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Po pasauli pasižvalgius

triškai sugeba paveikti ir politi
kierius ir viešąją opiniją! Šen. 
McCarthy moralinis bei fizinis 
sunaikinimas tik tų gaivalų dar
bas ir kas tuo džiaugėsi — aiš
ku. Istorija, sako, parodys, ar 
teisus buvo McCarthy savo ko
voje prieš komunizmo pavojus, 
infiltraciją JAV, tačiau mes, lie
tuviai, tą jo kovą ypatingai tu
rėjome ir turime vertinti bei kel- 
tL Ir deja, iš mūsų spaudos, be-
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Biudžetas, ginklai, sovietai ir kur jiems ne vieta. Kaip jie meis-. 
jų satelitai, naujos permainos ir 
nauji vėjai.— visa tai mus do
mina ir kartais džiugu, kad gy
venimu už geležinės uždangos 
daugiau susidomi ir JAV spau
da. žinoma, jai reikia daugiau 
sensacijų, sukilimų, kraujo lie
jimosi ;.. Kai vengrai buvo su
kilę, atmename, kiek daug dė
mesio buvo jam .skirta ir pa
čioms sukilimo aukoms. Laikas 
bėga ir štai, kai JAV užsimena
ma apie reikalą įsileisti daugiau ne tik vienintelės Naujienos vie- 
vengrų, piktai pakrato galva ir nu balsu šaukė su tais demokra- 
politikieriai ir spauda ir eilinis tais, kad miręs kovotojas daug 
jankis. Tie prakeiktieji DP ir vėl pagadinęs, komunizmo priešų 
jie kėsinasi į mūsų darbus, na- veiklą tik silpninęs.
mus... O tuo tarpu, kai vis dar neaiš-

Keisti šio krašto žmonės. Nuo- ku, kas kovoja ir kas ne su ko- 
lat pastebima, kiek daug soyiętaį munizmu, tai garsusis komenta- 
išleidžia propagandai (biliųoįnės torius Walter Lippmannas savo 
sumos), bet kai JAV biudžete rašiniuose stengiasi įkąsti dabar- 
numatyta per 150 mil. dol. Infor- tinei Vašingtono valdžiai ir skie- 
macijoz? Agentūros darbui, (jos pyti mintį,-kad su sovietais, po- 
žinioje^Am.Balsas, amerikiečių uai. via dėlto turime rasti sugy- 
namai su bibliotekomis, fftfriais venimo būdą...
(v. pasaulio dalyse ir t.t.), tai 
Kongreso komisijos numatytą 
sąmatą apkarpė daugiau 20 nuoŠ.

Žinomas dalykas, kad kai ku
rių žinybų sąmatose numatyta 
ir nereikalingos išlaidos (plauk, 
baseinai valdininkams užsie
ny...), vis dėlto informacijos, 
propagandos darbo siaurinimas, 
suprantama, kam teiks džiaugs
mo. O kad toks Am. Balsas klau
somas Lietuvoje ir kitur, pvz. 
satelituose, aiškėja iš pabėgėlių 
lūpų ir iš viešų pareiškimų, kaip 
iš platokų Am. Balso liet, tarny
bos viršininko Jurgėlos pasisa
kymų spaudai.

Biudžetas... per. savaitę 
spauda komentavo prez. Eisen- 
howerio tautai padarytą pareiš- 

'kimą, gynusį numatytą 72 bilio- 
nų JAV biudžetą. Tai greičiau 
buvo noras įsąmoninti JAV gy
ventojus, jog kraštui grėstų ne
laimė, jei reiktų sumažinti gy
nybos reikalams numatytus 45 
bil. dolerių. Prezidentas pabrėžė, 
kad sovietai linkę daryti didžiau
sio masto kvailystes, o jei ka° 
(turima galvoje sovietai) už
degtų pasaulinį konfliktą, tai ne
galėtų išvengti sunaikinimo. O 
tam ir esą reikalingi tie bilionai 
gynybos reikalams.

žmonės dat buvo nušviesti ir 
ta prašme, kad keleriopai padi
dėjusios išlaidos ginklams ir kad 
pvz. lėktuvai kaštuoja ne taip 
jau pigiai. Štai, toks B-86' bom
bonešis, .pradėtas produkuoti po 
antrojo pasaulinio karo ir išei
nąs jau iš mados, kaštuojąs 8 
su puse mil., o šios dienos JAV 
pasididžiavimas — B-52 apraus- 
minįs (jet) bombonešis atseinąs 
net po 8 milionus (tik vienas...).

Ir tuo nietU, kai prezidentas 
taip' įtikinančiai, populiariai ir 
pakankamai, patriotiškai švietė 
tautą tiuo Atlanto ligi Ramiojo 
vandępyno, tai Ohio Welesley 
miestelį baiidė streikuoti atomo 
įmonė, n‘žinomieji žurnalai skeli 
bė žemėlapius stf atomo gamyk
lų nuŽym'ėtomisVietbniis.,.’

Kolte ’ ^UikUB'’ patarnavimas
■ Bvetimų’km^ Šnipamėį• ''

■, Ir galvoji feUigtts ’ąplė tuos 
gaivalue,kurie taip prieina ten,

Su to gailaus, semitinis kil
mės, žurnalisto mintimis negali
me nesiskaityti, juoba, kad jos 
pasiekia milionus skaitytojų. Ir 
jis pereitą savaitę kėlė mintį, kad 
Londone vykstančiose nusigink
lavimo derybose esąs galimas su
sitarimas. Nors, girdi, šaltojo 
karo periodas nesąs atvėsęs, bet 
ginklavimosi varžytynės pasie
kusios tokį laipsnį, kad ir NATO 
ir sovietų karinis blokas galį 
siekti tam tikro atoslūgio.

Sovietai prisibiją amerikinio 
pranašumo vairuojamų rakietų 
srity, tačiau jie turį didelį ir sa
vo pranašumą — kaip diktatū
rinis kraštas, sovietai galį smog
ti staiga. Tačiau iš kitos pusės 
amerikiečiai gąsdina anuos ir ki
tu pranašumu — savo gamybine 
galia, sugebėjimu karo atveju 
milžiniškai daug pagaminti gink
lų. Sovietų troškimas — jei ne 
sustabdyti, tai bent sulėtinti ka
rinę amerikiečių gamybą.

Kai sovietai toliau gamina 
ginklus ir po kelių metų tikisi 
savo povandeninių laivų skaičių 
pakelti ligi 700, tuo pačiu metu 
jie nepamiršta savojo įprastinio 
triuko — mulkinti vakariečių 
opiniją.

Štai United Press agentūra 
paskelbė savo Maskvos koresp. 
šapiros rašinį apie tai, kad so
vietai paleidę jau 70% Sibire 
buvusių kalinių. Tai buvę pa
reikšta Harvardo univ. profeso-

riui H. J. Bermanui, neseniai 
lankiusiam sovietų kraštą.

Gen. Kudriąvcevas , Bormanui 
pareiškęs, kadi 'girdi, iš kalinių 
tik 2% sudarą politiniai... kad 
rėžimas stovyklose sušvelnėjęs, 
kad, iš viso, sovietai po ^talino 
mirties einą humaniškumo ke
liu...

Ir tai spauda visame krašte 
skelbia be jokių komentarų ir 
tuo būdu toliau kvailinami žmo
nės.

Būtų gera proga, mūsų politi
nių veiksnių žmonėms reaguoti, 
parašyti straipsnių, žinoma, jei 
kas juos dėtų. Pastebėtų tos ma
sės, kurioms reikėtų daugiau 
objektyvios informacijos spin
dulių.

Reuterio agentūra šiomis die
nomis paskelbė po JAV ir kitų 
kraštų spaudą nuskambėjusią ži
nią, esą sovietai rengiasi iš Sibi
ro paleisti 500,000 sovietinių pi
liečių, išgabentų 2 pasaulinio ka
ro metu. Į tų skaičių įeina pen
kios mažumų grupės — balkarai, 
čechėnai, ingušai, kalmukai ir 
karakai. Visi jie gyvenę šiauri
niame Kaukaze bei Volgos srity 
ir 1943 vokiečiams žygiuojant, 
sovietai pabūgę tų, savųjų pilie
čių ... išdavystės. Ištremtųjų 
grąžinimas būsiąs vykdomas ligi 
1960 metų.

Reuteris ta proga iškelia tai, 
kad sovietai tyli ir nekalba apie 
grąžinimą kitų ištremtųjų — 
Krymo totorių ir Volgos vokie
čių, iš viso 250,000 ar daugiau 
žmonių. Sovietai dar vasario mė
nesį savo augščiausios tarybos 
posėdžiuose Maskvoje kalbėję 
apie padarytas neteisybes ir le- 
nin lėtinės tautybių politikos pa
žeidimą.

Ir vėl mums kyla mintis — 
kaip lengva klaidinti vakarie
čius! Jiems pusmilionio žmonių 
grąžinimas iš Sibiro skamba pa
kankamai patraukliai, gal ir su
kels kiek simpatijų Maskvos re
žimui — juk aiškiai jis gerėja, 
humaniškėja.

Pabaltiečiąi ir visi kiti galėtų 
čia paklausti ir privalėtų kelti 
dar kitą klausimą — o kur dar 
milionai kitų ištremtųjų, nejau
gi jie teisėtai dar vis laikomi 
Sibire?

Iš satelitinių kraštų gi ateina 
žinios, kurios turėtų būti įdo
mios šio krašto gyventojams. 
Cleveland Press dienraštis gegu
žės 15 d. paskelbė įdomią kores
pondenciją iš Lenkijos, Kroku
vos. Sako, vagystės virtusios gy
venimo stiliumi dabartinėje Go- 
mulkos Lenkijoje... Vagia vi
si — apvagiama ne tik valstybė, 
bet ir bažnyčia. Juk gyventi rei
kia.

Gi Time savaitinis žurnalas 
savo gegužės 20 d. laidoje įsidė
jo plačią, paprastai meistriškai 
parengtą dar vieno žymaus žmo
gaus — kardinolo Višinskio api
braižą.

Lenkų kardinolo asmenybė vėl 
neseniai iškilo, kai jis Lenkijoje 

( Perkelta i S-ta pusi.)

PARULY
no vėl eina 

gandai, kadj'jB$$ldarna pakvies
ti sovietu* “ Žukovą, kuris 
dar nešei :!o JAV, kaip
didžiausį i < ( ų.

• Per Vibliane radiją okupan
tai giriasi, kad Lietuvą aplankė 
užsienio koreapįjndentai. Bet tie 
užsienio korespondentai, esantie
ji Maskvojeįįbvno tik iš sateliti
nių kraštų: Bulgarijos, Korėjos, 
Mongolijos, Lenkijos Čekoslova
kijos ir Rytų Vokietijos, kuriuos 
Maskva taip šokdina, kaip ji no
ri. j _ .J .

•-JAV daugelyje vietovių pa
minimas istorinis' lakūno Lind- 
bergho skridimas per Atlantą, 
įvykęs prieš 84Lpietų, gegužės 
mėn. 20, lGJff.:?./.

• Danijoj {vykusiuose rinki-
mioM pralaimėję, socialdemokra
tai ir komunistai. Socialdemo
kratai turėjo 7į|.a|stovus, gi da
bar gavo 70. Komunistai turėjo 
8, o dabar gavo 6.1 Rinkimus lai
mėjo ūkininkų, partija. Iš viso 
Danijos parlamente yra 175 at
stovai. 7,

• Japonai gaaa aktyviai pro
testuoja (studentai net masiniai 
susirinkę prie Anglijos pasiun
tinybės Tokio mieste) dėl atomi
nių bandymų Kalėdos saloje. Pir
mas vandenilio bcunl>os sprogdi
nimas buvo daug galingesnis už 
amerikiečių ir 'jrusų panašius 
sp

Taryba tu
rinti tikrų žinių, kad komunis
tai Vengrijoje po paskutinio su
kilimo numalšinimo ten nužudę 
virš 2000 patriotų ir 35,000 iš- 
trėmę į Rusiją. Jie kreipiasi į J. 
Tautas, kad tautos naikinimą su
draustų.

• Olandijos karalienė su savo 
vyru tris dienas lanko Švedijos 
karališkąją šeimą.

0,
Umberto Bortą Italija, ir

BetaTrtatMr_~ Vokietija.

LIETUVIŲ TRAGEDIJA 
AUSTRALIJOJE

Visa Australijos spauda pla
čiai paminėjo vienos jaunos lie
tuvių šeimos tragediją, įvykusią 
tik prieš dvi savaites ir palietu
sią Adelaidės lietuvių koloniją.

Gegužės mėnesio 4 d. Adelai
dėje įvyko gražios dviejų jau
nuolių — Jūratės Penčylaitės ir 
Jurgio Naujalio vestuvės. Jau
noji 22'metų, jaunasis 25.

Gegužės mėn. 7 d. jie išvyko 
povestuvinėn belionėn po Aus
traliją. Ir nuvažiavę apie 200 my
lių nuo Adelaidės išgyveno di
delę automašinos nelaimę. Jau
nasis po valandos mirė. Jaunoji 
labai sunkiai sužeista papuldyta 
ligoninėn ilgam gydymui.

Adelaidės lietuviai, prieš sa
vaitę atšventę gražias dviejų 
jaunuolių vestuves, jau po savai
tės, iš tos pačios bažnyčios į ka
pus, gausybe vainikų nešini, su 
liūdesiu išlydėjo jaunąjį, kuris 
buvo aktyvus vietos lietuvių gy
venime ir kaip studijuojąs inži
neriją daug žadąs savo profesi
joje.

Ispanija labai turtinga pilimis. Jų priskaitoma net 1420. Dalis iš jų 
dabar paversta turistinėmis užeigomis, kur keleivis už vieną dole
rį ir kelius centus gali gauti puikiausią nakvynę. Ir, bendrai, Ispa
nijon nuvykę JAV turistai, palyginti už pigią kainą, gali įdomiai 

praleisti laiką.

Ateina poros dienų 
gražaus bendravimo švente

Tautinės Sąjungos seimas
Rašo K. S. KARPIUS

Clevelandas laukia1 svečių
f

Centrinių organizacijų seimai 
per 70 metų mūsų išeivijos orga
nizaciniame gyvenime išmindė 
neužželdomus takus. Nuo 1886 
metų, įsteigus Amerikos Lietu
vių Susivienijimą, paskiau Tė
vynės Mylėtojų Draugiją, nekal
bant jau apie paskirais laikotar
piais šauktus visuotinus seimus 
ypatingais reikalais, tų organi
zacijų seimai buvo mūsų susiar
tinimo, intymaus santykiavimo 
šventės.

Kada galėjo geriausia pasi
reikšti kolonijų veikėjai savo su
manumais, ir muzikos bei dainos 
talentais apdovanotas jaunimas, 
jei ne seimuose. Ir kokiu pasiry
žimu jie į seimus rengdavosi! 
Greta senesnių veikėjų ir vadų 
svarstymo organizacijos reikalų, 
jaunesnieji — vėliau jau ir čia 
gimusios antrosios gentkartės 
nariai — važiuodavo dalyvauti 
šeiminiuose koncertuose, banke
tuose, kas reiškė ir pažintis su 
naujai sutiktais įvairių kolonijų 
vaikinais ir panelėmis.

Clevelando lietuviai laukia sve
čių birželio 1 ir 2 dienomis, kai 
čia įvyks Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos dvimetinis sei
mas. Ir tai bus poros dienų gra
žaus pabendravimo šventė.

kur skyrių nėra, be abejo ausi; 
domėję seimu. Ir kurie tik galės, 
jame dalyvaus. - •

Seniau, mūsų pačių ankstyvų
jų išeivių seimai būdavo vien
spalviai, taip galima būtų juos 
pavadinti. Dabar į seimus suva
žiuojąs "svietas” yra margas: 
dviejų kultūrų lietuviai, jungia
mi vienos ideologijos ir tikslų. 
Smagu matyti ir senuosius ir 
naujuosius, nepriklausomos Lie
tuvos išeivius, sueinančius į vie
ną būrį dirbti tai kas jiems šven
ta ir brangu.

A. L. Tautinė Sąjunga yra tę
sinys nuo 1940-41 metų veikusių 
tautininkų organizacijų (Ameri
kos Lietuvių Tautininkų Centro, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos, įkur
tos dalyvaujant Lietuvos Prezi
dentui A. Smetonai 1941 metais, 
ir Amerikos Lietuvių Misijos, 
kilusios po New Yorko seimo 
1944 metais), susijungusių j vie
ną ir nuo 1949 metų pasižymin
čios tokiais dideliais žygiais, kaip 
sąskrydžiai Washingtone.

ALTS talkininkų - darbuotojų 
eilėse yra kolonijų skyrių vadai, 
pavieniai veikėjai ir savaitraš
tis Dirva.

A.a. P. Žadeikio 
ne*O

Lietuvos ministerio Povilo ža
deikio mirtis yra didelis nuosto
lis Lietuvos laisvės bylai. Juk jis 
per daugelį metų buvo ištikimas 
sargas Lietuvos laisvės sargybo
je pačioje ąvarbiausioje pasaulio 
vietoje. Washingtonas, būdamas 
pasaulio demokratijų sostine, 
vaidina didžiulį vaidmenį. Kaip 
VVashingtone dideli dalykai pa
kreipiami, kaip ten paveikiami 
svarbūs pareigūnai, taip ir visa 
byla pakrypsta.

Velionis visą savo amžių buvo 
pavyzdingas tėvinainis. Jis stojo 
į eiles savanorių tada, kai dar 
Lietuvoje nebuvo kariuomenės, 
kai dar nebuvo numatyta iš kur 
ateis ginklai ir karo reikmenys. 
Jis būrė savo brolius į kuopas ir 
į pulkus, kovojo prieš komunis
tus ir savo gyvybę statė pavo- 
jun, kad jo broliai išvystų lais
vę, kad ateinančios kartos galė
tų laisvai kurti savo kultūrą ir 
rikiuotus! J eilę laisvų, išmoks
lintų ir šviesių tautų.

Ačiū jam ir visai eilei panašių 
Žadeikių, Lietuva išvydo laisvę, 
sukūrė savo šalies gerovę ir pa
rodė pasauliui, kad ir maža tau
ta gali labai gražiai tvarkytis ir 
klestėti.

Užėjusi pasaulinė audra su
griovė lietuvių ir kitų tautų tur
tus. Išsklaidė jos žmones po vi
sus pasaulio kampus. Ir ten, kur 
buvo laimė, laisvė, perteklius, 
ten liko skurdas, vergija ir pa
niekinimas.

Akivaizdoje šių nelaimių mi
nisteris P. žadeikis nenustojo 
vilties, nes jis gerai suprato lia? 
tuvį ir jojo būdą. Jis stojo j gįr 
les, net į prieki kovotojų, 
teko atremti komunistų Itakf 
Washingtone. Nebe jo energingų 
pastangų JAV ir iki šios dienos 
nepripažino sovietinio pavergi
mo, tebegina ir tebegina Lietu
vos ir kitų pavergtų tautų lais
ves ir teises.

Mes vtaĄpuaųBo lietuviai. U- 
aidsšdytf po visus pasaulio kam
pus, liūdesyje lenkiame galvą, 
praradę taurų kovotoją. Mes ge
rai žinom, kad reikės labai daug 
partangų užpildyti jo mirtimi 
paliktą spragą. Aš, kaip ir visi 
kiti Lietuvos dukros ir sūnūs, 
liūdesyje lenkiame galvas ir kal
bame: Amžiną atilsį svetimoje 
žemelėje!...

P. J. Žiūrys

"Svietas” pamargėjo

Tautos ir Lietuvos likimu 
sirūpinę įvairių kolonijų tauti
ninkai veikėjai kur yra ALTS 
skyriai, ir pavieniai veikėjai ten

su-

(kvėpimui semti šaltinis
Veikėjų pareiga dalyvauti sa

vo idėjinės organizacijos seime 
— pridėjimui savo peties, palen
gvinti kitiems organizacijos dar
bus atlikti ir sau pasisemti įkvė
pimo energingiau dirbti grįžus 

(Parkelta j 8 pusi)

Cievelande įvyko vadinamos 
Pabaltijo sporto žaidynės tarp 

lietuvių ir latvių
Žaidynėse buvo moterų tink-' 

linis, vyrų tinklinis ir vyrų krep
šinis.

žaidynėse latviai pasirodė žy
mią! pranešesni. Lietuviai laimė
jo tik moterų tinklinį.'

Vyrų tiklinį ir vyrų krepšinį 
latviai laimėjo didele persvara.
'•Apie žaidynes platesnį prahe- 
šlmą atspausime kitą.savaitę, kaip sutaupyti 5 bllioaus dolerių perorganizuojant valdinį aparatą.
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Prezidentas Eisenhąvens,ir.buv. prezidentas H. Boover aptaria,

Iš A. A. P. ŽADEIKIO 
LAIDOTUVIŲ

A. a. ministeris P. žadeikis, 
labai didelėmis iškilmėmis, pa
laidotas Washingtone, gegužės 
mėn. 16 d., Olivet kapinėse.

Gedulingos pamaldos įvyko šv. 
Mato katedroje, kur dalyvavo ar
kivyskupas Boyle, du vyskupai 
— jų tarpe ir lietuvis vysk. V. 
Brizgys bei daugelis kitų dva
siškių. Mišias laikė katedros rek
torius Cartwright, drauge pasa
kė apie velionį ir labai šiltą žodį. 
Taip pat pamokslą lietuvių ir an
glų kalbomis sakė ir vysk. Briz
gys.

Į laidotuves savo vainiką at
siuntė ir Statė Departamento se
kretorius ir ponia Dulles. Taip 
pat buvo daug vainikų bei gėlių 
ir iš kitų Vašingtone reziduojfeh- 
čių diplomatų. Velionles karstas, 
lygiai bažnyčioje, lygiai lydint į 
kapines, buvo padengtas Lietu
vos vėliava. Su velioniu atsisvei
kinti ir jį palydėti į kapines bu
vo susirinkę labai daug žmonių. 
Puvo atvykusių atstovų ir iš to
limesnių lietuvių kolonijų.

Laidotuvėse dalyvavo visi JAV 
esantieji diplomiatinės tarnybos 
pareigūnai su iš Italijos atvyku
siu min. St. Lozoraičiu ir iš Švei
carijos ; atvykusiu ir čia viešin
čiu Dr. A. Geručiu. Taip pat da
lyvavo visi Laisvės Komiteto na
riai, LNT vadovybė, VLIK pre
zidiumas.

Iš Čikagos buvo nuvykęs ALT 
pirmininkas L. Simutis, gen. Ple
chavičius ir kt Iš Tabor Farm 
buvo nuvykęs Juozas Račiūnas. 
Tąip pat matėsi daug veikėjų ir 
iš kitų lietuvių kolonijų, kaip J.. 
Ginkus, A. S. Trečiokas, Dr. M.
J. Vinikaa ir kt, '.



t

LMhuaiui Weekljr, publlshed by American Lithuanian Picas A Radlo 
Am‘n VILTIS, Ine. (Non-prafit), 
1272 East 71 St, Cleveland 8. Ohio. Telephone: HEnderson 1-6844.
laaued in Cleveland every Thunday. 

Editor: Balys GaidiiCnaa.
Entered as Second-ClaM mattar 

Deeember 6th. IBIS, at Cleveland 
■nder the act of Mareh 3, 1879.

Subacription per year in advaaee: 
in the Unrted Statės — 35.00 in Ca- 
nada — $5.50, elseahere — $6.50.

Single copy — 19 centą.

& DIRVA
Dirva Nr. 21 ♦ 1957

CRANE COMPANY
dekoravimo■ r. > - w

roro Lietuvoje paroda, kurią 
niritouojaBuri' £olit. Kalinių

sų gimtosios šalies nepriklauso
mybės aufroe.

Minėjiman kviečiama vyrų ir 
notarų chorai, tautinių š. ių ir

Balys Gaidžiflnas

■ ' 
šiandien tu, rytoj mano arti

mas bičiulis, poryt gal man ateis 
eilė... — dažnai kalba pamoks
lininkas, graudindamas susirin
kusiuosius, kada vienas iš mūsų 
baigia šios žemės kelionę į anuos 
didžiuosius tolius.

Taip pat graudžiai, kaip tūks
tančius mūsų brolių, nesenai iš
lydėjome ir Lietuvos ministerį 
Washingtone Povilą žadeikį. Vi
si apie tai parašė gražų žodį, nes 
ir rašyti nebuvo jau taip sunku, 
nes Povilas žadeikis nebuvo jo
kia politiniai kontroversinė as
menybė, o ištikimas Lietuvos 
sargas, Lietuvos valstybės vy
riausybės pastatytas eiti atsa
kingų pareigų.

Velionis Povilas Žadeikis jau 
senokai buvo pelnęs poilsio. Jo 
sveikatos padėtis, kad ir prie di
delių pastangų, nebeleido akty
viai eiti svarbių pareigų. O gerai 
žinoma Lietuvos valstybės padė
tis negalėjo sudaryti tokių sąly
gų, kad į jo vietą ateitų kitas, ir 
nauju užsimojimu ir nauja ener
gija stotų į darbą. Reikėjo ten
kintis tuo, kas buvo, ir dirbti 
tiek, kiek fiziniai ištekliai leido. 
Ir tai jokia paslpatis, kad lietu
viai patriotai susirinkę būrelin 
padejuodavo, kad Liet, valstybės 
sargai pačiuose svarbiausiuose 
postuose perdaug amžiaus naštos 
slegiami. Ir visi rūpindavomės, 
kad su jų mirtimi Lietuva neiš
vengiamai praras turėtus postus, 
turės tenkintis mažesniais. Dar 
džiaugimės tik tuo, kad sovieti
nės klastos ir pavergimo nepri
pažįstančios valstybės, o jų tar
pe pirmoje vietoje JAV, mūsų 
vieno ar kito įgalioto ministerio 
mirtimi, neuždarys mūsų pasiun
tinybių. Ten darbas eis ir toliau, 
kad ir mažesnio rango atstovų 
tvarkomas.

Su ministerio Povilo Žadeikio 
mirtimi neišvengiamai vėl iškilo 
klausimas, o kaip bus su mūsų 
Diplomatijos šefu min. St. Lozo
raičiu. Ar jis galėsiąs į mirusiojo 
vietą, kad ir mažesnio rango, pa
skirti naują įpėdinį?

Tą klausimą, pikta forma, vėl 
diplomatijos šefo titulą rašyda
mas tarp kabučių iškėlė ne Vil
nies ir Laisvės redaktoriai, bet 
Naujienų redaktorius ir ALT se
kretorius Pijus Grigaitis. Ir iš tų 
jo parašytų eilučių aiškiai ma
tyti, kad labai džiaugtųsi, jei St. 
Lozoraitis nieko negalėtų pada
ryti. Dar net užsimena, kad visa 
tai padarys ne kas kitas, kaip, 
pats Valstybės Departamentas...

Sekant tą Bijaus Grtgrucib 
logiką išeina, kad mums naują, 
mirusio min. Povilo Žadeikio įpė 
dinį, paskirs svetimieji. Tai jai 
labai pikto, logikos nustojusi: 
ir bendram Lietuvos valstybė 
tęstinumui kenkiančio politiko 
nuomonė.- Pijui Grigaičiui ne 
svarbu ką rašo N. Y. Times, pa 
siinformavęs Valstybės Departa
mente. Jam svarbu tik susidariu
sią proga paskleisti naujų drum
stimų.

Dar gražiau pasielgė Maskvos 
garsiakalbiai Vilnis ir Laisvė. 
Jie, kaip susitarę, greičiausiai iš 
šalies apšviesti pranešė, kad mi- 
ręs Povilas žadeikis Lietuvai 
Waahingtone atstovavo tik iki 

etų. Atseit iki to Laiko, 
kada Maskva Lietuvą ginklu už-

riame nutarta visiento bfendtai 
LITUANW vajų pravėštljĮlĄAį 
tinimo vajaus komitetą * įeiną: 
Studentų Sąjungos atstovas — 
nio Skautų Sąjūdžio —/V- .ya- 
atstovaa'~-!A. Polikaitto, Santa
ros — P.: jaįsiukonis, AkademL 
nio Ekautijf Sąjūdžio -J- V. Vįšt 
riakojto. Komiteto pirmininku 
yra V. Variąkojis, 1730 S. Ho- 
bart, Los Angeles, Calif., RE 
4-7790. j

Vajuje tallnninkauja .vtoa eilė 
organizacijų ir asmenų. Prenu
meratas, aukas ir adresus pra
šome siųsti Nurodytu V. Varia- 
kojo adresu. <
• P. Jasaitis*: Dirvos skaitytojas 
iš Newarlc,;l& J. rato: "Esu aįlp; 
nos sveikatoj bet už Dirvą siun- 

i.runnninrLt u iriom a

• Prancūzijoje, Gnuse, mirė 
Bronė Kllmienė, buv. Lietuvos 
atstovo Paryžiuje,. Petro Klimo 
žmona.
• PU mirė Petras Piva-

aktyvus daugelio lietuvių
ijų narys. Buvo 74 m.

us. Laidojamas Čikagoje, 
Tautinėse kapinėse.

1
• Lietuvoje, Kybartų - Palangos 
linijoje bus ieškoma žibalo šalti
nių. Kas 30 klm. nuotoliu būsią 
daromi 1 klm. gylio gręžimai, 
jei tai neliks propaganda, kaip 
pas komunistus įprasta.
• Heteingin Sanomat, įtakingas 
Suomijos dienraštis, gegužės 
mėn. 6 d. numeryje paskelbė ilgą, 
iliustruotą rašinį, apie lietuvių 
šventę, įvykusią prieš 40 metų.'ėjų prenumeratą dviems me- 
Rašinys iliustruotas prof. A. R. 
Niemi paminklu, gep. V. Nagiaus 
atvaizdu ir suomių-lietuvių bi
čiulių dalyviais.
• Dr. Bruno Kalvaitis, išlaikė 
Massachusetts valstybės nusta
tytus draudimo brokerio (Insu- 
rance brokerį egzaminus ir ža
da greitai pradėti darbuotis toje 
srityje, šalia nekilnojamųjų tur-

| tų (Real Estate) brokerio darbo.
• Į Lituanus platinimo vajų įsi
jungė Kalifornija: įvyko studen
tiškų organizacijų posėdis ,ku- 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ėmė ir pavergė. Jiems vis svar- : 
bu Maskvai pakodiluoti ir naujų 
malonių įsigyti.

Kiekvienam tauriam patriotui 
turėtų būti tik džiaugsmas, kad 
mes dar turime institucijų, ku
rias vadinkime vienokiais ar ki
tokiais vardais, bet su kurių pa
tvarkymu kiti, kurie Lietuvos 
pavergimo nepripažįsta, dar 
skaitosi. Ir mums šiuo atveju 
nesvarbu, Jonas, Stasys ar Pet
ras tai gali padaryti, bet labai 
svarbu, kad gali ir kad tos Lie
tuvos valstybingumui atstovau
jančios institucijos nelieka be 
vadovybės. O nė kiek nereikia 
abejoti, kad į tų institucijų va
dovais ateis tokie asmenys, ku
rie tomis aplinkybėmis gali pa
tys geriausieji ateiti.

Ikišiolinė praktika parodė, kad 
tuo neteko skųstis. Asmenys, ku
rie tos institucijos buvo patvar
kyti vienokį ar kitokį diplomati
nį darbų kitur dirbti, tiems dar
bams buvo rūpestingai parinkti 
ir jie, pagal galimybes, savo pa
reigas tinkamai atlieka. Todėl ir 
šiuo atveju, kada į mirusio min. 
Povilo žadeikio vietą bus numa
tomas asmuo, tikrai tikėkimės, 
nebus praleistos jokios aplinky
bės, kurios liktų neapsvarstytos. 
Reikalas perdaug rimtas ir lie- 

. čia ne kurio vieno asmens ar ku- 
’ rios vienos grupės reikalus, bet 

liečia pačią Lietuvą.

tams.”
Ačiū pavyzdingam skaitytojui.

CHICAGO

v Ir**?* ■•

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRuapcct 8-1717 
Rezidencijos REpabllc 7-7898

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
V AL.: 1-8 popiet Ir 7-8 v. rak. 

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

Rezid. 3241 W. 86th PLACR

Tel. offlc'o BVerglade 4-7879 
TeL buto GRaeeland 2-929$ 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė 
Chicago 22, I1L

V AL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirtnatL, 
antrad., lutvirtad., penktatL, 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. JeJtadieniaia.

f

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

WtST SIDE 
RADIATORCO

’Motor'g Steam Cleaned”

7746 LORAIN AVENUE

ME 1-6440

%

Aplankyk Savo Bažnyčią
Memorial Dienoj

BARTU NEK
CLOTHERS

FINANCE YOUR
APPEARANCE

A MODĖRN TEN-PAY-PLAN

14958 St. Clair Avė.
6529 Union Avenue

833 Prospect Avenue

iiiihiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiui'

režtoorius 
Prieš 

vestlbiulyjAtzdto

D-jos Valdyba.;
Salės ir|aMūOB; „ 

darbą sutiko atlikti mūsų visuo
menei jau žinomas gabiu me- 
nininkAS'Vį'Vitkau;

Iki šiol 'per įkelto metus labai 
kruopščiai Ir meiliškai tokių mi
nėjimų sales to scenas dekoruo
davo menininkas VI. Vijeikto, ne
imdamas už savo darbą ir triūsą 
jokio atlyginimo. Tai buvo jo 
didelė auka. Už tai Čikagos Lie
tuvių Taryba labai dėkinga VL 
Vijeikiui.

? Minėjimas prasidės punktua
liai.

Įėjimas minėjiman nemoka
mas'.

Visi Čikagos lietuviai, ir sve
čiai besilankantieji tuo metu Či
kagoje, prašomi minėjime aplan
kyti. K. P.

PLUMB1NG SUPPLIES

6215 Camegie Avenue

UT 1-2400

RUOŠIA ĮDOMŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMĄ 1

š. m. gegužės mėn. 15 d., 7:80 
vai. vak. Dariaus-Girėno namų 
patalpose įvyko Čikagos Alto po
sėdis, pirmininkaujant Teodorui 
Blinstrubui ir sekretoriaujant S. 
Rauckinui. Dalyvavo vicepirmi
ninkai: prel.Ig. Albavičius ir Dr. 
A. Rudokas bei 14-ką tarybos na
rių. 1

Posėdžio pradžioje atsistojimu 
ir susikaupimo valandėle pagerb
ta atminimas tVashingtone mi
rusio Lietuvos įgalioto ministro 
Povilo žaideikio. Po to, perbėg
ta visa eilė dienotvarkės punktų 
ir ilgiausia Bustota besvarstant 
liūdnų birželio mėnesio įvykių 
Lietuvoje (1941 m.) minėjimo 
rengimo reikalą.

čia įgudusio organizatoriaus 
stilium referavo T. Blinstrubas. 
Tarybai visi' jb projektai ir pa
siūlymai patiko, ir vienbalsiai 
buvo nutarta minėjimą rengti 
birželio 15-tą 7 vai. vak. Maria 
aukštesniosios mokyklos audo- 
torijoj.

Minėjimas žada būti įdomus ir 
įspūdingas. Bus pakviesta ir žy
miųjų amerikiečių — politikų 
kalbėtojų. Vienas.tokiu numaty
tas senatorius John Kannedy 
(Mass.). Gi jei jis negalėtų, bus 
pakviesta kongresmanė ponia 
Crurch, kuri yra žinoma kaipo 
gera kalbėtoja ir gera lietuviškų 
reikalų žinovė.

Iš savųjų, lietuvių kalbėtojų 
besirenkant suminėta visa eilė 
visuomenės veikėjų pavardžių. 
Pagaliau, prelatas Albavičius pa- 

. siūlė cicerietį žurnalistą ir poli
tikos komentatorių savanorį-kū- 

| rėją Kazimierą Sruogą. Kas iš 
. jų sutiks pasakyti mums {domią

JŪRŲ SKAUTŲ VAKARAS
Chicagos jūrų skautai ruošia 

linksmą tokių vakarą Lietuvių 
Auditorijoje, birželio 1 dieną. 
Vakaras pavadintas "Jūrų Dug
ne" ir salė bus atitinkamai išde- 
koruota. Numatyta įdomi pro
gramą, kurioje tarp kitų pasiro
dymų dalyvaus ir jūrų skautų 
tautinių tokių grupė "Neringa”, 
vadovaujama Gražino* Sabaliū- 
naitėa.

Vakaro pelnas skiriamas laivų 
įsigyjimui.

Jūrų skaučių "Vaivos” laivo 
vadė Dalia Lukošiūnai tė ir jūros 
skautų "Baltijos Jūros” tunto 
adjutantas Liudas Slėnys rūpi
nasi maloniu svečių priėmimu.

Chicagos visuomenė turėtų 
dalyvauti to parętpM jūros skau
tų pastangas iškelti lietuvišką
sias trispalves ant Michigano 
ežero.

Aplankyk Savo Bažnyčią 
Memorial Dienoj

JIM CONNELL
CHEVROLET. INC.

THE F1NEST BVER BUILT

SEĘ THE NEW 1957 CHEVROLET

1258 East 105th Street CE 1-7060

NAUJIENA!!!
PINIGAI siunčiami į Sov. S-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją.
Pilnai garantuota 

oficialiai
100 rublių 110.00

Persiuntimas atseina 85.00. ■ ■>-, ->---- - r.......-...... ...... ■-------
Perlaidos didžiausia suma 850.00'kalbą, išgirsime ir pamatysime 

Tačiau galite siųsti perlaidų 
kiek norite.

GRAMERCY
Shipping Co., Ine.
744 BROAD STREET, 

NEWARK, N. J,
Licenesed and Bonded by N. J.
Statė Banking Commission

ir

Boyntoir D.Murch 
president* A: Traunuar

Fred F< tėpetig . .. ; 
Vice-Presidcnt £ Secratary

i šiemet norima apsėiti be ilgų, 
nusibosiančių kalbų, bet išgirsti 
tikrai meistriškai trumpą, bet 
turiningą ir įspūdingą kalbą.

Apie nekaltų žmonių kalini
mus, žudymus ir deportaciją jau 
visi prisiklausėme ir prisiskaito- 
me. Reikia be verkšlenimo su
kelti žmonių Širdyse ryžtą gelbė
ti savuosius plačiose Sibiro tai
gose ir kitur pasaulyje išblaš
kytus. Taipgi ryžtis patiems iš
tverti lietuvybėje iki naujos mū-

■ . "FT-I ■ ■ I

MES ESAM PATENltlNTI PRANEŠDAMI
APIE SUKŪRIMĄ

Aplankyk Savo Bažnyčia Memorial Dienoj

1111 EAST 200th STREET

IV 1-3800

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandie*, *ėra reikal 
laukti nei mėty, nei mėnesiai

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

-i

OFFICERS

pabaigos!

.» .
■

MIKCH & CO„ INC
330 HANNA BU1LDING ♦ CLKVMLAllDtApUM) 

Mfrmben, New Yorlt Stock-fes

*arr 
Vico -PrdąlAaUA

■

, RfeCįlSTRŲOTl ATS 
Joseph Ė. Lemon. ” J .

•. Edyard L. Ri,
Telephone: CtU/ny, 1-4871

y-' . .... . ...

by Clevaland’s Leadirig

■........ IRMAAiMAA
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THOMAS J. UNIK CO

INSURANCE AGENCY

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

HILDEBRANDT PROVISION CO

8619 WALTON ME 1-3700

f

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

SERVING THE FINE$T CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR A VE PR 1-0190

CHICAGO 32, ILL.
4102 Archer Avė. Telef. FRemont 
6-6399. Kasdien 9-7, trečiadieniais 
9-5 vai.

ši naujai pagaminta raketa, 300 mylių spinduliu, gali numušti kiekvieną nereikalingą lėktuvą. 
Nuotraukoje: 1. raketa iššovimo vietoje, 2. raketa iššaunama ir 3. raketa lekianti į taikinį.

EVERYTHING IN INSURANCE
«

East 9th St. Pier Bldg.

I.

&

Prieš porą metų į vieną Šven
čionių rajono kolchozą atsikraus
tė naujas pirmininkas: komunis
tas, studijavęs Vilniaus univer
sitete, partijos atsiųstas ir, ži
noma, vietos žmonių tuojau "iš
rinktas” pirmininku.

Kolchozas, nors ir Malenkovo 
vardu vadinamas, buvo, prastas: 
už 1954 metų darbo dienos nor
mą 1955 metų pradžioje išmo
kėjo atlyginimo tik po 29 kapei
kas ir po 400 gramų grūdų, arba, 
pavertus viską pinigais, apie 
rublį ir 10 kapeikų už darbo die- 

|nos normą. Kadangi rublis pagal 
jo perkamąją vertę Lietuvos 
žmonių dabar lyginamas su maž
daug 10 lietuviškųjų centų, tai 
už darbo dienos normą išėjo apie 
11 lietuviškų centų ...

Partijos atsiųstas pirminin
kas dabar džiaugiasi, kad per 
dvejus metus reikalai labai pa
sitaisė ir už 1956 metus už dar
badienį (tai yra, už nustatytą 
tam tikro darbo normą) išmokė
ta po pusantro kilogramo grūdų, 
po maždaug 9 gramus cukraus, 
ir po 4.50 rublių, o už darbadie
nius atliktus prie linų dar po 8 
rublius priedo. Išvertus rubliais 
— 7.60 rublių už darbadienį (ar
ba 15.60 rb. už "lininį” darba
dienį). įsivaizduokim, kaip būtų 
džiaugęsis tokiu "geru” atlygini
mu žemės ūkio darbininkas ne
priklausomybės laikais, gavęs 76 
centus (arba net ir 1.56 lito) už 
darbo dieną, be maisto!

O pabrėžiama, kad tai jau la- 
, bai geri atlyginimai. Trijų as

menų šeima šiame kolchoze 1956 
metais atidirbusi net 1400 dar
badienių (vidutiniškai kiekvie
nas asmuo po 473 darbadienius) 
ir gavę 2227 kilogramus grūdų, 
45 kiligramus cukraus ir "apie 
15,000 rublių”. Pavertus viską 
rubliais, susidaro ganą įspūdin
gai skambanti suma — maždaug 
19,900 rublių, arba maždaug po 
6,634 rublius vienam asmeniui 
už metų darbą. Tai būtų maž
daug tokia vertė, kaip nepriklau
somybės laikais 663 litai.

Lietuvoje žemės ūkio darbi
ninkai pinigais per metus uždirb
davo apie 300-400 litų, bet užtat 
šalia piniginio atlyginimo gau
davo visą išlaikymą, tai yra, 
maistą, butą ir darbo drabužius. 
Kolchozo darbininkas rišu tuo 
turi pats pasirūpinti, žinoma, už 
660 litų per metus (55 litai per 
mėnesį) žmogus jau galėjo ne
mirti badu, bet gyvenimas nega
lėjo būti žavingas... Nežavin- 
gesnis jis ir su 550 rublių per 
mėnesį, kai už batus tokios su
mos ne Visada gana.

Minėtasis uždarbis tame ge
rame (geru vadinamame!) kol
choze teko tik vienai šeimai, ku
riai per kažkieno malonę pasise
kė gauti tokius darbus, kuriuos 
dirbdami jie galėjo per vieną 
faktinę darbo dieną vis gauti už-' 
skaitą už du ar net tris darba
dienius.

Jau kita to paties kolchozo (ir
gi trijų asmenų) šeima teuždir-

bo 996 darbadienius ir gavo grū
dų pusantros tonos,-cukraus 30 
kilogramų, o pinigų — 12,000 
rublių. "Šiai šeimai metinis už
darbis išėjo jau tik po 5,100 rub
lių asmeniui (grūdus ir cukrų 
pavertus pinigais), tai yra maž
daug 510 litų ekvivalentas.

"Vot”, __ didžiuojasi komu
nistas pirmininkas: — "tokių as
menų mes galime susirasti ne 
vieną, ne du ...” Na, leiskime, 
kad yra ir dar trys, keturios ar 
daugiau šeimų, kuios bus uždir
busios panašiai į tuos pavyzdi
nius. Bet dauguma kolchoze dir
bančiųjų vistiek turėjo tenkin
tis, sakysim, iki 200 darbadienių 
užskaita, ir daugumas negalėjo 
gauti nei tų riebiųjų *’lihinių" 
darbadienių. Jie už darbo dieną 
gavo tik po pusantro kilogramo 
grūdų, po nepilną arbatinį šaukš
telį cukraus ir po puspenkto rub
lio, arba, viską įvertinus rubliais, 
tik apie 7,600 rublių, o visas jų
metinit uždarbio — apie pusant
ro tūkstančio rublių, arba apie 
pusantro šimto litų ekvivalen
tas...

Kaip iš to "gero” uždarbio ga
lima gyventi? Vienintelis išsi
gelbėjimas — tas 60 arų ptotelis 
visai šeimai. Iš jo ir gyvena, o 
darbas kolchoze — baudžiava, 
kurios neatlikęs ir to sklypelio 
nustosi.

' Toki dalykai dedasi "pakilu
siame” kolchoze,, kuris jau rodo
mas kitiems pavyzdžiu. Dar prieš 
porą metų jame žmonės už me- 

j tus darbo turėjo tenkintis "at
lyginimu” apie 220 rublių (22 
litai!). Betgi ir dabar tų "paki
lusių** (arba, kaip tenai dabar 
sako, "priešakinių”) kolchozų 
yra tik po vieną kitą, daugiausia 
po keletą rajone (iš viso kolcho
zų kiekvienam rajone yra vidu
tiniškai apie 24). Visi kiti tebė
ra toki, apie kurių uždarbius 
viešai nekalbama.

Chicagoje perduodant mūsų 
kūrybines vertybes artimai ben
dradarbiavo rašytojai, muzikai, 
mokslininkai, dainininkai, daili
ninkai, aktoriai. Toks tąmpruš 
ryšis tarp kultūrininkų siekiant 
bendro tikslo yra gražus pavyz
dys kaip reikia dirbti lietuvių 
kultūros puoselėjimui.

. — rm —

NAUJI PAGERINIMAI 
SIUNTINIŲ PERSIUNTIMUI

Žmonės vis daugiau domisi 
siuntinių siuntimo reikalais. 
Daugelis jau seniai juos siunčia, 
kiti pradeda dabar. Mūsų laik
raštyje buvo rašyta, kad nuo ge
gužės 1 d. Globė Travel Service 
— Parcel Department savo įstai
gose vartotus drabužius vertina 
reališkai, pagal jų vietos kainą.

Be to, Globė Travel Service 
prezidentas Maurice Rifkin dar 
painformavo, kad gavėjo pasira
šytas kvitas j šį kraštą bus siun
čiamas oro paštu. Tuo būdu siun
tėjas greičiau sužinos apie siųs
to siuntinio įteikimą adresatui.

Toje firmoje sutvarkyta taip, 
kad paštu atsiųsti siuntiniai tos 
firmos įstaigose peržiūrimi tuoj 
ir tą pačią dieną išsiunčiama sąs
kaita siuntinio siuntėjui. Bendrai 
daroma viskas, kas galima, kad 
siuntiniai greičiau pasiekt adre
satą.

Reikia dar pasakyti, kad Globė

-■ * •

CHDTS RED DRAGON RESTAURANT

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

TEATRO POPIETE
Gyvosios Lietuvybės Mėnesio 

ketvirtoji ir paskutinioji popietė 
buvo pašvęsta mūsų teatrui. La-

minimu! 5000 svetimtaučių..Žur
nalo prenumerata tiktai 1 dole
ris. "Lituanus” administracijos 
adresas: "Lituanus'*, 916. Wil- 
loughby, Brooklyn, N. Y.

• Vladas Gylys išrinktas j Los 
Angeles scenos mėgėjų sambūrio 
vadovybę, kurioje eina techniki
nio vadovo pareigas. Buvęs San
taros skyriaus pirmininkas Pau
lius Jasiukonis įeina j evangeli
kų jaunimo Jiūrelio valdybą.

• New Yorko skyrius jau išlei
do keturis numerius biuletenio 
”Ncw Yorko Santara”. Paskuti- 
nisys numeris buvo išsiuntinė
tas santariečiams ir kitose vie
tovėse. Turihy.je apžvelgta Gy
vosios Lietuvybės Mėnesio dis
kusijos New Yorke, duota smul
kiu pranešimų iš Santaros ir stu
dentų veiklos ir skyriaus vieno 
susirinkimo humoristinis apra
šymas eilėraščio forma. Biulete
nis atlieka svarbią pareigą palai- • 
kydamas artimą kontaktą tarp 
New Yorko skyriaus narių ir su
teikdamas jiems daug informa
cijų.

• šiuo metu renkamos prenu
meratos įdomiai moksliniai kny
gai "Ancient Symbolism in Li- 
thuanian Folk Art” (Senoji Sim
bolika Lietuvių Tautodailėje). 
Knygos autorė yra žinoma mūsų 
mokslininkė Dr. Marija Gimbu
tienė, o ją leidžia anglų kalboje 
Indianos universiteto American 
Society.

Knyga bus iliustruota senojo 
lietuvių liauides meno (varps
čių .margučių, kraičio skrynių, 
stogų žirgelių, gražiųjų koplyt
stulpių bei kryžių) nuotrauko
mis.

Knyga įsigyti rekomenduotina 
visiems studentams. Jos kaina 
tik $2.50 iš anksto užsiprenume
ruojant pas autorę: Dr.'M. Gim
butiene, 4 Rutledge Street, Bos- 
ton 32, Mass.

•
• Santaros Chicagos skyrius 

pravedė Motinos minėjimą per 
Sofijos Barčus radijo programą. 
Minėjimas buvo skirtas trims 
Motinoms: Amerikoje, Lietuvo
je ir Motinai Lietuvai. Progra
moje dalyvavo Rita šimanskytė, 
Gabrielius Gedvilą ir Raimundas 
Mieželis.

• Aušra Venclovaitė, buvusi 
Santaros Urbanos skyriaus iždi
ninkė, gavo stipendiją ir išvyko 
j Muensterio universitetą Vokie
tijoje gilintis vokiečių kalbos 
studijose. Ji buvo baigusi Illinois 
universitetą bakalauro laipsniu. 
Džiaugiamės kolegės Aušros at- 
siekimu, nes, berods, tai pirmas 
atvejis, kai lietuvė studentė JAV 
gavo stipendiją studijuoti užsie
nyje.

• Per Atvelykį Toronto įvyku
sioje lietuvių sporto šventėje 
įvairiose komandose dalyvavo ir 
būrys santariečių. Prie šventės 
rengimo nemažai prisidėjo FASK 
narys Rytas Babickas.

• Gegužės mėnuo yra paskelb
tas žurnalo "Lituanus” rėmimo 
mėnesiu, šis žurnalas numeris po 
numerio eina geryn. Tai gražus 
visos eilės studentų darbo rezul
tatas. žurnalas ypač sustiprėjo 
kai jo atsakingu redaktoriumi 
buvo Leonas Sabaliūnas. Kvie
čiame visus paremti "Lituanus” 
leidimą užprenumeruojant jį ko
kiai nors svetimtaučių instituci
jai. Labai svarbu, kad "Litua
nus” pasklistų kaip galima pla
čiau. Norima jį 'siuntinėti bent

bai išsamią ir puikią! perduotą 
paskaitą "Lietuvių įaminė kū
ryba ir teatras” skąltė rašyto
jas bei aktorius Aniiuuis Rūkas. 
Paskaitoje buvo išryškinta teat
ro įtaka draminei kūrybai. Geros 
draminės kūrybos ‘ iSaivystimui 
yra būtinas stiprus teatras. Ne
turėjimas pastovaus Hetuvių te
atro tremtyje daro ilidelę žalą 
mūsų kūrybai.

Istorinėje teatro, apžvalgoje 
buvo paliesti lietuvių teatro pir
mieji žingsniai, irgi tuometinėje 
tremtyje, Maskvoje, Petrograde, 
Latvijoje; mūsų mėgėjų teatro 

i” — 
stiprinęs dvasinę kovą su oku
pantu ; Nepriklausomos Lietuvos 
teatro augimas ir išsivystimas; 
didieji mūsų dramaturgai Vin
cas Krėvė, Balys Sruoga; trem
ties ir šiuo metų dramos kūri
nius rašą rašytojai Vyt. Alan
tas, A. Laucius, Ant. Škėma, A. 
Landsbergis, Kostas Ostrauskas.

Paskaita puikiai parodė mūsų 
teatro ir draminės kūrybos kelią 
nuo užgimimo iki dabar. Prele
gento žodis buvo palyginamai 
trumpas, nenuklystantis į paša
lius ir įspūdingai pertiektas. Ne
vienam šių dienų mūsų paskai
tininkui būtų naudinga pasimo
kyti iš Antano Rūko kaip skai
tyti paskaitas...

Meninėje dalyje buvo patiek
tos Vinco Krėvės kūrybos iš
traukos. Aktoriai Alfas Brinką 
ir Vytautas Valiukas spalvingai 
perdavė Gelovinio ir Šarūno dia
logą iš dramos "Šarūnas”. Iš-

Travel Service atstovauja visas 
laivininkystės bendroves ir oro 
linijas. Toji firma turi specialų 
skyrių kelionėms į SSSR ruošti. ... . -----
Globė Travel Service veikia jau I tinklas — "daržinių teatras' 
25 metai. 1 -

PINIGŲ PERSIUNTIMAS 
į LIETUVĄ

Pastebėjote mūsų laikraštyje 
skelbimą .kad' galima' siiįsti pini
gus į Lietuvą, o taip pat į SSSR. 
Tokioms operacijoms patarnau
ja Gramėrcy Shipping, Co. — 
744 Broad Street, Newark, N. J. 
Tokioms piniginėms operacijoms 
vykdyti toji firma turi leidimą 
iš New Jersey valstybinės ban
kinės komisijos.

Reikia pažymėti, kad toji fir
ma yra vienintelė, kuri turi tokį 
valdinį leidimą siųsti pinigus į 
SSSR ir Lietuvą. Tai firmai va
dovauja patyrę finansininkai, 
europiečiai, gerai žiną bankines 
operacijas. Siuntusieji pinigus į 
Lietuvą, iš gautų pakvitavimų 
sužinojo, kad pinigai gavėją pa
siekia per dvi savaites.
■■■■■MMBB6Rni!lIUKnniOISi!H3CWUilWlOT8B9!IUntMnnMH1Wnnii3BIMBi

trauką iš ”Ak toji Amerika, kad 
ji kur pražūtų” humoristiniai 
ir vaizdžiai patiekė aktoriai Sta
sė Kielaitė ir Jonas Kelelius. Pa
baigai Alfas Brinką jausmingai 
padeklamavo "Dainą apie Arą”.

Labai maloni meninė dalis dar 
kartą įrodė mūsų aktorių pajė
gumą bei Vinco Krėvės kūrybos 
įspūdingumą.

Jaunųjų menininkų darbų per
žvalgoje buvo pristatyta Dalia 
Juknevičiūtė. Jos saviti kūriniai 
sukėlė nemažai susidomėjimo. 
Ypač įdomios ir gilioB buvo jos 
išstatytosios litografijos. Dalia 
Juknevičiūtė yra viena iš stip
riausiųjų mūsų jaunųjų dailinin
kių.

Popietę gražiai vedė ir Gyvo
sios Lietuvybės Mėnesio užbai
giamąjį žodį tarė rašytojas Al
gimantas Mackus. Gyvosios Lie
tuvybės Mėnesį pravedė Santa
ros ir šviesos Chicagos skyriai.

šio mėnesio įdėja gimė San
taroje norint giliau pažvelgti į 
tai, kas lietuvybėje yra gyva. 
Gyva joje yra ne tik tai ką ma
tome šiandien, bet ir tos mūsų 
tautoje amžių bėgyje sukurtos 
vertybės, kurios pajėgia patrauk
ti šių dienų jaunąją kartą. Jų kū
rėjai yra tautos stipriausieji na-

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

GEROS ŽINIOS VISIEMS
KURIE NORI SIŲSTI SIUNTINIUS I LIETUVĄ AR 

KITAS SSSR DALIS
Po didelių šios firmos pastangų INTOURISTae vėl patvarkė, kad 

vartoti drabužiai siunčiami j Lietuvą ir kitas SSSR dalis būtų vertinami 
kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai šios firmos įstaigose bus 
įvertinami realistiškai, tad

NEREIKĖS MOKĖTI UŽ NEŠIOTUS DRABUŽIUS 
tiek, kiek už naujus, o tik tiek, kiek tie drabužiai verti vietos rinkoje.

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas: 
PHILADELPHIA 6, PA.
716 Walnut St, Tel. L(5mbard 3-3455. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

NEW YORK 23, N. Y.
1991 Brosdway. Tel. LYceum 5-0900. 
Kasdien ir šeštadieniais 9-5, (sekma
dieniais uždaryta).
DETROIT 10, MICHIGAN
6446 Michigan Avė. Tel. TAahmore 
5-7560. Pirmad., trečiai!., ketvirtad. 
8-6, penktad; ir šeštadieniais 9-9 vai. 
SOUTH BO8TON, MASS.
Room 10 Ellis Bldg., 409 E. Broadvvay 
Telef. ANdrew 8-8764. Kasdien 9-5, 
šeštad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vai.

CLEVELAND, OHIO
1165 East 71 St Tel. UTah 1-0807.
Kasdien 10-7, šeštadieniais 10-5 vaL

Galite siųsti maisto produktus, rūbui, rūbams medžiagas, avalynę,
vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir garantuojamas 
pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gauna gavėjo pasi
rašytą pakvitavimą.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima. -'"Š4MIO

Veikiama specialiu susitarimu su INTOURIST (Maskvoje ir siuntiniai 
siunčiami- i visiąi Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami čia, taip, kad ‘gavėjas 
neturi ^primokėti.

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo Įstaigose turi įvairią 
audeklą, maisto produktą ir kitą savo klijsntų patogumui.

Siuntinius galite Parcele Dep. Globa' Travel Service įstaigoms shjsti 
paštu, tuoj gausite sąskaitas ir jūrą siuntiniai bus sutvarkyti ir išsiąsti 
paskyrimo yieton. . ' „ ■

' Savo siuntinius siųskite per ištaigą, kuri savo pasitikimumą Įgijo 25 
metą goru patarnavimu.

Prašykite informaciją ir katalogą.

JUMS PATIKS

tiktai 
Stroh’s
alus
turi*

'“Šviesesnis, skoningesnis, 
daugiau gaivinantis 

malonumas, gaunamas 
verdant prie 2000 laipsnių 
Taip, tik Stroh’s alus tą 

turi. Yra vienintelis 
Amerikoj ugnim 
verdamas alus!

Dabar už vietines kainas

YRA ŠVIESESNIS!
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FRANCES P. BOLTON

CONGBESSMAH

22nd District
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THE YODER
COMPANY

CLEVELAND, OHIO

D
ŠEŠTj
TIN8S MOKYKLŲ MOKSLO

Gegužės M’A’ į 
dieninės Ir Lituani
lų mokslo ąwh| suid 
kilmės pradedamos šv,; 

į parapijai, :bain>ti • - 
mis nub llyih fldl 
dose dalyvauja moksleiviai ir lie
tuviškai visuomenė. Fa pamaL 
dą Hubbord A Begley g. kampas
— Masonų salėj- įvyksta'n 
leivių ir visuoinėnės užkandžiai. 
Po užkandžių oficialioji dalia — 
akademija: pažymėjimų įteiki*

I mas ir meninė dalis. \
I šeštadieninės ir Lituanistinės 
mokyklų Tėvų Komitetas mate
liai kviečia visą lietuviškąją vi

suomenę savo atsilankymu pa
remti mūsų kultūrininkų sunkų
— pasiaukojindb kupiną darbą.
Būtą gera ir džiugu, kad ir čia 
pademonstruotume savo vienin
gą nuomonę lietuvybės išlaiky
mo galbūt svarbiausiame kovos 
bare. < V .14'

I 1956-1957 mokslo metais pasi-
I šventusiai darbavosi šie moky-
II tojai: Kazys Gricius, Aldona Dū
li laitienė, Pranas Zaranka, KriB- 
11 tina Daugvydienė, kun. K. Simo- 
I navičius, muz.-vargon. Albertas 
I Mateika. Viso šeštadieninę mo-
I kyklą lankė 63 mokiniai.
II Lituanistinėj mokykloj mokė: 
11 L. Bulgaris, A. Vaškelis, K. Gri-
I cius. įvairius mokyklinius paren- 
9 gimus — vaidinimus, montažus
II — ruošė, mokė ir vadovavo Jus
li tas Pusdešris. Lituanistinėj mo
li kykloj mokėsi 48 mokiniai.
| Metų bėgyje, negalima nuty
li lėti, abejose mokyklose mokyto

javo Albertas Misiūnas, Jonas 
Švoba, Jūratė Pečiūrienė, Anta- 

| nas Januškevičius, Angėlė Ru- 
9 seckienė, p. Rastenienė ir vienuo
li lės pranciškietės Teofanija ir 
9 Juozefina.
9| šešt. ir Lituan. mokyklą Tėvų 
D Komitetas visiems mokytojams 
BĮ ir kt. be kuo prisldėjusiems reiš- 
| kia nuoširdžią padėką.
I VL Mg.
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JUOSE

AUGUST PRYATEL

MUNICIPAL COURT
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CARPENTERS DISTRICT
COUNCIL

CARL J. SCHWABZEB. Parideni

GEORGE SHEWRING, Becr.iary

v.

t _ Nary. Thi FtPĘRAL DEPOSrT ;
$’ INSURANCE ČORFkjRATION ' Į 

TAUPYMO K . . —
VISOS TAUPYMO SĄSKAITOS APDRAUSTOS

2% MOKAMA už indelius 
tlįttST. CLAIR AVENUE 
15619 WATERLOO EOAD 

.. 3416 EAST 93nl 8TRįET

(GEN. WENCK ARMIJA)
/

Vertė: L. S.

-r

ČEKIU SĄSKAITOS

Į

HE 1*6063
IV 1-2400

BR1-6666
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THE HUMPHREY CO

EIJCLID BEACH PARK
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PIRMA GEGUŽINfi-PIKNIKAS
šiaulietis poetas Jovaras dai

nuodavo: Po šaltos žiemos, va
sara ateis, Lapais ir žiedais, že
mė apsiskleis.

Taip, visa Michigano žeme ap- 
siskleidė lapais ir žiedais. Gy
venk ir džiaukis gamtos grožiu!

Geriausia proga detroitiečiams 
bus pasigerėti pavasario grožiu, 
ketvirtadienį, gegužės 30 dieną, 
Memorial Day. Tą dieną įvyks 
S.L.A. 352 kp. pirmasis pikni- 
kas-gegužinė Beechnut G rovė 
Parke.

Pavasario nuotaikos pagyvini
mui rengėjai yra pakvietę gerą 
orkestrą, pasirengę aptarnauti 
valgiais ir gėrimais.

šios tautinės šventės proga ti
kima sulaukti svečią ir iš kitų 
koloniją. Taigi iki pasimatymo l 

Kuopos Pirmininkas

Aplankyk Savo Bažnyčią 
Memorial Dienoj

M. O. MATTLIN

•SPI.NET PIANOS

OF DISTINCTION

2027 EUCLID AVENUE

» 1-760

.y j.

5 '
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GRABLER COMPANY

6565 Broadway

Michigan 1-9260
I
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RICHMOND THEATRE

i

i.

j

THE F1NEST AND MOST MODERN
--■s-i r •••i ' ...

THEATRE

(Tęsinys H praeito numerio)
Vasario 14 d.,ryto W. Węnck su savo šoferiu Hermanu Doru 

vyksta j taip vadinamą — "Heinrich Himmler” SS Relchsfiurerio, 
Vokietijos policijos šefo ir Vyslos kariuomenės grupes vyriauste^t 
vado komendantūrą, kuri buvo Prenzlau mieste. Jiems priešais* 
važiuoja ilgos pabėgėlių vilkstynės iš Warthegau, Pomeranijos, 
Rytprūsių.

Išverktos bėglių akys mato generolą, tačiau, atrodo, jo ne
pastebi. Galbūt tai todėl, kad jie jau nustojo pasitikėjimo vokie
čių kariuomene, galbūt dėl sunkių ir balsių pergyvenimų. Tikriau- 

i šiai nemaža iš jų vėl sutiko Wenck po kelių savaičių, kai jis jiems 
pagaliau padėti galėjo, šiandien jis turi tylėdamas pro juos pra
važiuoti.

Jis mato jauną dvarininkę, vedančią keturis vertingus tra
kėną eržilus, — paskutinį savo turtą. Jis mato ūkininkes, kurių 
rankos ir kojos nuo šalčio juodai pamėlynavę. Jis mato šalia plen
to mažus gauburiukus, kuriuose šiaip taip palaidoti guli kūdikiai.

Himmler štabas Prezlau mieste yra keliuose mediniuose ba
rakuose. Reichsfiureris sutinka šarvuočių generolą Wenck man
dagiai, bet šaltai. Jie vienas su kitu tik trumpai tesikalba.

— Plačiau pasikalbėsime po valgio, — sako, lyg malonę 
darydamas Himmler.

— Pavalgęs aš tuojau pat išvykstu.
— Kaip tai? — klausia Himmler.
— Mano vieta yra ne čia, bet J rytus nuo Oderio.
— Ar tas reiškia, kad aš esu bailys?
— Apie tai aš nieko nesakiau. Aš tik pareiškiau savo, kaip 

karys, nuomonę, kur yra manoji vieta.
Fronte būdamas Wenck vadovauja pasirengimams pagrin

diniam puolimui, kuris turėjo būti nukeltas į vasario 18. Dviejų 
j dienų laike, mažais priešpuoliais, Wenck "apuosto” Žukovo frontą, 

ieškodamas silpnos vietos.' Vasario 17 d. sutraukia numatytas 
pajėgas.

Nuo nuolatinio dalinių lankymo ir puolimo organizavimo 
jis yra labai išvargęs. Paskutinę naktį praleido visai be miego. Ir 
gauna iš Hitlerio įsakymą atvykti Berlynan naktį iš 17 į 18-tą 
vasario.

Padėties aptarimas Reicho kanceliarijas būstinėje įvyksta 
4-tą vai. ryto. 5 vai. 80 min. Hitler jį atleidžia. Pakeliui į frontą 
šoferis Dom staiga sustabdo automobilį ir sako:

— Pone generole, aš nrttegaliu daugiau išsilaikyti. Aš pu
siau miegu. vrry

Jis vairavo beveik be pertraukos 48 valandas. Užpakalyje 
mašinoje miega ašmeninis Wenck gen. štabo karininkas, — ma
joras Kari geidei. Tačiau kiekviena sekundė yra svarbi. Puolimas 
tori prasidėti 8 valandą. Generolas pasikeičia su šoferiu vietomis. 
Iškrato iš cigarėtės tabaką ir jį kramto, kad neužmigtų. Kas vė

li liau įvyko, to nebeatsimena.
Jis važiuodamas užsnūdo ir atsitrenkė į tilto atramą. Ma- 

I šina dega, automatą amunicija sproginėja, šoferis ir majoras Sei- 
I dėl nuo smūgio išmetami ir nurieda nuo pylimo. Nors Dora yra 
I sunkiai sužeistas, bet jis grįžtu prie automobilio ir ištraukia 
I Wenck iš degančios mašinos. Jflenck sunkiai sužaistas. Jo unifor- 
I ma dega, šoferis Dom ritinėja generolą nuo šono ant šono, kol 
I liepsnos užgęsta. .

Guderian savo atsiminimuose, ryšium su šiuo įvykiu, rašo: 
į — Ptfolimas pradžioje sekėsi. Mes jau buvome pradėję ti
lt kėtis, kad, nežiūrint visą rūpesčių bei abejonių, jis pavyks ir mums 
I duos laiko sakantiems pasirengimams. Tuo momentu Wenck ištin- 
ij ka nelaimė. Jo nesant puolimas įstrigo ir nebebuvo galima jo vėl 
I išjudinti.
I . Betgi Waltheriui Werick nebuvo lemta mirti. Likimas buvo
I numatęs, kad vėliau šis vyras ir jo kariai nuo rusų belaisvės ap-
II saugotą pusę mlliono žmonių. Karo ligoninės operacinėj jam grįžo 
I sąmonė.

Kovo mėnesio pradžioje vis dažniau skambinama iš vyriau
sios Fiurerio būstinės į ramius poilsio namus prie Chiemsee. ežero. 
Vis dažniau teiraujasi ir Guderian adjutantas, pulkininkas-leite- 
nentas Freytag von Loringfaoven, kada generolas bus pasveikęs. 
”Papa Wenck”, taip vadindavo jį jo kariai, jaučia, kad kažko iš 
jo norima.

Ir jis neklysta. Sukrapštomos paskutinės Vokietijos pajė
gos. Tačiau tai nėra seniai bei vaikai — tai yra paskutinis rezer
vas, kiirį Vokietija dar turi. Taipogi tai' nėra vien įsivaizduota 
"dvasių armija”, kaip po karo daug kas -klaidingai galvojo. Tai 
yra jauni vyrai, ką tik baigę Reicho darbo tarnybą ir tūkstančiai 
kariūną. 10 divizijų, po 10,000 vyrų gauna gerus puskarininkiu^— 
bei viršilas ir prityrusius, narsius fronto karininkus. ąp

šios divizijos buvo surinktos dar neužimtose šiaurės, vidu
rinės ir pietų Vokietijos dalyse, ypač'Harze. Vėliau iš jų tapo su
daryta 12-oji armija.

Balandžio 7 d., nors dar nevisai pasveikęs, Wenck iš Bava
rijos vyksta į Fiurerio vyriausiąją būstinę Berlyne. Ten išdėstoma 
bendra padėtis ir jis paskiriamas 12-os armijos vadu.

Kad prieš Hitlerio įsakymą Wenck su šia jauna armija vi
sai ką kitą pasiekė, nei šis norėjo,-yra, kaip mes matysime, vienas 
iš didelių, nesitikėtų įvykių paskutiniame karo mėnesyje...

H OFENZYVA TIKS KIUSTRINU
Apie karinę padėtį paskutinėmis karo savaitėmis Węnck 

pasakoja:; .. .. .. . ■’ ■
;! pMWs?buvp žymMpąbtegėjuai. Jo
deštnioji rarika taip smarkiai drebėjo, kadi jis ją judriąją prilaig^ 
kytl turėdavo; Veidas labai išblyškęs. Vidujiniai, man atrodė, jlEjf 
buvo tapęs \ , r ", J ( • j
' Po įprasto padėties aptarimo Hitleris kreipėsi j mape: ■ • ,

— PonegeneroleWenck,aŠ8kyriuJusl2-oąąrmijos vy-

' ši armija dar buyo formacijos, stadijoj. Taibuvojaunį,

Easy Termą ęąn be Ąrranged
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Kėpdusiae tas magiau, kada viM grupe rytate tarta. 
M šalia, yftalką, išraMavimą, auvažiaviBą — yra 

Mtagfaą grcHiau, daug raugiau — yigiau negu Jis Manot

52,000. Tai buvo tos knygoA'Bni 

Pavyzdžiui, "ūkininko Advakta 
tas”, ^Sodininkystė” tr kitos, pri- 
taikytos ūkininką reikalav*- 
manu.

AR ŽINAI? ■MtaBasatasNta.
N. B-Nt

Kokia knyga kovo labiausiai 
populiari pasaulyje?

Čia turime galvoje knygą, ku
rią skaitytojai pirkdavo savo no
ru, be prievartos. Ne taip, kaip 
sovietų respublikose prievarta 
brukama visiems gyventojams 
"Trumpas komunistų partijos is
torijos vadovėlis" ar kitos pana
šios propagandinės brošiūrėlės. 
Taip pat neturime galvpje ir Bib
lijos, kurios milžiniškas tiražas 
priklauso nuo ypatingų sąlygų, 
bažnyčių paraginimo.

Tokia labiausia perkama kny
ga buvo Noah Webster’io spelling 
(skaitymas paraidžiui) knyga, 
išleista 1829 metais. JAV gyven- 

* tojai laisvai apsisprendė pagal 
šią knygą išmokti slebizavoti ir 
todėl per 1850-1860 metų laiko
tarpį tos knygos buvo išparduo
ta apie 75 milionai egzempliorių.

•
Koka didžiaoalas knygų Ura

tas buvo Lietuvoje?
Greičiausia skaitytojų daugu

mas, prisiminus skelbtus Lietu
voje knygų tiražus, pamanys kad 
54)00, o jei su pakartotinomis 
laidomis tai gal apie 10,000. Ta
čiau jie suklystų. Juk išleista 
Lietuvos prezidento Antano Sme-

■ tonos biografija, berods, turėjo 
30,000 egzempliorių tiražą.

Bet ir šioji knyga nebuvo di
džiausio tiražo, nes Lietuvoje di
džiausias knygos tiražas buvo

Koka JAV 
viengungių (the 
tlaė?

Toki pavadinimą gavo Vfldag, 
Minnesota, nes pagal 1950 me
tų gyventojų surašymą U štamų 
ten 146 gyventojų 99 yra vien
gungiai

•
Kokia aukščiausia ir žeadaą- 

šia pasauly temperatūra yra už
registruota?

Pasaulinis rekordas aukščiau
sios temperatūros, 1364 pagal 
Fahrenheitą, buvo uiregištruo- 
ta rugsėjo 18,1922 metais Libi
joj. O žemiausia tompeatftra, 99 
laipsniai žemiau nulio, vasario 
mėn., 1892 metais Siauriniame 
Sibire.

Mažai nuo tų rekordų atsilie
ka ir JAV. Aukštinusia tempe
ratūra, 184 laipsniai, buvo (re
gistruoti 1918 metais liepos 10 
d. Droth Vallsy, CaHftfnia. 0 
pati žemiausia, 66 Žemiau nulio, 
1953 metais vasario 9 d. River- 
side Ranger stotyje, Yellowftone 
Perk Yyoming. | |

•
Kori žemės rutulio pusė turi

šiaurinė jos pusė, nes nuo ek
vatoriaus į šiaurę guli 85% vi
sos šėmės planetos sausumos.

•
Ar yra kas nors pervažiavęs

karui tinkamų vyrų paskutiniai likučiai.
Wenck arini jos divizijos buvo pavadintos šiais vardais: 

"Theodor Koerner”, "Gneiaenau”, "Friodrich Ludwig Jahn” 
"Schamhorst”, "Ulrich yon Hutten”, "Schlageter", "Clausevitz", 
"SchilI”, "Patadam”.

Pirmiausia gen. Wenck turėjo susipažinti su padėtimi fron
tuose. Šiandien jis ją taip apibudina:

__Ruhro srityse Modelio kariuomenės grupė apsupta. Va
karuose frontai ties-ykteriu plačiai pralaužta* Oia teėdmaršalo 
Kesselring pajėgų dešinysis sparnas tapo nustumtas iki Harzo, 
pietinis — iki Alpių. Tarp Harzo ir apsuptųjų pajėgų Ruhro sri
tyje spraga, per kurią sąjungininkų armijos veržiasi į Rytus, šiau
rėje dar operavo feldmaršalas Busch, vyriausias Žiaurte-vakarų 
pajėgų vadas. į sunkias apsigynimo kovas šiaurės ir pietų Vokie
tijoje buvo mestos ir kelios naujos divizijos, kurias pradžioje buvo 
norėta priskirti prie 12-os armijos. Tuo būdu jų panaudojimas 
vidurinėje Vokietijoje nebebuvo įmanomas.

(aks) L8B Jūrą Skautų sky
rius kviečia visus JOrą skautas, 
jotų būdžius bei J. Ik. vadėvtts 
j Jubiliejinę Jūrą Skantą Sto
vyklą š. m. rugpittčfb 11-21 d. 
Pr. Bako ūkyje, prie Cuater, 
Mish. Stovyklos registracijos 
mokestis $2. Pragyvenimas sto
vykloje $2 dienai. Chicagos Bal
tijos Jūros tunto nariai Žalia re- 
gistr. ir pragyven. mokesčių mo
ka dar už kelionę stovyklon ir 
atgal 88.

Stovyklautojai ii Atlanto pa
kraščio, Los Anteles, Clevelan- 
do, Detroito ir Kanados bus viš
toje aprūpinti pėlapinėenis. Su 
savimi jie tasiveša asmeninius 
reikmenis, lovutes ir mstracua. 
Vienetų vadovams, kurie ketina 
stovyklon vykti savo automobi- 
Ilsia, Jūrą Skautą Skyrius pa
rūpins Michlgano valstybės ke
lią žedėįapfas.

Smulkesnių Informacijų gali
ma t*uti betarpiai ii Jūrų Skau
tą Skyriaus.

SKAUTŲ GYVENIMAS 
METRAŠTYJE

(sks) H spaudos išėjo pa
trauklus Chicagos "Lltuanlcos” 
tunto metraštis. Jame tiek raši
niais tiek gausiomis nuotrauko
mis įdomiai atvaizduojama to 
tunto veikte nuo pat įsikūrimo ir 
dabartinig dieną. Metraltį reda
gavo pikta. Vyt. JUlūpas. Tariny 
yra 24 straipsniai ir 164 gerai 
parinktos skautiško gyveninio 
nuotraukos. Kiekvienam skauty- 
bėg entuziastui tr bičiuliui pra
vartu įsigyti šį metraštį. Kaina 
tik $1. Gaunamas pas tuntininką 
akta. P. Nedzinską, 2532 W. 46 
PL arba tunto spaudos vadovą 
psktn. V. ūliūpą, 4414 S. Wash- 
tenaw Avė, Chicago 82, HUnoia.

LAPIENES
iArvietes

ARYMAS 
IO 1 D.

Pr. Lapieato vasarvietė, Sto
ny BTOpk. iMdge, birželio L šaš- 
tadisaj,. paądia vasarojimo sezo
ną. KaipkaįKBet, ruošiama me
ninė programa, šokiai, vaišės. 
Dėl gauąybta vasarvietės drau
gų nebeįmanoma pasiųsti kvie
timus asmęniškai. Visi lietuviai 
Mno kvMtagd pabūti tą dieną 
vasarvtetėą trečiais.

Džiugu ptaMnėti, kad šiemet —S -■■■M.M iįiįil ■ . ■ - ■■■ ■.■

VA

bais ŠUpenčiaotas tautas. Ir tai 
buvo | lietattas visų dėmesį pa
traukusi Staigmena. Tai matė 
minių mintos parado metu Penk
tosios Aveune žygyje, tai skelbė 
spauda bei rodė televizija.

Skautiškojo ir kt lietuviškojo 
jaunimo New Yorke pastangos 
atlaikė gražų bandymą ir kartu 
davė pradžią darnesniam darbui 
ateity, kai reiks reprezentuoti 
prieš kitus lietuvių tautų.

Aplankyk Savo Bažnyčią 
Memorial Dienoj

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

Pradžioje Hitleris norėjo su šia 12-a armija iš Harzo srities 
išlaisvinti apsuptąsias Modelio pajėgas. Balandžio 10 d. Wenck 
bandė lengva mašina pasiekti lL-ą armiją Harzo, kai staiga pa
stebėjo esąs amerikiečių tankų persekiojamas. Tiesioginiai susi
rišti nebepavyko.

Wsnck grįžo atgal J Dessau, kur rinkosi armijos vyriausiu 
štabas. Pulkininką Reichhelm, kuris buvo paskirtas armijos štabo 
šefu, teko iš Ruhro katilo lėktuvu atgabenti.

Pagrindinis štabas buvo sudarytu iš patyrusių generalinio 
štabo bei franto karininkų. Nors veik jie visi anksčiau tarnavo 
skirtingose kariuomenės dalyse, čia per trumpą laiką gražiai susi
gyveno ir susidraugavo, čia nebebuvo laiko ilgesniam planavimui, 
pasiruošimui iš anksto, nes niekur nebebuvo normalių sąlygų •— 
nei vadovavimo, nei aprūpinimo srityje.

Padėtis dažnai keisdavosi valandų bėgyje, net civiliniame 
sektoriuje. Iš visų pusių klausimai ir pagalbos prašymai bei pra
nešimai apie nelaimes-kataatrofas. Judėjimo laisvė teaža, keliai 
užkimšti, ligoninės perpildytos, aprūpinimo ir susisiekimo prie
monių trūkumas. Nežiūrint tokios padėties, niekas nenusiminė, 
žvelgiant faktams J aki. ramiai dirbta dieną ir naktį, kad pasiimtą 
užduotį geriausia atlikų.

Tarp Wenck, jo štabo šefo pulk. Reichhelm bei šiojo ben
dradarbių, nuo pirmos iki paskutinės dienos vyravo nuošjrdU*, 
pilnas pasitikėjimas. Tai buvo pagrindas sunkiems sprendimams, 
kurie turėjo būti padaryti, pasitikint daliniais, kuriuose jauni 
vyrai narsiai kovėsi šalia senų, patyrusių karių. Šiai armijai kari
ninkai ir puskarininkiai buvo parinkti iš pasižymėjusių fronte 
dalinių. Vadų protingai vedami, didelė dalis šių vyrų, — nors nuo
stolių ir nebuvo galima išvengti, — buvo išgelbėti.

Iš Dessau gen. Wenck visom turimom divizijom davė įsa
kymą baigti formavimąsį ir susigrupuoti į rytus nuo Elbės |r 
Mūldės upių. (Zerbst-Dessau-Bitterfeld-Wlttenberg-Žteteig Krivy
je). ■ - •' ■ •

Balandžio 16 d, po nepaprąstai stiprios artilerijos ugnies 
. paruošimo, rusai pradėjo pulti abipusiai Kiustrino. Ketvirtoj plo

noj buvo pasiekta Oderio upė, vokiečių frontas pralaužtas ir su
dariusi spragą naujai atgabentais rusų šarvuočių Vienetais pri
plėšta bei pagilinta. • > r 1 ■

9-oji armiją, vadovaujama pėstininkų generolo Busse, nar
siai besigindama sunkioje kovoje turėjo daug nuostolių.

Augštas plačiapetis generolas Busse, šiandien kukliai ir 
tyliai gyvenantis priešais W«lensteln pilį, prie Noerdlingeno, pa
skelbė savo gimtąjį miestą — Frankfurt prie .Oderio atviru miestu.

— Prięš bet kpkią žmonišką logiką, mano sunkiai nulten; 
•< tėjusi 9-oji armija buvo per ilgai prie Oderio laikoma. Ji tapo 

apsupta. Aį turėjąu tik vieną vlltį,— taįp pasakoja' gėn. 'Busse 
šiandien, — kad palaikiau radijo ryšį su tferiėk. Tomis sunkiomis 
dienomis jis pėriUbtA tnaif radijo telegramą • 'Ižai nesitrauksime 

'■ ir lauksime jūsų pjasiveržimo! . • = K.'
f Kaip matysime įpa- Wenck M savo pažadą išpildė ir lšvar- 

> gurią 9-tą armlją išvedė.iš rusų grėsmė* ‘ H ..

• ’ - • *

8U NORU — VISKAS 
(MANOMA

(sks) Pavasariniame New 
Yorko lojalumo parade per 250 
lietuvių šauniai atstovavo savo 
tuntą. Pasitaikė šiokių tokių nu
sivylimų — galėjo būti daugiau 
dalyvių, galėjo daugiau pasirelk- 
šti organizacinio komiteto daly
viai ir tt-Buvo organizacijų, ku
rių tik vardai skelbti spaudoje, 
tačiau jos nei parade nei k-to pa- 
slrtiollmo' darbuose nepasireiškė. 
Viskam vadovavo skautai. At
stovaujant bendrą reikalą, ne
būta vietos bet kokiems nuomo
nių skirtumams, tad ir ateitinin
kai gražiai prisidėjo. Dėmesio 
centre buvo didžiulis sovietinis 
tankas, paskui save vilkęs rete-

NETEKO JAUNO ŽIEDO
(sks) LSS Australijos Rajono 

Vadijos biuletenio "Liepsnojan
ti Lelija” žiniomis mirtis nusky
nė iš gyvųjų tarpo Melbourno 
tunto "Margio” dr-vės "Vilkų” 
skilties skiltininką Vytautą kei
merį. Melbourno lietuvių ben
druomenėj tokių iškilmingų lai
dotuvių nėra buvę. Skautai pa
maldų metu budėjo prie karsto 
ir skaitlingai dalyvavo brolio 
Vytauto paskutinėje žemės ke
lionėje. Prie kapo atsisveikinimo 
žodį tarė tuntininkas vyr. sktn. 
B. Dainutis, sktn. A. Zubras, li
tuanistinių kursų vardu.

A. a. Vytautas buvo nepapras
tai gabus ir teikė savo motinai 
daug vilčių ateity.

vasarvietė įsivedė žymių pageri
nimų, įsiveedama centraiinį šil
dymą, vėsintuvą (kartais ir vi
durvasaryje abu būna reikalin
gi) daugiau privačių vonių ir sie
nas išsipuošė iki šiol nematytas 
meno kūriniais.

Prie vasarvietės 4 akrai miško 
ir arti puikus paplūdimys suda
ro geras sąlygas įvairioms iški
loms, piknikams. Dienos iškiloms 
ir kambariai atostogoms rezer
vuojami iš anksto. Kambarių 
kainos tos pačios — nuo $35 iki 
$65 asas. Bulė suvažiavimams ir 
parkas piknikams lietuviams 
duodama nemokamai.

Vasarvietė yra 50 mylių nuo 
New Yorko ir atsiekiama iš Ja- 
maica Long Island traukiniu iki 
Stony Brook (IVž v. kelio). Gi 
automobiliu 25A keliu važiuoti 
iki Stony Brook geležinkelio sto
ties. H čia sukti j kairų ir, sekant 
STONY BROOK LODGE iška
bą, važiuoti tiesiai apie mylią iki 
vasarvietės.

Iš Connecticut: iš Bridgporto 
persikelti laivu j Port Jerferson. 
Iš čia 3 mylios iki vasarvietės.

Atvykstančius vasaroti stoty
je ir uoste pasitinka vasarvietės 
mašinos.

Telefonas: Stony Brook 7-0586. 
Adresas: Stony Brook Lodge, 

Stony Brook, Long Island.

NORWOOD DRUG. INC.

GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA 

MŪSŲ PAREIGA.

RECEPTŲ SPECIALISTAS *

6411 Superior Avė. HE 1-1635

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

LOUISVILLE TULE

INSURANCE COMPANY

Standard Building MAin 1-2075

PARČELS TO RUSSIA. INC.

1580 BEDFORD AVĖ, BROOKLYN 16, N. Y. 
Tel INgtnti 7-7371, INgeraol 7-6465

ši firma įgaliota Intėurist Maakvoje, Čia vietoje rinkti muitus 
už siunčiamus daiktas j S38B.

Klljentų patogumui veikia šie skyriai: 
11601 Jos. Campau Avė, Detroil 12, Mich, Tel. TOwnsend 8-0298 
651 Albany Avenue, Hartford, Conn. Tel. CHapei 7-5164 
121 So. Voraumt St, Lq» Angeles, Calif, Tel. DUnkirk 5-6550 
78 SmomI AtČ, New Ydrk City, N. Y, Tel. ORchSrd 4-1540. 
832 North 7th Street, PhUadelphia, Pa. Tel. WA 8-1747

GsIIm* bra<
• taip pat vto
sianfiaMi aro y

Taip pat
alavaMoa Mai

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą. 
Nau jas adresas '

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
1SS0 BBDroBD AVB, BRŪpta.YN, N. Y.

Atidaryta kąsdipn ir. .sekmadieniais nuo 9 nd 6 vai. ir 
Mtadfenlafs nuo .9 iki 4 vaL U . < .

Kiekvianu VliMtaaęs'' |Įdiii|ita|Įi ^taaUd«iotatt^saėkntato' vtete

Mą# ir dėvėti rūbai maisto pratektai, 
k Penicilin, RiataToa ir Utį. Vaistei 

7-10 dienų.

įvairiais alfabetais, akordijonal, 
ir gaunate garėjo parai*.

LIETUVIŲ PROFESORIŲ 
DRAUGIJA AMERIKOJE 

KREIPIASI { VISUS 
LIETUVIUS

Visi mes trokštame, kad kuo 
greičiau mūsų Tėvynei prašvistų 
laisvės dienos. Bet okupantas 
gausus, žiaurus ir klastingas; 
kova su juo gali būti vedama tik 
visų lietuvių įtemptomis bendro
mis jėgomis. Tad mes kreipia
mės į visus lietuvius, į visus sa
vo Tėvynės išlaisvinimo trokš
tančius susigrupavimus, susijun
kime bendrai kovai už Lietuvos 
laisvę.

Kovos tikslas vienas — Tėvy
nės laisvė, todėl savo šalutinius 
siekius toje kovoje atidėkime į 
šalį. Naudokime tuos siekius ten, 
kur jiems yra tinkama vieta ir 
prasmė.

Mes tikime, kad šioje kovoje 
visų geros valios lietuvių vieny
bė yra galima nepažeidžiant vie
niems kitų įsitikinimų, ir ji gali 
būti lemianti mūsų kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Vardan kenčiančių brolių ir 
seserų Lietuvoje, Sibiro taigose, 
kalėjimuose, tremtyje, meskime 
ambicijas, nelaikykime savo įsi
tikinimus absoliučia tiesa, nesilp
ninkime savo jėgų ir vienikimės.

Lietuvių Profesorių 
Draugijos Amerikoje 

Vaidyba

Petasfc kaimynui

prenumeruoti
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V/1LSON PURE OIL

SERVICE STATION

8000 BESSEMER AVENLIE DI 1-9807
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i

J. & E. FABRICATING CO.

CUSTOM BUILT FORMICA SINK TOPS and BAR TOPS

1970 Eut 84th St SW 1-2711
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KINGSBURY COALCOMPANY
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ŠKE US OR CALL UB WH ČARRY THE FINE8T IN COAL 
WB GIVB EAGLE STAMPS

Tad. H, Smakbr, Mgr.
f'

1635 EAST 39th ST.
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Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj
dė ir pareiškė, kad turės

Rinkimų kampanijoje 1952 m. 1 
j savo programų respublikonai 
įrašė pavergtųjų tautų išlaisvi- j 
nima. Jų kandidatas gen. Eisen- , 
hoveris, kaipo prezidentas, viso
je JAV istorijoje gavo daugiau- i 
šią balsų. Amerikos tauta tada 
pareiškė pilną pasitikėjimą nau
jajam prezidentui ir politinei li
nijai, kurios pagrinde, tarp kit
ko, buvo ir pavergtųjų tautų iš
laisvinimas.

Ir prie geriausių norų didie
siems ir genijaliesiems vadams 
nevisuomet pasiseka visus numa
tytus planus ir tikslus numatytu 
laiku įgyvendinti.

Pirmoje valdymo kadencijoje 
jautėsi lyg silpnumas, nes buvo 
tikėtasi, kad su-Sov. Sąjunga ga
lima bus susitarti prie apvalaus 
ar keturkampio konferencijos 
stalo.

Atėjo garsiosios Ženevos kon
ferencijos laikas, kurioje, net 
vakariečių nustebimui, prez. Ei- 
senhoweris išdėstė savo vadina
mos ”iš oro kontrolės” planą, ku
riame Sov. Sąjungos lėktuvams 
pavedama "amerikoniškoji pa
dangė” su ta sąlyga, kad "sovie
tiškoji padangė” būtų atiduota 
amerikoniškai kontrolei.

Ciniškas Chruščevo nusijuoki
mas šį prez. Eisepjiowerio planą 
pavertė niekais.

Ženevos konferencija, kaip ir 
visi ankstyvesnieji su sovieti
niais delegatais pasitarimai, nie
ko iš mirties taško neišjudino.

Įvykdydamas daug kitų svar
bių dalykų, prez. Eisenhoweris 
savo pirmoje kadencijoje dar ne
vykdė savo skelbto tikslo — pa
vergtų tautų išlaisvinimo.

Amerikos tauta, suprasdama, 
kad tas tikslas privalo būti at
siektas, kad pradėtą darbą tęstų 
ir ištęsėtų, sekančiuose rinki
muose vėl pareiškė pilną pasiti
kėjimą prez. Eisenhoweriui.

Pačioje antrosios kadencijos 
pradžioje įvykiai vystėsi pagrei
tintu tempu. Sauvališka Anglijos 
ir Prancūzijos politika buvo su
stabdyta, o Bermudų konferenci
joje visas "imperines” bazes 
Macmillanas atidavė JAV dispo
zicijon. Vak. Vokietija įėjo į 
tikro karinio pasiruošimo kelią. 
JAV pagamino ginklus — balis
tinius, prieš kuriuos šiandien 
dar nėra apsiginimo priemonių.

Kai susikalbėti su Maskva jo
kių vilčių nebeliko, pasiliko vie
nintelis, visuomet juos įtikinan

tis ^argumentas   jėgos pozici
ja. Amerikonai ir buvo priversti 
imtis Maskvai puikiai supranta
mo argumento.

Waldorf-Astoria prieš kelias 
savaites jau galėjo sekr. Dulles 
pasakyti savo garsią kalbą, kuri 
sudarė didžiausį įspūdį visam 
pasaulyje.

štai jos ištraukos: "Mūsų tik
rąjį tikslą mes turime padaryti 
aiškiu”. Kreipdamasis į sovieti
nius vadus pasakė: "Smerkiam 
ir kovojam prieš jų imperializ
mą".

Toliau: — "Stengiamės išlais
vinti pavergtas tautas. Tą daro
me ne tuo tikslu, kad Sov. Sąjun
gą apsupus jai priešininkiškomis

jėgomis, bet todėl, kad ginant 
taiką, žodis "laisvė" liks pajuo
kos žodžiu tol, kol pabalintos tau- 
tos nebus vėl sujungtos, o pa
vergtos tautoe neatgaus laisvės".

Antroje prez. Eisenhpyrerio 
kadencijoje mes esame liudinin- 
kais 1952 m. rinkiminės platfor
mos tąsos, kut žodis laisvė pada
lintoms ar pavergtoms tautoms, 
turi didžiausią reikšmę, vėl nu
švito rakietos šviesa.

Tiesa, ji buvo pritemusi dėl 
tam tikrų priežasčių, kurios čia 
trumpai buvo paminėtos, bet da
bar vėl prašvito skaidriau ir mi- 
lionams esybių pavergtuose kraš
tuose ji turi didžiausią reikšmę.

Prez. Eisenhowerio "palaimin
ta" ir sekr. Dulles paskutinioji 
kalba vėl visą mūsų pasaulį su
ka į didelį istorinį kelią, išgrįsta 
brangiausiu žmogui žodžiu — 
laisvė.

K. M. Juozas Šarūnas
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SUMWALT~GEFFINE INSURANCE 
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PALEY PLUMBING AND HEATING 
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0IS SIBIRO, — 
DAR LIKO?

(Atkelta H i pei.)
.buvo paleistas įp "lankėsi Romoje 
pas popiežių, Esą, lenkų žmonės 
nepaprastai prisirišę prie religi
joj tain tikras atkutimas po 
spalio įvykių jiems atnešęs 
džiaugsmo, bet/ūkiniai dalykai 
vėl slegią kraštą. Jie sako —Į 
Gųmulka grąžino mums bažny
čią, dabar žiūrėsime, ar teks ge
riau pavalgyti;..

Per savo vizitą Romoje, kard. 
Višinskis turėjęs aiškintis dėl 
bažnyčios ir Gomulkos valdžios 
tolesnių santykių ir, atrodo, lai
mėjęs iš popiežiaus tam tikrų 
nuolaidų. Didžiafisia jų — Vati
kanas turėjęs pripažinti teisėto
mis lenkų teises į naujai iš Vo
kiečių laimėtas žemes, gautas po 
antrojo pasaulinio karo. Time 
teigia, kad niekur šiuo metu ne
sąs sužydėjęs tikėjimas, kaip 
Lenkijoje ir niekur kitur tautai 
taip nepadėjęs bažnyčios princas, 
kaip dabartinėje Lenkijoje.

Kai lenkai vagia kas tik pa
puola ir gerina savo gyvenimą, 
sovietų Trud laikraštis pripaži
no įdomią tiesą — sovietijoje 
žydi... prostitucija.

Trud sako: "Jau vakaras... 
Maskvos gatvės žiba šviesomis... 
Minioje jūs pastebėsite moterį 
su dirbtina šypsena ir nonšalan- 
tiškomi8 manieromis ... bežiū
rinčią vyrams j akis... Vėliau 
milicijos nuovadoje mes pažino
me Nadieždą M. Ji pagaliau lais
va, nes nėra įstatymo, pagal kurį 
būtų galima ją pasodinti į kalė
jimą..." -z

Ir iš tikrųjų, nei sovietuose, 
nei satelituose nėra įstatymo 
prieš prostituciją, nes Marksas, 
Engelsas ir Leninas mokę, jog 
tai kapitalistų gėda ir jos negalį 
būti socialistinio teisingumo 
krašte... Trud laikraštis iškėlė 
tiesą, o Žinios iš. satelitų dar įdo
mesnės — Budapešte esama 10,- 
000 prostitučių. Lenkijoje — 
230,000, besiverctenčiį šia se
niausia pasauly profesija... Pu
sė Varšuvos prostitučių, tai mer
ginos žemiau 25 m. amžiaus, at
seit, kaip lenkai pripažįsta, kar-

ta, išaugusi lenkų liaudies, res
publikoje.., Sifiliu susirgimai 
dabartinėje Lenkijoje yra pi' 
’tfubėję, palyginus stilabiota 
prieš trejetą metų... Ir, _ 
lenkai pripažįsta, skurdas len
kuose ir pačių į prostitučių nu
skurdimas negalįs būti -i-j-į—- 
su socialiniu neturtu, bet grėi- 
čiau 'su Botialistiniu aklumu bei 
neteisingu gyvenimo nušvieti
mu:. ...Į , , (■

Ir lenkų’Nowa Kultūra žurna
le paskelbtame rašiny Salomon 
Lastik skelbia — turėtumėm su
sirūpinti mūsų visuomenės mo
raline būklę... Tai viešai, įsidė
mėkime, pripažįsta ne kapitalis
tų kraštų spauda ir tai įgalina 
sovietiniame rojuje gyvenančius 
pagalvoti apie šį bei tą.

V. Rimvydas

įstojai |

VILTIS*

draugiją?

LIUDIJIMAS VISAM 
PASAULIUI, DIEVO 

KARALYSTE 
PRI8I ARTINA t

Kristaus tikslas yra pareikš
tas Jo paties žodžiais: Aš tam 
esu gimęs ir į svietą atėjęs, kad 
liudyčiau apie tiesą. Jono 18:87 
v.

Visi tikri Kristaus pasekėjai 
privalo liudyti apie teises Dievo 
paskirtas tiesos liudijimui. Lai
kas atėjo, o Dievo yalia dabar 
yra, kad visos tautos sužinotų 
apie Dievo karalyste. — Mato 
24:18 e. Tikri krikščionys klau
so Viešpaties įsakymo ir ištiki
mai apsako Jo karaliją, ir kad 
Jehova yra vienatinis tikras Die
vas, ir kad Jėzus Kristus Jo Sū
nus yra išpirkėjas žmonijos, Iš
ganytojas teisėtas žemės kara
lius. Mirtinas žrhogus negali iš
ganyti nė vieno už pinigus, bet 
vienas Dievas suteiks žmonėms 
tą, ko jų širdys geidauja, būtent: 
taiką, laisvę ir amžiną gyvenimą 
nesibaigančioje linksmybjje Jc 
Karalijoj. Nukels naštas sunky
bių nuo liaudies pečių ir suteiki 
viršminėtas palaimas čionai anl 
žemės. Dabarties pasaulis yn 
suklaidintas, milionus teisingų 
žmonių nukreipiant jų mintis ša
lin nuo Dievo ir Kristaus pei 
melagingus pamokslus, jie atri 
sakė suprasti ir nenori klausyt

■ Dievo prisak^m^.ir įeiną tolyi

ant pasaulio tekis suspaudimas 
' kokio dar nėra buvę. Prarakai 
' Dangielas 12: per., ir tame var
■ gų laike valdiška krikščionija 

sunyks. Tada Jėzus Kristus kai 
po karalius pilnai užims valdyt 
pasaulį. Visas pasaulis turės pa 
žinti tiesą, be to neregės nė vie 
nas Dievo Karalystės, kurie at 
atsakys nuo Dievo prisakymį ii 
Jėzaus aukos.

Skelbia:
WILLI AM 8HIMKU8 
Ulė B. 7«th Street

Ctoveiaad 3, OMo

Specialus pirkinys! Kol 241 bus!

100%
VILNOS 12-M IKI

100% Vilnos Medžiagos!

Visi su pilnu pamušalu!

Dabar JO* galit* paainapdoti m0*q specialia , 
pirkiniu pilno pamušalo, gražiu vilnonis

X • J ' •• •£.* .
paltu. Dideli* pasirinkimas (tūlą ir ilgią.

■ ' • , ■ •
Gnipije yra bopaacklng flecks, fleeces ir.'; 
kaikurią twoed*. Dydžiai 8 iki 16, juodo**, > 
nary, pilko**, mSynoae, belge ir .
spalvoae. Yra kaikurią dydžių nuo 1614 —■< ®
2414. Daug kitą paltą nuo *10 iki »lM8if'Mianam’, Won>*n'» Co*t I

I



I

u M d.

PRADEKIT MAŽA SUMA!

BET PRADEKIT DABAR!

(
Santaupos apdraustos iki $10.000 

3% palūkanų.

Tauttata Sąjungos Clevelando

buvo susirinkęs Dirvos patalpo
se svarstyti Tautinės Sąjungos 
seimo reikalų. Išrinkti aštuoni 
delegatai atstovauti skyrių. Visi 
kiti skyriaus nariai taip pat mie
lai kvįėčiami seime dalyvauti.

Pirmąją seimo dieną — birže
lio mėn. 1 d. 6:30 vai. Hollenden 
viešbutyje, kur vyks ir visi sei
mo posėdžiai, {vyks banketas. Į 
banketą biletai gaunami pas sky
riaus narius ir Dirvos redakci
joje. Vienam asmeniui $5.00.

Meninę banketo programą at
liks solistė Aldona Stempužienė 
ir pianistas Antanas Smetona.

\ t

Nauja ALTo valdyba
Gegužės 5 d. {vykusiame ALTo 

Clevelando skyriaus narių susi
rinkime išrinktoji nauja ALTo 
valdyba pasiskirstė pareigomis:

Jonas Daugėla — pirmininku, 
Julius Smetona Ir Lionginas Lek- 
nickas — vicepirmininkais, El
vyra filkšniūtė, Vaclovas Kaza- 
kaitis ir Petras Gruodis — se
kretoriais (anglų kalbos raštams, 
protokolų ir ryšiams su organi
zacijomis), Kazys žiedonis — iž
dininku, Aldona Augustinavičie- 
nė Ir Edvardas Karnėnas — vai 
dybos nariais (ryšiams su kito
mis tautinėmis grupėmis palai
kyti ir spaudai). Iždą globoti su
tiko V. Kazakaitis ir Ed. Kar
nėnas.

Sulatereattoti namųįlrtimtt

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas Ir odos 

* pardavimas*
12913 St. Clair Avė.

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die
ną.

"“"k

J. C1JUN8KAH 
LAIKRODININKAS

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

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: L1 1-5466

Vida Jonė Steponavičiūtė, 
kaip gabi mokinė, baigiant East 
High School gavo specialų gar
bės pažymėjimą ir medalį už ge
rą vokiečių kalbos mokėjimą. Tai 
dar viena lietuvaitė, geru moks
lu garsinanti mūsų vardą.

Gktautis IfcrL'M 
J. Virbalis

persikėlė į kitus namus — 1269 
Cariyon Rd., Cleveland 12. Telef. 
MU 1-5378.

Minėsime Birbilą 15-ją dranga 
su latrais ir rotais

' r:
«. Baisiąsias birželio 14-15 die
nas šiais metais Clevelando lie
tuvių kolonija rengiasi minėti 
drauge su latviais ir estais. Nu
matoma pabaltiečių demonstra
cija pamaldomis bažnyčiose, per 
radiją, per televiziją ir gausiu 
susirinkimu vienoje iš didesnių
jų miesto salių birželio 16 d. 
(sekmadienį).

Tuo reikalu Amerikos Lietu
vių Taryboj Clevelando skyriaus 
valdyba glaudžiai bendradarbiau
ja su atitinkamomis latvių ir es
tų organizacijomis. Per du ple
numo posėdžius nustatytos pa
grindinės minėjimo gairės.

I minėjimo susirinkimą atsiųs
ti savo delegacijas yra pakvies
tos panašaus likimo tautinės 
grupės. Nutarta kreiptis į visų 
bažnyčių valdytojus prašant pa
minėti pavergtas tautas maldose.

Yra paruoštas atitinkamos de
klaracijos tekstas, kurį pasirašys 
pavergtų tautų atstovai ir kuris 
bus pasiųstas augščiausiems val
džios pareigūnams ir paskelbtas 
spaudoje. Be to, bus skleidžiama 
antikomunistinė literatūra.

Visos Clevelando lietuvių or
ganizacijos yra prašomos birže
lio 16 d. (sekmadienį) susilaikyti 
nuo betkokių eilinių parengimų.

Clevelando lietuvių kolonijos 
visuomenė kviečiama gausiai da
lyvauti minėjime.

Vieta, pamaldų ir susirinkimo 
tikslus laikas bei kitos detalės 
>us paskelbta vėliau.

Edv. Karnėnas

Padėka

RAYNAUBNBR RMALTY

HMM m. Clair AteTA UL
• ■ ■ ( V.į:,

ar namuose MU 1-2154

Jei kas turėtų italų 

apie likimą | Sibirą išneštųjų i- 
Onos Martinėnaitės4talhiehės ir 
Marytės Martinėnaitėe - Maš- 
ktausklenės, malonėkit pranešti 
Dirvos redakcijai. Ieško giminės.

j. Kamaišta
Z

batų taisymo ir pardavimo dirb
tuvėje — 12913 St. Clair Avė., 
atidarymo proga visiems klien
tams duodamos nuolaidos. Ypa
tingai tinkamiems batams, siun
čiamiems į Lietuvą.

krautuvėje taip pat galite nu
sipirkti naujausią Dirvos nume
ri-.

DU DVIEJŲ iWMŲ NAMAI 
VIENAM SKLYPE

Tarp Superior Ir 8t. Clair, ga
so šildymas. Geram stovyje, ge
ros pajamos. . f&'

Turime Ir daugiau gerų pirki 
nlų. KrelpUtše į t

p, MMVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Ate MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4083
.................... -------------- -------

Murch & Co^ Ine., pirma inves
tavimo apsaugos firma Clevelan- 
de. Ta firma yra, daugiau kaip 
20 metų narys New York Stock 
Ezchange. Ji veikia 330 Hanna 

Bidg.
Firmos valdininkai yra: Boynton 
D. Murch — prezidentas ir iždi
ninkas, Fred F. Leusting — vi
ceprezidentas ir sekretorius ir 
Warren G. Steffen — viceprezi

dentas.
Nuotraukoje firmos prezidentas 

Boynton D. Murch.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR

NAMAMS

STAT0MIEM8

DVIGUBAS NAMAS
Į šiaurę nuo St. Clair, Eddy 

rajone, geras, po 5 k. kiekv. bu
te. Atskiri {ėjimai ir rūsiai. Gaso 
šildymas. Dvigubas garažas. Pui
kus pirkinys dviems. Parodoma 
susitarus. Kaina $18,900.

KE 1-5340 arba UL 1-1925
Realtor

GERAS NAMAS MAŽAI 
ŠEIMAI!

Garažas. Didelis sklypas. Gasc 
šild. N. Parapijos rajone. Prašo 
$13,500.

Turime ir daugiau namų N. 
Parapijos rajone t ,

šaukie: M. Blynas, LI 1-6613 
arba?* 

H. lathy Realty, 
915 E. 185, IV 1-3454

D.L.K. Birutės D-jos 
Clevelando skyrius

gegužės mėn. 25 d. 7:30 vai. Ima- 
culata Conseption mokyklos sa
lėje, Willoughby, rengia Čiurlio
nio ansamblio, vadovaujamo mu
ziko A. Mikulskio, koncertą su 
tautiniais šokiais.

Po koncerto bendri užkandžiai 
ir šokiai.

Kaina suaugusiems $1.25, o 
jaunimui $0.75. Maloniai kvie
čiami visi dalyvauti.

įdomus koncertas
Sekmadienį, gegužės 26 d., 8 

vai. vakaro, Cleveland Music 
Settlęment patalpose (11125 
Magnolia Drive), įvyksta Eliza- 

■ beth Anne Wright koncertas. 
Elizabeth Anne Wright, kuri 
šiemet baigė konservatoriją, yra 

, Birutės Smetonienės mokinė)
Įėjimas laisvas ir visa lietu

viškoji visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti.

Clevelando Lituanistinės Mo- 
kyklae-Tėvų Komitetas, sėkmin
gai praėjus mokyklos ruoštam 
koncertui, reiškia padėką visiems 
asmenims, kurie kuo nors prisi
dėjo prie koncerto sėkmingumo 
savo darbu ar aukomis. Ypač dė
kojama J. Kazėnos Ąžuolų Okte
tui ir akomponiatorei L. Obelie- 
aylei, Lit. Mokyklos šokėjų gru
pei ' Grandinėlei” ir vadovui L. 
Sagiui, jaunai šokėjai T. Stasai- 
tei, ponioms: Gailiušienei, Laz- 
dinienei, Dučmanienei, Apanavi- 
čienei, Orintienei Adelei ir Reke- 
šinenei, kurios darbavosi bufete 
ir visoms mokinių mamytėms už 
suaukotus bufetui produktus ar 
pinigais bufetą perėmusioms:

Didelė padėka tenka mokyklos 
vedėjui A. Tamulioniui ir vi- 
dems mokytojams prisidėju
sioms prie koncerto paruošimo. 
Taip pat dėkojama visiems į kon
certą atsilankiusiems ir visiems 
biletų platintojams.

Išnuomojamas 4 k. butas 

apačioj, E. 76 St., netoli St. Clair 
Avė. Skambinti:

- HE-l-82ffU‘

3 šeimų Mamas
netoli šv. Kazimiero bažnyčios. 
Po 5 k. ir vonią piritam bei ant
ram aukšte, 4 k. ir vdnią trečiam 
aukšte. Gaso pečiai. Didelis skly
pas. Geras namas ir: geros paja
mos. • * -

JUMS GERI NAMAI
Biznio vieta. Delicatessen 

krautuvė, įsteigta prieš 35 m. 
Per metus daro $65,000 apyvar
tos. 8 k. gyv. butas. Gaso šildy
mas, 2 garažai, didelis sklypas. 
Kaina $17,900. Mažas įmokėji- 
mas. Turi parduoti dėl ligos.

Mėsinė ir groeery. Įsteigta 
prieš 40 m. Trijų šeimų namas. 
1 garažai. Dėl senatvės turi par
duoti.

Geri namai. 5 ir 5 k. Kietos 
grindys. Labai geram stovyje. 
$3000 įmokėti.

4 šeimų po 4 kambarius kiek
vienas.

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai
6712 Superior Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

CIevclandiečiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCR1EF (13S :

Ateinantį sekmadienį, 

gegužės 26 d. 10 vai. ryte Naujoj 
Parapijoj prasidės 40 vai. atlai
dai. Antradienį, 7:30 v. vakare 
iškilmingas užbaigimas su Mi- 
Šlomis ir procesija.

Vakarinė vasaros mokykla prie 
West Technical High School

veiks ir šiais metais. Veiks* Aca- 
demic, Commercial, Individua- 
lized and Technical klasės. Re
gistracija birželio £ ir 7 dieno
mis nuo 6 iki 9 vai. vikaro. Dar
bas pradedamas birželio 10 d. 6 
vai. vakaro. Dėl informacijų' 
šaukti AT 1-9100.

Išnuomojamas 4-rių kambarių 
butas

Šiomis ir procesija. suaugusiems. Naujai išremort-'
Be bažnytinio choro dalyvaus tuotas. Teirautis bet kokiu laiku.' 

J, Kazėno vyrų oktetas. 16811 Whitney Avė. EN 1-4578

•Ą

LOKOR DELICATESSEN i
. 65Q2 Superior J

(kampas E. 6$ ir Superior) X
I ; ' v v
I Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- v 

kykit j mūsų krautuvę ir pstreikškit savo pageidavimus, v
.koįdų geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti. V 

*: _ Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky- A 
1 riį ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus. • X 
į J Pas mus puikiausia iietuvišlui duonai sūriaV iltt^a', alus V 
)■.' Iranas. į
L | TeleL EN 1-S142, •s».? </

Mes turime spalvuotų pirkėjų. 
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
WADE PARK REALTY CO. 

7032 Wade Park Avė.
Arthur O. Mays, broker

Telef.: UT 1-7551

Oehen Realjy
Tel. SW 5-4808 arba,WH 3-0010

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addteon Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių {dėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.

24 hours tovvlng.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI1-4611.

i

5 KAMB. NAMAS
Parduoda savininkas. Namas 

E. 185 St. 12 vaisinių medžių 
Kaina $15,000.

Rudolph Kraus
18618 Woodrow Avė.

Cleveland 19, Ohio 
Telef. K E 1-2601

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

par-

6 k. 
sto-

i
i
I
?
I
I
’l
i

—=— ■ 11 'III1 .
LEIMON'S CAFE

»

Parduoda 6 k. namą
su 3 miegamaisiais. Įrengiama: 
trečias aukštas. Gaso šildymas. 
Garažas.
524 E. 120 St. MU 1-5432. 

Saukti po 5 vai. vakaro.
iliiiiiiiiimiiįiiiiiiiimiiiiimiiimiiiiim

.s

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILI IR 

TUO SUTAUPYTI!
Prieš perkant naują ar geres

nį naudoti} automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.50 
už $100 perkant naują mašiną 
ar 6% perkant naudotą mašiną, 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

Saukite:
Paulina Mozūrai lis, agentas | 

Telefonas SK 1-2183
«••*. • |t I

■ į Raitydami KARI būsite
' ral' Informuoti apie pasaulinius 

karinius įvykius, rasite straips- 
hių lš karinės Ir Lietuvos istori- 

! jog retais paveikiais iliustruotų 
ir Lietuvos skarių atsiminimūš U

, |va^ių taikų.
į * Metinė preppmerata $5.00;rą- 

|yit te: KARYS, 916 Will6ughby 
iAve.į Brooklyn 21, N. X > •:

.-r.Vi " . • • ••• . <•,*,’ •
‘

J . ■ .'< j

Vienos šeimos, 6 kamb. Gaso 
šildymas. Labai geras pirkinys.

Holmes Avė., 2 šeimų po 5 k. 
Du garažai, du gaso šildymai, 
didelis sklypas.

Viąnps šeimos 6. k. .Garažas. 
Gaso šildymas. Turi greit 
luoti.

South Lake Shore Blvd., 
vienos šeimos, labai geram
vy. Turi parduoti. Geras pirki
nys.

4 šeimų, plytinis, po 5 kamb. 
kiekvienas. 4 gaso pečiai. Turi 
parduoti.

St. Jeromes parapijos rajone, 
dviejų šeimų, po 6 ir 5 k. Kam
barys trečiam aukšte. Gaso šil
dymas. Kaina $17,900.

Į pietus nuo Lake Shore Blvd., 
3 k. vienos šeimos. 5 metų senu
mo. Turi parduoti. Maža kaina.

Side by side, plytinis, po 5 k. 
Sklypas 60x135 pėdų. Garažas. 
Kaina $26,000.

Colonial Heiths 5 kambarių. 
Garažas. Kaina $14,830.

Globokar Realty
990 E. 74 St. HE

i

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

Įvairūs valgiui, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai laikų ar rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube Ir salėje.

į Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo
' gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau

gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Jti

t

1-6607
(22)

J/ B^JllTINGGO.

L i e t u v ' 'i įmonė. 
Atlieka namų darbus iš

lauko ir v id—>s.
677 E. 128 bf

Telef.: MU 1-836P

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

ST. CLAIR BAKERY
ffl ę Sav. O’Bell-Obelenis ‘ •

/ 6211 Superior Avehue " Tel. EN 1-6525
L AntNjjl mūsų krautuvė yra
j 1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
> Ola Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos

Y ' - produktus.
I .< •

Kreipkitės į mus k būsit patenkinti « {
p;

i. i n.

i

1

Pilnai padengta apdraudė H1 2-7626

WM. DEBBS PAIMTI NG CO.
WM. DEBESIS

I>amų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Sumniit I)r. Cleveland 24, Ohte

~~r?n.

P. J. KERSIS
609 Societv for Savings Bidg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENIN3ULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- 

. k:t>'s į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą {vai
riuose apdraudoa-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo niorgičio. Patarnavimas Ir iSpildymaf 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
funeralhomes

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

Licensijuoti laidotuvių, direktoriai ir balsamūotojai ( 
' 25 motai simpatingo ir rimto patarnavimo

. 6621 Edha Avenue • ENdicott 1-1763.. j;
; ; 936 Ęaąt 185 Street . - KĖ l-777t^j
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Europos vienijimo keliai
B. PETKCN'AS, Vokietija

lykas ir kol Sueso problema te-

Tq utines Sęjungos^eimas V-

i

•j

Tikriausiai daugumai Jūsų yra 
žinoma, kad Lietuvių Studentų 
Sąjunga JAV leidžia informaci
nį anglų kalba žurnalą ."Litua
nus", kuris reguliariai pasirodo

B.imiriistrarijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEndaraoa 
1-63-14. Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GL 1-39761.

STUDENTAI PRAŠO
Mielieji Tautiečiai;

šie oro milžinai su specialiai (rengtu radaru, nešantieji didžiausią anteną, bus naudojami nuo lie
pos mėn. 1 d., kad būtų užtikrinta apsauga nuo netikėtų oro puolimų.

NATO labai pasigenda Vokietijos divizijų. — Europėjinei vie
nybei trūksta visus jungiančios idėjos. — Ar geriau Federalinė 
Europos valstybė, ar pilnai sujungta valstybė? — Sovietai la
bai susirūpinę, kad Europos vienybė neįvyktų. — Tik per Euro

pos vienybę galima pašalinti komunizmo pavojų.

Dirva Nr. 21 • 1957 m. gegužės mta. 28 d

E L E K T R A

tų kaip buvo kiekvieno krašto 
atskirais vidaus reikalais.

Kaip antitezė federalistams 
stovi pilnai sujungtos Europos 
idėja ir politine ir nacionaline 
prasme.

Šios idėjos didelis šalininkas 
yra prancūzų ministras pirmi
ninkas Mollet. Jis sako, kad tik 
sąskaiton atskirų kraštų, nacio
naliniu požiūriu yra tikras kelias 
į Europos vienybę.

Pagrindinė federalinio viene
to silpnybė, kad jos tarptautinių 
institucijų atstovai daro sprendi
mus arba juos atmeta išeinant iš 
savo atstovaujamo krašto nacio
nalinių interesų. Federalinei Eu
ropai trūksta viršnacionalinės 
hierarchijos ir autoriteto.

Kiekvienas Europos kraštas 
be kito pagalbos ne tik nepajėgia 
spręsti savo vidaus reikalų, bet 
yra priklausomas ir kultūrine 
prasme nuo kitų.

Paskutiniųjų abiejų didžiųjų 
karų šaknys glūdi Europos tau
tų egoistiniam nacionalizme, ūki
niam susiskaldyme ir ekonomi
nių reikalų susikryžiavime.

Vokietijos klausimo sprendi
mas ir Vokietijos pavojaus pa
šalinimas galimas tik šituose rė
muose. Kad ir keistai atrodo, bet 
jei šiandien k.".s trečias. prancū
zas už komunistus balsuoja, tai

(Tęsinys iš pereito numerio)
OEEC ir Montano Unija šio 

meto sąlygomis yra pasiekusios 
maksimumą rezultatu. Aukštes
nis konsolidavimasis, be naujų 
idėjų ir naujų impulsų, negali
mas. Padaryta viskas, kas šiose 
europėjinėse sąlygose galima bu
vo padaryti.

Tą pat tinka pasakyti ir apie 
NATO. Jis gali didinti divizijų 
skaičių, tobulinti apginklavimą 
arba keisti bei papildyti štabo 
vadovybę, bet idėjiniai visą ka
rinę organizaciją akštesnio su
sibūrimo kelin pastūmėti dar ne
įmanoma. Reikia atminti, kad 
NATO išgyvena, atsižvelgiant į 
visą tarptautinę politiką, tam 
tikrą organizacinę krizę. Ir šis 
ginkluotas milžinas, iškilus ka
rui tikrai nejaukiai pasijustų jau 
pirmąją karo dieną.

Kariška prasme kalbant NA- 
TUi trūksta dar smogiamos vie
tinės karo jėgos vidurio Euro
poj, jam dar trūksta Vokietijos 
divizijų. Juk ne paslaptis,..kad 
Prancūzijos ir .Anglijos karinės 
pajėgos dar per daug surištos 
savo kiemo rūkalais. Tai aiš
kiausiai parodė v..dinamas Sue
so karas.

Taigi, šiuo metu Europa jau 
yra besiformuojanti į ūkinį kū
ną. Po ūkinių tarptautinių orga- ■ j§ dalies todėl, kad prancūzas 
nizacijų ženklų ji jau beveik tu
rėtų apsigynino atveju nuosa
vus nagus bei ragus, bet šiai esy
bei dar trūksta paties pagrindi- 
niausio dalyko. Vakarų Europai 
trūksta sielos arba visiems ben- 
droš, visą gyvenimą apimančios : 
idėjos. Tik dėl šios priežasties, . 
dėl ideologinių susikryžiavimų ir . 
politinių diferencijų ankštesnis 
europinis konsolidavimas, šio lai
ko dvasioje, neįmanomas.

Pirmiausia, europėjinio susi
vienijimo mintis ir dvasia pačio- : 
je gyventojų ir atskirų tautų • 
masėje dar nejsipilietino. Ypač ; 
po buvusio karo europinių tautų . 
tarpusaviu skerdynių, šiai idėjai ] 
įgyventi reikalinga laiko ir 
kruopštaus darlx>.

Europos vienijimo kelyje sto- 1 
vi du klausimai, dėl kurių Euro
pos vienijimo pionieriai nėra 
vieningi. Ar turi būti ateities 
Europa valstybių sąjunga, ar 
viena sujungta valstybė? Pasta
ruoju atveju atskirų tautų sąs
kaiton reiktų daug ko atsižadėti?

Valstybių sąjungos šalininkai 
vadinami federalistais sako, kad 
einant prie visiško Europos tau
tų susiliejimo vienan kūnan, rei
kalinga pereinama stadija, fede
ralinė Vakarų Europos valstybė. 
Esą, atskirų valstybių atstovai 
sudarytų bendrą europinę vy
riausybę, kuri koordinuotų visus 
tarptautinius politinius, ūkinius, 
krašto gynimo, socialinius ir ko
munikacinius reikalus. Svar
biausia,- ji vestų vieningą politi
ką santykiuose su Rytais. Prie 
jos turėtų veikti Europos Par
lamentas, ne eksperimentinis ar 
patariamasis, bet kurio nutari
mai būtų visiems nariams priva
lomi ir bendrai vyriausybė įeitų 
eksekutyvinio veikimo pagrin- 
dėn. Visi valstybių specifiniai 
vidaus reikalai, jos nacionaliniai 
bei kultūriniai klausimai, palik-

• jų tarpvalstybiniuose pasitari
muose, yra pavojaus ją iš Euro
pos vienybės išjungti. Geriau sa
kant priversti atsižadėti ankš- 
taus ryšio su likusia Vakarų Eu
ropa ir politiniai pasukti link 
Rytų. Vokietijos suvienijimo 
problemai atsidūrus į tarptauti
nį europinį forumą, su laiku so
vietai bus priversti net už pigią 
kainą nurašyti komunistinius lai
mėjimus Rytų Vokietijoj į nuo
stolius. O gal tuo pačiu keliu ir 
Lenkijoj, Čekijoj, Vengrijoj bei 
kitur.

Taigi, Europos integracija yra 
labai rimta grėsmė visam sovie
tų pastato neliečiamumui ir efek
tyvus stabdis visoje komunizmo 
ekspancijoje.

Kiek šita europinė idėja turi 
traukiamos jėgos ir kiek ji so
vietams pavojinga, ryškiai pa
rodė Vengrijos ir Lenkijos įvy
kiai. Deja, šių įvykių aki vaizdo- bėra praicūzų bei1 anglų bėda, tol 
je laisva Europa turėjo atsidur
ti apgailėtino stebėtojo rolėje, 
tepajėgdama tik karitatyvinią 
pagalbą suteikti.

Kol atskiros Europos valsty
bės vienos bandys spręsti savo 
kiemo bėdas, tol bus gera dirva 
ir sąlygos sovietams politiniu 
keliu Europos vienybei trugdyti. 
Pav., kol Vokietijos susivieniji
mas tėra Vokietijos reikalas, kol 
Alžyro neramumai tik prancūzų 
vienų reikalas, kol Anglijos ko- 
lojiniai reikalai tik jų pačių da-

veikia sėkminga sovietų diplo
matija, kuri vienus pakursto, ki
tus sutrugdo.

Europos vienybė yra jos vie- 
nintėlis kelias į tikrą laisvę, eko
nominę gerovę ir kultūrinį kles
tėjimą. ši vienybė yra vienintė- 
lis laidas atsispirti prieš komu
nizmo pavojų, drauge suduodant 
jam pačiam lemiamą smūgį.

Tik per Europos vienybę yra 
reali galimybė atgauti ir Pabal- 
tės tautoms laisvę.

įžiūri komunizme mažesnį pavo
jų, negu augančioje Vokietijos 
galybėje. Tas pats ir Italijoj.

Kaip federalistams, taip ir eu
ropinio vienijimosi radikalistams 
pirmoje eilėje prieš akis stovi 
Rytų pavojus. Prieš šį pavojų 
pilnai atsispirti yra tik vienin- 
tėlis kelias vienokios ar kitokios 
formos Europos integracija.

Realizuota Europos integraci
ja yra visapusiškai nepageidau
jama sovietų politikai. Suvieny
tos Europos idėja yra, ypač sa
telitinėms sovietų tautoms, kaip 
Lenkijai, Čekoslovakijai ir Ven
grijai, kurios save istoriniai lai
ko Vakarų Europos vaikais, ir 
jas traukia kaip magnetas.

Kol Vokietijos suvienijimo 
klausimas sprendžiamas tik dvie-

(Atkelta ii 1 p»l.)

į savo koloniją, tarp savo tautie
čių.

ALTS skyriai oficialiai į sei
mą gali leisti ribotą skaičių savo 
delegatų. Tačiau ALTS visi na
riai nėra varžomi, kaip svečiai, 
į seimą atvažiuoti.

Seime gausiai dalyvaus Cleve
lando skyriaus nariai, kuriems 
tik laikas leis. Ir gali atvažiuoti 
— ir atvažiuos — su delegatais 
svečiai iš tolimesnių kolonijų, 
kaip Bostono, New Yorko, De
troito, Chicagos ir kitų. Grei
čiausia, atsiras delegatų ar sve
čių ir iš tolimos Kalifornijos.

Iš Šveicarijos, dalyvaus Lietu
vos diplomatinės tarnybos narys 
Dr. Albertas Gerutis.

Sunku įkainuoti tuos momen
tus, kai iš tolimų krašto vietovių 
suvažiavę lietuviai susitinka sa
vo senai matytus draugus, savo 
vienminčius.

Kadangi veikimui visada rei
kalinga naujų ir jaunų jėgų, tė-

vai, kurie tik gali, prašomi atsi
vežti į seimą ir savo jaunuolius. 
Jaunimui toksai kitose kolonijo
se dalyvavimai yra ir pasaulė 
žiūros plėtimas, ir pažinčių už
mezgimas ir pasiruošimas dar
bui visuomeninėse organizacijo
se.

r'

Reikia sveikinimų ir paramos

"Sauso nieks neklauso”, — sa
ko sena mūsų patarlė. Tas ypač 
atitinka mūšų visuomeninėms 
organizacijoms, o <5ar labiau ide
ologinėms. Kiek jos nudirbtų, 
jeigu idealistai vienminčiai jų 
neparemtų doleriais?

Senųjų lietuvių tradicija bu
vo — seimams siųsti aukas. Ne 
visi ir norintieji gali į seimą at
važiuoti, bet- tautininkiškos idė
jos lietuvių yra visur. Jie gali 
seimą pasveikinti, padrąsinti 
dirbti sėkmingiau. Ir pridėti sa
vo auką.

Pritariančiųjų siunčiamų aukų 
seniau tautininkų organizacijos

gaudavo šimtais dolerių, kartais 
arti tūkstančio, o LVS ir Misi
jos laikais platesniems seimams 
aukų būdavo susiunčiama ir po 
kelis tūkstančius dolerių.

Taigi, raginu senuosius vien
minčius, kurie dar Dirvą skaito, 
bet kurie seime nedalyvaus, pri
siųsti savo penkinę ar dešimti
nę. Ir tą patį prašau padaryti 
naujųjų ateivių, kurie tautinin- 
kiškais ryšiais jungiasi su tais, 
kurie dirbdami mųsų tautininkiš- 
kus darbus aukojasi ir iš tolimų 
vietų j seimą važiuoja.

Aukas ir sveikinimus galit 
siųsti Seimo Rengimo Komisijai, 
Dirvos adresu: 1272 E. 71 Street, 
Cleveland 3; Ohio.

Seimo dviejų dienų bėgyje, 
greta organizacijos reikalų ir 
naujų darbų aptarimo, bus sve
čiams ir delegatams suruošta 
smagi vakarienė su menine pro
grama. Jf įvyks Hollenden vieš
butyje, šeštadienio vakare, bir
želio 1 d. Sekmadienį bus aplan
kytas a. a. Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos kapas.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos sei-1 
mas, paskutinis tautininkams j 
susitarus Sujungti savo paskiras 
organizacijas j vieną centrinę' 
tautininkų organizaciją, įvykęs Į 
Clevelande 1948 metų spalio 2 ir 
3 d. Nors nuo to Clevelande įvy
ko svarbių tautininkų veikėjų 
pasitarimų, Vilties bendrovės 
suvažiavimų, tautininkų seimo 
šioje svarbioje kolonijoje nebu
vo.

Taigi,* vietos tautininkams 
ypatingai svarbu, kad šis seimas 
būtų didelis ir visais darbais sėk
mingas.

keturiuskartiMmet aesi...... .....

formuodamas apie Lietuvą ‘ bet 
los tragediją, lietuvių kultūri| 
nius pasireiškimus ir kita. 
,. Norėdami padidinti. šių leHJ- 
nio tiražą, tuo įgalinus didęą- 
niam skaičiui svetimtaučių išgir-į 
sti apiėv Lietuvą, prašome lietui 
vių visuomenės paramos, skelbi 
darni gegužės mėnesį "Lituanus’* 
vajaus mėnesiu. ' ;f

Lietuvių Studentų S-gos JAV 
visuotino suvažiavitiąo nutarimu, 
lėšų kėlimui yra sudarytas iš 
įvairių akademinių organizacijų 
atstovų "Lituanus" Remti Kot 
mitetas, pirmininkaujamas inž; 
Vytauto Šliūpo. Nuo Jūsų para
mos priklausys šio Komiteto pa
sisekimas, tuo pačiu Ir žurnalo' 
ateitis. Padėkit šiam žurnalui iš 
pradinės stadijos pereiti į gyva
vimo fazę._Be Jūsiį pagalbos mes 
to neįstengiame - padaryti.

Galbūt iki šiol nevisi pakan
kamai buvot informuoti apie "Li
tuanus" turinį bei jo paskirtį. Š| 
mėnesį stengsimės tokios infor
macijos daugiau patiekti, tikė
dami, jog ir Jūs neliksit abejingi 
musų prašymams, konkrečiai pa
remdami šį prasmingą studentų 
darbą.

Ar Lietuva turės daugiau 
draugų, ar priešų, priklauso nuo 
Jūsų. Kuo didesnė svetimtaučių 
visuomenės dalis žinos apie mū
sų tėvynę bei jos kančias, tuo di
desnis palankių balsų skaičius 
bus Lietuvos laisvės bylai keltf.

Juooan Karklya,
Lietuvių Studentų S-gos JAV 

CV Pirmininkas.

Padaro stebuklingai

. J aži-ejSžl

Parodykite, kiek daug stebuklingu dalykų kiekvieną dieną padaro 
elektra jūsų namuose — gražiai apšviečia jūsų namus, išplauna ir 
išdžiovina jūsų rūbus, kepa ir verda, šluoja ir blizgina, duoda daug 
linksmų valandų per kadiją ir TV. Kas kitas padaro tfek dauž už tiek 
mažai T

Ministerini POVILUI ŽADEIKIUI
' mirus, jo žipėdaf ir dukrai giliausią užuojautą didžioje'

je reiškia ir liūdi

Jadvyga Gečienė


