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Vokietijos rinkimai jau pra
ėję, vokiečiai vėl grįžo prie kas- 

. dieninio darbo, ir, atrodo, su 
rinkimine padėtim visi apsipra
to. Tik Maskva negali tų rinki
mų užmiršti ir. kasdien prie jų 
vis dar grįžta. Grįžta greičiau
sia todėl, kad komunistai Vokie
tijoje skaudžiausiai pralaimėjo. 
Iš gautų ankstyvesniuose rinki
muose 5% balsų nusmuko į 2% 
balsų skaičių ir jokios vietos 
parlamente nebeturi.

Mums buvo įdomu pasekti 
Maskvos radijo kasdieninius 
šauksmus dėl Vakarų Vokieti
jos rinkimų ir pasižymėti tų 
šauksmų būdingesnius tvirtini
mus. štai Maskva teigia, kad 
Vakarų Vokietijoje rinkimai bu
vo visiškai nelaisvi, kad ten bu-' bus rūpestis spręsti iki rinkimų 

vilkintus klausimus. O jų tarpe 
didžiausias vilkintas klausimas 
ir yra kaip tik Vokietijos gink
luotų jėgų sukūrimas.

tams yra ne kas kitas, kaip tik 
Maskvos noras ir drauge išsi- 
davimas, kad Maskva to nori 
savo tikslams. Bet žinant, ko- 
kios komunistinės jėgos veikia 
kai kuriuose kaimyniniuose kraš
tuose, ypač t’rancūzijoje, žinant 
daugelio Europos kraštų pažiū
rą į prisikeliančią Vokietiją, ga
lima ntimatyti, kad ir stiprios 
Vokietijos vyriausybės padėtis 
nebus tokia lengva, kaip iš pir
mo rinkiminio įspūdžio galima 
susidaryti.

Iš porinkiminių Adenauerio 
pareiškimų ir pačios CDU par
tijos pasisakymo matyti, kad vy
riausybėj pasiliks visos tos pa
čios koalicinės partijos ir kad 
pirmuoju vyriausybės uždaviniu

vo laimėta teroru. Rinkimų me
tu, esą, buvo labai daug suėmi
mų (nesako, kad tie suimtieji 
buvo agentai iš Rytinės zonoB 
atsiųsti rinkimus trūkdyti), kad 
prieš rinkimus ir rinkimų metu 
komunistams nebuvo galima 
laisvai paskleisti rinkiminę lite
ratūrą ir ta literatūra įtikinti 
gyventojus, koks pavojus vokie
čius ištiks, jei rinkimus laimės 
Adenauerio koalicijos partijos, 
žodžiu, rinkimai praėję baisiam 
terore ir balsuotojų persekioji
me — kasdien šaukia ir drauge 
verkšlena Maskva. Tuos visus 
kaltinimus jie kartoja tokius, 
kokius patys stropiai atlieka Ru
sijoj ir kituose 
kraštuose.

Antras Maskvos 
davinys dabar yra 
mynines valstybes, ypač daug 
baimės ir bėdų turinčią Prancū
ziją, kad Vokietija dabar yra 
pačioj pavojingiai)šioj stadijoj 
ir jei Prancūzija nebus atydi, ji 
užsitrauks amžiną nelaimę. Ta 
amžinoji nelaimė yra Vokieti
jos apginklavimas. Esą, visos 
kaimyninės valstybės turinčios 

■ viską daryti,’ kad. tik Vokietija 
neturėtų kariuomenės.

Sekantieji tuos Maskvos šauk
smus pilnai supranta, kad tie

f

pavergtuose

šauksmo už- 
įtikinti kai-

VILTIE/ 
NAMAI

Daugelis tautinės minties vei
kėjų, nuoširdžia savo talka, yra 
parėmę Vilties namų pirkimą ir 
įrengimą: įstodami nariais į Vil
ties Draugiją arba aukodami na
mų fondui. Daugeliui Dirvos 
skaitytojų mes buvome išsiun- 
tinėje ir specialius lapelius, ku
riuos prašėm užpildyti ir mums 
gražinti. Iki šio laiko tokių la
pelių yra grįžę 451, ir visi su 
realia parama. Bet nemažiau 
kaip dvigubai tiek lapelių dar 
negrįžo ir jie tebėra skaitytojų 
stalčiuose. Kadangi Vilties namų 
rėmėjams pažadėtų dovanų pa
dalinimą jau greit rengiamės 
atlikti, tai, prašome nedelsti ir 
mums lapelius, su savo parama 
gražinti. Jūsų talka bus didelė 
ir mums padėsit suplanuotą dar
bą įvykdyti.

Parama Viltieg namui įrengti 
dar būtinai reikalinga, štai jau 
ruduo, gi mes dar neturime šil
dymo, kurio įrengimas visam 
namui kaštuos netoli tūkstančio 
dolerių. Ir tų pinigų iš niekur ki
tur negausi, kaip tik iš tauti
nės minties asmenų, Vilties na-

mų rėmėjų ir draugų. Taigi mes 
dar kartą raginame visus Dir
vos skaitytojus, kurie tik išgali, 
atsiminti mūsų prašymą, padėti 
mums baigti įrengti Vilties na
mą ir gražinti mums tas išsiun
tinėtas korteles.

.Pastaruoju metu Vilties na
mams savo aukas atsiuntė šie 
skaitytojai:
Staniškis Br., Detroit ..,,$2.00 
Mieželis Vladas, Chicago .... 2.00 
Juodvalkis Jonas, Cicero .... 2.00 
Kąsnis Vytautas, Chicago 1.00 
Y- G., Rochešter ..............  1.00
Siliūnas Bronius, Chicago 2.00 
Saladžius Juozas, Rochešter 2.00

Visiems aukotojams dėkojame 
ir tikimės, kad ir kiti Dirvos 
skaitytojai Vilties namą 
rems.

pa-

IŠ VOKIETIJOS

[
Į augščiausią valstybės vietą — augščiausiojo teismo pirmininku, mirus F. M. Vinson, rimčiau
siais kandidatais laikomi šie respublikonų veikėjai (iš kairės): Harol H. Burton, Earl Warren ir 

Thomas E. Dewey.

TRETI RINKIMAI ŠIAIS METAIS. — NAUJA DANIJOS KONSTITUCIJA. — IKI ŠIOL PIR
MAVO SOCIALDEMOKRATAI, BET PASKUTINIUS TREJŪS METUS BUVO OPOZICIJOJ. 
— VILIOJA MASKVOS TAIKOS SIRENOS. — DANIJA KELIA DAUG RŪPESČIŲ NATO 

VADAMS.

(Mūsų Europos bendradarbio)

Jugusląvijos vaidmuo pokari
niam laikotarpy labai įvairus ir 
nuolat keliąs daug rūpesčių, štai 
Tito, apkaltinęs juguslavų par
tizanų vadą Michailovičių ir jį 
likvidavęs, pasidaro Jugoslavijos 
diktatorium ir didžiausiu Mask
vos draugu, štai Tito su Maskva 
nutraukia ryšius ir pasidaro di
džiausiu komunistinio interna
cionalo priešu, štai pas Tito 
lankosi gausios delegacijos ir 
pats Tito net keliaują į Angliją 
ir priimamas karališkosios šei
mos vizitui. Pats Churchillis, 
šluostydamas prakaitą ir dairy
damasis, kad negautų iš jugu
slavų patriotų kulkos, vaidina 
Titui didelę draugystę. Gi dabar 
štai vėl žinios, kad Tito atnau
jina ryšius ne tik su Maskva, 
bet ir su visais komunistiniais 
kaimyniniais Maskvos satelitais.

Juguslavija, karo metu nua-
patarimai kaimyniniams 1<raš-' lintas ir socialiniai labai neiš-

Tito, Jugusląvijos diktatorius, kalba 200,000 juguslavų miniai 
Triesto likimo klausimu. Tito nori, kad Triesto, miestas būtu su- 
tarptautiptas, o kraštas Valdomas Jugusląvijos. Italai siekia, kad 
Triestas priklausytų Italijai ir reikalauja paramos iš. Amerikos, 

Anglijos ir Prancūzijos.' x ...

lygintas kraštas, nešė didelį 
skurdą ir nemažus nedateklius. 
Tito manevravimas tarp Mask
vos ir Vakarų, kaip pripažįsta 
Jugusląvijos ūkiniai žinovai, 
ekonomines bėdas labai sumaži
no ir visas katastrofines ūkines 
skyles užkaišiojo. Ir ne tik už
kaišiojo, bet ir pramonę gerokai 
pakėlė. Ir kai visa tai įvykdyta, 
štai Tito, atrodo, vėl pradeda 
naują žaidimą.

Daugelis Jugusląvijos stebė
tojų teigia, kad naujam Tito po
litiniam žaidimui lauką atidarė 
Stalino mirtis ir į Maskvos' sostą 
atėjimas naujų valdovų. Taip 
pat tam žaidimui labai daug pa
sitarnavo ir Vakarų labai dide
lis dėmesys Juguslavijai, kurios 
geografinė padėtis visada buvo 
ir tebėra dėmesio centre. Tito, 
pilnai suvokęs savo svorį, nau
jais manevrais, esą, norįs vėl 
lengvai pelnyti didesnę pagalbą 
Juguslavijai, stipriau įsitvirtin
ti pozicijose ir jose perdaug ne- 
siangažuojant niekam, patogiai 
laviruoti. Kai kas tokią Tito po
litiką tiesiog vadina sukta po
litika, kuri nėra pastovi ir daž
niausia neša dideles staigmenas.

Paskutiniai Tito politiniai ėji
mai yra reikalavimai dėl Triesto 
uosto ir Triesto krašto. Taip pat 
ir Tito vyriausybės paskelbimas, 
kad jie siunčia savo ministerius 
į Bulgariją ir Vengriją. Neuž
mirštama ir Tito neseniai pasa
kytų lyg patariamųjų žodžių ki
tiems kraštams, kad su Maskvą 
reikia derėtis ir neužtrenkti du
rų. Daugelis tada klausė, ką reiš
kia toks Tito dėmesio atkreipi
mas į Maskvą. Ir dabartiniai 
nauji kivirčiai Tito su Italija dėl 
Triesto ir Tito naujas dėmesys 
komunistiniams kaimyniniams 
kraštams tą klausimą dar labiau 
sustiprina., Vėl pasigirsta .nauji 
klausimai: ar Tito neapgaus ?

Kongreso atstovas Kersten, 
savo šeimos narių, A. Rudžio ir 
M. Kižytės lydimas nuo rugpjū
čio 29 iki rugsėjo 2 dienos pra
leido VLIKo aplinkoje, čia jis 
turėjo pasikalbėjimus su VLIKo 
nariais, Vykd. Tarybos ir Baltų 
Centrinės Tarybos nariais. Iš 
VLIKo būstinės išvyko į Muen- 
cheną. Be kitų vietovių jis nu
mato lankytis Ramoje ir Lon
done. -

Rugsėjo mėn. pradžioje Tue- 
bingene, Vokietijoje, įvyko Lie
tuvių Fronto veikėjų pasitari
mas. Tame pasitarime,. be Vo
kietijoje gyvenančių tos organi
zacijos veikėjų, dalyvo iš Romos 
prof. Z. Ivinskis, iš Stockholmo 
J. Pajaujis ir JAV J. Brazaitis. 
Kaip mus informuoja, pasitari
mo dalyviai su VLIK žmonėmis 
susitikti vengė.

Kaip žinia Lietuvių Frontas 
iš VLIKo yra pasitraukęs ir Cle- 
velande įvykęs tos-^organizaci- 
jos narių suvažiavimas tą pa
sitraukimą yra užgiręs.

Rugsėjo 22 d. Danijoje bus 
renkamas naujas parlamentas. 
Šiais metais tai bus jau antri 
parlamento rinkimai. Negana to. 
Gegužės mėnesį danų tauta tu
rėjo dalyvauti, . be to, dar ir 
referendume. Tad jau treti rin
kimai vienerių metų būvyje. 
Kaip visa tai atsitiko?

Jau seniai Danijoje buvo dis
kutuojamas valstybės konstitu
cijos keitimo klausimas, šių me
tų sausio mėn. pradžioje visos 
penkios didžiosios partijos su
sitarė dėl reformų ir kovo 28 d. 
parlamentas priėmė konstituci
jos pakeitimų, kurio svarbiau
sios naujovės buvo tokios:

'• 1) panaikinami antrieji" ^rū
mai (Landsting) ii- įvedama vie
nerių rūmų sistema;

2) vyresnioji karaliaus duktė 
paskelbiama sosto įpėdine, jei
gu valdovo šeimoje nėra sūnaus. 
Ligšiol sostą galėjo paveldėti 
tiktai vyriškis;

3) Grenlandija, kuri buvo lai
koma kolonija, paskelbiama ne
daloma Danijos teritorijos dali
mi, turinčia teisę dalyvauti par
lamento rinkimuose;

4) Pakeičiami nuostatai dėl 
neriboto valstybės suverenumo, 
tokiu būdu įgalinant Danijos 
prisidėjimą prie tarptautinių or
ganizacijų, kurių žinion kai kų-

riose srityse pereina suvereni
nės teisės.

Tuojau po ano nutarimo buvo 
paleisti tiek pirmieji rūmai 
(Folketing), tiek antrieji rūmai 
ir balandžio 21 d. įvyko nauji 
abiejų rūmų rinkimai, dar pagal 
senosios konstitucijos nuostatus. 
Vyriausias šių rūmų uždavinys 
buvo pasisakyti 'dėl naujosios 
konstitucijos. Gegužės mėn. pra
džioje naujasis parlamentas 125 
prieš 6 balsus, dviem susilaikius, 
pritarė konstitucijos pakeitimui. 
Tačiau tuo dar ne visos danų 
demokratijos taisyklės buvo iš
semtos. Dar reikėjo atsiklausti 
pačios tautos. Gegužės mėn. 28 
jL buvo surengtas tautos refe-
rendumas, kuris pasisakė tei* 
giamai dėl naujosios konstitu
cijos. Dar“ pasiliko paskutinis 
aktas, kol naujoji santvarka pa
galiau įsigaliojo, būtent, reikėjo 
dar karaliaus parašo, ši labiau 
formalinė ceremonija buvo at
likta birželio pradžioje, tad kon
stitucija įgavo teisinę galią. Bet 
tuo pačiu buvo paleistas ligšio
linis parlamentas, o rugsėjo 22 
d. busimieji rinkimai vyks jau 
pagal naujosios konstitucijos 
nuostatus. Bus renkami tik pir
mieji rūmai (Folketing), nes, 
kaip jau sakyta, antrieji rūmai 
panaikinti. Ta gana sudėtinga 
danų demokratijos mašinerija 
tenka aiškinti, kodėl šiemet tau
ta net tris kartus iš eilės turi 
balsuoti.

Pagal naująją konstituciją 
sosto įpėdininkystė .atitenka 13 
metų amžiaus karaliaus vyres-

niajai dukteriai Margaritai, bet 
oficialiai ji bus paskelbta sosto 
įpėdine tiktai 1958 metais, kai 
sukaks 18 metų amžiaus. Ligi 
tol karaliaus brolis Kliudąs va
dinsis kunigaikščiu — sosto įpė
diniu, o Margarita ir toliau lan
kys panelės Zahlės augštesniąją 
mergaičių mokyklą, ■ nes kara
liškoji pora pageidauja, kad duk
ters gyvenimas nieku nepasi
keistų. Danų demokratija ir 
šiuo atžvilgiu eina savaimingais 
keliais.

Danijos politiniame gyvenime 
jau kelintą dešimtmetį vadovau
jamą vietą užėmė socialdemo
kratai. Jie turi parlamente stip
riausią frakciją (priešpaskuti
nėje tautofi atstovybėje 59 at
stovai iš bendro parlamento na
rių skaičiaus 149). Bet prieš 
beveik tris metus, 1950 m. spalio 
mėn., tuometinis socialdemokra
tų ministeris pirmininkas Hed- 
toftas parlamente dėl savaime 
menkniekio (dėl sviesto raciona- 
vimo panaikinimo) suklupo ir 
gavo atsistatydinti. Naują vy
riausybę sudarė Ericsenas, pa
sirėmęs dviejų dešiniojo sparno 
partijų koalicija: konservato
riais (27 atstovai) ir liberalais 
(32 atstovai). Tokiu būdu ši 
konservatorių ir agrarų koali
cija turi parlamente 59 balsus, 
taigi tiek pat, kaip ir opozicijoje 
pasilikę socialdemokratai.

Danijoje jau nuo seno yra pa
plitęs įsitikinimas, kad jokia 
vyriausybė neišsilaikys prie vai
ro, jeigu joje nėra socialdemo-

(Perkelta i 5-tą pusi.)

Pasaulyje priskaičiu o j am a 
150.000 radio mėgėjų, siunčia
mųjų' stočių, 
liai yra JAV.

kurių du trečda-

/

VISAM PASAULY
• Vokietijoje rugsėjo mėn. 10 d. pradėti dideli NATO ka

riniai manevriai. Dalyvauja netoli 200,000 karių.
• šiaurės Korėjos delegacija, vadovaujama min. pirmininko

Kim II Sung, lankosi Maskvoj gauti instrukcijų ką toliau daryti.
Ją pasitiko Molotovas ir Bulganinas.

• Prancūzų karinės jėgos Indokinijoj pradėjo puolimą prieš 
komunistus. Puolimą parengė aviacija smarkiu bombardavimu.

• Chicagoje į demokratų suvažiavimą susirinko virš 1500 
atstovų. Jie mokėjo po $100 už pietus. Dalyvavo buvęs preziden
tas Truman ir kandidatas į prezidentus Stevenson. Respublikonų 
valdžiai padaryta daug pastabų, šį suvažiavimą laiko demokratų 
ruošimosi pradžia 1956 m. rinkimams.

• Lenkijos delegacijos narys Korėjoje — Jan Hajdukie- 
viez, 28 metų, vertėjas, dar nepradėjęs darbo, pakeliui į pasky
rimo vietą, pabėgo ir paprašė politinio pabėgėlio prieglaudos. 
Tuo labai susinervino Lenkijos valdžia. Maskva, esą įsakiusi, 
politiniai patikrinti kitus delegacijos narius.

• Buvusi Egipto karalienė Narriman iškėlė Faroukūi sky
rybų bylą ir pareikalavo'beveik $,15,00’0 per mėnesį atlyginimo.

• J. T.. Korėjoje pareikalavo gražinti 3,404 negrąžintus 
belaisvius. Jų tarpe beveik 1000 amerikiečių. Drauge pridėjo ir 
belaisvių sąrašą. Komunistai taip pat reikalauja neva negrąžintų 
belaisvių, kurių priskaičiuoja taip pat didelį skaičių.

• Ford Motor Company per 50 savo darbo metų iš viso jau 
pagamino 40,000.000 automobilių.
' •. Mossadegh, buvęs Irano ministeris pirmininkas, perkel

tas tardymams į saugesnį kalėjimą, paskelbė bado streiką, bet 
greit išalko ir po pusdienio jį nutraukė.

• Amerikos komunistinis laikraštis Daily VVorker mal
dauja savo skaitytojų tuoj sudėti $60,000, nes, kitaip iki metų 
galo neišsilaikysiąs. ; . ’ » .' . ,

• Juguslavija, kaip praneša jų žinių agentūra Tanjug,
, pasiųs ambasadorių į Bulgariją ir ministerį į Vengriją. Tuo atsta-
. tomi diplomatiniai santykiai su tais, kraštais.' ’

• Maskvoje ikomuniptų partijos centro komiteto pirmuoju Augščiausiojo teismo rūmų vėliava, AVashingtone, mirus to teis-
sekretorium paskirtas Nikita S. Kruščev. »»----- ------------------ .... .....
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DIRVA, 1272 East 71 St.
■ ■ ■ " ■ ' .• ' . . r ■ • . . i- •

... 2.50

Viena moderniausiu,-lietuvių vadovaujama, baldų ir 
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv. 
pėdų ploto.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių 
už Chicagos be jokių primokėjimų.

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios 
mašinėlės lietuvišku raidynu.

2.75
A

2.00

2.50

w Piemuneni1 r- - -----------
Visos knygos siunčiamos paštu,- Užsakant pinigus siųskit*

DIRVA ™
Uthuanian Wcekly, published by 

American Lithuanian Presą & Radio 
Asš’n VILTIS. Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

Telcphone: HEnderson 1-6344. 
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered asr Sęcond-Class matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
tnder the act of Marrch 3. 1879.

Suhscription per year in advance: 
In the United Štates — $5.00 in Ca
nada — $5.50, elsetvhere — $6.50.

Single copie — 10 centą.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. nė pelnui), 
1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadienį. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymą.
Prenumerata metams ii anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse 85.09, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Neseniai buvo pasiųsta keli 
šimtai paketėlių su drabužiais 
lietuviams, gyvenantiems Su
valkų trikampy. Jau gauta iš 
ten nemaža padėkos laiškų, ku
rie įrodo, jog Amerikos lietuvių 
aukos yra pasiekusios mūsų tau
tiečius.

Dauguma laiškų parašyta lie
tuvių kalba, kiti — lenkų, ta
čiau iš pavardžių ir jų turinių 
nesunku suprasti, kad laiškų 
siuntėjai yra lietuviai.

Pašto ženklai ir antspaudai — 
lenkiški. Laiškų siuntėjų adre
suose, kuriais nurodoma jų gy
venamos vietos, yra žodis ”Pols- 
ka”, taigi pažymima, kad ta vie
tove priklauso Lenkijos valsty
bei.

šia proga pravartu trumpai 
prisiminti,

KAS YRA SUVALKŲ 
TRIKAMPIS.

Tai Lietuvos žemių dalis,

SVETIMA DUONA”.
paprastais žodžiais 

išreiškiama visas siel-

• Amerikos Lietuvių Tautinės A. Giedraitis, Dr. Rukša, A. 
SąjUiTgos 6-tasis Skyrius Phila- Survila ir J. Jurkaitis bei Val

dybos narys Venclauskas. Be 
to. Garbės Teismo pirmininkas 
St. Vykintas, Revizijos Komisi
jos pirmininkas V. Šukys ir sve
čiai : VLIKo atstovas p. Jaks- 
Tyris ir šveirarijos Lietuviui rią pirmaisiais Nepriklausomo 
Bendruomenės pirmininkas inž. gyvenimo metais atplėšė nuo 
J. Stankus. | Lietuvos lenkai. Svarbesnieji tos

srities centrai yra Suvalkų ir 
Seinų miestai, kuriuose, ypač 
Seinuose, prieš pirmąjį pasauli
nį karą žymiai reiškėsi lietuvių 
kultūrinis judėjimas.

Antrasis pasaulinis karas pa-

delphtjoje surinko $225.00 Va
sario 16 Dienos Gimnazijos na
mams pirkti.

• Iš Londono mus informuoja, 
kad ministerio B. K. Balučio 
sveikata pamažu gerėja.

• Rugsėjo 5 d. Chicagoje Įvy
ko Lietuvių profesorių Draugi
jos Amerikoje suvažiavimas. 
Valdyba perrinkta ta pati: B. 
Jucaitis, M. Mackevičius, A. Fla
teris, S. Stankus ir I. šlapelis.

• šiais metais, suėjo 200 metų 
sukaktis nuo garsaus lietuvio ar
chitekto Stuokos-Gucevičiaus gi
mimo. Iš jo kūrinių Lietuvoje 
likę: Vilniaus katedra, Verkių 
rūmai, ir kt. Ir komunistai Lie
tuvoje tą sukaktį paminėjo, bet 
išaiškino, kad Stuoka-Gucevičius 
buvo beveik komunistas.

• BALFo pirmininkas kan. prof. 
J. Končius rugsėjo 10-11 d.d. 
lankėsi IVashingtone ir tarėsi 
emigracijos, šalpos ir kitais 
BALFo reikalais su Mr. Scott 
McLeod, Valstybės departamen
to administratorium, kuriam 
yra pavesta rūpintis naujo imi
gracijos įstatymo vykdymu.

Tais pačiais klausimais dar 
kalbėjosi su Mr,^VVilliam II. Mc 
Cahon, užsienio šalpos reikalams 
direktorium, ir Mrs, Kiram Cole 
Houghton, valstybės sekreto
riaus padėjėja.
• Huettenfelde, Vasario 16 Gim
nazijai nupirktosios Rennhofo 
pilies salėje, rugpjūčio 29-30 d. 
d. įvyko metinis Vokietijos 
Krašto Tarybos posėdis, kuria
me dalyvavo Valdybos ir Tary
bos nariai Tėvas Alf. Bernato
nis, kun. A. Keleris, J. Glemža,

ku-

• Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas J. Kapočius redakcijai at
siuntė susipažinti spausdinamos 
enciklopedijos vieną lanką.
• BALFo centro įstaigoje pa
justa, kad visuomenė labai susi-1 keitė Lenkijos rubežius, tačiau 
domėjo naujuoju imigracijos tos lietuviškos sritys nebuvo pri- 
įstatymu. Kasdien į įstaigą at- jungtos prie Lietuvos. Bet jų 
silanko nemaža interesantų, be gyventojai pasiliko lietuviais, 
to, teiraujamasi laiškais ir te- Laike karo jie labai daug nu- 
lefonu apie šio įstatymo vykdy- kentėjo, nes turėjo pakelti len- 
mą ir dokumentų sudarymą nau- kų, vokiečių ir rusų okupacijas, 
jiems emigrantams. | 0 dabar vėl nešti sovietinės Len

kijos priespaudą. Be seniau Su
valkų trikampy gyvenančių mū
sų tautiečių, reikia manyti, kad 
ten yra lietuvių, kilusių ir iš 
kitų Lietuvos vietų. Mat, karo 
sūkuriai išblaškė žmonės iš gim-

J tųjų namų ir daug ką privertė 
apsigyventi kitur.

šiandien nesunku suprasti,

• Šveicarijos Europos Pagalba 
(Schvveizer Europahilfe) savo 
Tarybos posėdyje rugpjūčio 31 
d. nutarė Vasario 16 Gimnazijos 
bendrabučio įrengimui Rennho
fo pilyje paskirti 15.000 DM. 
dpvaną. Pinigų pervedimo for
malumams atlikti ši šveicarų or
ganizacija Krašto Valdybai jau 
atsiuntė atitinkamus įgaliojimus
• Į Vokietijos krašto valdybą 
išrinkti ir pasiskirstę pareigo
mis šie Tarybos nariai: Pr. Zun- V. Rastenio laiške, atspaustam 
dė pirmininkas, E.. Simonaitis Dirvos Nr. 36 įsibrovė klaida. B. 
vicepirmininkas, J. Glemža iždi- Raila savo akcijos rašinius prieš 
ninkas, A. Survila sekretorius ir 
J. Lukošius narys. Kandidatais 
lieka p. A. Venclauskas, A. Ma- 
karskas ir Tėv. A. Bernatonis. 
Į Garbės Teismą išrinkti St. Vy
kintas, Dr. Rukša ir p. Ramelis, 
į Kontrolės Komisiją: E. žilius, 
A. Petkevičius ir p. Damijonai
tis.

ATITAISYMAS

kultūrbolševizmą pasirašinėjo 
ne A. Vabalkšnio, bet A. Valki- 
niškio parašu.

kad gyvenimas anapus geležinės tų rudens vajaus korriitetas. Jo 
uždangos yra sunkus. Apie tai tikslas bus pravesti rinkliavą 
nekartą buvo rašyta. Tą dabar taip, kad nei vienas lietuvis New 
patvirtina iš ten ateinantieji pa
dėkos laiškai. Jų turiniai trum
pi, 'bet keli žodžiai daug ką pa
sako. štai vienas laiškas baigia
mas šiais žodžiais:
"KARTI

Trimis 
vaizdžiai
vartas ir kančia. Tai prispausto 
žmogaus dejonė. Ji jaučiama vi
sam laiško turiny, pavyzdžiui, 
kad ir šiame sakiny: "Kada vil
tis žūsta, kada daina virsta liū
desiu, džiaugsmas — ašaromis, 
ir kada nėra jokio poilsio, tai 
gyventi pasidaro nemalonu, sun
ku.”

Dėl visiems gerai žinomų prie
žasčių nereikia laukti iš jų di
delių nusiskundimų ar atviro ir 
plataus savo gyvenimo aprašy
mo. Tas žodžio laisvės suvaržy
mas žymu ir šių kelių žodžių:

"TURĖTUMĖM DA'UG KĄ 
PASAKYTI, BET...”

Laiško rašėjos "bet” duoda 
suprasti, kad jų lūpos yra už
čiauptos. Gi neturėjimas lais
vės dar daugiau sunkina jų ne
lengvą buitį ir tuo būdu neda- 
tekliai . bei vargai dar labiau 
jaučiami ir darosi nepakeliami.

Taigi tenka pasidžiaugti 
BALFo pastangomis, kad laiku 
sugebėta ateiti į pagalbą šiems 
mūsų tautiečiams.

Akivaizdoj praplėstų šalpos 
akiračių tereikia skubėti į tal
ką BALFui. Artimui aukojimo
si pavyzdį rodo patys šelpiamie
ji. Jie net dalinasi su kitais tuo,* 
ką patys gauna.
"MES TUO SIUNTINĖLIU IR

KITUS . PRIDENGĖM,
savuosius, kupė yra tokio pat 
likimo”, — rašo laiške.

šis jų jautrumas artimui tu
ri paskatinti mūsų kiekvieną, 
nepalyginamai geresnėse sąly
gose gyvenantį, atiduoti savo 
auką.

Tolimesniam šalpos darbui 
tęsti reikalingos lėšos. Tuo tiks
lu

Yorke neliktų neatidavęs aukos 
varge esantiems tautiečiams.

Nuo New Yorko neatsilieka ir 
kitos vietovės, štai viešos rink
liavos tremtinių šalpos reika
lams įvyksta Brocktone, Mass., 
ir Detroit, Mic’h. Spalio mėnesio 
pirmomis dienomis aukų rinkė
jai pasipils tų miestų gatvėmis 
ir paprašys aukos ne tik iš lietu
vių, bet ir iš kiekvieno praeivio..

Reikia tikėtis, kad aukų rin
kimo- judėjimas apims visas tas 
vietas, kur tik gyvena lietuvių, 
nes aukojimo pareiga liečia ne 
vienos kitos kolonijos gyvento- 
jus, bet visus Amerikos lietu
vius*. Vajaus pravedimas mūsų 
nelaimingųjų tremtinių šalpai 
turėtų tapti kiekvienos, kad ir 
mažos kolonijos kiekvienų metų 
pastoviu papročiu.

Antanas GirulisI

Lietuvių Prekybos Namai

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso Virginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.

Trečiad. ir sekmad. ofisaB uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE

NEW YORKO LIETUVIŲ KO
LONIJA RENGIASI PRADĖTI 

RINKTI AUKAS.
Jau organizuojamas 1953 me-

Chicagoje X Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago III. 

, šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštai. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.

kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak., 
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

Į«nones vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24-26 So. Halsted St., Chicago 8, III 
Tel. Victory 2-4226

Aušrelė (elementorius)
Stop.. Zobarskas —____2.25

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė .....__

Anglų kalbos gramatika 
J. Kukanauza ....

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas _____

Anderseno pasakos
1.00

2,00 
Arkivysk. J. Matulevičiaus 
užrašai

------- -1,------------------------------------------

Aukso kirvis
Juozas švaistas ....

Barabas
Paer Lagerkvist -__

Baltasis Vilkas
K. Binkis _________

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys 

Baltaragio malūnas
K. Boruta ___ _____

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas _____

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia____________ 2.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis ________

Džiaukis gyvenimu
O. Swett Marden -__

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas —

Daili saulytė

NESILEISKITE Į 
KELIONES...

Vasaros atostogų metu nesi
leisk į kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO^ kurio pa
galba bet kuriame pasaulio mie
ste atsidūręs greitai susirasi lie
tuvių koloniją, įstaigas, organi
zacijas ir atskirus veikėjus. Be 
to, ŽINYNE rasite smulkiai iš
aiškintą naująjį Jungt. Amer. 
Valstybių Walter-McCarren Imi
gracijos ir Pilietybės Įstatymą, 
vizų gavimo ir įvažiavimo pro
cedūrą, rasite plačiai ir supran
tamai išaiškintą J.A. Valstybių 
mokyklų sistemą, kaip įsigyti 
specialybę ar patękti į pelnin
gesnę profesiją. Turėdami ŽI
NYNĄ jusite, kad po ranka 
jums yra viso pasaulio lietuvių 
įstaigos, organizacijos, visuo
menininkai, profesoriai, dailinin
kai, muzikai, žurnalistai, rašy
tojai, įvairių religijų dvasinin
kai ir t.t. Panašaus leidinio lie
tuvių kalboje dar nėra buvę. 
ŽINYNAS būtinai reikalingas 
kiekvienam kultūringam lietu
viui. Reikalauti pas platintojus 
arba tiesiai iš redaktoriaus pa- 
siunčiant penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis, 41W. 82 St., New 
York 24, N. Y.

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis _____________ 5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______ 1.75

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė___________ _

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas______________

Gyvulių ūkis
George OnvelI _________

Haufo pasakos I ir II dalis

DIRVOS ATSTOVAI

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga_______

Karoliai
Guy de Maupaesant_____ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis ____________ 1.80

Kuprelis
Ignas šeinius _________

Kalorijom ir* doleriai
' Vilius Bražvilius_____...

Kryžkelės
A. Vienuolis__________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius ___

Keliai ir kryžkelės
Putinag ___________ ___

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis _________ po 3.00
III ir IV dalis _______ po. 3.50

Kudirkos raštai

Tel. offic’o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, 111.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1. p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr. I. Kuras'Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 

VAL.: pirmad., trečd. ir penkd.
5-8 y. v. 

šeštad. 10 v. r. — 1 v. p., p.

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 

šeštad. .3-5 v. p: p. \ 
' 7156 S, Western Avė.

MEDICAL CENTĘR
TEL.: Kabineto REpublic 7-1188 

Buto: IVAlbroOk 5-3765

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Namai ant'
J. Gliaudą 

Nemunas 
St Kolupaila 

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras_______ —

Our Country Lithuania 
V. Augustinas ...._____ _ I

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytos Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino .. 2.04 

Petras ir Liucija
Romain RoIIand _______

Pasaulio Lietuvių žinynas 
Anicetas Simutis . 

Princas ir elgeta 
. Marlė Twain .X.__

Pirmas rūpestis 
Jurgis Jankus ... 

Pragaro pošvaistės 
V. Alantu____ _

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantai _______

Per klausučių ūlytėlę 
Liudu. Dovydėnas 

Pietų vėjelis 
Vytč Nemunėlis .

Paklydę paukščiai I 
Jurgis Jankus____

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jaukus -- 

Petras štrvokas 
Juozas švaistu 

Pabučiavimai 
J. Gružas---------

Raudonasis siaubas 
. • Sslik Vogulov -----
Raudonasis Tvanas 
'■ Ignas šeinius 
Raudoni batukai 

1 Jurgis Savickis 
Ramybė man 
?' J. Kėkitu........

Raguvos malūnininkas 
V. Tamulaitis ______

Sudie, pone čipse 
James Hilton ______

Šilkai ir vilkai 
Runcė Dandierin is ... 

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija 
V. Biržiška, kiet. virš, 

papr. virš.----------
Saulės laikrodžiai 

Henrikas Nagyn___
San Michael knyga I 

Axel Munthe ....____
San Michael knyga II 

Axel Munthe .... 
šventieji akmenys 

Faustas Kirša .. 
šventoji Lietuva 

Jurgis Savickis 
šventoji Inga 

'“A. Škėma -____
Sapnų pėdomis 

V. Kazokas ....
Tarp žalsvų palapinių 

P. KešiŪnas ..
Tėvų pasakos 

A. Giedrius ..
Tolimieji: kvadratai 

J. Grišmanauskas 
Tautosakos Lobynas 

J. Balys___ ______
Tomas Nipemadis 

August Gailit 
Trylika nelaimių 

R. Spalis .... 
Tarp pelių ir vyrų 

John Steinbaek ..
Tėvelių pasakos 

A. Giedrius -v-'__________ 0.80
Ugnies pardavėjas 

Balys Rukša ...-------
, Velykų pasakos

N. Butkienė _________
Vidurnakčio.vargonai. 

Česlovu Grincevičius ... 
Vincas Krėvė Mickevičius

__ ______ ___________  
Vaikų knygelė

M. Valančius ——u------- 1-80
Vieneri metai ir viena savaitė 

B; Gaidžiūnas-----
Varpai skamba.

, Stasius Būdavu . 
Vikt Šimaitis 

Taupioji Virėja •

Užuovėja 
i Ik. Katiliškis 

Žmonijos likimas
■ V. Bagdonavičius--------------- '' 3.50

Žemaičių žemė
A. Vilainis ....--------------- 1.50

žemaičių krikštaa
P. Abelkls .............................8.50

Žvaigždėtos naktys , 
L-V Augustaitytė-Vaičiūnienė .. 1.00 
žmoii& ant vieškelio

LiOdas Dovydėnas--------- — i*#1

į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
reikalais:

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 

62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 

87 Thorold Rd.

Anglijoje
Dainora Daunoras
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4

Australijoje
Povilas Lukošiūnas, 

Box 1665 M, G.P.O., 
Adelaide, S. A.

Australia
P. Ambraza

29 Elšemere St. 
Kensington 

., Sydney 
Brazilija 

Mcldutis Laupinaitis, 
Caixa Postai 118 

Sao Paulo 
Colombia 

K. Klastauskas, 
Apartado nae 2336' 

Medellin
Venecueloje

Cristalerias Naitionales, 
Apartado 4532 

Maracay 
Venezuęla, S. A.

ir skelbimų

Baltimore, Md.
Antanas Česonis 

1323 Hollins St
So. Boston, Mass.

Brunonas Kalvaitis, 
545 East Broadway. 
Brockton, Mass. 

Bačiulis A.,
9 Broad St.

Chicago, III,
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Dayton, Ohio
J. A. Urbonas, 
1302 Lamar St.

Detrpit, Mich.
VI. Pauža, 

91B4 Qųincy Avė.

Newark, New Jersey
A. Š. Trečiokas, 

’ 314 Walnut St.
:■ -

New York-Brooklyne r
Antanas Sodaitis, 
57-56, 63rd St., 
. Maspeth, N. Y«

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St

Kregždutė
A. Rinkūnas __________

Kelias į pasisekimą
Grabau - Grabauskas ___

Lietuvių Kalbos Istorija 
Dr. P. .Jonikas________

Lyrika
K. Binkis _____________

Loreta
Stasius Būdavas--- - ----

Lietuva
A. Bendorius ,__ __ —

Laiškai žmonėms
G. Papini_ 2_________

Lietuvių Literatūra
Pranas. Naujokaitis — 

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška __________

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius —... 4.50

Lietuviškos pasakos
J. Balys ________ ________ 2.50

Lietuvių poezijos antologija 
3j Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimai)
A. Giedrius ____________ 1.50

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai ______ 8.00

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

t

VVaterbury, Conn 
Vladas Vąrneckas, . 

. 2157 N. Main SL
Hamilton, Canada 

Antanas: Mingėla, 
190 Catherine St. S.

_____ ___________________ 0.70
Lietuva tironų Pančiuose 

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jonas Andrūnaa ir Petras 
Svyrius)____ -___________ 1.50

Mažasis Lietuviškai — 
Angliškas žodynas

Vilius Pėteraitia .!-----
Metūgės

B. Pūkelevičiūtė '_____
Mėnuo vad. medaus

N. Mazalaitė ——-----
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis'

1.00
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MOTTO: I touch your lips, and all at once the aparka go fiying, 
Theae devil lipa tliat know ao will the art of iying...

. I.ESTER ALLEN & ROBERT 1I1LL
■ • 1 

rius, agr. T. Šidiškis man pri
siuntė susipažinti Vilniuje lei
džiamą NKVD laikraštį, vardu 
"Tėvynės Balsas”. Kaip paty
riau, tame lietuvių kalba prira
šomame bolševikų laikraštyje 
laikas nuo laiko paimami atas- 
kaiton kaikurie mūsų politiniai 
emigrantai, ryškiausi antikomu
nistiniai mūsų veikėjai, žmonės, 
kurių gyvų išlikimas ir tolesnė 
veikla, matyt, Lietuvos enkave
distams neduoda ramiai miegoti. 
' Tame "Tėvynės Balse” nera
dau kokių puolimų bei prieš p. 
Steponaitį, nei p. Stravinską,-nei 
p. Baltį, nei prieš bet kurį iš 
Draugo redaktorių, bet tarp kit
ko radau puikių atsiliepimų prieš 
gen. Plechavičių, gen. Raštikj, 
ministerį S. Lozoraitį, prof. M. 
Biržišką, V. Rastenj, prof. S. 
Žymantą, prof. J. Kaminską ir 
kitus. 1951 metų birželio 1 d. 
numeryje 11(61) radau ilgą 
straipsnį ir apie mane, vieną gal 
iš pačių puikiausių ir spalvin
giausių straipsnių. Turbūt su-i 
tiksite, kad patekti j augščiau 
minėtą kompaniją man buvo la
bai malonu, nors gal ir neužtar
nauta.

Nors tai labai asmeniškos ži
nios, bet jų paskelbimas gali bū
ti kiek naujas Aio laikraščio 
skaitytojams, kurie, bent i Ame
rikoje, "Tėvynės Balso” negau
na. Todėl čia kiek pavarginsiu 
to ilgo straipsnio ištraukomis. 
Tik šiek tiek, gerbdamas jūsų 
akis, sumažinsiu citatose skai
čių : kaip kadaise Drauge p. Ste
ponaitis, taip ir "Tėvynės Bal
sas" savo straipsniuose apie ma
ne beveik .kas penktą žodį ima j 
kabutes ... Aišku, paniekos la
bui.

Tad ką rašo "Tėvynės Bal- 
saš" apie Draugo taip puikiai 
nupieštą bolševizmo tarną?

Atrodo, mielas Redaktoriau, 
kad šiai temai būtų geriausia 
paskirti Vieną iš kukliausių šio 
laikraščio kaippelių ir visą ra
šinį surinkti mažytėmis raidė
mis. Tai nėra kokia svarbi te
ma. Tai tik smulki mūsų verpe
tingo gyvenimo akimirksnių kro
nika.

Visados laikiausi nuomonės, 
jfad pagarsėjimas yra neįdomus 

varginantis. Ir niekad nelau
kiau, kad teks pagarsėti Ameri
koje, kur kiekvienas mažas žmo
gelis gali tik prapulti tarp New 
Yorko dangorėžių ar paklysti 
tarp Los Angeles automobilių. 
Bet man kitaip pasisekė. Man 
Amerikoje nebuvo leista nei pra
pulti, nei paklysti. Ir už tai tu
riu būti , labiausiai dėkingas Či
kagos "Draugui”. Jau nebe pir
mi metai jis apie mane gana 
daug parašo. Jis nepagaili vie
tos aprašyti visam mano pilkam 
gyvenimui. Jis rašo ir apie mano 
draugus, mano gimines, kolegas 
laikraštininkus, mano buvusius 
ir būsimus darbdavius, apie ma
no politines, literatūrines bei ti
kybines pažiūras ir svarbiausia 
— apie mano vertę, mano dorą, 
mano talentus ir apie trūkumus 
bei nusikaltimus, kuriems sura
šyti neužtektų odos, jei tam rei
kalui paskerstume ir visus Texa- 
so jaučius.

DU BIOGRAFAI

Dirvoje jau buvau paskelbęs, 
kad į Draugo klausimus mielai 1 
galėčiau atsakyti pačiame Drau- < 
ge, nes negi apsimoka tuo var- 1 
ginti kitų laikraščių skaityto- ! 
jus, kurie, jei seka mano straips- 1 
nius, tai žino, o kurie neseka, 1 
tai jokiomis mano nuomonėmis I 
nesidomi. Bet Draugas ligšiol 
nepakvietė, nors seniau kun. J. i 
Prunskis ir kviesdavo jo laik- i 
raščiui šį bei tą parašyti...

O kai vieną Draugo bendra
darbį teko palaikyti aiškaus po
litinio nuomario (epilepsijos) 
reiškėju, ir atsisakyti duoti jo j 
straipsniams betkokius paaiški
nimus, kol tame laikraštyje bus 
tokia žurnalistinė higiena, tai 
pasigirdo atsakymai, kad, esą, 
nei vienas jų argumentas ne
buvęs sugriautas ir todėl jų tei
sybė esanti dar stipresnė. Ir pa
sikvietęs dar naujų bendradar
bių, Draugas tęsė mano biogra
fijos nagrinėjimą. Taip įdomiai, 
kad man pačiam pasidarė įdo
mu.

Ir todėl šiandien norėjau kiek 
palyginti tuos biografinius duo
menis, nes ne vienas Draugas 
kartkartėmis apie mane taip pla
čiai ir spalvingai parašo. Paly
ginimai meta daug šviesos ne 
tik į mano biografiją, bet ir į 
pačius biografus. Ir su rudenio 
vėjais pripučia’ į širdį daug gi
laus, juodo liūdesio; ir dėl savo 
paties nelaimių, ir dėl mano 
biografų, kurie juk taip pat yra 
žmonės, turintieji tik vieną ir 
taip trumpą gyvenimą šioje že
mėje. Ir kaip jiems negaila lai
ko, pagal seną J. Aisčio posakį, 
mobilizuoti armijas ir ruošti to- 

£Wis milžiniškus karo žygius 
prieš vieną silpną karei
vį!...

Kada Draugo biografai. taip 
nuodugniai nagrinėja mano grio- 
vybinius veiksmus ir gabiai ve
da mintį, jog jei ir nebūčiau (jų 
tvirtinimu, nebebūčiau ...) ko
munistu, tai jau kiekvienu at
veju savo žodžiais ir darbais 
nuolat tik Maskvai patarnauju, 
man pačiam pasidarė įdomu, o 
ką ir kaip Maskva atsiliepia apie 
mano žodžius, ir darbus. Kiek pa
tyrinėjęs, įsitikinau, kad ji at
liepia — gana panašiai, kaip 
^raugas.’

ENKAVEDISTŲ BALSAS
■ Praėjusiais metais, kai dar 
buvo vilkinės ELTOS redakto-

"Paryžiuje, kiek žinoma, Raila 
daugiau lankė’paleistuvystės na
mus, negu mokslo įstaigas ...

jau lai- 
šulu ir 

vyr. re-

TARIASI SU KUNIGAIS IR 
, < LĖBAUJA...

"Grįžęs j Kauną, jis 
komas tikru tautininkų 
gauna "Lietuvos Aido”
daktorikus pavaduotojo vietą su 
puikiu atlyginimu... Jis rašo 
čia straipsnius visokiais klausi
mais, jis garbina vokiškąjį fa
šizmą ir neapykantos seilėmis 
taško Tarybų Sąjungą ir jos lai
mėjimus. Savo literatūrine pro
dukcija jis užverčia visą fašis
tinę spaudą, — jis nori prisi- 
glemžti kuo daugiau pinigų ...

"Jis mėgsta augštą, nors ir 
purviną kompaniją... Su juo 
kasdien konferuoja fašistiniai 
šulai — kun. Izidorius Tamošai
tis,’ ktin. Mironas, kai kada net
gi Tūbelis ... Dabar jis turi tiek 
pinigų, jog per naktis .gali lė
bauti fašistų kompanijose”. (Ka
da. jis konferuoja ir užverčia 
visą spaudą savo rašiniais, jei 
ištisas naktis lėbauja, o dieno
mis juk turėtų bent truputį pa
miegoti?).

"Kadangi jis dirbo ne tik 
Smetonos, bet ir Hitlerio žval
gybai, ties Lietuva pakibęs hit
lerinės okupacijos pavojus jam 
nebaisus, — priešingai, jjs lauk
te laukia, kada galės pradėti at 
virai tarnauti kruvinajam Hit
leriui”. ..

HITLERIS JAM DUODA 
DVARĄ...

Lietuvos liaudžiai nuvertus 
fašistinį rėžimą, "Raila dumia 
pas savo tikrąjį viešpatį —•’ Hit
lerį į Vokietiją ... Dabar visos 
šio pasmirdusio žvalgybininko 
viltys sudėtos į žmogėdrą Hit
lerį ir į jo ruošiamą karą”... 
„ Hitlerio gaujoms užėmus Lie
tuvą, "savo bernui Railai hitle
rininkai paveda švarų darbą — 
jis gauna valdyti dvarą Šiaulių 
apskrityje". (Nuostabu, kad hit
lerininkai nepagalvojo, jog tam 
lėbautojui būtų buvę dar sma
giau valdyti Šiaulių Gubernijos 
alaus bravorą,!).

"Kartkartėmis jis lankosi 
Kaune, girtuokliauja restora
nuose su vokiečiais, b okupantų 
laikraščiuose dažnai pliurpia 
hitleriškos kultūros klausimais, 
rašydamas labai iškilmingu to
nu, skelbdamas, kad kruvinojo 
Hitlerio valdžia — geriausia”...

Vėliau ir vėl "Hitlerio tarnas 
dumia j Vokietiją”. Hitleriui vir
tus dvokiančiu lavonu, "sužino
jęs tai, Raila graudžiai verkia”.

"Paskui patraukia į Paryžių, 
— gal kam prireiks jo paslaugų. 
Juk jis — nors ir nedidelio ka
libro, bet gan patyręs žvalgybi
ninkas. Jis gali ruošti provoka
cijas, šnipinėti, ką reikia, ap
šmeižti per laikraščius”...

Pereitame "Dirvos” numeryje 
buvo paskelbtas Chicagos lietu
viškų radijo programų klausy
tojo pasipiktinimas profesorium 
besivadinančio Gedimino Galvos 
kiršinančiais "politiniais komen
tarais”.

Rugsėjo 4 dienos "Drauge” 
tas pats Gediminas Galva išrėžė 
savo komentarus straipsnio pa
vidalu, pavadinęs tą straipsnį 
"Neauginkime vėžio”. Apie kokį 
gi čia "vėžį” jis kalba?

Pats straipsnis rodo, kad de
magogijos vėžys — tai jau tik
rai bujoja mūsų spaudoje, ir p. 
Gediminas Galva vienas iš aki
vaizdžiausių jo augintojų. Čia 
jis pasirodo tikru to vėžio veis
lės "tobulintoju”, nes neabe
jotinai deda visas pastangas iš
ugdyti pačią piktybiniausią jo 
rūšį.'

Iš anksto galima numatyti, 
kad pasakymas nuomonės apie 
tokią G. Galvos demagogiją su
kels nemaža triukšmo demago
gijos riterių ordine. Sakys, "Dir
va”, vietoj rimtai diskutavusi iš
keltus klausimas, įžeidinėja jai 
nepatinkamų straipsnių auto
rius, juos šmeižia, iš jų tyčioja
si, juos terorizuoja ir t.t., ir 
1.1. Suprask, tie demagogijos or
dino riteriai yra šventuoliai, iš 
jų lūpų tik perlai ir deimantai 
tekrinta, tad žemai nusilenkite 
ir garbinkite juos ...

Todėl patiekiame čia visą eilę 
G. Galvos "perlų ir deimantų”, 
kad kiekvienas galėtų pats ma
tyti, kurios rūšies vienoj pasa
koj minimuosius burtus tie iš 
jo lūpų krintantieji žodžiai ati
tinka ...

Štai eilė ištraukų iš G. Galvos 
vėžio:

lietuviškuosius politinius klausi
mus, p. Lozoraitis įžūliai pradė
jo švaistytis popieriais, įgalioji
mais, tik ne laisvinimo’’ veiks
mais. Jis padarė nusikaltimą ne 
vien funkcijas, kurių neturi, bet 
ir Lietuvos valstybinę galią ban
dydamas sutelkti savo asmeny
je. Savo nesiskaitymais su nie
ku, nuolatiniu užsispyrimu, tū- 
nojimu pažeidė demokratinius 
pradus ir lietuvių tautos reika
lus.

Ne čia vieta Vliko darbus ver
tinti. Tačiau šį organizacija iki 
šio meto turėjo ganėtinai iš
minties ir supratimo net su p. 
Lozoraičiu reikalus tvarkyti, 
tiesa, toje organizacijoje būta 
kaikurių partijų atstovų, kurie 
nelyginant pigmalionai spalvas 
keitė ir lyg janusai kelis veidus 
rodė. Tačiau Vilkas visuomet li
ko solidarus ir ištikimas savo 
tikslui: pavergtą lietuvių tautą 
laisvinti ir nepriklausomą Lie
tuvą atkurti.

P. S. Lozoraitis vertėsi tūno- 
jimu ir garsinimu norint suda
ryti įtakos įspūdį. Nežiūrint su
sitarimo su Vliku, jis paskyrė 
savo patikėtinius svetur Lietu
vą atstovauti. Tas reikalas te- 
patvarkytas tik antraeilės svar
bos vietose.

"Jei Vlikas, kaip vyriausias 
ir centrinis politinis kovotojas 
Lietuvai išlaisvinti, siekė nuo
širdaus susitarimo buvusį at
stovą kvietęs net nuo savo or
ganizacijos slenksčio tvarkyti

BUOŽĖS SŪNELIS...

"Tėvynės Balsas”, net plačiau 
už Draugą, paduoda visą mano 
biografiją ir ją pradeda žodžiais:

"Gimė jis stambaus buožės 
šeimoj ...

"Vyresnėse gimnazijos klasė
se Broniukas jau žinomas, kaip 
palaidūnas...

"Gimnazijoje jis įstoja į so- ’ 
cialdemokratinę moksleivių kuo
pelę ... Tikisi per socialdemo
kratus padaryti karjerą ...

"Atvažiavęs į Kauną ,... įlen
da į kairiųjų rašytojų žurnalą 
"Trečiąjį Frontą” ir be atodai
ros barsto kairias frazes ...

"Apie 1930-31 metus sis niek
šelis netgi buvo pradėjęs šlietis 
prie kompartijos, tik iš ten ga
vo smarkų atkirtį ir į partiją 
įlįsti jam nepasisekė”...

Tr. Frontą likvidavus, jis at
sisako savo "kairumo”, '"atgau
na kvapą smetininėj žvalgyboj”, 
"netgi pradeda kandžioti iš pa
salų tuos žmones, su kuriais jis 
buvo pažįstamas”...

"Perbėgęs pas fašistus, Bro
niukas darosi pas juos bolševiz
mo ir kultūrbolševizmo žino
vu...

"Savo cinizmu, nachališkumu, 
beprincipiškumų šis buožės sū
nelis visiškai tiko įvairiems ne
švariems darbeliams, kuriuos 
žvalgyba jam pavesdavo ...

"Jo straipsniapalaikiai ima vis 
dažniau, rodytis fašistų organuo
se "Vaire" ir "Lietuvos Aide”. 
Čia jis ... šmeižia įžymiausius 
lietuvių rašytojus P. Cvirką, S. 
Nėrį ir kitus, nurodinėja, kad 
žvalgybai būtų laikas juos lik
viduoti ...

"Šiuo metu ištisas naktis jis 
praleidžia "Versalio”, "Metropo
lio” restoranuose, plačiai švaisto 
pinigus”... t ■

Kai fašistai, įvertinę jo ga
bumus, išsiunčia jį Paryžiun 
studijuoti, jis ten "buvo nusiųs- ponus railas vyti iš savo tar
tas ir su žvalgybos uždaviniais", po”...

NEAPYKANTOS SEILĖMIS 
TAŠKO SSSR...

Naujas "tautos vadas”

O KĄ RAŠO DRAUGO 
ŠTABAS?

lietuviškų
Draugas

metu jis

”DP reakcinierių laikraščiuo
se,- leistuose Vakarų Vokietijo
je, Raila išvysto nemažą veiklą. 
Jis čia rašo atsiminimus, šmei
žia tarybų valdžią, meluoja apie 
Tarybų Lietuvą, šantažuoja, pa
margindamas savo rašinius 
prancūziškų dainelių žodžiais ...

"Jis jieško naujo šeiminin
ko... Pagaliau, toks šeiminin
kas arba, amerikoniškai tariant, 
bosas atsirado. Raila pradėjo 
tarnauti naujo karo kurstyto
jams ... .

"Jis apsiputojęs neapykantos 
seilėmis taško Tarybų Lietuvos 
laimėjimus. Jeigu jis galėtų, sa
vo rankomis išnaikintų pusę Lie
tuvos gyventojų... Jis norėtų 
sukelti kuo greičiau naują -pa
saulinį gaisrą'...”

Ir pabaigoje seką "Tėvynės 
Balso" svarbi rekomendacija už
sienio lietuviams: "Pats laikąs 
visiems doriesiems lietuviams

Mes, lietuviškoji išeivijos stu
dentija, Lietuvių Studentų Są
jungos JAV-se Centrinės ir Va
karinės zonos suvažiavime 1953 
m. rugpjūčio 22-23 d.d. Chicagoj 
bendra mintimi priėjome šių nu
tarimų:

1. Tvirtai tikime Lietuvos pri
sikėlimu ;

2. Visomis išgalėmis saugosi
me save Lietuvai ir jiešdosime 
naujų kelių, įgalinančių mus dar 
pilniau vystytis Lietuvos lais
vės idėjoj, lietuviškosios sąmo
nes dvasioj ir lietuviškose tra
dicijose;

3. Savam veikime sieksime 
profesinio pasiruošimo ir kartu 
praktiškai ugdysime visuome
ninę veiklą, kad išeivijos me
tuose tinkamai pasiruošįume to
bulesniam prisikėlusios Tėvynės 
gerbūvio atstatymui, kuris pa
reikalaus visam pasaulyje iš
blaškytų tremtinių ir Tėvynėj 
kentėjusių tautiečių vieningo 
kūrybiniu jėgų subrendinimo;

4. Mums prieinamais būdais 
skleisti lietuviškosios kultūros

Tačiau S. Lozoraitis, kuris sa
vo rankose siekia sukurti liau
dinę diktatūrą lietuviškoje trem
tyje, visu įžulumu trukdo atsta
tyti Lietuvos pilnutinį atstova
vimą Didžioje Britanijoj, Pran
cūzijoj ir įsteigti Lietuvos at
stovavimą Italijoj ir Vokietijoj.

Ar galėtų mums p. S. Lozorai
tis pasiaiškinti .kodėl jis griež
tai atsisakė dalyvauti šiemeti
niame Lietuvos .nepriklausomy
bės paminėjime Romoje, kuria
me didelį entuziazmą pavergtai 
lietuvių tautai gelbėti parodė ne 
vien Italijos atstovai, bet ir Va
tikano dignitoriai ? Ag mūsasis 
naujasis "tautos vadas” turi 
tiek drąsos pasisakyti Lietuvos 
reikalu, kaip tatai padarė Itali
jos užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas ?

Galvos demagijos nusikaltimo 
įrodymus.

Ir demagogijos riteriai netu
ri teisės užginčyti mums pa
reikšti savo nuomonę apie šį G. 
Galvos pasireiškimą. O ta nuo
monė geriausiai bus išreikšta 
vienu prisiminimu. Būtent:

Kadaise Klaipėdoje būdavo 
kalbama: "Mes čia turime du 
brolius Galvanauskus. Vienas 
turi gerą galvą ir baltus getrus, 
kitas — tik baltus getrus”.

Dabar tas antrasis baltus get
rus užsidėjo ant pečių ir pava
dino juos galva...

atsiektus laimėjimus ir Lietuvos 
laisvės mintį tarptautiniame fo
rume ;

5. Suprasdami, kad lietuvių. 
kultūros ir' tautos ateitis reika
lauja visos mūsų šviesuomenės 
įsijungimo bendran branduolin,' 
kviečiame visą lietuviškąją švie
suomenę dalyvauti lietuvių stu
dentų organizacijos gyvenime, 
stengiantis nugalėti ir sunkius 
lietuvių-anglų kalbų keblumus;

6. Reiškiame padėką Sąjungos 
šalpos Fondui, jo nariams ir 
talkininkas, už idėtą darbą ir 
pastangas, ir tikimės, jog šis 
darbas vis tobulės ir klestės;

7. Kad mūšų akademinis ke
lias galėtų atsiekti skaidresnio 
spindesio, kreipiamės j lietuviš
kąją visuomenę, prašydami jos 
dvasinės ir medžiagines para
mos. Tik bendromis jėgomis 
mūsų siekimai bus tobuliau įgy
vendinti ir mūsų jauni keliai, 
grindžiami tautine ir akademine 
idėja, garantuoti Lietuvos ger
būviui.

Suvažiavimo Rezoliucijų Ko
misija:

Vytautas Černius, Kęstutis 
Kudžma, Saulius šimoliūnas

¥

Romos universiteto prof. A. 
Leher tvirtina, kad moterys ban
do nusižudyti dažniau, negu vy
rai, bet moterims blogiau seka
si pasiryžimą įvykdyti.

Jo daviniais, tarp 100.000 mo
terų atsiranda 50 norinčių nu
sižudyti, bet tik 6,8 (vidurkis) 
tai pasiseka įvykdyti. Tuo tąrpu 
tame pačiame vyrų skaičiuje 
atsiranda 35,59 kandidatai į sa
vižudžius, ir 10,77 sėkmingi nu
sižudėliai.

DIRVA

Dabar pažiūrėkime, ką apie 
tą patį nevydoną, nuolat besi
taškantį neapykantos seilėmis 
prieš sovietinę Rusiją ir sovie
tinę Lietuvą, rašo 
marijonų dienraštis 
Čikagoje.

Per du pastaruoju
gana daug visko prirašė. Tam 
tikslui dirbo visas tyrinėtojų 
štabas: Stravinskas, Steponai
tis, Gobis, Baltis, eilė kitų sla- 
pyvardininkų. Pernai, Brookly- 
no Vienybėje rašydamas Laiš
kus nuo Pacifiko, keliasdešimt 
jų gražiausių perlų buvau sure
gistravęs. Jų tiek daug, kad iš 
senesniųjų ir dabar vis pasiro
dančių vos keliolika vaizdinges- 
nių čia teįmanoma pateikti...

Štai, kaip mane'yra aprašę ir 
įvertinę švelnūs ir padorūs ka
talikiško Draugo bendradarbiai 
(nebeeituoju, bet mėginu jų pa
čių žodžiais sutraukti jų min
tis) : —

Dezertyras - pabėgėlis iš tau
tinės kovos lauko, teikiantis 
meškos patarnavimą lietuvių 
tautai, kovojančiai žūtbūtinę ko
vą ...

Pats sau pasirašęs moralinio 
bankroto' aktą. Smeigėjas peilio 
į . nugarą Lietuvos partizanui, 
žmogus, daugiausia duodantis 
progų džiaugtis bolševikams...

Bolševikinių atėjistų padugnių 
atmata. Buvęs ir pasilikęs rau
donas. Raudonasis: bedievybės 
trubadūras. Teikiantis - mūsų 
tautai pasalūniškus smūgius į 
nugarą...

kad Lie- 
Laterano 
ir kad p.

čia galima aiškiau pasakyti, 
kad p. Lozoraitis jau yra daug 
pakenkęs Lietuvos reikalui. Ta
me Romos pasitarime p. S. Lo
zoraitis įžūliai atsakė Vyriau
siojo Lietuvos Laisvinimo Ko
miteto atstovams, kad jie ne
gali rūpintis atstovų skyrimu 
Vokietijai ir Italijai.

Mes nerūstaujame, 
tuvos atstovybė prie 
atiteko svetimiesiems
Lozoraitis nesugebėjo savo dipl. 
statuso Italijoj išlaikyti. Tačiau 
nei laisvieji, nei pavergtieji lie
tuviai negali ir negalės atleisti, 
kad tai, kas anksčiau buvo pra
rasta, šiandien nesugebama at
statyti. Šis lietuviškojo darbo 
trukdymas, nuolatinės derybos 
be reikalingų pasėkų ir nuolati
nis gėdos darymas svetimųjų 
akyse karta turi būti tinkamai 
suprastas lietuvių visuomenės. 
Jei negalima tos ligos kitaip pa
gydyti, telieka operacija, kuri 
naudojama supuvusiems kūno 
narveliams išpjauti, kad svei
kuosius nuo vėžio išgelbėjus.

IR RAUDONAS, IR RUDAS, 
IR PAGONIS...

Agresyvus lozoraitininkų va
das Amerikoje,' Tautininkų ideo
logijos išniekintojas. Pagonis. 
Profanas ir mūsų protėvių re- 

( Perkelta i 4-tą pust)

Vilkas savo veikla įrodė ko jis 
vertas. Jis tegali būti papeiktas, 
kad leidosi į pernelyg ilguą pa
sitarimus su asmeniu, kuris turi 
pomėgius rankioti pageltusius 
popiergalius, kurie vietoj nuo
širdaus patriotizmo turi fašisti
nį tvaiką ir tepatarnauja mūsų 
tautos engėjui. Jei kas turi pa- 
mėgį rankioti popiergalius, , te
gul netrukdo atlikti visuotinę 
pareigą”. .

Mes nematome nei mažiausio 
reikalo eiti į diskusijas su šiais 
teigimais. Mes'šiuos G. Galvos 
"perlus” -paprasčiausiai dedame 
ant stalo, kaip daiktinius G.

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

Išmintinga šeimininkė žino, kad

BALIAUS SVEČIAI
PASIRENKA COKE

Jūsų svečiai—jauni ar vyresni— 
tikrai pamėgs ledo šaltumo Coke. 
Jo nepalyginamas skonis pakelia 
baliaus nuotaiką ... palaiko 
linksmumą. Atsimink taip pat, 
kad yra lengva patarnauti 
Coke—ledo šaltumo ir iš butelių.

Pirkit su 
dėže ar 
bent šešis

COMPANV BY .BOTTLED ŪNDER' AUTHORY OF THE COCA-COLA 
CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY ’
I. b renlaterad trado-raark. ».I953, THE COCA-COLA COMPANY
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Raudonasis ir geltonasis nuomaris Šiauliai tinka
(Atkelta iš 3 psl.) 

ligijos falsifikatorius. Skelbėjas 
lietuviškos pagonybės, kurį ne
siskiria nuo atėjistinio komu
nizmo ir praktiškai reiškiasi 
žmogaus sužvėrėjimu.

Dergėjas. Nihilistas su įnirti
mu. Vyras, pasižymėjęs bruta
lumu, barbariškumu, ciniškumu, 
pritvinkusia neapykanta prieš 
katalikų bažnyčią ir krikščiony
bę. Viešpatie, gražink jam bent 
protą, kurio jis nustojo kartu su 
religinio ir dorinio jausmo ne
tekimu ...

žmogus, neturintis nei mini- 
mum estetinės, intelektualinės ir 
moralinės kultūros.

Niekad niekur mums neteko 
gi/dėti ir skaityti, kad jis nuo 
bolševikinės srovės ir trečiafron- 
Itninkų sąjūdžio būtų atsiribo
jęs, tą sąjūdį būtų kada pa
smerkęs.

Vaizduojantis .tipingą nacinę 
kameraderiją, vadovaujantysis 
nacine etika ir demonstruojan
tis spaudos chuliganizmą. Nors 
jau į grabą įdėtas ir palaido- 
tasf'.?) Trečiojo Fronto "didvy
ris”, bet vis dar savo juodais 
žurnalistinio piršto nuospaudos 
dažais, kaip koks pasibaisėtinas

— bet tikėkimės, kad ateityje 
nurodys).

Jis nėra getas patriotas, nes 
verčiasi neigiamomis kritikomis. 
Jis kalba apie laisvę, bet pana
šiai apie laisvę nuolat šūkauja 
ir bolševikai Lietuvoje, taigi, nė
ra įrodymų, kad toks rašytojas 
yra patriotas tikra to žodžio 
prasme. (Panaši logika būtų: — 
ir J. Baltis, ir enkavedistas 
Sniečkus, kai būna išalkę, tai 
abu mėgsta pavalgyti, — todėl 
nėra įrodymų, kad J. Baltis ne
būtų bolševikas pilna to žodžio 
prasme)...

Tas žmogus naudoja šypseną 
savo drumstai praeičiai, ir tas 
neįrodo jo surimtėjimo. Bet jis 
turi turtingą žodžių rinkinį ir 
toks žmogus galėtų būti naudin
gas mūsų spaudai. (Toks, koks 
jis yra dabar, aišku, nenaudin
gas, tik vietą kitiems užima, o 
viską griauna, provokuoja savo 
kritikomis).

Ir galiausiai vienintelis tei
giamas jam palinkėjimas: — 
"Kad tasai rašytojas bent laips
niškai keistųsi ir imtųsi darbo 
Lietuvos laisvinimo reikaluose”. 
(Tik dar aiškiai nepasakyta, 
katra kryptimi jis turėtų keis- 

ligonis sutvirtina viską, ką apieĮtis ir imtis darbo: ar kaip no
rėtų marijonų Draugas, ar kaipl 
norėtų enkavedistų "Tėvynės 
Balsas”?)...

siaiškinkite dėl to bent 
kartą tarpusavyje F

vieną

BET ABUDU VIENODAI 
REIKALAUJA IŠVYTI...

jį ir Dievą nuolat rašo Drau-I 
gas...

Jo veikloje Amerikoje matome 
tos pačios negatyvinės, destruk
cinės akcijos bruožus, kuriais 
jis reiškėsi Tr. Fronte Lietuvo
je. Mūsų publicistikoje niekad 
nesame matę B. Railos pozity
vumo, noro kurti, statyti, o vien 
tik destrukciją, griovybą, ir ki
tų niekinimą, bet kokio autori
teto pašalinimą, anarchijos griu
vėsių paruošimą ...

NUOMARIO PANAŠUMAI IR 
SKIRTUMAI

IR KO TIK JIS DAR 
NEIšNfEKINOI...

BRANGUS LIETUVIAI IR LIETUVĖS
Jūsų nepertraukiamas duosi 

numas sudarė mums galimumą 
per devynis metus šelpti tremti
nius, kuriuos Antrasis Pasauli
nis Karas įstūmė į vargą. Ne
maža dalis tremtinių, kaip žino
te, įsikūrė Amerikoje ar kituo
se kraštuose.. Tačiau apie de
šimt tūkstantių nelaimingųjų, 
ne dėl jų pareinančių priežasčių, 
turėjo likti Europoje tremtinių 
būklėje. Jų gyvenimas, kaip pa
tyrėt, yra sunkus ir be artimo 
pagalbos veik neįmanomas. To
dėl Bendrasis Amerikos šalpos 
Fondas negali nematyti šių mū
sų tautiečių sunkaus likimo ir 
neišgirsti jų pagalbos šauksmo.

Neabejojam, kad kiekvienas 
Amdiikos lietuvis, tiek čia gimę, 
tiek senieji, tiek naujieji atei
viai, supranta tos pagalbos rei
kalingumą. Todėl kreipiamės į 
visą' lietuvišką visuomenę, pra
šydami vėl ištiesti duosnią ran
ką- mūsų broliams. Visose vie
tovėse, kur tik lietuvių gyvena
ma, praveskime rinkliavas pini
gais ir rūbais.

Į šią talką kviečiame visas pa
rapijas, BALFo skyrius ir aps
kritis bei visas kitas organiza
cijas. Darnia, sutartina ir bend
ra talka sėkmingiau ir geriau 
atliksime mums priklausomą pa
reigą, išplaukiančią iš žmoniš-,

kūmo ir tėvynės meilės jausmo.
Be šalpai reikalingų lėšų, ne

maža jų reikės ir naujai imigra
cijai pravesti. Ji, kaip žinote iš 
anktyvesnių mūsų pranešimų 
spaudoje, netrukus turi prasi
dėti. Jau dabar tenka rūpintis, 
kad naujai atsiradusiais galimu
mais atvažiuoti į Ameriką ga
lėtų pasinaudoti kuo didesnis 
skaičius mūsų tremtinių, i

Visa tai verčia mus sukrusti 
iš naujo. Su artėjančiu rudeniu 
įsitraukime į darbą ir parodyk^ 
me savo jautrias širdis. Suplauk 
kusios aukos palengvins nelai
mingųjų dienas, ir suteiktoji pa
galba padės kūdikiams, vaikams, 
paliegėliams, ligoniams bei se
neliams nugalėti žiemos šalčius, 
ligas ir gyvenimo rūpesčius.

BALFo Direktoriatas ir
Valdyba

lis, d) Berlynas — Šiauliai — 
Ryga — Maskva. Iš Šiaulių kaip 
centro lengvai pertvarkyti visas 
krašto geležinkelių susisiekimo 
linijas. Šiauliai guli ne tiktai ’ 
ant Vilniaus — Rygos ašies, bet 
ir ant Klaipėdos— Daugavpilio 
ašies. Jei sujungiama Biržus su 
Krustpiliu ir Mažeikius su 
Skrunda ir toliau su Kuldyga, 
galima nutiesti dar sekančias vi
daus tolimo susisiekimo linijas t 
Šiauliai — Ventspilis, Šiauliai 
— Gulbenė, Šiauliai — Abrenė, 
Šiauliai — Zilupė. Iš Šiaulių kaip 
centro galimas vidaus geležin
kelių susisiekimas 18 kryptimis.

3) Šiauliai yra artimiausias 
miestas bendros Lietuvos ir Lat
vijos erdvės viduriui (Panevė
žy).

4) Šiauliams tapus bendra sos
tine, visos Lietuvos gravitacijos 
centras pasistūmėtų šiaurės 
kryptimi, arčiau Latvijos sienos. 
Dėl istorinių priežasčių dabar 
Vilnius ir Kaunas yra dukart 
toliau nuo Latvijos sienos kaip 
Ryga nuo Lietuvos sienos. Da
bar Lietuva ir Latvija geopoli
tiniai "nukreipė viena kitai nu
garas” ir keliai gravituoja tie
siog priešingomis kryptimis. 
Šiauliams < tapus didmiesčiu, ši 
padėtis pasikeistų.

5) Iš aisčių vienybės idėjos 
išplaukia pageidavimas bendrą 
sostinę pastatyti stačiai Žemai
tijoj. žemaičiai kuo ilgiausiai 
gynė tautinę dvasią. Ir geogra
finiai žemaičiai buvo senųjų ais
čių genčių vidury. Arti Šiaulių 
gal ir įvyko garsios. Saulės kau
tynės, kur žemaičiai ir žemga
liai nugalėjo kryžiuočius.

Šiauliai būtų bendroji sosti
nė. Vilnius liktų ir toliau Lietu
vos sostinė ir Ryga —- Latvijos 
sostinė. Vilniui kaip aisčių tau
tos istorinės praeities simboliui, 
kaip 600 metų sostinei su žy
miais istorijos ir meno pamink
lais ir su ypatingai gražiomis 
apylinkėmis būtų ir toliau ski
riamos ypatingos reprezentaci
jos funkcijos. Mintaujos dar 
kartą atstatomoji pilis (didžiau
sias pastatas Baltijos valstybė
se) galėtų būti įrengta kaip Ais- 
tijos prezidento vasaros reziden
cija. Rygos kaip visos Aistijos 
didžiausio, plačiausio ir geogra
finės padėties atžvilgiu repre
zentatyviausio miesto reikšmė 
bendroj valstybėj irgi padidėtų, 
nes jo užnugaris būtų platesnis.

Vienas didžiausių latvių laik- I 
raščių "LAIKS” New Yorke įdė- 1 
jo straipsnį "Sostinė kur rfors i 
tarp Joniškio ir Lielvircavo”. 1 
Straipsnis atpasakoja lietuvių I 
ir estų politikų ir visuomeninin- i 
kų pažiūras Baltijos valstybių' i 
federacijos klausimu. Iš lietu- i 
vių pusės išreikštas abejojimas, 1 
ar visų trijų Baltijos tautų fe- I 
dėracija esanti galima, nes estai 1 
orientuojasi į savo brolių tautą ' 
—• suomius. Todėl reikėtų jau l 
dabar svarstyti ir kitą versiją ■ 
— tiktai Lietuvos ir Latvijos 1 
federaciją. Tuo atveju iškyla ' 
bendros sostinės klausimas. Vie- ! 
nas žurnalistas pasisakęs, kad 
reikėtų pagal JAV (ir’ Austri- : 
jos),.pavyzdį įsteigti naują sos
tinę kur nors Lietuvos ir Lat
vijos pasieny.

Latvių-Lietuvių Vienybės biu
letenis "Aistija” dėl to taip sam
protauja:

— Ryšium sų minėtomis dis
kusijomis atsiminkime dar tė
vynėj LLV aktyviųjų veikėjų 
iškeltas nuomones ir sumanymus 
lietuvių ir latvių bendros sosti
nės klausimu.

Suvienyta Lietuva ir Latvija 
būtų ne tarptautinė, bet tautinė 
valstybė, nes lietuviai ir latviai 
yra brolių tautos su bendra is
torija ir bendrais tautinės kul
tūros pagrindais. Suvienyta val
stybė sustiprintų mūsų tautinę 
sąmonę ir tautines pajėgas. Mū
sų dienų Jugoslavija, kurioj su
vienytos trys giminingos slavų 
tautos, gali, būti tam pavyzdžiu. 
Suvienytai Aistijai turėtumėm, 
žinoma, jieškoti ir bendrą sos
tinę. Nėra abejonės, kad-statyti 
visai naują sostinę tuščioj vie
toj "tarp Joniškio ir Lielvirca
vo” ir tuo pačiu pertvarkyti vi
są istorijos bėgy išaugusį ke
lių tinklą nebūtų racionalu.

Sostinė turi būti parinkta vie
name iš jau esamų bendrai sie
nai artimiausių centrų. Senai ar
timiausi miestai yra Klaipėda ir 
Liepojus, Šiauliai ir Mintauja, 
mažesni centrai Mažeikiai, Baus
kė, Biržai. Daugavpilį pralei
džiam, nes jis yra per arti rytų 
sienos. Svarstant kiekvieną iš 
minėtų miestų atskirai, visų pir
ma musų dėmesį atkreipia Šiau
liai dėl sekančių svarbių prie
žasčių: 1) Šiauliai yra pačiame 
pusiaukely ant susisiekimo ašies 

. Vilnius/Kaunas — Šiauliai — 
Mintauja — Ryga.

2) Šiauliai yra didžiausias ge- 
. Iežinkelių mazgas visoj Baltijos 

valstybių teritorijoj. Šiaulius 
kerta sekančios tarptautinio su
sisiekimo' magistralės: a) Ber
lynas — Šiauliai — Ryga — Ta
linas — Helsinki, b) Varšuva — 
Kaunas — Šiauliai — Ryga — 
Talinas — Helsinki, c) Berlynas 
— Šiauliai — Ryga — Petrapi-

Tad čia jau ir man truputį 
nebeaišku.

Bet tikiuosi, kad Draugo šta
bo bendradarbiai greit ir tą pa
slaptį savo liaudžiai išaiškins: 
— Maskva, mane koliodama, ty
čia taip gudriai daro ir miglas 
leidžia. Iš tikrųjų, tai Draugas 
pasakys teisybę ir jo kilnūs ku
nigai redaktoriai užanspauduos 
savo priesaikomis. Kai tik man 
čia nusibos lėbauti Amerikos 
fabrikuose ir rungtis dėl Vliko, 
dėl pagonybės ar krikdemų vieš
patavimo ir kai čia jau niekam 
nebebūsiu reikalingas, tai Mask
va mane persikvies į plačiąją 
tarybinę tėvynę, kur jau dabar 
už pasidarbavimą man ten ruo
šiamas stalas su ikrais, ir kep
tais karveliais, ir vodkos galonu 
priedo ...

O šiaip kitais klausimais, ypač 
dėl mano moralinės, žmogiško
sios, literatūrinės ar intelektua
linės vertės, — tai "Tėv. Balso” 
ir jo Draugo nuomonės bei jų 
išsireiškimų būdai visiškai su
tinka. Visiškai sutinka ir bene 
pagrindiniai jų straipsnių tiks
lai: "Tėvynės Balsas” smarkiai 
ragina visus doruosius lietuvius 
tokį poną railą ko greičiau vyti 
iš sa?o tarpo, — o Draugas ra
gina išmesti mane už lietuviš
kos visuomenės ribų ir jau kelis 
kartus, ypač jautriai ragino 
tautininkus, kad jie ko greičiau 
nusiplautų nuo tokios gėdos.

Ot, jeigu 
Dievas jau 
rujų įkištų 
džiaugsmo 
abiem!

>i - •

GERAS J. E. HOOVERIO 
PATARIMAS

Man betgi "Tėvynės Balso” 
ar kitos bolševikinės spaudos 
plūdimai visuomet patikdavo ir 
tebepatinka. Jie man parodo, 
kad kaip lietuvis ėjau ir tebeei
nu gal ne pačiu blogiausiu ke
liu. Jeigu jiems dėl mano žodžių 
ar veiksmų taip skauda ir taip 
pikta, tai matyt, kad gal ne 
visai veltui tam praleidžiu tūks
tančius savo poilsio ir nemiego 
valandų, kurių tiek nedaug lie
ka nuo kasdieninio darbo už 
kasdieninę duoną. Jau per išti
są trylika pastarųjų lietuviškos 
rezistencinės veiklos metų nei 
viena mano gyvenimo diena ne
buvo apmokėta lėšomis, surink
tomis iš visuomenės aukų Lie
tuvos laisvinimo reikalams ...

Turiu įspūdį, kad man vis 
daugiau . pradės būti naudingi 
ir Draugo straipsniai. Dėl to, 
jog jie man ir ne man vienam 
ima rodyti, ligi kokio nuosta
baus pamišimo rieda pakalnėn 
lietuviškoji mintis ir tautinė są
žinė, ir kokių stambių pastangų 
turėsime dėti, idant mūsų lais
vės kovų moralinis turinys ne
būtų supūdytas iš vidaus, idant 
parneštume Tėvynei ir visų mū
sų vaikams skaidresnio atgimi
mo įnašą, o ne patį bjauriausią 
iš visų suniekšėjimų — suniek- 
šėjimą Dievo vardan.

Man atrodo, jog šia prasme 
Draugas vis daugiau padeda 
įvertinti mano ir mano bičiulių 
kelią. Jei vieną dieną per neat
sargumą jis man pasakytų kokį 
komplimentą, dabar imčiau rū
pintis, ar kur nebūsiu pasly
dęs’. . ..Nemanykite, kad tai stu
mia j nesveiką išdidumą. Prity
ręs ir išmintingas žmogus, FBI 
direktorius J. E. Hoovęris nęse- 
niai taip pat išsireiškė: ”When 
Certain elements cease their at- 
tacks on me, I’Jl know. J’m slip- 
ping” (žr. TIME, 21 psl., 1953. 
IX. 7).
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draugiją?

Geriausi sveikinimai visiems mano draugams!
Man atrodo, kad šios ištrau- 1 

kos ir dviejų lietuvių kalba pri- 1 
rašomų laikraščių yra aiškus ir i 
liūdnas įrodymas, jog drumsta- 1 
me šių dienų pasaulyje ir kai- 
kurie lietuviški sluogsniai jau ’ 
labai sunkia forma išgyvena po
litinio nuomario, arba epilepsi- ' 
jos, transus. Užeina tokia ne- : 
laimė: žmonės ima purtytis ir 
kratytis, išverčia akis, bet nie
ko nebemato, tik apsiputoja ir 
pradeda spjaudytis, rėkdami ir 
visą svietą norėdami užrėkti. 
Dėl vaizdumo, vienos rūšies nuo
marį galime pavadinti raudo
nuoju, kitą — geltonuoju.

Palyginę šiuos "Tėvynės Bal
so” ir jo Draugo išvedžiojimus 
apie mano biografiją ir juodus 
darbus, pradedant pradžios mo
kyklos suolu, — matome, kad 
yra labai daug visiškai bendrų 
nuomonių, bet ir šiek tiek ne
sutarimų.

"Tėvynės Balsui”, aišku, nie
kas nepatinka, kas nėra bolševi
kiška mano gyvenime, nesvarbu, 
ar tai būtų socialdemokratija, 
fašismas, liberalizmas, pagony
bė, laisvamanybė ar krikščiony
bė. O kas nepatinka Draugui ir 
jam nuomarį iššaukia irgi leng
vai galima atspėti '...

Pats didžiausias nesutarimas 
yra tas, jog ”Tėv. Balsas”, Lie
tuvos enkavedistų organas, grei
čiausiai užginčija, kad kada nors 
būčiau buvęs bolševiku ar jų 
išgama: esą, prieš dvidešimtį su 
viršum metų tik neva "bandęs” 
prie kompartijos "šlietis”, bėt 
iš karto buvęs atstumtas. O 
Draugas, — tėvų, tiksliau gal 
sakant, mano įpykusių patėvių 
marijonų organas, — daug kar
tų įrodinėjo, kad buvau bolše
vikas ir kad viską visuomet da
riau ir darau, kaip tikras bol
ševikas.

”Tėv. Balsas’’ prisispyręs ke
lis kartus kartoja, kad per išti
kus du dešimtmečiu taškiausi 
neapykantos seilėmis prieš So
vietų Rusiją ir jos laimėjimus, 
kaip’ ir daugiau nei dešimtmetį 
niekinau Sovietų Lietuvą ir jos 
laimėjimus. O Draugas prisispy
ręs kartoja, kad viskas, .ką tik 
rašau ar darau, yra švenčiausių 
ir visų visokių lietuviškų ver
tybių išniekinimas, pasalūniškas 
smūgis tautai į nugarą, nuola- 
tinis' jr neabejotinas tarnavimas 
Maskvos siekimams, .Maskvos 
duotų, instrukcijų smulkmeniš- 
kiausias vykdymas.

Taip ir norėtųsi pasakyti.: — 
Draugai ir Reverendissimes, iš-

JOSEPH W. KOVACH

taip staiga Ponas 
rytoj mane iš tik- 

j grabą, — kiek 
būtų jiemdviem

Miesto tarybos narys 28 apylinkei
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AČIŪ!

.Vienas iš pačių beviltiškiausių my I 
Draugo epileptinių autoritetų,' ■ ,

■ r. 1 • . . ■*

Seniausias ir gražiausiai llius 
truotas lietuviškos minties žur 

nalas,

ar
"Joks Mas-

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00

Susipažinti siunčiamas 
dovanai., 

6755 So. Westeni Ą 
Chicago 36; BĮ.

t.

Kai jis rašo apie Vliką 
Tautos Fondą, tai

,kvos pasamdytas agentas nesu
gebėtų pravesti tokios pražūtin
gos destruktyvinės akcijos, kaip 
ją pravedė "tautinės minties” 
vyras tautininkų Dirvoje”... 
Jis nagrinėja nihilistinės "meta
fizikos” problemas, dažnai net
gi pralenkdamas raudonuosius 
politrukus Lietuvoje ... Jis iš
juokia krikščioniškąją kultūrą.

Jo kurstymas priešintis nuo
latiniam rusiškam imperializmui 
tarnauja ne kam kitam, o tik ... 
bolševizmui. Jis mus kursto 
prieš V. Kravčenką ir kitus to 
tipo rusų emigrantus.

Jo šūkavimai prieš bolševizmą 
yra tik miglų pūtimas, jo "ko
va" prieš bolševizmą reiškiasi 
tik tuščia frazeologija. (Tr kaip 
to dar ligšiol nepermatė "Tėvy
nės Balsas”?.. .).

Jis niekina visą mūsų tautos 
praeitį. Tokių mūsų praeities 
niekinimu verčiasi kaip tik da
bar bolševikai Lietuvoje, o Dir
va jiems padeda.

Jis piktavališkai išniekina ir 
išjuokia mūsų demokratinį lai
kotarpį ir partijas, kas atsiduo
da visai nelietuviška gaida. Jo 
Vliko niekinimai nuostabiai su
tampa su tomis bolševikų ins
trukcijomis, kurios dar 1946 me
tais buvo duotos bolševikų agen
tams užsienyje. Be to, jis ligšiol 

■ dar negirdėtai (daugiau už 
Draugą ar Tėvynės Balsą) ir 
tiesiog skandalingai išniekina ir 
tautininkus, užtraukdamas jiems 
baisią gėdą, — ir šitos gėdos 
nusiplovhnu tegul dabar pasirū
pina patys tautininkai. (Tariant 
drauge su "Tėvynės .Balsu”, — 
"pats laikas visiems doriesiems 
tautininkams poną railą vyti iš 

' savo tarpo!”...).

JIS IR DRUMSTOS PRAEITIES 
NUSIKALTĖLIS...

. Tas Raila, jaunystėje turėjęs 
nusikaltimų (nors jo teisėjas J. 
Baltis dar nenurodo, kokių, ko
kiuose teismuose ii; kokiomis 
bausmėmis jis buvo nubaustas,

neseniai ten rašė, kad esąs taip 
stiprus savo "nesugriaunamais 
argumentais”, jog man, V. Alan- 
tui ir B. Gaidžiūnui, kaip "pa
sibaisėtiniems ligoniams”, galįs 
reikšti tik didžiausio-pasigailė
jimo ir užuojautos ...

Turėtume palankiai priimti 
šias nors ir pačias silpniausias 
krikščioniškumo jausmų lieka
nas. Bet kai dėl manęs, tai no
rėčiau čia pasisakyti, kaip anks
čiau enkavedistų pykčiui pran
cūziškos, taip dabar naujam 
Draugo nuomariui sukelti ame
rikoniškos Georgia Gibbs dai
nelės žodžiais, ’juos truputį sa
vaip perdirbęs:
Don’t pity me! Don’t pity me!. 
Give me your lips, 
the lips.you only let me borrow, 
love me tonight 
and lėt the devil take

JUK NIEKUR NĖRA 
tikrai nėra visoje Amerikoje to
kio pasirinkimo prekių pav.: lie
tuviškų meno kūrinių, tautinių 
drabužių, rankdarbių - takelių, 
kaklaraiščių, paduškelių. Medžio 
dirbiniai-kryžiai, vargo mokyk
la. Odos dirbiniai su Kauno, Vil
niaus vaizdais. Piniginės, albu
mai. Gintaro apyrankės, karo
liai, braškutės ir kt. Iš Europos 
atgabentos šios prekės:

Radio, foto aparatai. Siuva
mos, rašomos mašinėlės su lietu
viškais ir kitų kalbų raidynais. 
Plunksnakočiai Pelikan, Mont- 
black, Osmią — 14 karatų auk- 
<so ir platinos, šveicariški laik
rodžiai Cyma ir kitokių fir
mų. Ir visa eilė kitokių prekių, 
juk visų išvardinti neįmanoma. 
Taigi prašome kreiptis ir įsigy
ti: J. Karvelis Comp., 3249 ir 
8322 So. Halsted St., Chicago 8, 
III., tel; DAnube 6-1136 ir YArd 
7-0677. ‘ > (52)

TIE ŠAUKIMAI, KURIE

PRANEŠA GERAS ŽINIAS!

• ”Aš jau namie!” Yra puiku tai ištarti. Yra 
puiku tai ir išgirsti. Taip... kai Jonas grįžta 
namo, geros žinios keliauja greitai ir geri lin
kėjimai tuoj pasigirsta'... per telefoną.

Jūsų telefonas turi svarbią' reikšmę tuose lai- • 
minguose momentuose. Jūsų namų telefonas 
yra tikras laimės pirkinys.'., už mažiau kaip 
centą į valandą! t

Dažniausiai tas centas už valandą įskaito 15 %: 
valstybės mokesčio vietiniam patarnavimui. 
(Už ilgos distancijos šaukimus virš 24 c. jūs 
mokate‘25% taksų... daugiau kaip už bran 
genybes!)

- THE OHIO BEU TELEPHONE COMPANY
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LAISVĖS KOVŲ INVALIDAI

Darbo dienos šventės savait
galyje Clevelande lankėsi Lie- : 
tuvos Nepriklausomybės Karo ’ 
Invalidų vadovybės nariai: Br. i 
Tvarkūnas, J. Kiaunė, A.. Alge- i 
lis. Drauge su jais, iš Philadel- 1 
phijos, buvo atvykęs ir Karo In- ’ 
validams Remti Komiteto pirmi- i 
ninkas prof. J. Puzinas. Cleve- 1 
landė jie turėjo pasitarimą su ’ 
gen. VI. Nagiu-Nagevičium, in- j 
validų globėju. Ta pačia proga i 
jie aplankė Lietuvos valstybės . 
prezidento Antano Smetonos 
kapą ir padėjo vainiką. Invalidų ' 
reikalais jie tarėsi ir su vieti- | 
nio Ramovės skyriaus vadovybe. į 
Skyriui vadovauja gen. Talat j 
Kelpša.

Dirvos redaktorius,. kad ir ' 
trumpai, bet su visais svečiais i 
turėjo progos pasikalbėti ir pa
tirti mūsų laisvės kovų invalidų 
aktualiausius reikalus. Daugiau
sia informacijų suteikė Lietuvos 
Nepriklausomybės Karo Inva
lidų Sąjungos pirmininkas Br. 
'Tvarkūnas. Jis yra netekęs 70% 
sveikatos, bet savo judrumu, no
ru padėti laisvės kovų draugams 
ir giliu tikėjimu Lietuvos lais
ve, pralenkia ir daugelį jaunuo
lių. Tai stipri mūsų kaimo at- 

. žala, nesugadinta miesto rafi
nuotumo, paprasta, nuoširdi.

Iš informacijų paaiškėjo, kad 
šiuo metu laisvame pasaulyje 
yra likę tik 22 Nepriklausomy
bės kovų karo invalidai. Ir jų 
17 gyvena Jungtynėse Ameri
kos Valstybėse, 3 yra likę Vo
kietijoje, 1 Austrijoje ir 1 Ka
nadoje. Likusieji Lietuvoje, kaip 
kovų dalyviai prieš komunistus, 
greičiausia, visi bus jau sunai
kinti. Jie ir pirmoje komunistų 
okupacijoje, kuri truko tik vie
nerius metus, buvo pirmieji tai
kiniai. Gi dabar jau eina devin
ti vergijos .metai.

Ateinančiais metais ta gar
binga organizacija mini 30 me
tų sukaktį. Ir jų .kelionės tiks
las į Clevelandą, ir čionykščiai 
pasitarimai, kaip tik daugiau
sia ir lietė tą būsimą sukaktį. 
Ją, kiek tik sąlygos leis, nori
ma garbingai atšvęsti, patiems 
prisiminti Lietuvos Nepriklau
somybės kovas ir Nepriklauso
mybės palaimą mūsų tautai, bet 
taip pat giliau atsikreipti į mū
sų visuomenę, kad Lietuvai lais
vės būtų energingiau, planin
giau ir vieningiau siekiama. 
Ypač ta proga atsimintinas mū
sų jaunimas, kuris jau nevisad 
anais laisvės kovas atsimena.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Karo Invalidų Sąjunga buvo 
įsteigta 1924 metais Kaune, 
Steigiamojo Seimo rūmuose. Ta
da, į pirmąjį suvažiavimo buvo 
atvykę 155 karo invalidai. Gi 
dabar, švenčiant 30 metų su
kaktį, jei ir visi- būtų sveiki, 
daugiau kaip 22 negalėtų su
sirinkti. Bet ir tie 22 išskirti 
nepaprastai didelių atstumų. 
Taigi tą sukaktį turėtų minėti 
tie, kurie įvertina Nepriklauso
mybės kovose pralietą kraują ir 
pakeltas aukas, kurie ryžtasi 
reikalui esant, p'asekti'jų pavyz
džiu — Lietuyai aukoti viską.

Mes anksčiau esame keliais 
atvejais kreipęsi į skaitytojus 
ragindami, kad dauguma mūsų 
karo invalidų, esančių laisvajam 
pasaulyje, yra netekę tarp 60 ir 
75% savo sveikatos. Vienį iš 
jų dar šiaip taip sau pragyve
nimą užsidirba, bet kiti reika
lingi paramos. Visuomenė į tuos 
atsišaukimus, kurių vieni buvo 
paskelbti pačios invalidų vado
vybės, kiti jų padėtį gerai įi- 

■ nančių, susilaukė atgarsio. Kaip 
pirmininkas Br. Tvarkūnas in- 
formavo, iki šio laiko visuomet

Ką tik į Amerikos Jungi. 
Valstybes, gavęs lankytojo vizą, 
atvyko mano 19 metų brolis. Ar 
privalės atlikti karinę prievolę 
Jungt. Amerikos kariuomenėje, 
jeigu jis pasiliks šiame krašte 
kaip mano svečias ilgiau negu 
1 metus?

— Pagal 1952 metų Visuotinio 
Karinio Parengimo Aktą, visi 
vyrai, sulaukę 18 metų, iki 26 
metų privalo registruotiB vieti
nėse pašaukimo įstaigose, bet 
tik piliečiai ir priimtieji pasto
viam apsigyvenimui galės būti 
iškviesti apmokymui. Jūsų bro
lis, kaip lankytojo teisėmis at
vykęs svetimšalis bus paskirtas 
į' specialią kategoriją 4-C, ką 
reiškia "svetimšalių registraci
ja”.

Tačiau jei jis pasiliks šiame 
krašte ilgiau negu metus, jis 
bus iš naujo perregistruotas ir 
paskirtas į atitinkamą pašau
kiamųjų grupę jei jis prieš tai 
nebus padavęs specialų prašymą 
vietinei šaukimo įstaigai taip va
dinamą "Application by Alien 
for Relief from Training and 
Service in the Armed Forces”. 
Prašymą patenkinus, jis nebus 
kviečiamas karinei tarnybai, bet 
taip pat jis niekad negalės gauti 
Amerikos pilietybės ir niekad 
negalės išvažiuoti iš šio krašto 
būdamas tikras; kad jis bus vėl 
į jį įįeistas.

— Aš pamečiau savo "Alien 
Registration Card”. Neseniai pa
tyriau, kad šią> kortelę reikia 
visą laiką nešiotis su savimi. 
Ar tai tiesa, ir jei taip, kur aš 
galėčiau gauti naują kortelę?

— Pagal naūjąjj Imigracijos 
ir Tautybių Aktą visi svetim
taučiai, sulaukę daugiau kaip 18 
metų, privalo visą laiką prie sa
vęs turėti savo tapatybės doku
mentus. Naują kortelę jis gali 
gauti artimiausioje Imigracijos 
ir Natūralizacijos įstaigoje, kur 
privaloma užpildyti forma "App- 
lication for an Alien Registra
tion Card”, patvirtinant, kad se
noji kortelė, buvo pamesta. Už
pildęs aplikaciją ir grąžinęs ją 
įstaigai drauge su $5, pabauda, 
jūs gausite naują kortelę. Pa
geidautina, kad kur nors pasi
žymėtumėte savo registracijos 
numerį, kas pakartotino pameti
mo atveju paškubintų naujos 
kortelės gavimą.

— Aš esu svetimšalis, priim
tas į šį kraštą pastoviam apsi
gyvenimui ir tikiuosi netrukus 
tapti piliečiu, šią vasarą turiu 
vykti į užsieni biznio reikalais 
ir norėčiau užsitikrinti reikalin
gus dokumentus, kad nebūtų jo
kių 1 usitrūkdymų grįžtant.

- - Jūs privalote gauti sugrį
ši’jo leidimą, šis leidimas įga- 
l!as jūs sugrįžti be naujos vi
zos. šis leidimas gaunamas arti
miausioje Imigracijos ir Natu- 

1 ralizacijos įstaigoje. Ten priva
lote užpildyti specialę aplikaciją, 

■ pridėti nuotraukas ir $10 mo- 
1 ney orderį. Visa tai turi būti 
i atlikta ne vėliau kaip 30 dienų 
’ prieš jūsų išvykimo dieną. Pa-
• prastai ’ leidimas išduodamas be
• jokių kliūčių įsitikinus, kad sve-
• timšalis buvo teisėtai į šį kraštą 

atvykęs, kad jo prašymas yra 
tiksliai užpildytas ir kad jo iš
važiavimas nebus kenksmingas 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. Leidimą? galioja neilgiau 
kaip vienerius metus, bet gali 
būti, pratęstas.

Nors leidimas ir atstoja vizą, 
visi kiti formalumai svetimšalio 
laukia, kaip jam atvykstant pir
mą kartą.

Jei esate užsiregistravęs Se- 
lective Service Įstaigoje jūs pri
valote prieš išvykdamas gauti 
iš jų leidimą.

— Prieš ketverius metus, imi
gruojant į šį kraštą, aš ir mano 
vyras, Amerikos konsulate, tu
rėjome patiekti savo pirštų nuo
spaudas, tačiau mūsų 10 metų 
sūnui tada nereikėjo. Dabar kaš- 
kas pastebėjo, Jog ir sūnus turi 
būti atlikęs šią ceremoniją. Ar 
tai teisybė?

— Naujasis Imigracijos ir 
Tautybių Įstatymas reikalauja, 
kad visi svetimšaliai nepilname
čiai, sulaukę 14 metų privalo bū
ti užregistruoti ir nuospauduoti. 
Todėl jūsų sūnui, sukakus 14 
metų — nedaugiau kaip 30 die
nų po jo gimtadienio, jūs priva
lote su juo nuvykti-Į artimiau
sią Imigracijos ir Natūralizaci
jos įstaigą ir jį užregistruoti bei 
duoti jo piršto nuospaudą.

Jei Imigracijos ir Natūrali
zacijos įstaiga yra toli, šie for
malumai gali būti atlikti arti
miausioje pašto įstaigoje. Jei Jū
sų sūnus yra vyresnis kaip 14 
metų, šį reikalavimą turit įvyk
dyti tuoj pat.

— Esu jūrininkas, ilgus metus 
ištarnavęs Amerikos Prekybos 
Laivyne. Visada troškau būti 
JAV piliečiu, bet kai 1951 me
tais padaviau prašymą, paaiš
kėjo, kad 1950 metų priimtuoju 
statymu, jokios pirmenybės tuo 

atveju neturiu. Girdėjau, kad 
naujasis Imigracijos Įstatymas 
šį nuostatą pakeitė. Ar tai tiesa?

—. Tiesa. Naujasis įstatymas 
nurodo, kad jei jūrininkas yra 
ištarnavęs Amerikos laivyne 
penkis ir daugiau metus, ir jei 
ši tarnyba buvo baigta dar prieš 
1953 rugsėjo 23 dieną, jis gali 
gauti pilietybę pasinaudodamas 
lengvatomis, jei jo prašymas 
bus paduotas dar prieš 1953 
gruodžio 21 dieną.

Jei jūs priklausote šiai kate
gorijai, jūs turite neatidėliojant 
prisistatyti artimiausioje Imi
gracijos ir Natūralizacijos įstai
goje ir paprašyti prašymo For
mos N-400 (Application to File 
Petition for Natufalization” ir 
Formos N-400B speciali forma- 
priedelis kandidatuojantiems jū
rininkams. Kai šios formos bus

priimtos, jūs tada galite paduo
ti formalų prašymą-peticiją. Pe
ticijai įteikti Jums paskiriamas 
specialus priėmimo laikas. Tuo 
atveju, jei paskirtu priėmimo 
laiku jūs būnate jūrose, priva
lote įstaigoje prisistatyti, kaip 
tik sugrįšite. Atsiminkite, jog 
jūs turite laiko tik iki š. m. 
gruodžio pabaigos.

— Mano dėdė ir teta Europo
je prašo pagelbėti jiems atvyk
ti į Jungtines Valstybes. Teko 
patirti, kad pagal naująjį Imi
gracijos ir Natūralizacijos įsta
tymą jie turi kvotos pirmeny
bę. Ar tai tiesa, ir jei taip, ko
kius dokumentus turiu jiems pa
rūpinti?

— Nelaimei, jūs buvote klai
dingai painformuotas. Įstatymas 
leidžia keturias pirmenybių rū
šis, Pirma: profesonalams sve
timšaliams, kurių darbas Vals
tybės Prokuroro nuomone, būtų 
naudingas JAV. Antra: Ameri
kos piliečių tėvams ir trečia: į 
JAV priimtų svetimšalių vyrams 
arba žmonoms, bei vaikams. Są
lyginė pirmenybė duodama ir 
Amerikos piliečių broliams ir se
serims bei vaikams, kurie yra 
vyresni kaip 21 metai amžiaus. 
Dėdės ir tetos, ar tai JAV pilie
čių ar teisėtai įvažiavusių, nėra 
įtraukti į jokią pirmenybės gru
pę ir todėl turi imigruoti nor
malia tvarka.

Common Council

DAUGIAUSIA PRAGYVENOM 
APIE ŠIAULIUS ...

Jūsų knygų rinkinys nepilnas, 
jeigu ten nėra Igno šeiniaus

RAUDONOJO TVANO 
šis veikalas pirmiausia pasiro
dė Švedų, suomių ir danų kal
bomis ir skandinavų kraštuose 
sukėlė didelį' susidomėjimą. Lie
tuviškoji paties autoriąus pa
ruošta laida taip pat yra labai 
šiltai sutikta ir plačiai komen
tuojama.

Knyga turi 328 pusi. Išspaus
dinta gerame popieriuje. Virše
lio aplankas — dail. P. Lapės. 
Kaina $3.50.

Galite įsigyti Dirvoje, pas 
knygų platintojus arba rašykite 
tiesiai šiuo adresu:

Stepas Zobarskas, 
85-42 91 Street, 
IVoodhaven 21, New York.
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LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių" gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuo
traukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas 
prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams.
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenu
merata 4.00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

1945 metais, sovietų gaujoms 
artėjant, palikau Pr. Eylau ir 
bėgau kartu su kitais prūsų vo
kiečiais link Karaliaučiaus. Ta
čiau Karaliaučių pasiekti tik ma
žai kam pavyko. Vieną ankstų 
rytą pasigirdo moterų ir vaikų 
klyksmas, kad rusai jau čia. Ir 
mane šiurpas nukrėtė, kai pa
mačiau keliu važiuojant sovieti
nius tankus: per pabėgėlių ve
žimus, gyvulius ir žmones, o j 
kulkosvaidžiai žėrė ugnį į kai
rę ir į dešinę. Pervažiavus so
vietų kariuomenei, kuri tai pės
čia, tai važiuota įvairiausios rū
šies vogtais vežimais, tūkstan
čiais traukė Karaliaučiaus link. 
Aš ir dabar stebiuosi, kaip tuo
met gyva išlikau.

Mes nujautėme, kad dar bus 
ne viskas. Ir • neapsirikome. So
vietų kariuomenė užplūdo, kaip 
kadaise Atila, ugnimi ir kardu. 
Tūkstančiai žmonių buvo be ma
žiausios kaltės nušauti ir žiau
riausiai nukankinti, šios orgi
jos tik po kelių mėnesių šiek tiek 
aprimo, bet gyvenimas nepage
rėjo. Visi gyvuliai ir kitokia 
maisto atsarga pradžioje mėtė
si visur — kareiviai, būdavo, 
nušauna kokį gyvulį, išsipjau
na gabalą mėsos, ir taip jį pa
lieka gulėti. O vokiečiams buvo 
griežtai uždrausta likusią mėsą 
pasiimti — taip viskas ir likda
vo pūti laukuose. Po tokios ke
lių mėnesių sovietinės tvarkos, 
Rytprūsiai paliko kaip iššluoti 
ir prasidėjo tikras badas: badu 
žmonės mirė masiniai ir buvo 
pakasami bet kur. Tuo metu pa
sklido Rytprūsuose kalbos, kad 
anoje pusėje Nemuno, Lietuvo
je, galima rasti prieglaudą ir 
maisto. Nors ir netikėjau, bet 
norėjau parfiėginti paskutinį 
kartą išsigelbėti iš bado mir
ties. Ir taip 1947 metų vidur
vasarį pėsčiomis, naktį, perėjau 
Rytprūsių-Lietuvos sieną ir el
getaudama atėjau iki Šiaulių.

Tai nebuvo gandas — lietu
viai tikrai mases atbėgančių vo
kiečių šelpė maistu, pinigais ir 
rūbais. Nebodami griežčiausios 
bausmės, mus slėpė ir ramino. 
Nuo 1947 iki 1951 metų pėsčio
mis apkeliavau veik visą Lietu
vą. Kur nors ilgiaus apsistoti 
negalėjau, nes buvau sena ir 
darbui netikau. Tokiu būdu ilgu 
savo buvimu nenorėjau žmones 
varginti. Labiausia man patiko 
lietuviai apie Šiaulius — ten 
daugiausia ir prisilaikiau. Mane 
visuose kaimuose pažino ir laikė 
savo šeimos nariu, čia moterims 
padėdavau adyti, megzti ir siū
ti. Labiausiai pamėgau moky
tojo B. šeimą iš Gruzdžių. Tai 
buvo labai nuoširdūs ir malonūs 
žmonės, kurių visi giminės jau 
buvo ištremti Sibiran. Jis pats 
buvo geras agronomas, todėl jį 
dar vis palikdavo, nes be jo jo- 
giu būdu negalėjo apsieiti čia

pat esantis sovchozas ir jame 
veikianti žemės ūkio Mokykla. ' 

Agronomo B. sesuo buvo iš- ■ 
tremta Sibiran ir retkarčiais pa
rašydavo kur tai iš Japonijos 
pasienio. Rašė, kad gyvena miš
ke tarp pelkių ir dirba prie miš- 1 
ko kirtimo. Sesers du sūnūs nuo 
ištrėmimo buvo pasislėpę ir par
tizanavo. Vėliau vienas iš jų per 
susišaudymą su enkavedistais 
žuvo. Į sesers laiškus B. neatsa
kydavo, bijodamas, kad ir jį su 
šeima neištremtų, tačiau- tam 
visą laiką ruošėsi ir lagaminai 
su būtiniausiais reikmenimis bu
vo paslėpti. Ar sovietai patyrė, 
kad jo sesers vaikai partizana
vo, nežinia. Jis visą laiką darė 
žygius, kad jį perkeltų tarnybai 
į Kauną, ten manydamas galėsiąs 
užtušuoti buvo praeitĮ ir ilgiau 
išsilaikti nuo trėmimo. Ir •bend-. 
rai, iš visų apylinkės kaimų bu
vo ištremta apie 30% gyventojų, 
o jų sodybos buvo apleistos ir 
griuvo.

Rusų kolonistų buvo tik.Šiau
lių mieste. Kaimuose po kelias 
šeimas gyvena seni rusų kolo
nistai, kurie vietos gyventojų 
buvo nemėgiami, nes tai buvo 
NKVD akys ir ausys.

Apie lietuvius, pabėgusius į 
vakarus, buvo žinoma. Kartą 
viena moteris gavo laišką iš 
Amerikos, kuriame buvo rašo
ma, kad jos giminaitis, buvęs 
tremtinys, rengiasi grįžti Lie
tuvon. žmonės apgailestavo, kad 
vis tik esama kvailių, kurie nori 
parvykti "sovietų rojun”, kai iš 
čia milionai žmonių viską ati
duotų, galėdami pabėgti į vaka
rus. ..

Kyšininkavimas buvo labai di
delis. žmonės, kad apsisaugojus 
nuo ištrėmimo, veždavo į Šiau
lius kompartijon maisto produk
tus ir pinigus, tačiau tai mažai 
gelbėdavo — vienas paimdavo 
kyšį, o kitas išveždavo Sibiran;

Verbūnuose buvo kolchozas. 
Žmonės skurdo ir keikė visą pa
saulį, kad juos pamiršo, šio kol
chozo pirmininkas buvo girtuok
lis Bitavičius, kurio žmonės ne
kentė ir laukė kuomet jį parti
zanai pakars ant nudžiūvusios 
medžio šakos. Bet vis tik jis tu
rėjo daugiau laimės kaip proto, 
ir iki man išvykstant Vokieti
jon, gurkšnojo degtinę į Stalino 
sveikatą. Panašūs tipai, kaip šis, 
jau seniai partizanų buvo pasiųs
ti pas velnią.

Kolchoze tvarkos nebuvo — 
trūko pašaro gyvuliams, trūko 
ir būtiniausių žemės ūkio pa
dargų. Gyvuliai dvėsė badu de
šimtimis, o prieauglio nebuvo. 
Už darbą žmbnės nieko negau
davo ir niekam už tai pasiskųs
ti negalėjo. Pagrindinis visų 
verslas buvo, tai vogimas. Daug 
kolchozininkų jau sėdėjo kalė
jime, bet vogimas nemažėjo. Bet 
didžiausi kolchozo vagys, Bita
vičius ir Co nė kieno nebuvo 
"valdžios” judinami.

Gruzdžiai nuo karo nenuken- 
; tėjo. Kuršėnuose veikia cukraus 

fabrikas. Kužiuose tik bažnyčia 
i yra nuo karo nukentėjusi. 
į Visos bažnyčios apie Šiaulius 
• veikia, tik evangelikų bažnyčia 
i pačiuose Šiauliuose yra uždary-

ta, kur padaryta arklidės. Tik 
kartą per metus jau- iš Rygos 
atvyksta evangelikų kunigas 
vaikų įšventinimui.

Radio aparatai visi buvo su- 
konfiškuoti 1945-46 m., ir pra
džioje buvo draudžiama kitus įsi
gyti. Vėliau buvo leista, tačiau 
mažai kas pirkosi dėl jų bran
gumo ir dėl -baimės būti įtartais 
klausymu užsienio pranešimų.

Apie Šiaulius buvo labai daug 
partizanų ir jie komunistams 
bei rusams gyvėnimą labai nuo-, 
dijo. Didžiausios “partizanų me
džioklės vykdavo žiemos metu 
— tuomet tūkstančiai rusų ka
rių ir enkavedistų apsupdavo 
miškus ir juos šukuodavo. Po 
kaimus eidavo tam tikromis me
talinėmis kartimis nešini karei
viai ir tvartuose išbadydavo šie- 
.ną ir žemę, žiemos metu daug 
partizanų žūdavo, nes slėptis 
buvo labai sunku. Pati mačiau 
Verbūnuose, kai per laukus trau
kėsi keliolika partizanų, kuriuos 
vijosi rusai. Bet partizanų eilės 
vėl pasipildydavo naujais, dau
giausia kolchozininkais, kurie 
net su šeimomis pasitraukdavo 
į mišką. Netrūko partizanų ei
lėse ir reguliarios rusų kariuo
menės karių. Partizanai veda 
žūtbūtinę kovą su krašto oku
pantais ir jų pakalikais. Vien 
Verbūnuose partizanai nušovė 9 
komunistus lietuvius. Tas pats 
be pabaigos vyko ir kituose kai
muose. Kartą man nakvojant 
Meškučių kaime pas pažįstamą 
ūkininką, buvo atėję partizanai. 
Jie čia visą naktį valgė, gėrė ir 
dainavo. Visi buvo žaliose ka
riškose švariose uniformuose, 
gerai ginkluoti ir linksmi vyrai. 
1949 m. vasarą partizanai prie 
Kuršėnų sunaikino visą NKVD 
garnizoną, apie 200 vyrų. Par
tizanams buvo pranešta apie 
garnizono išvykimą operacijoms 
ir jie tinkamai jau buvo pasi
ruošę "draugus” sutikti. Tuomet 
žmonės labai buvo pradžiugę ir 
buvo pasklidę gandai, kad viso
je Lietuvoje įvykęs sukilimas.

Lietuva ne tik man, bet ir 
visiems Rytprūsių vokiečiams, 
buvo, šventas vardas, šį vardą 
mes kiekvienoje maldoje minė
jome su pagarba ir prašėme Jai 
Dievą laisvės, už mūsų išgelbė
jimą iš bado mirties ir slėpimą 
nuo azijatinių pavergėjų.

Erdilač Studebaker 
atstovybėje

rasit geriausią ir pigiausią

naujų ir senų mašinų pasi

rinkimą.

NAUDOKITĖS PROGA!

ERDELAC STUDEBAKER 
Šaukti Joną Žemaitį. 
8003 Broadvvay Avė. 

Cleveland 5, Ohio. 
Telef. BR 1-4100.

Namų telef.: PO 1-5958

TUOJ ĮSIGYKITE

nė juos parėmė. $3182.00 auka; 
Dalis tų pinigų išleista būtinoms 
pašalpoms, bet dalis laikoma tam 
laikui, kada gali priseiti vieną
ar kitą kovų draugą būtinai pa
remti. Visuomenė ir toliau ra
ginama mūsų laisvės kovų in
validus kuo tik kas gali remti ir 
lengvinti jų gyvenimo kelią.

Balio Gaidžiūno 
knygą

Šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940'ir 1941 vergijos metai Lietu
voje. .

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Superior Ave^ Cte- 
vęland 3, Ohio

Atlantic City įvyko Amerikos gražuolių rungtynės dėl Amerikos gražuolės vardo. Jį laimėjo 
Evelyn Margaret Ay (dešinėj), iš Pennsylvanijos. ’



.y

Watarbury
Lietuvių Diena

i

PIKNIKAS!

gęs tėvas, kuris pasirodė gyvena 
mažame Pennsylvanijos mieste
lyje. Žentas aprūpino jos tėvą 
senatvės pensija. .

' šaukite •
PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė.
Telęphone: LO 1-7795.

DIRVĄ 
LAUKIA 

JŪSŲ TALKOS!

Bet 
yra 
ku
tai-

. - . . .

TĖVIŠKĖLĖ
Metams tik 3 doleriai.

■Rašykit šiuo adresu:
Tėviškėlė 

2313 West 91 St., - 
Chicago 20, III.

1953 m. rugsėjo 17 d

Nauji Danijos rinkimai
K. S. KARPIUS

ROCKEFELLER’IO SŪNUS 
KALBA LIETUVIŠKAI

Likimo vingiais Jievutės Pau- 
lekiūtės-Rockefeller šeimos tra
gedija davė tai, kad garsiausio 
Amerikos milionieriaus John D. 
Rockefeller’io ainis kalba lietu
viškai. Jo vardasAVinthrop Paul, 
pavadintas tėvo, Y'inthrop Roc
kefeller, pirmu vardu. Jei ne 
šeimos skilimas, to nebūtų įvy
kę. Berniukas augo prie savo 
močiutės lietuvės ateivės, kuri 
su savo vyru, Jievutės patėviu, 
tik lietuviškai kalba savo ūkyje 
prie Lowwell, Ind., ir kurie ame
rikoniškai moka tik tiek, kiek 
ir kiti senieji lietuviai išeiviai.

1948 metų vasario mėnesį 
Paulekiūtės vestuvės su senojo 
John D. Rockefeller anūku Win- 
throp buvo didžiausia Amerikos 
spaudoje sensacija, labai prie
lanki vargdienio angliakasio 
darbininko dukterei. Tame lai
kotarpy ir kitos dvi lietuvaitės 
irgi buvo ištekėjusios už milio
nierių.

Šiomis dienomis pasirodęs 
spaudoje Jievutės šeimos nelai
mės aprašymas, įrodo, kad jos 
laimė pradėjo nykti pirmais ve
dybų metais, kai jos vyras, da
bar 41 m. amžiaus, pradėjęs eiti 
savais senbernio keliais.

New Yorko advokatų firmai, 
pragarsėjusiai iškovojimu dide
lių atlyginimų žmonoms, kurias 
įvairūs turtuoliai, kiek pagyve
nę, pameta.

I

Antras vyras
Winthrop yra jos antras vy- ■ 

ras. Su pirmutiniu, Richard 
Sears, Jr., ji persiskyrė 1944 
metais. Tas buvo Bostono elito 
turtuolių aristokratų šeimos na
rys, už kurio ji buvo ištekėjus 
1941 metų pradžioje, pateko į 
augštąjį amerikiečių luomą. Jie
du persiskyrė kai jai įkyrėjo jo 
diplomatinis gyvenimas Pary
žiuje, kur jis buvo paskirtas 
prie U. S. ambasados. Per savo 
pirmutinio vyro draugus ir pa
žįstamus, kurių buvo ir New 
Yorke, ji ten gyvendama susi
pažino su Rockefeller’iu. Ir jis, 
jos grožio suviliotas, nustebino 
Ameriką vedyboms ir tuo sukel
damas daug pavydo milionierių 
dukterims.

Kai viešumon išėjo jų šeimos 
irimas, kai jiedu jau turėjo sū
nų, buvo paskelbta, kad jos vy
ras, išlaikydamas Rockefeller’iu 
šeimos vardą prideramoje pa
garboje, aprūpins savo sūnų ir 
jo motiną atitinkamu jų gyve
nimui reikalingu atlyginimu. 
Nors tas buvo padaryta, bet ne 
pilnai. Jievutė su savo sūnum 
persikėlė gyventi j savo moti
nos ūkį,^ kur augdamas berniu
kas iš močiutės lietuviškai iš
moko. Ir be abejojimo, toliau 
dar daugiau išmoks, kai vėl jie 
grįš į ūkį, motinai baigus su 
IVinthropu varžytines už jo sū
naus ir jos aprūpinimą. Dabar 
jų byla pasiekė augščiausio 
įkarščio ir greit turėB baigtis.

Praeitą pavasarį, kai Win- 
throp Rockefeller iš New Yorko 
išsikėlė į Little Rock, Arkansas, 
kur pasiryžo laikinai gyventi, ir 
kaip tenykštis gyventojas gauti 
legalų atsiskyrimą nuo žmonos, 
tada Jievutė su savo sūnum nu
vyko į New Yorką ir įsikraustė 
į jo namus, Ji, sako, stengėsi sa
vo šeimyninius nesusipratimus 
su vyru baigti, tačiau per tris 
metus nieko nepasiekta. Sako
ma, jis palaikąs artimus ryšius 
su kita moterim ir norįs ją vesti, 
kaip tik pavyks Jievutės atsikra
tyti.

Kaip tik. jiedu persiskyrė, 
IVinthrop įsteigė miliono- dole
rių fondą, iš kurio buvo numa
tyta jai metinių pajamų po $20,- 
000, ir kitą miliono dolerių fon
dą sūnaus vardu su $750 mėne
siui. Tačiau, ji sako, kad laikui 
bėgant jos reikalams skirtos pa
jamos mažintos kol ji liko tik 
su $750 mėnesiui iš sūnaus fon
do. Tada ji pasiryžo kovoti už 
nuolatinį jos ir sūnaus išlaikymo 
paskyrimu. Savo bylą ji pavedė

Rockefeller’iu kilmė
Išgarsėjusi multi-milionierių 

Rockfeller’ių šeima kilusi iš to
kių pat paprastų darbo.žmonių 
kaip Paulekiūtės tėvai. Winthro- 
po senelis, John D. Rockefeller, 
gimęs New Yorko valstybėje 
1839 metais, paprastas darbo 
jieškotojas, atvykęs į Clevelan- 
dą 1853 metais, lankęs tris me
tus mokyklą, stojo dirbti maisto 
produktų sandėlyje. Turėjęs pa
linkimą į biznį ir už poros metų, 
būdamas 19 metų amžiaus, su 
draugu įsteigė savo maisto pro
duktų (pristatymo sandelį au
gančiame Clevelande, kur buvo 
visokių progų naujus biznius 
pradėti,

1859 metais kaimyninėje 
Pennsylvanijoje buvo atrastas 
pirmutinis žibalo šaltinis, ir kaip 
pasirodė, kad žibalo bizniui yra 
didelė ateitis, Rockefeller su ki
tu partneriu persimetė į tą biz
nį. Jie pradėjo biznį paruošdami 
alyvos produktus, lenipoms ir 
kitiems reikalams žibalą. Iš to 
Rockefeller išaugo garsiausiu ir 
didžiausiu Amerikos milionie- 
rium šio šimtmečio pradžioje. 
Juos smarkiai praturtino atsira
dimas automobilių, kurie varto
ja gasoliną. Dideli plotai Cleve
lando kaimynistėje perėjo į Roc- 
kefeller’io nuosavybę, išaugo 
puikiausi rūmai. Bet to nepa
kako, Clevelandas pasidarė per
prastas, Rockefeller’iai statėsi 
vilas Floridoje, ir išsikėlė į New 
Yorką.

Senasis Rockefeller ilgai ga
lėjo naudotis savo darbų vai
siais, nes išgyveno iki 92 metų 
amžiaus, ir dar prie jo suaugo

■ jo anūkai. Winthrop buvo pir-
■ mutinis jo anūkas. Jo tėvas per- 
' ėmė vadovauti visus savo tėvo 
• išaugintus biznius.
i

Jievutės tėvai, ateiviai iš Lie
tuvos, gyveno angliakasių kai
melyje, Noblestovvn, Pa., kur jos 
tėvas, Paulekas, dirbo sunkų 
angliakasio darbą. Ji tame kai
melyje gimė, bet kai ji buvo 
keturių metų amžiaus, jos tėvai 
su šeima persikėlė atgal į Lietu
vą. Iš ten vėl grįžo/bet šį kartą 
į Chicagą. Jos tėvas vieną kartą 
dingo ir dingo, palikdamas mo
tiną su mažais vaikais. Motina 
sunkiai dirbdama mergaites au
gino, ir po kelių metų po vyro 
neatsiradimo, gavo persiskyri
mą. Ištekėjo už kito lietuvio, 
Petro Nevecko, su kuriuo ir gy
vena ūkyje pietuose nuo Chica
gos.

Jievutė, augdama graži mer
gaitė, 1933 metais stojo į Chi
cagos lietuvių komiteto rengia
mos Lietuvių Dienos Chicagos 
šimtmečio progreso Parodoje 
gražuolių rinkimą, ir laimėjo 
Miss Lithuania garbę. Nuo tada 
ji pradėjo mieste gyventi, siek
ti jaunų svajonių vedamo gyve
nimo, kuris jai nepavydėjo pro
gų: ji pasiekė net Hollyvvoodo 
filmų artisčių eiles, nors žymių 
rolių ir nevaidino.

Teatraliame pasaulyje' gyven
dama, Bostone vaidindama sce
noje viename veikale, susipažino 
su savo pirmutiniu vyru, už' ku
rio ištekėjo 1941 metais. Ją pri
ėmė į augščiausios aristokrati
jos luomą, ir ji tame luome pil
nai atitiko, nebuvo išstumta, ir 
gavo progų dar stipriau įsigy
venti, kai ištekėjo už Rockefe- 
ller’io. Reikia paminėti, kad jos 
pirmutinio vyro aristokratiška
sis luomas. Rockfeller’ių šeimos 
nenorėjo pripažinti to luomo 
tikrasiais nariais ir juos vadino 
tik '"biznierių luomo” žmonėmis.

Po išgarsėjusių Jievutės ves
tuvių, atsirado ir jos seniai din-

Patirta, kad š. m. rugpjūčio 
mėn. 23 d. Maironio šeštadieni
nės mokyklos Brooklyne moky
tojas Br. Kulys Tėvų Komiteto 
nutūrimu iš pareigų atleistas. 
Atleidimo priežastys neskelbia
mos ir net Tėvų Komiteto rašte 
tuo reikalu nieko nenurodoma.

Br. Kulys yra vienas iš žy
mesnių mūsų jaunųjų pedagogų. 
Jau Lietuvoje spėjęs toje srity
je savo gabumais pasireikšti, 
ėjęs augštas pareigas Lietuvos 
švietimo įstaigose, pirmojo bol
ševikmečio enkavedistų nuolat momento, kada jis, kaip Moky

tojų Sąjungos pirmininkas, ak
tyviai padėjo tėvams suorgani
zuoti lituanistikos grupę prie 
Apreiškimo parapijos mokyklos 
Brooklyne. O spaudoj pasiro
džius keletui straipsnelių, nagri
nėjančių Brooklyno švietimo ži
dinių negalavimus, Br. Kulys 
Maironio šeštadieninės mokyk
los Tėvų Komiteto buvo verčia
mas pasirašyti viešą išpažintį ir 
minėtų straipsnelių pasmerki- 
m*ą.

■ Jau ne nuo šiandien "išmanė
lių” pradėtas Brooklyne trugdy- 
mas darnaus lietuviškų mokyk
lų darbo dar vis tęsiamas. Ko 
neįstengė padaryti mūsų Kraš
to okupantai, tą su įnirtimu 
stengiasi atlikti savieji.

P.L.B. New Yorko Apygardos 
Kultūros Taryba turėtų nedel
siant efektyviai įsikišti į- Brook
lyno lietuviškų mokyklų tvarky
mą, nes priešingu atveju net 
sunku nuspėti prie kokių nesą
monių gali privesti neatsakingų 
"išmanėlių" darbai.

Vienas iš tėvu

gų metų mokytojoms-seselėms 
ir dalyvaujant įvairioj kultūri
nėj veikloj.

šitokiu gėdingu Tėvų Komite
to nutariipu, išmesti iš mokyk
los be pagrindo pagarbos nusi
pelniusį pedagogą, suduotas 
skaudus smūgis Brooklyno švie
timo židiniams. Tiesa, Br. Ku
lys dėl savo tiesaus būdo ir ne
vengi mo pasakyti tiesos į akis, 
kaip paprastai, neišvengė priešų 
ir šmeižtų užkulisiuose. Jis ypa
tingai buvo pradėtas pulti po to

tardomas ir persekiojamas, o 
nacių laikais, kaip didelis ir ne
palaužiamas patriotas, kalintas' 
koncentracijos stovykloje ir tik 
stebuklingu būdų su palaužta 
sveikata išvengęs sunaikinimo.

Atsidūręs tremty Vokietijoje 
vėl dirba stovyklų mokyklose ir 
eina įvairias pedagogo parei
gas.-

Atvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir, vos spėjęs sušilti, 
tuoj pat griebiasi organizuoti 
kolegas mokytojus ir juos ap
jungia į Mokytojų Sąjungą, ku
riai dar iki šiai dienai tebeva
dovauja.

Ankstų • 1950 m. pavasarį su 
bendraminčių pagalba įsteigia 
Maironio šeštadieninę mokyklą 
prie Apreiškimo parapijos 
Brooklyne ir pats joje dirba 
kaip mokytojas keturis mokslo 
metus. Laike tų keturių mokslo 
metų Br. Kulys parodo ypatingą 
savo stropumą, pareigingumą ir 
meilę lietuviškam jaunimui. Net 
ir sužeista fabrike koja, kriu
kių pagalba vaikščiodamas, ne
apleidžia pamokų, kad tik gali
mai daugiau išmokius mūsų jau
nimą pažinti Tėvynę Lietuvą ir 
jos kalbą.

Kaip geras Lietuvos švietimo 
įstatų ir tradicijų žinovas, Br. 
Kulys čia savo patarimais bei 
nurodymais buvo nepamaino
mas. O paskutiniais mokslo me
tais jis savo klasėje darė išei- 

. vijai pritaikytus metodinius 
bandymus, kaip būtų galima 
šeštadieninėse mokyklose pa- 

1 kelti mokslo lygį. Ir už mo
kyklos sienų Br. Kulys savo 
veikla buvo plačiai žinomas va
dovaujant ir ruošiant tremties 
mokykloms pritaikytas progra
mas, skaitant paskaitas atosto-

DETROITE
Dętroit, Mich. Ryšium su J. 

A.V. Kongrese priimta Kerste- 
no rezoliucija ir sudaryta Pa- 
bąltijos Valstybių' okupacijai iš
tirti komisija, Lietuvių S-gos 
"Ramovė”, Detroito skyriaus 
Valdyba, rugsėjo mėn. 20 d. 12 
vai. šaukia visus savo narius, o 
taipogi ir visus buvusius Lietu
vos kariuomenės karius, nena- 
rius j susirinkimą.-

šiame susirinkime bus apta
riama ir išsiaiškinama, kuo ir 
kaip mes, buvę Lietuvos kariuo
menės kariai, galime prisidėti 
prie JAV kongreso pradėto Pa
baltijo Valstybių, kartu ir mūsų 
brangiosios Tėvynės Lietuvos 
okupacijos tyrinėjimo darbo.

Susirinkimas bus šv. Antano 
parapijos mokykloje. ,

L. S. "Ramovė” Valdyba

Vokiškos radio aparatu firmos KOERTING atstovas .
ST. GRABL1AUSKAS, gyv. 

5 Thomas I’ark, So. Bos- 
ton 27, Mass., siūlo viso
mis bangomis ir F. M. 
penkių modelių radio 
aparatus. Kaihos nuo 100 • 
dolerių. Galima gauti ir su 
patefonu.

Taip pat skubiai reikalingi 
didesniuose miestuose at- 

, stovai
Atstovas Clevelande A. Johanson, 7616 Decker, Cleveland 

3, Ohio. UT 1-3465

i

Rašomosios mašinėles visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau; 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Ohįo. Tol.: LI 
1-6716.

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip,' tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
kratų. Tačiau Ericseno vyriau- ( 
sybė baigia jau trečius savo 
amžiaus metus, nors ji parla
mente neturi daugumos. Minis- 
teris pirmininkas įrodė gilią po
litinę nuovoką, sugebėdamas iš
laviruoti tarp opozicijos, kuri 
nėra vieninga. Tuo tarpu kai 
vidaus politikos klausimais jis 
remiasi radikalais, kurie parla- . 
mente yra atstovaujami 13 na- ' 
rių, užsienių politikoje jį ligšiol 
rėmė socialdemokratai. Mat, ra
dikalai iki paskutiniųjų laikų ' 
buvo vienintelė nekomunistinė 
partija, kuri yra nusistačiusi 
prieš Danijos įsijungimą į Va
karų Europos pasaulį ir prieš 
prisidėjimą prie šiaurės Atlan
to organizacijos (NATO). Tuo 
tarpu savo laiku valdžios prie
šakyje buvę socialdemokratai į 
NAIT) be sąlygų įsijungė. Taip 
pasiremdama tai viena, tai kita 
opozicijos partija vyriausybė iš
vengė visų parlamentarinių ne
tikėtumų.

Bet, nelaimei, socialdemokra
tai paskutiniuoju laiku keičia 
savo nusistatymą užsienių po
litikos klausimais. Dar gegužės 
mėn. socialdemokratai paskelbė 
komunikatą, kad vyriausybė ne
begalinti tikėtis jų paramos. Jau 
anksčiau imta kalbėti, kad so
cialdemokratų vadovybė laikan
tis nuomonės, esą tarptautinis 
įtempimas atslūgęs, todėl Dani
jai reikią peržiūrėti iš naujo 
savo užsienib ir karo politiką, 
šiuo atžvilgiu Danijoje jau ku
ris laikas yra aktualus klausi
mas, ar vyriausybė gali leisti 
savo valstybės teritorijoje įkur
ti svetimas aviacijos bazes. 
Pradžioje socialdemokratai bu
vo tuo klausimu nusistatę tei
giamai, kaip ir vysiausybės koa
licijos partijos. Bet dabar kai
rieji stato, sąlygą, kąd svetimos 
kariumenės kariai priklausytų 
danų vadovybės. Be to, socialde- 
kratai pasisakė prieš visuotinės 
karo prievolės prailginimą iki 
18 mėnesių ir prieš danų kariuo
menės kontingento padidinimą 
Vakarų Vokietijoje. Pasak buv. 
socialdemokratinį min. pirm. 
Hedtoftą, svetimų aviacijos ba
zių įsteigimas teturįs abejotiną 
vertę, kol NATO neturi pakan- 

' karnai šarvuočių ir kitokių ka
riuomenės dalinių švezvigo-Hol- 
šteino apsaugai. Esą tuo atveju, 
jeigu tarptautinė būklė vėl pa- 

. blogėtų, socialdemokratai būtų 
pasiruošę iš naujo persvarstyti 
savo poziciją.

Tokiu būdu socialdemokratai; 
nepasisako iš principo prieš esa
mą užsienių politikos liniją, 
vis dėlto jie neabejotinai 
pasidavę įtakai tų žmonių, 
rie yra sugundyti Maskvos 
kos sirenų. Jie teigia, esą, tie
sioginis karo pavojus esąs, pra
ėjęs, todėl Danija galinti sulė
tinti savo ginklavimosi pastan
gas. Iš kitos pusės prileidžiama, 
kad būsimų parlamento rinkimų 
akivaizdoje socialdemokratai 
taktikos sumetimais keičią gai
res. Jie tikisi sumažinti radika
lų konkurenciją. Kaip sakyta, 
radikalai yra vienintelė nemark- 
sistinė partija, kuri visada bu
vo priešinga Danijos įsijungimui 
į vakarų pasaulį, šiuo atžvilgiu 
jie visiškai sutaria su komunis
tais ,kurie parlamente teturi 7 
atstovus (iš 149).

Kaip ten'bebūtų, Danija-šalia 
Prancūzijos yra ta valstybė, ku
ri vakarų. politinei ir karinei 
bendruomenei ■ kelia daugiausia 
rūpesčių. Prieš kurį laiką NATOi 
vadovybė pasiūlė, kad Danija 
padidintų savo kontingentą Vo
kietijoje nuo 1500 iki 4500 vyrų. 
Vyriausybė iš pradžių tam ne
sipriešino, nes tatai būtų įgalinę 
įgyvendinti jau seniai priimtą 
nutarimą prailginti 'kareiviavi
mo laiką nuo'12 iki 18- mėnesių. 
Kadangi pačioje Danijoje stin
ga kareivinių, tai būtų buvusi 
gera proga naujokus patalpinti 
vokiečių kareivinėse šlezvige-

Holšteinfe. Bet danų užsienių rei- svyruoti ir laikytis 'vadinamos 
kalų ministeris Kraftas pareiš- : 
kė NATO štabe, kad vieną Da
nija nepajėgsianti apginti šiau- : 
rėš Vokietijos ir Kylio kanalo, 
todėl, santarvininkai turį padi- ■ 
dinti savo kariuomenės skaičių 
Europos šiaurėje. Tačiau štabe 
buvę atsakyta, kad nesą atlie
kamos kariuomenės. Tad šiaurės 
frontas lieka visiškai nepakan
kamai apsaugotas, nes būtų juo
kinga laukti, kad dabartinė ka
rinė pajėga, susidedanti iš 1500 
danų ir 800 britų, įstengtų ap
ginti šiaurės sparną.

Esant tokiai visiškai nepaten
kinamai būklei šiaurės Atlanto 
karinė vadovybė ėmėsi kitokių 
žygių. Milioninių sumų pagalba 
palyginti per trumpą laiką bu
vo naujai įrengti arba pritaikin
ti naujiems reikalavimams keli 
aerodromai. Galima įsivaizduoti, 
kad Maskva dėl to įteikė Ko
penhagai kelias notas, nes danų 
teritorija yra arčiausia prie So
vietų Sąjungos. Bet ką gali pa
dėti moderniausi aerodromai, 
jeigu nėra lėktuvų ir persona
lo, kurią juos aptarnautų? So
cialdemokratų opozicija prieš 
kareiviavimo laiko prailginimą 
ir svetimos kariuomenės įsilei
dimą paverčia niekais geriausius 
sumanymus. Tam tikrą prošvais
tę teikia Amerikos senato nu
tarimas, pagal kurį amerikiečių 
kariai, nusižengę netarnybos me
tu įstatymams to krašto, kuria
me jie yra sustoję, teisiami jo 
teismų. Šituo pagrindu galima 
būtų palenkti danų socialdemo
kratus. Bet dėl jų reikalavimo, 
kad svetima kariuomenė pri
klausytų danų vadovybės, var
gu ar bus galima susitarti. To
kiu būdu Danijos efektyvinis 
įnašas į Vakarų Europos karinę 
bendruomenę darosi vis menkes
nės vertės.

. Į krašto saugumo ir Europos 
likiminius klausimus įsipainiojo 
vidaus politiniai sumetimai. Ko
kiu būdu bus iš tų painiavų iš
brista, šiuo tarpu dar sunku pa
sakyti. Iki tam tikro laipsnio 
atsakymą turės duoti parlamen
to rinkimų išdavos. Jie parodys, 
ar tautos dauguma atiduos bal
sus už tas sroves, kurios besą
lyginiai dedasi su vakarų pasau
liu, ar ji. nueis su tais, kurie 

' yra arba visiškai priešingi lig- 
! šiolinei politinei krypčiai (ra

dikalai) arba atiduos balsus už 
socialdemokratus, kurie pradėjo

neutralistinės linijos. .
Viena aišku, kad Europos po

litinės ir karinės vienybės idėja 
gyvena tam tikrą krizės periodą 
taip pat Europos šiaurėje.

LAPKRIČIO 22 
NEW YORKE

Amerikos Lietuvių Legijono 
Dariaus ir Girėno Postas Nr. 1, 
Amerikos Legijono Lithuanian 
Memorial Post Nr. 1763 ir Ame
rikos Lietuvių Ramovė sutelkė 
pajėgas tikslu bendrai paminė
ti kelias sukaktis: Pirmojo Pa
saulinio Karo Paliaubų Dieną, 
su ja susijusią Lietuvos Kariuo
menės Atsišteigimo šventę, ir 
Lituanicos skridimo 20 metų su
kaktį. Jungtinei komisijai vado
vauja buvęs gusarų pulko vadas 
pulk. Izidorius Kriaunaitis, adv. 
Pranas Aleksis, kpt. Al. Vekse
lis, adv. Kostas R. Jurgėla ir 
inž. Paulius J. Labanauskas.

Iškilmės vyks sekmadienį, lap
kričio 22 d. Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyn, N. Y. 
Svečiu kalbėtoju pakviestas ir 
jau sutiko dalyvauti pirmasis 
Lietuvos kariuomenės savanoris, 
pulk. Kazys Škirpa. Rengėjai nu
sistatė sudaryti platesnę komi
siją, dalyvaujant ir moterų bei 
jaunuomenės organizacijoms. 
Programoje numatomos pamal
dos už žuvusius Laisvės Kovo
tojus ir meninė dalis.

Pernai surengtoje panašioje 
šventėje kalbėjo gen. Povilas 
Plechavičius.

L —

Gaukit žemos kainos 
Farm Bureau automobilio 
apdraudą — sutaupykit iki 
20%. Vienoda ir pastovi 
bendrovės politika... grei
tas, draugiškas patarnavi
mas. Tai antras didžiausias 
auto apdraudėjas.

FARM BUREAU MUTUAL
AUTOMOBILI INSURANCE CO.

COLUMBUS, OHIO

I
PASKUTINIS ŠIO SEZONO LIETUVIŲ

ĮVYKS, SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 20 D., 1953

LINDEN PARK, UNION CITY, CONN.

12 IKI 9 V AL. VAKARE

Rengia ALTS AVaterbUry Skyrius..

PROGRAMA: .

Kalbės miesto Majoras Raymond E. Snyder ir kiti'.' • ■
Šokiam gros Exie Rudaitis orkestras. Be to, bus turtingas 
■bufetas, loterija, šokiai ir žaidimai, kultūros stalas 
Įdėtus ar giedra, piknikas įvyks.
Maloniai kviečiame atsilankyti į pikniką.

Rengėjų Komisija
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SKAUTAMS AKADEMIKAMS 
r

Pranešama, kad sekmadienį,
LIETUVIŲ DIENA

X.

nežiūrint šalto’ir vėjuoto oro į
p. Kamėnų sodybą sutraukė apie rugsėjo 20 d., šaukiama bendra 
tūkstantį žmonių. Buvo atvyku- skautų akademikų ir akademikų 
šių svečių ir iš tolimesnių kolo- sueigą 11:30 lietuvių salėje, 
nijų — Akrono, Columbus, Pitts- 
burgho, Detroito ir kitur. Jau 
nuo ankstyvos popietės automo
bilių virtinės pradėjo važiuoti' už davimą savo rezidencijos su- 
pro vėliavomis papuoštus Kar- i ' ................
nėnų sodybos vartuB, o apie ket- i 
virtą valandą judėjimui tvarky- i 
ti prireikė policijos pagalbos.

Lietuvių dieną atidarė Cleve
lando Apylinkės Bendruomenės 
pirmininkas Stasys Barzdukas, 
atitinkamą ilgesnį žodį tarė dak
taras S. Tamošaitis. Susirinku
sius pasveikino ir Solono miesto 
mėras, kuriam Karnėnų ūkis pri
klauso.

Sukauptomis Čiurlionio an
samblio, Jaunimo teatro ir Li
tuanistinės mokyklos jėgomis 
buvo parodyti St. Paparčio pa
ruošti ir M. Venclausko papildy
ti lietuvių literatūros vaizdai 
"Tave svajojam, Tėvų šalie”. 91 
vaidintojų, šokėjų ir dainininkų 
grupė, prie senovės lietuvių pi
lies dekoracijos, atliko masiniam 
išpildymui pritaikytas ištraukas 
iš V. Pietario "Algimąnto", Ku
dirkos ir Vydūno raštų. Režisie
riaus P. Maželio paruošti, seno
vės lietuvių rūbais aprengti, vai
dintojai akiai teikė pasigėrėti
ną vaizdą, papildytą A. Mikuls
kio paruoštomis dainomis, A. 
Raulinaitienės ir L. Sagio tvar
kytais šokiais ir įrėmintą dail. 
K. Žilinsko scenovaizdyje. Dar 
didesnio įspūdžio būtų pasiekta, 
jei būtų panaudoti apšvietimo 
efektai.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Clevelando Apylinkė, su
ruošus! šią Lietuvių Dieną, su
silaukė aiškaus visuomenės pri
tarimo. Atsilankė įvairaųg. am
žiaus ir abiejų — senosios ir 
naujosios emigracijos tautiečiai. 
Jų būtų dar ir daugiau suvažia
vę, jei ne tas šaltas oras. (Cleve- 
lande tą dieną buvo tik 50 laips
nių).

Lietuvių Dieną Bendruomenė 
yra numačiusi rengti kiekvienais 
metais. Pagal šių metų.įspūdžius 
ji turėtų virsti didžiąja vasaros 
švente, į kurią atvykti kiekvie
nas lietuvis jaustų ir pareigą ir 
malonumą. Gal tik ją rengti 
reikėtų kiek anksčiau, kol šil
tesni orai ir kur privažiavimas 
patogesnis, ypač neturintiems 
savų mašinų.

DR. S. TAMOŠAIČIUI

rengti joje Tautinės Sąjungos 
skyriaus gegužinį, tariamas nuo
širdus ačiū.

A LTS valdyba

min.

L. S. "RAMOVĖ” 
SUSIRINKINAS

Rugsėjo 20 d. 11 v. 30
lietuvių salėje šaukiamas L. S. 
"Ramovės" Clevelando skyriaus 
narių susirinkimas. Visų dalyva
vimas būtinas.

Valdyba

STUDENTAMS
Studentų susirinkimas įvyks

ta rugsėjo mėn. 27 d. 11 vai. 15 
min. Lietuvių salėje.

Visi studijuojantieji kviečia
mi dalyvauti.

R. MIEŽELIS
Studentų Sąjungos sekreto

rius, vykdamas iš Chicagos į 
Bostoną, porą dienų viešėjo Cle- 
velande ir lankėsi Dirvoje. Jis 
yra vienas iš studentų skyriaus 
redaktorių.

BUVO SUNKIAI SUSIRGĘS
Jurgis Peteris buvo sunkiai 

susirgęs ir paguldytas į ligoni
nę. Iš ligoninės parvežtas į na
mus ir čia palengva sveiksta.

SVEČIAI Iš COLUMBUS

ANTRA DIDELĖ NELAIMĖ 
CLEVELANDE '

Šiais metais, jau antrą kartą, 
Clevelandą ištinka didelės nelai
mės. Milioninius nuostolius pa
darė tornado. Dabar gi, toje pat 
vakarinėje Clevelando dalyje, 
117 gatvėj sprogo, greičiausia, 
gaso vamzdžiai ir išdraskė -apie 
1,5 mylios gatvę. Katastrofos 
metu viena moteris užmušta ir 
virš 60 sužeista. Nuostoliai mi- 
lioniniai.

Lygiai pirmoje katastrofoje, 
lygiai dabar, lietuviai nenuken
tėjo. Toje miesto dalyje gyvena 
labai mažas lietuvių skaičius.
‘i ■ . -

LIETUVIŲ RADIJO 
PUSVALANDIS -'. .

f;

KVIEČIAME ATVYKTI Į

PASKUTINĘ GEGUŽINĘ
NAUJOSIOS PARAPIJOS SODE

Š. m. rugsėjo mėn. 20 d.,
ŠI SEKMADIENI

Pradžia 2 vai.
TRADICINĖ LINKSMA PROGRAMA

ŠOKIAI IR PRAMOGOS IKI VĖLYVO VAKARO
Lietuvių Radijo Klubas

r

AUKOJO GIMNAZIJAI
Per Tautinės Sąjungos Cleve

lando skyriaus, gimnazijos rė
mėjų būrelį 53, tvarkomą Ka
rolio Cicėno, būrelio narys Edv. 
Karnėnas, gimnazijos namų pir
kimui paaukojo

ATVYKO Iš

$5.00.

ANGLIJOS
JAV persikėlė 
Ulevičius. Jis,

Columbus lietuvių būrelis bu
vo atvykęs j Clevelando lietuvių 
dieną: Rouika, Sakavičius, Ja
sevičius ir kiti.

VIEŠI CLEVELANDE

Iš Anglijos į 
gyventį Juozas 
tiesiai iš laivo atvyko į Cleve- 
landą aplankyti savo bičiulį Kęs
tutį Puskunigį.

PARSIDUODA ŪKIS
120 akrų. Trijų šeimų namas, 

su visais miesto patogumais. Va
sarnamis. Daržinė ir pašaro rau
gykla. Trijų mašinų garažas. Ki
ti mažesni trobesiai. Prie gero 
vieškelio, tarp dviejų gražių 
miestelių. Yra upė. Daugiau tei
raukitės šaukdami:

PO 1-8420

REIKALINGA

(39)

Siuvimo mašinų operatoriai- 
ės. Patyrę. Alga už akordinį dar
bą. Pastovus darbas.

Nona-Lou Ine.
632 W. St. CIair f39)

PARDUODAMAS 6 
KAMBARIŲ NAMAS 

su baldais. Viskas parsiduoda 
$5,500. Netoli Euclid Beach. 

Kreiptis: P. J. Keršis 
Telef.: MA 1-1773

Ilgą laiką C'levelande gyvenęs 
kun. Alaburda, iš Floridos, yra 
atvykęs kelioms savaitėms ap
lankyti gimines.

praėjusį šeštadienį, rugsėjo 
mėn. 12 d. pradėjo transliacijas 
naujoje stotyje — WD0K. Pro
grama iš 30 minučių prailgiųta 
iki 45 minučių. Dabar lietuvių 
radijo pusyalandis bus trans
liuojamas kiekvieną šeštadienį 
nuo 7:45 iki 8:30 vai. vakaro.

Persikėlimo proga į kitą stotį 
buvo atšvęsta ir 4, metų sukak
tis. Ta proga pusvalandžio tvar
kytojus sveikino ALT, Bendruo
menės- įt» kiti sveikintojai;"

IŠSIKELIA I CH1CAGĄ
Balys Muliolis Chicagoje pir

ko svetainę ir neužilgo iš Cleve
lando išsikelia ten gyventi.

V. A. BYER,
lietuvis iš New Yorko, persikėlė 
gyventi į Clevelandą. New Yor- 
ke išgyveno 25 metus.

PIGIAI !
2 šeimų, 5 ir 5 kambariai. Dvi

gubas porčius, gaso šildymas. 
Labai geram stovyje.

*
Gyvenimui ir bizniui. Didelė 

patalpa krautuvei ir 6 kambarių 
butas. Pastatas kieme. Tinka 
įvairiam bizniui.

Ray Nausneris
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. CIair ,

KORTAVIMO VAKARAS
Moterų Labdarybės Draugija 

rugsėjo mėn. 18 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakaro, Naujosios pa
rapijos salėje, rengia kortavimo 
vakarą. Bus durų laimėjimas ir 
stalų dovanos. Pelnas parapijos 
bažnyčiai.

METINIS DEMOKRATŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

Metinis Cuyahoga County De
mokratų jautienos kepiamas šį 
kartų įvyks Euclid Beach Parke, 
rugsėjo 20 d. nuo 1 vai., — pra
nešė tos gegužinės direktorius 
Sam David. Bus įvairių pasilink
sminimų suaugusiems ir vai
kams ir proga pažint kandidatus 
ateinantiems miesto tarybos ir 
teisėjų rinkimams. Vyr. kalbė
tojas bus Albert S. Porter.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Išnuomojamas kambarys vie

nam asmeniui. Galima su mais
tu.

Telef. EN 1-5315. (39)

LIETUVIAI DAŽYTOJAI — 
DEKORATORIAI

už

menininko priežiūroje darbus at
lieka greitai ir sąžiningai.

Namų dažymą ir vidaus deko
ravimą duoda metams išsimokė- 
jimui.

Kreiptis telefonu: EX 1-4245

Patari'. kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

PARDUODAMI BALDAI

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel.1 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki J 
11 vai.) arba — 4505 Addison 
Rd.

GERA TELEVIZIJA — PIGIA 
KAINA

Naujausias 1954 metų mode
lio, 21 colių televizijos aparatas1 
su vieniems metams garantija 
ir visais taksų mokesčiais pas 
mus kainuoja tik

$195.70
SKAMBINKITE HE 1-8602 

ir mes jums • nemokamai pade
monstruosime; televizijos apara
tą' Jūsų namuose. Arba užeikite į

C. & F. International Štores
1 6TIJ St. CIair gatve "

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė. 
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių, 
tildlmių, vaikų ir kitos* nuo* 
'rauMoa.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

t Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

Pirkit uas savus
Amžinai nerūdijančio plieno

virimo puodus dabar gali
ma užsisakyti ir išsimokė
tinai. Mažas komplektas 4 
dol. didėlis 8 dol. mėnesiui.
Be nuošimčių.

VYTAUTAS PAŠAKARNIS 
CIeveland Lustrę Craft Co. 

1219 East 61 
Tel, ĘN 1-7770

Nemokamas demonstravi
mas.

Priimami užsakymai.

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Turime Baltos Meškos alų. 

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

CLEVELANDIĘČIŲ DĖMESIUI
Dirvos redakcija visų cleve- 

landiečių patogumui praneša,' 
kad norintieji savo artimiesiems 
ir pažįstamiems per laikraštį 
pranešti apie savo išvykimus 
atostogų, apie šeimos šventes, 
laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, tą gali padaryti nemoka
mai.

8 dalių valgomasis, mahago- 
ny, didelis stalas, pigiai, tik 
$20.00. Supama kėdė $15.00.

Telef.: MU 1-5338

NAUJA REAL 
ESTATE IŠTAIGA

Clevelando ir apylinkių lietu
viams pranešama, kad atidaryta 
nauja, lietuvio vedama Real 
Estate įstaiga — 70.32 Wade 
Park Avenue.

ATPIGINTA 
”KNYGŲ LENTYNA”

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas atpigino jo lei
džiamo bibliografinio biuletenio 
"Knygų Lentynos" prenumera
tos kainą 1953 metams. Euro
pos, Afrikos, P. Amerikos ir 
Australijos šalyse iki vieno (1) 
dolerio su persiuntimu. JAV-se 
ir Kanadoj prenumeratos kaina 
nepakeista: 1 dol. 50 c. metams. 
Pašto perlaidas ir čekius adre
suoti :

Lithuanian Bibliographic
Service,
602 Harvey St.,
Danville, III., USA.

r---------------------------------------------- į

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERSIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja 
draudos kompanijos pirm, 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 252)

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

ap- 
ne-

4

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando' 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys . 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

Kiekvienas gaus greitą ir tei
singą patarnavimą. Todėl turin
tieji ką parduoti ar mainyti, no
rintieji namus ar ūkius pirkti, 
kreipkitės:

ĮVADE PARK REALTY 
7032 Wade Park Avė. 

Tel. HE 2-2922
Namų telefonas: E V 1-1952 š
Savininkas A. Kazakevičius

(36)

ON YOUR 
SAVINGS

IMI ltN> >OB Ali IMI rtoru

WE WELCOME YOUR SAVINGS
^i«MnntDtu^(w™tw)KHOt>ourw

Clevėland
Crust Coinpantj'

VISI BANKINIAI REIKALAI
Atsilankę Lietuvių Banke galit atlikti iš karto daug 

reikalų ir sutaupyti laiko.
Čia galit gauti paskolas pirkimui, pagerinimui ar 

namų taisymui, pirkti čekius, užsimokėti už gasą, elektrą 
ir kitokias sąskaitas, sigyti kelionių čekius, čia galima 
pirkti JAV taupymo bonus.

Taupytojai už indėlius nuo liepos mėn. 1 d. gaus 
2'/z%-

Bankas baigtas remontuoti, padidintos patalpos ir 
labai patogus klijentams.

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS 
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 

Aplankykit savo kaimynistčs Moncrief pardavėju

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie- 
. ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 

iki $10.000.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE
CIeveland, Ohio

P j KERSIS
609 Society for Savings BIdg.—CIeveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės į mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymar 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515.

WM DEBBS PĄINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue CIeveland 3, Ohio

I. J. SAMAS, JEWELER
« šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai g
S Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 2 
a pasirinkimas. " e
3 7007 Superior Avė. Greta. Ezella Theatrė Į
| Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

takias: ssstsac

Wilkelis Fanerai Kome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

LEIMON’SCAFE •) JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William j. Jakubs
Licensijiioti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal

<
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6521 Edna Avenue ENdicottĮ-1763

' VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs valgiai/šeštadienių vakarais šokiai griežiant ,• 
geram orkestrui

KE 1-9737
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THE FIELD ŽINAI?

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1 G.?•11. Redaktorius Bulys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

TRYS KLAUSIMAI
Ana dieną, besklaidant laik

raščius. kilo man trys klausimai, 
kuriems noriu pabandyti pajieš- 
koti atsakymo.

B. K. NAUJOKAS

būtent, 
rengiasi

Šapokos

L. KOKIA ISTORIJA?
"Nepaisant vasaros karščių, 

TMD (Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos) organizatoriai rūpinasi 
Lietuvos istorijos išleidimu”, — 
taip praneša TMD sekretorius 
M. ■Kasperaitis iš Racine, Wis.

Toks pranešimas laikraščiuose 
nebe pirnias, bet dar niekur ne
teko pastebėti, kokių, 
Lietuvos istorijų TMD 
išleisti.

Ar tai bus trečia A.
"Lietuvos istorijos" laida, ku
rios antrosios laidos neužteko 
visiems pareikalavimams paten
kinti? Ar tai bus V. Sruogienės 
dabar parašytoji? Bet šia juk 
leidžia "Terra”, ne TMD. Ar gal 
tai bus vadinama p o p u 1 i a - 
r i o j i Lietuvos istorija, apie 
kurių buvo šen ten prasitarta 
(irgi V. Sruogienės parašyta?). 
Ar gal tai kokio naujo istoriko 
darbas ?

šis klausimas nėra priekaiš
tas TMD, kad ji ryžosi leisti 
Lietuvos istorijai pašvęsta vei
kalų. Gerai, kad leidžia, ypač, 
jeigu numato, kad tuo lediniu 
Ims susidomėjimo. Tik, man re
gis, rūpinantis ką nors išleisti 
tokiais pagrindais, kur reikia 
vienokio ar kitokio platesnės vi
suomenės prisidėjimo (šiuo at
veju — įstojimo į TMD nariais), 
yra reikalinga ir n a u - 
dingą aiškiai pasakyti, ko
kio pobūdžio leidinys numato
mas leisti, šiuo atveju TMD val
dyba, man regis, turėtų neslėp
ti, kokio autoriaus veikalų ji 
rengiasi išleisti, bei kokio" pobū
džio h- apimties tas veikalas bus. 
Pvz., jeigu tai bus A, Šapokos 
redaguotosios istorijos trečioji 
laida, tai tada aš žinosiu, ką su 
ja daryti, nes turiu ir I ir II 
laidas. Jeigu tai naujas veikalas, 
tai vėl galėsiu apsispręsti, kaip 
į TMD pasiūlymų atsiliepti.

no teatre. Tiktai kan. Tumo tas 
prabilimas buvo visiškai ne ta 
tema, kokia p. Algirdas sakosi 
atsimenųs. Būtent, kan. Tumas, 
"Aušros Sūnų’' vaidinimo metu 
(kur vaizduojamas lietuviškos 
spaudos persekiojimas caro lai
kais), pertraukos metu atsisto
jo ir viešai kreipėsi į anuometi
nį prezidentų A. Stulginskį, sa
kydamas, kad, štai, jaudinamės 
dėl lietuviškos spaudos perse
kiojimų rusų laikais, o čia tuo 
pačiu metu už straipsnį lietuviš
kame laikraštyje jau nepriklau
somos Lietuvos valdžia pasodi
no į kalėjimų pirmąjį Lietuvos 
prezidentų Antanų Smetonų ... 
Kan. Tumas viešai kreipėsi į 
prez. A. Stulginskį, kad tas įsi
kištų į ta reikalų.

Taigi p. Algirdas aiškiai su
painiojo kan. Tuma su J. Palec
kio. Bet jeigu jau jis nesuge
bėjo pastebėti skirtumo, tai ar 
negalėjo to pastebėti kas nors 
"Naujienų” redakcijoj? Ar ten, 
redakcijoj, kažkas iš apsileidimo 
deda neatsakingus plepalus ne
skaitęs, ar tai daroma tyčia, kad 
tik ko daugiau visokių nesąmo
nių būtų apie Lietuvos gyveni
mą prirašyta?

5 d. pranešė, kad yra sudaryta 
komisija rezoliucijai vykdyti ir 
kad šį dalyką pirmasis sumanė 
(pakišo minti ALT Vykd. K-tųi) 
adv. J. Briedis iš New Yorko, 
kuris, kaip žinoma, yra socialde
mokratų atstovas Taryboje.

Toliau apie tų reikalų "Kelei
vis” vėl nei žodžio nekalba — 
nei editorialais, nei fotografijo
mis.

Tiesa, ir "Dirvoj" nebuvo tuo 
reikalu rašyta tiek, kiek "Nau
jienose’,’ ar "Drauge”. To prie
žastį "Dirvos” redaktorius yra 
paminėjęs. Galbūt ta pati prie
žastis ir ''Keleiviui” neleido 
daugiau dėmesio skirti visai tai 
akcijai. Nes ką gi redakcija turi 
daryti, jei negali siuntinėti spe
cialių korespondentų paskui vei
kėjus, o tie veikėjai, jei ir tei
kiasi ne jų pačių redaguoja
miems laikraščiams išsiųsti ko
kius "cirkuliarus”, tai tik po to, 
kai savuose laikraščiuose jau yra 
viską išbubniję ...

Tad klausimas čia pasidaro 
dvilypis: a) Ar "Naujienos” ir 
ALT sekretorius dr. P. Grigai
tis kaltina ir "Keleivį”, kad jis 
"boikotavo” Kersteno rezoliuci
jos akcijų? b) Jei ne, tai kodėl 
jis kaltina "Dirvų”, kuri vistiek 
daugiau už "Keleivį" parodė ir 
teberodo dėmesio tam reikalui?

tik po rezoliucijos pri-

pavarčiau "Naujienų” 
brolio "Keleivio” rin-

2. KAS NEBEATSK1RIA 
TUMO NUO PALECKIO?

Tūlas Algirdas "Naujienose” 
surašė eilę priekabiavimų prie 
vienos kan. M. .Vaitkaus kalbos. 
Tai jam žodis "pasiutiškai” ne
patiko, tai kanauninko teigimai 
nepatikimi, tai jis per drąsiai 
kalbėjo, kad net kun. Prunskio 
veide "šokinėjo nepasitenkinimo 
kipšeliai”... Tiek to. Aš čia no
riu paklausti tik apie , viena to 
Algirdo posakį, būtent:

"Stebėtina, kad kun. Tumas, 
kuris tame susirinkime (Kaune, 
pas vyskupą. B. K. N.), sėdėjo, 
laivo labai varnus. O juk, kaip 
žinome, jis nevisada ‘ būdavo 
toks tylus tylutėlis. Atsimena
me, kaip jis Kauno teatre išėjo 
prįeš .Smetonos valdžią? Tai bu
vo drąsus maištininkas tuomet

■ Lietuvoje”.
Iš kur tas p. Algirdas tokį da

lykų "atsimena”?'‘Kiek aš atsi
menu, tai Paleckis, o ne kan. 
Tbmas, bandė kartų Kauno te
atre sakyti prakalbą prieš A. 
Smetonos vyriausybės sutikimų 
priimti lenkų, ultimatumą diplo
matinių santykių užmezgimo rei
kalu 1938 metais. Tiesa, Palec
kis tuo bandė pasekti- kan.“Tu
mo pavyzdžiu, kadangi anas irgi 

• buvo kartų viešai prabilęs Kau-

3. AR "KELEIVIS” 
BOIKOTUOJA KERSTENO 

REZOLIUCIJĄ?
"Naujienos" atkakliai teigia, 

kad "Dirva” boikotuojanti ar 
bent baoikotavusi Kersteno re
zoliuciją: nedaug apie jų terašiu
si, nedėjusi nei Kersteno, nei ki
tų tos akcijos dalyvių fotogra
fijų, (Kersteno fotografijų Dir
va gavo tik po asmeniškos inter
vencijos j>. J. Rimašausko, ku
ris vyko į Chicagą ir buvo pra
šytas tai atlikti. Gavus tuoj bu
vo ir įdėta. Red.), daugiau pa
sisakiusi 
ėmimo.

Tyčia 
dvasinio
kinį, apimantį visų laikotarpį, 
kuriuo vyko akcija dėl tos rezo
liucijos. (Rinkinyje trūksta Jtik 
22-o nr.). Kas gi ten yra apie 
Kersteno rezoliucijų ?

Balandžio 1 d. "Keleivis” idėjo 
ALT pranešimų apie jos delega
cijos vizitų pas prezidentų. Ten 
trumpai paminėtas ir sumany
mas siekti to, kas vėliau tapo 
žinoma Kersteno rezoliucijos 
vardu. Jokių editorialų, jokių 
fotografijų.

Gegužės 27 dienų (t. y., po 
8 savaičių) "Keleivis" įdėjo vėl 
tik ALT išsiuntinėtų pranešimų 
"Organizacijų ir Veikėjų Dėme
siui”, kur buvo ir j Atstovų Rū
mus jau prieš tris savaites įneš
tos Kersteno rezoliucijos turi
nys. Irgi nei editorialo, nei fo
tografijų ta proga.

Praėjo dar 7 savaitės ir "Ke
leivis” (liepos 15) pranešė apie 
ALT Vykd. K-to apsilankymų 
VVashingtone — 65 eilutės; Taip 
pat be jokių savo nuomonės pa
reiškimų ar kokių paskatinimų 
bei pamokymų, kaip skaitytojai 
turėtų prie tos akcijos prisidėti. 
(Nebent dar būtų kas buvę 22- 
me numeryje, kurio* deja netu
rėjau galimybės patikrinti).

Dar po dviejų savaičių (lie
pos 29) "Keleivių” jau pranešė, 
kad rezoliucija priimta — .40 
eilučių pranešimas. O rugpjūčio

Greit turėsime namų’ su au
tomatiškai uždaromais ir atida
romais langais. Namo išorėj pri
taisomas tam tikras kontrolinis 
aparatas. Vos keliems lietaus la
šams, ar net rūkui — žiūrint, 
kaip tas aparatas nureguliuo- 
tas, — ant lango ir ant aparato 
nukritus, kontrolinis aparatas 
įjungia elektros motoriukų, ku
ris uždaro langus. Kai visa drėg
mė išgaruoja,- vėl įjungiamas 
motoras ir atidaromi langai.

¥
Nauji sunkvežimiai greit tu

rės rodyklę oro spaudimui pa
dangose parodyti. Be to, tokio 
sunkvežimio vairuotojas, myg
tukų tepaspaudęs, galės, tuoj pat 
minkštų padangų pripumpuoti.

Gyventojų surašymo, įstaigos 
daviniais, praėjusiais metais 
amerikiečių šeimos vidurkis bu
vo 3,5 asmens.

Tarp 111,600.000 amerikiečių 
virš 14 metų amžiaus, 73 mi-

GRAŽI PRADŽIA 
VYDŪNO FONDUI 
Didelis lietuvis, brangus ra

šytojas, savitas filosofas, tau
rus žmogus Vydūnas, nukeliau
damas į Anapus, paliko šviesų 
atminimų. Vydūno Fondo Ko
mitetas, kurį sudaro B. Bab
rauskas, M. Krupavičius, St. Lo
zoraitis, V. Sidzikauskas, E. Si
monaitis, L. šimutis ir K, Žal- 
kauskas, prieš mėnesį spaudoje 
paskelbė atsišaukimų, kviesda
mas mūsų tautiečius, kuj-iems 
brangus Vydūno atminimas, pri
sidėti aukomis laikinam Vydūno 
paminklui pastatyti ir jo pa
rinktiems raštams išleisti; Jaut-

buvo aptarti Pacifiko gynimo reikalai. Pasitarimuose dalyvavo (iš kairės) Austrą-.’
lijos užsienių reikalų ministeris Richard G. Sasey, JAV valstybės sekretorius J. 

ir Naujosios Zealandijos užsienių reikalų ministeris T. Cliftbn Webb.
*

riesiems aukotojams reiškiama 
nuoširdi padėka. Pradžia jau 
graži, bet laukiama daugiau tal
kininkų. Aukas prašome siųsti 
Rašytojų Draugijos pirmininko 
vardu: B. Babrauskas, 1436 So. 
50 Avė., Cicero, III.

Po $5 aukojo: Beri. Babraus
kas, Vikt. Bučinskas, K. Dabu- 
levičius, prof. St. Dirmantas, Pr. 
Gedvilą, Br. Gladkauskas, Pet
ras Jaras, K. ir L. Jasėnai, Pr. 
Linkus, K. Mažonas, B, Pauža 
(Hamiltėn, Ont.)r E. ir J. Puš- 
neraičiai, H. Rakauskas, J. Stul
ga, dr. Gr. Valančius, V. Val
teris, Ona Vildžienė ir Eug. Vil
kas. Kazys Žilėnas — $4, Jonas 
Vosylius __ $L

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 121 
kuopa Racine, Wis. atsiuntė 810, 
o Sandaros 29 kuopa Detroit, 
Mich. savo gegužinės metu šiam 
reikalui suaukojo $31.50: Fel. 
Motuzas —i $5, A. ir O. Ambro- 
zevičiai — $4, Jurgis Augus- 
taitis, VI. Barauskas, Jonas Jo
nynas, J. Laukoms, Just. Pilka, 
Z. ir J. Rudvaliai,. Ant. Strazdas 
ir J. Tamošiūnas pp $2, dr. J. 
Brundza, Pov. Molis, Ant. Na
ruševičius, Svet. Paulauskas ir 
Pov. Vaitiekūnas po $1, dr. Br. 
Baleniūnas — $1.50. Iš viso 
$136.50. Pasekime pirmųjų au
kotojų pavyzdžiu!

Vydūno Fondo Komiteto var
du aukotojams dėkoja

Bert. Babrauskas, LRD Pirm.

lionai buvo vedusiųjų, apie 24 
milionai viengungių, per 9 milio- 
nai našlių, 3,5 milionai vedusių 
ir ištekėjusių, bet gyvenančių 
skyrium ir per 2 milionai persi
skyrusių.

Nuo 1950 metų pastoviai di
dėja moterų perteklius.

*

Amerikos kariuomenė savo 
reikalams krašte turi 42 kepyk
las.

Neseniai kariuomenė nupirko 
12 milionų svarų valgomos drus
kos. šis druskos kalnas ištirps 
per 6 mėnesius tarp pasaulyje 
išblaškytų karių ir civilinių ka
riuomenės tarnautojų.

•

Višta peri kiaušinius .21 die
nų, gulbė — 42, o Australijos 
strutis — 54-64 .dienas. Tarp 
kitko, stručiukus išperi tėtis, nė 
mama.

tos išeities, kaip tik paskirti 
specialių sesijų kaltinamojo gy
venamoje vietoje.

Ryšium su tuo, jau kyla nau
jas galvosūkis — kur kaltina
mąjį.dėti, jei teismus priteistų 
kalėjimo bausmę. Policija jau 
nustatė, kad visame apskrity nė
ra jam tinkamos kalėjimo pa
talpos.

¥

■ -L-' - | '

Stalinui mirus, pro jo karstų ■ 
per 72 valandas pradefiliavo 5 
milionai jo pavaldinių. Jei Mas
kvos "Tiesa” parašė tiesų, tai; 
žmonės turėjo judėti "tik” 35; 
km. (virš 20 mylių) greičiu {' 
valandų... ■' Vr.':

Bi * i L X B®®

metų Japonijos sosto įpėdinis- Akihito atvyko ilgesniam vizi-19 metų Japonijos sosto įpėdinis-Akihito atvyko ilgesniam vizi
tui į Ameriką. Jį pasitiko valstybės sekretorius J. F. Dulles ir

■ trumpam vizitui tuoj priėmė prezideptas Eisenhotver.

*
Lexingtono (Kentucky) žemės 

ūkio akademija ištyrė, kad ta
bakas yra vienintelis augalas, 
kuris metų metais gali būti so
dinamas toj pačioj vietoj ir ku
ris nenualina žemės.

*
10 milionų amerikiečių šeimų 

gyvena pastoviame deficite, t. 
y. išleidžia daugiau, nei uždir
ba.

♦

96'4 Anglijos gyventoju yra 
gimę pačiame krašte arba domi
nijose.

¥
Tūlas Anglijos ūkininkas tu

rėjo sąvo šįmetį kopūstų derlių 
sušerti gyvuliams tik dėl to, kad 
kopūstų galvos buvo per didelės 
ir jis negalėjo jų parduoti. Ko
pūstai svėrė nuo 8 iki 12 svarų 
galvj|.

¥
Šiaurės Karolinoje ūkininko 

pajamų vidurkis nuo kiekvienos 
šeimos galvos pakilo nuo 61 do
lerio 1932 metais iki 584 dolerių 
1950 m.

*
turistai skundžiasi, 
ktlskart blogiau eL

Amerikos 
kad su jais 
giarriasi Prancūzijoj ir Italijoj, 
Italijos komunistų partija išlei
do neseniai savo nariams įžūlaus 
elgesio su amerikiečiais vadovė
lį.

' ¥
•

1968 metais baigsis 99 me
tams sudarytoji sutartis ir.Su- 
ezo kanalas turi’ pereiti Egipto 
kontrolėm

¥
Mokslininkai mano, kad kir

vis yra pirmasis žmonijos įran
kis ir ginklas, gavęs kotų.

‘ ¥
Hildesheimo apskrities (Vo

kietijoje) teismas šiomis die- 
noims turėjo teisti'storiausių vo
kietį, 150 kg. (apie 335 svarus) 
sveriantį buv. kaimo burmistrų 
H. Briumerį. Tačiau paaiškėjo, 
kad kaltinamasis dėl savo komp
leksijos negalėjo pasiekti aps
krities miesto nei- traukiniu, nei 
automobiliu.-Teismui neliko ki-

UŽSISAKĖ

DIRVĄ

TAS NESIGAILĖJO!

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
PLOKŠTELIŲ ALBUMAS

Seniai lauktos Čiurlionio ansamblio plokštelės šiuo metu jau 
yra gaminamos ir greitu laiku pasirodys. Ansamblis į plokš
teles (recordus) įdainavo 16 būdingiausių savo repertuaro 
dainų, išpildomų mišraus choro, mišraus choro su kanklių 
orkestru ir solistais, moterų choro su kanklių orkestru ir 
soliste J. Krištolaityte, vyrų choro ir mišraus duoeto. Plokš
teles gamina ”RCA Victor" firma.

Albumo kaina yra $10.00, bet visiems užsisakiusiems 
iš anksto iki spalio mėn. 15 d. daroma nuolaida — su per
siuntimo išlaidomis albumas, kuri puošiu dail. V. Raulinai- 
čio viršelis, ansamblio ir dirigento A. Mikulskio nuotraukos, 
siunčiama^ tik už $9.00.

Norintieji pasinaudoti šia nuolaida prašomi užpildyti 
. pridedamų atkarpa ir pasiųsti šiuo adresu:

Čiurlionio Ansamblis 
c/o Mr. J. Nasvytis 
771 E. 91 St.
Cleveland 8, Ohio, U.S.A.

Prašome čekius ar pašto perlaičius vardinti: ČIURLIONIS 
ENSEMBLE. šiomis sąlygomis albumas siunčiamas tik 
JAV ir Kanadoje. ■ • • GJ

Visas įmones ir organizacijas ar pavienius asmenis, 
kurie būtų suinteresuoti ansamblio plokštelių platinimu 
visuose kraštuose, dėl informacijų prašome kreiptis tuo

■ pačiu adresu.

Prašau man atsiųsti_____ Čiurlionio ansamblio plokštelių albumų(us)

Vardas ir pavardė _______________________________________________

Tikslus adresas: __________________._____~____________ ___________

Pridedu $ _. [pašto perlaida (money ordor), čekiu]

Parašas__ -__________________ ;______

ČIURLIONIO PIANO KŪRINIŲ 
PLOKŠTELĖ

Amerikos Lietuvių Bendruomenės. Clovelando apylin
kės rūpesčiu išleidžiama M. K. Čiurlionio žymesniųjų piano 
kūrinių plokštelė (recordas). Plokštelėje yva žinomo mūsų 
pianisto Andriaus Kuprevičiaus įskambinti šie M. K. Čiur
lionio kūriniai: Muzikos bruožai, Trys preliudai, Noktiur
nas ir liaudies dainos "Bėkit bareliai” variacijos.

Minėta plokštelė pasirodys rinkoje rugsėjo mėn. pa
baigoje. Jų gamina žinoma R 'C A "Victor” firma. 
Plokštelės (long playing 33 Va RPM) kaina su pašto išlai- ’ 
domis š. Amerikoje ir Kanadoje — 5 dol.

Plokštelė įdėta į atitinkamų vokų papuoštų iš vienos ' 
pusės paties M. K. Čiurlionio grafika, iš kitos — pianisto 
A. Kuprevičiaus nuotrauka. Taip pat voke yra ir trumpos 
abiejų menininkų biografijos. Dalis plokštelių ir vokų turi 
tekstų lietuvių kalba, kita dalis — anglų.

Išleisdama šių plokštelę ALB Člevelando apylinkė nori 
prisidėti prie lietuviškos kultūros ugdymo ir jos garsinimo, 
nes M. K. Čiurlionio kūryboje atsispindi lietuvių tautos dva
sia išaugusi ir giliai susijusi1 su mūsų gimtuoju kraštu. To
dėl įmonės, organizacijos ir pavieniai, asmenys prašomi pa
dėti šių plokštelę platinti arba bent jų įsigyti.

Visos iųformacijos platintojams suteikiamos šiuo ad
resu : Mr. J. Nasvytis, 771 East 91 St., Cleveland 8, Ohio.

Norintieji įsigyti šių plokštelę siunčia šių atkarpų: .

Prašau atsiųsti M. K. Čiurlionio piano kūrinių plokštelę.
Vardas ir Pavardė ...........        .............
Tikslus adresas: ........ .............................................
Egz; skaičius: Lietuvių k. .............  .•...............................

anglų k........................... ............----- ......-------
(čekiu, pašto perlaida)Pridedu • $.

Parašas


