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Svarbiausios Europos 
žinios

u Praneša mūsų Švedijos bendradarbis
TADAS BRASTA •

Kodėl sovietai grąžino 
Porkalos sritį

Sovietų vyriausybė ten atsi
lankiusiam Suomijos prezidentui 
Pasikivi padarė malonią staig
meną: grąžino Suomijai Porka
los sritį. Grąžinimo smulkme
noms sutarti paskirta speciali 
komisija iš trijų žymių suomių 
ir trijų rusų. Ji tuojau pat pra
dėjo darbą.

Porkalos sritį pralaimėjusi ka
rą Suomija 1944 rudenį "išnuo
mavo” sovietams 50-čiai metų, 
kad jie galėtų ten įsirengti karo 
laivynui bazę. Sritis guli į vaka
rus nuo Helsinkio 12 mylių at
stu Suomijos įlankos pakraščiu 
ir apima 1856 kvadratinių kilo
metrų žemės plotą. Ji kertą per 
19 mylių ilgio svarbią Helsinkio- 
Aabo geležinkelio liniją. Porka
los srityje gyveno 11000 žmonių, 
kurie visi turėjo išsikelti kur ki
tur Suomijon. šios dienos žinio
mis sovietai patys pridėjo sku-l 
biai kraustytis iš Pork.alo< s d- ,
lies. Sprogdina i'orfusir ‘ifttfsj kaš • bolševikų įsigaiėjihiiis Suo- 
karinius įtvirtinimus ir siunčia 
Leningrado pusėn įgulą laivais ir 
Suomijos geležinkeliais. Jos bū
ta 20,000 vyrų dydžio.

Kaip justi iš Suomijos radi- 
jaus pranešimų, džiaugsmas kra
šte nemažas, bet drauge ir rezer
vuotas. Dar nežinia kokia kaina 
reikės atsilyginti tai dovanai.

Sovietų vyriausybės galvos 
sveikino praeitą savaitę Mask
von su savo vyriausybine dele
gacija atsilankiusį Pasikivį kel
damos reikalą praplėsti ir pagi
linti gerus Sovietų Sąjungos ir 
Suomijos respublikos santykius, 
žinoma, Helsinkio pašonėje gu
lėjusios ir kelią Vakarų pusėn 
pastojusios svetimos karinės ba
zės panaikinimas ir srities grą
žinimas gali sušvelninti suomių 
tautos kartį sovietų atžvilgiu. 
Suomiai nieko dabar neturės 
prieš, kad ir Suomi jos-So vietų 
Sąjungos 1948 sudarytas dešim
čiai metų draugiškumo ir saugu
mo paktas yra pratęstas dar de
šimčiai metų. Bet ar nepanorės 
tik Kremlius ko dar daugiau ? — 
Suomiai nepamiršta ko kito. 1944 
metais sovietai be Porkalos pasi
grobė Vipurį su Vakarų Kareli
ją ir nemažas ir vertingas kitas 
sritis. Kada jie tai gražins? Ir 
iš viso ar mano ką be brangios 
kainos grąžinti?

Tas klausimas rūpima šian
dien ir visą Švedijos spaudą. Ko
kio atsilyginimo už Porkalą So
vietai pareikalaus iš Suomijos, 
paaiškės artimiausiomis dieno
mis.

Švedai — karo reikalų žinovai 
mano, kad Sovietams modernių 
tvirtovių ir bazių juosta įsitvir
tinus visais Estijos pakraščiais, 
Dago ir Oselio salose, visu Bal
tijos pajūriu net iki Warnemun- 
de, Porkalos karinė bazė nustojo 
didesnės reikšmės. Sudaro tik 
nereikalingas išlaidas. Politikų 
akimis tą gestą praktiškai nu
ginkluotos Suomijos atžvilgiu so
vietai smarkiai panaudos — jau 
panaudoja kaip girdėt iš Mask
vos radijaus — savo propagan
dai prieš Vakarus, ypatingai 
Amerikos Jungtines Valstybes, 
stengdamiesi Ameriką išstumti

iš Europos. Ir ne tik iš Europos, 
taip pat iš Azijos ir Afrikos ba
zių. Kad amerikiečiai ir vakarie
čiai atsikirsdami imtų rimtai rei
kalauti, kad sovietai gražiai pra
dėję nuo Porkalos išsikraustytų 
iš Baltijos valstybių ir iš kitur, 
niekas čia nelabai nori tikėti.

Užsienio reikalų ministeris 
Undėn, kuris neabejoja sovietų 
gera valia, nustato šiandien sa
vo žodyje spaudai, kad grąžini
mas Suomijai Porkalos yra tik 
tolimesnė sovietų pradėtos atos
lūgio politikos tąsa.

Kad šitas nebrangus gestas 
numatomas sudaryti, pagilinti 
geram, geram įspūdžiui drauge' 
ir Švedijoj, tai visi gerai numa-l 
no, tik dar vengia tai balsiai iš
sitarti.

Porkala buvo sovietų jiešmas 
ne tik Suomijos, bet dalimi ir pa
čios Švedijos pašonėje. Kiekvie
nas bolševikų paspaudimas ten 
buvo justi ir čia. Švedai atjaučia 

I Suomijos likimą ne tik iš geros 
i širdies, bet ir iš baimės. Visiš-

mijoj reikštų nemaža pavojų 
Švedijai. Dėl to švedai laikosi 
Vakarų atžvilgiu tokie neutra
lūs. Gi iš kitos pusės sovietų pa
sielgimas su Suomija pagreitino 
Danijos ir Norvegijos prisišlie- 
jimą prie Atlanto pakto. Sovie
tams labai rūpi — tai jie nieka
dos neslėpė — išlaikyti ne tik 
Švediją neutralę, bet taip pat 
suneutralinti ir kitas dvi Skan
dinavijos valstybes. Naują tak
tiką šią vasarą pradėję, sovietai 
veiks šia kryptimi dabar dar 
energingiau.

Ar tikrai grįžo Paets ir 
Ulmanis?

Ne vienas estų ir latvių Stock- 
holme neneigia galimybės, kad 
tuos du buvusius prezidentus 
sovietai būtų galėję grąžinti na
mon. Jų grąžinimas juk tai bū
tų savos rūšies palūksna — už 
šimtus tūkstančių ištremtų ir 
nukankintų estų ir latvių. Bol
ševikai pradėjo pamėgti tokios 
rūšies atsiskaitymą. Iš didelių 
skaičių vergų stovyklose paslėp
tų ar nukankintų japonų ar vo
kiečių grąžina šimtą, tūkstantį. 
Tai visdėlto sudaro pasaulyje ge
rą įspūdį, padidina gražų atos
lūgį. Patenkintiems ir sotiems 
žmonėms daug nereikia.

Paetsą ir Ulmanį pažini sako, 
kad jie abu buvo labai geros 
sveikatos ir stiprios sudėties. Be 
to, kaip girdėti, bolševikai ir el
gėsi su jais ne labai žiauriai. Da
vė vilas apsigyventi ne per toli 
nuo Maskvos ir regis mokėjo 
pensiją ar net iki 4000 rublių 
mėnesiui. Dabar grąžinti namon 
jie galės per radiją kviesti grįž
ti ir pabėgėlius. Ypatingai kai 
štai sovietų vyriausybė paskelbė 
amnestiją politiniams nusikaltė
liams ir kolaboratoriams su vo
kiečiais, net pabėgėliams Vaka
ruose.

Oficiozinės spaudos 
pažiūra į Adenauerio 

kelionę Maskvon
Morgon-Tidningen, oficiozas ir 

socialdemokratų partijos vyriau-

sias organas, būdingai pavadina 
savo komentarinį straipsnį: "Jė
gos bejėgė politika”. Tas iškal
bingas nustatymas taikomas ne 
Adenaueriui, kuriam MT geres
nio žodžio niekados neturėjo, o 
prezidentui Eisenhoweriui ir jo 
politikai. Girdi, kaip Eisenhowe- 
rio ir jo užsienio reikalų minis- 
terio Dulles, nežiūrint garsių šū
kių ir bauginimų, pralaimėta vi
sur kitur, taip ir čia. "Vakarų 
Vokietija išslydo iš Eisenhowe- 
rio rankų, nuėjo savu, taikaus 
sugyvenimo su Rytų kaimynu 
politikos keliu”. Taip buvo pasi
skubinta nustatyti, Adenaueriui 
Maskvoje dar nesėdus atgal lėk- 
tuvan.

Ta pačia proga MT priminė 
Eisenhowerio užsiminimą Žene
voje "satelitų reikalu”. "Tik Bul
ganinas pasakė, kad tas klausi
mas išspręstas, ir Eisenhoweris 
į tai nieko neturėjo atsakyti.” 
Kad jis satelitų klausimą paju
dinęs, tai tik artėjančių rinkimų 
sumetimais, turėdamas skaitytis 
su Amerikos satelitams kiek pa
lankia opinija. Tikrumoje, girdi, 
kaip iš daug ko matyti, tas rei
kalas jam visai nerūpi. Tinka
mai progai atėjus jis mielai pri- 
pažinsiąs tuos kraštus sovie
tams. — MT nedaro tam straips
nyje skirtumo tarp satelitų ir 
sovietų formaliai prijungtų kraš
tų.

Tuos švedų oficiozo žodžius 
sovietų spauda ir radijas mielai 
cituos ir badys akis pavergtų 
kr Vų ’monėms.

Sovietų pasirodymas 
Stockholme švento Eriko 

pramonės rudens 
parodoje

Prieš savaitę užsidarė čia še
šiolikos dienų nuo dešimties me
tų kas rudenį pasikartojanti 
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DIRVOS 
TALKA

Dirvos skaitytojų šeima, ku
rie atsimena savo laikraštį su
kaktuvių proga, didėja, štai tie 
rėmėjai:
J. Kamaitis, Cleveland ....$5,00
S. Čepas, Toronto..............  2.00
T. Meškauskas, E. Chicago 2.00 
Vladas Braziulis, Cleveland 2.00 
Juozas Stempužis.

Cleveland .................... 5.00
J. Variakojis, Chicago....... 5.00
C. Sakaitis, Germantown .. 5.00
K. Mažonas, Cleveland....... 2.00
A. Grigaitis, Brooklyn ....... 3.00
V. Babinskas, Philadelphia 2.00 
K. Siliūnas, Flushing ....... 5.00
K. Morkūnas, Cleveland .... 2.00 
M. Naras, Detroit.............. 5.00
Rev. M. Valadka, Scranton 5.00 
A. Bliudžius, Detroit ....... 2.00

J. Mezginis, Chicago ....... 5.00
A. Jasys, Columbus..........  5.00
M. Nastopka, Solon ....... ... 3.00
A. Praškevičius, Cleveland 5.00
I. Jarašiūnas, Cleveland .... 2.00
A. ir M. Zdaniai, Bedford 10.00 
F. Eidimtas, Cleveland .... 2.00
J. Leseckas, Sandwich....... 5.00
P. Narvydas, Brooklyn .... 2.00 
J. Andriuškevičius,

Brooklyn  ................ 3.00
J. Jurevičius, Chicago......  5.00
Petras Jurgaitis, Cleveland 7.00 
Juozas Leimonas, Chicago 5.00
B. Tvarkūnas, Philadelphia 3.00 
B. Gediminas, Hollywood .... 5.00 
A. Beleckas, Amsterdam .... 2.00 
Gr. Būgaitė, Scranton .... 2.00 
A. P. Senikas, Great Neck 5.00

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

SUNKIAI SUSIRGO 
JAV 

PREZIDENTAS
Oficialūs pranešimai sako, kad 

prezidentas Eisenhovveris turėjo 
širdies priepuolį, jis paguldytas 
Fitzsimmores Army Hospital, 
kad jo gydymui rūpestingai 
naudojamos geriausios medici
nos priemonės ir jo padėtis esan
ti patenkinama.

Eisenhowerio susirgimas žai
bo, greitumu pasklido po visą 
pasaulį. Sekmadienį jau už jo 
sveikatą spėjo Romoje melstis 
Popiežius, aukštieji žydų rabi
nai, evangelikų dvasiškiai. Sun
ku pasakyti, kiek tos maldos pa
gelbės prezidentui nugalėti ligą, 
bet jos tikrai nieko nepakenks. 
Tos maldos taip pat ryškiai iš
kelia dabartinį prezidento Ei- 
senhovverio populiarumą neko
munistiniuose kraštuose.

Prezidentas Eisenhoweris yra 
34 iš eilės JAV prezidentas, ki
lęs iš ūkininkų šeimos, ateivių 
vokiečių ainis. Savo didžiąją gy
venimo dalį praleidęs kario uni
formoje, o antrojo pasaulinio 
karo metu, po laimėjimo Euro
poje, plačiai išgarsėjęs. Tas jam 
ir atidarė kelius į JAV preziden
to kėdę.

JAV prezidentu išrinktas 1952

Šiame žemėlapy ryški dabartinė Europos padėtis, su gausiais 
Rusijos satelitais, kur Rytų Vokietija daugeliu požiūrių turi rak

tinę padėtį.

Ceintralinis Kauno pašto — Nepriklausomos Lietuvos statybos 
pavyzdys.

Ponai ir ponios diplomatai
J. Matulis vaikšto tik drauge su rusais

Musų J. Tautų korespondentės
S. Narkeliūnaitės pranešimas

Kai pereitos savaitės antradie-1 dina juos gerais, kiti tik 
nį Jungtinėse Tautose rinkosi - ’-Ji5 J— ------ -
pasaulio diplomatai iškilmingai 
pradėti dešimtosios sesijos, prie 
Generalinės Asamblėjos rūmų 
neplėvė^avo nė viena vėliavą. 
Stiebai, kurie tuos rūmus supa 
pusrutulio pavidalu, riogsojo 
kaip stagarai.

Nevienas praeivis ir diploma
tas teiravosi, kodėl nebebuvo tos 
tradicinės vėliavų pynės ir tai 
dar tokią iškilmingą dieną, juo
ba, kad anksčiau jos tenai vė
juje plaktavosi kasdien. Buvo 
atsakyta, kad vėliavos nuimtos 
dėl artėjančio uragano, -apie ku
rio kelionę taip dažnai informa
vo Oro Tarnyba.

Tačiau kažkaip pasitaikė, kad 
uraganas nusuko nuo New Yor
ko, vos būrį kitą stambių lietaus 
lašų pabėręs. Orai išsiblaivė ir 
debesys nuslinko. Kitą dieną JT 
vėliavos vėl, kaip ir įprasta, bū
riu apstojo Generalinės Asamb
lėjos rūmus ir plakėsi vėjo ju
dinamos.

Dabar, kai JT naujosios sesi
jos darbai atėjo j antrą savaitę, 
daug kas prisimena aną antra
dienį ir bando ieškoti simboli
kos: gal ta ir viršum pasaulio 
kabanti audra su žadamomis ato
minėmis ir vandenilio bombomis 
tikrovėje pralenks ir praeis pro 
šalį, nepadarydama nuostolių.

: nau
jais, o kiti dar kitokių vardų su
galvojo tai poženevinei nuotai
kai pavadinti. Kaip ten bebūtų, 
Jungtinėse Tautose jau per šį 
trumpą laiką galima pajusti, kad 
kažkas yra pasikeitę. Sunku bent 
dabar būtų dar spėti, kaip bus 
toliau, bet jau dabar matyti, kad 
sovietai į naująją sesiją atvyko 
su šypsena veide. Tiesa, ji Stan
dartinė ir jos raktas yra ne čia, 
bet Maskvoje, bet visdėlto jau 
tie, kuriems ausys yra apkurtu
sios besiklausant sovietinių ko- 
liojimų per ligšiolinius dešimt 
metų, pereitą penktadienį stai
ga ėmė ir pasigedo įprasto tono. 

Taigi, tonas buvo visiškai skir
tingas. Tik, gaila, turinys tas 
pats. Molotovas, sekančią dieną

Ar bus Vliko sesija 
New Yorke?

Dr. A. Trimakas, kaip pasku
tinio vilkinių grupių pasitarimo 
sekretorius, ėmėsi iniciatyvos 
rūpintis Vliko sesijos New Yor
ke organizavimu. Jis pasiūlė nu
statyti tai sesijai datą spalio 
mėnesio pabaigoj ir kreipėsi į 
Vlike dalyvaujančių grupių va
dovybes, klausdamas, ar jos su
tinka su tokia data. Atsakymai 
turėjo būti įteikti rugsėjo mėn. 
vidury, nes, esą reikia iš anksto 
pranešti į Reutlingeną, kad su
skubtų susitvarkyti dokumentus 
trys į sesiją atvykti užsimoję te
nykščiai Vliko nariai (prel. M. 
Krupavičius, p. K. žalkauskas ir 
dr. P. Karvelis).

Girdėti, atsakymai esą gana 
įvairūs. Kaikurios grupės sutin
ką su sesijos šaukimu tik tam 
tikromis sąlygomis, kurių tarpe 
esanti ir sąlyga, kad prieš susi
renkant sesijai New Yorke, tu
rėtų būti atšaukti iš Vliko visi 
dabartiniai atstovai, ir kad ši 
sesija būtų laikoma tolesnio Vli
ko likimo galutinė sprendėja.

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
vardu yra įteiktas tokio turinio 
atsakymas į klausimą dėl sesi
jos datos:

"Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
pažiūra į vadinamųjų už jūrinių 
Vliko sesijų šaukimą buvo pa
reikšta grupių pasitarime 1955 
metų gegužės 1 d. Sesijų kilno
jimu negalima sutvarkyti su
kurtojo chaoso. Juo labiau nepa
teisinama šaukti New Yorke, kai 
joje vistiek rengiasi dalyvauti 
beveik trečdalis dabartinių Vli
ko narių iš Europos. Tatai suda
rys stambių išlaidų ir ypatingą 
privilegiją daliai dabartinių Vli
ko narių. Tokia privilegija ne
gali būti pateisinta atitinkamų 
Vliko narių nepagrįstai tebesisa- 
vinamais pirmininkų ar valdyto
jų titulais.

Vliko krizę galbūt galėtų iš
spręsti ne Vliko sesija New Yor- 
ke^ftr kur kitur, bet visų, Vlike 
daly velijančių ir nedalyvaujan
čių politinių grupių naujas su
tarimas. Jo būtų galima bandy
ti siekti, jei visos dabar Vlike 
dalyvaujančios grupės atsisaky
tų su jais visais kalbėtis dėl ra
dikalaus Vliko santvarkos, jo 
vaidmens ir jo santykių su ki
tais veiksniais priderinimo 
esamų sąlygų.”

¥ ♦

Jei būtų galima tikėtis, 
"gerosios” partijos sutiktų
bėtis dėl naujo sutarimo su vi- 

r__ _________, ___________ somis kitomis grupėmis, nesisa-
po Dulles pasisakęs užsienių po-] vindamos vien tik sau "gerųjų” 
litikos ir nusiginklavimo proble- vardo, tai gal galėtų būti prieita 
momis, kantriai išdėstė, pakar
todamas tokią pat sovietų nuo
monę esminiais klausimais, ko
kia ji yra buvusi ir ligi šiolei.

Betgi buvo ir skirtumų. Jei 
anksčiau sovietai į visus vaka
riečių siūlymus, sakysime, nu
siginklavimo srityje, sakydavo 
"ne”, dabar Molotovas jau taria, 
kad ir jūsų, atsieit, Amerikos. 
Prancūzijos ir Anglijos, suma-
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prie

kad 
kal-

ir prie Amerikos Lietuvių Tary
bos sluogsniuose minimo siūly
mo, būtent, kad Vlikas gal kaip 
nors galėtų būti iš viso atjung
tas nuo "partinės aritmetikos” 
ir nuo tiesioginės priklausomy
bės partijų savitarpinių santy
kių pusiausvyrai, kuri tikrumoje 
nuolat siūbdoja, kaip nerami jū
ra. Bet tuo tarpu maža tėra 
ženklų, kad toks persilaužimas 
jau būtų priartėjęs ...

Atominė sesija
Tiesa, sesija prasidėjo su nau

jais ženklais danguje. Vieni va-

VISAM PASAULY
• Rusija į Vakarų Vokietiją ruošiasi pasiųsti net 300 as

menų diplomatinę tarnybą. Kam reikalinga tokia gausi tarnyba, 
aišku ir be komentarų. Tai labai dėkingas šnipinėjimo laukas.

m. lapkričio mėn. 4 d. Rinkimuo
se gavo 33.927.549 balsus, t. y. 
6.616.233 balsus daugiau, negu 
surinko jo konkurentas demo
kratas Adlai Stevenson.

Šie skaičiai daugiausia ir nu
sako dabartinio JAV prezidento 
populiarumą ir rūpesčius jo rim
tai sušlubavusia sveikata. Pre
zidentas Eisenhoweris ateinančio 
spalio mėn. 14 d. turės lygiai 65 
metus amžiaus.

BRONIUS 
GEDIMINAS

Tautinės Sąjungos skyriaus 
pirmininkas ir lietuvių radijo 
valandos vedėjas iš Los Angeles, 
Cal. specialiai atskrenda daly
vauti Dirvos 40 metų minėjime. 
Tai bus toliausias mūsų svečias.

• Did. admirolas Erich Raeder, buvęs Vokietijos laivyno 
vadas, sulaukus 79 metų ir sušlubavus sveikatai, paleistas iš gar
saus Spandau kalėjimo Berlyne.

• Ispanija jau pareiškė norą, kad ji būtų priimta nare į 
Jungtines Tautas.

• Vakarų Vokietijos parlamentas pritarė Vokietijos-Rusi- 
jos diplomatinių santykių užmezgimui. Pats min. pirm. K. Aden- 
aueris griežtai pasisakė prieš Rytinės Vokietijas satelitinės vy
riausybės pripažinimą ir su ja santykių palaikymą.

• Garsus širdies ligų specialistas Dr. White, gydąs prez. 
Eisenhowerį, pareiškė, kad jei neįvyks kokių komplikacijų, pre
zidentas galėsiąs, jei norės, kandidatuoti ir antram terminui. Tuo 
tarpu respublikonų partijos vadai labai abejoja ar prezidentas 
tokiu atveju galėsiąs dalyvauti rinkiminėj kampanijoj.

• Argentinos nuverstas prezidentas Juan D. Peron rugsėjo 
mėn. 25 d. Paragvajaus karo laivu išvažiavo į tremtį. Drauge su 
juo buvo majoras Ignacio Cialceta.

• Argentinoje naujoji prezidento Lonardi vyriausybė pra
dėjo griežtą peronistų valymą. Suimti peronistai politikai ir vi
suomenininkai. Kalėjimai vėl pilni, tik pasikeitę kalinių veidai. 
Naujoji vyriausybė žadanti būti vakariečių pusėje. Kaip žinia, 
Peronas siekė vad. trečiosios jėgos, kuri Argentinai buvusi ža
linga.
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S/ą savaitę...
Balys Gaidžiūnas•

Ženevos dvasia neaplankė ir 
Draugo dienraščio. Taip dažnas 
pasakė, kada perskaitė Drauge, 
per du numerius spausdintą ra
šinį apie padėtį Lietuvoje.

Vienas iš mūsų'skaitytojų, cle- 
velandietis, apie tuos rašinius 
taip atsiliepė. Sako, skaičiau tą 
rašinį ir kelis kartus rimtai 
žvilgterėjau ar tikrai skaitau 
Draugą, o gal į mano rankas kas 
įbruko "Vilnį” ar "Laisvę”...

Kad to skaitytojo galvojimas 
buvo teisingas, tą patį patvirti
no ir tie patys komunistiniai 
laikraščiai. Jie su dideliu pasi
gardžiavimu tą Draugo rašinį 
persispausdino ir dar po pamoks
lėlį parašė, kad Draugas iki šiol 
melavo...

Ženevos dvasia šiandien ame
rikiniam gyvenime tiek gaji pa
sidarė, kad komunistus gelbėti, 
juos prieš įstatymus ginti, juos 
užtarti, rankas ištiesė šimtai 
įtakingų nevisai aiškios praeities 
vyrų. Lyg pritardamas tiems žy
giams, tuo pačiu laiku, ir Drau
gas atidavė savo duoklę. Ką gi, 
pagal Draugą, dabar jai kas ir 
susigundys grįžti į komunistu 
nagus, nebebus taip baisiu* jc 
ir ten gyvenimas eina, jis leng
vėja ...

Ženevos dvasia mums nesvie
tiškai daug kaštuos. Gudrūs ko
munistų ėjimai vėl pasaulį pri- 
migdys, mažom nuolaidėlėm jie 
pasidarys tokie pat geri, kokie 
buvo 1945 metais, kada prie El
bės jie su amerikiečių kariais 
mainikavo vogtais laikrodžiais... 
Tuo tarpu, leisdami iš Lietuvos 
daugiau laiškų parašyti, leisda
mi nesvietiškai brangiais mo
kesčiais apdėdami siųsti į Lietu
vą siuntinius ir tuo pildami do
lerius į komunistų iždą, leisdami 
kelias naujas bažnyčias atida
ryti ir išklausyti iš anksto nu
statyto pamokslo, mums sudarys 
įspūdį, kad ten daug geriau. Tuo 
tarpu mūsų jaunimas bus skirs
tomas po didžiuosius Rusijos 
plotus, į Lietuvą bus vežami sve
timieji, bus planingai naikinama 
lietuvių tauta.

šiąm numery, skaitytojau, at
kreipk dėmesį į perspausdinamą 
B. Kazimieraičio rašįnį, kaip da
bar auklėjamas Lietuvos jauni
mas. Jį verta paskaityti ir Drau
go redaktoriams. Gal geriau ta
da supras, kad ne naujai numes

toj lietuviams \luo.nos plutoj 
įžiūrimas pagerėjimas Lietuvoj, 
bet kad komunistai gudresnėm 
priemonėm išmoksta tą patį tiks
lą atsiekti ir taip pat skaudžiai 
mūsų tautą žaboti ir naikinti.

Ženevos dvasia ne tik Ameri
koj, bet ir daugelyje kitų kraštų, 
pradeda komunistams duoti il- 
gogai brandintą vaisių. Ir būkim 
tikri, kad Ženevos dvasios vaka
riečiai kūrėjai dar kada grau
džiom ašarom raudos iš gėdos, 
kad buvo pasitikėta tiems, ku
rie kišenėj tebelaiko kruviną 
peilį, vakar piovusį tavo brolį, 
mano seserį ir mūsų bičiulio tė
vą. Ji bus tokia pat gėda, kokia 
šiandien laikom Jaltos, Tehera
no, Potsdamo ir kitos panašios 
konferencijas.

Iki Dirvos 40 metu sukakties 
belikę tik pusantros savaitės. 
Mes čia dar kartą primenam, 
kad ji įvyks spalio mėn. 9 d. 
4:30 vai. Slovenian Auditorium 
(6409 St. Clair Avė., Cleveland 
3, Ohio). Mes laukiame mūsų bi
čiulių atvykstant į minėjimą ir 
koncertą ir iš tolimesnių vietų. 
Ypač laukiam iš dviejų didelių 
kaimyninių miestų — Detroito 
ir Pittsburgho.

Mūsų nuoširdus prašymas — 
spalio 9 dieną skirkim Dirvai!

ATEIK DIRVAI Į 
TALKĄ

Dirva šiais metais švenčia 40 
metų sukaktį. Sukakties atžy- 
mėjimui nori sutelkti 400 naujų 
skaitytojų. Tik 10 skaitytojų 
kiekvieniems Dirvos ėjimo me
tams.

Mes kviečiame visus Dirvos 
bičiulius, skaitytojus ir talkinin
kus, mums pagelbėti ir 400 nau
jų skaitytojų talką įvykdyti. Vi
si juk turime pažįstamų ir drau- 
tru. kurie Dirvos dar neskaito. 
Padėkim jiems Dirvą užsisakyti.

Talkos metu į visus kraštus 
Dirva metams kaštuoja $5.00. 
Taip pat visiems skaitytojams 
nemokamai duodama sukaktuvi
nė dovana — didelė knyga "Lie
tuva tironų pančiuose".

BALSUOK UŽ

George Zimmerman
CANDIDATE FOR 
JUDGE

OF THE MUNICIPAL COURT

TURI PUIKIAUSIĄ PASIRUOŠIMĄ GERAI 
ATLIKTI TEISĖJO PAREIGAS

Įšrinkit GEORGE ZIMMERMAN teisėju 
RINKIMAI ANTRADIENĮ, 

SPALIO MĖN. 8 D., 1955

6 metų darbo pradžia sausio mėn. 4 d., 1956 m.

KAS ir KUR
• Prof. J. Puzinui,
Philadelphijoje, 
amžiaus.
• Mūsų bendradarbis Pranas' 
Sutkus, Korėjos karo veteranas,' 
Vokietijoje, Heidelbergo univer-' 
sitete, išlaikė gydytojo laipsniui 
baigiamiuosius egzaminus labai 
geru bendru pažymiu. Dabar bai
gia rengti doktoratą ir spalio 
mėn. 7 d. išplaukia atgal į Ame
riką.
• Vokietijoje posėdžiavo Lietu
vių Bendruomenės Krašto Ta
ryba. Posėdžių metu ateinan
tiems metams į valdybą išrinko: 
P. Zundę, E. Simonaitį, J. Glem- 
žą, kun. Avižą ir I. Apyrubį. 
Kontrolės komisijon išrinko: A. 
Žukauską, V. Šukį ir F. Šlente- 
rį. Į garbės teismą: J. Bataitį, 
A. Survilą ir J. Jakstyrį.
• Iš Detroito į Dirvos sukaktu
vinį koncertą rengiasi atvažiuo
ti gausus būrys mūsų studenti
jos ir šiaip Dirvos bičiulių.
• Vokietijos Krašto Valdyba, 
norėdama išgauti iš Vokietijos 
švietimo įstaigų Vasario 16 gim
nazijai valstybinės gimnazijos 
teises ir nuolatinę paramą iš 
valstybės iždo, padarė per pa
skutinius mėnesius visą eilę žy
gių vokiečių įstaigose.
• Dail. Dobužinskas, 80 metų' 
amžiaus, dabar gyvenąs Angli
joje, Royal Festival Hali, suren
gė įvairių operų dekoracijų es
kizų parodą. Anglų spauda tą 
parodą labai aukštai įvertino.
• Čiurlionytė-Douvan Dirvos 
skaitytojams geriausius sveiki-

gyvenančiam nimus siunčia iš Madrido, Ispa- 
suėjo 50 metų nijos.

• Vasario 16 d. gimnazija pra
dėjo darbą po vasaros atostogų 
rugsėjo 2 d. Mokytojų tarpe įvy
ko kai kurių pasikeitimų. Nusto
jo dirbti gimnazijoje tikybos ir 
lotynų kalbos mokytojas bei ka
pelionas kun. d-ras Paškevičius, 
dirbęs joje apie trejus metus. 
Jis tuo tarpu pereina į pastora
cijos darbą tremtinių bendruo
menėje. Jo vieton laukiamas iš 
Romos kun. d-ras Petraitis.

Nuo savo pareigų atsisakė 
mergaičių bendrabučio vedėja ir 
kūno kultūros mokytoja ponia 
A. Grinienė. Ji pereina tarnauti 
į Balfo emigracijos įstaigą Muen- 
chene. Jos vieton pakviesta ir 
pradėjo eiti pareigas mkt. L. 
Skeivalienė.

Nuo spalio mėn. pradžios pa
sitraukia iš gimnazijos anglų ir 
vokiečių kalbos mokytojas p. 
Wingerath. Jis gauna valdišką 
tarnybą teisių tarėjo (Studien-j 
rato) titulu vienoje Bremeno 
gimnazijoje.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

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
Nervest 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. trečiadieniai!
12—4 p p. šeštadieniais.

PHILADELPHIA
PASISEKUSI LIETUVIŲ 

DIENA
Gražus oras sutraukė virš 700 

žmonių į Philadelphijos A. L. 
Bendruomenės pikniką — lietu
vių dieną, surengtą rugsėjo 18 
d., kur visi susirinkusieji gražiai 
pasilinksmino ir susitiko per vi
są vasaros sezoną nematytus 
draugus ir pažįstamus.

Lietuvių diena buvo paįvairin
ta tautinių šokių grupės, vado
vaujamos Br. Gasparėnienės ir 
Lietuvių Meno Ansamblio daina, 
vadovaujama L. Kaulinio. Gra
žų žodį į susirinkusiuosius tarė 
svečias iš New Yorko Lietuvos 
Laisvės Komiteto .narys Dr. Br. 
Nemickas.

Pelnas iš šio parengimo ski
riamas vietos švietimo reika
lams.

PRADĖJČ MOKSLĄ 
šEšTADIENINe LIETUVIŠKA 

MOKYKLA
Rugsėjo 17 d. prasidėjo moks

las šeštadieninėj lietuvių mokyk
loje šv. Kazimiero parapijos pa
talpose. Pamokos, kaip ir kas
met, šeštadieniais nuo 10-12 vai. 
Mokinių kol kas labai mažai — 
tik virš 30.

Visi lietuviai tėvai, turintieji 
vaikų mokyklinio amžiaus, ragi-

ATKREIPKITE 
DĖMĖSI

Tokių plokštelių (gramafo- 
nams) albumose dar nėra buvę; 
V. Januškaitės 15 dainų $8.00 
P. Bičkienės 8 dainų ....... $5.50
P. Radzevičiūtės 6 dainų $3.50 
S. Liepos 8 dainų ..........  $5.50
Kalv.-Matekaitienės 8 d. $6.00 
švedo-Marijošiaus 14 dainų $8.50 
Čikagos Vyrų Choro 12 d. $8.00 
Čiurlionio Ansamblio 15 d. $10.00 
A. Kuprevičiaus piano 9

(Čiurlionio) kūriniai ..... 5.00
Katalogų ir kitų informacijų 

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

Be to rasite dar šias prekes: 
RAŠOMAS mašinėles visok. raid. 
nuo 67 dol. Foto aparatus Leica, 
Retina nuo 45 dol. Laikrodžius 
šveicariškus nuo 18 dol. Grama- 
fonus įvairių rūšių nuo 9 dol.

Šias ir kitas čia neišvardintas 
plokšteles gausite pas J. Karve
lį, 3322 So. Halsted St., Chicago 
III., tel. YA 7-0677.

narni leisti vaikus j šią mokyklą, 
kur jie bus išmokyti reikšti min
tis ne tik žodžiu, bet ir raštu sa
vo gimtąja kalba. Bus supažin
dinti su Lietuvos istorija ir gra
žiąja Lietuvos gamta. Mokyto
jais sutiko dirbti P. Balčius, Br. 
Gasparėnienė ir M. Raugienė.

Greta šios šeštadieninės pra
džios mokyklos organizuojama 
ir aukštesnioji lituanistinė mo
kykla vyresniesiems. Šią mokyk
lą turėtų lankyti visi lietuviai 
moksleiviai, lankantieji gimnazi
jas ir net studentai. Ši mokykla 
yra kol kas organizacinėje stadi
joje. Jau susitarta su keletą mo
kytojų ir artimoje ateityje nu
matoma pradėti mokslą, šiai mo
kyklai sutiko vadovauti prof. J. 
Puzinas, kuriam š. m. rugsėjo 
18 d. suėjo 50 metų.

Sukaktuvininkui artimųjų ir 
bendradarbių buvo surengtos 
vaišės į kurias jubiliato atvyko 
pasveikinti svečiai net iš Va
šingtono: prof. Skardžius, prof. 
Krivickas ir V. Trumpa.

Iš savo pusės sukaktuvininkui 
linkime sveikatos ir sėkmės tiek 
moksliniame darbe tiek visuome
ninėje veikloje.

TAUTINĖS S-GOS GEGUŽINĖ
Š. m. rugpiūčio 28 d. A.L.T. 

S-gos vietos skyriaus nariai su
rengė šeimininę gegužinę žino
mo pramoninko Dumšos ūkyje. 
Susirinkę nariai su jų kviestais 
svečiais gražiai pasilinksmino 
gražioje aplinkumoje. Padėka 
priklauso ponui Dumšai už leidi
mą nemokamai jau treti metai 
iš eilės pasinaudoti jo ūkio gra
žiai sutvarkytu parku.

P. M.

DETROIT
PRADEDAM DARBĄ

Baigiantis iškylų, stovyklų, 
maudymosi ir atostogų linksmy
bėms, vėl krintantys lapai kvie
čia į darbą, vėl prasiveria mo
kyklų ir* universitetų "cluf^s 
tiems, kurie siekia mokslo. Ta 
proga Lietuvių Studentų S-gos 
Detroito skyrius š. m. rugsėjo 
17 d. atidarė naujų mokslo metų 
veiklą suruošdami šaunų "Ini- 
tium Semestri”. Esant vasariš
kai puikiam orui, jauki Donnelo 
Hali suviliojo nemažą (kuo ne 
visus) bestudijuojančio ar nau
jai įžengiančio į studentų-eiles 
jaunimo būrį.

Tikėkimės, kad čia vyravusi 
entuziastiška ir vieninga nuotai
ka lydės mus per visus metus 
ir bus akstinu našiai ir įdomiai 
šių metų studentiškai veiklai.

D-vis

BALTIMORE
TIK ORGANIZUOTI 

BODAMI GALIM DAUG 
NUVEIKTI

Mūsų tautos prisikėlimo dai
nius Maironis raš:

Kas mus praeitį grąžintų, 
Ir jos garbę ir jos galią, 
Kas tuos kaulus atgaivintų, 
Kur po žemėm gul nubalę.

Taip, mūsų senovė __ mūsų
pasididžiavimas. Vytauto Didžio
jo svečiais Luske buvo Vokieti
jos Imperatorius, beveik visi Eu
ropos karaliai ir didieji kuni
gaikščiai. Toks jis buvo galin
gas.

Negi mes užmiršime mūsų di
džiąją praeitį, pasiduosime gy
venimo srovei nešti mus, kaip 
bangų blaškomą laivelį, ir ištirp
sime svetimųjų jūroje.

Ne! Mes neverti būtume Ge

dimino ir Vytauto ainių vardo, 
jei mes ir mūsų vaikai pamirš
tume mūsų tėvų kalbą, jei nedė
tume savo paskutinių jėgų iš
laisvinti Lietuvą. Tai galime pa
daryti tik organizuotai. Todėl 
burkimės ir dirbkime savo orga
nizacijose, lankykime lietuviškus 
parengimus, leiskime savo vai
kus į lietuviškas mokyklas. Tik 
tuo būdu mes ir mūsų vaikai iš
liksime lietuviais ir padėsime ko
voje už Lietuvos laisvę.

¥

Penktadienį, rugsėjo mėn. 30 
d. 8 vai. vakaro Lietuvių Svetai
nės patalpose įvyks Tautinės Są
jungos 8-to skyriaus narių susi
rinkimas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Valdyba

Patari; kaimynui
prenumeruoti

DIRVĄ!

rxriting day» of fun, features and enter* 
tainmrnt for the entire family. See exhihitn on 
hou to do it yourself . . . hou to takr piclurea, 
hou to etart a n^u hohhv, hou to build your o«n 
hi-fi, and hou to makt* a garden . . . are anliųues 
. . . the give-auay kltchen uorkshop . . . the 
great communicaliotia displav . . . the ginui mo> 
dėl railroad . . . tlir do it yourself dark room 
and hundreds of otjier inleresting dlaplays . . . 
and take the children to the fun-packed »liow 
in the thrater.

Continvaui octi ond MNviet plvt 
C»«a Colo

WORIO OF COMMUNICATIONS
CSIo Bali praienlt o $75,000 
di;ploy of commvnlcotieni . . ,
•aciHng . . . Interading.

IT’S THE FAMILY FAIRI

FLOVVERS t GARDINS 
Tev’ll o modai gorden and 
leom how lo moka yoon ona,

FHOTO SHOW
All laoding monofacHi'att wlll 
»how thafr n«wtit prodvdl. B»mg 
your cavnara or wo'll tupply one.

GIVE-AWAY KITCHIN
See ’Jaing for Young Homamahar** 
me^dlin* modai kifchen *orh- 
•hap. Yov mlght avan wfn 11.

OCT. 1-9 Cleveland PUBLIC HALL
GENERAL ADM1SSION 75c

BENEFIT CLEVELAND PRESS HELPiNG HAND CHRISTMAS FUND

HOURS: SAT. & SUN. NOON TO 10.30 P. M.

MON. THRU FRI. 4:00 P. M. TO 10;30 P. M.

Kai saugiklis sugenda ir saugiklio dėžė nesuprantama Visada atsiminkit

Jūs galite paiaukti Illuminating Company Ir jums pataisys nemokamai
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Kaip Lietuvoje auklėjamas 
naujasis žmogus

B. KAZIMIERAITIS

"Santarvėje” Nr. 6, mūsų 
bendradarbis B. Kazimieraitis 
paskelbė aktualų rašinį — 
"Tarybiniai mokyklų vadovė
liai Lietuvoje”. Visi nepapras
tai įdomaujasi, kaip dabar 
auklėjamas Lietuvos jauni
mas. šis rašinys į daugelį tos 
rūšies klausimų atsako, todėl 
jį ir perspausdiname. Red.
Ar galima pakeisti žmogaus 

prigimtį? žinoma! Antai, gal 
prieš metus ar daugiau kažkur 
Indijoje buvo sugautas vaikas, 
lakstęs su vilkais, jau keturko
jis, jau plėšrus, laukinis, vilkiš
kas. Tai jei žmogus gali pavirsti 
vilku, daug lengvesnis darbas yra 
išdildyti jame visas įprastines 
dorovines normas ir įskiepyti 
naujas. Tik pradėk nuo mažens, 
kol jaunas, kol linksta, ir tas bū- 
simasis žmogus visiškai skirsis 

> nuo mūsų pažįstamo europiečio. 
Tik kalk jam nuolatos naujas 
normas, kalk ir kalk.

Tokį naują, žmogų stengiasi 
sukurti bolševikiniai kraštai — 
žmogų su naujomis dorovinėmis 
normomis, žmogų be tautybės, 
visiškai kitą, naują, mums sve
timą, kupiną klasinės pagiežos ir 
neapykantos žmogų, tikrą bol
ševiką.

Šitoks žmogus šiandien pasku
bom auginamas ir Lietuvoje. Tu
rint galvoje, kad Lietuvoje yra 
daug bendrinių ir specialinių mo
kyklų, daug bibliotekų, net kai
muose, kur prieš okupaciją jų 
nebuvo, platus visokių jaunimo 
saviveiklos ratelių tinklas, bol
ševikinės jaunimo organizacijos, 
labai aiškus bolševikų siekimas 
nesigailėti lėšų ir pastangų, kad 
jaunoji karta išaugtų jau per
auklėta, nauja, bolševikinė, kaip 
tas Mičiurino šermukšnis, kurin 
įskiepyta vyšnia.

Kadaise senutė rašytoja že
maitė, užsibuvusi Amerikoje, 
grįžo į Nepriklausomą Lietuvą 
ir šūktelėjo, kad Lietuvos nera
dusi. Lietuvą ji rado, bet, žino
ma, ne tokią, kokios norėjo, ir 
todėl paleido apyvarton tuos kar
čius žodžius. Bet šiandien yra 
žymiai didesnis pavojus, kad grį
žę Lietuvon nerasime Lietuvos, 
nes jaunoji karta paskubom len
kiama ir laužiama. Kaip šitas 
lenkimas ir laužimas vykst'a, ro
do šiandieniniai vadovėliai, var
tojami Lietuvos pradinėse mo
kyklose.

Valstybinė Pedagoginės Lite
ratūros Leidykla Kaune 1954 
metais išleido dabartinei pradi
nei mokyklai skaitymų knygas, 
paruoštas P. Gailiūno, A. Chle- 
binsko ir E. Orvidienės ir pava
dintas Gimtuoju žodžiu. Tai nėra 
nauji vadovėliai, jais jau seniai 
naudojasi subolševikinta lietu
viška mokykla, nes 1954 m. iš
leisti tų knygų jau ketvirtieji 
leidimai.

Pats jau tų vadovėlių pavadi
nimas, žinoma, nieko bendra ne

beturi su ta šių žodžių prasme, 
kurią mes ligi šiol pažinojome: 
lietuviški žodžiai, lietuviškas tu
rinys. Kadangi iš tų vadovėlių 
išnykęs beveik visas lietuviškas 
turinys, tai pavadinimas gimta
sis žodis bereiškia čia, kad jie 
yra lietuviškai parašyti, vadi
nasi, padaryti taip, kaip bolše
vikams ir reikalinga: tautinė 
forma (žodis), o socialistinis tu
rinys.

Šiuo tarpu turime dvi tas va
dovėlių dalis: II, skirtą pradinės 
mokyklos II klasei (skyriui), ir’ 
IV.

Knygos išleistos dideliais ti
ražais (II klasei — 45.000 egz., 
IV kl. — 22.000), įrištos kietais 
kartono viršeliais, spaudos dar
bas, palyginti, atliktas švariai, 
popierius vidutinis: knygos ilius
truotos.

Negalima praeiti nepaminėjus 
knygų iliustracijų. Atskirų as
menų štai kokių sudėti paveiks
lai: Stalino, Lenino (net po ke
lis), Melnikaitės, Mičiurino, Puš
kino, Janonio, S. Nėries, Gorkio, 
žemaitės, Cvirkos, Čechovo, Kos- 
modemjanskos. Yra ir gamtos 
vaizdų (net vieno A. Žmuidzina
vičiaus paveikslo atspaudas!), o 
apie žmones ir jų darbus — kol
ūkio daržai, vištos, karvės, ka
nalai, fabrikai, šventinės eise
nos ir kt.

Jei rašytoja žemaitė prisikel
tų iš numirusių, tai jai užtektų 
parodyti vien tuos lietuviškos 
mokyklos vadovėlius, kad ji 
skausmingai pradėtų šaukti, jog 
dabar tai nėra Lietuvos, nes jai 
pačiai, tai didžiajai lietuviško
sios gamtos vaizduotojai, vieno- 

’je^knygoje skirtos dviem atve
jais kelios eilutės, o kitoje trys 
trumpučiai gabaliukai. Tai ne ji 
viena tokia nuskriausta. Kiti 
mūsų klasikai, kurių raštai su
darydavo pagrindą mokyklinėms 
skaitymų knygoms nepriklauso
moje Lietuvoje, kaip žodžio 
meistrai, šiandien jau neberei
kalingi, nes jų meistriškumas ne
buvo ir nėra socialistinis. Kas, 
kad jie gražiai rašė, kas, kad lie
tuviškai, apie Lietuvą ir jos žmo
nes, apie jos gamtą ir žmonių 
darbus! Kai jie rašė, tada nebu
vo pionierių, nebuvo pastangų 
varyti ūkininkus į kolchozus, ne
buvo soclenktynių, todėl anie vi
si rašytojai nebenaudingi ir ne
bereikalingi, tad jų kaip ir ne
būta, tartum jie nebūtų rašę.

Reikia čia pasakyti, kad da
bartinės Lietuvos okupacinės 
švietimo įstaigos yra iš pagrin
dų peržiūrėjusios literatūros 
programas, ir kaikurie rašytojai 
iš programų yra visiškai iškritę 
(juos pakeitė nauji "klasikai”, 
kaip Konst. Jasiukaitis, Julius 
Janonis ir kt.). Krėvės, Vydūno 
ar šeiniaus nė vardų nebeliko, 
ne tik raštų. Reikalas, žinoma, 
čia ne toks paprastas: nebeliko 
raštų ir vardų. Jis truputį sudė

tingesnis. Tai reiškia, kad nei 
Vydūnas, nei Krėvė, nei Šeinius, 
nei kiti uždraustieji nebebus mi-l 
nimi jokiuose literatūros vado
vėliuose ir jų raštais niekas ne
besinaudos, niekam jie nebebus 
prieinami, tartum tokie rašyto
jai nebūtų gyvenę ir rašę ir tau
tos mokę ir turtinę. Tai baisesnis 
dalykas negu baisus.

Bet nevisi klasikai yra šitaip 
išnaikinti iš žemės paviršiaus, 
žemaitės, Maironio, Vaižganto, 
štai, kaikuriuos raštus dar pa
kartoją dabartinės Lietuvos val
stybinės leidyklos, todėl mažos 
jų nuotrupos susirado vietos ir 
šiuose skaitymų vadovėliuose. 
Be žemaitės, štai II klasei (sky
riui) skirtajame vadovėlyje iš
spausdinta B. Sruogos "Ožys 
dzingulys”, A. Baranausko (10 
eilučių iš "Anykščių šilelio” apie 
mišką) ir Putino - Mykolaičio 
"Vyturys”. IV klasei (skyriui) 
skirtoje knygoje duota, be jau 
minėtosios žemaitės, dar A. Ba
ranausko kita ištrauka iš "Anyk
ščių šilelio”, K. Donelaičio "Me
tų” dvi ištraukos (apie pavasarį 
ir rudenį), V. Pietario pasaka 
"Lapė vaišina vilką”, Maironio 
"žiemos naktis,” J. Biliūno "Pir
mutinis streikas" ir Vaižganto 
"baudžiauninkų dalia”. Tai ir 
viskas. Net Vienuolis-žukauskas 
buvo netikęs "didžiajai tautų 
draugystės” idėjai savo Kauka
zo legendomis! O labiausiai, tur 
būt, nukentėjo Vaižgantas, kuris 
vadovėlyje tiesiog išprievartau
tas, nes jo čia išspausdintas da
lykėlis toli gražu iki Vaižganto, 
kaip rašytojo, didybės, bet jis 
pasirodė labai tikęs bolševikų 
rankose, kaip priemonė klasių 
neapykantai kelti. Bolševikams, 
žinia, šitokia prievartavimo prie
monė nenaujiena (amerikiečių 
John Steinbeck dar ir šiandien 
neįveikia pasipriešinti bolševikų 
melui, kad Amerika nebėra ta, 
kokią jis vaizdavo savo romane 
"Grapes of Wrath”).

Tų vadovėlių nemačiusiam 
skaitytojui tuoj kils klapsimas, 
tai kokių gi rašytojų kūryba su
dėta į tuos vadovėlius.

Vadovėliuose yra skaitomo
sios - mokomosios-auklėjamosios 
medžiagos niekieno nepasirašy
tos, vadinas, pačių knygos re
daktorių parašytos ar paimtos 
iš tokių rusiškų vadovėlių, ku
riais bus naudojęsi lietuviškųjų 
skaitymų sudarinėtojai (kai jie 
didžiąją dalį medžiagos yra iš
vertę iš gatavai jau palaimintų 
rusiškų vadovėlių, tai rodo vien 
jau visos tos rusiškos pavardės, 
kuriomis mirga knygosna sudė
tieji dalykai). Bet yra ir pačių 
lietuvių autorių prirankiota. Kas 
jie? 1 i -I

Štai II klasėje skirtoje knygo
je po keliolika, po kelis ar bent 
vieną dalyką yra išspausdinta 
šių lietuvių autorių: A. Jonyno, 
V. Reimerio, P. Cvirkos, K. 
Ušinskio, E. Mieželaičio, S. Nė
ries, A. Venclovos, L. Giros, J. 
Lapašinsko, V. Mozūriūno, V. 
Valsiūnienės, J. Avyžiaus, T. Til
vyčio, K. Korsako, J. Janonio, 
A. Kazanavičienės, viena kita 
liaudies pasaka ir daina. Visa 
kita: N. Nadieždina, B. Jemelja- 
novas, A. Kononovas, V. Osieje- 
va, V. Vojevodinas, N. Kostro- 
mas, S. Antonovas, V. Majakovs- 
kis, N. Krupskaja, J. Krilovas,
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L. Kasilis, M. Iljinas, I. Vse- 
voložskis, E. Vųronina, L. Tols
tojus, B. žitkovas, E. Čarušinas, 
A. Puškinas ir įvairių pavergtų
jų tautų liaudies, labiausiai vi
sai knygos idėjai tikę kūrybos 
pavyzdžiai.

IV klasės (skyriaus) vadovė
lyje pavardės truputį įvairiuoja. 
Suprantama, ten jau paaugesni 
vaikai, ir jiems dažniau jau su
dainuoja Jonas Šimkus, juos mo
ko jau Liūne Janušytė, Halina 
Korsakienė, Konst. Jasiukaitis 
(dabar jau miręs, taigi naujasis 
klasikas), A. Gudaitis - Guzevi- 
čius, iš enkavedisto išėjęs į ra
šytojus, jau sutarybėjęs Puti- 
nas-Mykolaitis ir kt. Būdinga, 
kad apie tą pačią Gruziją, kur 
vaikščiojo A. Vienuolio-Žukaus- 
ko (dabar jau sutarybėjusio, bet 
mokykloms, matyt, netinkamo 
ar dar nespėjusio tarybiškai pa
sirodyti, kai vadovėliai buvo su
kirpti, taigi nė eilutę neparodyto 
vaikams) prakeiktieji vienuoliai 
ir čiurleno kalnų upės, vaikams 
čia paimta ištrauka iš P. Cvirkos 
spūdžių, nors šio įrašyme nebė

ra jau grožybių, pateikta lyg ir 
maldelė Stalino tėviškei.

Pavardės, kaip matome, dau
giausia naujos mums. Naujos tų 
verstinių dalykų, naujos ir lietu
vių autorių. Kaip jos iš tiesų ne
bus naujos, jei pati Lietuvą su 
jos praeitimi dabar berūpi tiek, 
kiek iš jos galimą išskelti kokią 
kibirkštį apie priespaudą ir pasi
priešinimą, o šiaip žmogus iš pat 
mažų dienų turi atsistoti ten, 
kur prasidėjo bolševikiniai lai
kai, ir nuo ten prasideda visa 
istorija, tiesa, su didelėmis, aki
plėšiškai padarytomis sprago
mis, švepla, šleiva, kreiva, bol
ševikinė istorija, taip jau su
kirpta, kaip turi būti pagal iš 
toliau atsiųstuosius pavyzdžius. 
Naujoji mokykla turi išmokyti 
jaunimą nematyti tų spragų, o 
žiūrėti į Staliną, Leniną, čemia- 
ehovskį, Mičiuriną, kolūkį, mil
žiniškus kanalus, kurių pakraš
čiuose nevieno tų būsimų jaunų
jų piliečių tėvai kasdami paklo
jo savo kaulus, ir į "didžiąją tė
vynę”, kuri iščiulpia iš paverg
tųjų tautų jų istoriją, meilę sa
vo kraštui ir nevienu atveju juos 
pačius, nes savo tėvynės jau ne
bėra nei vadovėlyje, nei vaiko 
sąmonėje ir nebeturi būti, yra 
tik "didžioji tėvynė”.

Kad Lietuvoje mokyklinio vai
ko sąmonėje nebėra jau Lietu
vos, kad ta Lietuva liko tik vi
siškai nereikšminga sąvoka, ro
do ne tik pats iš pagrindų pa
keistasis socialinis krašto vaiz
das, ypač kolūkiai, bet ir nauja 
pažiūra į praeitį ir dabartį. Gam
ta visur lieka gamta, ir trupu
tis Donelaičio, Baranausko, Mai
ronio ar žemaitės ypatingos 
meilės savojo krašto gamtai ne
sukels. žmogus, tiesa, suauga su 
gamtovaizdžiu, bet kolūkis kei-’ 
čia ir tą prisirišimą prie žemės 
(jau niekieno žemė). O kas mo
kyklai skirtuose vadovėliuose li
ko iš lietuviškos praeities, tai 
baudžiavos žiaurumas, kurį vaiz
duoja ištraukos iš Vaižganto ir 
K. Jasiukaičio. Tai pažodžiui ir 
viskas. Visa Lietuvos praeitis 
trumpam sustabdoma ties bau
džiavos žiaurumu, ties raudonų
jų pastangomis įsigalėti mūsų 
krašte 1919 metais,' ties pirmąja 
ir dabartine okupacija, dar ties 
paskutiniąja vokiečių okupacija, 
kiek iš jos galima išspausti bol
ševikinio didvyriškumo. Vienin
telis vienas straipsnelis apie Lie
tuvos praeitį, rodos, būtų apie 
Vilnių, bet ir to viena tik antraš
tė mums sukelia istoriją, tiems 
kurie mokykloje tos istorijos 
mokėmės. Kiek pačiame straips
nelyje apie Vilnių liko lietuviš
kos praeities, gali įsitikinti pats 
skaitytojas. Ten rašoma:

"Vilnius yra Tarybų Lietuvos 
sostinė. Tai didelis ir senas mies
tas. Jį buvo užgrobusi ponų val
doma Lenkija. Vilnių Lietuvai 
grąžino Tarybų Sąjunga. Vilniu
je yra įžymus senovės pamink
las — Gedimino pilis. Ji stovi 
ant kalno, kuris vadinamas Pi
lies kalnu. Pro jį teka Vilnelė ir 
Neris.”

Reutlingeno Jupiteriai pyksta
M. Gelžinis, pasirašydamas In

formacijos Tarnybos Valdytojo 
titulu (šiuo atveju ne "Ministro 
dėl Informacion de Litua- 
nia”...), per "Eltos Informaci
jas” išsiuntinėjo atsiliepimą dėl 
"Dirvos” suabejojimo Informa
cijos Tarnybos veiklos išplėti
mu. Atsiliepime daugiausia vie
tos paskirta V. Rasteniui iško- 
lioti, iš kurio, kaip p. Gelžinis 
teisingai spėjo, buvome patyrę 
žinių apie lietuviškų radijo pro
gramų ir kitų įstaigų nesusiža* 
vėjimą Informacijos Tarnybos 
jiems tiekiamais komentarais.

P. Gelžinis šiuo atveju tvirti
na, kad 1955 metų gegužės mėn. 
jo įstaiga pagaminusi medžia
gos (informacijos ir komentarų) 
gegužės mėn. 4,358 eilutes, bir
želio — 3,621, liepos mėn. 3,834 
eilutes, ir tik apie penktadalis tų 
eilučių likę radijo programose 
nepanaudota.

Mes paprašėme p. V. Rastenį 
paaiškinti, kuo buvo paremtos 
ankstesnės informacijos, anot 
kurių radijo programų vedėjai 
mažai Informacijos Tarnybos 
medžiaga tesinaudoja. Gavome 
tokį atsakymą:

"Mačiausi Romoj su Vatikano 
ir Italijos valstybinio radijo lie
tuviškų programų vedėjais. Va
tikano programos vedėjas kun. 
Kazlauskas nurodė, kad Vatika
no programos turinys yra spe
cialus, daugiau apribotas religi
niais reikalais, todėl kitais klau
simais komentarai, iš kur jie be
būtų gaunami, čia galį būti tik
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labai ribotai panaudojami. Dr. 
J. Gailius, Italijos valstybinio 
radijo lietuviškos programos ve
dėjas, irgi guodėsi, kad iš Reut- 
lingeno gaunami komentarai, jei 
ir naudotini, dažniausia tenka 
apimties ir turinio atžvilgiu iš 
pagrindų perredaguoti, o tas, 
esą, dažnai priverčia net ir visai 
nuo panaudojimo atsisakyti. Kad 
taip yra, iš dalies matyti ir iš 
paties p. Gelžinio raštų, kurių 
jis "Eltos Informacijose” ne
skelbė, bet kuriuose tą patį in
formacijos bei komentarų ren
gimą apibūdino, kaip- visiškai 
nemokšišką darbą ...

Įstaigoje, kuriai Informacijos 
Tarnyba savo laiku (gal ir da
bar) teikė daug įvairių komen
tarų apie padėtį Lietuvoje ir 
apie lietuvių veiklą, man visai 
atsitiktinai teko patirti, kad tie 
komentarai yra pripažinti ne- 
naudotini, nes, kaip tenai sako, 
jie, "yra daugiau skirti emi
grantiniams pasigyrimams šia
pus geležinės uždangos, o mes 
kalbame į aną pusę”... Tokia iš
vada padaryta po to, kai toji 
įstaiga keletą mėnesių stebėju
si jai siunčiamus šimtus ir tūks
tančius eilučių. Tą dalyką esu 
pranešęs pačiam p. Gelžiniui, lan
kydamasis Vliko įstaigoje, taigi 
jis puikiai žino, apie kokius ste
bėjimus buvo kalbama.

Aš nebuvau Madride, nei ne
turėjau kitos progos girdėti, kiek 
tenai esamoji lietuviškoji radi
jo programa naudojasi iš Reut- 
lingeno siunčiamąja medžiaga, ir 
esu linkęs tikėti, kad tenai gal 
net ir viską naudoja.

Kad p. Gelžinis, vietoj jieško- 
jęs būdų, kaip išvengus nereika
lingų ir netikslingų eilučių ga
minimo, išsilieja tik pykčiu, tas 
manęs nebestebina, nes tokia 
veiklos dvasia yra įsigalėjusi 
Reutlingene”.’

¥ ¥

Dr. P. Karvelis (irgi su titulu 
— URT valdytojo) nemažesniu 
piktumu ginčija, esą, Vliko po
sėdyje nei kalbos nebuvę apie 
kokią nors specialią komisiją jo

Tiktai

turi skonį kaip

kadangi

yra Amerikos vienintelis 

Ugnimi Gaminamas alus.

(Gaminamas ugnimi 2000 laipsn.)

(Bus daugiau)

prekybinėms operacijoms (bei 
jų suderinamumui su pareigomis 
Vlike) tirti. Bet posėdžiuose da
lyvavusieji sako, kad tokia kal
ba buvusi, tik dr. Karvelis griež
tai ją užgniaužęs ir protokole 
nieko nebuvę įrašyta. Sutinkant, 
kad "ko nėra ant popierio, to nė
ra ir pasaulyje”, reiktų sutikti, 
kad tas klausimas Vliko posėdy
je nebuvo svarstytas. Bet ati
tinkamuose prekybos registruose 
šis tas yra ir ant popierio užra
šyta, ir mums tatai visai neat
rodo nei “paskalos”, nei "šmeiž
tas”, nei "įžūlumas”, nei "tam 
tikroje spaudoje varomos prieš 
Vlike dirbančius asmenis piktos 
akcijos padaras”, o tik paprastas 
bankroto įrašas. Kai jau Vlike 
yra pradėta praktika specialiose 
komisijose tyrinėti Vliko narių 
tikras ar tik "prieš Vlike dirban
čius asmenis varomos piktos ak
cijos” pramanytas nuodėmes, tai 
kas čia būtų nuostabu, jei ir to
liau tokia praktika būtų tęsia
ma? Kodėl dr. Karvelis to taip 
labai bijo, jei viskas tvarkoj ?

ŠVEICARIEČIAI
APLANKĖ LIETU

VIUS VOKIETIJOJE
Rugsėjo mėn. lietuvių Bend

ruomenę Vokietijoje aplankė, 
kontakte su Krašto Valdyba, 
šveicariečių-lietuvių šalpos ko
miteto pirmininkas p. B. Thoma 
su palydovais, katalikų kun. vi
karu Schmid ir jo broliu, teolo
gijos studentu, evangelikų kun. 
Schwyn ir Tbc ligonių globėja 
p-le Niederer.

Svečiai aplankė Krašto Valdy
bos būstinę, Vasario 16 gimnazi
ją ir stovyklas Muensteryje, We- 
hnene, Diepholze, Hamburge, 
Pinneberge, Luebecke ir Neu- 
stadte. Svečiai buvo sujaudinti 
sunkia tremtinių būkle, ypač ba
rakinėse stovyklose. Lankytojai 
išsivežė daug įspūdžių ir me
džiagos iš tremtinių gyvenimo, 
kurį užfiksavo ir spalvotose bei 
juodai baltdse‘nuotraukose. Kun. 
vikaras Schmid jau rugsėjo 15 
d. Zueriche laikys viešą paskai
tą apie savo laikymąsi pas Vo
kietijos lietuvius.
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Klaidos, kurio nebegalima kartoti SKAUTAI

Senosios kartos Amerikos lie
tuviai yra padarę daug klaidų. 
Jiems čion atvykus, iš prispaus
tos Lietuvos daugumoje beraš- 
čiams, teko labai daug pergyven
ti, kol susirado darbą, vietą ap
sigyventi ir pramoko keletą žo
džių svetimos kalbos. Juos išnau
dojo airiai, žydeliai, tikėjimo ir 
ideologijų vadai.

Seniems Amerikos lietuviams 
daugelis klaidų yra atleistina. 
Neatsižvelgiant tų visų trūku
mų, jie sugebėjo įkurti savus 
laikraščius, draugijas, teatrėlius 
ir siekti kiek aukštesnės kultū
ros.

Tarpe tų senų ateivių atsirado 
ir pilnai susipratusių, kurie ryš
kiai kovojo prieš visus išnaudo
tojus ir skleidė šviesa savo bro
liams lietuviams. Tarpe šių ga
lima paminėti dr. Šliūpą, Juozą 
Paukštį, kun. Burbą, Silvestrą 
Paukštį, žemantauską, Tareilą 
ir daugelį kitų. Tiktai dalis šių 
žmonių nurodytų pataisų buvo 
įvykdyta, būtent — atsiskyri
mas lietuvių nuo lenkų, dauge
lyje vietų įsigijimas savo kapi
nynų ir savų namų. Bet sena 
rekomendacija, kad lietuviai ne
aprašytų savo nuosavybės, bū
tent bažnyčių, vienuolynų sveti
miem vyskupams, buvo apleista. 
Pasekmė šios didelės klaidos 
šiandien yra trys šimtai lietuviš
kų parapijų, kurių jau netoli pu
sė mokyklose nedėsto lietuvių 
kalbos, ir tiktai dalį pamaldų lai
ko lietuvių kalba. Yra ir tokių, 
kur jau visai lietuvių kalbos nė
ra ir parapija valdo koks airis, 
arba kitas kitatautis. Lietuviai 
ten nebeturi jokio balso ar reikš
mės. Yra apskaičiuota, kad lie-

nos, daugiau šokių ir linksmumo, kiame grabe nelaidosi. Nešant 
o mažiau alkoholio, būtų kaip tik'kapines dar gali renkenos nu- 
vietoj. Perviršis tokių išlaidų ga
lėtų būti įdėtas į nuolatinį fondą 
Lietuvos laisvinimui, studentų 
stipendijoms ir senelių globai. 
Toks elgesys mus įtikintų, kad 
naujakuriai tikrai atvežė mums 
ką tai naujo ir prakilnaus.

•
Čia skaitytojui paduodu tiktai 

santrauką man atpasakotų nees- 
nai įvykusių laidotuvių, kurios 
yra labai įsidėmėtinos mums vi
siems, nes jos pristato gobšu
mą graborių, kapinynų tvarky
tojų ir visos tos rūšies speku
liantų, kurie naudojasi iš žmo
nių nelaimės.

Mirus šeimos narei, tuoj atbė
go graborius sužinoti, kiek ve
lionė turėjo, apdraudos. Ištyrus, 
kad $10,000.00, tada jis per 
"ašaras” įtikino našlį, kad pa
sirašytų šią apdraudą, o jis pri
žiūrės viską, kas tik surišta su 
laidotuvėmis, o likusią sumą pi
nigų jam sugrąžins.

Velionės vyras, sujaudintas 
mirties įvykio, greitai pasirašė 
pomirtinę ir tokiu būdu tapo au
ka dažnai vykdomo raketo.

'Pirmutinis žingsnis tai nuve
dimas į karstų sandėlį, kad įbru
kus "tinkamą” karstą. Jis jam 
sakė: "Matai, Tamsta, gali pirk
ti pigų karstą, vos už dvyliką 
šimtų dolerių” (karstas tikreny
bėje kainuoja porą šimtų dolerių 
fabrike), bet savo mylimą to

pulti ir padaryti tau gėdą ir ta
vo draugams nemalonumą. Ot, 
už du tūkstančius yra daug ge
resnis, bet ir šis yra perprastas. 
Jis greitai supūtų. Aš patarčiau 
štai šitą bronzinį. Tada gerbs 
tave jos giminės ir tavo draugai, 
matydami, kad 3avo mylimą taip 
aukštai įvertini”.

Šis vargšas, pagautas ant 
"salesmano” meškerės sutiko su 
trijų tūkstančių dolerių karstu.

Gudrus graborius tęsia toliau: 
"Tokį grabą tiesiog į žemą nega
lima kišti. Jam reikalinga beto
ninė skrynia, ko ir įstatymas rei
kalauja. (Mat, graborių įtakoj 
toks įstatymas buvo pravestas). 
Tokia skrynia kainuoja vos du 
šimtų dolerių, bet už keturis 
šimtus dolerių nepraleis van
dens”.

Suprantama, kad sutiko su ke
turiais šimtais dolerių.

Toliau graborius mūsų našlį 
supažindino su kapinyno parei
gūnais. Tie jam sako: "Papras
ta duobė tik pustrečio šimto do
lerių, bet, gi ir tau reikės vietos. 
Tai už dvi vietas bus penki šim
tai dolerių. Bet čia yra klonis, 
gali vanduo įeiti. Ten ant kalne
lio — yra sėptyni šimtai dolerių, 
bet be abejojimo, Tamsta norė
tum pastatyti paminklą. Dėl pa
minklo reikia didesnio sklypo že
mės. Už penkioliką šimtų dole
rių užtektų vietos visai Tavo šei

DAINAVA IR BANGA — NE 
VĖTROS, BET SKAUTŲ 

STOVYKLOS
Prieš mokslo metų pradžią 

Atlanto pakraščio skautiškasis 
jaunimas smagiai pastovyklavo 
"Dainavos ir "Bangos” stovyk
lose. "Dainavos” stovykloje prie 
Putnam, Conn. stovyklavo apie 
160 skautų-čių. Stovyklai vado
vavo vyr. sktn. S. Putvytė, ku
riai talkininkavo visų vienetų 
vadovai atvykę "Dainavon”. Sto
vyklines dienas be įprastų užsi
ėmimų ir darbų labai paįvairino 
laikraštėlis "Dainavos Dienos”, 
kurį redagavo psktn. R. Kezys. 
Ypatingai geras buvo maitini
mas. Už tai stovyklautojai reiš
kia nepaprastą padėką p. Br. Ju- 
cėnienei, kurios rūpestingoje glo
boje buvo "Dainavos” virtuvė.

"Dainavos" laužai pasižymėjo 
puikiais pasirodymais. Uždary-

mai, ir ten gali tokį paminklą 
pastatyti, kokį tik nori.”

žinoma, mūsų žmogus paėmė 
sklypą už penkioliką šimtų, pa
minklą pastate už tūkstantį do
lerių, už gėles vėl apmokėjo du 
šimtus. Pagaliau iš graboraus jis 
gavo iš dešimties tūkstančių ma
žiau negu keturis tūkstančius 
dolerių.

Skaitytojau, šitas įvykis yra 
aprašomas tik apsaugos tikslui. 
Būtent, kad mes, lietuviai veng
tume tapti aukomis visokių suk
čių ir prigavikų.

Dagys

mo iškilmėse ir paskutiniame ŠIOJI ŠEIMA NORI IR GALI EMIGRUOTI Į USA, BET NETURI 
lauže dalyvavo per 250 svečių iš 
plačių apylinkių. Darbo Dienos 
savaitgalį ir stovyklautojų skai
čius paaugo iki 230.

"Dainavos” stovyklauto  j ai-j os, 
atjausdami sunkiai didžiulio pot
vynio nusiaubtus Putnamo gy
ventojus, atsisakė nuo vienos 
dienos pavakarių ir jų pinigus 
perdavė Putnamo Raudonajam 
Kryžiui su guodžiančiu lietuvių 
skautų raštu.

Gėris Penikas nufilmavo spal
votame filme "Dainavos" sto
vyklos vaizdus ir darbus. Tuos 
mielus vaizdus netrukus gausi
me pamatyti sueigose.

Rugsėjo 10-11 d. bostoniškių 
am. skautų Loon Pond stovyklo
je (prie Lakeville, Mass.) buvo 
praleistas smagus savaitgalis 
"Bangos" stovykloje. Iš viso At
lanto pakraščio "Bangon” suva
žiavo per 110 skautų vyčių, vy
resniųjų skaučių, akad. skautų- 
čių ir vadovų. Stovyklos tikslas 
— pasidalinti praėjusios vasaros 
skautiškųjų darbų įspūdžiais bei 
patyrimais, atsigauti gamtoje 
prieš mokslo metų pradžią ir pa
sportuoti. "Bangai" vadovavo 
psktn. R. Kezys, jam talkinin
kavo — G. Vildžius, č. Kiliulis, 
V. Strolia, M. Leknickaitė ir Mi- 
chaelytė.

Buvo pravestos tinklinio var
žybos tarp Bostono, Brocktono, 
Hartfordo, New Yorko, Worces- 
terio ir Waterburio vietovių 
rinktinių. Laimėtojais tapo bos- 
toniškiai. Irklavimo lenktynėse 
laimėtojais buvo — 1) Venckus, 
2) G. Dragunevičius ir 3) A. 
Alksninis. Skautų trumpos dist.

KAS JIEMS BUTO IR DARBO GARANTIJĄ DUOTŲ

Juos ir daugelį kitų lietuvių lankydamas, patiriu tokius nusi
skundimus: "Nusibodo mums klajokliais būti, be tėvynės, be pa
stogės, be darbo ir be geresnės ateities ir iš šalpos gyventi. Gel
bėkite mums išvykti į Ameriką”.

Tokių šeimų ir pavienių prašančių garantijų Vokietijoj, Aus
trijoj, Prancūzijoj ir Belgijoj yra apie 1000 asmenų. Jų vardu 
nuoširdžiai prašau Amerikos lietuvių ištiesti jiems pagalbos ran
ką, suteikiant buto ir darbo garantijas, pasirenkant šeimą ar 
viengungį iš BALF spaudoj skelbiamo sąrašo arba kreiipantis į 
BALF Centrą: ULRA, 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Kan. Dr. J. B. Končius,
BALFo Pirmininkas

BORON’ DVIGUBINA

plaukime laimėtojais buvo — 1) 
skaučių — 1) Mališauskaitė ir 
Ūselis, 2) Minkaitis ir 3) Šležas; 
2) V. Kiaunytė. Skersai "Naru
čio (”Loon Pond”) ežerą pirmie
ji perplaukė Minkaitis, Ūselis ir 
Mickūnas.

Stovyklautojams pašnekesius 
skaitė prof. Vacį. Biržiška, vyr. 
sktn. V. Čepas ir v. s. L. Čepie
nė. "šlapia Banga" laikraštėlis 
neišlaikė jumoristinės lygsva
ros. (sks)

mis pastatais — "Nida”, "Puta" 
ir "Vėtra”. Jūrų skautės ir jau
niai instruktorių ir vyresnių jū
rų sk. prižiūrimi turėjo daug 
mielų praktinio buriavimo va
landų. Studijuotos specialios jū
rų sk. programos, irkluota ir la- 
vintasi plaukti bei nardyti.

Vieną dieną "Gantaro Uosto" 
vadovybė buvo pavesta jaunes
nių vadovų atsakomybei. Tądien 
— valt. F. Simaitis — viršinin
kas, valt. B. Urbonas — komen
dantas ir valt. A. šlapkauskas

tuviai ten yra sudėję bėgyje 50 
metų virš 300,000,000.00 dolerių.

Airiai, kurių skaičius yra ma
žesnis už lenkų, valdo beveik vi
są bažnytinę administraciją 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Lenkai turi vos <5' Vyskupus 
be administracinių teisių, o lie
tuviai nė vieno vyskupo, kuris 
eitų administracines pareigas.

Daugybėje kolonijų lietuviai 
neturi savo kapinynų ir dažnai 
yra laidojami kokiame mišrių 
tautų užkampyje, kur lietuvišku
mo nelieka nė pėdsako. Jeigu 
Amerikos lietuviai turėtų kele
tą vyskupų ir šie valdytų lietu
viškas parapijas, kur būtų auk
lėjamas jaunimas lietuvių kal
ba, ugdoma lietuvių kultūra, ne
rašyčiau nė žodžio prieš tokias 
parapijas. Kaip dabar dalykai 
stovi, lietuvių sukurtos bažny
čios ir vienuolynai tampa jų pa
čių ištautėjimo priemonėmis.

Clevelando Naujoji Parapija 
turėjo kovoti, kad galų gale vys
kupija jiems suteiktų teisę pa
naudoti savo architektą, kurio 
planai laimėjo pirmą vietą ar
chitektų varžytynėse. Pamanyk, 
lietuviai sudėjo pinigus, sudarė 
visas galimybes ir dar buvo pri
versti maldauti svetimos malo
nės, kad jiems leistų už savo pi
nigus vadovauti savo įstaigos 
statybą.

Suprantama, didžiuma šių 
klaidų buvo senesnės kartos. 
Daugelis me» nudžiugom, kada 
atvyko išmokslinti lietuviai, nes 
manėm, kad jie pramins naujus 
takus ir praves naują gadynę, 
kur mūsų teisės bus ryškiai ap
gintos ir apsaugotos ateičiai. Bet 
šiandieną to nesimato.

*
Pastarais laikais teko daly

vauti naujakurių vestuvėse, po
mirtinėse ir kitokiuose pobūviuo
se. Mes laukėm iš naujakurių ko 
tai naujo, nes jie yra Lietuvos 
pažibos, laisvėje auklėti ir iš
mokslinti. Teisybė, vaidinimuo
se, dainose, darbuose jie atsižy
mėjo ir mes jais visur didžiuoja
mės. Bet vestuvėse matosi per
daug pamėgdžiojimo senovės 
amerikiečių vestuvių, kur nerei
kalingas girtuokliavimas, neri
botos puotos, apsisunkinimas be
reikalingom išlaidom.

Nesakau, kad reikia turėti vi
sai pilkus pobūvius, bet man at
rodo, kad truputį daugiau dai-

VOŽTUVŲ AMŽIŲ!

Šie vožtuvai yra paimti iš sunkvežimio, naudoto lygiose sąlygose. Vož- naudojančio Boron gasoliną. Jis turi daug mažiau įdegimų ir gali būti 
tuvas kairėj yra ii sunkvežimio, kuris nenaudojo Boron gasolino, neišlaikė naudojamas dar daug tūkstančių mylių.
dėl sunkių spaudimų ir kraštai įdegė. Vožtuvas dešinėj yra ii sunkvežimio.

”Traveling Tortu re Chambers“ parodo, kad!

Šie sunkvežimiai yra "traveling torture chambers”, kurie važiavo '60 
mylių per valandą ir 20 valandų per dieną bandant vožtuvus.

Specialūs bandymai parodo, kad naudoj’ant Boron Gasoliną, vož
tuvai išsilaiko du kartus ilgiau. Jums, mašinos savininkui, tas 
reiškia tūkstančius papildomų mylių.
Per vpžtuvų bandymus sunkvežimiai buvo prikrauti žvyro ir 
pritaisyti ”wind drags”, kad motorai naudotų visą jėgą. Pusė
iš jų naudojo Boron Gasoliną, 
gi kiti ne Boron gasoliną. Jie 
važiavo 60 mylių per valandą 
ir 20 valandų per dieną, kol 
vožtuvai sugedo. Visi sunkveži
miai, kurie nenaudojo Boron 
Gasolino, sugedo pusiaukelėj. 
Pabaigoj bandymų, kurie nau
dojo Boron Gasoliną, vožtuvai 
dar buvo sveiki.
Tas vožtuvų bandymas yra tik 
vienas pavyzdys, kaip Boron pa
deda motorui.

© 1955 SOHIO *Patent applied for. 
U.S. Tradetpark registration applied for.

MĖLYNI TAKELIAI _ 
MĖLYNAS PAPIEVIS ...

Kuršių Neringoje yra nepa
prastai puiki savo aukštomis ko
pomis bei pušynais apgaubta 
Juodkrantė. Netoli jos Kuršma
rėse yra mažas "Gintaro”, uos
tas, nes kadais ten buvo kasa
mas gintaras, šiuos simbolinius 
vardus Chicagos jūrų skautai ir 
skautės buvo pasirinkę savo sto
vykloms prie Pewaukee ežero 
(Wisconsin valst.) mielojo sk. 
bičiulio P. Basčio žemėje.

Ąžuolų apsuptame klony buvo 
jūrų sk. "Gintaro Uostąs”, kurio 
vidury su vėliavomis į padanges sveikino Seserijos Vyriausioji 
stiebėsi laivo stiebas. Į palapi- Skautininkė v. s. O. Zailskienė, 
nes iš vieno ąžuolo žiūrėjo lie- "Aušros Vartų” t. tuntininkė 

sktn. Seliūnienė ir tėvų-rėmėjų 
vardu pulk. J. Tumas.

Abiejose stovyklose buvo 82 
stovyklautojai. Pirmoji jūrų sk. 
stovykla dėka vadovų pasišven
timo ir stovyklautojų darnaus 
darbo puikiai pavyko. Joje buvę 
ir nebuvę su nekantrumu laukia 
kitų metų vasaros stovyklos.

(sks)

— vadovybės narys, savo užda
vinį puikiai ir pavyzdingai atli
ko.

Stovyklose buvo bendrai pra
vesta "Jūros Diena”, kurion su
važiavo daug stovyklautojų tė
vų bei sk. bičiulių, šios dienos 
programoje visiems didelę staig
meną padarė Chicagos oro skau
tai, kurių vadovai psktn. V. Čer
nius ir Zapkus atskrido lėktuvu 
ir ežeran numetė bonkoje sveiki
nimus "Jūros Dienai” ir visiems 
stovyklautojams. Tiedu oro sk. 
vadovai kitądien buvo malonūs 
jūrų skautų stovyklos svečiai ir 
dalyvavo lauže. Stovyklas žodžiu

tuviškas kryžius. Kitame ąžuole 
buvo įrengta meteorologijos sto
telė — su barometru ir vėjo ro
dykle viršūnėje. Jūrų skautų ir 
jaunių rajonus puošė prasmin
gi papuošimai, kuriems naudota 
vietoje rasta medžiaga.

"Juodkrantės” ir "Gintaro 
Uosto" stovyklos, kurioms vado
vavo sktn. M. Tumienė ir j. sktn. 
A. Aglinskas, gražiai tarpusavy-
je sugyveno ir dalinosi bendru 
darbu bei patyrimu jūrinės 
skautybės žiniose. Maitinimas 
buvo geras ir tvarkingas.

Didesnę šių stovyklų užsiėmi
mų dalį sudarė buriavimas tri-

Ar jau 
įstojai į 

VILTIES 
draugiją?

Įvairaus užsiėmimo ir foto paroda šiais metais rengiama spalio 
mėn. 1-9 dienomis Public Auditorium patalpose. Parodoje galima 

daug naudingų dalykų išmokti, todėl patartina ją pamatytu
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Svarbiausios Europos žinios
(Atkelta iš 1 pbI.)

tarptautinė švento Eriko, Stock- 
holmo patrono pramonės paroda. 
Aplinkybės buvo tokios, kad joj 
dominuodavo Rytų valstybės. 
Gal daugiau nei kas švento var
do bijodami, sovietai čia šiemet 
pasirodė tik pirmą tartą. Vaka
rų Vokietija dalyvavo jau per
nai, grįžo skaitlingai savo gami
niais ir šiemet. Pirmą kartą šie
met dalyvavo Jungtinės Ameri
kos Valstybės, Indija, Egiptas, 
Izraelis ir Ispanija. Bet nebuvo 
matyt Anglijos, Prancūzijos, 
Belgijos, Italijos, Portugalijos, 
Suomijos ir, nuostabu, nuolatos 
dalyvavusios Lenkijos. Ar dėl 
geros kaimynystės ar dėl ko ki
to, Danija ir Norvegija nepasi
rodydavo.

Geriausią įspūdį spaudoje ir 
lankytojams paliko Olandijos, 
Indijos ir JAV skyriai. Olandija 
ne tik savo gėlių ir vaisių geru 
derliu ir grožiu, bet ir nepapras
ta tvarka ir mokėjimu sudaryti 
bendrą, įvairų ir patrauklų vaiz
dą. Pasirodo, kad olandai moka 
pasirodyti ne tik gėlėmis, vai
siais ir sūriais, bet taip pat ir 
savo amatų, tekstilės ir namų 
reikmenų gaminiais. Indai paro
dė, kad nežiūrint jų krašto be
galinio skurdo ir susmukimo 
prietaruose, jie visdėlto per il
gus amžius išugdė savitą, neap
sakomo grožio ir žavinčio turtin
gumo kultūrą, šilko audiniuose, 
medžio, dramblio kaulo droži
niuose, vario, aukso ir sidabro 
nepaprasto kruopštumo ir aukš
to skonio dirbiniuose.

Amerikiečiai neišstatė daug, 
bet drauge ir apsčiai. Jie apsiri
bojo parodymu vidutinio ameri
kiečio modernaus buto, su pačiu 
butu ir jo gyventojais, pilnu 
įrengimu. Be to sumaniai spin
duliuojančiose periferijose visa 
tai, iš ko jis sau, šeimai, butui 
ir gyvenimo patogumui gali pa
sirinkti. Tarp virtuvės įrangos, 
sodeliui reikmenų, baltinių, apa- 
vos, išeiginių ir darbo rūbų, te
levizijos, radijaus priimtuvų ir 
kita. Skyriui buvo pastatytos iš 
plieno ir drobės atskiros labai 
įdomios dviejų aukštų patalpos. 
Su dideliais langais, skalse erd
ve. Daug kas dar buvo pačioj 
Amerikoj nematyta. Viskas ro
dė gerą stilių ir veržlią dvasią.

Bolševikų buvo užsimanyta 
lankytojus nustebinti, pritrenk
ti. Pasirodo ne kuo kitu, o eks
ponatų gausumu. Kuriems buvo 
nusamdyti ištisi teniso stadiono 
rūmai. Jų mažesnį galą atkirpus 
Rytų Vokietijai. Parodyta vis
kas, ar beveik viskas, ką žmogus 
gali užtikti didelėj Sovietų Są
jungoj. Visos javų rūšys plačiuo
se kvadratuose po stiklu, kailiai, 
turima tekstilė, porceliano ir 
krikštolo dirbiniai, konservai, 
dešros, rūkyta ir sūdyta žuvis,! 
buto papuošalai, baldai, daržo
vės, vaisiai, atvirukai, fotogra
fijos, įrištos ir neįrištos knygos, 
plūgai, kuliamosios mašinos, vi
nys, fabrikų įrankiai ir motorai. 
Tik mašinos, vinys, kailiai ir mo
torai daro vidutinės pažangos 
įspūdį. Javai, daržovės, vaisiai 
— iš tolo nepasirodykit greta 
olandiškųjų. Tekstilė — gal pa
darytų įspūdį pasaulio nemačiu
siam burliokui ar samojėdui. 
Dešros, žuvis, konservai — ką 
žmogus matydavai prieš 40 metų 
paprastoj Maskvos krautuvėlėj. 
Keramika, krikštolas, kiti buto 
papuošalai iš tų pat laikų ir jei 
ne menkiausios, tai anų laikų 
labai vidutinės kultūros. Bend
ras įspūdis neturto, dvasios 
skurdo.

Sovietų propaganda vienas 
daiktas, o tikrovė kitas. Taip, tu
rima kaikas geresnio parodyti 
Maskvos ir Leningrado liuksusi
niuose viešbučiuose, bet turimą 
raudonan rojun plečiant iš ten 
matyt nieko negalėta paimti.

Bolševikines ekskursijos
Sovietai intensyvina draugiš-1 

kūmo ofenzyvą Švedijoj. Anks
čiau dažnai ir gausiai dalyvauta 
sporto varžytinėse, vis dažniau 
siųsta įvairios delegacijos, artis-’

tai ir paskaitininkai, dabar pra
verta pro geležinę uždanga sky
lė ir "eiliniams turistams”.

Pirmos jų grupės turėjo čia 
atsirasti prieš mėnesį, nustaty
tą dieną ir valandą. Atsirado tik 
dabar. "Nepasimetimo" sumeti
mais bolševikai buvo panorėję 
leisti savo piliečius pasidairyti 
"atsilikusioje” švedų žemėje 
tik surašę juos vienam pase. Šve
dai, kitur nuolaidūs, atsisakė su
augusiems duoti bendrą įvažia
vimo vizą. Bolševikų matyt ilgai 
galvota kas daryti, pagaliau iš
leista 40 turistų. Su savais ver
tėjais ir įterptais "prižiūrėto
jais”, kurie kaip paaiškėjo seka 
savųjų ne tik kiekvieną žodį, bet 
net gestus ir žvilgsnius. Mačiu
siųjų pasakojimais daro tie tu
ristai avių bandos svetimam 
miške įspūdį. Bet oficiozinė ir 
komercinė spauda visdėlto jais 
labai domisi ir padrąsina juos 
savo simpatingais aprašymais.

Profesoriaus B. Nermano 
straipsnių rinkinys 
Baltijos valstybių 

reikalu
Švedijos estai ir latviai išlei

džia šį rudenį Baltijos komiteto 
pirmininko, prof. B. Nermano, 
seno ir energingo visų mūsų 
draugo, seniku švedų spaudoj 
paskelbtų straipsnių ir įvairio
mis progomis viešų kalbų rinki
nį. Tai bus per 200 puslapių kny
ga. Straipsniai gražūs, stipriai 
motyvuoti, kalbos ugningos. 
Knygos leidimas kaštuos apie 
5000 kronų. Birger Nerman lie
tuvių nuo latvių ir estų neskiria, 
visus lygiai gina.

Nežmoniški sovietai
Tuo vardu liberalų mėnesinis 

Samtid och Framtid rugsėjo mė
nesio sąsiuvinyje įdėjo ilgoką I. 
Šeiniaus straipsnį.

Vasarą ėjo švedų spaudoj ne
mažos diskusijos apie nacių Vo
kietijos žiaurumus. Ne vienas 
tvirtino, kad panašių žvėrišku
mų iš anapus geležinės uždangos 
nebuvo girdėt. Lietuvos patirti
mi, karininkų Petruičio ir šovos 
aprašymais, daktaro Devenio, 
kanauninko Petraičio ir kitų pri- 
saikintais parodymais Amerikoje 
stengiamasi, plačiai cituojant 
straipsnyje įrodyti, kad sovietų 
nežmoniškumas nei kiek ne ma
žesnis. Jis tik kitoniškas, siste- 
matingesnis, neretai prilygsta 
nutęstam apeiginiam žudymui.

Bolševikai išnaudoja savo au
kas ekonominiai, kaip vampyrai 
iščiulpia jų kraują iki paskuti
nio lašo. Jei Hitleris skaitė, kad 
žydai jam pastojo kelią tūkstan- 
ties metų valstybėn, tai bolševi
kai skaito savo trukdytojais žy
miai didesnius žmonių skaičius, 
visus visuomenės sluoksnius, ku
rie jiems nepritaria, nuo galvo
jančio darbininko iki kunigo ir 
profesoriaus.

"Jei Vakarai ir Vakarų kultū
ra tokie turtingi, ką gi, tegul ne
sidomi tų žmonių likimu. Bet jei 
taip, tegul tada ir nesididžiuoja 
savo kultūriniais dėsniais ir ne
kalba apie savo aukštą žmogaus 
meilę. Vieno visdėlto nereikėtų 
pamiršti, bent praktiniais realios 
politikos sumetimais. Gražiomis 
bolševikų kalbomis apie atoslū
gį nereikėtų leisti save užmigdy
ti, bent kol jie nepaliuosuos oku-

VASARIO 16 
GIMNAZIJOS 1954-55 
METŲ APYSKAITA
Vokietijos Krašto Tarybai pa

teiktojoje apyskaitoje gimnazi
jos metinės pajamos ir išlaidos 
suvestos 300.000 DM sumoje. Di
džiausioji pajamų pozicija yra 
rėmėjų būrelių įnašai ir aukos 
— 268.000 DM sumoje.

Iš šios aukų sumos gauta bū
relių įnašų per Balfą 121.000 
DM, betarpiškai 85.000 DM, 
maisto produktais 31.000 DM ir 
inventorium 30.000 DM. Pažy
mėtina, kad maisto produktų di
džiausioji dalis gauta iš Balfo.

Pajamos inventorium apyskai- 
tiniais metais buvo tokios žy
mios todėl, kad gauta iš US ar
mijos aviacijos vyr. būstinės di
delė auka inventorium, kaip lo
vomis, čiužiniais ir lovų bei ki
tais baltiniais bendros 30.000 
DM vertės. Likusią pajamų su
mą sudaro įsiskolinimas, sie
kiantis 26.000 DM, pajamos iš 
kiaulių ūkio ir bulvių derliaus,

iš mokinių tėvų įnašų ir pereitų 
metų pradžios saldo kasoje bei 
einamojoje sąskaitoje. Pažymė
tina, kad įsiskolinime yra gim
nazijos skola Krašto Valdybai 
per 6.000 DM ir skola finansų 
įstaigai už inventorių apie 3.500 
DM. Tikimasi, kad vokiečių fi
nansų įstaiga šių metų bėgyje 
inventorių perleis galutinai už 
500 DM ir tuo būdu įsiskolini
mas sumažės 3.000 DM.

Išlaidų pozicijose žymiausią 
dalį sudaro mokinių maitinimas, 
kuras, šviesa, švaros ir sveikatos 
palaikymas, mokinių kelionės,'1 
auto eksploatacija bei eiliniai 
remontai bendroje 107.000 DM 
sumoje. Administracinės išlai
dos, kaip atlyginimai, mokesčiai, 
socialinis draudimas, mokinių 
draudimas nuo nelaimės, spauda,

informacijos, raštinės, pašto, te
lefono ir kt. išlaidos sudaro 
129.000 DM. Likusią sumą suda
ro buhalterinis pervedimas pa
aukoto 30.000 DM inventoriaus 
į turto s-tą, likučiai grynais ka
soje ir einamoje sąskaitoje, ne
sunaudoto kuro ir maisto liku
čiai viso 28.000 DM sumoje ir 
5.000 DM įvairių išlaidų.

Aukšta maisto likučių suma 
susidaro todėl, kad suaukotas 
maistas yra daugiausia riebalai, 
pienmilčiai ir kiaušinių milteliai, 
t. y. tokie produktai, kurių su
vartojimas ilgiau užsitęsia, šiaip 
skolos už mėsą, duoną, pieną, 
kurą ir kt. produktus, sudaran
čios apie 16.000 DM neturi ryšio 
su maisto sandėlio ištekliais, nes 
tai yra trumpalaikės skolos už 
kasdieninį ir būtiną suvartojimą.

HARTFORD
STUDENTAI KVIEČIA

Š. m. spalio 1 d. Hartfordo 
vartai plačiai atsidarys priimti 
didžiulį, linksmą studentų būrį. 
Tai tradicinio "initium semestri” 
vakaras, kurio nei vienas stu
dentas nedrįstų praleisti. Pobū
vis vyks parapijos mokyklos sa
lėje (kampas Broad ir Capitol 
Avė.) ir prasidės 7 vai. vakare. 
Išalkusiems — gausi vakarienė, 
pilniems energijos — šokiai, gro
jant visiems žinomiems ir mėgs
tamiems Brocktono studentams. 
Tad visi jaunos širdies studentai, 
kad ir iš pačių tolimiausių kam
pų, tą šeštadienio vakarą trau
kia Hartfordan pavalgyti, pasi
šokti, pasilinksminti.

puotų valstybių ir nenustos žudę 
beginklių pavergtų tautų. Sovie
tai nori taikos ir ramybės tik 
patiems sau, kad lengviau galė
tų asimiliuoti ką prisigrobė ir 
geriau pasiruošti naujiems "iš
laisvinimo” grobimams. Sovietų 
rusai, nesupratę socializmo ir jį 
sudarkę, įsikalė galvon, kad jie 
turi atlikti misiją pasaulyje”.

PADĖKA
Didžio liūdesio valandą, mirus 

brangiam vyrui, tėvui ir broliui 
dailininkui ir architektui Pet
rui Kiaulėnui, visiems 
mūsų nelaimę išgyvenusiems — 
mus visokeriopai rėmusiems ir 
guodusiems — reiškiame nuošir
džiausią padėką, ypač tėvui L. 
Andriekui, tėvui B. Bagdonui, 
kun. V. Dabušiui ir kun. V. Pik
turnai, teikusiems velioniui pa
skutinį dvasinį patarnavimą, ir 
laidotuvių direktoriui J. Garš
vai, rūpestingai • tvarkiusiam 
laidojimo reikalus; taip pat kun. 
S. Ylai, Putnamo Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyno seselėms, ve
lionies kolegoms architektams, 
inžinieriams ir dailininkams, sa
vo parama pradžiuginusiems pa
skutines velionies gyvenimo die
nas.

Vassia Kiaulėnienė, duktė 
Laura ir sesuo Elzbieta 

Vilkienė

Respublikonai šiais metais į 
miesto mayorus turi tik vieną 
kandidatą — Kermit K. Neely. 
Kandidatas į pirminius rinkimus 
spalio mėn. 4 d. eina šūkiu: už 
geresnį ir greitesnį susisiekimą, 
už švaresnį Clevelando miestą. 
Jis turįs planus kaip to galima 
atsiekti su mažesnėm išlaidom, 
negu dabar padaroma.

NAUJAS OLDSMOBILE?
Norėtumėt vieną turėti?

NORITE GERO PATARNAVIMO
ir

LAISVO SUSITARIMO?
Ateikit pas Alex KUNEVIČIUS

MICHAEL OLDSMOBILE CO.
10640 St. Clair Avė. MU 1-7000

Atidarą pirmad.-trečiad.-penktad. vakarais, šeštadienį po pietą.

DON McCULLAGH SAKO:

Pirk su pasitikėjimu ir 
važiuokit patenkintas

1951 Chevrolet
4 durų masina. Radijo, šildymas, 
automatas ir sėdynių apdengimai. 
Mažai jvažiuota. Tikrai gera masina.

$445

1954 Chevrolet
3 pasirinkimai.

Super 4 durų masina. Su priedais. 
Vieno savininko masinos.

$895

1949 Buick
Super 4 durų mašina. Radijo, šildy
mas ir automatas. Būtinai pamatyk.

$375

1953 Chevrolet
I tonos panel. Puikus motoras, rė
mas ir padabos.

$595

1948 CHEVROLET

1950 Studebaker
Champion 4 durų mašina. Radijo ir 
šildymas. Ekonomiška šeimos masina

$195

1952 Plymouth ,
2 durų masina. Su radijo ir šildymu. 
Važiuokit, pirkit.

$345

1952 Chevrolet
2 PASIRINKIMAI

2 durų mašina. Radijo, šildymas ir 
automatas. Palygink bet kur ir pirk 
pas mus.

$495

1948 Chevrolet
I tonos panel. Geras motoras, rėmas 
ir padangos. Geras pirkinys už pi
gių kainą.

$195

1953 Ford
2 durų mašina. Radijo ir šildymas. 
Svari iš lauko ir vidaus.

$795
1953 Chevrolet

Svari.

________$995________
1950 Buick

2 durų Sedanette. Radijo Šildymas ir 
automatas padaro gerą pirkini. 

________ $245________
1949 Dodge

4 durų mašina. Radijo ir šildymas. 
Nepraleiak.

$195
1954 Chevrolet 

% tonos panel. Mažai įvažiuota — 
puikus stovis.

$875

I tonos panel. Geras rėmas, motoras ir • padangos. Geras pirkinys 'šia d* 1 Q £ 
pigia kaina................................. ...................., ..  .................................... . ,, ■ S J

T>ON McCULLAGH
JLX CE J 7064 X JL 1258 E. 105th at SUPERIOR

Clevelando naujausias Chevroleto pardavėjas

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

REIKIA MYLĖTI 
SAVO ARTIMĄ

Kaip mes galime patapti per
galėtojais? Viešpats yra sakęs: 
"Apsaugok savo širdį tikrai; nes 
iš jos išeina gyvybė”. Iš širdies 
išeina svarbus klausimas, į kurį 
turi atsakyti kiekvienas krikš
čionis, nes ant to klausimo rymo 
jo amžinas gyvenimas arba am
žina mirtis; kas nori gauti amži
nojo gyvenimo atlyginimą, tas 
tegul užlaiko nepagadintą širdį. 
Todėl šventraštis sako: "Už vis
ką labiau saugok savo širdį.” 
(Sal. p. žodžiai 4:23). Mes turi
me saugotis, kad jokia pikta šak
nis neįeitų ir nepasiliktų mūsų 
širdyje. "Nes Viešpats Dievo 
akys mato visas šalis, kad jis 
padrąsintų tuos, kurie iš visos 
širdies prie jo laikosi”. — 2 Ka
ralių Nūs. 16:9.

Švari širdis reiškia meilės pil
ną širdį, nesaumylingą širdį. To
dėl tokia širdis būtinai turės 
būti linksma. Kuris tik įėjo į 
Viešpats linksmybę ir pasilieka 
toje linksmybėje, tas linksmai 
tarnauja Viešpačiui ir apsako jo 
pranešimą apie karaliją, kokiu 
tik būdu Viešpats leidžia jam 
taip daryti. Todėl kas nori per
galėti, tas turi užlaikyti švarią 
širdį — uoliai tarnauti mūsų Ka
raliui, būti gerai apsipažinusiu 
su Dievo tikslais ir gerai prižiū
rinčiu karalijos reikalus, kurie 
jam pavesti; ir visuomet reikia 
saugotis, kad to visko priežasti
mi būtų meilė. Save reikia už
miršti; reikia nesaumylingai ir 
meilingai atiduoti ir naudoti sa
ve Viešpaties tarnyboje ir tar
nauti jo žmonėms.

Skelbia WM. SHIMKUS, 
1110 E. 76 St. 

Cleveland 3, Ohio

THE MAY CO! BAJEMENT

SU KALNIERIUM

ir šiltu pamušalu

Iškilavimo paltas
Spalvos:

• Mėlyna
• Šviesi ruda
• Vandens
• Pilka
• Ružava

DYDŽIAI 10 iki 16

Idealus paltas kelionėms bei kasdieniniams reikalams. Gry
nos vilnos. Kailio apykaklė, šiltas pamušalas, puikus mo
delis. Atverstos rankovės, gilios kišenės. Jausies šiltai — 
dėvėsi ilgai. Kaina žema.

Nauduokis 
mūsų naujų 

mokėjimo planu 
NEREIK 

IMOKĖJIMO

Palto ir telefono užsakymai priimami 
Saukite CHerry 1-3000

The May Co.’a Women’s Coat Departmeat
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

iš 
to-

KAS SUKA 
VALDŽIOS 
ANTRĄ RATĄ?

(Tęsinys iš pereito nr.)
Respublikonas senatorius 

Indianos, William E. Jenner, 
liau įrodinėja:

”šis konfliktas tarp mūsų val
džios dviejų galvų nesibaigs, kol 
viena ar kita bus visiškai sunai
kinta. Per eilę metų mūsų val
džia buvo traukiama į priešin
gas puses, kad padarytų savo 
nuosprendžius.

Taip vadinamo Tydings Ko
miteto tyrimai (demokrato, prie 
Trumano) atsklaidė aiškius įro
dymus, nežiūrint pastangų nu
matytus įtarimus asmenis ištei
sinti, kad galinga, žiauri grupė 
vadovauja mūsų veiksmus sovie
tų naudai. Tas nėra naujiena. 
Kongreso komisijos tuos įtari
mus darė per eilę metų.

Russell komitetas, kuris tyri
nėjo gen. MacArthuro paliuosa- 
vimą, ir Senato Vidaus Saugumo 
Komisijos tyrinėjimai parodė, 
kad slapta grupė mūsų valdžioje 
paruošė savo užsienio politikos 
kryptį, savo tikslams, ir dideliu 
sumanumu, kantrybe ir užsispy
rimu ją pravedė, nepaisant lega
liai įsteigtos užsienio politikos, 
kurią nustatė Kongresas ir pre
zidentas.

1951 ir 1952 metais Kongre
sas, ypatingai Senatas, vedė kar
štus debatus nušviesti tos pasa- 
lingos slaptos politikos grupės 
įtaką.

žinome tos slaptos grupės lai
mėjimus:

Nugalėjus Japoniją II pasau
linio karo metu, mūsų oficialė 
užsienio politika buvo sustiprin
ti ir ginti Kinijos nacionalistų 
vyriausybę. Ta slapta grupė mū
sų valdžioje pravedė savo — 
remti komunistus, išreikalavo 
"bendro fronto” vyriausybę su 
komunistais valdžioje. Mūsų įga
liotiniai, leidę kinams komunis
tams pasilaikyti savo ginklus, 
davė jiems ilgas paliaubas susi
grupuoti ir apginkluoti savo ar
mijas. Ir uždraudė teikti ginklus 
nacionalistams”. 

Formozos klausimas
"Nuo 1950 metų, mes turim 

dvejopą politiką nacionalistų ki
nų atžvilgiu Formozoje. Mūsų 
oficiali politika buvo remti lega
lią nacionalistų vyriausybę ir pa
dėti jai apsiginkluoti. Kongresas 
paskyrė tam tikslui pinigus pa
kartotinai, kaip reikalingą žygį 
mūsų pačių apsaugai. Tačiau ta 
pasalinga jėga mūsų valdžioje 
reikalavo Ameriką "atsipalai
duoti” nuo nacionalistų. Jų tik
roji politika Formozos atveju 
yra lygiai tokia pat kaip Korė
jos atžvilgiu, kaip ją buvo nu
statęs savo garsiu patarimu prof. 
Owen Lattimorė: leisti Korėjai 
atitekti komunistams, tik nepa
rodyti, kad mes ją pastumėjam. 
Penki metai atgal, gruodžio m. 
1949 m. — mūsų valdžia net bu
vo išsiuntinėjusi instrukcijas už
sienio diplomatiniams postams, 
patariant neparodyti jokio apgai
lestavimo, kad Korėja atiteks 
komunistams.

Korėjos karo metu, mes neva 
kariavom nugalėti Kinijos ko
munistus ... tačiau ta nemato
ma grupė turėjo kitą politiką. Ji 
nustatė sutramdyti militarę ko
munistų pergalę. Ji pasiryžo va
ru sugražinti atgal Kinijos ka
rius, patekusius belaisviais atgal 
į komunistinę Kiniją, kaip buvo 
leidę komunistams varu gražin
ti nelaimingus Europos pabėgė
lius 1945 metais. Ji suplanavo 
palikti šiaurinę Korėją tuštuma, 
komunistų kareivių kontrolėje, 
iš kur jie galėtų infiltruoti pie
tinę Korėją, ir momento įsaky
mu įsiveržti į pietus, gerai pa
ruošta ir išilsėjusia armija.

Ta pasalinga grupė laimėjo vi
sus savo užsibrėžimus, išskyrus 
karo belaisvių gražinimą, juos 
išgelbėjo Kongreso užsispyrimas 
ir nenuolaidus pasiryžimas mū-j

sų karinių vadų.
Ta pačią dviprasmišką politiką 

galima rasti mūsų nuostatuose 
dėl Vokietijos, Austrijos, Itali
jos ir Graikijos, ir tragiškame 
sovietams visos Rytų Europos 
atidavime.

Vieša Amerikos visuomenės 
remiama politika, kuri veik vi
sais atvejais pasmerkė pavergi
mą ir rėmė taikių tautų nepri
klausomybes, jau visai sudilo. 
Laimėtoju visais atvejais yra 
slapta, sovietams drauginga po
litika. Mūsų politikai atsilaikyti 
prieš komunizmą pavyko tik 
Turkijoje, ir tik iki tam tikro 
laipsnio Graikijoje. Tačiau Ap
saugos sekretorius Forestal (jis 
buvo pirmutinis naujai įsteigto 
kabinete Apsaugos posto sekre
torius) , kuris buvo pasiryžęs už
kirsti komunistams kelius, ir ku
ris laimėjo tuo atveju prieš Tru- 
maną, anksti buvo nuvarytas į 
kapus. Jo griežta ginkluota at
spara prieš komunizmą buvo pa
keista švelnia politika teikti Eu
ropai ekonominę paramą.

Nuo 1945 iki 1952 metų sovie
tų galybė plito rytuose ir vaka
ruose ... Konfliktas tarp laisvės 
ir vergijos nebuvo pralaimėtas 
Azijoje ar Europoje. Jis buvo 
pralaimėtas Washingtone, nes 
ta maža pasalinga grupė, kuri 
dirbo sovietų naudai, buvo galin
gesnė, negu žmonės, tikį į Ame
rikos politiką.

Aš tikrinu jums, kad Eisenho- 
werio politika, ginti laisvąjį pa
saulį, kur jam grąso pavojus 
Formozoj, bus sugriauta, supū
dyta, iškraipyta ir paversta į ko
munistinei Kinijai naudingą, jei 
mes nepasimokysim ir nesiimsim 
dirbti, kaip privalėtume 
šiandien, tuoj pat.”

dirbti,

Pastangos jau dedamos
”Jau dabar migdymas pasireiš

kęs. Mes nuolat girdim ausyse 
skambant, kad ginti Formozą 
mums galima, tačiau kenksmin
ga laikyti ir ginti Matsu ir Que- 
moy salas. Tai išeitų lygiai, jei 
UN pasakytų Amerikai, Jūs su- 
švelninsit santykius su sovietais, 
jeigu atiduosit jiems Aliaską, 
kuri arčiau sovietų, negu jūsų 
valstybės ribų. Sovietai sako 
Aliaska priklauso jiems... ir 
santykiai su sovietais sušvelnės 
tik Aliaską atidavus.

Kitas migdymas Eisenhowerio 
politikos tai tos pasalingos gru
pės tikrinimas, kad Formoza pri
klauso Japonijai, tat Amerika 
gali tą salą rengtis ginti, tačiau 
Quemoy ir kitos salos, arti žemy
no, priklauso Kinijai. Ir jei mes 
kariausim už tas salas, mes tie
siog grąsinsim Kinijai. Tas ar
gumentas aplenkia menką faktą, 
kad ne mes grąsinam Kinijai, 
bet Kinija mums. Jie negali pa
imti tų pakraščio salų kitaip, 
kaip tik užkariavimu. Jie kalba 
apie užkariavimą, bet ne mes.

VOTE
for

KERMIT KINGDON

X ,1 NEELY
for

MAYOR

NEELYA vote for 1 * 1 is a voįe for:
• BETTER CTS SERVICE
• FAIR CTS FAREi
• A SAFER, CLEANER CLEVELAND

ELECT NEELY TUBSDAY’ 0CT-4

Neely for Mayor Campaign Committee • Peter Begin, Sec.

1 Stempnžienės 
debiutas operoj
Cafarelli Opera Co. rugsėjo 

mėn. 25 d. 8 vai. vakaro, pradė
dama 22 muzikos sezoną, gražio
je Masonic Auditorium (5600 
vietų) salėje statė operą "Hof
mano pasakos”.

šis pastatymas Clevelando lie
tuviams tapo lyg ir garbės rei
kalu, nes vienoje iš pagrindinių 
rolių debiutavo Aldona Stempu
žienė.

Ši jauna dainininkė turi stip
rų, malonaus tembro ir plataus 
diapazono kontroaltą. Nesenai 
išėjusi laimėtoja Plain Dealer 
surengtame dainavimo konkurse, 
štai vėl bando savo jėgas, bet 
šį kartą jau operos pastatyme.

Kyla uždanga. Scenoje pasiro
do Aldona Stempužienė. Rampos 
drugys atrodo jai svetimas, bal
sas skamba puikiai, dikcija aiš
ki, vaidyba laisva, žiūrovą lie
tuvį pagauna malonus nustebi
mas, o drauge ir pasididžiavimas 
matant puikią debiutantę, kuri 
jau pat pradžioje skiriasi iš kitų 
tarpo ir tokia lieka ligi galo.

Katučių audrą susilaukė ant
rame veiksme išpildžiusi drauge 
su Myrtle Pappas žavųjį duetą.

Paskutinį kartą uždangai nu
sileidus lietuviai žiūrovai (apie 
70 asm.) skirtėsi pakelta nuo
taika džiaugdamėsi nauju tau
tietės laimėjimu.

Clevelando dienraščių muzikos 
kritikai jos pasirodymą paste
bėjo ir teigiamai įvertino. Plain 
Dealer pirmadienio laidoj R. 
Holtkamp rašo: ”Nicklaussės 
vaidmenį Aldona Stempužienė 
atliko gerai ir jos duetas garsioj 
barkarolė skambėjo patraukliai”.

J. Frankel tos pačios dienos 
Cleveland Press laidoj pastebė
jo: "Aldona Stempužienė nedė
kingame Hoffmano draugo vaid
menyje pasirodė su švelniu mez
zo sopranu. Ji yra tikrai augan
tis talentas”.

Po operos ponų Mikulskių re
zidencijoj įvyko pobūvis, kuria
me dalyvavo apie 50 svečių, jų 
tarpe ir amerikiečiai solistai da
lyvavę operos pastatyme.

Mūsų dainininkę, pirmą kartą 
pasirodžiusią operos pastatyme, 
draugai pasveikino puokštėmis 
gėlių ir muz. A. Mikulskis bei Dr. 
Z. Sabataitis atitinkamu žodžiu.

Trečias migdymas yra UN pa
stangos ten išreikalauti ir sulai
kyti karo ugnį. Ugnies sulaiky
mas pasakytų nacionalistams, 
kad jie niekad negalės savo že
myno atkariauti. Tai lyg būtų 
buvęs pasakymas Jurgiui Wa- 
shingtonui, kad jis gaus ugnies 
sulaikymo sąlygas, jeigu jis pa
siliks Valley Forge karo lauke, 
bet neprivalo stengtis užkariau
ti New Yorko ar Philadelphijos 
ar Yorktowno. Ugnies sulaiky
mas paliuosuotų raudonąsias ar
mijas naujam puolimui Indoki
nijoje, kad ją visiškai pavergtų.

(Bus daugiau)
Studentų vadovybe 
kalba studentams

Mieli Kolegos, Kolegės,

Ateina ruduo, gi su juo mes 
vėl pasinersime į studijas. Su ru
deniu mūsų daugeliui pasibaigs 
vasaros darbai — linksmybės ir 
prasidės rudens rūpesčiai, kurie 
tęsis per žiemą ir pavasarį. Jūsų 
valdyba šia proga Jus nori pa
sveikinti — grįžtančius į univer
siteto rūmus, sustiprėjusius fi
ziniai ir dvasiniai.

Grįžtančius norime pasitikti 
su darbu ir ateinančių metų pla
nais. Jiems vykdyti reikės Jūsų 
visų paramos, pastangų, dalyva
vimo. Tikime, kad neatsisakysi
te, nes tik visu bendrom jėgom 
ir sujungtom rankom galėsime 
šį Sąjungos vežimą traukti pir
myn.

Savo tarpe tikimės pamatyti 
visą eilę naujų narių, tai šiais 
metais baigusių gimnazijas, vei
dus. šį pavasarį gautas brandos 
atestatas atidarė Jums, naujieji 
studentai, duris į universitetų 
klases, laboratorijas, auditori

jas, atidarė duris į šviesesnę 
ateitį, begalinį mokslo pasaulį, 
akademinį gyvenimą. Jūsų lai
mėjimais, pasiryžimu ir nusista
tymu siekti aukštesnio mokslo 
visą lietuvių visuomenė džiau
giasi. Jumis didžiuojasi. Prie to 
džiaugsmo jungiasi visa studen
tija, šiose tremties sąlygose su
sibūrusi į Lietuvių Studentų Są
jungą JAV. Prieš Jus jau turėję 
progos studijuoti lietuviai tiesia 
ranką, sveikina Jus ir kviečia 
stoti į šios, visus lietuvius stu
dentus jungiančios organizacijos 
narių eiles.

Tave kviečiame iš visos šir
dies : ateik į mūsų tarpą, įsijung 
į darbą, veikimą, kurio yra taip 
daug ir visose plotmėse. Ką be
būtum pasiryžęs studijuoti, kokį 
vaizdą bebūtum susidaręs apie 
gyvenimą ir pasaulį, Studentų 
Sąjungoje Tavo gabumai, atsi
neštoji jaunatviška nuotaika, pa
siryžimas ir sumanumas tilps, 
yra ir bus laukiami, priimtini. 
Ar studijuosi dienom, vakarais, 
ar gyvensi prie Atlanto, Ramio
jo vandenyno ar didžiųjų ežerų 
pakrantėse, Studentų Sąjungos 
gyvenimas suksis Tavo aplinko
je, gi iš jo švies lietuviškumas,

x Pagrindinę minėjimo kalbą pasakys
N. a d v . Antanas Olis t’

1 <■ A Žodį tars konsulas
I , 1 P . D a u ž v a r d i s

Koncertinę programą atliks

Aldona Stempužienė,
' Akompanuoja Regina Brazaitienė

1 Povilas S t o a i s
Akompanuoja Alma Melcher

1 ir

"Grandinėlės” šokėjai 
I vedami L. S a g i o

Minėjimas-kancertas įvyksta 
spalio mcn. 9 d. 4:30 vai. 

Slovenian Auditorium
ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS

Biletai po $2.00, $1.50 ir $1.00 jau parduodami Dirvoje.

JIE DARO MUMS 
GARBĘ

TADAS NAVICKAS š. m. bir
želio mėn. sėkmingai išlaikė Ohio 
valstybinius egzaminus ir įsigi
jo registruoto vaistininko teises. 
Jis pradėjo studijas Vokietijoj, 

ieškojimas savęs ir draugystė, 
tolerancija, šioje aplinkoje bręs 
Tavo protinės, fizinės ir dvasios 
jėgos, ši aplinka Tau sudarys lie
tuviško akademinio pasaulio 
kampelį.

Neabejojame, kad apie Stu
dentų Sąjungą esi girdėjęs. 
Smulkesnių informacijų visada 
galėsi gauti iš savo kolegų, kurie 
jau priklauso Sąjungai, šio 
straipsnio ribose kviečiame Ta
ve atsilankyti į skyriaus susi
rinkimą ir ten susipažinti, suei
ti, susidraugauti su kolegomis, 
kurie Sąjungos gyvenime daly
vauja. Gi dabar linkime daug 
sėkmės studijose ir laukiame 
pasirodant Sąjungoje!

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyba 

1481 East 65th Street, 
Cleveland 3, Ohio 

jas tęsė Clevelande Western Re- 
serve Universitet, bet neesant 
čia farmacijos skyriaus, persi
kėlė į Toledo Universitetą (To
ledo, Ohio) ir pernai metais jį 
baigė. Už pasižymėjimą moksle 
kolegijos dekano buvo pakvies
tas į farmaceutų garbės draugi
ją Rho Chi.

Jo sesuo JANINA NAVIC- 
KAITĖ šiuo metu irgi baigė stu
dijas Westem Reserve Universi
tete ir gavo B. A. laipsnį psicho
logijos srity. Už pasižymėjimą 
moksle (cum Įaudė), universite
tas jai davė stipendiją tęsti stu
dijas toliau, šių metų rugsėjo 9 
dienos Cleveland Plain Dealer, 
diplomų įteikimo proga, įsidėjo 
jos ir vieno jugoslavo studento 
nuotraukas ir savo aprašyme pa
žymėjo, kad šie du pabėgėliai — 
lietuvaitė ir jugoslavas — yra 
tarpe geriausiai baigusių Wes- 
tern Reserve Universitetą.

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų
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^pTlIHKĖSE
Visi ruoškimės į Dirvos 

sukaktuvinį koncertą
Spalio mėn. 9 d. jau čia pat. 

Pats laikas pasirūpinti, kad tą 
dieną dalyvautumėm sukaktuvi
nėse iškilmėse ir koncerte. Bi- 
letai jau pardavinėjami, vietos 

‘ numeruotos, todėl patartina jais 
iš anksto apsirūpinti. Patogu
mui, kurie šiokiadieniais negali 
biletais apsirūpinti, Dirva sek
madieniais bus atidaryta nuo 
10:30 vai. ryto iki 12:00 vai.

Mus daug kas klausė, ar ne
bus daugybė kalbų, kurios sve
čius visada vargina. Į tuos 
paklausimus turime džiuginan
čiai atsakyti. Jos bus trumpos ir 
visi kalbėtojai, kurie numatyti, 
Tamstas užtrugdys tik apie 35 
minutes. Koncertinė programa 
tęsis virš pusantros valandos. 
Taigi per dvi valandas ir 20 mi
nučių mūsų minėjimo - koncerto 
programa bus išsemta. Po to 
bus kitos įvairios pramogos, šo- 
kiai, turtingas bufetas, jaukus 
susitikimas su bičiuliais iš Cle
velando ir iš toliau atvykusiais.

Visi spalio 9 skirkime Dirvai 
ir dalyvaukim jos sukaktuvi
niam minėjime-koncerte.

Dirvos sukaktims rengti talka
Sukaktims surengti, svečius 

mielai priimti ir jiems gerą nuo
taiką sudaryti, susiorganizavo 
talkos komitetas. Mums miela 
pranešti, kad tais talkininkais 
yra: p.p. Karpiai, Salasevičiai, 
Miščikai, Zdaniai, Praškevičiai, 
Orintai, Rasteniai, Mačiai, 
Chmieliauskai, Eidimtai, čiuber- 
kiai, N. Gaidžiūnienė, P. Dabri- 

r la, S. Astrauskas, V. Blinstru- 
bas, E. Skrabulytė, J. Sakalas, 
J. Urbšaitis ir kt.

Tautinio Sambūrio susirinkimas
Lietuvių Tautinio Akademinio 

Sambūrio valdyba šaukia visų 
Sambūrio narių susirinkimą, 
įvyksiantį 1955 m. spalio mėn. 2 
d. (sekmadienį), 11 vai. iš ryto, 
Lietuvių klubo apatinėje salėje.

Visi Sambūrio nariai būtinai 
prašomi į šį susirinkimą atvyk
ti, nes bus sprendžiami, sąryšyje 
su 3-jų Sambūrių suvažiavimu, 
labai svarbūs klausimai.

Radijo Klubo balius
praėjo jaukioje nuotaikoje. Bu
vo susirinkę per 300 svečių.

Radijo Klubo pirmininkas J. 
Stempužis pristatė naujuosius 
klubo garbės narius: Jaunutį 
Nasvytį, Alf. Mikulskį, Kęstutį 
Šukį ir A. Navickienę. Iš jų — 
J. Nasvytis ir A. Navickienė pa
sakė kelius prasmingus ir nuo
taikingus žodžius. Meninę pro
gramą atliko viešnia iš Chica
gos, solistė M. Kripkauskienė ir 
Balys Auginąs. Svečiai nesigai
lėjo nei dainininkei nei eilėraš
čių skaitytojui paploti.

Vakaras veikėjams pagerbti
Bendruomenės apylinkės ren

giamas senųjų Amerikos lietuvių 
veikėjų pagerbimo pobūvis įvyks 
spalio 29 lietuvių salėje. Progra
moje — pagerbimo aktas, pa
gerbiamųjų žodis, himnai ir kt. 
Po to bendros visų vaišės, šokiai 
ir kt. Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami šią dieną skirti tiems, 
kurie veikė įvairiose valdybose, 
Lietuvos reikalais rašė spaudo
je, važinėjo delegacijose, telkė 
Lietuvos laisvės kovai ir atsta
tymui pinigus ir t.t.

Studentų žiniai

Artėja Balfo rinkliava
Metinė Balfo rinkliava Cleve

lande bus vykdoma spalio mė
nesį. Dabar tvarkomi adresai ir 
organizuojami rinkėjai, kurie at
silankys į visų lietuvių, kurių tik 
adresai bus žinomi,, butus. Taip 
pat aukas galima bus įteikti Dir
voje ir Spaudos Kioske.

Tautieti, kai aukų rinkėjas 
pasibels į tavo duris, nesupyk, 
kad jis sutrukdė tavo poilsį. At
simink, kad jis taip pat nesenai 
grįžo iš fabriko, ir jam būtų ma
loniau patogiai ilsėtis, negu 
belstis į tavo duris, o tas, kuris 
reikalingas tavo aukos, gal netu
ri nė patogaus kampo poilsiui; 
gal jis kasdieninės duonos rū
pesčių ar ligos dieną ir naktį 
varginamas ? Pagalvokime apie 
tai ir praverkime širdis, tada ir 
pinigines bus lengviau praverti. 
Juk lengviau duoti negu pra
šyti!

«
Balfo 68-sis skyrius pereitą 

savaitę pasiuntė į Balfo centrą 
nemažą rūbų siuntą. Ta proga 
dėkoja gausiems aukotojams ir 
visiems, padėjusiems šią siuntą 
supakuoti, pakrauti ir nuvežtj į 
geležinkelio stotį.

Moterų Sąjungos 36 kuop. 
metinė vakarienė 

įvyksta spalio mėn. 2 d. 5:30 vai. 
Naujosios parapijos salėje. Pel
nas mokyklos statybai. Gerai 
muzikai grojant šokiai. Kviečia
mi visi Clevelando lietuviai.

Bendruomenės finansų komisija
Tautinio solidarumo įnašai 

bendruomenės gyvenime vaidina 
labai svarbų vaidmenį — jais 
remiasi centro, apygardų ir apy
linkių valdybų veikla. Todėl ben
druomenei labai svarbu, kad juos 
mokėtų ko didesnis lietuvių skai
čius. Šiam reikalui tvarkyti apy
linkės valdyba rugsėjo 24 d. po
sėdy sudarė komisiją, į kurią 
įeina J. Virbalis, Vyt. Braziulis 
ir J. žemaitis.

Dirva Nr. 39 * 1955 m. rugsėjo mėn. 29 d. — 7

J. Bartunek, oficialus demo
kratų partijos kandidatas į mies
to mayorus, yra 34 m. amžiaus. 
Yra kilęs iš ateivių bohemų ir 
vokiečių. Mokslą ėjęs Western 
Reserve Universitete ir Cleve
land Marshall Law School. Ve
dęs ir turi tris vaikus.

Nesenai įvykusiam Clevelando 
laikraštininkų susirinkime, kur 
dalyvavo ir Dirvos redaktorius, 
kandidatas J. Bartunek pasisa
kė, kad jis turįs paruošęs rūpes
tingus naujus planus pagerinti 
gyvenimą Clevelando mieste.

Išnuomojamas kambarys 
su maistu arba be maisto, pagal 
pareikalavimą.

Teirautis: GA 1-4794.
1325 E. 81 St.

PIX 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

LIETUVAIČIŲ 
MOTERŲ KIRPYKLOJ

Šilti, karšti, garais ir šalti 
pusmetiniai. Plaukų dažymas.

TERRACE BEAUTY 
SOLON

1161 East 71 St.
UT 1-1641

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

i

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

J. C 1 J U N S K A S
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ou:'' 

Tel.: EX l-037b

i
I

REMONTO DARBAI

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

V. Riekus
Tel. HE 2-C683 

1505 Addison Rd. j(52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE
Cleveland. Ohio

NAMAMS

GERESNI namų statytojai
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą

e

Jei atsirastų dar daugiau mie
lų talkininkų, kurie mums pasi
siūlytų padėti, mes būsime labai 
dėkingi.

Pranešti Dirvos telefonu — 
HE 1-6344 arba vakarais GL 
1-3976.

Lietuvių klubo atidarymas
Šią vasarą Lietuvių klubas bu- 

bo gražiai atremontuotas. Taip 
pat naujai išdažyta ir lietuvių 
salė. Ateinančiais metais numa
tyta atlikti kitus pagražinimo ir 
pagerinimo darbus, kurie suda
rytų jaukesnę nuotaiką visus 
parengimus rengiant savuose 
namuose.

Lietuvių Klubo naujo atidary
mo proga, spalio mėn. 1 d. 7 vai. 
vakaro rengiamos iškilmės. Apa
tinėje salėje bus iškilminga va
karienė. Ji vienam asmeniui kaš
tuoja $2.50.

Kviečiami dalyvauti visi Cle
velando lietuviai. Kurie nedaly
vausite iškilmių vakarienėj, atei
kit į šokius ir aplankykit klubo 
bufetą. įėjimas laisvas, visi mie-

, Kolegams VI. Gyliui ir M. Ei- 
montui išvykus, j skyriaus val
dybą įėjo A. Barzdukaitė ir A. 
Muliolis.

•

Skyriaus- Valdyba prašo visus 
naujai pradėjusius studijuoti 
užsiregistruoti pas skyriaus se
kretorę St. Rumbutytę-Kazlaus- 
kienę, telef. EN 1-7035.

*

Studentai praneša, kad jie ruo
šia Clev. lietuvių visuomenei nuo
taikingą 1956 m. sutikimą. Pra
šoma kitų organizacijų N. Metų 
sutikimo neruošti. Visi pas stu
dentus !

Juozas Musteikis
su šeima, keletą metų gyvenęs 
Clevelande, šią savaitę išsikėlė 
į Chicagą.

P. J. žiūrys
kaip praneša Bendruomenės val
dyba, pasitraukė iš Bendruome
nės veiklos. Iki šiol jis yra ėjęs 
Bendruomenės apylinkės vicepir
mininko pareigas.

Bendruomenės išmokėjimai
Bendruomenės apylinkės val

dyba iš apylinkės iždo rugsėjo 
24 paskyrė: $25 nuo potvynio 
nukentėjusiems rytinių valsty
bių lietuviams, $15 moksleivių 
ateitininkų centro valdybai ypa
tingoms išlaidoms $15, vienkar
tinę auką Al. Mackevičiui.

Lankėsi dr. Bajerčius
Rugsėjo 24-25 Clevelande lan

kėsi bendruomenės Chicagos 
apygardos pirm. dr. J. Bajerčius 
ir iždin. J. Jasaitis, kurie su ben
druomenės valdybos nariais ta
rėsi dainų šventės ir kultūros 
kongreso, Kultūros Fondo, ad
ministracinių santykių ir kt. 
bendruomeniniais klausimais.

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

k

BATŲ KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

I. J. S A M A S JEV/ELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas

1389 E. 65 St. 
East 65 and Wade Park

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

I LEIMON’S CAFE

Kreipkitės ir gausite geriau
sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo- 

(52)' kate kitur. Ateikit ir įšitikinkit.

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

įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

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

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunami money orders ("galioja ir užsienyje)

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

LIETUVIU KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

lai laukiami.

A. Zdanis
vadovauja Dirvos sukakties lai
mėjimų traukimui. Kiek žinia, 
gražią dovaną yra paskyręs mū
sų prekybininkas Iz. Šamas. La
bai gražią dovaną atsiuntė ir inž. 
Br. Snarskis, kuris šalia tarny
bos tvarko ir Baltic Supply Co. 
prekybą. Jei kas nori prisidėti 
prie laimėjimų praturtinimo, 
praneškit p. A. Zdaniui — telef. 
BE 2-3328 arba Dirvai.

Graiadinėlė kviečia
L. Sagio vadovaujama litua

nistinės vysk. Valančiaus mo
kyklos tautinių šokių Grandinė
lės grupė vėl pradeda darbą. Be 
pačių šokėjų, į grupę įsilieja ir 
J. Kazėno akordeonistų grupė. 
Taip pat įvedamos dainos ir kt. 
Šitaip plečiamam darbui yra rei
kalingos naujos šokėjos ir nauji 
dainininkai bei dainininkės. Visi i 
kviečiami ir laukiami. Kreiptis i 
į vedėją Sagį.

Parduodamas namas
6 kambarių, Colonial, į šiaurę 

nuc. Blvd., prie Neff Rd. ir lietu
vių bažnyčios. Paežerio privile
gija. Turi būti parduota. Prašo 
$17,900.

East Shore Realty
780 E. 185 St.

IV 1-6561

GERI NAMAI
6 šeimų mūrinis apartamentas 

Bayliss Ąve., netoli šv. Jurgio 
bažnyčios. Po 5 kambarius. Ga
so šildymas. Yra įvažiavimas į j 
kiemą. Per metus apie $4000 pa-' 
jamų. I

Atstovas:
V I C T O R BANIONIS 

namuose SW 1-9568 i 
ofise UT 1-0323

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

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos 
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.

Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

s

ĮSUKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba r* 
<andai tampa sunaikinti arb; 
ugadinti ugnies, kreipkitės 

r*. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
no. ko visada reikalauta a: 
iraudos kompanijos pirm, m 
zu išmoka už nuostolius

P J KERAIS
609 Society for Saving Bld 

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PEN1NSULA 252 
\________________________ z

YOU B0RR0W 
TO BUY A HOME

GET OUR
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

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 f

r

Pilnai padengta apdrauda Iii 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

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

BALTIC Supply Company
"Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantus "Dirvos” 
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

KREIPKITĖS į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILL SCHLEKIE PLUMBING CO
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 

SW 1-0327 VU 3-5063

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 A SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & tVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-17*3
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Sovietų kariuomenė apleidžia Austrija. Tai pir nas atsitikimas, kad komunistai pasitraukia. Ka
da jie pasitrauks iš visų pavergtųjų kraštų?

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

Ponai ir penios
Pranas Vainauskas vėl bara laisvinimo akcijai lėšos renka- 

AL Bendruomenės pirmininką mos senais būdais, tik norima, 
St. Barzduką, kodėl tas nenori kad ir bendruomenės solidarumo 
iš bendruomenės surinktų (su- mokesio dalis irgi tam reikalui 
rinksimų) solidarumo mokesčių būtų skirta. Kaip jau minėta, 
skirti 40'/, arba nors ir kiek, šiose aplinkybėse ta mokesčio 
mažiau, Lietuvos laisvinimo ak
cijai. St. Barzdukui dar neaiš
ku, ar ALB Taryba pasisakė už 
tą lėšų skyrimą, o Pr. Vainaus
kas, net Br. Nemicko žodžiais 
pasirendamas, tvirtina, kad Ben
druomenės Tarybos nusistaty
mas tuo, klausimu ir be balsavi
mo buvęs aiškus ir teigiamas.

Ginčo objektais .tuo tarpu ne
didelis. Galima sakyti, ginčija
masi dėl smulkių sumų. Tas so
lidarumo mokestis labai kuklus. 
Prieš rinkimus gi buvo paskelb
ta, kad balsuoti turi teisę kiek
vienas "pilnateisis lietuvis”, 
įmokėjęs už paskutinį pusmetį 
solidarumo mokestį — 50 c. Bal
savo nepilni septyni tūkstančiai. 
Jeigu solidarumo mokestį mo
kančių ir liktų septyni tūkstan
čiai, tai per metus būtų 7000 
dolerių, iš kurių 40 nuošimčių 
tesudarytų 2890 dolerių. Iš 
Jungtinėse valstybėse gyvenan
čių lietuvių tai būtų labai nedaug 
tokiam tikslui, kaip Lietuvos 
laisvinimo akcija. Faktiškai ta 
intencija sudedama gi daug dau
giau kitais keliais. Suma būtų 
patenkinama, jeigu ALB sugebė
tų organizuoti bent 10 kartų 
daugiau, nt^u dabar. Tikrovėje 
tačiau ir tie nepilni 7COO nėra 
labai tikras dalyk. : Bent iki to 
pusmečio, kada vėl bus paskelbti 
rinkimai ir grįš (jeigu įfįš) 
"sportiškoji" nuotaika — pa
bandyti "katrų” daugiau iš
rinks ...

(Atkelta iš 1 psl.)

nymai gali būti diskutuojami. 
Jis nepagailėjo ir pagyrimo net 
ir pačiam prezidentui Eisenho- 
įveriui už jo kaikuriuos pasiūly
mus.

Nereikia jau kalbėti apie Dul- 
les kalbą. Jis, Amerikos politiką 
aktualiaisiais klausimais išdės
tydamas, visas viltis deda į ”Ge- 
nevos dvasią”. Jis pasakoja apie 
ateitį šviesią ir laimingą, bet, 
žinoma, tik tuo atveju, jei ”Ge- 
nevos dvasia" paliktų pastovi, 
o ne laikino pobūdžio. Bet ir 
Dulles savo politiką dėstė griež
tai ir preciziškai, nors vengda
mas vardu vadinti tą pusę, kuri 
ligi šiolei buvusi visų nesėkmių 
priežastis.

Diskutuotinų klausimų daug. 
Pačios JT reikalai — jos Char- 
tos revizija, ypač veto teisės 
klausimas, veto, kuris buvo di
džiausiu JT veiklos stabdžiu; 
Vokietijos apjungimas, bolševi-

jis (drauge su Br. 
sako, kad "tautinio 
mokesčio tam tikras 
turi būti skiriamas

Iš principo Pr. Vainauskas yra 
teisus, kai 
Nemicku) 
solidarumo 
nuošimtis
Lietuvos laisvinimo kovai finan
suoti”. Juk, atvirai kalbant, pats 
bendruomeninio organizavimosi 
sumanymas turėjo vienoje iš pir
mųjų vietų tą tikslą, kad susida
rytų tokia visame pasaulyje iš
siblaškiusių lietuvių organizaci
ja, kuri ne atsitiktinai, o pasto
viai ir 
anksto 
sumas 
viems 
niams,
finansuoti.

Bet dabar politinei Lietuvos

W D

DEAL

sistemingai sudarytų iš Į 
įmanomas apskaičiuoti i 

lygiai čionykščiams sa- 
visuomeniniams uždavi- 
lygiai išlaisvinimo kovai

AN

Pirmą kartą Anglijos laivyno istorijoje atsisako ma nuo tokių karo laivų, kurie prieš dešimtmetį 
buvo labai svarbūs. Ir šis laivas skirtas pensijai.. •

dalis sudaro tik, palyginti, smul
kią sumą.

Praktikoje visdėlto St. Barz
dukas atrodo labiau teisus, kai 
jis mano (ar bent abejoja), jog 
gal netikslu iš tų mažų sumų 
skirti beveik pusę tiems reika
lams, kuriems tie patys žmonės 
kitomis progomis ir taip sudeda 
daug daugiau. Maža to. Čia dar 
įsipainioja kitas labai keblus 
klausimas: ką praktiškai reiškia 
"skirti laisvinimo akcijai"?

Pr. Vainauskas ir daugelis ki
tų, be abejo, atsakys labai pa
prastai: tai reiškia, kad atitin
kamą dalį reikia atskaityti ir 
siųsti, per p. Vaidylą ar tiesiog 
į Reutlingeną .. . Bet kitiems 
tas atsakymas šiandien nėra taip 
paprastai aiškus. Reutlingeno 
fondas daugelio akyse jau yra 
virtęs greičiau lietuvių nesolida^kų pavergtosios tautos ir tarp- 
r imi ui finansuoti fondu ... Ar 
tinka į tokį fondą skirti kad ir 
dalį solidarumo mokesčių?

ALB gali turėti veiklos pro
gramą, kurioje gali būti įtrauk
ta nemaža kultūrinės akcijos, 
reikšmingos ne tik lietuvybės 
išlaikymui, bet ir politinei Lie
tuvos bylos gynimo akcijai. To
kių darbų atlikdama ji jau sa
vaime įdėtų tam tikrą nuošimtį 
į laisvinimo akciją. Bet, jeigu 
ALB‘imsis agentauti konkrečiai 
Reutlingeno fondui (vistiek, per 
Chicagą, ar tiesiog), tai yra pa
vojaus, kad daug kas bendruo
menės mokės io nesiryž pripa
žinti tikru sol‘'darumo mokesčiu 
ir prižadėtas nuošimtis liks tik 
popieriuj, nes gaji nebūti iš ko 
tą nuošimtį atskaitinėti.

tautinis komunizmas, Artimieji 
ir Tol. Rytai, komunistinės Ki
nijos į JT priėmimas, nusigink
lavimas, atominės energijos pa
naudojimas taikingiems tiks
lams ir daugybė kitų.

Tačiau, kad tų klausimų dar 
ir daugiau bebūtų, viena yra aiš
ku — ligi nebus susitarta nusi
ginklavimo ir atominės energijos 
klausimu, daugelis problemų nė . .. . _
kiek nepajudės iš savo vietos.1 mėtės sutartis tą salą savo žinio- 
Šitai ypač supranta mažosios' je laikom Graikai aiškina, kad 
tautos, kurios, kad ir turi lygias! Kipre du trečdaliai yra graikų, 
teises toje tarptautinėje orga- 0 tik vienas trečdalis turkų, 
nizacijoje, bet tikrovėje jau nė-( Turkai tuo tarpu> iš kurių tė. 
r a tokios lygios. Todėl galima ’ VyngS kranįų ta sa]a beveik ran-
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įsivaizduoti, kaip čia įtemptai 
laukiama kasgi pagaliau atsitiks 
su nusiginklavimu, kuris ne tik 
JT slaptojoje komisijoje disku
tuojamas, bet dėl kurio laiškais 
keičiasi ir Eisenhoweris su Bul- 
ganinu.

Šią savaitę bendrosios disku
sijos JT pilnaties posėdžiuose 
tebevyks, bet suprantama, jog 
bendras kursas jau yra paaiškė- 
jęs, nes pagrindiniai nariai savo 
nuomones pasakė. Tai Dulles ir 
Molotovas. Britų Macmillan ir 
prancūzų Pinay nieko naujo ne
iškeis. Todėl, bedebatuojant pil
natyje, dabar didžiumos dėme- 

j sys kryps į trijų vakariečių mi
nistrų pasitarimus, parengian
čius kelią Genevoje netrukus

prasidėsiantiems keturių pasi- kuri laiko pavergusi daugiau 
matymams. Trys vakariečiai sa- ‘ 
vo pasitarimus pradeda šią sa
vaitę.

Atominio amžiaus paradoksas
Generalinė Asamblėja šiemet 

savo pirmininku, net be rinkimi
nės kampanijos, išsirinko Čilės 
diplomatą Jose Maža. Neturėjo 
jis jokio oponento, ir niekas jam 
tos garbės nepavydėjo. O visdėl- 
to buvo laikai jau netaip tolimi, 
tiktai užperniai, kai Indijos po
nia Pandit konkuravo su savo 
netolimu kaimynu — Siamo prin
cu. Tad ir čia šiemet išvengta 
skiedrų, nes kraujo dėlto nesilie- 
davo.

Komitetai taipgi sudaryti be 
didelių ginčų. Bet karštų ginčų 
atsirado sesijos darbotvarkę su
darant. Nors joje yra apie sep
tyniasdešimt punktų, bet jokie 
tokios opozicijos nesusilaukė, 
kaip tie, kurie yra siejami su 
tautų apsisprendimo teise.

Dideliais neramumais Graiki
joje ir Turkijoje nuaidėjęs, čia 
stipriu aidu atsimušė Kipro sa
los klausimas. Graikai prašė JT 
taikyti Kipro gyventojams apsi
sprendimo teisę, kad jie išsilais
vintų iš britų, kurie pagal ilga- 

komis pasiekiama, kai Graikijai 
net apie keletas šimtų mylių į 
ją, tvirtina, kad tai nieko dau
giau, kaip tik Graikijos noras 
tą salą prisijungti. Britai, ku
riems ta sala šiuo metu labiau
siai reikalinga jų saugumui nuo 
to laiko, kai jie turėjo išeiti iš 
Suezo kanalo, nori Kipro gyven
tojams suteikti autonomiją ir 
po to ramybės prašo.

Graikijos ambasadorius aną
dien JT generaliniam komitete 
kone gyvomis ašaromis verkė, 
dėstydamas graikų kultūros di
dybę ir jų demokratijos supra
timą ir maldaudamas Jungtines 
Tautas graikų paklausyti. Visi 
trys, graikas, britas ir turkas 
nepamiršo išminėti ir pabrėžti 
tų "draugiškų ryšių”, kurie 
šimtmečius tas tautas rišo, bet, 
deja, dabar buvo priversti tarp 
savęs pyktis ir kitų pagalbos 
prašyti.

Reikalas atrodė paprastas. 
Jungtinės Tautos turi savo dar- 
botvarkėn įrašyti šį klausimą, 
juo labiau, kad graikai tvirtino, 
jog neseniai vykę betarpiški pa
sitarimai tarp trijų vyriausybių 
ginčui likviduoti nedavė nieko. 
Bet tada, kai atėjo balsavimas, 
pasirodo, kad ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės, kurios, anot 
graikų ambasadoriaus, pačios 
savo kailiu yra patyrusios britų 
imperialistinę naštą, kai trylika 
respublikų nutarė galutinai nuo 
Anglijos atsijungti ir pasiskelb
ti nepriklausomomis, neparėmė 
graikų. JAV ambasadorius 
Lodge pabrėžinėjo, JAV nusista
tymą bendrai dėl tautų apsi
sprendimo, bet šituo atveju jis 
nežadėjo paramos, kadangi, anot 
jo, to klausimo diskutavimas 
šiuo metu neatneštų naudos.

Sovietų Sąjunga tuo tarpu,l 

kaip 800 mil. anksčiau buvusių 
laisvų ir nepriklausomų žmonių, 
ir kuriems ji tautų apsispren
dimo teisės nepripažįsta ir ne
duoda ja pasinaudoti, šiandien 
tame tarptautiniame forume iš
eina ir stojasi už graikus. Ja se
ka ir Lenkija, jau nekalbant apie 
Azijos-arabų valstybių bloką.

Daug kas palygina JAV ir So
vietų Sąjungos laikyseną. Jie 
mato ir vienos ir kitos nenuo
širdumą. JAV tai daro dėl savo 
"sąjungininkų" britų, kad ir 
prieš tiesą eidamos, o sovietai 
remia graikus tik todėl, kad jų 
JAV ir britai neremia. Panašus 
susiskaldymas, ir tai paradoksiš
kas, yra ir tuo atveju, kai Azi
jos-arabų valstybės kelia Alžy
ro, Maroko ir kt. klausimus. De
ja, čia JAV, ir vėl eidama prieš 
savo tradicinį laisvės suprati
mą, turi ginti savo antrąjį "są
jungininką" — Prancūziją. 

Ponai ir ponios diplomatai
Kiekvienos naujos sesijos ati

darymas Jungtinėse Tautose at
rodo kaip koks retas piknikas, 
kuriame susirenka ilgai nesimatę 
geri draugai. Nesvarbu yra tai, 
kad posėdžių metu vienas kitą 
gerokai pakedena. Jie turi pa
kankamai laiko vėl paskui "su
sitaikyti” per įvairius oficialius 
ir draugiškus pobūvius.

Kiekviena delegacija Jungti
nėse Tautose turi po penkis de
legatus, nesvarbu, ar ji būtų to
kia didumo kaip JAV, ar tokia 
mažytė kaip Liberija. Prie tų 
penkių dar yra penki jų pava
duotojai, jei valstybė išsigali 
juos išlaikyti. Tačiau nėra nu
statytas maksimumas, todėl tik 
tuo didžiosios valstybės nuo ma
žųjų skiriasi — jos turi delega
cijoje arti šimto ar net daugiau 
žmonių.

Dvidešimt užsienių reikalų mi
nistrų dabar yra atvykę vado
vauti savo delegacijoms. Kai jie 
sugrįš namo, jų vietoje bus tų 
delegacijų nuolatiniai vedėjai.

Tarp jau įprastų JT matyti 
veidų šiemet ir vėl yra atvykę ir 
aktyviai reiškiasi pats seniau
sias amžiumi Peru delegatas dr. 
Andre Belaunde. Jiedu su Vi
šinskiu anuomet buvo patys se
niausi, bet kai anas mirė, tai 
peruvietis dabar vienas kara- 
karaliauja. Darbuojasi lietu
viams gerai pažįstamas Kubos 
delegatas dr. Emilio Nunez-Por- 
tuondo. Yra Meksikos užs. reik, 
ministeris, vienu metu buvęs JT

Mirus

pabaigos f

SOFIJAI ŠILINIENEI,
jos vyrui Kazimierui ir dukteriai Irenai, gilią užuojautą 

reiškia
L. ir S. Keženiai

Mylimai matytei mirus,

kolegei IRENAI ŠILINYTEI 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Clev. Stud. Skyr. Valdyba 
ir nariai

sesijos pirmininkas, dr. Padilla 
Nervą

Turkijos atstovas Selim Sar- 
per, kaip ir Persijos Nazrolah 
Entezam, visada išlygintais kos
tiumais ir visada šalti. JAV ta 
pati delegacija, tik su mažais 
pakeitimais. Prancūzų naujas 
vedėjas, pirma buvusiam išvy
kus Gen. gubernatorium į Indo
kiniją. Beveik tie patys ir iš In
dijos, Indonezijos ir Siamo. Daž
nai matyti veidai ir sovietų bei 
jų satelitų delegacijoje. Tiesa, 
Molotovas čia naujas, bet nevi
siškai, nes JT kongerencijoje jis 
yra buvęs San Francisce.

Betgi visiškai naujas veidas ir 
lietuviui savotiškai įdomus tai 
sovietų delegacijos nario — ta
rybinės Lietuvos Mokslų Akade
mijos prezidento Juozo Matulio.

Šių eilučių autorei Matulį teko 
stebėti vos tik sesijai prasidėjus, 
kai sovietų delegacija su Moloto
vu priešakyje atsirado Generali
nės Asamblėjos salėje. Paskui 
teko matyti, kaip jis su ja kartu 
žygiavo iš salės, net keletą kar 
tų žvilgterėjęs į šalimais stovin
čios šių eilučių autorės pusę. Ta
da ir atėjo mintis, kažin, ar Ma
tulis spėja, kad šitoje tautų ir 
kalbų masėje, yra dar vienas, 
kuris irgi kalba jo paties kalba, 
bet kuris yra diametrališkai prie
šingos galvosenos ir nusistaty
mo.

Ir tada atėjo momentas, kai 
tame ponių ir ponų diplomatų 
susikimšime Matuliui buvo tar
ta: "Labas, profesoriau!”,

Jis tik išplėtė akis, automatiš
kai ištiesė ranką ir stipriai su
spaudė. Jam buvo pasakyta, kad 
tai Amerikos lietuvių antikomu
nistinio laikraščio atstovė. Kalba 
šiek tiek mezgėsi apie Vilnių, 
bendrus pažįstamus. Vėliau su
sitarėme kurią dieną daugiau 
apie Lietuvą pasikalbėti. Ir po 
to jis nuvažiavoi laiptais, ketin
damas prisijungti prie savo de
legacijos, nes tie paprastai vieni 
nevaikšto.

Šiuo tarpu dar sunku būtų pa
sakyti, kokiais tikslais sovietai 
Matulį atsivežė, bet ateitis turės 
tai parodyti.

DIRVĄ UŽSISAKYTI

alima ir šiandien, nėra reikak 

laukti nei mėty, nei meni

MIESTO MAYORU 
ANTHONY J. 
CELEBREZZE

Prieš dvejus metus į Cleve
lando miesto mayorus buvo iš
rinktas Anthony J. Celebrezze. 
Ir gyventojai tuo išrinkimu nė 
kiek neapsivylė. Visose miesto 
srityse daug padaryta ir tą gy
ventojai neabejotinai yra pajutę.

Anthony J. Celebrezze yra ne
priklausomas demokratas. Tai 
sako, kad jis savo asmeniniu 
protu ir gerų patarėjų, o ne par
tijos interesais vadovaudamasis, 
dirba Clevelando ateičiai.

Anthony J. Celebrezze laiko
mas pačiu darbščiausiu Cleve
lando miesto mayorm Jis nesi
laiko vadinamų aštuonių darbo 
valandų. Jo darbas Clevelando 
miestui per parą dažnai pasie
kia po 18 valandų.

Anthony J. Celebrezze į mies
to mayorus atėjo ne su siaura 
kurios nors šakos politika, bet 
su plačiu užsimojimu ir šūkiu 
būti visų Clevelando miesto gy
ventoju mayoru. Tai sako, kad 
jis pasiryžęs taip miesto reika
lus tvarkyti, kad jie būtų vi
siems gyventojams naudingi. O 
to principo siekiant reikia giliai 
visus reikalus išstudijuoti ir rū
pestingai paruošti planus. Per 
šiuos dvejus metus jis to prin
cipo kietai laikėsi. Jo kadencijos 
laiku atlikti darbai ir liudija, 
kad taip tvarkomas miestas, be 
skriaudos kuriai nors gyventojų 
grupei, gali geriausiai augti ir 
sudaryti palankiausias ateities 
sąlygas.

Anthony J. Celebrezze yra ki
lęs iš šeimos, kur augo 13 vai
kų. Tat suprantama, kad jis la
bai gerai žino ir supranta, ką 
reiškia kietas darbas. Mažas vai
kas būdamas jau pardavinėjo 
Clevelando laikraščius. Vėliau 
dirbo kietą fizinį darbą. Darbš
tumu ir veržlumu pasižymėda- 
jnas jis mokėsi, baigė John Car- 
roll University ir teisių daktaro 
laipsnį gavo Ohio Northern Uni
versity 1936 metais. Baigęs 
mokslą vertėsi įvairiais teisi
niais darbais, 1950 ir 1952 me
tais buvo išrinktas į Ohio sena
tą.

Anthony J. Celebrezze 1938 
m. vedė. Jo žmona Anne yra bai
gusi Western Reserve Universi
ty ir yra mokytoja. Augina tris 
vaikus. Antrojo pasaulinio karo 
metu tarnavo JAV lvaiyne. A. 
J. Celebrezze, palyginti, dar jau
nas žmogus. Dabar eina 43 me
tus.

Clevelando, kaip ir kitų miestų 
gyventojai, nuolatos rūpinasi, 
kad turėtų gerą miesto šeiminin
ką. šiuo atveju rūpestis suma
žėja, nes A. J. Celebrezze per 
pastaruosius metus įrodė savo 
sugebėjimus. Dabar reikia tik jį 
perrinkti ir miesto reikalai bus 
tikrai gerai tvarkomi.

Per šį laikotarpį, kada jis pra
dėjo miesto reikalus tvarkyti, 
buvo pastatyta gyventojų pato
gumui 10 naujų didelių baseinų. 
Miesto sveikatingumo reikalu 
padaryta daug naujų įrengimų. 
Miesto vandens aprūpinimas žy
miai pagerintas, ežero pakran
tės labai smarkiu tempu tvarko
mos, plečiamas aerodromas. Gat
vės žymiai geriau prižiūrimos, 
tvarkingiau surenkamos visos 
atmatos. Miesto policija taip pat 
tvarkingiau ir sąžiningiau at
lieka savo pareigas. Daug page
rintas miesto susisiekimas. Ypač 
tą jaučia tie gyventojai, kurie 
gyvena nuošalesnėse vietose. Pa
gerinta ir priešgaisrinė apsauga, 
žodžiu, Clevelando miesto gyven
tojai gyvena patogiau ir sau
giau. Ir jie dar patogiau ir sau
giau pasijus per ateinančius 
metus, jei miesto vyriausiu tvar
kytoju ir toliau išsirinks Antho
ny J. Celebrezze.

Spalio 4 d., pirminiuose rinki
muose, ir reikia už jį balsuoti.

(skelb.)
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