo padėti 
Rommeliui tos nuotrupos, kurias 
jis sumedžiodavo, net ir tuo at
veju, jeigu jų radijo pranešimai 
būdavo priimami. Tačiau ir to

jis nežinojo. Jokių patvirtinimų, rete ir pradėjusi persirengti, kai 
jokių naujų nurodymų, nieko.
Monkasterio priimtuvas tylėjo.
O Eppleris nebuvo dar suradęs 
atsakymų į tris pagrindinius 
klausimus, kurių surasti buvo 
išsirengęs: Kur bus paskutinioji 
britų gynybos linija, kai Rom- 
melis pradės puolimą? Kokio dy
džio gynybos jėgos? Kas vado
vaus — kas bus didysis Ro-mme- 
lio priešas?

Politinis dinamitas
Tomis dienomis buvo Kaire 

žmonių, kurie žinojo atsakymus 
į tuos klausimus. Tačiau kaip 
prie jų prieiti? Kaip iš jų tas 
žinias išvilioti? Visos Epplerio 
viltys rėmėsi Hekmata.

Hekmata, Eppleris tai žinojo, 
buvo ne tik viena tobuliausių šo
kėjų visuose Vid. Rytuose, ji bu
vo ir ir politinis dinamitas. Jos 
gražios rankos buvo prikištos 
prie visų košių, kurios buvo ver
damos prieš britų interesus. Jau 
seniai ji per švedų pasiuntinybės 
narius perdavinėjo žinias vokie
čiams. Ji dalyvavo slaptuose 

muzulmonų brolijos" posėdžiuo
se. Tos brolijos vadai ją suvedė 
su prieš britus nusistačiusiais 
Egipto karininkais.

Anglų slaptiesiems agentams 
nebuvo lengva ją sekti, kai ji 
staiga dingdavo iš kabareto par
keto, kad susitiktų su kuo nors 
senamiesčio mečetėje, arba iš 
jritų karininko kambario per
šokdavo į butą egiptiečio, kuris 
^uvo prisiekęs anglus išgrūsti į 
Viduržemio jūrą.

Politinį žaidimą Hekmat Path- 
me suprato neblogiau už šokį, 
kuriuo žavėdavo vyrus. Ir Epple
rio ji neapvylė. Grobis, kurį ji 
laimėjo, be didelių pastangų at
sirado jos rankose. Bet vis dėlto 
jis ištisų mėnesių, jei ne metų, 
pasiaukojančios ir neapykantos 
perpildytos veiklos rezultatas.

Majoras Smithas atsisveikina
Hekmata buvo tik pabaigusi 

savo garsų šokį "Kit Kat" kaba-

į duris pabeldė vienas tari^uto- 
jas ir pranešė: W

— Majoras Smith norėtų jus 
matyti, Miss.

Hekmata gerai pažino Smithą. 
Jau ištisus mėnesius anglas siun
tė jai gėles, dovanas, pinigus, net 
žadėjo vesk, "kai tik su žmona 
Anglijoje persiskirsiu".

Ji nemėgo jo, tačiau retkar
čiais po spektaklio nueidavo su 
juo papietauti arba pašokti. Ji 
žinojo, kad jis dirba štabe ir 
prieina prie slaptųjų planų, o 
tai galėtų būti naudinga.

Ji įsileido jį. Jis buvo lauko 
uniforma, per petį užsimetęs bre
zentinę planšetę.

— Atėjau atsisveikinti, — pa
sakė Smithas. — Turiu vykti į 
frontą ir šį daiktelį, — plaukš- 
telėjo per planšetę, — atiduoti 
generolui Ritchie. Nežinau, kada 
ir ar iš viso sugrįšiu.

Hekmata žvilgterėjo į planše
tę.

— Ar ji taip svarbi? Turi jau 
šiandien vakare išvažiuoti?

— Taip, — atsakė jis.
— Tad duok man tris minutes 

persirengimui. Iš tikrųjų turė
čiau dar kartą pasirodyti, tačiau 
paprasčiausiai atsisakysiu ir iš
eisiu SU tavimi. Mes nuvažiuosi
me pas mane ir išgersime atsi
sveikindami, mielasis.

(Bus daugiau)

Prancūzijos kriminalinės poli
cijos "Surete Nationale’’ steigė
jas buvo pabėgėlis iš katorginin
kų galerų.

Napoleono I laikais jis 
rė slaptu Paryžiaus p 
agentu. 1812 metais jis įsteigė 
savo nuosavą slaptą policiją, pa
vadintą "Brigade de Surete" 
(apsaugos brigada). Bet labiau
sia ji buvo žinoma vai du "Bandė 
de Vidocg", nes steigėjo vardas 
buvo Francois Vidocg. Tas "Su

SKia-

ijos

rete" vardas liko ir valstybės po
licijai.
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MĖNULIS - ŽEMĖS PALYDOVAS
(Atkelta iš 1 psl.)

dalis yra saulės apšviesta, kai 
mėnulis pereina į pirmąją ket
virčio fazę. Mėnulio traukos jė
ga veikia žemę, nors, palyginus 
su žeme, ji maža, bet turi lėti
nančios įtakos į žemės sukimąsi. 
Tas pailgina žemės dienos ilgį 
dviem tūkstantinėm vienos se
kundės dalim per 100 metų.

Dėlei mėnulio lėto sukimosi 
aplink savo ašį jo diena yra lygi 
14 žemės dienų, ir jo naktis lygi 
14 žemės nakčių.

Svarbiausias mėnulio pavir
šiaus vaizdas yra jo dideli kal
nai, jo vulkaninės kilmės krate
riai ir jo didelės sausos lygumos, 
vadinamos jūromis, dėl to, kad 
seniau galvota, jog mėnulis turi 
jose vandens.

Bendras mėnulio kalnų aukštis 
yra nuo 5000 iki 12000 pėdų ir 
jame yra nedaug kalnų aukštes
nių, negu 18000 pėdų. Kai kurie 
mokslininkai mano, kad mėnulio 
kalnų aukštis galįs siekti iki 
3300 pėdų, (žemėje Everesto 
kalnas yra 29000 pėdų aukščio), 
bet daugumas tyrinėtojų su tuo 
nesutinka.

SKAUTAI
• Stud. Skautų Korp! Vytis 

filisteris psktn. Romualdas Vis
kanta rugsėjo 16 d. iš Chicagos 
išvyko. į VVest Lafayette, Ind.
Purdue Universitete siekia dok
torato mechaninės inžinierijos 
srityje. Studijoms gilinti yra ga
vęs Atominės Energijos Komi
sijos stipendiją. Neseniai jis su 
keliais kitais autoriais parašė 
mokslinį darbą, kuris buvo. skai
tytas Jungtinių Tautų energijos 
konferencijoje Ženevoje, Šveica
rijoje.

• Rugsėjo 14 d. Jaunimo Na
muose buvo Chicagos sk. vienetų 
vadovų posėdis, kuriame svars
tyti Vidurio rajono administraci
niai persitvarkymo reikalai.
Sklandesnei veiklai skautiškoje 
Chicagoje koordinuoti rajono va
do pavaduotoju išrinktas ps. Vla
das Vijeikis.

• Naujas Chicagos Lituanicos 
sk. tunto tuntininkas pasiekia
mas adresu: vyr. skltn. Vytautas 
Petrauskas, 4320 So. Washte- 
naw Avė., telef. Y A 7-2435.

• Chicagos Lituanicos sk. tun
to dvasios vadovu sutiko būti v. 
s. kun. J. Vaišnys, SJ. Buvu
siam dvasios vadovui kun. K.
Pečkiui, SJ, tuntas nuoširdžiai 
dėkoja už eitas pareigas.

• 1958-59 mokslo metams 
Korp! Vytis CV sudaro: senj. J.
Lubinskas — pirmin., senj. š.
Milišauskas — vicepirmin., senj.
J. Grina — junjorų tėvūnas, 
senj. S. Banaitis — sekr., ir fil.
A. Marchertas — iždininkas.

• Korp! Vytis Chicagos sky
riaus v-bon senjorų sueiga rūgs.
12 d. išrinko: pirmininku fil. A.
Kliorę, junjorų tėvūnu senj. J.
Vazbį ir nariais — senj. J. Ta
mulevičių. senj. A. Trinkūną ir mėnulyje turėtų būti kai kurių 
senj. R. Cinką. augalų rūšių.

Kai kurie galvoja, kad mėnu
lyje yra mažiausia vienas kalnas 
su viršūne, aukštesne už Everes
to kalną.

Mokslininkai apskaičiuoja kal
nų aukštį, matuodami saulės at
metamus pastarųjų šešėlius. 
Krateriai yra dideli. Kraterių, 
kurie suteikia mėnuliui nelygaus 
paviršiaus vaizdą, priskaitoma 
iki 30,000 regimojoje mėnulio 
pusėje. Kai kurie jų turi sker
sai iki 150 mylių ir 4 mylias gi 
lumo. Daugelis kitų turi skersai 
mylią ar porą mylių.

Kraterių kilmė dar nežinoma.
, Kai kurie mokslininkai mano, 
kad jie yra kilę iš vulkaninių iš
siveržimų. Kiti teigia, jie esą ki
lę gana seniai nuo didelių nukri 
tusių į mėnulį meteorų.

Mėnulio jūros turi tokius var 
dus, kaip "Kryžių jūra”, ”Ramy 
bės jūra”, ”Nektaro jūra”.

Yra matoma apie 30 didelių 
sausų lygumų. Didžiausioji yra 
"Kritulių jūra”, 750 mylių ilgio 
ir apsupta trijų kalnų, įskaitant 
ir mėnulio "Alpes”. Mėnulio ly
gumos bendru manymu yra su
sidariusios iš sukietėjusios vul
kaninės lavos.

Tarp didžiųjų klausimų yra 
šviesių spalvotų spindulių, kurie 
plečiasi į visas puses iš kai kuriu 
kraterių, klausimas.

Nedaugelio myliu pločiu ir ne
iškildami virš paviršiaus, jie tę
siasi kai kuriais atsitikimais 
tūkstančius mylių per kalnus ir 
lygumas.

Tarp teorijų juos išaiškinti 
yra:

1. Jie gali būti meteoriniv 
bombardavimų sumaltos uolos.

2. Jie gali būti dėmės ant uo
lų, sukeltos išsiveržiančių iš uo
lų plyšių dujų.

Tarp teorijų išaiškinti plyšius, 
yra Spėliojimas, kad jie kilę nuo 
mėnulio drebėjimų. Mokslinin
kai tiki, kad mėnulis, kaip ir že
mė turi drebėjimus, nors jie ga
li būti labai reti.

Mokslininkai yra tikri, kau 
mėnulio paviršius yra veikiamas 
kosminių spindulių ir saulės ra
diacijos be jokios apsaugojan- 
Čios atmosferos, kuri sumažintų 
jų veikimą, kaip tai yra žemės 
atVeju.

Iš žemės į mėnulį atvykę tyri
nėtojai (tikima, kad tai įvyks) 
turės būti aprūpinti apranga, 
kuri galėtų atlaikyti temperatū
ros kraštutinumus, apsaugotų 
juos nuo pavojingos radiacijos 
ir, galimas daiktas, nuo smulkių 
meteorų krušos.

Jie net galį rasti apsaugą mė
nulio tunelyje, kurį kai kurie 
mokslininkai mano atradę kalnų 
pakraščiuose. Jie mano, kad tu
nelis yra išsprogdintas meteori
tų, kurių karštis tunelio sienas 
paliko lygias kaip stiklas.

Beveik visuotinai mokslininkai 
sutinka, kad mėnulyje nėra net 
pačios primityvosios gyvybės, 
išskyrus galbūt bakterijas ir vi
rusus. Kai kurie galvoja, kad

mUNKESE
Dirvos vakare

jau pasižadėjo dalyvauti svečių 
ir iš tolimesnių vietų, kaip Ak- 
ron, Columbus ir kitur. Labai 
svarbu, kad vakare daug būtų 
pačių clevelandiečių, tat jau da
bar pats laikas ir užsisakyti bi 
lietus. Jie parduodami Dirvos re
dakcijoje.

Vakare, Chicagos teatralų gru 
pė, kurių sudėtyje yra eilė labai 
prityrusių aktorių, suvaidins 4 
veiksmų pjesę "Pažadėtoji že
mė”. Chicagiečiai labai stropiai 
ruošiasi ir žada parodyti tokį 
vaidinimą, kokio teatrą mėgstan
tieji clevelandiečiai senai išsiilgę

Ta pačia proga primename, 
kad po vaidinimo, prie geros mu
zikos, vyks šokiai. Vakaro ren
gimo komisija, kuri praėjusį sek
madienį aptarė visus vakaro rei
kalus, pažadėjo turtingą ir ne
brangų bufetą.

Slovenian Auditorium, kur 
vyks vakaras, šią vasarą atre
montuota ir labai pagražinta.

Dirva laukia jūsų atsilankymo 
ir kviečia dar šią savaitę užsisa
kyti bilietus. Užsakymai priima
mi ir telefonu —- HE 1-6344 arba 
vakarais GL 1-3976.

Lituanus vakaras
J lietuvių salę sutraukė apie 390 
svečių. Jų tarpe buvo gausu mū
sų mokslus einančio jaunimo. 
Vyresniųjų, aišku, galėjo žymiai 
daugiau būti.

Meninę programą atliko stu
dentų kvartetas iš Chicagos (D. 
Bartuškaitė, Z. Biliūnaitė, A. 
Kliorė ir R. Korzonas, vad. K. 
Jauniškio), baleto šokėja T. Sta
saitė ir aktorius Juoas Akstinas, 
atvykęs iš Montrealio.

Akt. Juozo Akstino deklamuo
ta Vyt. Mačernio šeštoji vizija 
ir Balio Sruogos Kazimiero Sa
piegos monologas, paliko stiprų 
įspūdį.

Aktorių J. Akstiną Clevelan
de buvom matę Baltaragio Ma
lūne. Tada jis sukūrė tokį tvir
tą pasakotoją, kurį ir dabar visi 
mielai prisiminėm. Neabejotina, 
kad daugelis kitų lietuvių kolo
nijų, rengdamos įvairius vaka
rus, J. Akstiną galėtų dažniau 
atsiminti ir pasikviesti. Kvarte
tas padainavo šešias dainas, o T. 
Stasaitė pašoko Mozūrą ir Mirš
tančią gulbę.

Po programos, Lituanus žur
nalui remti komiteto pirminiu 
kas V. Kamantas, programos da
lyviams padėkojo ir jiems buvo 
įteikta gėlių ir dovanų.

Čiurlionio ansamblio namai 

bus iškilmingai atidaryti spalio 
mėn. 18 ir 19 d. šiuo metu an
samblio namai iš lauko ir iš vi
daus tvarkomi ir gražinami.

Dana ir Stasys čipkai 
rugsėjo mėn. 22 d. susilaukė sū
naus Jono.

*

SPALIO MĖN. 4 D. 6:30 VAL.

SLOVENIAN AUDITORIUM ĮVYKSTA

DIRVOS VAKARAS
LIETUVIŲ SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGOS TEATRALAI IŠ 

CHICAGOS VAIDINA

PAŽADĖTOJI ŽEMĖ

4 VEIKSMŲ PJESĘ

PASTATYMAS REŽISIERIAUS IPOLITO TVIRBUTO

BILIETAI PO $2.50, $2.00 IR $1.50. MOKSLEIVIAMS PO $1.00. BILIETAI JAU 

PARDUODAMI DIRVOJE. NUSIPIRK Iš ANKSTO, KAD TURĖTUM GERES

NĘ VIETĄ.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI.

BALF pirmininkas kan. Končius
šį penktadienį lankysis Cleve
lande ir lietuvių salėje 7:30 vai. 
vakaro visuomenei padarys pra
nešimą. Visi kviečiami atsilan
kyti ir išgirsti pranešimą aktua
liais šalpos reikalais.

MInspektorius atvyksta”
pirmą kartą į Clevelandą. Kana
dos ----  Hamiltono Lietuvių Dra
mos Teatras "Aukuras” lapkri
čio 8 d. (šeštadienį) atvyksta į 
Clevelandą ir stato 3 veiksmų 
veikalą-pjesę "Inspektorius at
vyksta”, parašytą žymaus Ame
rikos rašytojo John Priesley. Vei
kalą režisuoja dramos aktorė N. 
Dauguvietytė-Kudubienė. Vaka
rą rengia Akademinis Skautų 
Sąjūdis Clevelande. Vakaro me
tu numatomas gausus bufetas, 
šokiai, grojant geram orkestrui, 
ir kiti įvairumai. Vakaro rengė
jai kruopščiai ruošias, nes tiki 
gausaus visuomenės ir jaunimo

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.

atsilankymo ne tik iš Clevelando, 
bet ir iš kitų lietuviškų vietovių, 
kaip Chicagos, Detroito, Toron
to ir kt. Vakaro pelnas yra ski
riamas Dr. Vydūno šalpos fon
dui — stipendijoms studijuojan
čiam lietuviškam jaunimui Ame
rikoje ir Europoje.

Mirė Balys Žakevičius,
p. Elenos Malskienės tėvas, rug
sėjo mėli. 29 d. 2:30 vai. City 
Hospital, sirgęs širdies liga.

A. a. Balys Žakevičius Lietu
voje buvo Ūkio Banko kasinin
kas. Ėjo 70-tuosius metus.

Laidojamas šį trečiadienį — 
spalio 1 d. Pašarvotas Jakubs 
laidotuvių namuose. Laidotuvės 
iš šv. Jurgio parapijoj bažny
čios.

p. Malskių šeimai ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą.

Elena ir Pranas Stempužiai
rugsėjo mėn. 28 d. atšventė ve
dybinio gyvenimo 10 m. sukaktį. 
Vaišės, kuriose dalyvavo apie 8.) 
svečių, įvyko lietuvių salėje.

Sol. Vacį. Verikaičio ir 
kvarteto koncertas

Clevelande įvyks spalio 25 d. 7 
vai. vakare Slovėnų salėje. Kon
certą ruošia Clevelando studentų 
iteitininkų draugovė. Po koncer
to bus vaišės ir šokiai.

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.

Nepatikėk i t 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

GERAS PIRKINYS
Pamatyk šį namą ir pasiūlyk 

mums kainą!
Mažas įmokėjimas 

6 kambarių namas ir garažas. 1 
kambarys 3 aukšte. Jums apsi
mokės šj namą pamatyti. Pigiai 
įkainotas skubiam pardavimui.
Skambink mums trečiadienį
LESLIE REALTY CO. 

BELĄ GREENFELI)
MA 1-6255 LI 1-5100

GERI NAMAI
Restoranas Superior Avė. prie 

Ezella. Prieinama kaina ir tin
kama vieta lietuvių užkandinei- 
kavinei. Pilnai įrengta: virtuvės, 
barai, mašinos, šaldytuvai, sta
lai ir kt.

*
East Clevelande labai geras 

vienos šeimos namas. Pigus.
East Shore Realty 

780 E. 185 St.
Tel. IV 1-6561, MU 1-2154

PARDUODAMI NAMAI
E. 140 St. vienos šeimos iš 9 

kamb. su 5 mieg., gaso apšildy
mas, garažas. Prašo $10,900.

St. Clair Avė. prie E. 185 St. 
2 šeimų 7x5, trys garažai, gaso 
pečiai. Prašo $15,800.

Kewanee Avė. prie E. 185 St. 
vienos šeimos iš 6 kamb., gaso 
apšildymas, garažas. Prašo 
$15,200.

Bratenahl mūrinis vienos šei
mos iš 8 kamb., centralinis apšil
dymas, 2 garažai. Prašo $23,500.

East Cleveland 2 šeimų 6x6, 
centralinis apšildymas, 2 gara
žai. Prašo $19,500.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba offiee

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030

ATREMONTUOTI BALDAI
žema kaina, geros rūšies bal

dai ir namų apyvokos reikmenys. 
Dabar gaunami Salvation Army 
Trift krautuvėse No. 2, 9310 Lo- 
rain, ir No. 8. 792 E. 152 St. Ten 
jūs sutaupysite pinigus ir pagel- 
bėsite kitiems.

Parduodami baldai,
8 kambariams: Yra pilni buto 
įrengimai, kaip šaldytuvas, sta
lai, lovos ir kita.

Šaukti SW 1-7210. (74)

”FERSIKĖLIMO DIENA”...
Mes keliamės į savo namus, 118 St. Clair Avenue, N. E., 
j rytus nuo Ontario. Mes būsime naujose patalpose pir
madienį, rugsėjo 29 d. Pastatas dar teberemontuojamas, 
tačiau mūsų įstaigos veiks, ir jis bus baigtas tuo metu.

LOUISVILLE TITLE INSURANCE CO.
Naujas adresas rugsėjo 29 d.

118 St. ( lair Avė., N. E. 9 aukštas
Tel. MAin 1-2075

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 St. Telef. IV 1-6561. Nainy telef. MU 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes tarpi
ninkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs pageidaujat. 

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

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

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 morgicio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

GREETINGS and BEST WISHES 
Best Wishes to Our Friends and Patrons

JACK KLUM REALTY CO.

259 East 156 Street IV 1-2901

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mos Ii būsit patenkinti

Emil J. Masgag,
kuris ligšiol buvo Chief Deputy 
Clerk prie Leonard F. Fuerst, 
dabar paskirtas County Clerk of 
Courts ir kandidatuos toms pa
čioms pareigoms lapkričio rin 
kimuose ir tęs tą pačią politiką, 
kaip ir jo pirmtakūnas.

PRANEŠAMA... 
NATIONVVIDE’S 

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS

T-

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 laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JSES

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

Agentas 
SK 1-2183

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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pasirodė pakankamai pasiruošę cero skyriaus pirmininką inž. Jo-

DIRVA
•k 'k-

THE FIELD

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

Telefonas: II Endersoi

KĄ VEIKIA LOS ANGELES LIETUVIAI
Įspūdžiai is saulėtosios Kalifornijos

EMILIJA ČEKIENĖ

Nebėra žemėje kampelio, kur 
negyventų lietuvis. O ten, kur 
gyvena keli lietuviai, tebėra gy
va ir lietuvybės dvasia, kurią pa
laiko ir stiprina mūsų organiza
cijos. Dirbama mažais būreliais 
ir platesniu mastu.

Štai, nesenai teko lankytis sau
lėtoj Kalifornijoj, kur amžina 
vasara, kur neapsakomas gam
tos grožis, ir ten sutikti daug 
bendraminčių lietuvių. Nors jie 
labai toli nuo didžiųjų lietuviškų 
kultūros centrų ir didžiųjų lietu
vių kolonijų, kaip Chicagos, New 
Yorko ir k., tačiau tautinėj veik
loj neatsilieka.

Aktyviai veikia LT S-gos sky
rius, kuriam pirmininkauja Alf. 
Latvėnas. Paskutiniu laiku sky
riaus narių skaičius priaugo be
veik dvigubai, nes iš nesenai bu
vusių 32 dabar jau yra 60. Ir 
malonu pažymėti, kad naujai
siais nariais įstojo dauguma jau 
nesnės kartos atstovų.

Su dideliu pasisekimu nesenai 
Įvyko skyriaus organizuota ge
gužinė, kurioje dalyvavo ne tik 
nariai, bet ir labai daug svečių. 
Kitas didesnis ir artimiausias 
taut. s-gos skyriaus parengimas 
įvyks spalio 11 d. šokiai su vai
šėmis, kuriuose jau iš anksto 
ruošiasi I >s Angeles jaunimas 
gausiai dalyvauti; jau dabar rtrė- 
šiamasi vakarui, kuriame dai
nuos solo H. S'vngfrar^-Bartuš- 
kaitė, baletą atliks šokėja Ko- 
ženaitė.

Ir vienas didžiausių šių ra?'" 
rūpesčių yra skyriaus rengiamas 
iškilmingas Naujųjų Metų suti
kimas, kuriam puošni salė jau 
gauta Hollywoode, o užkandžius 
pagamins vietos darbščiosios 
moterys.

Be to, skyrius nesenai pradėjo 
lei^lkrietos problemoms spręsti 

"Tei saviems reikalam aptarti, in
formacinį biuletenį Kalifornijos 
Aidai.

Šiuos visus darbus ir užsimo
jimus vainikuoja vienas ir pats 
didžiausias tikslas, tai tautinių 
namų statymas, kuriuose projek
tuojama įrengti ne vien tauti
niais motyvais išdekoruotą erd
vią salę, bet ir sporto reikalams 
įrengimus, baseiną, skaityklą. 
Salę, kurioje savo kultūrines 
šventes ruošti galėtų visi Los 
Angeles lietuviai, kad nebereiktų 
iš svetimų, svetimais herbais pa
puoštų nuomoti. Tam tikslui yra 
sudarytas namų statymo fondas, 
kurio pastangomis jau turima 
apie 30,000 dol. pažadais. Jų tar
pe yra ir šimtininkų. Įsigyti nu
matoma per 5 metus, o aukas 
rinkti ne vien šimtais, bet ir cen
tais, įvairiais parengimais, lote
rijomis ir k.

Amerikos lietuvių plačioji vi
suomenė yra jautri ir remia tą, 
kas dirba jai ir eina su ja, o taip 
pat remia ir kiekvieno dirbamą 
patriotinį darbą, todėl reikia ti
kėti, kad parems ir šias Los An
geles lietuvių pastangas.

Teko matyti ir keletą Los An
geles lietuvių veikėjų, aktyviau 
besireiškiančių visuomenin i a m 
darbe.

Dr. P. Pamataitis, Amer. Liet. 
Rezistencinės Santarvės Centro 
komiteto pirm., įvairių organiza
cijų narys, šiuo metu imasi ini
ciatyvos organizuoti paramą 
Santarvės žurnalui bei tautinių 
namų statybai. Tų darbų nuo
širdi talkininkė yra p. E. Pama- 
taitienė.

Alf. Latvėnas, LT S-gos Los 
Angeles skyriaus pirm., kuris ti

kisi, kad Kalifornija, būdama 
ateities kraštas, sutrauks pačias 
stipriąsias lietuvių tautines jė
gas ir šį tolimą nuo kultūrinių 
centrų kraštą labiau pagyvins. 
Be to aktyviai dalyvauja visuose 
tautinės veiklos darbuose.

Bruno Gediminas, lietuviško 
radijo pusvalandžio direktorius, 
senai į JAV atvykęs ir ilgus me
tus dirbęs su A. Vanagaičiu ir 
adv. A. Oliu Chicagoj tautinėj 
veikloj, čia jis dirba didelį tau
tinį darbą, išlaikydamas vienin
telį Los Angeles lietuvių radijo 
pusvalandį, neretai iš to sulauk
damas ir dideliu asmeniniu nuo-t t

stolių.
Žurnalistas Br. Raila paskuti

niu laiku buvo kiek nutolęs nuo 
visuomeninio darbo, nes atsidė
jęs tvarko savo publicistikos po
litiniais ir visuomeniniais klausi
mais rinktinę, kurios 1-ą tomą, 
pavadintą „Tamsiausia prieš 
aušrą” jau užbaigė ir atidavei 
rinkti Chicagoj. Antras tomas 
bus literatūrinėmis ir kultūrinė
mis temomis.

Br. Dūda, aktyvus Los Ange
les LT S-gos skyriaus valdybos 
narys, daug laiko ir energijos 
dedąs liet. radijo valandėlei tal
kininkaudamas.

Dr. J. Bielskis, Lietuvos gar
bės konsulas, ne vien savųjų lie
tuvišką veiklą remia, bet ir Lie
tuvos reikalus populiarina, susi
tikdamas su svetimų valstybių 
nareigūnais.

Prof. M. Biržiška, nežiūrint 
'°vo ilgo amžiaus, yra aktyvus 
Rez. Santarvės n~rvs bei kruopš
tus liet. spaudos darbininkas.

Dr. J. Jurkūnas, kad ir toliau 
gyvena nuo Los Angeles miesto, 
bet tas jam nesudaro sunkumų 
gyvai dalyvauti tautinėj veikloj.

P-ia Pulkauninkienė, Birutie- 
čių moterų d-jos pirm., aktyviai 
reiškiasi ne tik savo d-joj, bet ir 
bendroj tautinėj veikloj. Taip 
pat jos dukra Danguolė, ilgą lai
ką buvusi aktyvi skaučių vadovė, 
nesenai įstojusi į Taut. S-gos 
skyrių, būdama veikli jaunosios 
kartos atstovė, teikia nemažų vil
čių.

S. Waitiek, buv. A. Vanagai
čio bendradarbė, yra viena iš ak
tyviųjų veikėjų. Ji remia skau
tus, PLB ir talkininkauja LNF 
lėšų telkime.t

Petras ir Kazė Žilinskai jaut
rūs tautinių darbų rėmėjai. Jis 
buvo pirmasis tautininkų sky
riaus pirmininkas. Taip pat jie 
vieni iš pirmųjų 100 dol. parėmė 
Tautinių namų statybą.

Chmieliauskas, nesenai atvy
kęs iš Clevelando, taip pat jau 
suspėjo gyvai įsijungti į lietu
višką veiklą.

Vyt. Aleksandrūnas, skyriaus 
sekretorius, itin rūpinasi lėšų 
telkimu Tautiniams namams, jis 
yra Neo-Lithuania Arbiter ele- 
gantiarum.

Paminėtinas ir J. Miliūnas, su 
100 dol. į namų statybą įsijun
gęs, Ig. šešplaukis, LNF atsto
vybės sekret. VI. Kondrotavičius, 
LNF bei tautinių darbų rėmėjas 
ir k.

P. Jasiukonis, baigęs filmų ga
mybos meną ir techniką Kalifor
nijos universitete, Dirvos ir kt. 
lakraščiu bendradarbis, vienas iš 
Dirvos vajaus šimtininkų, Taut. 
s-gos ir Santaros aktyvus narys, 
šiomis dienomis išvyko į Yale 
Conn. dirbti naujos filmų gamy
bos vieneto steigime.

ir organizuoti.
• Ona Valaitienė, netikėta, 

bet labai šiltai susirinkimo su
tikta viešnia iš Brooklyno, N. Y., 
buvo paprašyta tarti žodį. Jos 
žodis buvo trumpas. Džiaugėsi 
lietuviškomis pajėgomis, (ypač 
tuo faktu, kad jaunesnieji asme
nys įsijungia į aktyvų darbą.

• Inž. Adomaitis taip pat bu
vo nuoširdžiai susirinkusiųjų pa
sveikintas. Mat jis iki šio laiko 
gyveno Indianos valstybėje. Da
bar drauge su savo žmona, ope
ros dainininke Sofija Adomai
tiene, atsikėlė gyventi į Chicago. 
Reiškėsi viltis jį dažniau maty
ti. Dar dalyvavo iš Indianos vals
tybės Nemickas — Dr. Nemicko 
brolis — ir naujai iš Anglijos at
vykęs ponas Rožanskas.

• Lilijan Vanagaitienei, Mar
gučio radijo savininkei ir direk
torei, susirinkimas ilgais ir nuo
širdžiais plojimais dėkojo už nuo
latinę ir neapmokamą pagalbą 
tautiniam darbui.

• Dr. Rudokas, Chicagos sky
riaus revizijos komisijos pirmi
ninkas, savo ir kitų dviejų komi
sijos narių — Kliorės Broniaus 
ir Vaitkevičiaus Antano — pa
reiškė, kad skyriaus atskaitomy
bė yra visai tvarkoje ir siūlė ją 
patvirtinti. Susirinkimas tatai ir 
padarė.

• Inž. Biskis Gediminas, lai
kinai pavaduojąs ALT S-gos Ci

ną Variakojį, buvo sušaukęs to 
skyriaus visuotinį susirinkimą 
rugsėjo 19 dieną. Inž. Eugenijus 
Bartkus skaitė paskaitą, ir be 
to tame susirinkime dalyvavo 
netikėta viešnia, ponia čekienė 
iš New Yorko, prof. Rukuiža ir 
dailininkas Pautienius. To sky
riaus nuolatinis pirmininkas, inž. 
Variakojis, kurs laikinai yra iš
vykęs į Urbaną studijų tikslu, 
buvo taip pat atvykęs su žmona

į susirinkimą. Variakojis pasa
kojo, kad norėdamas per trumpą 
laiką baigti studijas, turįs labai 
daug dirbti. Po susirinkimo buvo 
dar kavutė ir pašnekesiai. Ypa
tingo dėmesio susilaukė nuosmu
kio tema ir New Yorke įvykusi 
paroda. Iš pašnekėsiu taip pat 
aiškėjo, kad daugumas Cicero 
skyriaus narių yra nusiteikę 
vykti į Bačiūno farmoje įvyk
siančią iškylą.

• E. čekienė buvo susirinkimo 
paprašyta pasidalinti mintimis. 
Pirmučiausia ponia čekienė atsa
kė į dail. J. Pautienio paklausimą 
apie seimo metu ruoštą parodą. 
Toliau papasakojo įspūdžius iš 
Kalifornijos — ji, iš ten grįžda
ma, užsuko į Cicero ir Chicago 
Daug įdomių dalykų p. čekienė 
papasakojo apie šiemetinių kon
gresų rengimo eigą. Ji, mat, bu
vo jų visų rengimo komisijose.

Julius šakelė

MARTYNAS JANKUS
AUŠRININKAS IR MAŽOSIOS LIETUVOS 

PATRIARCHAS
JONAS MIŠKINIS

CHICAGO IR CICERO
• Inž. A. Bakšys, Amerikos 

Lietuvių Tautinės Sąjungos Chi
cagos skyriaus pirmininkas, bu
vo sušaukęs visuotinį skyriaus 
narių susirinkimą rugsėjo 21 
dieną buv. „Menininkų Klubo” 
patalpose. Pats inž. Bakšys pa
darė pranešimą apie skyriaus 
veikimą, kuris susirinkimo buvo 
priimtas. Susirinkimas padėkojo 
inžinieriui Bakšiui už $50.00 au
ką visokioms skyriaus išlaidoms 
apmokėti.

• Dr. Paplėnas, ALT S-gos vi
cepirmininkas, buvo išrinktas 
tam Chicagos skyriaus visuoti
nam susirinkimui pirmininkauti. 
Salė buvo gauta tik 2 valandoms. 
Dr. Paplėnui sumaniai vadovau

jant, viskas buvo atlikta per tą 
laiką.

• Inž. Eugenijus Bartkus, ALT 
S-gos pirmininkas, labai suglaus
tai pranešė apie buvusių trijų 
kongresų nuveiktus darbus, jų 
pasisekimus ir pasitaikiusius 
trūkumus. Kalbėjo ir apie jo, 
kaip ALTo vicepirmininko, pa
reigas, kurios jau dėl visiems 
plačiai žinomų sąlygų nesančios 
lengvos.

• Teodoras Blinstrubas, ALT
S-gos sekretorius, padarė labai 
įdomų ir savo išvadomis drąsų 
pranešimą apie Pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimą. Ponui 
Blinstrubui atrodo, kad ALT Są
jungos vadovai tame seime ne-

šiemet sukako 100 metų, kai 
gimė Martynas Jankus, garbin
gas aušrininkas, Mažosios Lietu
vos patriarchas ir aktyvus visuo- 
meninkas.

Jis gimė 1858 m. rugpiūčio 
mėn. 7, d. Mažoje Lietuvoje, ne
toli Tilžės, šiapus Nemuno, Bi
tėnuose. Jo tėvai buvo ūkininkai, 
iš kurių vėliau 'Mirrtynas pavel
dėjo stamboką žemės gabalą. Bi
tėnų kaimas, esąs dešiniajame 
Nemuno krante, iš visų pusių 
apsupa garsųjį savo senove ir 
padavimais Rambyno kalną.

Nors tais laikais, kada augo 
Martynas, apie lietuvišką tautiš
kumą ir tautinį susipratimą šia
pus ir anapus Nemuno maža kas 
tegalvojo, vis dėlto Jankus išau
go karštu patriotu, susipratusiu 
lietuviu ir atkakliu lietuvybės 
kovotoju.

Martynas Jankus, dvidešim
ties metų jaunuolis, drąsiai sto
jo į kovą dėl lietuvybės, dėl savo 
tėviškės ir visos Lietuvos išlais
vinimo. Tada jis pagarsėjo ne 
vien Mažoje Lietuvoje, bet ir 
Vokietijoje, parašęs kaizeriui 
Viliui I protesto raštą dėl nieki
nimo Mažosios Lietuvos lietuvių

mes esame gimę" autorium.. Sau- 
erveino dar labiau paskatintas ir 
padrąsintas, susiradęs vienmin
čių ir talkininkų, būtent: J. Mik- 
šą, M. šernių, Višteliauską ir ki
tus, matydamas, kad vien Mažo
sios Lietuvos lietuviai priešingai 
galybei vargiai beatsispirs, ry
žosi savo veiklą plėsti į Didžio
sios Lietuvos pusę, tuo metu vi
sai netekusią lietuviško spaus
dinto žodžio. Tuo būdu buvo pa
ruošta dirva dr. J. Basanavičiaus 
„Aušrai” atsirasti.

Savo pažįstamus

IRENĄ ANDOLYTĘ
ir

HENRIKĄ JOHANSONĄ,
sukurusius šeimos židinį, sveikinu ir linkiu saulėto gyve
nimo

A. Cibas.

vičiui, nauju „Aušros” redakto
rium pakvietė J. Šliūpą. Slaptai 
atvykusį į Bitėnus J. Šliūpą M. 
Jankus laikė savo namuose. Be 
to, jis dar išpirkinėjo Otto Mau- 
derodės spaustuvei duotus „Auš
ros” vekselius. M. Jankui tuos 
vekselius teko išpirkti, pardavus 
pusę savo kaimenės.

Aušros leidimas ir josio,s pa
laikymas buvo svarbiausias, ta
čiau ne vienintelis, ano meto dar
bas, kurį dirbo Martynas Jankus 
vardan lietuvybės. 1882 metais 
su Jurgiu Miksų ir kitais susi
pratusiais Mažosios Lietuvos lie
tuviais įsteigė pirmąją patrijoti- 
nę lietuvišką draugiją „Biru
tę” ir išleido lietuviškų dainų 
rinkinį, kuris daug prisidėjo prie 
kėlimo lietuviškos sąmonės ana
pus Nemuno.

Aušros technikinis redaktorius 
ir kitų laikraščių bendradarbis

1883 m. M. Jankui ėmus ak
tyviau veikti, pradėjo eiti Aušra. 
Kitais metai M. Jankus su J. 
Mikšu išleido Aušros kalendorių, 
kuris paplito po visą Lietuvą. 
1884-5 m. M. Jankus buvo ne 
vien Aušros leidėju, bet ir atsa
kinguoju redaktorium. Sustojus 
Aušrai, M. Jankus buvo pradė
jęs leisti Garsą. Pasirodžius Var
nui, tapo to laikraščio talkinin
ku.

Spausdinimas lietuviškų kny
gų ir laikraščių spaudos draudi
mo laikaisM. Jankui tiek darė 
žalos, kad už spaudinių skolas 
net keliais atvejais jo turtas bu
vo išvaržomas. 40 kartų jo na
muose buvo daromos kratos, per 
40 kartų jis pats buvo teisiamas. 
Nepaisydamas visokiausių sun
kumų, M. Jankus pasiliko lietu
viško spausdinto žodžio uoliau
sias gamintojas ir skleidėjas iki 
nat I Pas. karo. 1913 metais mirė 
M. Jankaus žmona, io darbu tal-

Vokiečiai naikino kalbas
M. Jankus dėl šio rašė taip: 

girdi, po 1870-71 m. karo su ūkininkė Ona Puknytė. 
prancūzais vokiečiai, likę nuga
lėtojais, ryžosi visas kitas gimi
nes ir kalbas ne tik Prūsuose, bet 
ir pasauly naikinti. Tuo savo 
„galingumu” ir lietuviškąją kal
bą, kurią 600 metų naikino, po 
to galutinai uždraudė. Išvijo lie
tuviškąją kalbą iš mokyklų, iš 
teismo ir kitų įstaigų. Toks prū
siškos valdžios pasielgimas ne
maloniai įžeidė lietuviškai kal
bančius lietuvius. Kilo nepasi
tenkinimas, kuris, kunigėlių mal
šinamas, pasireiškė pirmiau pe-

Gelbėjimo Komiteto, vadovavu
sio Klaipėdos sukilimui, M. Jan
kus savo autoritetu parėmė tą 
svarbųjį žygį, o savo drąsiu žo
džiu ir nepalenkiamu nusistaty
mu, kad Mažoji Lietuva kuo vei
kiausia turi susijungti su Didžią
ja Lietuva, daug prisidėjo prie 
sėkmingo, ir tikslaus to sukilimo 
vaisių panaudojimo.

Klaipėdą ir jos kraštą prijun
gus prie Lietuvon, M. Jankus ir 
toliau tebedirbo lietuvišką dar
bą, kurį iš pat jaunų dienų pasi
rinko svarbiausiu savo gyvenimo 
uždaviniu. Rambyno kalnas bu
vo jo gyvenimo simbolis. Kai per 
Jonines kalne buvo. rengiamos 
iškilmės, jisai, kaip tas senovės 
laikų vaidila, dažnai teberymo- 
davo prie aukuro, simbolinančio 
jo didžius darbus, ir atvykstan
tiems ant Rambyno kalno pasa
kojo. apie nenykstančią tikrosios 
ir nepalaužiamosios lietuvybės 
galią. Jis mėgdavo dalyviams sa
kyti:

Valdė mus kryžiuočiai, lenkai,
Valdė mus visokie stonai,
Šiandien viršus mūsų rankoj,
Šiandien mes lietuviai ponai!

Skaudus gyvenimo likimas
Martynas Jankus tikėjosi sa

vo gyvenimo kelią baigti numy
ktuose Bitėnuose. Tačiau gyve
nimo likimas kitaip lėmė. 1939 
m., hitlerininkams okupavus 
Klaipėdą ir jo kraštą, Jankus su 
širdgėla paliko gimtąją tėviškę 
— Bitėnus, persikėlė į Kauną. Ir 
čia jam neilgai teko džiaugtis 
laisvosios Lietuvos gyvenimu. 
Bolšėvikams okupavus Lietuvą, 
jis labai sielojosi ir pergyveno 
tas golgotiškas kančias kartu su 
visa lietuvių tauta. 1941 metais 
vokiečiams okupavus Lietuvą, 
naciai įsakė iš Karo Muziejaus 
sodelio pašalinti Martyno Jan
kaus biustą; tas įvykis labai jį 
paveikė.

Antrosios bolševikų okupaci
jos metu, Martynas Jankus tam
pa benamiu tremtiniu ir atsidu
ria Vokietijoie, pabėgėliu sto
vykloje, prie Flensburgo. čia be
gyvenant, jo sveikata ėmė silp
nėti. ir 1946 m. gegužės mėn. 27 
d. užgeso io gyvybė. Jankus mi
rė, bet jo idėjos lietuvių tautoje 
liko gvvos.

Martvnas Jankus paliko švie
saus. kilnaus idealisto lietuvio 
atminima, ir io garbės netemdo 
nė menkiausia dėmelė.

Atsidūrė tremtyje
Kilus I Pas. karui, M. Jankų 

ištinka dar kitokios nelaimės. 
Rusų kariuomenė, įsibrovusi į 
Rytprūsius, 1914 m., M. Jankų 
kartu su kitais Mažosios Lietu
vos gyventojais ištremia į Ru
sijos gilumą, kur išbuvo iki 1917 
metų. Grįžęs iš Rusijos, randa 
tėviškę karo audros sugriautą. 
Besitvarkydamas ūkyje, ne tik 
randa laiko lietuviškam darbui, 
net, ruošiant Mažosios Lietuvos 
prijungimą prie Nepriklausomos 
Lietuvos, parodo ypatingą veik
lumą.

Padėjo Klaipėdos' sukilimui
1922 m. gruodžio mėn., stoda

mas priekin Mažosios Lietuvos

gimtosios kalbos ir kitokių tei- ticijomis į ciesorių Vilhelmą I.
Vienok tos visos peticijos, pasi
skundimai nebuvo paboti. Tuo
met gimė toji mintis, būtent — 
gintis. Išaugo mintis apie visą 
Lietuvą. Kai Prūsų valdžioje tik
tai mažoji dalis lietuvių gyvena, 
o rusų valdžioje tebėra senoji 
^galingoji Lietuva, kurioje gyve
na* per p milijonus lietuvių, tai 
tikra Kęstučio, Birutės ir Vy
tauto tėviškė, kurią sukėlus, jau 
būtų galima lietuviams išsilai
kyti ir daug ko pasiekti. Dabar 
buvo galvota, kaip prieiti prie 
rusų valstybėje gyvenusių lietu-

sių.

Pažintis su kitais veikėjais
1881 metais M. Jankus susi

pažįsta su dideliu lietuvių kalbos 
ir lietuvybės mylėtoju bei rėmė
ju daktaru Sauerveinu, ,plačiai 
žinomo eilėraščio „Lietuviais

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 

kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

Įtampai Tolimuosiuose Rytuose nemažėjant, 83-ji kovos lėktuvų eskadrilė iš Kalifornijos permesta 
į Formozą. šios bazės įgula gali panaudoti atominius ginklus prieš komunistinę Kiniją, jeigu pri

reiktų.

viu ,ir antrasis kelias spaus-

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

Adintas žodis.
Taip, pasak M. Jankaus gimė 

sumanymas leisti lietuvišką laik
rašti lotynų raidėmis, skirtą ne 
Mažajai, bet Didžiai Lietuvai.

Aušros leidimo rūpesčiai
Tačiau maža buvo vien tik su

manymo. Reikėjo tam laikraš
čiui redaktoriaus, bendradarbių 
ir lėšų. Redaktorium tapo dr. J. 
Basanavičius. Bet „Aušros” pre
numeratos reikalas ir lėšos gulė 
ant M. Jankaus.

Daktarui J. Basanavičiui be
gyvenant Pragoję, o pirmam 
„Aušros” technikiniam tvarky
tojui Jurgiui Mikšui pasitrau
kus nuo „Aušros” leidimo ir re
dagavimo, pritariant J. Basana-
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