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REIKALŲ TIKRAI PAAIŠKĖSIĄ

Mūsų Vokietijos bendradarbio

Tuo pat metu, kai Bonnos par
lamente ėjo karštos diskusijos 
dėl Vokietijos naujosios kariuo
menės branduolio sudarymo, va
karuose vyko demokratinių val
stybių jungtiniai karo manevrai.

Daugiau kaip 3.000 moderni
nių lėktuvų kėlė pragariškų 
triukšmų virš vokiečių miestų, 
kurie dar toli gražu nėra užgydę 
savo baisių žaizdų iš paskutinio
jo karo. Manevrai buvo suruošti, 
išeinant iš to apskaičiavimo, kad 
priešui pavyko atominėmis bom
bomis apmėtyti svarbesniuosius 
miestus ir strateginius punktus. 
Patys manevrai buvo reikšmin
gai pavadinti "ėarte blanche”, 
kas laisvai išvertus reiškia "lais
vos rankos”, taigi, išeitų, kad 
priešas galėjo pasinaudoti staig
menos pirmenybe ir atom ,iių 
uvmbų pagaiuu priilaryV?'suaKių 
nuostolių.

Iš manevrų eigos išryškėjo, 
kad per atominį puolimų žiau
riai nukentėtų civiliniai gyven- 
jai. Bet, antra vertus, vakarų 
alijantų karo vadovybė paskel
bė, kad jos turimų jėgų pakanka 
priešo puolimui atremti, nors po 
tokio karo nebūsiu nei laimėto
jų, nei nugalėtojų. Pats karas 
išsispręstų per 2-3 dienas.

Tokiame gana klaikiame fone 
prasidėjo vakarų Vokietijos 
Bundestago (parlamento) deba
tai dėl vad. savanorių įstatymo, 
pagal kurį turėtų būti sudary
tas busimosios kariuomenės 
branduolys. Reikia atsiminti, kad 
vokiečių vyriausybei nėra pavy
kę surasti tokios politinės lai
kysenos, kuriai pritartų tiek 
valdžios koalicijos partijos. Pa
grindiniais klausimais tarp abie
jų susigrupavimų yra atsiradęs 
pavojingas plyšys, o ypač yra 
išsiskyrę keliai užsienio politi
koje. Vokietijoje dar ne 'iš tolo 
nepasiekta viršpartinėš politikos 
santykiuose su užsieniu, kaip, 
sakysime, anglosaksų kraštuose, 
kur užsienio politikos visuotinie
ji bruožai yra bendri tiek pozici
jos, tiek opozicijos akimis žiū
rint. Iš tokio suskilimo seka ir 
pažiūrų nevienodumas į kariuo
menę ir jos paskirtį.

Kanclerio Adenauerio vyriau
sybei pavyko palyginti lengvai 
išsiderėti teisę atkurti vokiečių 
kariuomenę, nes vakarų pasau
liui reikėjo vokiečių militarinės 
pagalbos. Be vokiečių divizijų 
vakarai negalėtų taip greit iš
lyginti tų milžiniškų militarinę 
persvarų, kurių turi bolševikinis 
pasaulis. Tvirtai susirišęs su va
karais, kancleris laimėjo Vokie
tijai garbingų vietų tiek politi
niame, tiek kariniame demokra
tinių valstybių jėgų sudėstyme. 
Vokietija buvo priimta į šiaurės 
Atlanto karinę organizacijų ir 
jai leista sudaryti dvylikos di
vizijų kariuomenę, iš viso apie 
500.000 vyrų dydžio. Tačiau dar 
praeis keli metai, kol šis leidi
mas virs tikrove, nes parengti 
moderninę kariuomenę nėra vie
nos dienos darbas.

Šitoje aplinkybėje štai ir slypi 
daug įvairių pavojų, dėl kurių

- skiriasi vyriausybės pažiūros 
nuo opozicijos nusistatymo. Tuo 
tarpu kai valdžia nedelsdama ei
na prie konkretybių ir jau ima
si pirmųjų parengiamųjų darbų 
kariuomenei sudaryti, opozicija 
norėtų nukelti ta reikalų toli
mesniam laikui.

Opozicijos (t. y. socialdemo
kratų) laikysenų nulemia skir
tinga pažiūra į vakarų Vokieti
jos užsienio politikų. Kairieji 
yra kažkaip įsikalę sau j galvų, 
kad Bonna daugiau laimėtų, jei
gu ji nesidėtų vienpusiškai su 
vakarais, o pasektų labiau neu- 
tralistinę politiką. Girdi, tuomet 
Maskva nejaustų tokio pavojaus 
savo saugumui ir būtų sukalba- 
mesnė dėl esamojo momento vy
riausios vokiečių problemos, bū- 

vij.™ Vokietijos sujungi
mo į vieną valstybę.

Netenka nė ypatingai pabrėž
ti, kad Kremlius tokias pažiū
ras, neabejojamai pagrįstas iliu
ziniu sovietų politikos įvertini
mu, visokeriopai remia. Maskvai 
to ir tereikia, kad vakarų Vokie
tijos atsiginklavimas būtų kiek 
galima ilgiau uždelstas. Tuo bū
tų laimėta daug brangaus laiko.

Per debatus Bundestage visi 
tie nuomonių skirtumai tarp vy
riausybės ir opozicijos v“ėl iškilo 
viešumon. Bet savaime abiejuo
se priešinguose lageriuose jau
čiama tam tikros bendros bai
mės, kuo pavirs naujoji vokiečių 
kariuomenė. Reiškiama nuogąs
tavimų, kad karo pajėga nepa
tektų į prūsiškųjų militaristų 
rankas ir nepasidarytų savo rū
šies valstybė valstybėje, kaip tai 
atsitiko po pirmojo pasaulinio 
karo. Tuomet Vokietijai tebuvo 
leista 100.090 vyrų kariuomenė. 
Bet jos nariai buvo taip vispu
siškai kariškai parengti, jog kai 
atėjo Hitleris, kiekvienas to me
to Reichswehre (reicho kariuo
menės) kareivis galėjo, būti be 
niekur nieko pakeltas į karinin
kus ir tuo buvo sudaryti nacio
nalsocialistinės kariu o m e n ė s 
vertingi kadrai. Dar blogiau bu
vo, kad to laiko kariuomenės vi
siškai nepalietė demokratinė

Ar tai jau pažanga?
DR. J. PAPLĖNAS

Kai pr. metų gruodžio 17 d.1 nusikračius kadencijos apribo- 
Vliko šešetas suorganizavo maiš- jimo varžtų, vilkinio dvaro maiš
tą, paprasta balsų dauguma su- tininkams atrodė nebepavojin- 
laužydamas kvalifikuotos dau- ga netrūkus rinktis kito posė- 
gumos reikalaujančius Vliko sta
tuto nuostatus, — to akto tiks
las buvo aiškus: pirmininkams 
rūpėjo įsitvirtinti braškančiuose 
sostuose. Juos parėmė keturi jų 
priklausiniai — algų ir pašalpų 
gavėjai. Egoistinis motyvas lai
mėjo. Laimėjo, žinoma, teisėtu
mo ir pavergtos tautos laisvini
mo sąskaitom.

Gruodžio 17 d. vienu kirčiu 
išmetus aritmetine prasme su
interesuotiems nepalankių kva
lifikuotos daugumos nuostatų ir

Italijoje naujų ministerių kabi
netų sudarė Antonio Segni, tei
sės profesorius iš Sardinijos. Jis 
yra gimęs 1891 metais ir politi
koje pagarsėjęs su savo žemės 
reformos planais. Vienok Itali
joje ir dabar 46,000 žemvaldžių 
valdė beveik pusę Italijos že
mės, o 10,000,000 ūkininkų vi

siškai žemės neturi.

dvasia ir ji liko neabejotinai re
akcionierių įrankis.

Tos pamokos dabartiniai vo
kiečių kariuomenės kūrėjai ne
norėtų užmiršti. Tiek spaudoje, 
tiek parlamente jau mėnesių mė
nesiais buvo gyvai svarstomi vi
sokiausi pasiūlymai, kaip išven
gus, kad uniformų apsivilkusiam 
jaunuoliui nebūtų iš naujo skie
pijama prūsiškojo militarizmo 
dvasia.

Socialdemokratų opozicija pri
kaišioja vyriausybei, kad jos nu
matytosios priemonės esančios 
nepakankamos ir kad kariuome
nėje vėl neišvengiamai įsigalė
siąs senasis prūsiškasis raugas. 
Tam pavojui išvengti siūloma, 

(Perkelta i 8 pusi)

Gen. Adolph Heutsinger, Vakarų Vokietijos armijos štabo virši
ninkas, sveikinamas JAV štabo viršininko adm. Arthur Radfordo, 

atvykus jam į VVashingtoną aptarti ginklavimo problemas.

Tai 2250 mylių kabelio pravedimo darbai, jungių JAV su Didž. 
Britanija. Jie atidarys kelių iš karto 36 pasikalbėjimams per 

vaindenynų.

jų praplėsti. Už Vliko durų lai
komų junginių .— Lietuvos At
gimimo Sųjūdžio, Lietuvos Re
zistencinės Santarvės, Lietuvių 
Fronto ir Vilniečių S-gos — įjun
gimo į Vlikų klausimas net ne
svarstomas. Ir toliau vis manev
ruojama, be to, tokiais vingiais, 
kurie veda į siauresnę bazę nei 
ji yra šiandienų.

2. Nusikaltėliškai ignoruoja-

džio ir mėginti pagaliau kų nors 
pozityvesnio. Kadancijos klausi
mas, jų manymu, buvęs palaido
tas, o pasitikėjimas užtikrintas 
šešių egoizmo brolių balsais.

Bet visos sausio ir vasario nu
matytos posėdžių datos praėjo, 
ir tik birželio 6 d, — po pusės 
nedarbo metų __ įsimanevravęs
į ųuasipirmininko poziciją pre
latas sušaukė Vliko posėdį. Ko
dėl tik po pusmečio? Maišto 
įkarščiui ataušus, blaivesnės jų 
pačių galvos suvokė Vliko auto
ritetui žalingus maišto padari
nius. šešis mėnesius šešeto che
mikai jieškojo patogios formu
lės — kad ožka liktų sveika ir 
vilkas būtų sotus. Ir tik tarę jų 
išradę, sušaukė posėdį.

Nors birželio 6 d. rytų į po
sėdį atėjo visi 10 Vliko narių, 
posėdis buvo nukeltas į popietę, 
o jai atėjus — rytdienai. Pasku
tinį, mat, akimirksnį paaiškėjo
kai kurie išrastosios formulės ma Lietuvos bylai žalinga situ- 
netobulumai. Ypatingai, kai tos acija, susidariusi ryšium su vli- 
formulės kūrime nedalyvavę Lie- kinių veiksnių nepajėgumu su- 
tuvių Tautinio Sųjūdžio ir Lais
vės Kovotojų Sąjungos atstovai, 
matydami, kad Vliko dauguma 
ir toliau tebesilaiko maištinių 
aktų, laužančių Vliko statutų ir 
jį sudarančių grupių 1954 m. lie
pos 24 d. susitarimų, įteikė Vil
kui protestus ir atsisakė laiki
nai dalyvauti Vliko posėdžiuose.

Po dvi dienas trūkusių kalbų, 
kurių vienos vadintos Vliko po
sėdžiais, kitos Vlikų sudarančių 
grupių pasitarimais, trečios pri
vačiais pasikalbėjimais (visur 
dalyvavo tie patys 8 žmonės), 
birželio 7 d. paskelbtas komuni
katas, kalbus apie Vliko pirmi
ninko ir Vykd. Tarybos atsista
tydinimų, kai ”bus sudaryti to
liau minimi naujieji organai”, 
kurie "sutariami iki 1955 m. 
liepos mėn. galo”. Naujųjų or
ganų naujovė tik ta, kad Vykd. 
Taryba praplečia iki 5 narių, 
"pageidaujant įtraukti naujų 
žmonių, kiek galint platesne 
bendradarbiavimo baze”.

Kiek rūpi ta "platesnė bend
radarbiavimo bazė”, liudija fak
tas, kad į vadinamų Vlikų suda
rančių grupių pasitarimų, bu
vusį tarp Vliko posėdžių, nebu
vo pakviestas nei Bataitis nei 
Šidiškis, nors jie į tų pasitari
mų, kaip Laisvės Kovotojų S-gos 
ir Lietuvių Tautinio Sųjūdžio 
atstovai, turėjo būti kviečiami. 
Jie juk buvo atsisakę dalyvauti 
Vliko posėdžiuose, kol nesutvar
kytas teisinis jo statusas, bet 
nebuvo pareiškę nedalyvausią 
grupių pasitarimuose. Dominan
tai LKS ir LTS atstovus ignora
vo, tikėdamiesi be jų sklandes
nės išeities iš nemalonios klam
pynės.

Po šitokios įvykių raidos la
bai jau paradoksiškai skamba 
prel. Krupavičiaus per Eltą pa
skelbtas pranešimas apie susi
tarimą su "kita puse”. Juk su 
dviejų grupių atstovais ne tik 
kad nesusitarta, bet netgi ir ne
sutarta.

Ilgai brandintos išeities rezul
tatai, deja, negali džiuginti po
zityvaus ir darnaus laisvinimo 
darbo pasigendančių mūsų tau
tiečių. Ir tai dėl esminių prie
žasčių.

1. Nors komunikate kalbama 
apie platesnę bazę, tačiau prak
tiškai nerodoma mažiausio noro

"Neo-Lithuanijos” suvažiavi
mas, įvykęs Toronte liepos 2 ir 
3 d.d., kuriame dalyvavo virš 
keturiasdešimt atstovų iš Kana
dos ir Jungtinių Valstybių, pra
ėjo pakilusia nuotaika. Suvažia
vimas vienbalsiai priėmė šiuos 
nutarimus:

1. Korp. "Neo-Lithuania” vei
kla tremtyje, iki šiol reiškusis 

ra žinių, kad «u»-J^ąyaimingai, formaliai atgaiyi-
normuoti santykių su diplomati
ne tarnyba. Vi ................ .
menys, tragiškai suardę santy
kius su diplomatais ir apgadinę 
Lietuvos vardų svetimose įstai
gose, ir toliau gauna kėdes "pla
tesnės bazės” Vykd. Taryboje.

Tarptautinei politinei raidai 
aktyvėjant ir staigmenų galimy
bei didėjant, būtų Lietuvos lais
vinimo išdavimas ir toliau tęsti 
tautinę vienybę nuodijančių ir 
pozityviųjų mūsų jėgų potenci
jų smukdančių vidaus kovų.

Taika viduje ir žymiai sustip
rinta akcija Tėvynės laisvei būtų 
įmanoma, jei būtų ryžtųsi:

— atsisakyti nuo teisėtumų ir 
teisingumų ignoruojančių ma
nevrų,

— nežiūrėti į Lietuvos laisvi
nimo veiksnių postų kaip į pra
gyvenimo šaltinį,

—. nemonopolizuoti laisvinimo 
akcijos artimos ideologijos par
tijų ir satelitinių grupių rėmuo
se,

— nesirungti dėl pirmavimų 
būsimoje Laisvoje Lietuvoje, 
nes perankstyvas rungtyniavi
mas nuo jos tolina.

VISAM PASAULY
• Prezidentas Eisenhoweris į keturių didžiųjų konferencijų 

išvyksta liepos mėn. 15 d. šveicarų laikraščiuose daug žinių apie 
pasiruošimus priimti keturius didžiuosius, jų apsaugų, ištaikin- 
gumo reikalavimus. Manoma, kad keturių didžiųjų štabai suda
rysiu apie 1200 žmonių. Konferencija seksiu apie 1000 spaudos, 
radijo ir televizijos atstovų. Amerikiečių delegacija įsikursianti 
viloje, kuri aplink turi 25 akrus žemės. Ji statyta 1723 metais, 
bet 1944 m., po gaisro, perstatyta.

• JAV dirba daugiau kaip 100 vokiečių mokslininkų, skren
dančių raketų specialistų. Jų tarpe yra ir taip pat V-2 raketos 
išradėjas Hermann Oberth.

• Suėjo metinės kai Gvatemaloje buvo nuverstas komu
nistinis rėžimas. Per tuos metus Gvatemaloje padaryta daug re
formų, bet pasiliko ir nemažaį sunkumų, kurie ateinu iš slapta te
beveikiančių komunistų, gi iš kitos pusės sunkumų sudarus ir 
tas luomas, kuris nori būti turtingas, bet nieko nedirbti. Gvate
malos prezidentas Armas yra pakviestas atvykti į JAV ir aptarti 
ūkinio sunkumo pašalinimo planus.

• Argentinoje praėjusį sekmadienį vėl įvyko susirėmimų 
tarp katalikiškų veikėjų ir policijos. Abejose pusėse yra sužeis- 
tų. Bet Perono santykiai su Vatikanu švelnėja ir laukiama eks- 
komunikavimo atšaukimo. Tuo tarpu iš kariuomenės išmesti visi 
karininkai, dalyvavę sukilime. Dalis jų atiduodama teismui.

• Austrijos taikos sutartį dar nepatvirtino Prancūzija, bet 
amerikiečiai ir anglai jau atlieka visus pasirengimus iš Austrijos 
išsikraustyti.

NEO-LITHUANIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

narna su visomis Lietuvoje nu
sistovėjusiomis tradicijomis ir 
papročiais, ypatingų dėmesį ski
riant priaugančiam akademiniam 
jaunimui, kaip būsimos nepri
klausomos Lietuvos kuriamajai 
jėgai.

2. Korp. ”Filiae-Lithuaniae” 
susijungia su Korp. ”Neo-Lithu- 
ania” ir vieningai veikia ”Neo- 
Lithuanijos” vardu.

3. Neolithuanai-neo-lithuanės 
aktyviai dalyvauja tautinėse ir 
bendrinėse lietuvių organizaci
jose, tuo įsijungdami į kovų dėl 
nepriklausomos Lietuvos atkū
rimo.

Suvažiavimo priimti korpora
cijos įstatai ir išrinkta valdyba, 
kuri bus sudaryta iš New Yor- 
kiečių neolithuanų.

Suvažiavimų sveikino Korp. 
Neo Lithuania garbės narys mi- 
nisteris B. K. Balutis ir daug 
korporantų iš viso pasaulio, dėl 
nuotolių negalėję suvažiavime 
dalyvauti.

Ko siekia 
Maskva!

AR PRASIDĖS LAISVĖS 
ŽYGIAI?

Niekas neabejoja, kad pasta
ruoju metu Maskva darosi su- 
kalbamesnė. Jos nuolaidos dėl 
Austrijos, nesvietiškas noras 
tartis dėl tariamo Vokietijos su
vienijimo, nusilenkimas Jugusla- 
vijai, Indijos premjero Nehru 
įtikinėjimas, kad esančios dide
lės galimybės sukurti pastovią 
taiką__kelia dėmesį. *

Maskvos reikalų stebėtojai ir 
specialistai tvirtina, kad Rusija 
niekad neturėjusi tokių didelių 
vidaus ir ūkinių sunkumų, kokių 
turinti dabar. Visus tuos savo 
sunkumus norinti išlyginti lai
mėdama laiko. Esą, Rusijai rei
kia kokių penkerių ramių metų, 
kad po to vėl parodytų savo tik
ruosius ragus. Ir esą daug davi
nių, kad anglai ir prancūzai bū
sią tie talkininkai, kuriuos pir
muosius rusai "įtikinsią” savo 
taikingumu ir jie ta kryptim 
spausią ir amerikiečius. Prana
šaujama, kad ir čia rusai išeisią 
laimėtojais.

Griežtesnės politikos šalinin
kai maną, kad dabar esąs pats 
geriausias laikas rusus taip pa
spausti, kad jie, mažiausia, grįž
tų į 1939 metų sienas. Esą, pats 
geriausias laikas, kol Rusijoj ne
atsirado vėl viena kieta diktato
riaus ranka, o valdo kolektyvas, 
pradėti tikrą laisvinimo žygį sa
telitinių ir visai pavergtųjų val
stybių.

Vienok, tik iš vienos Ameri
kos (girdimos tokios kalbos. Nė 
Anglija nė Prancūzija ta kryp
tim nieko nedaranti. Bet ketu
rių didžiųjų konferencija paro
dys ar ujamas ląisvinimo 
ar pataikavimo kelias.

IŠGROBTA 
LIETUVIŲ 

KARTOTEKA

Birželio mėn. iš 25 į 26 d. nak
tį piktadariai įsilaužė WEIN- 
HEIME į Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos 
biurą ir pagrobė Vokietijos gy
venančių lietuvių kartotekas. 
Įvykį atidžiai tiria vokiečių po
litinė policija, bet grobikų iki 
šiol dar nesurado. Baiminamasi, 
kad tas kartotekas su lietuvių 
adresais galėjo išgrobti sovietų 
agentai.

Nustatyta, kad grobikai VLB 
Krašto Valdybos biuran įsilaužė 
atsirakinę su visrakčiu išorines 
duris, o vidines duris atsidarė 
išpjaudami su deimantu jų stik
lą. Biure daugiau niekas nelies
ta ir stalčių užraktai nesulaužy
ti, o pagrobta vien kartotekos 
kortelės, buvusios ten ant stalo 
bei lentynos.

Prieš keletą mėnesių panašus 
atsitikimas įvyko su Vokietijoj 
esančių latvių kartoteka.

REDAKCIJA PRAŠO

Iš įvairių vietų ateina žinios, 
kad mūsų jaunimas, siekdamas 
mokslo, rungtyniaudamas dvasi
niais turtais su kitataučiais, 
gražiai pasirodo ir tuo vertos 
pagarbos pelnosi.

Redakcija dideliu malonumu 
skirs vietos tokiems mūsų jau
nimo laimėjimams iškelti. Ir ji 
prašo visų bendradarbių ir skai
tytojų aprašyti tokius laimėji
mus ir redakcijai atsiųsti. Taip 
pat atsiųsti ir aprašomųjų nuo
traukas.

Tam tikslui redakcija įvedė 
naują skyrių — Mūsų jaunimo 
platieji keliai ir visus kviečia į 
talką jį palaikyti.
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Šios savaitės šeštadienį ren
kamės minėti K. S. Karpiauts su
kakčių. Tai ne eilinės sukak
tys ... Ir ne taip sau pasižmonė- 
jimas. Tai prasmingas kepurės 
pakėlimas prieš K. S. Karpiaus 
nudirbtus ir tebedirbamus tau
tinio išsilaikymo darbus, prieš 
balti pradedančią galvą.

K. S. Karpius tris dešimtme
čius kūrė ir išlaikė Dirvą. Ke
turius dešimtmečius su plunks
na rankoje saugojo mūsų tauti
nį išsilaikymą, kalbėjo apie mū
sų pareigas, kėlė tokią mūsų 
tautos praeitį, kuri svetur nu- 
kludysį eilinį lietuvį galėtų ža
vėti ir į lietuvybės darbą jung
ti. Ir dėl tų darbų, kaip J. Ba
čiūnas man rašė, K. S. Karpiui 
Verta šaunias sukaktis surengti.

Virš penkerių metų labai iš 
arti stebiu daugelį tautinės sro
vės senųjų darbininkų. Vieni 
vienaip jie dideli, kiti kitaip, 
kad ir su savo žmogiškom stip
rybėm ir silpnybėm. Ir atgalios 
pažvelgus jų tarpe yisad pama- 

- Aysi ir K. S. Kurpių, dirbantį 
pirmose eilėse. • - -

O kiek jau tų gerų vyrų ir 
moterų, šaunių lietuvių, atsigu
lė į Chicagos, Detroito, Brook- 
lyno ir kitų Amerikos miestų 
kapus. Tik prabėgom kartais at
simenam jų vardus. Ir jie, daž
niausia, išėjo į anuos tolius, net 
reikiamai nepaminėti.

Vieną kartą girdėjau sakant, 
kad laimingesni tie, kuriems dar 
gyviems pripažįstama garbė. Bet 
vieną kartą girdėjau ir sakant, 
kad mes sugebam ir gyvuosius 
greičiau palaidoti, kad paskiau 
jų nuopelnus iškeltume ir... 
palengva juos užmirštume. To
dėl, teisingiau daro tie, kurie, 
kaip aęabų sena išmintis sako, 
"nusipelnusių pagarbai pareikš
ti neranda geresnio laiko kaip 
dabar”.

Miela, kad ir prieš K. S. Kar
pių, už jo atliktus darbus, su
gebam kepurę pakelti dabar, ka
da jis tebėra mūsų tarpe, nesi
ruošia nė į pensiją pasitraukti, 
nė save laiko pavargusiu, nė nuo 
jam patikėtų darbų šalinasi.

Tat ir Dirva, nors truputį pri
sidėjusi K. S. Karpiaus nuopel
nus iškeliant, sukaktuvininkui 
sako: ilgiausių darbingų metų!

labai iš

delio skaičiaus naujų imigrantų. 
Esą, būtinai reikia per ateinan
tį dešimtmetį padvigubinti Aus
tralijos gyventojų skaičių.

Tuo pačiu laiku, iš nuvažiavu
sių į Australiją ateina skundai, 
kad tenykštė valdžia į naujus 
emigrantus žiūrinti
augšto, kęsinasi net uždrausti 
viešose vietose kalbėti savo gim
tąja kalba. Esą, šūkis "kalbėk 
tik australiškai" plečiasi. Ir jam 
nuoširdžiai pritarianti Darbo 
Partija.

Nenuostabu, kad iš Australi
jos, įkeliauti į JAV, yra pasi
kėlusių labai daug šeimų. Lie
tuvių skaičius, kurių dabar ten 
prašoka 5000, palengva ima ma
žėti, o pasipiktinimas tokia aus
tralų politika — "kalbėk tik aus
trališkai” — auga.

ATKREIPKITE 
DĖMES!

KAS ir KUR
• Bendruomenės Tarybos šuva-, • Vasario 16 gimnazija prašo vi- 
žiavimas įvyko liepos mėn. 3-4 sų gimnazijos rėmėjų būrelių 

1 pažadėtus įnašus nedelsiant sių
sti, nes gimnazija, dėl būrelių 
paramos vėlavimosi, turi daug 
sunkumų.
• Bostone minint liepos mėn. 4 
d. pagrindine kalbėtoja buvo 
JAV ambasadorė Italijoje. Clare 
Booth Luce. Bostono mayoras, 
pristatydamas garbingus sve
čius, jų tarpe pristatė ir Lietu
vos garbės konsulą adv. A. O. 
Shallną.
• K. Kodatienė iš Detroito pra
neša, kad 
paremti 
skaučių 
$107.50.
• Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla ir administracija persikė
lė į savus namus. Dabartinis ad
resas: 265 —C St., So. Boston 
27, Mass.
• Santariečių ir šviesiečių bend
ra stovykla liepos mėn. 14 die
nomis įvyko prie Port Jervis, N. 
Y. Dalyvavo 100 stpvyklautojų. 
Stovyklos programoje pažymė
tinos jtrof. J. Pajaujo ir V. Ka
volio paskaitos, įspūdinga Tė
vynės Prisiminimo Valanda — 
melodeklamacijų, laužo ir valčių 
fregatos pynė; šviesos narių pa
kėlimo ceremonijos; Santaros 
susirinkimas; abiejų organiza
cijų papildymas<naujais nariais; 
šokių vakarai; sporto žaidynės 
ir stovyklos laikraštėlio dveji 
numeriai.

Stovykla buvo dar vienas 
žingsnis j Santaros-Šviesos gerų 
santykių plėtimą.

dienomis New Yorke. Į Tarybos 
prezidiumą išrinkta J. Šlepetys, 
M. Gimbutienė ir prof. J. Puzi- 
nas. Bendruomenės valdybą su
daryti pavesta St. Barzdukui. 
Jis išrinktas Bendruomenės val
dybos pirmininku. Suvažiavime 
dalyvavo 18 Tarybos narių ir 
eilė svečių. Suvažiavimas buvęs 
darbingas.
• Lietuvos Laisvės Komiteto ir 
Pavergtųjų Tautų Politinės Ko
misijos pirmininkas Min. V. Si
dzikauskas, grįždamas iš tarp
tautinio teisininkų kongreso 
Atėnuose, buvo kelias dienas 
Romoje. Jis turėjo pasikalbėji
mų su Lietuvos Diplomatijos 
Šefu S. Lozoraičiu ir Lietuvos 
Ministeriu prie šv. Sosto S. Gird
vainiu. Tuose pasikalbėjimuose 
buvo tartasi ir nusistatyta dėl 
eilės Lietuvos klausimų, tiek 
bendro pobūdžio, tiek surištų su 
keturių didžiųjų valstybių kon
ferencija. Ta proga buvo taip 
pat tartasi su Pavergtųjų Tautų 
Generalinės Komisijos Pirminin
ku V. Masensm i

Min. V. Sidzikauskas ir Pirm J 
V. Masens buvo priimti Jo šven-j 
tenybės Valstybės Sekretariate 
Monsinjoro A. Samore. V. Sidzi-j 
kauskas aplankė Lietuvių Šv.' 
Kazimiero Kolegijos vadovybę' 
ir Italijos radijo direkcijos pa
kviestas kalbėjo iš Romos ra
diofono.
• Amerikos sostinėje Washing- 
teme įsteigtas Lietuvių Moterų 
atstovybės Klubas, į kurį įstojo 
16 narių. Išrinkta penkių asme
nų valdyba, kuri pareigomis pa
siskirstė : N. Paramskienė — 
pirmininkė, B. Darlys — vice-

Tokių plokštelių (gramafo- pirmininkė, V. Grigaitytė — se
nams) albumose dar nėra buvę: , kretorė, G. Krivickienė ir J. Kup- 
V. Janu Skaitės 15 dainų $8.00; rėnienė — revizijos komisija. 
P. Bičkienės 8 dainų ....... $5.5'0; ‘Garbės narėmis pakviestos Ma-
P. Radzevičiūtės 6 dainų $3.50, rįja žadeikieriė ir Jadvyga Tū- 
S. Liepos 8 dainų ........... $5.50,
Kalv.-Matekaitienės 8 d. $6.00 
Švedo-Marijošiaus 14 dainų $8.50( • Kanadoje, Montrealyje rugsė

belienė.

jo mėn. 3-5 dienomis įvyks tre- 
I čioji lietuvių diena. Jos metu 
j bus paminėta 50 metų sukaktis 

5.00 kai Kanadoje pradėjo įsikurti

Čikagos Vyrų Choro 12 d. $8.00 
Čiurlionio Ansamblio 15 d. $10.001 
A. Kuprevičiaus piano 9

(Čiurlionio) kūriniai ..... — -----------
Katalogų ir* kitų informacijų mūsų tautiečiai, 

reikalaukite, juos siunčiame į vi
sus kraštus. O vaikams vežime-' 
liai reto gražumo (gauti iš Eu-j 
ropos), kainos nuo $47.00.

Be to rasite dar šias prekes: 
RAŠOMAS mašinėles visok. raid. 
nuo 67 dol. Foto aparatus Leica,1 
Retina nuo 45 dol. Laikrodžius , ,- . ... .o j i n I mos paaukojo $20.00, o hetuvai-sveicanskus nuo 18 dol. Grama- ,. ™. ................... „ , , te — DM 20.fonus įvairių rusių nuo 9 dol.!

Šias ir kitas čia neišvardintas • PLB Europos kraštų atstovų 
plokšteles gausite pas J. Karve-; suvažiavimas šaukiamas rugpjū- 
lį. 3322 So. Halsted St., Chicago Į čio 5 ir 6 d.d. Šveicarijoje, Zue- 
111., tel. YA 7-0677.

i
I • Vasario 16 gimnaziją aplankė 
trys viešnios iš Kanados: E. Ga- 
lutytė iš Toronto, dabar studi
juojanti Paryžiuje, ir jos lydi
mos kanadietės, rašytoja Mrs. 

j M. Sisler ir jos duktė, skulptorė 
’’1 Miss R. Sisler. Išvykdamos vieš-

pravestoj rinkliavoj 
Vokietijos lietuvių 
stovyklą surinkta

CHICAGO

• .

Komunistinė spauda šūkauja, 
kad girdi, žiūrėkit, į Lietuvą iš 
Rusijos ištrėmimo sugražinti 
buvęs užsienio reikalų ministe
ris J. Urbšys, buvęs Lietuvos 
pasiuntinys Prancūzijoje J. Kli
mas, buvęs teisingumo ministe
ris St. Šilingas. Esą, tik buvęs 
valstybės kontrolierius K. Šake
nis pasilikęs Sibire, nes jam ten 
geriau ...

Tokie, vieno kito žinomesnio 
lietuvio gražinimai iš ištrėmimo 
j Lietuvą, yra seni komunisti
nės propagandos metodai. Gra
žinti tris ar keturius, apie jų 
gražinimą rėkauti, kad būtų už
miršta dešimtys tūkstančių kitų. 
Ir gražinti po dešimties tremties 
metų, paliegusius senelius, 
paskiau iš tokio "laimingo” 
žinimo tyčiotųsi.

riche.

Aš nesu ekspertė su numeriais 
mūsų virtuvės išlaidos sumažėjo!

kad 
gra-

pra-Nesenai žinių agentūros 
nešė, kad Australija dairosi di-

Baltrušaičio poezija, Jono Biliū
no "Liūdna pasaka”, Antano 
Vienuolio "Amžinasis smuikinin
kas”, Putino poezija, Jurgio Sa
vickio "Raudoni batukai”, Igno 
šeiniaus ištrauka iš "Vasaros 
vaišių”,. Kazio Binkio dramos 
"Generalinė repeticija” II veiks
mas, Juozo Grušo "Kelionė su 
kliūtimis”, Jono Aisčio poezija, 
Liūdo Dovydėno ištrauka iš 
"Nemunėlio sielininkų pasakoji- 

i my", Kazio Borutos ištrauka iš 
"Baltaragio malūno”, Balio Sruo
gos dramos "Apyaušrio Dalia” 
du veiksmai (2 sekm.), Antano 
Miškinio. poezija, Barnardo 
Brazdžionio poezija, Antano Vai
čiulaičio "Senas kareivis Alek
sandras”, Henriko Radausko 
poezija, Jurgio Jankaus "Pirma
sis rūpestis”, Nelės Mazalaitės 
"Liepsna žaizdoje” — spec. Mo
tinos Dienai, Mariaus Katiliškio 

Vytauto Mačernio 
poezija, 
"Vienas 
sekm.),

Polaidis”, 
poezija, Nykos Niliūno 
Antano Škėmos dramos 
ir kiti” II veiksmas (2 
Henriko Nagio poezija.

Atlikti darbai rodo, kad "švie
sos” sambūris siekia kultūrinių 
tikslų ne žodžiais, bet darbais. 
Taip pat mielai talkininkauja 
aktoriams jų pastatymuose, at
likdami technikinius darbus.

"Pelkių žiburėliui” linkėtina 
šviesti rašytojų bei poetų žo
džiais, kol grįšime į savųjų dai
nių apdainuotą šalį, o aktoriams 
— savo subrendusius talentus 
parnešti į laisvos šalies valsty
binį teatrą. A. š.
f----------------------------------------

PAKRANČIŲ 
APSAUGA

Ohio General Assembly nese
nai paruošė projektą, kurį turi 
patvirtint ar vetuot gubernato
rius Lausche. Patvirtinus šis 
projektas taps įstatymu. Tai yra 
Humphrey Bill, geriau žinomas 
kaipo "paskendusios žemės” ak
tas. Trumpai išsireiškus, šis 
įstatymas duotų galimybę pro
jektuoti ir pradėti visiems nau
dingus įrengimus Erie ežero pa
kraščiuose.

Tai reiškia įdėjimą ir leidimą 
didelių sumų pinigų paežerio pa
gerinimams. Jeigu nėra legalios 
apsaugos investuotojams, kaip 
dabar, nieks tų pinigų ir neri
zikuotų leisti. Iš istorijos patir
ta, kad tai yra svarbiausia prie
žastis nepanaudojimo patogių 
ežero pakraščių uostams ir pra
monei. Tuo tarpu upės pakraš
čiai, kurių savininkų teisės yra 
apsaugotos Ohio įstatymų, yra 
gerai panaudota. Geras pavyz

dys yra Cuyahoga Valley pra
monė.

Flewing Act patvirtina pa
ežerio nuosavybės teises, tačiau 
tik kai "vanduo yra savo natū
raliam stovyje”. Laisvai išaiš
kinus, tai reiškia, kad pastaty
mas prieplaukos, sienos sustab
dyti žemės griuvimo į vandenį 
ar panašaus pastato, dirbtinai 
pakeistų pakraščio natūralų kei
timąsi. Tuomet vanduo nebūtų 
dabartiniam stovyj.

Senatoriaus Ralph Humphrey 
įstatymas nutrauktų tokius le
galumo netikrumus. Kontrolė 
vistiek būtų valdžios ir autori
tetų rankose. Tačiau, daugelis 
pakeitimų buvo siūlyta per pa
skutinius posėdžius, bet kuris iš 
jų sumažintų įstatymo naudą.

Sunkus General Assembly dar
bas nustatyti aiškius įstatymus 
šiai apylinkei, pasinaudojant šv. 
Lauryno jūros keliu, yra pagir
tinas. šis svarbus įstatymas ne
turėtų būti atidedamas.

"PELKIŲ ŽIBURĖ
LIS” D IENOS 

ŠVIESOJE
Chicagojd per Margučio radi

ją kiekvieno sekmadienio popietį 
duodama literatūrinė valandėlė 
vardu "Pelkių,, žiburėlis”, kurią 
paruošia "Šviesos” Sambūrio 
Chicagos skyrius. Redaguoja 
Dalia Bylaitienė ir Algimantas 
Mackus. Redaktoriai, prieš pa
tiekiant kūrinius, supažindina 
klausytojus su autorium bei jo 
skaitomu kūriniu. Skaito akto
riai, paįvairinant pritaikyta mu
zika bei garsų efektais, šį sezo
ną, nuo rudens iki vasaros pra
džios, buvo 38 valandėlės: 2 mu
zikinės, paruoštos muzikės Gied
ros Gudauskienės, 13 poezijos, 
18 prozos, iš jų 5 dramatizuoti 
ir 5 dramos vaidinimai.

Jei po didelės reklamos į ge- 
riausį teatro pastatymą ateina 
300 žiūrovų, tai labai gerai, bet 
iš 132,000 Chicagoje esančių lie
tuvių 30,000 tikriausiai pasi
klauso Margutį ir "Pelkių žibu
rėlį”. Kai Mahometas neateina 
į kalną, tai kalnas ateina pas 
Mahometą, šiuo atveju mūsų ge
riausių kūrėjų žodis, patiektas 
meniškai aktorių, ateina į namus 
radijo bangomis, šį sezoną skai
tė šie aktoriai: Julius Balutis, 
Alfas Brinką, Algimantas Diki- 
nis, Kazys Gandrimas, Vytau
tas Juodka, Henrikas Kačinskas, 
Jonas Kelečius, Zita Kevalaity- 
tė, Stasė Kielaitė, Algirdas Ku- 
rauskas, Marija Lemešytė, Regi
na Matulevičiūtė, Janina Mon- 
kutė, Irena Nivinskaitė, Kazys 
Oželis, Ona Petravičiūtė, Stasys 
Petkus, Vytautas Valiukas "ir 
Eglė Vilutienė.

Skaityti buvo šie kūriniai: 
Vinco Krėvės ‘"Užkeikta merga” 
ir "Indas, kuriame karalius lai
ko geriausią savo vyną”, Kristi
jono Donelaičio ištrauka iš "Me
tų”, Motiejaus Valančiaus iš
trauka iš "žemaičių vestuvių”, 
Antano Baranausko "Anykščių 
šilelis”, Antano Vienažindžio, ei
lėraščiai, Julijos žemaitės iš
trauka iš "Petro Kurmelio”, Vin- 

nau- co Kudirkos "Lietuvos tilto at-
jį tikriausiai turi MATCHLESS GASO PEČIŲ

.,. nes jis kainuoja tik VIENĄ KETVIRTI kainos,
dojant gasą. Mažiau pirkti, mažiau įrengti ir taip pat siminimai”, Maironio eilėraščiai, 
mažiau užlaikvti. Sll dpcintlivnic vpiVinnriaic vien crvva- 1 T , -I • 1 -vi a »VLazdynų Pelėdos ištrauka iš Ir 

pražuvo, kaip sapnas", Vaižgan-
mažiau užlaikyti, su degintuvais veikiančiais visą gyve
nimą. Būkite gudri. Būkite taupi. Pasirinkit GASĄ.

THE EAST OHIO GAS COMPANY! to "Juodžiaus kelmas”, Jurgio

SUTAUPYKIT 
$40 IKI $100 

pirkdami savo kambario vė
sintuvą tiesiai iš Reming- 
ton pardavėjo-atstovo.
Dovanai įstatoma.
Langų vėsintuvas — tie

siai iš fabriko'-— $20 su- 
taupymas.

Dėl informacijų šaukite 
WO 1-2370 Alfreds.ftras*.

r
f 'Sav>ng/will always 

, be imjJortant to the 

(narė who wants to
■

'ftlook įnto the future 

’w i t ha feeling of 

• security and persona) 

independence!

Savers always welcome

tMI IANK rot MII THI M O PU

Cleveland
Crust Company

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
4455 S. California Avė.

Chicago 32, III.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus. 
Šaukite — YA. 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus.

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, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad., 

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 
12—4 p p. šeštadieniais.

BEST W1SHES
To Our Friends 

For a Rleasant Holiday
X

SLABE MACHINE 

PRODUCTS CO.

874 East 140th St.

GL. 1-5484

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

JUDGE

ANTHONY A. RUTKOWSKI

MUNICIPAL COURT

Best Wishes to Our Friends and Patrons

SULLIVAN BROTHERS
PLUMBING AND HEATING

ELECTRICAL SEWER CLEANING

14002 Glenside UL 1-4466

Greetings and Best Wishes to Our Frieds & Patrons

KURMANS MEAT MARKET
We Carry the Finest Choice Meats

Mest Side Market House MA 1-6797

CEDAR POINT
ON-LAKE-ERIE

NOW GREATER THAN E VERI Recreation 
for the entire family... swimming, fishing, 
boating, moonlight eruises, tenms, pienies.
Free movies, dancing, and spectaculars. 
New Midway attractions. Good restaurants, 
bars, popular prices. Children’s playroom, 
sitter service. Sunday services for all faiths.

Family Aceommoiathnt 
HOTEL BREAKERS 

Cleveland: SU 1-7270
AMPLE PARKING

U.S. Highway 6, slx mile* east of Sandusky 
Passenger Ferry Service from Sandusky

FINEST BATHING BEACH IN THE WORLD!
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Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia...

Kodėl mes taip mažai žinome apie priešmindauginį lietuvių 
tautos gyvenimą. — Mažai žinome kokia buvo mūsų socialinė 
santvarka, koks buvo mūsų ūkis, kaip lietuvis gyveno ka la jis 

nekariavo...

B. PETKCNAS, Vokietija

Kalbose ir paskaitose mūsų 
tautinių švenčių metu kiekvieną 
kartą iškeliama mūsų garginga 
praeitis. Vienas kalbėtojas pra
deda nuo Mindaugo, kitas nuo 
Vytauto, bet daugumas pasiten
kina šio šimtmečio Lietuvos is
torija: nepriklausomybės atga
vimu ir kovomis dėl jos. Mes 
mėgstama savo istoriją. Ji iš
kelia mūsų tautinę vertę, mūsų 
valstybinę praeities galybę, na, 
ir švelniai paglosto mūsų tauti
nį išdidumą.

Beskaitant mokyklinę Lietu
vos istoriją ir jos žodinio popu
liarinimo besiklausant, ar ne
kyla mums kartais, tarp dauge- 
lio neatsakytų klausimų, kodėl 
mūsų istorija tokia trumpa? Mes 
pradedam savo istoriją, mokyk
line prasme, su Mindaugu, reiš
kia, su 13 šimtmečio pradžia! 
Taigi viduramžių antroje pusė
je.

Jeigu mes prileidžiame, kad 
zietuviai dar prieš Kristaus gi
mimą gyveno maždaug tame pa
čiame geografiniame plote kaip 
dabar, taigi ką gi ši tauta per 12 
šimtų metų veikė?

Kad ši tauta, tuose mums 
tamsiuose šimtmečiuose negyve
no puslaukiniu gyvenimu, kad ji 
turėjo savo kultūrą, savo augš- 
tumu mažai žemesnę už to meto 
vakarų Europos kultūrą, kad ši 
tauta santykiavo su sau lygiais 
kultūringais kaimynais to laiko 
prasme, tai mums aiškiai kalba 
archialoginiai radiniai ir net vie.- 
nas kitas palikęs išsireiškimas 
vakarų kaimynų istorijose. Tai
gi lietuviai buvo anksti prieš 
Mindaugą jau tauta šio laiko su
pratimo prasme, bet ne palaidų 
giminių, nieko bendro tarp sa
vęs neturinčių rinkinys, kaip 
kad Afrikos negrų atskiros gi
minės ar buvę Amerikos indijo- 
nai.

ši tauta turėjo turėti, jau kur 
kas prieš Mindaugą, gyvą vals
tybinės idėjos pradą, o gal ir 
prieš 12 šimtmetį ji buvo jau

• valstybės prototipas.
Mūsų mokyklinė istorija apie 

tai nekalba. Net apie patį Min
daugą, dėkime ranką prie šir
dies, neperdaugiausia žinių turi
me. Taigi ar galime tvirtinti, 

, kad Mindaugas tikrai yra pir

mas Lietuvos valstybės kūrėjas. 
Karaliaus vainiką gauti tuo

met reikėjo tam tikrų sąlygų. To 
laiko popiežiai nemetė vainikus 
taip sau ir nevainikavo kokius 
tai puslaukinių tautų karaliu
kus. Net psichologiniai sunkiai 
suprantama, kad Mindaugui, 
kaip pirmajam būtų pavykę val
stybę sukurti ir su tokia galin
ga smogiama pajėga, jeigu prieš 
jį bet kokia valstybinė idėja tai 
tautai ar bent vadovaujamam 
tautos sluogsniui būtų svetima 
buvusi. Valstybinė idėja nekrin
ta iš daugaus kaip mana, bet iš
auga kaip medis. Lietuva 12 
šimtmety turėjo būti jau su
brendęs medis.

Mūsų istorija sako, esą prieš 
Mindaugą lietuviai, greičiausia 
nebuvo susivieniję, niekur negird 
dėti, kad jie būtų bendromis jė
gomis priešą mušę.

Reikia pasakyti, kad tas pa
grindinis priešas — kryžiuočiai, 
tik apie 1230 metus priartėjo 
prie Lietuvos. Taigi nebuvo ir 
ką mušti. Be to valstybės kūri
mąsi ne išorinės priežastys le
mia, bet tautos subrendimas val
stybės idėjai realizuoti. Pav. 
Amerikos indijonai valstybės 
nesukūrė, nežiūrint, kad išorinis 
pavojus (kolonistai) buvo labai 
didelis.

Mano manymu, būkime šiek 
tiek atsargesni dėdami tik vie
nam Mindaugui visus Lietuvos 
valstybės susikūrimo nuopelnus. 
Turiu pažymėti, kad Mindaugas 
buvo ir paliks gal genialiausias 
ir protingiausias Lietuvos valdo
vas. šią garbę jam pripažįsta ir 
svetimieji. Gal Mindaugą, kaip 
žmogų ir valdovą, galima kar
tais pastatyti net pranešesniu už 
Vytautą, bet tai jo garbės ne
mažina, jei prieš jį jau Lietuvos 
valstybės prototipas egzistavo ir 
jis tik tai apipavidalino ir pada
rė šią valstybę, per savo santy
kius su Vakarais, pasauliui ži
noma.

Juk jei Mindaugas nebūtų 
krikštyjęsis, nebūtų taip sakant 
prakirtęs langą į Vakarus, ir jei 
kryžiuočiai tuo metu nebūtų 
prie Lietuvos priartėję, gal šis 
mūsų karalius būtų palikęs ma
žai žinomas ir mes gal skaitytu
me Lietuvos valstybes pradžią

nuo Gedimino ar net vėliau.
Nedarau jokio priekaišto mū

sų istorikams. Lietuvos istori
kai, ypač jaunoji karta, šia kryp
timi yra daug nuveikę ir dirba 
toliau, bet viskas dar moksliniu 
studijų laukuose ir daugiau aka
deminiuose rėmuose, o ne mūsų 
praktiškos mokyklinės istorijos 
lapuose. To mes pasigendame ir 
laukiame.

Jei visos Europos tautos, ku
rios viduramžiais valstybes tu
rėjo, pajėgia savo istorijas pra
dėti bent nuo 6 ar vėliausia 9 
šimtmečio, tai ir mes nenukris- 
kime, kaip iš daugaus, su savo 
istorija tik iš 13 šimtmečio pra
džios. Net svetimtaučiai kraipo 
galvą, kad tokia buvusi galinga 
valstybė viduramžiuose kaip 
Lietuva, tokia vėlyba istorija 
savo mokyklinį jaunimą šviečia.

Antras mūsų mokyklinės is
torijos plišys, tai tas, kad mūsų 
populiarioji istorija susikūrė 
įtakoje rusų ir lenkų istorikų. 
Mūsų tai vadinamieji klasikai — 
istorikai buvo daugumoj šių 
slaviškų mokyklų mokiniai. 
Jiems dėl to laiko sąlygų ir kal
bos, daugumoj Vakarų istorijos 
šaltiniai nevisada buvo prieina
mi. Ir jie taip rašė, kaip buvo 
išmokę.

Garbė mūsų seniesiams istori
kams už jų nenuilstamą darbą ir 
nuopelnus tautai, bet teatleidžia 
jie, vistik mes šiuo metu norėtu
me mūsų mokyklų knygynuose 
turėti pilnesnio veido istoriją. 
Ar mūsų ta senoji istorija, tų 
darbščių žmonių parašyta, neat
siduoda šiek tiek "samoderzavi- 
ja”, ar kai kurie istoriniai fak
tai nėra perdaug į viršų iškelti, 
o kiti svarbūs įvykiai šalin pa
stumti, ar mes nepasigendame 
savo istorijoj epochinės lygsva
ros ? ...

Pirmiausia, mūsų istorija per
daug paskendusi Rusijos "nuka
riavimuose” ir visokiose gimi
nystės ir kaimynystės santy
kiuose. žinoma, tuo nesiūlau is
torinių faktų, nutylėti ar juos 
iškraipyti, bet šituos faktus 
perdaug kruopščiai keliant, da
rosi mūsų istorija panaši dinas
tijų, karalių, kunigaikščių am
žinų vaidų ir ekspancijos į rytus 
istorija.

Daug buvo, Nepriklausomos 
Lietuvos metu, geriems moki
niams, už šių rusiškų kunigaikš
čių vardų nežinojimą ir už susi- 
maišimą tų "nukariautų” slaviš
kų sričių pavadinimuose bei da
tose, blogų pažymių parašyta. 
.Tuo tarpu ir ligi šiandien besi
mokantis mūsų jaunimas nežino, 
kokią mūsų protėviai turėjo so
cialinę santvarką, koks buvo Lie
tuvos ūkis, kaip gyveno mūsų se
novės lietuvis, kada jis nekaria
vo, kaip savo kasdieninį gyveni
mą praleido.

Musų jaunimo platieji keliai

INŽ. EUGENIJUS A. BARTKUS
■

Birželio 10 d. Illinojaus Tech
nologijos Institutas suteikė Eu
genijui Algimantui Bartkui inži
nerijos mokslų magistro laipsnį. 
Jo mokslinė tezė "Žemės slėgi
mai į industrinius plieno tune
lius” (60 spaudos puslapių) ir 
baigiamieji egzaminai buvo įver
tinti augščiausiais pažymiais.

Eugenijus A. Bartkus gimė 
1925 m. balandžio 4 d. Zūbiškiuo- 
se, žąslių valse., Trakų apskr. 
Jis yra Dr. Juozo ir Eugenijos 
Bartkų sūnus. Inžinerijos moks
lus ėjo Vytauto Didžiojo 'Univer
sitete, Darmstadto Augštojoje 
Mokykloje (Vokietijoje) ir Illi- 
nojaus Technologijos Institute, 
kuriame įgijo ir bakalauro laips
nį 1950 m. pavasarį. Visą laiką 
pasižymėjo mokslo gabumais ir 
darbštumu.

Gavęs bakalauro laipsnį už 
augštus pažymius buvo priimtas 
nariu į amerikiečių garbės kor
poracijų (National Honorary 
Fraternity CHI Epsilon), taip 
pat jam buvo siūlyta palikti In
stitute asistentu.

Dabar, gavęs magistro laipsnį, 
jis yra pakviestas skaityti pra

Net mūsų kunigaikščiai per
daug kardais istorijoj žvangina- 
si. Čia man prisimena vieno ma
no kolegos pasakymas. Sako — 
Vytauto žmonai buvo padovano
tos kanklės, bet ar ji lietuviško
mis kanklėmis skambinti mokė
jo, tai mes ir nežinome.

Mes pasigendame savo istori
joj tautos su savo kasdieniniais 
vargais. Mes pasigendame pa
veikslo mūsų lietuviško žmogaus, 
mūsų lietuviškos to laiko pavaiz
duotos kultūros ir civilizacijos.

Gal kas pasakys — čia tautos 
kultūros istorija. Bet pasakykit 
kas ją yra parašęs ir kokiame 
knygyne ją galima gauti? ■

(B. d.) ~

nešimą apie industrinius plieno 
tunelius amerikiečių inžinierių 
suvažiavime Clevelande 1956 m.

Technologijos Instituto reko
mendacija jis buvo pakviestas 
instruktoriumi į Laskio Inžine
rijos Kolidžą, kur jau treji me
tai dėsto statybinę statiką ir 
plieno konstrukciją.

Eugenijus A. Bartkus magis
tro laipsnį įgijo studijuodamas 
šalia savo dąrbo "Meissner En- 
gineering” firmoje, kur jis dirba 
jau ketvirti metai. Firmos vado
vybė greitai pastebėjo jaunojo 
inžineriaus gabumus ir davė sa
varankiškai atlikti ištisą eilę 
projektų; industrinių bokštų, 
tunelių, tiltų ir kt. 1954 m. rudegeram skoniui

YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS

Jums patiksS K O N 1 S 
joks alus negali prilygti

2000 lapsnię.
jis yra šviesesnis1

Stroh’s yra Amerikos vienintelis 
ugnimi gamintas alus!

Žmonės klausia "Kodėl Stroh’s turi tokį pui
kų skirtingą skonį ?” Atsakymas yra lengvas, 
Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus gamin
tas virš atviros ugnies ... vienintelis Ameri- , 
kos alus gamintas 2000 laips. ugnim. Pamė- — 
ginkit Stroh’s šiandien ir atraskit puikų ug- ; 
nim gaminto alaus skirtumą.

Amerikos vienintelis 
alus ugnim gamintas

nį 'jis išlaikė Illinojaus Vasltybės 
nustatytus inžinieriams egzami
nus ir įgijo teises verstis inži
nieriaus - konstruktoriaus sava
rankiška praktika.

Š. m. pradžioje jis buvo pa
skirtas "Meissner Engineering” 
firmos vyriausio inžinieriaus 
asistentu ir konstrukcijos sky
riaus vyresniuoju inžinieriumi. 
Iš 35 inžinierių firmoje E. Bart
kus yra jauniausio amžiaus. At
stovaudamas firmą jis yra apva- 
žinėjęs didžiąją dalį J. A. Vals
tybių.

E. A. Bartkus visą laiką do
mėjosi ir aktyviai dalyvauja 
mūsų visuomeniniame gyveni
me. Jis yra vienas Korp! Vilties 
steigėjų, L. T. K. Sambūrio, A. 
L. T. S-gos ir eilės kitų lietuvių 
organizacijų narys.

Su gera mokykla ir patyrimu 
darbe Eugenijus A. Bartkus 

Dabar už vietines kainas

garbingai įsijungė į augštai kva
lifikuotų amerikiečių bei lietu
vių inžinierių šeimą.

J. Glemža

IŠTIKUS GAISRO

NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra

kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
tno. ko visada reikalauja ap- 
iraudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521

O KUR NUEITUM?...
(Iš knygos vaikams "Kelionė pas popiežių”)

VIKTORAS MARICNAS

Henrikas Burba žiūrėjo į aną pusę Ne
muno ir jį kankino ir baisiai kankino vienas 
klausimas.

— Klausyk, Simai, o jeigu tu perplauk
tum Nemuną, eitum pagal Nevėžį, paskui 
užliptum ant kalno, eitum eitum ir pereitum, 
ana, tą mišką, paskui dar eitum, nežinau 
kelias dienas, ten, kur dangus į žemę sulen
da, tai kas tada būtų?

— Nueitum pas popiežių.
— Nueitum pas popiežių! Tai kas tada?
— Kodėl? Nieko. Nueitum pas popiežių, 

tai ir viskas ... Aš ir maniau, kad taip bus! 
Tu, kvaila višta, tu!...

Kvaila višta Simui Matusai buvo musė. 
Voras ištampė savo tinklą ant kadugio ša
kų, o musė zirzė zirzė aplinkui, kol įkliuvo. 
Dabar sparnai burzgė, plėšės lauk iš visos 
jėgos, bet jau nieko nepadarysi: kojos lai
kės tinklo siūluos, lyg tešloje. Simas nemė
go musų, tokios slapūnės, velniai, nepajunti, 
užtupia kur ant plikos vietos ir kad įkanda, 
ir viską, tegu, kad kvaila, voras suės.

— O kas tau sakė, kad ten popiežius? 
Meluoji ir gana.

— Meluoju! Kalvaitis Vincas sakė, kad 
nežinai.

Kad Kalvaitis Vincas sakė, tai taip ir 
yra. Jis, ką sako, tai ir žino. Visi žino, kad 
jis žino. Jis juk ir Karaliaučiuje yra buvęs. 
O jeigu žmogus jau Karaliaučių matė, tai 
negalėjo būti, ko jis dar nežinotų. Jis tik 
vienas iš kaimo buvo visur buvęs, tai kitoks 
atrodė ir žmonėms, ir vaikams, ir žydams, 
todėl ir vadino jį taip kitaip, Kalvaitis Vin
cas, niekad ne Vincas Kalvaitis, nepritiktų 
jam kažkaip, tai tik kitų vardas prieš pa
vardę, o šitas juk Karaliaučių matė.

Dabar Henriką popiežius niekaip nepa
leido. Popiežius, tai koks jis ten ir kaip ten 
aplink jį?

— Simai, o kažin, ar popiežius miega ?
Simas pasižiūrėjo į Henriką su panieka. 

Tai dabar čia! Durnas! Bet patiko, kad gali 
pasirodyt, kad jis žino, o Henrikas ne.

— Tai lyg tu nežinai?

— Nežinau, Simai. Iš kur aš žinosiu. Tai 
ar miega popiežius, ką?

— Miega, Henrikai. Ką veiks nemiego
jęs. Trijose lovose miega.

Henrikas susikišo kumštį į dantis. Ne
norėjo pasirodyti kvailas. Galvojo, galvojo, 
baisiai kaktą suraukęs galvojo. Bet niekas 
iš to galvojimo nesidarė. Trijose lovose jau 
ir popiežius negalėjo miegoti.

— Tu meluoji. Kaip jis ten dabar trijo
se lovose miegos?

— Nežinau, Kalvaitis Vincas sakė.
Paklausiu Kalvaičio Vinco, nusistatė 

Henrikas.
— O valgyti, ar popiežius valgo, Simai?
— Tai kaip tu nieko ir nežinai apie po

piežių, o dar katalikas būsi! Valgo, o ko jam 
nevalgyt. Angelai visko atneša.

— Ar silkių ir atneša?
— Atneša ir silkių ?
— Visą silkę ar tik uodegą?
— žiūrėk, Henrikai, man neišsimoka 

nei laiko gaišint su tokiu praščioku, kaip tu.
— Pasakyk, Simai! Ar tau sunku da

bar? Aš tau atiduosiu savo dantį, kur šian
dien ištraukė. Tik pasakyk, ir aš noriu ži
noti.

— Tai duok pirma dantį.
Henrikas manė, kad Simas iš jo tokios 

aukos nereikalaus. Danties jam nebūtų gai
la, bet naujasis kreivas išdigs, jeigu kitam 

iškritusįjį atiduosi arba pamesi. Tris dienas 
ir tris naktis privalai ištrauktą dantį siūlu 
pasirišęs ant kaklo nešioti, kad vietoje jo 
kitas tiesus ir baltas išdygtų. Kalvaitis Vin
cas, kai iš Karaliaučiaus grįžo, kaimo vai
kams tą paslaptį pasakė, tai dabar šito nau
dingo papročio nei vienas neišdrįso pamiršti. 
Henrikas suprato, kad jau perdaug Simui 
pasiūlė.

— Simai, o gal ? ...
— Kad nenori — neduok. Bet ir apie 

popiežių daugiau neklausinėk.
’ — Tai aš pasiklausiu Kalvaičio Vinco.

Dabar Simas pradėjo taip smarkiai juok
tis, abiem rankom pilvą susiėmęs, kad kelis 
kart parvirto ir vėl atsistojo.

— Klausyk, klausyk! Henrikai, tik tu 
klausyk! Pasakys jis tau, kur nepasakys!

Ir vėl jis kvatojos visa gerkle.
Henrikas žinojo, kad Kalvaitis Vincas 

jam nieko nepasakys. Tokia jau buvo tvarka 
ir jos nesugriausi. Vincas mėgo vaikus, bet 
visokias paslaptis pasakydavo tik Simui, o 
Simas savo ruožtu, tik jau gink Dieve, ne 
už dyką, išpasakodavo jas kitiems vaikams, 
kiekvienam vis kaip nors kitaip.

— Aš tau ką nors kitką, kitą sykį, Si
mai.

— Tai kitą sykį ir aš tau apie popiežių 
papasakosiu. O, matytum, kokių dalykų aš 
apie jį žinau. Kalvaitis Vincas man dvi die

nas pasakojo, daug pasakojo, ir viską.
Henrikas Burba trypė, inkštė, paeidavo 

tolyn, vėl grįždavo, dar šnekino, bet Simas 
jau tik tylėjo, lyg sušalęs, ir viskas. Tada 
Henrikas nusiėmė dantį nuo kaklo ir, nusu
kęs galvą į šalį, ištiesė jį atbula ranka Simui.

Simas nei nepažiūrėdamas, šalčiausiu 
veidu įsimetė dantį į plačių kelnių kišenių.

— Tai ką tu klausei?
— Klausiau, ar popiežiui visą silkę atne

ša ar tik uodegą.
— Būna visaip. Vieną sykį popiežius 

sako: atneškit man visą silkę. Ir viską. An
gelai atneša jam visą silkę. Kitą sykį jis 
sako: atneškit man dvi silkes, tik be uode
gų. Ir jam atneša dvi silkes be uodegų. Ir 
viską. O uodegų jis visai nevalgo. Kalvaitis 
Vincas sakė, kad nevalgo, ir viską.

— Matai, koks! Aš valgyčiau ir uode
gas. Sakyčiau, atneškit man tris uodegas, tik 
netrumpas, žiūrėkit. O bulvių, ar jam nulu
pa, ar jis pats nusilupa?

— O tu, ar luptumeis pats, jeigu kitiems 
paliepti galėtum! Nesilupa .nebijok. Nulup
tas jam atneša, ant baltos lėkštės padeda ir 
dar papučia, kad nekarštos būtų. Ir viską. 
Paskui dar atneša paukščių pieno, du sveikus 
riestainius ir šimtą plytelių cukraus. Ir jis 
pavalgo, ir eina šnekėtis su Ponu Dievu, ir 
viską.

— Su pačiu Dievu?
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Molotovai, tavo rankos kruvinos
(Įspūdžius pasakoja piketo dalyvis)

Ar pažjstam savo vaikus?
JONAS MIŠKINIS

Tai užrašas vieno iš keleto 
plakatų, kuriais nešini Omahos 
lietuviai birželio mėn. 17 d. ank
styvą rytą pasitiko Union Pa- 
cific geležinkelių stotyje trauki
nį, kuriuo vyko į San Francisco 
konferenciją komunistinės Ru
sijos užsienių reikalų ministeris, 
Molotovas.

Piketavimo laikas buvo labai 
nepatogus — ankstyvas rytas. 
Traukinys pagal tvarkaraštį tu
rėjo ateiti 2:55 vai’. Taigi, asme
nys, kurie ryžosi pikete dalyvau
ti, numigę 2-3 valandas, turėjo 
keltis 1:30 vai. O iš piketo grį
žus, kiekvieno laukė kasdieninis 
darbas. Tačiau, nežiūrint šių ne
palankių aplinkybių, pikete da
lyvavo 75 asmenys (65 lietuviai 
ir 10 latvių).

Piketo dalyviai atvyko į gele
žinkelių stotį apie 2:30 vai. ir 
čia, išsirikiavę į eiseną, plaka
tais nešini (lietuvių — 4, latvių 
3 plakatai), praėjo išilgai sto
ties fasado ir apsuko keletą ra
tų stoties pastato salėje. Stoties 
tarnautojai ir traukinio laukian
tieji keleiviai skaitė plakatų už
rašus ir pritariančiai šypsojosi.

Po kokių 10 minučių atsirado 
dienraščio ”World Herald” ir 
abiejų televizijos stočių (W0W 
ir KMTV) reporteriai. Pastarie
ji tuojau ėmėsi piketo eiseną fil
muoti. Kadangi traukinys vėla
vo (vietoj 2:55 vai. atėjo 3:10 
vai.), laiko filmavimui buvo už
tektinai. Televizijos stočių repor
teriai, užėmę filmavimui pato
gias pozicijas, prašė piketo eise
ną praeiti dar kartą ir dar kar
tą.

Tik atvykus į geležinkelių sto
tį buvo prašyta atitinkamų pa
reigūnų leisti pikieto eisenai iš
eiti į stoties peroną sutikti trau
kinio. Deja, tokio leidimo nebu
vo gauta. Todėl, prieš pat trau
kiniui įvažiuojant į slotį visi pi
keto dalyviai susirinko ant ge
ležinkelio tilto, esančio prie pat 
stoties. Traukinys sustojo. Gar
vežys ir pirmieji vagonai pra
ėjo tiltą, didžioji vagonų dalis 
sustojo tilto nedaėjusi. Moloto
vas su savo svita važiavo trečia
jame vagone iš galo ir buvo nuo 
piketo dalyvių, stovinčių ant til
to, kokių 150 metrų atstume.

Tuoj pat piketo dalyviai nuo 
tilto ėmė siųsti Molotovui svei
kinimus žodžiu. Per garsiakalbį, 
atsivežtą pačių piketo dalyvių, 
du asmenys pakaitomis, vienas 
anglų kitas rusų kalba, skaitė iš 
ankstoj paruoštą trumpą tekstą, 
kuriame suglaustai buvo išvar

dijama komunistinės Rusijos pa
darytos ir tebedaromos niekšy
bės: svetimų žemių grobimas, 
žudymai, trėmimai į Sibirą ir t.t. 
Minimas tekstas ir viena ir kita 
kalba buvo pakartotas 5-6 kar
tus.

Piketavimo atgarsiai
Kai iš piketo grįžome jau bu

vo 5 vai. ryto, o 6 vai. radijas 
jau pranešė apie Molotovo pike- 
tavimą geležinkelių stotyje.

Tos pačios dienos 12 vai. viena 
televizijos stotis duodama žinias 
pranešė apie piketavimą ir pa
rodė keletą piketo vaizdų.

Dienraštis ”World Herald” po
pietinėje laidoje įdėjo pirmajame 
puslapyje vieno lietuvių plaka
to nuotrauką ir ilgoką piketo ap
rašymą. Nuotraukoje atvaizduo
to plakato kampe sukryžiuoti 
kūjis ir pjautuvas nuo kurių la
ša kraujas ir stambiom raidėm 
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užrašas: ”Molotow, you talk 
about freedom — while Lithu- 
ania is dying under russian oc- 
cupation”. ("Molotovai, tu kalbi 
apie laisvę, kai Lietuva miršta 
rusų okupacijoje”).

10 vai. vakaro, laike žinių, abi 
televizijos stotys davė piketo 
vaizdus su atitinkamais paaiški
nimais.

Bet dar reikšmingesnis fak
tas, jog mūsų piketo plakatų 
nuotraukas įsidėjo ir daugelis 
šio krašto didžiųjų laikraščių. 
Jų milioniniai tiražai, žinią apie 
Molotovo piketavimą ir žiaurią 
Lietuvos okupaciją, paskleidė ne 
tik Amerikos kontinente, bet ir 
už jo ribų. Todėl Molotovo pike
tavimo faktą reikia laikyti reikš
mingu įnašu politinėje kovoje 
dėl Lietuvos laisvės atstatymo.

J. P.

Vaiko amžiuje, per papročius 
besiformuodamas charekt e r i s, 
reikalauja neišvengiamos para
mos. Tėvų sudraudimas, patari
mas iš mažens, lengvai ir greit 
nustato vaiko valią, koordinuoja 
vaiko užgaidas.

Tasai valios brendimas, nusi- 
stovėjimas į normas, įpratimas, 
turi būti atliktas nuo 4 iki 8 
metų amžiaus, kada įspūdingu
mas stipriausias, kada jo sieloje 
neišdildomai palieka ir svar
biausiais atrodo vyresniųjų žo
dis.

Vaiko aplinkuma — gyvenimo 
pagrindas

Šiame periode daugelis tėvų 
kaip tik mažiausiai kreipia dė
mesio į savo vaiką, šiuo įspūdin
giausiu periodo metu, gatvėje 
vaikas įgauna pirmąjį mokslą ir 
blogiausiai informuojasi apie 
vaiko gimimą ir aplamai apie 
lytinį gyvenimą. Tada vaiko sie
loje kyla didelis konfliktas au
toriteto atžvilgiu. Jis pradeda sa
vistoviai susimąstyti, dasipro- 
tėti.

Tojo tariamojo savistovumo 
pasireiškime, einant dar toliau, 
vaikas mėgina patenkinti stip
riausiai jo sieloje prasimušantį 
jo geismą: ką nors savo turėti, 
ką nors įsigyti, šiame periode 
impulsyviais antpuoliais prasi
muša stiprus geismas turto, no
ras turėti pinigų. Tam norui įgy
vendinti patarimą ir pritarimą 
įgyti, vaikas taip pat gauna gat
vėje. Vadinasi, per impulsyvinį 
įtakingumą, kartais net vaiko 
gerumas, labai dažnai per drau
gus, tampa nusikaltimu.

Kai kurie tėvai mano, kad 4-6 
metų vaikas nieko nesupranta ir 
todėl leidžia jam su bet kokiąįs 
vaikais žaisti ir visus gatvių 
pakrikimus matyti. Taip tėvai 
elgdamiesi labai nusikalsta prieš 
vaiką, leisdami jo sieloje blogu
mams, įsistiprinti. O kada vaike 
blogupiai įsistiprina, tada jau 
jie veda prie apčiuopamų nusi
kaltimų.

Įspūdžių godūs vaikai gatvė
se greit susiranda vadus, kurie 
pamoko, pataria, kaip įsigyti 
pramogoms pinigų. Ir vaikų am
žiuje, kad taptum bičiuliu, rei
kia prie jų aukomis prisigerinti. 
Patys jų vadai tą duoda supras
ti, tad vaikai pagal išgales neša 
į gatves ką nutverdami arba pra
deda vagiliauti ir su kitais da
lytis.

■ !■■■ ..... II.   .... ■■■HM ......

Kaip vaikas įpranta nusikalsti
Vaikas nusikalsta trejopu bū

du: regėjimu, girdėjimu ir min
timis arba išviršiniu ir vidujiniu 
būdu. Jaunuolis nusikalsta, ne 
darbu, bet savo protu ir smege
nimis.

Pakrikusių tėvų vaikas daž
niausiai būna silpno būdo ir 
daugiau palinkęs į blogą, negu 
į gerą. Klauso norų ir blogų pa
gundų, o nepaklausia proto, ne
pagalvoja kas iš to bus: gerai 
ar blogai.

Jeigu vaikas nėra paveldėjęs 

• Taip, dabar jūs galite turėti tokias atostogas, 
apie kurias jūs visada svajojote su Society Loan planu. Jūsų kelionė, jei
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Clevelando Automobilių Klube. Draugiškas tarnautojas sutvarkys jūsų 
transportaciją, rezervacijas, ir kitus jūsų kelionės reikalus. Tenai būdami 
jo paprašykite finansuoti jūsų kelionę pagal Society Lona planą.
Po kelių dienų galėsite pasiimti savo biletus ir turėsite atostogas, kokių 
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ar turi išauklėtą gerą valią, tai 
jis mažiau apsvarstęs kas pas
kui gali įvykti, pasiduoda piktai 
pagundai. Tada pas jaunuolį 
smegenyse įvyksta nusikaltimas 
ir jis mato tik tą naudą, kuri 
susidarė iš blogo darbo, bet ne
numato kuo viskas tas baigsis 
ir apakęs įvykdo nusikaltimą. 
Jeigu nusikaltimas pasilieka pa
slaptyje, nesužinotas, tada tam 
vaikui suteikia tam tikros aklos 
drąsos kitą nusikaltimą padary
ti. Ir taip nuo mažo nusikaltimo 
pasiekia iki didžiausio. Suaugęs 
jis jaučiasi nusikaltimų kvalifi
kuotu "specialistu”. JAV tokių 
"specialistų” labai daug priviso 
ir dėl jų vykdomų nusikaltimų 
keliamas rimtas susirūpinimas.

Taigi daugiausiai nusikalsta

tie, kurie nieko arba labai mažai 
galvoja apie dirbamą darbą, ar
ba, kitaip tariant, kurių galva 
pilna piktų minčių, o piktos min
tys atsiranda nusikaltėlio gal
voj taip: kada jis nieko negal
voja, tai sakoma, jo smegenys 
miega. O mes žinom, kad mie
gant smegenims galvoje, darosi 
kaip ir tuščia vieta. Gi gamtoje 
tuščios vietos būti negali. Todėl 
jį ir apninka piktos mintys. Ra
šytojas Vydūnas yra pasakęs, 
kad piktos mintys ore laksto 
taip, kaip debesys ir radusios 
kur nors miegančią arba kitaip 
Sakant tuščią galvą — puola į 
ją ir joj apsigyvena.

— Tai su kuo daugiau?
— O ką jis kalbas su Ponu Dievu?
— Žinai, Henrikai, kai jau eisi išpa

žinties, tai pasisakyk kunigui, kad buvai 
kvailas per savo apsileidimą.

— Tegu, pasisakysiu. Bet ką popiežius 
kalbasi su Dievu, Simai?

— Sakyk, Henrikai, ar tu poteriauji va
kare prieš eidamas gulti?

— Poteriauju. Pamėginčiau nepoteriaut, 
tai gaučiau nuo mamos į kuprą, kad nu!...

— O kai poteriauji, tai ar prašai, ko 
nors Viešpatį Dievą?

— Dar neprašiau. Kartais galvoju, pra
šysiu ko nors. Bet kai noriu prašyti, tai noriu 
to, paskui kito, paskui dar trečio, visokių 
dalykų noriu, galva susimaišo, nežinau, ko 
pirmiausiai norėti, tai taip ir lieka kitam 
kartui. O kitą kartą vėl tas pats.

— Na, ot, štai, dabar imk ir panorėk, 
ko nors.

Henrikas užsimerkė, susiraukė ir susi
mąstė, labai ilgai mąstė. O kai atsimerkė, 
blykstelėjo kreivom akim į Simą ir, dar vis 
susiraukęs, paklausė:

— O kad taip, tik tu nesijuok, kad taip, 
tik kažin ar nebūtų geriau ? ...

— Sakyk, ko pirmiausiai norėjai pra
šyt.

— Tai kad, ko pirmiausiai, gal ne taip 
būtų gerai. Gal ko paskui?

— Tai sakyk, ko paskui.
— Ko paskui?... Palauk... šito kitą 

sykį. Dabar bene bus geriau... Bet kaip 
čia ?...

— Sakyk, Henrikai! Ar tu sakysi, ar 
ne? Mane jau prakaitas išmušė.

— Kad taip ėmus ir... Ne, ne, paprašy
siu, o paskui bus negerai. Verčiau, Simai, 
aš tau rytoj pasakysiu, ar ne? Aš turiu pa
galvoti.

— E, tavo galva ne galvoti, o musėms 
kiaušinius dėti tinka. Sakysim, tu neprašai 
nieko, bet norėtum tokių batų, suvarstomų 
iki kelių, kaip Kasperaituko. Norėtum ar ne?

— Tokių batų! O, kad tokius batus!... 
Bet gal ne, gal, štai...

— Leiskim, tu nori tokių batų. Tu va
kare kalbi poterius. Kokius poterius tu mo
ki?

— Nemoku nei vieno viso. Per ilgi, ga
vau ir lupti nuo motinos, bet nesutelpa tiek 
daug į mano gaivą, o bene tiek daug ir rei
kia. Dabar jau ir mama nustojo mane mo
kius. Kalbu, kiek atsimenu ir užtenka. Kar
tais atsimenu tą, o kartais kitką.

— O ką dabar atsimintum.
— Tieve Mūsų, kursai esi danguje ... 

taip ir ant žemės ... kasdieninės mūsų duo
nos duok mums šiandien ir... ir ... amen.

— Duonos tai tu, žinoma, niekad neuž
miršti. Bet kas man. Atsiimsi tu pats po 
mirties už kvailą galvą. Aš tik noriu papa
sakot, kaip būtų. Tu pasakai amen, ir viską, 
mušies, daug sykių mušies kumštim į krū
tinę, kol ima skaudėt, ir viską, o paskui su

duodi kakta į grindis ir prašai: Viešpatie, aš 
nesu vertas, kad gaučiau batus, bet Tu tik 
tark žodį ir aš turėsiu batus, suvarstomus 
iki kelių, kaip Kasperaitukas, amen. Ange
las užsirašo, ką tu prašei ir padeda popie
žiui ant stalo: Henrikas Burba, našlės sūnus 
iš Mockų kaimo, devynerių metų, su karpa 
ant dešinės ausies grybelio, prašo batų, su
varstomų iki kelių, kaip Kasperaituko. Kitą 
dieną popiežius vėl eina kalbėtis su Dievu, 
ir viską, ir sako Jam iš raštelio: Henrikas 
Burba, toks ir anoks, prašo batų, suvarstomų 
iki kelių, kaip Kasperaituko. Viešpats Die
vas pasikrapšto galvą pagal ausį ir sako: 
ach, tie vaikai, jiems niekad negana! Bet ką 
tu su jais! Pasakyk, šventasis Tėve, Andriui 
Komantui per sapną, kad pasiūtų Henrikui 
Burbai batus, kaip Kasperaituko.

— Tai aš gausiu batus! Batus! Batus! 
Op! Op! — it Henrikas peršoko per kadugio 
krūmą, persivertė per galvą ir šoko imtis su 
Simu.

— Palauk, palauk, Henrikai! Tu dar 
negavai batų. Ir negausi. Taip galėjo būti, 
bet nebus. O bus šitaip: šventasis Tėvas sa
ko, Henrikas Burba prašo batų, ir viską, o 
Viešpats Dievas liepia angelui, pažiūrėk, kas 
khygoje parašyta apie Henriką Burbą, an
gelas paima storą knygą, atsiverčia tavo la
pą, ir viską, ir skaito, geri darbai, nieko, blo
gi darbai, tinginys, nieko nesimoko, nieko 
negalvoja, melagius, išpaišė ūsus su anglim 
Sitnui Statusai, kai jis užmigo pas piemenis 

naktį, arklius ganant. Viešpats klauso, klau
so, suraukia kaktą ir sako popiežiui: pasa
kyk Henrikui Burbai, našlės sūnui iš Mockų 
kaimo, per sapną, kad jis negaus batų, su
varstomų iki kelių, kaip Kasperaituko, už 
tai, kam išpaišė ūsus su anglim Simui Ma- 
tusai, ir viską, ir tegul jis nieko neprašo dėl 
tos nuodėmės dešimt metų, nieko negaus, ir 
viską.

Henrikas klausės, klausės ir pradėjo 
verkti. Iš pradžios ašaros tyliai lyg žirniai 
per veidus ir nosį ritos, o paskui paleido 
gerklę, garsiau ir garsiau, pagaliau, kiek 
beįstengė kriokė.

— Negerai, negerai, asile tu, — mintyse 
kalbėjo sau Simas, — ko jis kriokia? Tegu 
sau kriokia. Negerai, kad krokia. Negerai ir 
gana. Simai, tu velnio vaikas! Tu turi dešimt 
metų, tu visko išsigalvoji. Tu nieko nebijai. 
Tu nieko neturi. Nei tėvo, nei motinos, nei 
brolio, nei sesers. Nežinia, iš kur tu atsira
dai, ir gyveni būdoje su Kalvaičiu Vincu. 
Henrikas turi motiną, o tu nieko. Tau vis
tiek. O jis kriokia ir ašaros byra. Negerai, 
Simai, kad tave perkūnai, negerai. Negerai, 
kad Henrikas verkia, jis kvailiukas, bet ne
gerai, kad verkia. Kol juokias gerai, kai ver
kia negerai. Man nepatinka ašaros.

— Henrikai, štai, žiūrėk! — Simas už
movė jam dantį atgal ant kaklo. — Neverk. 
Kad nori verk, man vistiek. Bet neverk. Tu 
nori batų?

— Aš noriu batų. Ir aš noriu ąįjkių, 

kiekvieną dieną silkių. Uodegų, ar nugarų, 
ar galvų, man vistiek. Aš noriu silkių. Ir aš 
noriu pyrago. Balto pyrago su razinkom, to
kio, kaip pas vaistininką mačiau. Ir aš noriu 
šuniuko. Balto su juodais dryžiais. Aš noriu 
šuniuko, nedidelio, su kreivom kojikėm, kaip 
Mateikos, kaip Mateikos Vikto. Ir aš noriu...

— Gerai, gerai. Tu nori, tu gausi, Hen
rikai. Nori batų? — Gausi batus. Nori sil
kių? — Gausi silkių. Ir uodegų, ir nugarų, 
ir galvų, ko norėsi, to gausi. Nori pyrago? 
Bus ir pyrago, balto ir su razinkom, kaip pas 
vaistininką. Nori šuniuko? Gausi šuniuką. 
Baltą su juodais dryžiais, nedidelį su krei
vom kojikėm. Gausi šuniuką, Henrikai, sa
kau, kaip Mateikos Vikto. Kodėl kaip Vikto? 
Geresnį! Matysi, mažesnį ir kreivesnėm ko
jom, gražesnį, sakau tau. Neverk, Henrikai, 
tu viską gausi.

— O kaip aš gausiu, Simai? Kas man 
duos, kad Viešpats Dievas pyksta ant ma
nęs už tuos ūsus? O kad kiti man sakė, tai 
aš ir išpaišiau. Ir kam tau reikėjo užmigt. 
Niekas nemiegojo, o tu ėmei ir užkriokei. 
Nereikėjo tau miegot, tai aš nebūčiau ūsų 
išpaišęs. Bet Dievas pyksta ir gana. Tai kas 
man duos viską, Simai?

— Mudu eisiva pas popiežių, Henrikai! 
— išlėto ir iškilmingai paskelbė Simas Ma- 
tusas.

— Eikiva, o kodėl ne, Simai! — nei akių 
nemirktelėjęs, nei pagalvot nestabtelėjęS su
tiko Henrikas Burba.
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BOLŠEVIKIŠKI 
KĖSLAI ŠIAPUS 

GELEŽINĖS 
UŽDANGOS

Birželio 22 d., "Draugo” žinių 
skyriuje, tilpo nusistebėjimas, 
kad Čikagoje, vieną dieną lietu
vių kalba, radijo valandos laiku, 
buvo duota sovietų tarybinės 
dainos plokštelė.

Bet juk tai jau tolimesnis 
žingsnis. Pirmaisiais šitos žmo
gaus paniekinimo klastos reiški
niais niekas nesistebi. Juk jau 
senai mūsų kai kuri periodinė 
spaudą, dienraščiai kasdien, de
da didelius skelbimus, stambia 
antraštę — Lietuviški 
rekordai. Žemiau seka 
paaiškinimas: "Naujau
siai gauti iš oku
puotos Lietuvos”. To
liau seka sąrašas lietuviškų dai
nų patefoninių plokštelių pasiū
lymas.

Tikri bolševikiški rekordai: 
plokštelėj bolševikų žvaigždė, že
miau po ja — graždanka — (lie
tuviški žodžiai rusiškomis rai- 

, dėmis). Ta pati "graždanka”, 
kur kadaise mūsų tautai buvo 
prievarta užmetama; tas pats 
rusas, kuris dėl mūsų kalbos ra
šyto žodžio mūsų protėvius per
sekiojo, kalino, žudė, kalėjimuo
se pūdė, trėmė j Sibirą. Ketu
riasdešimt metų mūsų tauta ko
vojo. Keturiasdešimt metų išbu- 
vom be savo spaudos.

Okupuotoje tėvynėje tautie
čiai dabar tą patį išgyvena antrą 
kartą. Jau pradžios mokyklose 
rusiškoji kalba su savo "graž
danka” išstumia mūsų kalbą. Ir 
aplink tikrai — tamsu ir juoda!

Čia, Amerikoje, iš daugelio 
kraštų žmonės suplaukę, yra 
įvairiausių tautų kalbų ir raštų. 
Niekas nenustemba pamatęs ne
pažįstamais rašmenimis raštą. 
Tąja dinkste, bolševikai patylo
mis įveda savo raštą-graždanką, 
o su ja ir savo kėslus. Savo dai
ną mylėdami, nejučiomis yra 
gundomi bolševikiškas plokšte
les pirkti, pamažėl pratinami 
prie bolševikiškos nuotaikos. Ir 
taip išprovokuotas žmogus į sa
vo namus parsineša savo tautos 
ir paties savęs paniekinimą.

Vfea, kas gali mumis liesti da
bartinės okupuotos Lietuvos var
du, yra labai įtartina. Pirmiau
sia, prieš liesdami savo ranko
mis turim patikrinta, kas tai per 
kėslas. Iš bolševiko rankos nie
ko gera ineišeina. Jei tikrai kas 
nors būtų iš okupuotos Lietuvos, 
jei imtumei — savo pinigą mo- 
kėtumei bolševikui už jo iš mūsų 
tautiečio (kad ir kito kurio) iš
spaustą kentėjimą, ašaras ir juo
dą neviltį.

Sakys kas, — plokštelė — 
smulkmenos. Turim didesnių bė
dų. Tiesa. Turim. Plokštelė — 
smulkmena. Bet kada toji plokš
telė tiesiog parodo į mūsų emi
grantinį suskurdimą — jau ne- 

• be smulkmena. Jau verčia susi
mąstyti.

DABAR GERA PROGA!

SKUBĖK — SKUBĖK — SKUBĖK

1953 ir 1954 CHEVROLETS
VISŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Visos mašinos peržiūrėtos ir paruoštos

30 DIENŲ GARANTIJA

1953 m. nuo $795

1954 m. nuo $1,095 iki $1,295
Joks pasiūlymas neatmetamas. Geras finansavimas.

1258 E. 105 AT Superior CE 1-7064

DON McCULLAGH CO.
Cleveland’s Newest Chevrolet Dealer .

SOCIALDEMOKRATAI APIE 
DABARTINIUS VLIKo 

ĖJIMUS_____
Lietuvos socialdemokratų par

tijos delegatūra (jai vadovauja 
prof. J. Kaminskas, K. Bielinis 
ir kt. Red.), Naujienų liepos 
mėn. 2 d. numery paskelbė savo 
pareiškimą.

Tame pareiškime sako:
"Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Delegatūra jau ilges
nį laiką su gyvu susirūpinimu 
stebi, kas dedasi Vlike, kaip 
vyksta jo darbas ir kokiose 
sąlygose Vlikui tenka dirbti. 
Delegatūra yra įsitikinusi, kad 
Vlikas gyvena sunkią krizę ir 
reikalingas iš pagrindų reor
ganizuoti, siekiant jį sustip
rinti, sudarninti, pakelti jo 
darbingumą, patikrinti mūsų 
emigrantinėj visuomenėj jam, 
kaipo vyriausiajam kovai už 
Lietuvos laisvinimą vadovau
jančiam organui reikalingą 
autoritetą. Stodami už Vliko 
būtiną išlaikymą, socialdemo
kratai esamose sąlygose mato 
vienintelę galimybę tam pa
siekti, jei Vlikas būtų perkel
tas į Jungtines Amerikos 
Valstybes, Europoj sudarius 
Vliko vykdomąjį organą Lie
tuvos reikalui senajam konti
nente atstovauti ir ginti.

Tokio nusistatymo Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos De
legatūra yra ir šiandien. Ji 
Vertina visas Vliko pastangas 
savo bei Vykdomosios Tary
bos veiklai sudarninti ir su- 
intenšyvinti esamose sąlygose 
ir su ten turimais žmonėmis, 
plečiant bendradarbiavimo ba
zę savo tarpe, kaip bergždžias. 
Nepajėgus ir nesusikonsolida- 
vęs Vlikas tegali sudaryti ne
pajėgią Vykdomąją Tarybą, į 
kurią įeitų — bent daugumoj 
— tie patys Vliko nariai, nes 
įtraukti į V. Tarybą naujų 
žmonių nėra nei galimybės, 
nei vilties.

Todėl paties Vliko reorga
nizavimą mes, socialdemokra
tai, laikome svarbiausiu ir vi
sų pirma spręstinų, klausimu. 
Labai apgailestaujame, kad 
Vlikas pastarojoj savo sesijoj 
nerado laiko ar reikalo apie 
tai kalbėti, būdamas, atrodo, 
pirmučiausiai susirūpinęs esa
mąją Vlike padėtį stabilizuo
ti. Naujai sudarytinos Vykdo
mosios Tarybos paskirtį verti
name kaip laikinę — rūpintis 
einamaisiais reikalais, kol Vli
kas bus pertvarkytas. Į bet- 
kurią vietą naujai sudaryti- 
noj Vykdomoj Taryboj so
cialdemokratai nepretenduo
ja”.
Mes šį pasisakymą spausdi

name todėl, kad į jį atidžiau pa
sižiūrėtų ir tie, kurie visą laiką 
užkimusiai rėkia, kad tautinin
kai, siekdami VLIKo reformos, 
jį griauna. Einant tuo pačiu 

riksmu — ir socialdemokratai 
jį griauna. O mes tvirtiname, 
kad VLIKą žudo tie, kurie lais
vinimo vardan ten susikūrė nau
jas pragyvenimo profesijas, 
mezga visokias tarpusaves pink
les ir tiesioginį darbą apleidžia. 
Mes sakome, kad reikia persi
tvarkyti ir tikrai grįžti Lietu
vos laisvės bylos ginti.

1955 m. birželio mėn. 23 d. 
Dirva paskelbė pasikalbėjimą su 
Tautinės Sąjungos pirmininku 
Dr. S. Biežiu. Tenai, be kitų 
klausimų buvo:

"Esu girdėjęs iš adv. A. Olio, 
Tautinės Sąjungos pirmo pirmi
ninko, ir Tamstos, nusiskundi
mų, kad Tautinės Sąjungos na
rių dalis, dažnokai apleidžia 
Tautinės Sąjungos tiesioginį 
darbą, savo visuomeninį darbą 
išdalina kitoms organizacijoms 
ir tuo silpnina Tautinės Sąjun
gos veiklą. Kokių patarimų Jūs 
duotumėt Sąjungos nariams šiuo 
reikalu” ?

Dr. Biežis atsako: — "Tokia 
padėtis, nors nežymi, bet yra. 
Kada asmenys gerais norais iš
dalina savo laiką, jėgas ir ener
gija, tai visuomet jo pasireiški
mas ir svoris tiek atsiskleidžia, 
kad jų turimas našumas nublun
ka ir dažnai lieka bereikšmis”.

Taip, teko girdėti tokius nu
siskundimus seime, ir tai Dr. 
Biežis pareiškė savo pasikalbė
jime. Atleiskite man už atviru
mą, bet mano manymu, nusi
skundimas, kad Sąjungos narių 
dalis, savo darbą išdalina kitoms 
organizacijoms ir tuom silpnina 
Sąjungos veiklą, yra be pagrin
do. Ir štai kodėl. Praeitis liudija, 
kad daugiausia pasireiškia Są
jungoje tie, kurių laikas tikrai 
ribotas Sąjungos reikalams. Pa
vyzdžiui, adv. A. Olis, darbuojasi 
SLA, BALFe, ALT, turi neap
sakomai atsakomingas pareigas 
Chicago Senitary District. Tai 
yra milžiniškos provincijoš pir
mininkas. Kiek ten pareikalauja 
išminties, galvosūkio ir atsako
mybės, o visgi jis suranda laiko 
ir atlieka svarbius uždavinius 
Sąjungoje.

Dabartinis Sąjungos pirm. Dr. 
fe. Biežis, irgi eina atsakomingas 
pareigas. Jis SLA daktaras kvo
tėjas. Jis darbuojasi ir kitose or
ganizacijose.

J. J. Bačiūnas. Kiek tas žmo
gus yra užsiangažavęs, o visgi, 
dažnai skaitome jo, straipsnius 
spaudoje. Jis randa pakankamai 
laiko atlikti ir savo pareigas Są
jungoje.

Galima suminėti visą eilę gy
dytojų, advokatų, inžinierių, 
pramonininkų ir kitų profesijų 
bei amato žmonių, kurie taip pat 
priklauso prie įvairių organiza
cijų. Jie turi atlikti tam tikras 
savo pareigas kitur, bet kartu 
jie stipriai remia ir palaiko Są
jungos darbą.

Žinoma, didžiuma Sąjungos 
narių priklauso keliose organi
zacijose. Ir kiekviena organiza
cija pareikalauja tam tikras pa

Čarantiju 
sudarymas

Kiekvienas garantijų davėjas 
turi užpildyti 6 blankų kopijas 
(Form DSR-8), kurias galima 
gauti BALFo Centre, vietos 
BALFo skyriuose, lietuviškų 
laikraščių redakcijose. Užpildant 
reikia gerai įsiskaityti ir supras
ti visus klausimus ir tik po to 
pradėti rašyti. Rašyti reikia ra
šomąja mašinėle ir aiškiai bei 
pilnai atsakyti į visus klausi
mus.

Pagal susitarimą su valdžia, 
kas sudarys garantijas per 
BALFą, tam nereikės gauti jo
kių kitų valdžios įstaigų doku
mentų, kad pažymėtas darbas 
arba nurodytas butas yra tikras. 
Ypač svarbu, kad nereikės Dar
bo Įstaigos (U. S. Employment 
Service) pažymėjimo (Clearence 
Order), kad darbo garantija yra 
jų tvirtinama.

Kadangi jokių kitų pažymėji
mų pristatyti nereikia, yra rei
kalaujama blankas užpildyti kuo 
tiksliau ir pilniau. Ypatingą dė
mesį prašome atkreipti į garan
tijų blankų psl. 2, Section III. 
Toje vietoje būtinai reikia nu
rodyti sekančius duomenis:

1. Darbo pavadinimas (Type 
of employment or name of the 
job). Jis turi būti galimai aiš
kiau nusakytas. Pav., nesakyti 
"Laborer” arba "Farm Hand”, 
bet geriau "Construction labo
rer” arba "General Farm Hand" 
ir panašiai.

2. Keliais žodžiais apibrėžti 
būsimą darbą (job summary).

3. Jei nurodytas darbas reika
lingas specialaus išsimokslinimo 
(education) ir praktinio patyri
mo (experienee), tai pažymėti, 
koks jis turėtų būti.

Jei to nereikia — pažymėti 
”employer will train, no special 
skills reųuiręd, knowledge of 
English npt yeąuired”.

4. Ar reikės priklausyti Uni
jai? Jeigu reikėtų, tai reikia įra-

šyti šias žinias:
a. Kokia unija (A.F.L., C.I.O. 

ar kita) ?
b. Kokie reikalavimai įstoti?
c. Koks įstojamasis mokestis 

(initiation fee) ?
d. Koks mėnesinis mokestis 

(dues)?
e. Per kiek laiko pradėjęs 

dirbti, turi įstoti į uniją?
f. Jei įstojimo laikas mažesnis 

kaip 30 dienų, tai pažymėti, ar 
darbdavys priklauso National 
Labor Relations Board jurisdik
cijai? Tas nustatoma iš to, jei 
žinoma, kad darbdavys arba jo 
gaminiai turi ryšio su "inter- 
state commerce”.

5. Kiek valandų per savaitę 
dirbs ir kokį atlyginimą gaus? 
Be to, pažymėti, kad "thėse are 
the prevailing wages in this 
area”.

reigas atlikti. Tai yra natūralu, 
bet dar nereiškia, kad jie sunau
doja visas jėgas kitur, o palieka 
bereikšmes Sąjungai.

Mano manymu, jei kuriems 
Sąjunga yra arti prie širdies, jie 
visuomet atlieka savo pareigas 
prideramai ir jų pasireiškimas 
nėra nublukęs. Deja, yra rimto 
pagrindo apgailestauti dėl tų 
asmenų, kurie skaitosi save stip
riais patriotais, o neturi mažiau
sio noro niekur savo pirštą pri
dėti. Tai nėra paslaptis. Dažnai 
tenka susidurti Sąjungos sky
riuose, kada prisieina, kad ir ma
žo pobūdžio parengimą surengti. 
Pakalbink juos į pagalbą. Pir
mas atsakymas bus — atleiskite 
man, aš esu pavargęs, ilgas va
landas dirbu, turiu daug kitų 
reikalų, esu užsiangažavęs kito
se organizacijose ir t.t.

Kalbant apie nusiskundimus, 
nereikia perdaug sielotis, visuo
met buvo, yra ir bus tokių žmo
nių, kurie visuomet aimanuoja, 
skundžiasi, ne tik Sąjungoje, bet 
ir kitose Organizacijose. Jie vi
suomet pavargę, neturi laiko ir 
kt. O tikrumoje, jie neturi noro 
iš vietos pajudėti. MJC

Aintram pasauliniam kare bombonešis B-17 buvo didelis, bet dabar jis prieš bombonešį B-.T2 atro
do kaip nykštukas.

Garantijų sudarytojai labai 
prašomi psl. 3, par. 3, nurodyti 
pavardes bei giministės ryšį šei
mų, kurioms jie yra jau sudarę 
garantijas pagal Refugee Relief 
Act of 1953, bei garantijų suda
rymo data.

Kaip jau sakyta, garantijas 
gali sudaryti tiktai Amerikos pi
liečiai. Tačiau darbdavys gali 
būti nepilietis, taip pat ir butas 
gali būti nurodytas pas nepilietį.

Kelionės išlaidas iki Ameri
kos, o taip pat Amerikoje iki 
garantijoje nurodytos apsigyve
nimo, vietos, turi apmokėti ga
rantijų davėjas arba pats imi
grantas. Jei nei vienas, nei ki
tas neturėtų reikiamų lėšų, pra
šome kreiptis į BALFą ir pra
šyti paskolos. ^Paskola BALFas 
išrūpins, kurią turės grąžinti at

THE MAY CO.’S.« BASEMENT

28,000 Jardu
Reguliariai 59c iki 89c

MEDVILNĖS
MEDŽIAGOS

r yj JARDAS

Tūkstančiai yardų reikalaujamos medvilnės! Visos yra 36” 
pločio, plaunamos! Siūkite ir taupykite per šį pinigus 
taupantį pardavimą!

• Printed flitnities
• Printed Lawns
• White Organdies
• Colored Plisses
• Printed Plisse

Dovanokit, pašt<

The May Co.’s Basement Yard Goods Departmėnt

MES DUODAME IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS

• Pajama Stripes
• Fashion Printed Percale
• Solid Color Percales
• Assorted White Cottons

• Many, many other fabries

ir telefono užsakymai nepriimami

vykęs tremtinys per keletą metų 
be procentų.

Kai 6 blankų kopijos bus už
pildytos ir pasirašytos, tai ga
rantijų sudarytojas vieną kopiją 
turi pasilikti sau, o kitas 5 ko
pijas tvarkingai sudėti į didesnį 
voką ir tuojau siųsti BALFo 
Centrui šiuo adresu:

BALFas, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, New York.

įsidėmėk

DIRVOS
adresą —

1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio

BALSUOK UŽ

George Zimmerman
CANDIDATE FOR
J U D G E

OF THE MUNICIPAL COURT

TURI PUIKIAUSIĄ PASIRUOŠIMĄ GERAI 
ATLIKTI TEISĖJO PAREIGAS

Išrihkit GEORGE ZIMMERMAN teisėju 
RINKIMAI ANTRADIENĮ, 

SPALIO MėN. 8 D., 1955

6 metų darbo pradžia sausio mėn. 4 d., 1956 m.
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

PO SAN FRANCISCO
Jungtinių Tautų įkūrimo de

šimtmečiui San Francisco mies
te buvo surengta .savaitė iškil
mių ir kalbų, kur dalyvavo ir 
sovietų atstovas Molotovas. Jis 
1945 metais Kremlių atstovavo 
tą organizaciją kuriant.

Atsimenu, tada dar, Rusijai 
esant Amerikos karo sąjunginin
ke, ir komunistams jaučiantis 
čia tiek galingais, jie skelbėsi, 
kad po "pusės metų, karui pasi
baigus, Amerikoje jau turėsim 
sovietus”. Molotovo garbinimui 
tada tiesiog buvo neriamasi iš 
kailio. Be kitokių nesąmonių, jis 
buvo komunistų simpatikų spau
doje vadinamas "gražuoliu”, ku
riuo žavisi ponios Ir panelės ..,

Dabar kaikurių JT atstovai tų 
iškilmių proga sovietus gerai už- 
atakavo, ir iškėlė iki šiol bolše
vikų pridarytas pasauliui žalas. 
Tačiau jiems taip pat nebuvo 
leista pilnai pasisakyti.

Prezidentas Eisenhoweris, įvy
kio dvasios pagautas, savo kal
boje, dėl rengiamos "viršūnių 
konferencijos” Ženevoje, skelbė: 
"Mes nepaliksime pastangose ne
pajudinto akmens siekiant tai
kos. Neatmesime jokio metodo, 
nebiūrint koks ypatingas jis bū
tų, jei jis duos bent kokias vil
tis, nežiūrint, kad ir menkutes, 
sukuriant teisingą ir pastovią 
taiką”.

JT iškilmių dalyviams, ir kar
tu pasauliui, Amerikos preziden
tas žadėjo "keturių didžiųjų” 
konfereiteijoje, kuri prasidės lie
pos 18, įgyvendinti pastovią tai
ką ir "laimingą ateities gyveni
mą”, laisvą nuo atominių pavo
jų-

Tačiau toliau savo kalboje Ei- 
senhoweris pareiškė abejones ar 
galės ką Ženevos konferencijoje 
laimėti,- ko taip trokštąs. į

Civilinės apsaugos manevrai
Washingtono korespondentai 

išdavė paslaptį, kodėl San Fran
cisco iškilmėms vykstant ir be
siruošiant į Ženevos konferenci
ją, visoje Amerikoje, ypatingai 
Washingtone, daryti manevrai 
valdžios evokavimui iš sostinės 
j paruoštus punktus iki kelių 
šimtų mylių atstumo, su visais 
pavojaus įspėjimais, sirenomis, 
kaip kad būtų daroma Sovietų 
atominio puolimo atveju. Ev6- 
kavos pats prezidentas, kabine
to nariai ir 15,000 valdininkų.

Tie manevrai arba bandymas 
buvo numatyta pereitų metų pa
baigoje, sako vienas Washing- 
tono politinis korespondentas, 
tačiau kai pradėta kalbėti apie 
"keturių didžiųjų” konferenciją 
Ženevoje, viskas atidėta šiai va
sarai, pataikant laiką prieš tą 
konferenciją.

Sako, tas daryta didesniam su
žadinimui Amerikos gyventojų 
galimu pavojum ir parodymui 
baimės ir nepasitikėjimo Rusi
ja. Tegul visi mano, kad sovie
tai Amerikai yra pavojingi, kad 
būtinai reikia jieškoti taikos ir 
susipratimo su Kremlium. Jeigu 
imtų ir pavyktų Ženevoje išsi
derėti ką nors panašaus į sovie
tų nuolaidumą, galima būtų ro
dyti ir skelbti gyventojams, kaip 
pavyko konferencija, kaip pra
šalintas sovietų pavojus, ir kad 
kritikos - nedėti vilčių į Ženevos 
konferenciją, . buvo klaidingos. 
Tai būtų didelis respublikonų lai
mėjimas, labai reikalingas 1956 
metų prezidento rinkimams.

Panašius šposus naudojo ir 
prezidentas Rooseveltas su savo 
patarėjais. Už vieną didžiausią 
jo šposą, japonų užpuolimą ir 
sudaužymą Pearl Harbor, 1941 
metais gruodžio 7 d. ir dabar jį 
kaltina. Ir pakartotinai faktus 
skelbia ne tik šiaip žinovai, bet 
jo paties buvę skirti generolai 
ir admirolai.

Tai *buvo Roosevelto šposas 
Įtraukti Ameriką į karą prieš 
Japoniją ir Vokietiją, pirmiau
sia sutriuškinti Vokietiją. Roo
seveltas tada turėjo savo ranko
se žinias apie Japonijos pasiruo

šimą Pearl Harbor sudaužyti, 
tačiau jis sulaikė to laivyno ba
zės vadovybei įspėjimus 
ruošti pavojų sutikti.

pasi-

Molotovo pareiškimai
Molotovą visoje jo kelionėje 

skersai Ameriką, su 50 palydo
vų, spauda vartaliojo šilkinėmis 
pirštinaitėmis, kaip prakilnų 
svečią. Malonu buvo patirti, kad 
Omahoje, kur yra sąmoninga lie
tuvių kolonija, Molotovą pasiti
ko su piketu. Taip pat malonu, 
kad grįžtant ir chicagiečiai.

San Francisco operos iškilmių 
programoje, kai atėjo Molotovui 
kalbėti,- jis parodė dantis. Jo kal
ba užpylė šaltu vandeniu ne tik 
JT 10 metų sukakties minėjimą, 
bet atsiliepė ir į būsimą "augš- 
tųjų viršūnių” konferenciją Že
nevoje. Spauda pradėjo išvedžio
ti, jog tai slopina nuotaiką ke
turių didžiųjų konferencijos pa
sisekimo troškimams.

Kai kitų mažesnių valstybių 
atstovų kalbos, atakuojančios 
Kremlių, buvo nutrauktos, Mo
lotovui, atakuojančiam vakarų 
pasaulio "karo kurstytojus”, leis
ta kalbėti. Kiti sako, ir gerai kad 
leista. Jis išsikalbėjo, ir parodė 
ką Kremlius galvoja, nepaisant 
klaidinančių vilčių, kokias Ame
rika ir kiti vakariečiai į pasta
rus Kremliaus manevrus deda. 

Molotovas kartojo Kremliaus ganizavimo metu, buvo įjungta

JŪSŲ ELEKTROS NAUDOJIMAS PADVIGUBĖJO PER PASKUTINIUS 10 METŲ

TAČIAU NE JŪSŲ SĄSKAITA!

Per paskutinius 10 metų elektrą ati
dengė naują pasaulį. Elektrinė skal
bimo mašina ir džiovintuvas paleng
vino skalbimo dienas. Elektrinė plyta 
padarė maisto virimą smagiu darbu. 
Televizija duoda jums puiku liuoslai- 
kj. Elektriniai įrankiai palengvina 
jums betkokį darbą. Tuzinai naujų 
elektrinių tarnų vis daugiau pasirodo 
namuose. Dėl to vidutinė šeima dabar 
naudoja dvigubai daugiau elektros, 
negu 1945 metais. Bet elektros kaina 
dabar yra mažiau negu dviguba, kaip

tada buvo.
Čia yra atsakymus kodėl pirma, 

kai jūs naudojat daugiau elektros, 
kilovatų — valandos kaina sumažėja. 
Antra, Illuminating Company visą lai
ką gerina savo įrengimus ir metodus, 
kad elektra būtų pigesnė. Dėl to da
bar išeina, kad jūs naudojat dvigubai' 
daugiau elektros negu 1945 metais, 
bet mokat mažiau negu dvigubai kaip 
tada mokėjot! Pilka linija rodo kaip 
elektros naudojimas pakilo per pasku
tinius 10 metų. Juoda linija rodo elek

tros kainą — parodo jums, kad kaina 
yra mažiau negu dvigubai didesnė 
kaip 1945 metais, bet elektros sunau
dota dvigubai daugiau!

«IAVS IT TOUB JE1VICE IN THE NESI

nustatytą programą: Formozos 
sala privalo būti grąžinta Kini
jai, su liūdnomis pasakmėmis 
Kinijos nacionalistams. Komu
nistinė Kinija privalo būti pri
imta į Jungty nes Tautas!

Jieškojimas "amžinos” ir "pa
stovios” taikos su sovietais nie
ko gero nežada bolševikų paverg
toms tautoms. Už Kremliaus 
"taikos pažadą” juk turės būti 
sovietams gerai užmokėta. Pa
vergtųjų tautų klausimą Mask
va tikrai neleis kelti.

Lietuviai San Fraincisco
1945 metais, į Jungtinių Tau

tų kūrimų buvo nuvykus ir Ame
rikos Lietuvių Misijos delegaci
ją, vadovaujama adv. Antano A. 
Olio, Aleksandro Kumskio, Mi
sijos ir Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos valdybos.

Lietuviai tada panaudojo pro
gą sudaryti ryšius su draugingų 
kitų kraštų oficialiais JT atsto
vais. Įteikė memorandumus apie 
Lietuvą, apdovanojo delegatus 
Dr. Noremo "Timeless Lithua- 
nia” knyga apie Lietuvą. Dide
lis įvykis buvo svetimų valsty
bių atstovams banketas puikiau
siame San Francisco viešbutyje, 
kada žodžiu ir vaizdais dalyva
vusieji svečiai buvo supažindin
ti su Lietuva. Be paruoštų ypa
tingų kalbų, dalyviams buvo pa
rodyta brolių Motuzų Lietuvos 
vaizdų filmą. Lietuviai darė ką 
galėjo savo pavergtos tėvynės 
bylos gynimui.

Bet Kremliaus laimėjimai ėjo 
tolyn ir didyn. Ten pat J. T. or-

SKAUTAI
VYRIAUSIOJO SKAUTININKO 

VIEŠNAGĖ CLEVELANDE
Clevelande lankėsi LSB Vy

riausiasis Skautininkas prof. 
Stp. Kairys. Birželio 30 d. vaka
re jis dalyvavo Clevelando skau
tų tunto vadijos posėdyje, ku
riame susipažino su vienetų va
dovais bei išklausė pranešimų, 
o taip pat apibudino LSB Vadi
jos darbų gaires naujajai kaden
cijai. Penktadienį vakare Vy
riausiasis Skautininkas per Tė
vynės Garsų valandėlę prabilo 
radijo bangomis j visus clevelan- 
diečius. Tą pat dieną aplankė 
Dirvos redakciją.

šeštadienį, liepos 2 d. Lietu
vių Darželyje buvo skaitlinga 
Clevelando skautų tunto sueiga, 
kurioje Vyriaus. Skautininkas 
jiems tarė keletą .minčių apie 
lietuvio skauto kelią dabartinia
me gyvenime. Vėliau Jis aplan
kė paskutiniojo Lietuvos Skau- 

į bolševikų glėbį prieš kelias die
nas komunistų apgaulės būdu pa
vergta Lenkija. Po to sekė kitų 
kraštų pavergimas, kol atėjo 
Azijos milžino Kinijos, Korėjos 
pusės pagrobimas, paskiau ir 
Indo Kinijos suplėšymas.

Sovietai pavergė didelius pa
saulio plotus ir šimtus milionų 
svetimų tautų žmonių. Washing- 
tone vis esama tokių, kurie tiki, 
kad pataikavimais, tupčiojimais 
priprašys Kremlių mesti šalin 
savo pasaulio užkariavimo pro
gramą ...

Chicagoje suplanuota nauja didžiųjų organizacijų suvažiavimams ir parodoms skirta salė. Jos sta
tyba kaštuosianti 17 milionų dolerių. Ji galėsianti sutalpinti apie 100,000 žmonių.

tų šefo Respublikos Prezidento 
a. a. Ant. Smetonos našlę p. So
fiją Smetonienę ir su ja nuvyko 
į Knollwood mauzolėjų. Į kapi
nes atvyko ir Lietuvos Skaučių 
Seserijos Vyriausioji Skautinin
ke v. s. Ona Zailskienė. Abudu 
Vyriausieji Skautininkai prie 
LSS Šefo karsto padėjo vainiką 
su tautinėmis spalvomis, o visi 
šių jaudinančių iškilmių dalyviai 
suklaupę pasimeldė už jo vėlę.

Į pietryčius nuo Clevelando už 
Deerfieldo prie Berlin ežero sto
vyklavo Akad. Skautų Sąjūdis. 
Šią 5-ją ASS stovyklą aplankė 
abu Vyriausieji Skautininkai. 
Stp. Kairys yra Korp! Vytis fi
listeris, daugelį kartų aktyviai 

jai vadovavęs tiek Tėvynėje, tiek 
svetur. Jis buvo vienas iš jos 
atkūrėjų Vokietijoje — Pinne- 
bergo U-te. Buvo miela senie
siems vytiečiams vėl draugėn 
sueiti.

šeštadienio vakarą Clevelan
de buvo LSB 2-jo rajono vadų 
pasitarimas. Jame dalyvavo Vy
riaus. Skautininkas, vadeiva v. 
s. V. šenbergas, Detroito Balti
jos vietininkas psktn. V. Simu
tis ir adj. psktn. A. Banionis, iš 
Rochesterio v-jos — psktn. Il
gūnas, svečias Bostono tuntinin
kas psktn. Alg. Banevičius, Cle
velando tuntininkas psktn. V. 
Kamantas ir keli tunto vadijos 
nariai.

Abiems Vyriaus. Skautinin
kams pagerbti penktadienio va
karą pas. Dr. A. Juškėnienę bu
vo nuotaikingas pobūvis, kuria
me gausiai dalyvavo vietos skau
tininkai, kelios skautininkės ir 
sk. bičiuliai.

Sekmadienį vakare abu Vy
riaus. Skautininkai grįžo j savo 
nuolatines gyvenimo vietas — 
Chicagon ir Torontan.

ASS STOVYKLA — 
"PAŠVAISTĖ”

Penktadienio vakarą (VII. 1) 
iš JAV platybių traukė ASS na- 
riai-rės į Berlin rezervatą už 
Deerfield, Ohio. Fewtown paši
lėje įsikūrė 5-ji Akad. Skauty- 
bės Sąjūdžio stovykla — "Pa
švaistė”. Jos darbai nebuvo 
skirti skautiškam žaidimui ir 
manymuisi gamtoje, bet studi
joms ir diskusijoms maloniame 
gamtos prieglobstyje. Susitiko ir 
vyresni to sąjūdžio nariai, ku
rie viens kito nematė virš 15 
metų, bet jie puikiai pritapo prie 
dabartinio ASS atžalyno, rado 
bendrą kalbą ir minčių diskusi
joms.

"Pašvaistę” aplankė Clevelan
de viešėję — Seserijos Vyriau
sioji Skautininke v. s. Ona Zails
kienė, iš Chicagos, ir Lietuvos 
Skautų Brolijos Vyriausiasis 
Skautininkas v. S. prof. Stepas 
Kairys. Jiedu abu turėjo progos 
prabilti į visus stovyžlautojus. 
"Pašvaistėje” visą jos laiką sto
vyklavo ASS Garbės Narys sktn. 
prof. Ig. Končius ir to sąjūdžio 
pirmininkė sktn. Dr. Milda Bud
rienė.

Sekmadienį stovyklos kapelio

LIUDIJIMAS VISAM PASAULIUI, 
DIEVO KARALYSTE PRISIARTINA!

Kristaus tikslas yra pareikštas Jo paties žodžiais: Aš tam esu gimęs 
ir į svietą atėjęs, kad liudyčiau apie tiesą. Jono 18: 37 v.

Visi tikri Kristaus pasekėjai privalo liudyti apie teises Dievo paskir
tas tiesos liudijimui. Laikas atėjo, o Dievo valia dabar yra, kad visos tautos 
sužinotų apie Dievo karalystę. — Mato 24: 13 e. Tikri krikščionys klauso 
Viešpaties įsakymo ir ištikimai apsako Jo karaliją, ir kad Jehova yra Vie
natinis tikras Dievas, ir kad Jėzus Kristus Jo Sūnus yra išpirkėjas žmoni
jos, Išganytojas teisėtas žemės karalius. Mirtinas žmogus negali išganyti 
nė vieno už pinigus, bet vienas Dievas suteiks žmonėms tą, ko jų širdys 
geidauja, būtent: taiką, laisvę ir amžiną gyvenimą nesibaigančioje linksmy
bėje Jo Karalijoj. Nukels naštas sunkybių nuo liaudies pečių ir suteiks 
viršminėtas palaimas čionai ant žemės. Dabarties pasaulis yra suklaidintas, 
milionus teisingų žmonių nukreipiant jų mintis šalin nuo Dievo ir Krstaus 
per melagingus pamokslus, jie atsisakė suprasti ir nenori klausyti Dievo 
prisakymų, ir eina tolyn į tamsybę. Todėl Dievas nusprendė ir pareiškė, kad 
turės ateiti ant pasaulio tokis suspaudimas, kokio dar nėra buvę. Prarakas 
Dangielas 12: per., ir tame vargų laike vardiška krikščionija sunyks. Tada 
Jėzus Kristus kaipo karalius pilnai užims valdyti pasaulį. Visas pasaulis 
turės pažinti tiesą, be to neregės nė vienas Dievo Karalystės, kurie atsisakys 
nuo Dievo prisakymų ir Jėzaus aukos.

Atsakysiu j kiekvieną klausimą laišku.

WILLIAM SHIMKUS
1110 E. 76th Street • Cleveland 3, Ohio

nas kun. K. Pečkys, SJ, klevų 
paūksmėje prie ežero atlaikė pa
maldas. Jis pašventino naujas 
ASD ir Korp! VYTIS vėliavas, 
kurias jų krikštėviai sktn. prof. 
Ignas Končius ir v. s. Dr. D. Ke- 
siūnaitė įteikė abiem vienetams.

— SKS —

DIRVOS 
JUBILĖJINĖ 

TALKA

Dirva spalio mėn. 9 d. švenčia 
40 metų sukaktį. Sukakčiai at
žymėti iki spalio 9 d. vykdoma 
talka sutelkti 400 naujų skaity
tojų. Tai kiekvieniems Dirvos 
ėjimo metams po 10 naujų skai
tytojų.

Į talką kviečiame visus mūsų 
senuosius talkininkus, bendra
darbius, visus Dirvos skaityto
jus ir šiaip Dirvos bičiulius.

Mums, norintiems prasmin
gai atšvęsti Dirvos 40 metų su
kaktį, nebus taip sunku surasti 
400 asmenų, kurie dar Dirvos 
neskaito. Tik žiūrėkim, mes visi 
turime artimųjų čia JAV, bet jų 
nemažai turime Europoje, Pietų 
Amerikos kraštuose, Australijo
je ir net N. Zelandijoje. Para
ginkime ir patalkininkaukime, 
kad jie Dirvą skaitytų. Negalin
tiems patys ją užsakykime.

Norintieji ateiti į talką ir sa
vo kaštais užsakyti Dirvą jos 
dar neskaitaintiems, bet neturin
tiems adreso kam Dirvą siųsti, 
juos parūpina redakcija, čia vi
sad yra adresų, norinčių Dirvą 
skaityti, bet neišgalinčių už ją 
užsimokėti. Ypač tokių adresų 
mes turime iš Vokietijos, kur 
mūsų tautiečiai vargan pakliu
vę, kenčia visokius nedateklius.

Metinė prenumerata į visus 
kraštus sukaktuviniais metais, 
iki spalio 9 d., kaštuoja $5.00. 
Ir dar, kiekvienas naujas skai
tytojas gauna iš redakcijos ne
mokamai, su specialiu sukaktu
viniu įrašu knygą "Lietuva Ti
ronų Pančiuose”. Knyga 312 
psl., kietuose viršeliuose, svarbi 
turėti kiekvienoje šeimoje. Jos 
kaina $2.00. Knygos naujiems 
skaitytojams persiunčiamos Dir
vos kaštais. i



Dirva Nr. 27*28 * 1955 m. liepos mėn. 14 d.

I''

Wp7linK£SE
K. S. Kurpiaus sukakčių 

minėjimas
įvyksta jau šį šeštadienį — lie
pos mėn. 16 d. 7 vai. vakaro 
Lake Shore Country Club salėje 
(Lake Shore Blv. ir Eddy Rd. 
kampas).

Į minėjimą komiteto pirm. J. 
J. Bačiūnas su ponia iš Tabor 
Farm į Clevelandą išvyksta jau 
šį penktadienį. Iš Chicagos į mi
nėjimą, su poniomis, atvyksta 
adv. A. Olis, Dr. S. Biežis, adv. 
A. Lapinskas, Margučio leidėja 
p. L. Vanagaitienė, inž. J. Jur
kūnas, Dr. B. T. Dirmeikis ir kt. 
Iš Pittsburgho atvyksta ilgame
tis Sandaros pirmininkas Pivo
riūnas ir kt.

Clevelandiečių minėjime daly
vauti užsirašė netoli šimto. Už- 
sirašymas buvo skelbiamas iki 
liepos mėn. 12 d. Jaučiame, kad 
dar yra pavėlavusių, todėl ga
vome leidimą iš salės šeiminin
kų užsirašymą pratęsti iki penk
tadienio, liepos mėn. 15 d. 12 
vai. Kas dar norite dalyvauti — 
tuoj skambinkite į Dirvą.

Išvyksta koncertui
Aldona Stempužienė penkta

dienį, liepos 15, su Women’s 
Symphony Orchestra išvyksta 
koncertui į vieną vasarvietę prie 
Sandusky (Lakeside). šeštadie
nį, liepos 16, ji dainuos K. Kar
piaus jubilėjinėje vakarienėje 
Lake Shore Country Club.

Svečias iš Columbijos
Clevelande lankosi agr. dr. 

Henrikas Balsevičius, Columbi
jos stambus ūkininkas — pre
kybininkas. Jis apsistojęs pas 
savo tėvus Sofiją ir Kazimerą 
šilinius (tel. HE 1-2064). Cleve
lande bus iki penktadienio.

Šią vasarą H. Balsevičius at
lieka ilgą kelionę studijuodamas 
naujas galimybes. Buvo Vokie
tijoj, Anglijoj, Italijoj ir Kana
doj. Iš Clevelando dar vyksta į 
Chicagą ir paskui į Venecuelą.

Kitame Dirvos numery pa
skelbsime pasikalbėjimą su H. 
Balsevičius kaip jam pasisekė 
įsikurti Columbijoje.

Atostogauja Floridoj
Dr. VI. Ramanauskas, su šei

ma, S. Kudokienė, K. Sakalienė 
su sūnum, M. Drosutis su žmo
na, Nemaniai yra išvykę atosto
gauti į Floridą. Dr. V. Rama- 
nasukas ir M. Drosutis atsiuntė 
geriausius sveikinimus clevelan- 
diečiams.

Dr. VI. Ramanauskas į Cleve
landą grįžta šį penktadienį, lie
pos mėn. 15 d.

Svečiai iš Toronto
Clevelande lankosi aps seserį 

ir švogerį Rukšėnus ir Karpius 
Marija Narušienė. Ji 1938 me
tais su savo vyru, majoru Na- 
rušiu, atvežė Clevelando Lietu
vių Darželiui Karininkų Ramo
vės padovanotą Dr. Vinco Ku
dirkos biustą ir dalyvavo to bius
to atidengimo ceramonijose.

Ją į Clevelandą paviešėti par
sivežė Ona Karpienė, kuri su 
Janina Tallat-Kelpšiene ir Vik
torija Morkūniene buvo nuvykus 
j Toronto liepos 3-4 dalyvauti 
Neo-Lithuanų suvažiavime.

Steponas Nasvytis
buvo sunkiai susirgęs ir birželio 
mėn. 24 d. buvo operuotas urolo
go Dr. D. Shneiderio. Prie ope
racijos ir gydymo dalyvavo Nas- 
vyčių šeimos gydytoja Dr. D. 
Kesiūnaitė. Dabar ligonis sveik
sta namuose. Linkime geros 
sveikatos.

Dr. Vilimaitis
dantų gydymo specialistas, dve
jus metus buvęs JAV kariuome
nėje, grįžo atgal į Clevelandą ir 
pradėjo priiminėt ligonius. Jo 
ofisas yra Lietuvių Banko na
muose.

Renkimės SLA 14 kp. pobūviui
Šį sekmadienį, SLA 14 kuopa 

rengia didelį vasaros pobūvį. Jis 
įvyks inž. Pijaus ir rfypatijos 
Žiūriu sodyboje, 32180 Lake Rd., 
Avon Lake, Ohio. Į pobūvį at
vykstant laukiama daug svečių 
ir iš kitų vietų. Dalyvauti paža
dėjo SLA daktaras kvotėjas dr. 
S. Biežis iš Chicagos, žinomas 
SLA veikėjas P. Pivoriūnas iš 
Pittsburgho ir kt.

Pobūvyje svečiai laukiami nuo 
11 vai. prieš .piet. Bus bufetas.

Vykstant autobusu iš Grey- 
hound stoties vykti Lorrain ar 
Sandusky kryptimi, Lake Road 
ir sustoti prie 47-to sustojimo. 
Automobiliams yra vietos pa
statyti.

Laužas jaunesniųjų skaučių 
stovykloje

Šį sekmadienį (liepos 17 d.) 
įvyks lahžas skaučių stovykloje. 
Laužą praves ir programoj da
lyvaus tik jaunesnės skautės. 
Mat, šių metų stovykla skirta 
jaunesnėms skautėms, duodant 
progos daugiau joms pasireikš
ti. Visa programa: pašnekesiai, 
lietuviškos dainos, žaidimai, pa
sakos, skautiškoji programa pri
taikyta jų amžiui.

Stovyklai vadovauja pasktn. 
St. Juodvalkytė, jai talkininkau
ja sesės akademikės N. Kers- 
nauskaite, • R. Stravinskaitė ir 
D. Koklytė. Programą padeda 
pravesti Clevelando skautinin- 
kės.

Jaunesnės skautės nuoširdžiai 
laukia atsilankant visų clevelan
diečių, nes įvykstančiame lauže 
tikisi parodyti visus savo gabu
mus.

Stovyklą galima pasiekti vyk
stant: 6 keliu, iš jo sukti į 166 
k., o pavažiavus juo, rasis ke
lias į kairę, vardu: Clay St.

Ant šio bus stovyklos ženk
lai, kurie ir atves pas jaunes- 
nesias skautes.

Moterų Socialinio Klubo piknikas 
įvyksta liepos mėn. 17 d. O. ir E. 
Karnėnų sodyboje. Įėjimas 50 c. 
Bus šaunus bufetas. Visi cleve- 
landiečiai kviečiami atsilankyti.

Clevelando skautų stovykla 
"Žalgiris”

Liepos 9 d. Clevelando lietuvių 
skautų tuntas išvyko stovyklon 
prie Hambden. šiemet mūsų 
skautai turi erdvią ir patogią 
stovyklavietę. Smagų klegantį 
stovyklautojų būrį sudaro 19 
vilkiukų ir 24 skautai. Vilkiukai 
yra apgyvendinti erdvioje ka
binoje, o skautai originaliai įsi
kūrę atskiromis skilčių pasto- 
vyklėmis. Stovyklos centre plė- 
vesuoja lietuviškoji trispalvė ir 
šio krašto žvaigždėtoji vėliava. 
Stovykla dėl turtingos gamtos 
žalumos pavadinta istoriniu Žal
girio vardu.

Pirmąją savaitę stovyklai va
dovauja vyr. sktn. V. šenbergas. 
Stovyklautoju alkiu rūpinasi p. 
Pašakarnienė, o pasktn. V. Ba
cevičius yra tradicinis "ūkio 
ministeris”. Sekmadienį, liepos 
10 d., Žalgirio stovyklą aplankė 
Dr. M. Vaitėnas, kuris yra šios 
stovyklos gydytojas. Jis apžiū-' 
rėjo visus stovyklautojus ir ra
do visus sveikus ir patenkintus, j

Remia stovyklą
Clevelando skautų tunto išvy

kimas stovyklon nepraleistas 
i vietos visuomenės be dėmesio. 
| Nuoširdūs skautybės bičiuliai 
. Vincas Stankauskas, 1417 E. 65 
St., paaukojo $20.00 nepasitu
rinčiam skautui apmokėti sto
vyklavimą, o p. Birutė Skrinskie- 
nė parėmė stovyklos iždą $14.00 
auka.

Clevelando skautų tuntas, ku
ris nuo liepos 9 d. pradėjo pui
kias stovyklines dienas gamtos 
prieglobstyje prie Hambden, 
Ohio, reiškia nuoširdžią padėką 
savo rėmėjams.

Į JAV kariuomenę
Clevelando Baltijos Budžiui J. 

Šiupiniui, Jarašiūnų bute, suren
gė išleistuvės į JAV kariuomenę. 
Kiek anksčiau buvo atsisveikin
ta su kitais trimis budžiais iš
ėjusiais į kariuomenę: G. Mo
tiejūnu, J. šalteniu ir Melsbaku.

DAŽO IR POPIERIUOJA' 
NAMUS-

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau-1 

šią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

(52)

Studentai prašo talkos
Keli lietuviai, augštesniųjų 

mokyklų studentai, 17-18 m. am
žiaus, jieško vasaros darbo. Kas 
gali pagelbėti surasti tinkamą 
darbą, prašome skambinti Dir
vai.

Lankėsi iš Rochesterio
Dirvos skaitytojas Alf. Dzia- 

konas Clevelande savaitę laiko 
viešėjo pas Navickus ir kitus gi
mines.

Gaidelių šeima,
mirus Mary Gaidelis, nuoširdžiai 
dėkoja visiems, atsilankiusiems 
į laidotuves ir palydėjusiems į 
kapus. Palaidota birželio mėn. 
10 d.
r---- -------- x

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

GERI NAMAI
E. 71 St. vienos šeimos 7 

kamb. namas. Gaso šiluma, 3 ga
ražai.

Atstovas:
VICTOR BANIONIS 

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

Prašo atsiliepti i
J. Vaitauską, gyvenusį seniau! 

Kearny, N. J., p prieš kiek laiko 
persikėlusį į Cleveland, Ohio, ar 
apylinkę, prašo atsiliepti "Lie
tuvių Dienų” leidykla.

Išnuomojamas kambarys
vyrui ar moteriai. Galima nau
dotis virtuve. Rami vieta. Gy
vena tik suaugę. Geras susisie
kimas. Teirautis UL 1-0312 ligi 
5:30 vai. vak. kasdien.

J. C1JUNSKAS
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

REMONTO DARBAI

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)
I

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
Imtynės

Šį ketvirtadienį Cloyerleaf 
Drive-In Arenoje bus sekančios 
imtynės:

Atidarymo imtynės bus tarp 
Ed. "Gardini” Faieta ir Leon 
Graham iš Kentucky.

Antros imtynės bus tarp Bra
zilijos milžino Bo-Bo Brazil ir 
Leonardo Montana iš Italijos.

Main Event bus ”tag team” 
imtynės. Sonny Kurgis iš India- 
napolio ir Wild Bill Zimm iš 
Utica, N. Y. imsis prieš Fred 
Bozik ir Fred Weidaman (abu 
iš Clevelando).

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
37c palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Mes kepame visokius pyragu^, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 

išvežiojame į namus. - '

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

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

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

Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

Rašomosios mašinėlės 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.: 1431 East 

66 St., Cleveland 3, Ohio.

JUMS NAMAI NAUJOSIOS 
PARAPIJOS RAJONE:

1. Labai gražus 2‘jų šeimų 
mamas — po 5 didelius kamba
rius kiekvienam bute.

2. 6 kambarių vienos šeimos 
namas — garažas — 16.300 dol.

9>/2 ekerio žemės — Richmond 
Hights.

Turime daugybę ir kitokių na
mų, kaip naujų, taip ir senų.

Mūsų bendradarbis p. ŠIR
VAITIS jums suteiks smulkes
nių informacijų.

Įstaiga atdara savaitės dieno
mis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va
karo, o šeštadieniais ir sekma
dieniais iki 6 vai. p. p.

FRANCES POTOCAR
REALTY

963 E. 185 St. IV 1-3960

Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS F 
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 

Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėjų

THE HENRY F U R N A CĖ'C d? M E D I N A O.

5 k. vienos šeimos namas 
Addison Rd.

Geram stovy. Moderni virtu
vė. Gaso šildymas, garažai. Pra
šo $8,900. šaukti:

EX 1-4762

PIK BEVERAGE
45 rūšių alus. Kiti gaivinan

tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.

Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

______t

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
;alin>a ir šiandien, nėra reikah 
aukti nei metų, nei mėneat 

pabatgon!

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į 
J. S. AUTO SERVICE

BATŲ KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis '

1308 E. 68 St.
Telef. EX 1-0344

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et. 
Gaunamos velykinės atvirutės.

ATIDARYTA NUO 10 RYTO Iki 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, įrankius, žaislus 
ir beveik visus kitus buto ir asmens reikmenis galima pirkti iš urmo 
sandėlių pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

B A L T I Č Supply Company
”Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantus "Dirvos” na
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

į=;===T=a=...........................-* l»
KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 

PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO.
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 

SW 1-0327 VU 3-5063

I
I I. J. SAMAS, JEV/ELER j

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

pasirinkimas.

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

LEIMON’S CAFE

VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

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

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
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Clevelando milžinas
J. J. BACHUNAS, Sodus, Mich.

viską atlikti. Tačiau, tai nėra 
labai lengva ...• * *

Nepažįstu kiekvieno Ame
rikos lietuvių spaudos dar
bininko, ir bijočiau ką nu
skriausti nepilnai jvertinda-

Taip jau yra, ir teisingai, kad 
gyvenime visi gerbia žmogų, ku
ris turi daug iniciatyvos, pasiry
žimo, ištvermės ir pasiaukojimo 
siekti numatytų tikslų, žinoma, 
tokių tikslų, kurie nėra tik as
meniniai ir savanaudžiai, bet 
bendri tautiniai, idėjiniai, — žo
džiu, tokie, kuriuos vadiname 
augštesniais tikslais.

Šių tikslų siekdami Amerikos 
lietuvių gyvenime bene dau
giausia bus reiškęsi ir kilniausių 
pasiaukojimo pavyzdžių rodę, 
tai mūsų spaudos žmonės, laik
raštininkai1 ir rašytojai.

Anksčiau, daug anksčiau, kaip 
gerai žinome, mūsų tarpe buvo 
labai maža žmonių, kurie lais
vai, išmankštintai, be sunkumų 
galėjo vartoti plunksną. Daugu
mas, atvykusių iš Lietuvos caro 
laikais, buvo beraščiai, šviesuo
lis retai pasirodydavo, ir dar ne 
kiekvienas jungėsi į lietuvišką 
darbą. Daugelis gi čia pradėjo 
mokytis lietuviškai skaityti ir 
rašyti. Pati lietuvių kalba, jos 
rašyba dar buvo ”neišprūsinta”. 
Pagaliau, neužtenka mokėti ra
šyti, — reikia pirmiau kaiką ir 
galvoje turėti, kad kitiems pa
sakytum ...

• * •
Šiandien man norisi dabartinę 

lietuvių visuomenę supažindinti 
su Kaziu Karpiam, su tuo "Cle
velando milžinu”, Imip jį seniau 
juokais pravardžiuodavo kitų 
srovių žmonės.

Karpius iš prigimties nėra di
delio ūgio, ir jo pavadinimas 
"milžinu” kaikam gal atrody
davo labai taiklus pašiepimas 
diskusijose. Man ir daugeliui iš 
mano draugų tas žodis, nei se
niau, nei dabar, juokingai ne
skamba. Ir tas žodis jam yra 
tikras. Karpius jo nusipelnė, 
kaip galingos idėjos ir kieto bū
do dvasinis milžinas.

Per daugelį metų mūsų Ame
rikos lietuvių tautiečių ir tauti
ninkų tarpe Karpius stovėjo ir 
dirbo pačiose priešakinėse eilė
se. Jis tikrai pasišventusiai dir
bo Amerikos lietuvių ir Tėvynės 
Lietuvos labui. Gerai žinau, tu
rėjau progų stebėti ir įsitikinti, 
kaip Karpius dirbdavo, tai ir no
riu su jaunėsniais keliais įspū
džiais pasidalinti...

Šių metų liepos 20 dieną Kar
pius pasiekia žmogaus gyvenimo 
atžymėtos ribos__60 metų am
žiaus. Liepos 16 d., 7 vai. vak. 
Lake Shore Country Club, Cle
veland, Ohio, įvyksta minėjimo 
puota. Iš tos kapos metų jis apie 
keturius dešimtmečius dirbo ir 
tebedirba Amerikos lietuvių 
spaudoje. Daugiau nei 25 metus 
jis yra gyvenęs, — nesakau dir
bęs, bet gyvenęs su DIRVA. Die
na iš dienos, nuo ryto lig vakaro, 
ir dažnai naktimis jis yra išdir
bęs mūsų lietuviškai spaudai, lie
tuviškai knygai, lietuvių ir Lie
tuvos garbei.

Karpius, išmokęs Amerikoje 
linotipininko amato, buvo pats 
reikalingiausias laikraščiui žmo
gus, kad laikraštis galėtų tapti 
kūnu. Jis išmoko redaktoriaus 
darbo, kad laikraštis galėtų "pa
sidaryti”. Jis sugebėjo adminis
truoti, kad laikraštis galėtų eiti 
ir, svarbiausia, ilgai išsilaikyti. 
Nepamirškime, kad tai visa vie
name asmenyje. Ir maža to, — 
Karpius dar rašė knygas, apy
sakas ir romanus iš Lietuvos 
praeities, teatro veikalėlius, bro-l 
šiūras. Yra išspausdinęs savoj 

parašytų bene apie 50 atskirų 
knygų ir kitokių leidinių.

Tai milžiniškas darbas, darbš
tumas ir pasišventimas. Kiek 
tam darbui reikia turėti dvasi
nės energijos ir ištvermės!

Kaikurie pasakydavo ir dar 
pasako, kad Karpiaus knygos ne
buvo augšto lygio, labai meniš
kos ar giliai moksliškos, ir kad 
Karpiui niekas už jas nėra pre
mijų suteikęs. Bet Karpius lie
tuvių visuomenei davė įdomių ir 
reikalingų patriotinio turinio 
raštų, palaikė lietuvybę tarp 
Amerikos lietuvių ir jų jaunimo. 
Tai pati didžiausia ir jokiais pi
nigais neįvertinama Karpiaus 
premija. Tik ne jis ją gavo, o 
nuolat davė kitiems — Ameri
kos lietuviams, Lietuvai__ *

• * •
Tiek dirbdamas, Karpius daž

nai nebeturėjo laiko ir namo iš
eiti iš savo darbovietės. Jis re
dagavo, administravo, rinko ir 
statė, arba kain naujieji lietu
viai sako, "laužė” DIRVĄ. Vie
name spaustuvės kampelyje tu
rėjo įsirengęs virtuvę, kur dar
bo metu sau gamindavosi valgį. 
Ir taip dirbo čia nuo ryto iki vė
lumos, namo pareidamas tik iš
simiegoti.

žmona Onutė, iš pradžių jam 
pagelbėdavo administravimo rei
kaluose. Bet abu negalėjo išsi
versti iš laikraščio ir knygų. Tad 
žmona pagaliau turėjo eiti dirb
ti kitur, kad galus su galais su
vestų.

Tad Karpiui nėr eilę metų vie-| 
nam reikėio "Hikti visus DIR
VOS darbus. Be raidžiu rinkimo 
ir spaudos darbu paruošimo, jam 
reikėjo redaguoti, sutvarkyti 
bendradarbių raštus, pačiam pri
rašyti ko trukdavo ir ko kiek
viena savaitę reikėdavo. Nebu
vo iš ko mokėti atlyginimus ko-' 
respondentams ir bendradar
biams. Pagaliau, nedaug tada 
Amerikoje ir buvo tikrų kores
pondentų, kuriu prisiunčiamų 
raštų nebūtu reikėję iš pagrindų 
taisyti ir dažniausiai iš naujo 
viską redaktoriui perrašyti.

Aš pats, savo jaunystėje iš
ėjęs iš raidžių rinkėjų ir laik
raščio darbininkų ir leidėjų gre
tų, ir prisimenu ir dar kiek nu
simanau, ką visą tai praktikoje 
reiškia.-Ir pasakyčiau, kad labai teisininku kongresas priėjo iš- 
pasišventusiam ir pasiaukoju-' vados, kad sovietų okupacija, 
šiam žmogui galima vienam, prie kaip Pabaltijo valstybių, taip ir' 
nedidelio savaitinio laikraščio, kitų Europos pavergtų tautų, vi- Aldonos Stempužienės nuotrau-

IŠ VOKIETIJOS
APLANKĖ MIELAS SVEČIAS

53 buriniai laivai dalyvauja 2335 mylių lenktynėse nuo Los Angeles iki Honululu.

mas. Bet aš asmeniškai kitų 
tokių žmonių, kaip Karpiaus, 
dabar nebežinau. Tai tokię 
lietuvio laikraštininko, kuris re
daguotų ir 80% laikraščio pats 
prirašytų, kuris surinktų raides, 
surinktas sulaužytų, gabentų 
formas į spaustuvę atspausti 
laikraštį, kuris atliktų visus 
siuntinėjimo ir administravimo 
darbus, ir kuris kasmet parašy
tų ir išleistų dar vieną ar porą 
knygų!

Vadinasi, kad visus tuos dar
bus tuo pačiu metu atliktų tas 
pats žmogus!

Kazys Karpius per ilgus me
tus buvo toks dvasios, energijos 
ir pasiryžimo milžinas.

Vėliausioji sukaktuvininkų — Onos ir Kazio S. Karpiaus nuotrau
ka. Liepos mėn. 16 d. Clevelande įvyksta sukaktuvinės iškilmės.

sais atvejais yra neteisėtos.
Gerb. svečias vaizdžiai nušvie

tė dabartinę tarptautinę padė
tį, mūsų ateities perspektyvas 
— nepriklausomybės atgavimą 
ir veiksnių nuveiktus darbus.

Su didžiausiu įdomumu klau
sėmės ilgos, per 3 vai. tęsusios 
paskaitos ir labai gaila, kad taip 
atrodžiusios trumpos. Tokio įdo
maus pasakojimo būtų malonu

Miliono tiražo siekiančių dvie
jų Clevelando dienraščių — Plain 
Dealer ir News — surengtų dai
nininkų varžybų galutinė laimė
toja yra contraltas Aldona Stem- 
pužienė.

Birželio 28 dieną Clevelando 
arenoje, stebint muzikos ir šo
kių festivalį 7000 amerikiečių, 
Aldona Stempužienė pasirodė 
scenoje su kitom dviejom ame
rikietėm dainininkėm, savo bal
sų grupėse1 pirmųjų vietų laimė
tojom t_  dramatiniu ir lyriniu
sopranais.

Palydint simfoniniam orkes
trui, visos trys dainininkės pa
dainavo teisėjų komisijos nusta
tytas arijas. Po to Oberlin kon
servatorijos atstovas atvyko į 
sceną ir teisėjų kolegijos vardu 
paskelbė, kad Aldona Stempu
žienė yra finalinių varžybų pir
mosios vietos laimėtoja ir jai su
teikiamas festivalio geriausios 
dainininkės vardas.

Aldona Stempužienė šias var
žybas laimėjo iš 61 dainininkės, 
dalyvavusios iš Ohio valstybės. 
Komisiia savo sprendimą. pada- 

Birželio mėn. 20 d., vykdamas 
iš Atėnų laisvųjų tautų teisinin
kų kongreso i Muencheną, pada
rydamas 1800 km. kelią, aplan
kė Gautinvo senatorijoj besigy
dančius lietuvius mielas svečias 
— V. Rastenis.

Apie jo atsilankymą į Europą 
girdėjome jau gegužės mėn., bet 
netikėjome, kad pasiryš lankyti 
besigydančius Gautinge, visokių 
kacetų ir kitokios priespaudos 
sužalotus lietuvius. Tačiau mums 
buvo sensacija, kai gavome ži
nią, kad V. Rastenis tikrai at
vyks birželio mėn. 20 d. 7 vai. 
vakaro.

I Tos dienos pavakary prie Gau- 
i tingo sanatorijos vartų sustojo 
automašina, iš kurio pasirodė ir! 
brangus svečias V. Rastenis, ly-Į 

l dimas p. Banaičio, šis jo žygis 
I mums labai mielas niūrioj mūsų rė, vertindama dainininkes šiais 
būklėj, ypatingai, kai tenka nu-

I jausti iš kaikurių šaltinių mus 
| norinčius laikyti kaip ir nura
šytais.

Pasirodė jis mums toks pat, 
kaip ir nepriklausomoj Lietuvoj. 
Toks pat patriotas, ištikimas 
mūsų tautos sūnus, pasiryžęs 
visiems padėti.

Papasakojo įspūdžius iš Atė
nų, kur tarptautinis laisvųjų 
tautų teisininkų kongresas svar
stė ar teisėtai sovietai laiko oku
pacijoj Europos tautas? Vispu
siškai išnagrinėjus, tarptautinis 

. uviouunnu nuilsi cdao pucjv w

4 požiūriais: balso kokybės, mu
zikalumo, stiliaus ir asmenybės 
(vocal, ouality, musicianship, 
style and personality). Aldona 
Stempužienė visais keturiais at
vejais buvo įvertinta geriausiai.

Rengėjai mūsų dainininkei 
iteikė dvi trofėjas — vieną už 
pirmąją vietą contraltų grupėje 
ir antrą kaip geriausiai festiva
lio dainininkei.

žinodami nelengvas ir nedė
kingas mūsų muzikinio prieaug
lio darbo sąlygas bei perspekty
vas, džiaugiamės tokiu gražiu 
lietuvaitės dainininkės laimėji
mu.

Cleveland News, įsidėdamas 

klausytis dar kita tiek ir dar 
ilgiau, tik gaila, kad sanatorijds 
ribose tenka taikytis prie nusta
tytos griežtos disciplinos — 22 
vai. gesinti šviesas ir skirstytis.

V. Rasteniui už jo didį pasi
aukojimą aplankyti ir mus sana
torijoj besigydančius, reiškiame, 
giliausią padėką ir pagarbą.

J. Karklas
I
I

ką, praneša, kad rugpjūčio 20 ji 
išvyksta j tarpamerikines daini
ninkų varžybas Chicagoje. Kad 
laimėtų visos Amerikos geriau
sios dainininkės titulą, Aldona 
Stempužienė Chicagoje turės 
pirmiau išsikovoti pirmąją vie
tą visos Amerikos contraltų gru
pėje. Ir iš balsų, grupėse laimė
jusių pirmąsias vietas, tik dvi 
dainininkės bus išrinktos fina
liniam pasirodymui Soldiers 
Field bei varžyboms dėl geriau
sios Amerikos- dainininkės var
do.

Po gražaus laimėjimo Cleve
lande Aldoną Stempužienę pa
kvietė koncertams Clevelando 
Women’s Symphonv Orchestra, 
radijas ir televizija. Cafarelli 
operos kompanija pakvietė dai
nuoti Offenbacho operoje Hoff- 
mano pasakos Nicklausses vaid
menį.

Mūsų dainininkė, šių laimėji
mų paskatinta, ryžtasi dar 
biau atsidėti balso lavinimui 
muzikinėms studijoms.

la- 
bei

DAR VIENAS KAUNO 
VETERINARIJOS 

AKADEMIJOS LAIMĖJIMAS
Šiomis dienomis gauta oficia

lus pranešimas, jog Council on 
Education of American Veteri- 
nary Medical Association (AV 
MA), š. m. gegužėš mėn. 21-22 
d. pripažino Kauno Veterinari
jos Akademiją (1936-1944 metų1 
laikotarpy) lygiateise pripažin
toms Jungtinių Amerikos Vals
tybių augštosioms veterinarijos] 
mokykloms.

Šis pripažinimas, baigusiems 
VA-ją, suteikia plačias galimy
bes profesiniai kurtis visose val
stybėse, nes virš 3/4 valstybių 
veterinarijos egzaminų komisi
jų, bei dauguma įstaigų samdan
čių veterinarijos personalą, rei
kalauja šio AVMA pripažinimo.

Šia proga verta prisiminti, 
kad 1952 metų pavasarį VA-ją 
pripažino JAV atitinkamos val
džios įstaigos 1936-1943 metų 
laikotarpiui, šie abu VA-jos pri
pažinimai, ne tik ją baigusius 
teisiniai sulygina su amerikie
čiais veterinarijos gydytojais, 
bet kartu įrodo amerikiečių ofi
cialių asmenų palankumą ir ame
rikiečių veterinarijos gydytojų 
sąjungos vertinimą augštai pa
statyto veterinarijos mokslo ly
gio Nepriklausomoje Lietuvoje.

Šis malonus faktas taip pat 
yra moralinis atlyginimas Dr.l 
S. Jankauskui, įsteigusiam šią 
mokslo įstaigą po ilgų metų pa-1 
stangų, ir VA-jos profesūrai, su
gebėjusiai laike abiejų okupaci
jų Lietuvoje išlaikyti reikiamą 
mokslo lygį.

Vet. gyd. K. Kasponis

Vokietijos 
ginklavimas
(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

kad sudarant kariuomenės va
dovybės kadrus lemiamą žodį 
turėtų tarti parlamentarinės ko
misijos. Be to, norima, kad ka
riuomenė būtų mažiau centrali
zuota ir būtų suskaldyta lokali
niai. Daug aistrų sukelia augš- 
čiausiosios karo vadovybės klau
simas. Iš visų debatų aiškėja pa
radoksinis reikalavimas, kad 
naujoji kariuomenė būtų nepoli
tinė, kiek tai liečia reakcinius 
pasinešimus, bet būtų susieta su 
politika, jeigu kalba eina apie 
demokratinės dvasios skiepiji
mą. j

Sunku pasakyti, kiek viršūnė
se einančios diskusijos yra pa- 
lietusios plačiuosius gyventojų 
sluogsnius. Savo laiku socialde
mokratai buvo paleidę šūkį, kad 
jaunimas boikotuotų kariuome
nę ir jon nestotų, šiandien šūkis 
"be manęs”! yra užmirštas. Ma
tomai, jis tikslo nepasiekia, nes 
perdaug jau giliai vokiečiuose 
yra įsivyravęs karinės unifor
mos pasiilgimas. Yra žinoma, 
kad naujoji vokiečių karo mi
nisterija kasdien gaunanti šim
tus prašymų iš jaunuolių, norin-| 
čių stoti į kariuomenę. Kandida
tų vokiškosioms divizijoms tik
rai nestigs. O sutarti dėl ginklų 
pristatymo šiomis dienomis su 
vokiečiais pasirašė Amerikos 
Jungtinių Valstybių ambasado
rius Bonnoje.

Nėra paslapties, kad kancleris 
Adenaueris nori paspartinti nau
josios kariuomenės sudarymą. 
Jis jau iš seno laikosi to nusi
statymo, kad juo vakarų Vokie
tija ir iš viso vakarai bus pajė
gesni, tuo lengviau būsią kalbė
tis su Maskva. Kai kas iš viso 
abejoja, ar Adenaueris tikrai 
priims sovietų pakvietimą va
žiuoti į raudonąją Mekką. Viena 
betgi jau šiandien aišku, kad se
nasis kancleris (jis Vokietijoje 
visuotinai vadinamas "Der Al
te”) nesiskubina į Maskvą.

Dieną prieš tai, kaip Ženevo
je susirinks "keturi didieji” 
Adenaueris atvyks į šveicarų 
Alpių vasarvietę Muerren, kur 
žada išbūti net kelias savaites. 
O per tą laiką vakarų santarvi
ninkų diplomatijai, reikia tikė
tis, pavyks tiksliau išaiškinti, 
kas slepiasi už Kremliaus vin
gių, kurių taip gausu sovietų 
politikoje. Lygiu būdu iki to lai
ko bus baigti parengiamieji,dar
bai naujai vokiečių kariuomenei 
atkurti.

Mažosios Liet 
veikėjai sako
Mažosios Lietuvos Rezistenci

nio Sąjūdžio atstovų suvažiavi
mas įvyko liepos mėn. 2-3 dieno
mis Toronte. Suvažiavimo daly
viai priėmė tokį pasisakymą:

Suvažiavime, kuriame dalyva
vo atstovai iš New Yorko, Chi
cagos, Montrealio ir Toronto, 
buvo padaryta MLRS pereitų 
metų veiklos apžvalga ir buvo 
aptarti įvairūs ateities organi
zaciniai klausimai. Buvo plačiai 
išdiskutuoti Mažosios Lietuvos 
vadavimo, sienų ir propagandos 
klausimai.

Aptarus MLRS santykius su 
MLT konstatuotas vieningumas 

Igno Končiaus albumas
"Medžio Drožiniai Gimtajam 

Kraštui Atsiminti“
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai.

Kaina $5.00
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:

L. J. Končius, 76 Westglow St., Boston 22, Mass.

pačiame Mažosios Lietuvos lais
vinimo darbe. Suvažiavimas įpa
reigojo MLRS Centro Komitetą 
ir toliau stengtis išlyginti pasi
reiškusius taktinio pobūdžio ne
sklandumus.

MLRS ir toliau laiko pp. Si
monaitį ir Gelžinį savo atstovais 
VLIKe. Už jy, nuo bendros 
MLRS linijos nukrypimą ir sa
vo asmeninės nuomonės reiški
mą, MLRS neatsako.

VLIKą sudarančių grupių pa
sitarimuose MLRS atstovai kal
ba visų Mažosios Lietuvos lie
tuvių vardu.

MLRS laiko būtinu, kad Lie
tuvos vadavimo veiksniai vado
vautųsi vieiftngumu.

MLRS palaiko savo senąjį nu
sistatymą iškelti VLIKą iš Eu
ropos ir įpareigoja Centro Ko
mitetą tęsti savo veiklą šita 
kryptimi.

MLRS Centro Komitetą suda
ro: M. Brakas — pirmininkas, 
dr. M. Anysas ir M. Purvinas -į- 
vicepirmininkai. V. PitkunigiiV 
— sekretorius, V. Peteraitis — 
iždininkas, J. Stikliorius, J. ViL* 
galys, E. Nauburas, A. Puskepąi- 
laitis ir A. Paulaitis — nariai.

MLRS Centro Komiteto bū s
tinė yra New Yorke.

Santariečiai
Lietuvių Studentų Santaros vi
durinės apygardos sąskrydžio, 
įvykusio 1955 m. birželio 18-19 

dd. Detroite,
REZOLIUCIJOS

1) I akademines organizacijas
Lietuvių Studentų Santara, 

susirinkusi apygardiniame sąs
krydyje Detroite, sveikina visas 
lietuviškas akademines organi
zacijas ir kviečia jas vieningoje 
kovoje dėl Lietuvios laisvės įro
dyti nekintamą jaunosios lietu
vių kartos solidorumą.

2) 1 vidurines mokyklas 
baigusiuosius

Lietuvių Studentų Santara, 
susirinkusi apygardiniame sąs
krydyje Detroite, džiaugiasi gau
siu šiemet vidurines mokyklas 
baigusios lietuviškos jaunuome
nės būriu ir tikisi galėsianti juos 
rudenį pasveikinti kaip jaunuo
sius kolegas geriausiuose Ame
rikos universitetuose, bendra
darbius lietuviškose akademinė
se organizacijose ir nuoširdžiai 
laukiamus bendraminčius Lietu
vių Studentų Santaros eilėse. 
Lietuviškoji visuomenė kviečia
ma būsimuosius studentus jų 
planuose ir pastangose visoke
riopai paskatinti ir paremti.

3) Santariečių bičiuliams
Lietuvių Studentų Santara, 

susirinkusi apygardiniame sąs
krydyje Detroite, reiškia gilią 
padėką visiems Santaros bičiu
liams, pirmaisiais jos steigimosi 
metais suteikusiems jai nuošir
džios paramos ir prašo visų, ku
riems akademinės jaunuomenės 
tautinis susipratimas aušrinin
kų, varpininkų ir viltininkų idea
lų šviesoje yra brangus, nepa
miršti ir praktinių tos veiklos 
sunkumų.

V. Kavolis, H. žibąs 
A. Šimoliūnas

DIRVA

LAUKIA
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