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Europos gerbūviui sugaut mažėja komunizmo įtaka. — Vengri
jos sukilimas aptuštino Maskvos kasą. — Penkmečio planas be
veik nieko gen nežada. — Pertvarkoma pramonė ir paskirsto
ma | 92 rajonus. — Pertvarkymui būtinai reikia dviejų metų, 

todėl per tą laiką Maskva ir sakys "taikos” pasakas...

J. KAZLAUSKAS, Cleveland

Sovietų Rusija rodo tikrų ar ' 
netikrų tendencijų sumažinti šal- i 
tojo karo įtempimą. Ir tam ieš- 1 
kojime reikia žiūrėti atsakymo 
jos ekonominiame gyvenime. At
naujintos kalbos apie taikų su- j 
gyvenimą, posėdžiavimai nusi
ginklavimo klausimu Londone, 
Chruščiovo noras keturių didžių
jų konferencijos ar susitikimo 
su prezidentu Eisenhoweriu yra 
priemonės, kuriomis komunistai 
galvoja laimėti laiką, kad suma
žintų vidujinius ekonominius 
sunkumus ir padidintų gamybos 
pajėgumą.

Vakarų Europa, daug bilioni- 
ne Amerikos pagalba, yra jau 
pilnai atsigavusi nuo Antrojo 
Karo padarytų nuostolių. Pro
dukcija yra rekordiniame lygy
je. Ekonominiam gerbūviui ir 
progresui klęstint, komunizmas 
praranda vis daugiau pasekėjų 
fe jaučiančių. Politiškai, ko
munizmas yra pasiekęs žemiau
sią tašką Europoje nuo karo pa
baigos.

Šešių Vak. Europos valstybių 
(Prancūzijos, Italijos, V. Vokie
tijos, Belgijos, Olandijos ir Luk- 
semburgo) ekonominis bendra
vimas ir jo plėtimasis ypatingai 
anglių,' plieno ir elektros pramo
nėse, įjungiant atominę energiją, 
yra labai rimtas Rusijai pavojus 
veržiantis dėl gamybos pirmeny
bių visame kontinente.

Vengrijos ir Lenkijos sukili
mai kainavo bilionus rublių so
vietų ūkiui. Vengrijos ūkis atsi
dūrė žemiame lygyje, Lenkijoje 
ypatingai nukentėjo anglių pra
monė, kuri dar neatsigauna. Rė
mimas žaliavomis ir paskolomis 
satelitines valstybes, kad nors 
kiek sumažintų vargstančių žmo
nių nepasitenkinimą, prisideda 
prie esamų ekonominių negala
vimų.

Plieno, anglių ir medžio gamy
ba 1956 m. buvo žymiai mažes
nė, negu laukta, šių metų pra
monės eksapncija yra mažiausia 
nuo karo pabaigos. Vakarų eko
nomistų tarpe yra nuomonių, kad 
1955-1960 penkmečio planas liks 
tik planavimų rėmuose beveik 
nieko konkretaus nepasiekęs.

Milžiniškos išlaidos ginklavi
mui ir propagandai, prasta ir ne
ekonomiška gamybos adminis
tracija, nuolatinė prievarta pirk
ti paskolos lakštus, kurie vėliau 
tampa beverčiai ir galiausiai 
nuolatinis pavergtų- žmonių 

^šauksmas daugiau ir pigesnių 
f reikalingiausių, prekių, judina 

Kremliaus tironus.. .. I -
čia minėtų pri^asčių' akt 

vaizdoje CrniŠciovas ir Ca, šių 
metų gegužės uiėn; Pigioje 
sėje nutarė padaryti radikaliau
sia pramonės ' tvirti?

Didelė J®1’1’*
terijų 
kontrolėje lieka,aviacijos; laivų, 
transporto, marinų' ir chemikalų 
pramonės ministerijos. Viffi' ki-
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ta pramanė yra paskirstoma į 82 
ekanominiuš rajonų vienetus. 
Kiekvienas rajoninis vienetas tu
ri savo tarybą *— komitetą, ku
ris vadovaus pramonei ir jos au
gimui respublikose, kuri įeina į 
rajono ribas. Drauge darys ra
jono, ekonominį planavimą.

Rajoniniai komitetai yra Visa
sąjungines Planavimo Komisi
jos žinioje, kurios funkcijos yra 
prižiūrėti, kad rajonų komitetai 
atliktų reikiamą darbą ir nenu
kryptų nuo bendros linijos vieti
niams ar atskiros respublikos in
teresams.

Planavimo Komisijos pirmi
ninku yra paskirtas J. I. Kuz- 
min, visiškai negirdėtas asmuo 
Rusijos didžiųjų tarpe. Jis tapo 
ir vienu iš šešių ministerio pirm, 
pavaduotojų. Jis užėmė N. K. 
Baibakov, artimo Chruščiovo 
draugo, vietą. Kuzmin praeitis 
nežinoma, nėra tikrų žinių kurią 
pusę jis palaiko-Kremliaus* tiro; 
nų varžybose dėl valdžios, tačiau 
manoma, kad jis yra artimas 
Malenkovo linijai.

Pramonės decentralizacija, jei 
ją taip galima pavadinti, siekia 
sumažinti gamybos kainą, rasti 
ekonomiškesnį pagrindą gamy
bai ir kartu ją pakelti.

Sovietų pramonė, būdama ma
žiau pajėgi ir komplikuota, negu 
JAV, tačiau antra didumu ir ga
lingumu pasaulyje, turėdama 
virš 200,000 įmonių, išdėstytų 
dideliuose atstumuose, ilgą laiką 
buvo kontroliuojama iš Maskvos, 
kur buvo paskirta virš 30 pra
monės ministeriu, kad tik turė
tų kontrolę, nežiūrint ekonomiš
kumo. Biokratiškųmo pavyzdys 
gali būti statyba po 5 butus na
mų Kuzbasskaya gatvėje Sverd- 
lcvske, kurie buvo net septynių 
ministerijų statomi.

į. ii
fe;
fe? Gegai 
fe‘. iCh

Perkėlimas pramonės vykdy
mo {rajoninius vienetus įgalins 
integraciją, kuri duos daugiau 
progų pramonei prisitaikyti prie 
vietos sąlygų. Didelės žaliavų 
pergabenimo išlaidos bus nors iš 
dėties eliminuotas. Galutinis re
zultatas bus, žinoma, kad kurie 
fabrikai pranyks ar bus perkelti 
į vietoves, kur sąlygos yra pa
lankesnės tiek žaliavų tiek rinkų 
atžvilgiu.

Fabrikų komisarų, kurie jau 
senokai prašo daugiau autono
mijos ir mažiau Maskvos kišimo
si, įgauna didesnę kontrolę tiek 
įmonių tiek darbininkų atžvilgiu. 
Valstybei jie bus pajėgesni dau
giau pagaminti, tačiau darbinin
kai gali tik daugeliu atveju di
desnių darbo normų laukti. Kiek 
komisarai turės laisvės ir inicia
tyvos, tiek mažiau jie bus ko
munistų partijos kontrolėje — 
politika lenkiaši ekonomijai.

Pramonės perorganizavimas, 
skaitoma, užtruks iki 2 metų, 
kol kontrolė iš Maskvos centro

■
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nustos lilty 
voje, kftl Imi 
cijas, tretfcfį 
šai, — politi 
nievrai nęwį

Pramonės 
pajėgumt^ 
vietinė Ir tat 
va — yta žin 
tinei-kapitali 
rinei - komoniAUįlei santvarkai, 
bet skirtumas■■ jjfra tas, kad pir
moji ji TJaudQjĮŽį:-o antroji bijo, 
nes kiek ašnrnAĮ^gauna daugiau 
laisvės, tiek'jttinažiau būna val
stybės vergaB.’^"

Sovietų Sąjunga, neturėdama 
kito kelio, priversta duoti' 
kiek nors - iniciatyvos,
kad pagerint^jelertgvą ekono
minę valstybė# padėtį.

Laike šio.ptiįl$ganizavimo la
bai abejotinii’i^p išdrįs pakelti 
ginklus prieš'^fakarų pasaulį.

-

ių vienetų ran-

ilokratų - komunistų 
.yųįrttų vietų Mask- 
ft'P^rkelti j provin- 
l'JŠkps liaudies prie- 
immį’intrygos ir ma- 
■fiįįami.
S įnomiškumui ir 

jti receptas — 
Įualinė iniciaty- 
8 tiek demokra- 
si, tiek diktatū-

Amerikos žemė mirusiom bus lengva
■ -š^V'c

LIETUVOS DIPLOMATUOS ŠEFO STASIO UOZOI 
DIS PASAKYTAS PER AMERIKOS BALSO RADI 

TERIO P. 2ĄDEIKIO MIRTIES PROGA

Brangūs Tautiečiai,
Kiekvienos tautos istorijos ke

lias yra nužymėtas kapais tų 
žmonių, kurie žuvo už eavo tautą 
arba jai šiaip nusipelnę. Prie to
kių žmonių; prie tų lietuvių, ku
rie visą savo amžių garbingai 
dirbo Lietuvai ir ją karštai my
lėjo, priklauso amžiną atilsį mi- 
nisteris Povilas ŽADEIKIS, ku
rio kapas supiltas šiomis dieno
mis Jungtinių Amerikos Valsty
bių sostinėje Washingtone. Aš 
laikau savo liūdna ir kartu nuo
širdžia pareiga paminėti šiandie
ną šitą didįjį patriotą.

Jis buvo tos kartos žmogus, 
kuri savo veiklia lietuvybe, prisi
rišimu prie savo gimtosios kal
bos, tvirtu lietuvišku būdu padė
jo pagrindus, ant kurių buvo at
statyta bei išugdyta nepriklau- 
somaLietuvos valstybė. Nuo pat 
tūkstantis devyni šimtai aštuo
nioliktųjų metų velionis kaip ka
rys, krašto apsaugos ministeris 
ir vėliau kaip diplomatas ištiki
mai tarnavo lietuvių tautai, ku-

Kolumbijos karinės juBtos šeki^tofiuą priima bUkraštininkus, ku
riems pažada būsimus laisvus rinkimus. »

i ■•
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Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjungos centro vaidyba. B kairės: Dr. S. Bieiia — pirmininkas, Dr. J. Bartkus — 
vicepirmininkas. Stovi iA kairės: Dr. B. T. Dirmeikis — vicepirmininkas, inž. J. Jurk&nas — sekretorius ir sdv. A. 

Lapinskas — iždininkas.
Apie Tautinės S-gos seimg.plačiau skaityk 2 ir 7 psL

ri tada buvo laimtega, nes laisva 
savų nepriklauBortįije valstybėje.

Lietuvai apsiginus nuo puo
lančių ją priešų/ Povilas žadei
kis išėjo iš kariuomenės ir jo ga
bumai ir .patraid4š*ą asmeninės 
savybės buvo panaudotos kitose 
srityse. Jis buvo deleguotas į 
Ameriką, kur jam buvo pavesta 
svarbi finansinė misija. Gausi ir 
patriotiškai nusiteikusi Ameri
kos lietuvių visuomenė ir tada 
nuolat jautriai atsiliepdavo į Lie
tuvos reikalus. Tai padėjo jam 
sėkmingai atlikti savo uždavinį. 
Šitokiomis aplinkybėmis buvo 
natūralu, kad jis buvo pakvies
tas į užsienio reikalų ministeri
jos tarnybą.

Povilo žadeikio visa diploma
tinė veikla, trukusi daugiau kaip 
30 metų, vyko be pertraukos 
Amerikos Jungtinėse Valstybėse. 
Jis tauriausia žodžio prasme at
stovavo Lietuvos valstybės rei
kalams. Ir kaip karys, ir kaip 
diplomatas jis stovėjo pirmuti
nėse Lietuvos interesų gynėjų] 
eilėse.

1940 m. sovietams užpuolus ir 
okupavus Lietuvą, jis tuoj pat 
pasmerkė Maskvos vyriausybės 
padarytąjį Lietuvai smurtą ir li
gi paskutinės savo gyvenimo va
landos ryžtingai kovojo prieš so
vietų pasikėsinimus išgauti tarp
tautinį Lietuvos okupacijos pri- 
pažininą.

Povilą žadeikį mirtis ištiko 
jam beeinant atsakingas parei
gas. Garbė jo atminimui.

Povilo žadeikio mirtis yra 
skaudus smūgis mums visiems su 
kuriais jį siejo bendras darbas. 
To darbo apimtis ir tikslai nu
sakyti diplomatinių funkcijų es
mėje. Tomis nepaprastomis ap
linkybėmis, kada Lietuyos vals
tybė yra Sovietų Sąjungos oku
puota, Lietuvos diplomatinei tar
nybai tenka ypatingai svarbus 
vaidmuo. Ji atstovauja Lietuvos 
valstybei ir gina jos interesus 
tautų bendruomenėje, kurios.na
rys Lietuva teisiniai tebėra, nes 
nei viena didžiųjų demokratinių 
valstybių nėra pripažinusi taria
mosios mūsų krašto inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą.

Jau pats mūsų diplomatinės 
tarnybos buvimo faktas rodo, 
kad Lietuvos laisvės byla tarp
tautinėje plotmėje tebėra gyva, 
nors nuo Lietuvos okupacijos 
pradžios praėjo jau beveik 17 
metų.

Po Ministerio žadeikio mirties, 
kad ir kaip skaudų nuostolį ji 
mūsų veiklai sudaro, Lietuvos 
Respublikos reikalų atstovavi
mas Washingtone nenutruks. 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
vyriausybės atstovai pakartoti
nai yra viešai pareiškę, kad ši 
galingiausia demokratinio pasau
lio valstybė ir toliau nepripažįs
ta Lietuvos okupacijos ir kad ji 
su simpatija seka lietuvių tautos 
laisvės siekimus.

Toks Jungtinių Valstybių pa
lankus Lietuvai nusistatymas, 
išplaukiąs iš jos pasiryžimo grįs
ti tarpvalstybinius santykius 
aukštais teisės ir teisingumo 
dėsniais, pripažinti kiekvienai 
tautai laisvę nevaržomai pasi
rinkti tokią valdymosi formą, 
kokios ji pati pageidauja, atmes
ti bet kurį smurtą ir jo padari
nius ; toks nusistatymas garan
tuoja tolimesnį Lietuvos diplo
matinės atstovybės buvimą ir 
veikimą Amerikos sostinėje, iš 
kurios aš kalbu į Jus, brangūs 
tautiečiai, krašte ir užsienyje. 
Be to, tam mane paskutinė tei
sėtoji Lietuvos vyriausybė ir pa
skyrė diplomatijos šefu, kad pa
tikrinčiau mūsų valstybės diplo
matinio atstovavimo tęstinumą 
tarptauinėje plotmėje.

Miniseris žadeikis daug metų 
savo pareigas ėjo tragingu kovos 
už pažeistų lietuvių tautos tei
sių atstatymą laikotarpiu. Kova 
dar nėra baigta, nes lietuvių tau- 

I ta smurtui nenusilenkė ir nenu
silenks. Netenka abejoti, kad ši 
kova sugrąžins mūsų tautai lais
vę ir nepriklausomybę.

Povilą žadeikj priglaudė pa
skutiniam atilsiui ne Lietuvos 
žemė. Tačiau Amerikoj žemė bus 
jam lengva, nes tai yra didžios, 
laisvę gerbiančios ir Lietuvą at
jaučiančios tautos žemė.

Po pasaulį pasižvalgius V. RIMVYDAS

Gamtinės nelaimės Amerikoj. — Eisenhoveris kovoja prieš biu
džeto apkarpymus. — Chruščiovas —. JAV televizijos žvaigždė. 
— Sovietai laužo sutartis, tačiau norima su jais susitarti. — Ką 
amerikiečiai pasiūlys nusiginklavime. — A. Rytuose ryškėja nau

jas jėgų pasiskirstymas.

Kai pasižvalgai po plačiąją 
Ameriką, po jos paskiras valsty
bes, greit įžvelgsi neįprastus 
skirtumus, štai, kai mes Ohio, o 
jūs New Yorko ar Illinois vals
tybėse pergyvenome lietingą, bet 
šiaip ramų gegužį, tai krašto vi
durį nusiaubė ir dar vis ramy
bės neduoda įvairūs gamtos pra
jovei.

Texas su savo platybe du mė
nesius kentėjo nuo audrų, tor
nadų, potvynių. Oklahoma sken
do liūtyse ir dar neseniai griuvo 
namai ir žuvo žmonės bei de
šimtys milionų dolerių nuostolių 
palietė Missouri bei iš dalies llli- 
nois valstybes.

Pavasarėjant, pamažu kalan
tis vasarai, gamtoje neramu. Ne
ramu ir JAV politiniame gyve-

nime bei tarptautiniame santy
kiavime.

kiečių teismas jį išteisino. Da
bar patys kinų saugumo valdi
ninkai daro demonstrantų areš
tus, kurie buvo išėję iš ribų.

• Prancūzijos naująją vyriau
sybę sudaryti pavesta Rene Ple- 
ven, jau buvusiam ministeriu 
pirmininku.

• šiaurinėj Turkijos daly vėl 
pasikartojo stiprus žemės dre
bėjimas, pareikalavęs 53 žmonių 
gyvybių. Padaryta labai daug 
nuostolių.

• Sirijos apsaugos ministeri
jos oficialus kalbėtojas pranešė, 
kad Jordanija nutraukusi su Si
rija turėtą karinę sutartį.

Ne tik gamtoje permainos
Prezidentas Eisenhowerią^ 

žmogus, daug lemiąs "taika ar 
karas" byloje, jau kelis kartus 
aistringai kreipėsi į savo tautie
čius, prašydamas paremti jo val
džios numatytus bilionua krašto 
gynybos ir draugingų valstybių 
paramos rūkalams. Tik paakutū 
nėmjs šio mėnesio dienomis, ša
lia biudžetinių bėdų, daugiau su- 
aktualėjo ir susitarimo su sovie
tais nusiginklavime reikalas.

JAV spaudoje vėl atsirado bal
sų apie tikras ar tik tariamas 
silpnas puses Kremliaus valdovų 
tarpe ir tuo pačiu metu šio kraš
to viešoji nuomonė buvo purto
ma atidengus visas suktybes bei 
pinigų švaistymus darbo unijų 
vadovų tarpe (Becko afera ...).

Kai sprausminiai lėktuvai iš 
JAV pasiekė Paryžiaus Le Bour- 
get aerodromą per 6 valandas be 
sustojimo (koks skirtumas, pri
siminus Lindbergo 3? vai. skri
dimą 1927 metais!), tai per tą 
patį Atlantą, tik keleiviniu lėk
tuvu pas Eisenhowerį atskubėjo 
V. Vokietijos kancleris Adenaue- 
ris.

Pereitą sekmadienį jis turėjo 
svarbius pasitarimus prezidento 
ūkyje (Vokietijų suvienijimas, 
santykiai su sovietais paliesti 
pirmoje eilėje). O štai ateinantį 

(Malta i 8 poal)
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IŠ VISUR
• { Maskvą išvyko Lenkijos 

komunistų partijos pirmasis se
kretorius Gomulka, premjeras 
Cyrankiewiecz ir kiti žemesni 
pavaldiniai. Manoma, kad Mask
va nepatenkinta dėl Gomulkos 
drąsių žygių vaikant stalinistus 
iš partijos ir atsakingų vietų.

• Padėtis Formozos saloje 
kiek aprimusi. Smarkiai nuken
tėjo JAV ambasados pastatai. 
Bavo ąužeista 14 ambasados tar
nautojų. Ir visa tai įvyko, dėl 
vieno JAV kareivio, kufis nušo
vė kiną. Kiniečiai norėjo, kad ka
reivis būtų nuteistas,- o ameri-
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Anglijos karalienė Elzbieta Ir tįanMM lurr^lzm Frederik, Ehbie- 
tai laukiantis Kopenhagoje.

SVEIKINAME TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMO DALYVIUS IR VILTIES DRAUGIJOS 
NARIUS i ATVYKUSIUS Į CLEVELANDĄ!i y«-
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FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREET3

YOUNGSTOWN, OHIO

ViLSON and CO.
jįat suvažiavimus triūsias! karš- 

į ... ' š**evfrtavėM ir ateina išldausy- 
1*ĄVJ»WAIH.. ' ,, (fpūkąitųsapadažodėmėmis ir

WALTON & ALEJANDER (WALTON HILLS)
■MHOHUDflUBnEdU

BE 2-3245
l

sir- 
pa-

Šią aavaitą

Aplankyk Savo Bažnyčią 
Memorial Dienoj

'M Lfetūro# feMvės pW»ėHrtia* 
dar kur] laiką užsitęs, Irus kam 
dirbti tuos darbus, kuriuos mums

gai padainavo lietuvių liaudies 
dainų ir operų ištraukų, tarp jų 

Męahn»nVMii»ikito

11800 SHAKER BLVD.
Call WY 1-5800

(Kokios brangios ilgainiui da- 
JMi merginos, kustos visuomet

THE CONELLY REALTY CO.

!■;. '■

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

|miteU*
»

Ijpėipiaųsčiuclos pirštu*, — ir 
įtektos nereikšmingo* dekoltuo- 
CM damos, kurios visą Tąiki ne- 
^pra^ kru^tnmii'g^ai at- 

žiMffUB yra savo paslrlhkinfe,

2 — Dirva Nr. 22 * 1957 m. gegužės mėn. 80 d.
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Aaa’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1372 Kart 71 St, Clevetand 8, OWa. 
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nada — *8.(0, ebewhere — *8.80.

Siafte capy — 1* erota.

• Montrealio, Kanadoje, lietuvių 
seimelio prezidiuman, pagal bal
sų daugumą, išrinkta:

Stp. Kęsgailą, Pr. Rudinskas, 
Jonas Lukoševičius, G. Rukšė
nas, K. Andruškevičius, J. La- 
dyga ir A. Klišius. Revizijos ko- 
misijon išrinkti: J. Viliušis, p. 
Valiulis ir p. čėsna.

Naujasis Prezidiumas pasi
skirstė pareigomis: Stp. Kęsgai
lą— pirmininkas, Pr. Rudinskas 
— vlcepirm., A. Kličius — sekt., 
G. Rukšėnas — ižd., J. Lukoše
vičius — tarpžinybiniams reika
lams, J. Ladyga — parengimams, 
K. Andruškevičius — sociali
niams reikalams.

Jau šią savaitę Cievelande 
įvyksta Tautinės Sąjungos sei
mas. Jis prasidės birželio mėn. 
1 d. 10:30 vai. Hollenden Hotel.

Apie įvykstantį Tautinės Są
jungos seimą mes paskutiniuose 
Dirvos numeriuose esame nema
žai rašę. Pasisakė pats Tautinės 
Sąjungos pirmininkas Dr. S. Bie- 
žis, pasisakė ilgą tautinio darbo 
barą JAV išvaręs buvęs Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius, pasi
sakė ir kiti mūsų veikėjai. Dabar 
jau reikia tik laukti paties sei
mo, į CIevelandą suvažiuojant iš 
artimų ir tolimų JAV lietuvių 
kolonijų kietų ir garbingų lietu
vybės reikėlų gynėjų, dėl laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos pasi
ryžusių kovotojų.

Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga JAV yra pradėjusi veikti 
tik po šio antrojo pasaulinio ka
ro. Bet jos šaknys, jos veiklos1 
pirmtakūnai, veikę kitais var- pavydas niekad Tautinės Sąjun- 
dais pasivadinusiose organizaci- 1 
jose, Amerikos lietuvių visuome- i 
nei gerai žinomi ir įspaudę jos 
gyvenime neeilinius darbų pėd
sakus. Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos veikėjai, Amerikos Lietuvių 
Misijos, Tautininkų Centro va
dovų ir eilinių jos narių darbai, 
tai dabartinės Tautinės Sąjungos 
praeities pasididžiavimas ir stip
rybė ateičiai. O pagaliau grįžki
me kiek toliau į Amerikos lietu
vių praeitį. Ten. pamatysime, kad 
didele energija ir ryštumu tą pa
tį darbą dirbo Dr. J. Šliūpas, A. 
Olševskis, dabartinio tauraus 
veikėjo Antano Olio tėvas, veikė 
Sirvydas, Smailys, Dr. Colney ir 
eilė kitų, kurie paliko pramintus 
kelius ir Bkatina ateinančių kar
tų lietuvius tą darbą neužleisti.

O pagaliau mes negalim nesi
džiaugti, kad ir dabartiniai nau
jų ateivių tautinės srovės veikė
jai gab labai stipriai atsiremti į 
šiame krašte lietuvybės išlaiky
mui ir tautinės srovės įstiprini- 
mui didelę duoklę atidavusius ir 
tebeatiduodančius veikėjus. Tik 
prabėgomis prisiminkim šias pa
vardes: J. Bačiūnas, Dr. S. Bie- 
žis, J. Ginkus, K. S. Karpius, J. 
Kasmauskas, A. Olis, A. Lapins
kas, Dr. Sims, A. Trečiokas, Dr. 
S. Tamošaitis, J. Tareila, P. J. 
Žiūrys ir eilė kitų. Tos pavardės 
tai ne tušti vardų ir pavardžių 
žodžiai. Su jųjų kiekvienu tar
tu vardu atsiveria praeities dar
bai ir žygiai, žygiai ne sau, ne 
tuščiam pasigarsinimui, bet žy
giai lietuviui ir Lietuvai iškelti.

čia neminėsiu naujosios atei
vių kartos tautinės srovės veikė
jų vardų, jų gyvenimas šiame 
krašte dar trumpas. Darbai dar 
tik įsibėgėjimo geroje pradžioje. 
Ir daugiausia atsiremiant į čia 
iš seniau giliai įleidusius šaknis. 
Bet tų vardų nemaža. Tai garan
tuoja, kad tautinės, srovės dar
bas nė tik nebus užleistas, bet ir 
rūpestingai dirbamas.

Nemažiau svarbu prisiminti, 
kad ir iŠ pačių naujųjų, daugu
moj studentų, iškyla visa eilė 
vardų, kurie kelia ne tik džiaugs
mą, bet ir pasididžiavimą. Tai 
dar nauja garantija, kad jei mū- 

jiiUĮo* dMžtaSsIoz pastangos

• Vyt. Sirvydas, sunkokai 
gęs, kaip mums pranešama, 
sveiko ir vėl grįžo į darbą.
• Šiauliškiai Benediktas ir Vale
rija Kaminskai, Los Angeles 
mieste gegužės mėn. 4 d. šventė 
25 metus savo vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Jie užaugino su
mų Virginiją-Jurgį, kuris studi
joje mediciną Pietų Californijos 
■Universitete.
i 'Benediktas Kaminskas Neprt-

šventai nudirbti įpareigoja mū
sų Tėvynė.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, dar tik eilę metų vei
kianti, savo atliktais darbais la
bai ryškiai ir šviesiai užsireko
mendavo. Jos veikla didžioj dau
gumoj nebuvo taip vadinama vi
dinė organizacijos veikla, kuo 
daugelis kitų organizacijų pasi- klausomoj Lietuvoje buvo vyr. 
žymi. Ji savo veikla stengėsi pra- matininku žemės Ūkio Ministe- 
simušti į tuos plotus, kurių kitos 
organizacijos nepajėgia atlikti. 
Ji Lietuvos laisvės vardan rengė 
tuos didžiuosius sąskrydžius Wa- 
shingtone, kurie pareikalavo 
daug dvasinių ir materialinių jė
gų ir išteklių, bet kurie Lietuvai 
nepaprastai daug patarnavo.

Nestebėtina, kad dėl tų dide
lių darbų atsirado kai kuriose 
kitose lietuvių organizacijose to 
"kaimyniško” pavydo. Pavydo, 
kad kiti ir gali ir pajėgia pada- 

1 ryti, o mes nepajėgiam. Bet tas

rijoje, dabar tą patį darbą dirba 
Los Angeles mieste Calif.

• Jonas Gumbelevičius nuo 1955 
■m. kovo mėn. 1 d. studijavo che
miją Indiana Technical College- 
Fort Wayne, Indiana ir 1957 m. 
gegužės mėn. 19 d. gavo to Col- 
Jege baigimo diplomą.

jįhiose parodą, . Jos 
lutaps su tradicine 

Jjfeiėjimo šventė -i 
birželio 14 4 a truks iki birželio 
20 d. Atidarymo iškilmėse bus 
didžiulis gedulingas aktas, skirr 
tas Argėntiicte visuomenei.

iilL^i;*^*'’'"' Įdės pamaldomis 
Buenos Ata roję, kur bus
padėtas va&ifltes prie Argentinos 
tautinio didvyrio San Martin 
mauzoliejaūr,/ Iškilmėsna pa
kviesti ValiRaps, visuomenės ir 
pavergtąjį) įiutų atstovai. Visų 
tų tautų skAųfai sudarys garbės 
sargybą su s^vo tautinėmis vė
liavomis. j
• Paieškomas Tadas Spėlis, anksr 
čiau gyvenąs 558 Beon St., Hart- 
ford, Conm Paieško giminės Liet- 
tuvoje; žinantieji jo adresą, aįf 
jis pats, prašomi pranešti: St. 
Nasvyčfai, 4679 W. 157 St, ClOt 
veland 11, Ohio.

■ . ''
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PHlLADELPHIA į ,•*/;{> —: .J,
PASISEKUS KONCERTAS į 

' A. L. T. S-gos Philadelphijop 
skyrius, gegužės mėn. 18 d., su- 
rengė didelį koncertą. -

Koncertas buvo tikrai augštp 
meninio lygio ir laimi nusisekę*. 
Lietuvos operos solistė Vincė 
nuškaitė-Leskaitienė nuotaikiūį-

• /f

Ammrikoje. 
vo technika ir v— 
muzika, o aktorius humoristas 
Vitalis Žukauskas linksmino sa
vo paties sukurtomis ištrauko
mis **Jš gyvenimo*', "Iš veiksnių** 
ir kt. ■ ■ į r '- .. .

žodžiu, programa buvo ir įvai
ri ir linksma ir gera. Visi atsi
lankiusieji buvo labai patenkin
ti. Svečių tarpe, kurių buvo apie 
300, kas retai atsitinka Phila- 
delphijoje, buvo ir tokių, kurių 
kituose koncertuose nesimato. 
Šokiams griežė puikus orkestras.

Po konnerto solistams ir jų 
draugams buvo surengta kukli 
vakarienė;

Koncertą* vyko Sv. Andrie
jau* perap. salėje. Tenka padė
koti Ūos parapijos klebonui kun. 
J. čepukaičiui, kuris leido pasi
naudoti šia sale, neimdamas jo
kio atlyginimo, o pageidauda
mas, kad dalis koncerto pelno, 
būtų paskirta A. L. Tarybai;

Skyriaus valdyba savo posė
dyje jau paskyrė 25 dol. A. L. T. 
Taip pat 25 dolerius Tautinės 
S-gos suvažiavimui Cievelande 
paremti, be to, pagal narių susi
rinkimo nutarimą skyrius įstojo 
į Vilties Draugiją nariu su 25 
dol. įnašu. P. M.

gos veikėjų nesulaikys nuo tos 
rūšies darbų, nes tai darbai ne 
kam kitam skiriami, tik mūsų 
mintyse ir darbuose amžinai gy
vai, kenčiančiai ir laisvei prisi
kelti ištroškusiai Lietuvai Tėvy
nei.

Tautinės Sąjungos darbą labai 
dažnomis progomis remia visa 
eilė kitų tautinių organizacijų, 
eilė radijo programų ir laikraš
čių. Būtų šaunu, kad po Tauti
nės Sąjungos sparnu jos dar 
glaudžiau susiglaustų ir dar gi
lesnę bendrą darbo vagą varytų, 
tš to, neabejotina, būtų daug lai
mėta. Tautinės Sąjungos įvyks
tančiam seime apie tai verta pa
kalbėti ir sutarti.

Susirinks Tautinės Sąjungos 
veikėjai birželio mėn. 1-2 dieno
mis į CIevelandą iš šio didelio ir 
nuostabaus krašto lietuviškųjų 
kolonijų. Kiekvienas atsiveš pa
čius geriausius sumanymus, kaip 
per ateinančius metus būtų gali
ma dar daugiau ir našiau dirbti. 
Mes iš viBos širdies linkime, kad 
tie visi sumanymai būtų rūpes
tingai apsvarstyti, suderinti ir 
darbais paversti.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel ofiso PRuspael 8-1717 
. ftoikreadjoo REyubUe 7-7888

Dr. S. Biežu
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

W«Rt 08 81
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vok. 

Treiiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
ta&tad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Renki 33*1 W. Mth PLACB

Tek effte*e EVcrgiede 4-7378 
Tat buto GRacetend. 3-8203 

Dr. Juozatą Bartkus 
gydytojas nt Chirurgas 

Norvtrt Madfeal Catttor 
nea w«t Chicago Ate 

’ CMaafa 33, IU>
VAL.: 1-3:30, 8-8:30 p. p. pirmatl, 

uitrad., hetvirtad.-,. p^ktBdų 
TA nsitdeur traeiMIMdaK 
11-8 p. p.

Aplankyk Savo Bažnyčią 
Memorial Dienoj, •:>.
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SAVOSIOS PADANGfiS J 
. DRAUGAMS ; j 

Galvojimas žmonės neišven- 
giamai skiria, nes kas galvoja 

i— galvoja už save. Visi jo atsa- , 
kymai yra, vien sau. Kitam jie r 
■gali tapti tik klausimu, turinčiu 
būti kiekvieno galvojančio kito ■ 
savarankiškai (ir dėl to, turbūt, 
kitaip) išspręstu.

žmones jungia tik bendra* 
darbas — arba bendras atsisa
kymas galvoti, kuris mūsų vi
suomenėje plačiai žinomas ”or-' 
ganizacinės ideologijos” vardu. 
■Kaip tik dėl to, kad santariečlai 
neišlaisvina Bavo nario nuo prie
volės pačiam ir už save galvoti, 
jie neturi tos aksiomatiškos ir 
geptomatiškos "oficialiosios** ideo
logijos’’.
f Ką rašome "SantarieiSų gyve
nime” ir "Santariečių veikloje”, 
Visada yra žmogaus — tegul ir 
‘nepasirašiusio, — bet ne orgaai- 
^zakijos mintys. (Gotiškųjų ka
tedrų statytojai irgi nepasiraši- 
nėjo. O šiandienis idėjų mūrinin
kas yra individualistas savo min
čių esme ir nepriklausomumu, 
bet kolektivistas tuo, kam jas 
skiria).

■ Mintys, kurios skelbiamos or
ganizacijos vardu ir ypač, ku
rios priimamos disciplinos keliu, 
tampa intelektualiniais falsifi
katais. tiesios mintys, kurios 
atnešamos, kaip individo dovana 

j— verta ar neverta, tokia, ko
kios pajėgta — Bavo dršugams. 
■Individo, kuris savo nuogo žmo- 
giškumo skonio — kartaus ar 
mielo, — visada nuoširdaus, — 
neslepia už autoritetingų titulų, 
barzdų ar drabužių.

Savo skaitytojų prašyte pra- 
■šome niekada už santariečių 
skelbiamų minčių nematyti nie
ko kito, kaip tokių išorinių tuš
tybių nusikračiusį žmogų, žvel- 
įgiantį į save ir savo mintimis 
klausiantį kitų, kaip jie į save 
žvelgia.

Kaip dr. Girnius pareiškė 
”Žemė8*’ įvade, generacijoms ne
būtinai būdinga, kad jos suran
da tuos pačius atsakymus, bet 

:—kad klausia tuos pačius klau
simus. O santaritčiai — šalia 
lankininkų — yra mažiausia ne- 

i tikrų gaidų pakeliantis jauno- 
, sios kartos balsas.

* Mus suriša bendri klausimai, 
. kurių atsakyti už kitus 
■ niekas iš santariečių nepreten

duoja. Ir mus dar labiau riša an
troji didelė jungtis — bendras 
darbas. Nėra teisinga, nors ir 
MHą Žvefai, jokia bmIIŠ
IŠMii, kviM MąseMMtavo ben- 

nėj Mutantas), pasiekus Į Am AMkšai arafitĮM .prakaitas, 
New LlbW P^4C>ukus t jU*W*« Mhaktaa OHaugs-

DETROIT
|; VILNIAUS K1L LIETUVIŲ

GEGUŽINE

Kaip ir kasmet, Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjunga (Detroito 
iBkyr.) rūošia savo gegužinę, ku
ri įvyks Binkevičienės ūkyje Mr- 
želio 2 d. (sekmadienį) 12 vaL

V. K. L. S. Valdyba kviekia ap
silankyti ir nevilniečius lietuvius 

I B.1 ūkyje atvin>je~gatntoje, ža
liuojančių medžių ir gėlių apsup- 

į toje, valgysime skaniai peruoi- 
įtne pietus. Seniai nesimatę, pa
simatysime. Mums rūpimais 
r' IdauBimais pakalbėsime. Priai- 
' minsime mūsų sostinę Vilnių; o 
juk turime daug atsiminimų 1

Kas tik atvyks, nesigailės: 
kiekvienas lietuvis bus priimtas, 
kaip brolis ir sesė, su retai pasi
taikančiu nuoširdumu.

V. K. L. S. Detroito sk. paren
gimai, o ypačiai gegužinės, pasi
žymi pakylia nuotaika ir links
mumu. Ir šiemet tikimasi nebus 
kitaip. Apgalvokime! Palikime 
ikitus smulkius rūpesčius ir rei
kalus namie; birželio 2 d., sek
madienį, vykime į V. K: L. S. ruo- 
šiamų šaunią gegužinę. 

: Kešrodie: Binkevičienės ūkis 
pliekiamas taip pat, kaip ir 
New Liberty Parkas, būtent: iš 
Detroito važiuojama į‘vakarus 
Expressway. Privažiavus Middle- 
belt Rd., sukama į kairę puąę^ 
(važiuojamagal 10 min. — deši
nėj pp. atfėdroitas), pasiekti*

— 
tuo pačiu keliu pasiekbunas (už jiEA»: fr ležrfrt darbo Hrelkštas 
kelių! nstaOČiąy *. ūkis.

Minita#io.povitožadšikto 
>tuvėse atstoVasdesMls San- ■ 

. dalyvavo U 
vykęs Centro Valdy 
ytljnjp'kn* > 
Ant. Min. žadeikio kapo Santa
ros vardu buvo padėtas vaini
kas. Centro Valdyba raštu iin 
kė gilią užuojautą vėlioniM 
iiriiealems. r
: • Studentų Sąjungos JAV 

centrinių organų rinkimuose { 
Centro Valdybą 
raundas Mišaaskaa, o | Gerbės 
Teismą Leonas Sabaliūnas. Iš
skyrus dar jūrų skautą J. Kregž- 
dį, visi kiti išrinkti yra ateitinin- 
kai (penki Centro Valdytam, 
trys Revizijos Komisijon ir du 
Garbės Teisman). Juo būdu Są
jungai ateinančiais metais vado
vaus ateitininkai. Kitokių rinki
mų rezultatų nelabai galima ti
kėtis, kol neateitininkiškasis blo
kas eis dviems atskirai* sąra
šais.

• Detroito skyrius savo susi
rinkime gegužės 12 (įiėhą plačiai 
ajJsvarstė Santaros suvažiavimo 
reikalus ir išsirinko naują vąl- 
cfybą, kuriai pirmininkauja Hia- 
daugaa Gilvydia. Sekretorės pa
reigas eina Lilija Boreišytš, o 
iždininkės — Bronė Badikonytė. 
Centro Valdybai pasiųsta visą 
eilę pasiūlymų suvažiavimo pro
gramai.

• Los Angeles lietuvių radijo 
valandėlė "Lithuanian Metody 
Rour*’ švenčia penkerių metų 
veikimo sukaktį; Valandėlės pro
gramų sudaryme talkininkauja 
santariečlai Danguolė Puikau- 
ninkaitė, Vladas Miklius-Much- 
lia, Paulius Jasiukonis, Vladas 
Gilyn.

• Danutė Sakalauskaitė, San
taros skyriaus Chicagoje iždinin
kė, organizuoja meno sekciją 
Jaunimą Kongrese. , ,,

• Vida ’ Gaškaitė atstovauja 
Akademinį Alumnų Klubą "Li- 
tuanus” remti komitete ir gegu
žės 23 d. kalbėjo "Lituanus" rei
kalais per "Margučio" radiją 
Chicagoje.

• Lietuvių Akademinis Alum
nų Klubas Chicagoje švenčia sa
vo metines. Klubą sudaro Ame
rikoje universitetus baigę jau
nieji akademikai. Metų laikotar
pyje klubas turėjo visą eilę pa
skaitų bei pramogų. Valdybos 
pirmininku yra Bronius Juodelis, 
nenuilstamas alumnų organiza
torius. Bronius Juodelis, eidamas 
Studentų Sąjungos vicepirminin
ko pareigas, sušaukė pirmąjį 
alumnų pasitarimą suvažiavimo 
metu Cievelande 1955 metais ir 
1956 metų pradžioje susiorgani
zavo pirmieji alumnų vienetai 
Chicagoje ir Cievelande.
mi«mimii'n.->utTnrjfnm8«:7iKU!n*uMii;mnjawiflrtraunounian3«B«ž«<
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FRENCH CUISINE

• DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE 
A VAR1ETY OF'TOURNEDOS — FąpG LBG8 

ŠAUTE PROVEliCAl,; PBEPARED BY CHEETM
■,X-..Č . . > • 'j1,

» s
negrų dievukai, yre

.! it;-!-?.-

f*- •
Vlculouiuu

juge-tinti ugnies, kžėlpkitės ] '
P. J. KERŠIS, dėl apkainavlmo,

.......»ijaiį^iifeai>d^ido8/į:
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Greta Nemuno, Neries, Mer
kio, Nevėžio, Dubysos ir Švento
sios^ didžiausias Nemuno kai
rysis intakas — Šešupė yra bene 
gražiausiai apdainuota ir roman
tika apipinta Lietuvos upė.

Lietuvis nuo kūdikystės dienų 
dainuoja ”Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka — ten mūsų tė
vynė graži Lietuva” arba ”Kur 
banguoja Nemunėlis, kur Šešupė 
miela plaukia...”

Ir dažnoje liaudies dainoje Še
šupė svajingai minima, Šešupė 
tartum gyva J mus kalba'..

Bet kiek Šešupė yra lietuviš
kai romantiška, tiek ji yra įdo
mi geopolitiškai. Tuo ji, kad ir 
ne perdidžiausia upė, yra panaši 
j daugelį tarptautinių upių, kaip 
Nemunas, Rheinas, Dunojus, 
Motelis Ir kitos, kuriomis Ištisai 
ar iš dalies eina valstybių sienos. 
Vienu tik požiūriu ji nėra pana
ši į anas upes — tai kad ji išti
sai teka per lietuvių žemes, kap
sų ir zanavykų lygumomis.

Iš Suvalkų aukštumų 
ežerų ji teka J šiaurryčius,

toli Liudvinavo suka vingiuoda
ma Į šiaurę pro Marijampolę, to
liau iki Pilviškių padarydama 
puslankį, tekėdama į vakarus iki 
Kudirkos Naumiesčio, plaukda
ma per derlingiausių Lietuvos 
žemę. Čia ji susijungia su nuo 
Kaupiškių Lietuvos — Rytprū
sių siena tekančia Širvinta. Nuo 
šios santakos Šešupė, parėmusi 
sienos pareigas, sukasi vėl į šiau
rę ir tik netoli Slavikų krypsta 
vakaruosna, kada pusiaukelėje 
tarp Slavikų ir Sudargo abiem 
krantais plaukia Rytprūsių žeme, 
pro Lazdynus, netoli Ragainės, 
arti Rambyno kalno, įtekėdama 
į Nemunų.
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galvijų bandak ganė, lietuviškai 
per upę kalbėjo ir, lietuviškas 
.dainas dainavo; šešiipės bango
mis laiveliuose krykštaujųs lie
tuviškas jaunimas irstėsi. < *

Iki I-joPąsaųlinib kątįoĮ net ir 
siena plaukianti Šešupės dalis 
nebuvo didelė ,kliūtis t abiejų 
krantų gyventojams, bendrauti, 
vieniems kitus lankyti, "kontra
banda" verstis: gerbs arklius j 
Rytprūsius perplukdant ar pa
kulų ryšulius žiemos metu ledu 
pernešant, taip pat darbams nu
vyks tant.

Ilgai buvo panašūs gamtovaiz
džiai abipus Šešupės. Tik po Prū- 
sijos-Prancūzijos karo 1871 m., 
kada prancūzų miliardinė duoklė 
vokiečių ūkį ant kodų pastatė ir 
kada buvo sukurta Vokietija, 
kairysis Šešupės krantas pasi
puošė geresniais raudonstogiais

prieš lietuvius net' isteriška pa
sidarė. "Rottetaus was litaulsch 
ist!” (Išrauti.kas lietuviška yra) 
i— buvo jų šūkis, nukreiptas ne
va prieš "groMlitanerius” (didž- 
lietuvius) r bet tikrumoje taiko
mas prieš mažliętuvius, prieš lie
tuviškų gyvybę rodančius Ryt- 
prūsių gyventojus, prieš gausius 
lietuviškus vietovardžius, prieš 
lietuviškas pavardes ir prieš vi
sų, kas Rytprūsiuose lietuviška- 
mųdiudyjo. Dar prieš paskutinį 
karų jie spėjo pakeisti daugelį 
lietuviškų vietovardžių ir pavar
džių vokiškai. Tik Šešupės, kaip 
ir Priegliaus naciai negalėjo su
vokietinti: Šešupę jie vadino 
"Scheschupp”, o Prieglių 
"Pregel”.

Dabar Šešupė,

plaukdama per Lietuvos žemę, 
verkia kartu su savo tauta, kad 
ji turi eiti tokias negarbingas 
pareigas, ne tik ir toliau skirda
ma Mažųjų Lietuvų nuo Didžiuo- 
sios Lietuvos, bet ir visiškai ak
lai uždarydama Lietuvų didžia

ne-

puvou gciconmio * --- * ----------
trobėsiais, nors ir dešiniajame’ iame > baisiajame Sovietų Sų- 
krante jų netrūko — šimtamar
gių lietuvių ūkininkų sodybos 
darė gražų įspūdį.

Stipresniam įspūdžiui ir vo- 
kiškumo demonstracijai Rytprū
sių Šešupės krante vokiečiai ypa
tingai gerus ir didelius dvarų ir 
ūkininkų trobėsius statė, nors tie 
dvarai ir kaimai turėjo lietuviš
kus pavadinimus (Kumečiai, No- 
viškiai ir p.), taip pat jų gyven
tojai (savininkai ir darbininkai) 
daugumoje buvo lietuviai. 

• Kaip žemaičiai į Klaipėdų ir 
Tilžę dažnai važinėdavo, taip su
valkiečiai laisvai važinėjo j Šilė
nus, Širvintų, Pilkalnį, Eidkūnus, 
Stalupėnus ir kitur. Ten jie leng
vai susikalbėdavo su "prūsais” 
lietuviškai ir turguje ir krautu
vėse.

Šešupės tragedija

čia panaši Nemuno tragedijai,’ 
kada tautinės lietuvių upės 
abiem krantais patenka vergi- 
jon. Tai būdinga lietuvių tautos 
tragedijai, kada Lietuvos etno
grafinės žemės patenka svetimon 
valdžion.

Šešupės tragedija lietuvišku 
požiūriu yra didesnė už jos tarp
tautinę garbę, kada ji skyrė dvi 
imperijas — Vokietijų ir Rusijų. 
Juk tuo pačiu ji skyrė Mažųjų 
Lietuvų nuo Didžiosios Lietuvos, 
net ir iki 1795 metų, kol gyvavo 
Didžioji Lietuvos Kunigaikštija. 
Gi po to kelis metus Šešupė išti
sai buvo patekusi vergijon, kada 
visa Sudavija iki Nemuno buvo 
priskirta Prūsijos valstybei kaip 
Neue Ostpreussen, kol Napoleo
nas sukūrė Varšuvos karalijų.

Tada Šešupė
buvo kiek didesnė kliūtis, ne

gu žalioji (sausažemio) siena, 
kngnešiams. Bet ir per jų ėjo 
lietuviškos knygos iš Rytprūsių. 
Knygnešiams padėdavo pašešu- 
pio gyventojai — susipratę ūki
ninkai ir darbininkai. Iš tų laikų 
paliko tik taip vadinami "kardo- 
nai”, buvusių rusų "pagranyč- 
ninkų” būstinės.

Tada Šešupė dar nebuvo akli
na siena. Tik 1918 m. Lietuvai 
atsikūrus ir Mažosios Lietuvos 
lietuviams išvysčius judėjimų už 
susijungimų su Lietuva, ypač po 
1923 m. Klaipėdos krašto lietu
vių sukilimo, su Rytprūsiais ne
buvo nuoširdumo ir Šešupė buvo 
griežčiau saugoma, suprantama, 
kada vokiečių politikai netiko at
sikūrusi ir kylanti Lietuva, kuri 
netiesioginiai galėjo veikti Ma
žosios Lietuvos (Rytprūsių) gy
ventojų psichologijų.

Dar aklesnė siena su Rytprū
siais pasidarė, kai Adolfas Hitle
ris sukūrė Trečiųjį Reichų. Tada 
be svarbaus reikalo ir be oficia
laus leidimo buvo pavojinga Lie
tuvos gyventojams pereiti sienų

Dirva Nr. t? * |957 m, gegožės jata, 30 į.

Prie šio p< ‘.esančio Švedijoje tarp Stockholmo ir Heisingborg, yra žuvę 35 asmenys. Kad at- 
grasytg automobilistus nuo neatsargaus važiavimo, suruošė tokį priminimų....

jungos kalėjime, atskirdama Lie
tuvų nuo kultūringo pasaulio ir 
padėdama kiauliažmogiams tero
rizuoti ir žudyti savo tautų.

Jos dešiniajame krante, kur 
buvo gražiausios lietuvių sody
bos, dabar namai nugriauti, gy
ventojai iškelti ar į Sibiru iš
tremti. Jos krantas apnuogintas: 
išarta ir užakėta mirties juosta, 
per kurių nei kiškis nedrįsta per
šokti. Vieton buvusių gražių so
dybų, dabar ten sargybų bokš
tai stiebiasi į padanges, spyg
liuotų vielų tvorų eilės išvestos, 
ko niekada ligšiol nebuvo ir ko 
niekada lietuvis nesapnavo.

Ir kai pasaulis kalba apie ge
ležinę uždangų, lietuviai žino dar 
ir plieninę uždangų, kuri eina 
nuo Baltijos jūros ties Nida, Ne
munu, paskui trumpu sausaže- 
miu ties Sudargu, toliau Šešupe 
iki Kudirkos Naumiesčio, toliau 
Širvintos upe iki Kaupiškių, vėl 
sausažemiu iki Vištyčio ežero ir 
taip tiesiog j pietus Gūdi j os-Len- 
kijos siena. Pagaliau net iki Juo
dosios jūros.

Geležine uždanga galima va
dinti tik tų sienų, kuri eina nuo 
Luebecko pro Cekoslovakijų, 
Vengrijų iki Adrijos jūros.

Tokia yra nuožmių atėjūnų per 
Lietuvos žemę išvestos plieninės 
uždangos "pasaka”. Tokia yra 
mylimos lietuviškos upės — Še
šupės tragedija, visos Lietuvos 
— Didžiosios ir Mažosios — tra
gedija ...

1956 Fords .
Custom 8 2-door sedanseveral 
choose from.

. . $1,395
to

Abipus Šešupės,

aukštupyje ir žemupyje, iki 
paskutinių dienų tos pačios tau
tos vaikai — lietuviai artojai 
derlingų žemę pureno, javus kaip 
tankų miškų augino, gausias! j Rytprūsius. Nacių politika
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šiandienų lietuviai visur pa
saulyje liūdi ir pritrenkti žinios 
apie ministeriofadeikio staigių 
mirtį. Velionis mirė, deja, nesu
laukęs Lietuvos laisvės rytojaus, 
kurios jis taip labai ilgėjosi. Tai 
didelis smūgis ir pavergtos Lie
tuvos ir laisvojo pasaulio lietu
viams. Jis ypatingai didelis Tė
vynėje ir čia Amerikoje, kur ve
lionis keletu dešimtmečių be per
traukos ėjo Lietuvos konsulo, 
generalinio konsulo ir įgalioto 
ministerio pareigas.

A. a. Povilas Žadeikis Lietuvos 
pasiuntinio pareigose Amerikoje 
ypatingai atsidėjusiai budėjo pa
vergtos Lietuvos ir kenčiančios 
lietuvių tautos gyvybinių inte
resų sargyboje. Tų pareigų naš
ta, neabejotinai, pagreitino pa
kirsti jo gyvenimo siūlų. Tačiau, 
jo deivei — Lietuvai jokia auka 
velioniui neišrodė perdidelė. Jis 
mirė už savųjį kraštų, kurį karš
tai mylėjo. Jo mirtis lygi kario 
mirčiai kovos lauke.

Lietuviai dėl to Didžiojo Pasi
šventėlio ir Didelio Lietuvio mir
ties giliai nuliūdę, bet dvasioje 
nepalaužti.

Lietuvos atstovas mirtingas, 
bet jo tauta nemari. Ji nemari 
savo aspiracijose tiek pavergta
me krašte, tiek laisvame pasau
lyje. Ji nemari, kaip nemarūs 
kilnieji principai, kurių Ameri
kos vyriausybė kietai laikosi. 
Tais principais sekant, Ameri
kos vyriausybė nepripažįsta so
vietų smurto Lietuvos atžvilgiu. 
Skaitlingais atvejais ji yra tų 
principų pabrėžusi. Ji jį pabrėžė 
ir Lietuvos ministerio Žadeikio 
mirties ir laidotuvių proga. 
Aukštieji Amerikos pareigūnai 
pareiškė užuojautų dėl Lietuvos 
pasiuntinio mirties. Jie taip pat 
skaitlingai dalyvavo ir įspūdin
gose pamaldose už velionies sie
lų Washirigtono katedroje.

Su velionies mirtimi Nepri
klausomos Lietuvos oficialus at
stovavimas Amerikoje nenu
trūksta. Tas pareigas laikinai 
man tęsti tenka. Aš norėčiau Lie
tuvos žmones užtikrinti, kad SU

vereninės Lietuvos atstovavimas 
Amerikoje bus tęsiamas ir toliau 
visiškos ištikimybės Lietuvai 
dvasioje. Bus tęsiama budėti dėl 
Lietuvos is lietuvių tautos gy
vybinių, nepaliečiamų is šventų-

jų teisių būti laisvais ir nepri
klausomais. Maironio žodžiais ta
riant: "Idėjos,1 jei didžios, ne
miršta kaip žmonės”. Gi Lietu
vos laisvės idėja ir didi ir šven
ta. Ji šventa, nes įprasminta 
šventųjų kankinių už Tėvynę 
lft-auju, ilgų metų Golgota ir 
kančia bei ašaromis moterų ir 
našlaičių Tėvynėje ir Sibiro 
tremtyje.

Kilniausias būdas prisiminti 
velionies ministerio atmintį, tai 
vykdyti jo dvasinį tęstamentų t. 
y. dirbi suglaustomis gretomis • 
įkūnyti kilnųjį laisvos, nepri
klausomos Lietuvos siekimų ir 
tųjų dienų priartinti. Anot Ku
dirkos ;

"Jeigu audra ištikus verstų 
stulpų vienų 

! Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo 
sienų, 

Namas negrius — iš baimės 
jūs neišlakstykit, 

Tik vietoj ano stulpo tųjų pa
čių dienų 

Tuoj kitų statykit.”
Ir
”Kų anas darė vyrs pasišven

timo, 
Tegul kits kartoja”.

o
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STROH’S DUODA TOKĮ SKONĮ, KURIUO NEGALI

LYGINTIS JOKS KITAS AMERIKOS ALUS!
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Vienos dainos galas
Linhardas buvo viso namo numylėtinis.

Vienintėlis berniukas tarp seserų. Jis buvo
išlepintas ir išpaikintas. Ko tik jis panok
davo — turėjo būti padalyta; ko jis pagei
davo — tuoj turėjo būti pristatyta.

Senelis perspėdavo:
— Taip neturi būti. Joks medis negali

augti kaip jis nori, jeigu norėtumėm, kad jis
išaugtų geru medžiu. Medžiams turi būti nu
kirpti nereikalingi ūgiai, o vaikams turi būti 
nulaužtas jų užsispyrimas.

Bet Linhardo tėvas Brunnenbaueris tik
juokdavosi:

— Berniukas išaugs koks turi būti. Aš
noriu turėti smarkų vyrukų, o ne miegančių me.

• kepuraitę; ir taip tokių pakankamai turiu iš
savo mergaičių. į kapines, o Brunnenbauerio kieme atsirado

Tikrai, Linhardas buvo kitoks. Visi kai- žandaras ir nugabeno Linhardų į kalėjimų. naitę,‘kuri kartų buvo gavusi per galvų nuo

juoko, matydamas, kaip tas vaikiukas mo
kėjo įgyti respektų pas seseris. Jos nedrįs
davo pasipriešinti broliukui, žinodamos, kad 
tai neišeis joms į gerų. Tėvai visada užsto
davo Linhardų.

Linhardas paaugo. Draugai jo vengdavo, 
nes jis buvo išdidus, užsispyręs, greitas gin
čams. Visur, kur tik jis atsirasdavo, kildavo 
barniai ir ginčai.

Bet pas merginas Linhardas turėjo dau
giau laimės. Jis prižadėdavo kiekvienų, vesti, 
pats rimtai apie tai negalvodamas. Kada siu
vėjo duktė Kuni pavadino jį savp vaiko tėvu, 
Linhardas užsigynė ir kreivai prisiekė teis-

sumišimas. Brunnenbauerienė buvo labai nu
siminusi. Ji pasakė savo vyrui, kuris sėdėjo 
prie krosnies giliai susimastęs ir žiūrėdamas 
į vienų taškų:

— Geriau jis mirtų. Gerų berniukų tu 
išauginai. Dabar mes turime niekšų. Tu esi 
kaltkš, kad jis toks.

Bet Brunnenbaueris staiga pašoko ir 
taip pradėjo purtyti savo žmonų, kad ji vos 
kvapo nenustojo.

— Kas yra kaltas?! — rėkė jis. — Tu 
viena kalta. Tu jo neauklėjai. Ne tėvui, bet 
motinai krenta visa atsakomybė, jei vaikas 
išaugo blogu žmogumi.

šitie žodžiai, kaip botago smūgiai, pa
lietė Brunnenbauerienę. Supratusi, kad ji 
kalta, ji visai sunyko nuo to smūgio.

. Naktimis, kada visur buvo ramu ir tam-

TIK STROH’S YRA AMERIKOJ UGNIM 
VIRTAS ALUS! Ir tai duoda1 patį geriausį 
skonį, kokį turi Stroh’s ugnim virtas prie 
2000 laipsnių. Pabandyk Stroh’s šiandien. Ir 
pabandę... nemėgsit kito kaip tik Stroh’s!

Jums patiks

— Ponia, mano kraujo lašeliai man nie
ko blogo nepadarys. Blogiau bus, kada jūsų 
širdis pradės kraujuoti nuo akmenų, kurie 
bus jums mesti, jeigu jis nebus laiku nuo to 
atpratintas.

Vienų dienų Brunnenbauerienė atsirado 
prie kalėjimo vartų. Skausmingai žiūrėjo į 
mažus, grotais užtaisytus langus, už kurių 
sėdėjo jos numylėtinis. Ji pati mielai dabar 
surastų kampų, kur galėtų pasislėpti nuo 
žmonių akių, bet ilgesys vertė jų būti arčiau 
vaiko.

Drebančiomis rankomis ji paspaudė ka
lėjimo skambutį. Prižiūrėtojas atidarė duris. 
Vos girdimai Brunnenbauerienė pasakė, kad 
ji yra Linhardo motina.

Tylėdamas prižiūrėtojas vedė jų ilgais
kalėjimo koridoriais. Ji nedrįso su juo kai- . beprasminga, pervėlu.

su, jos mintys lėkė į kalėjimų pas nelaimingų bėti, bijodama, kad jis nepaklaustų, kodėl 
Vienų dienų Kuni kūnas buvo nuneštas vaikų.

Dabar ji dažnai prisimindavo senų tar-
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yra šviesesnis!
Už VIETINES KAINAS!

Tha Stroh Brewery CoM Detroit IG, MlcMgaB

— Linhardai,__suriko ji ir kukčiuoda-
ma susmuko ant grindų. Kalinys pašoko.

— Motina, — tu atėjai pas mane.
Ji verkė dar smarkiau.
Jis mėgino pakelti jų nuo grindų.
— Nusiramink, motin. Nieko dabar ne

galima pakeisti, — sakė jis.
Ji liūdnai nuleido galvų.
— Aš viena kalta. Ne tu, o aš tavo ne

laimės kaltininkė. Aš turėjau geriau tave 
auklėti, tada nebūtų įvykę šios nelaimės. Kal
ta tik aš viena, ne tu.

Linhard paėmė jos rankas.
— Nutilk, motin. — Jo žodžiai skambėjo 

kiek šiurkščiai.
— Nusikaltimas jau įvyko. Tik jokių 

priekaištų. Ne man ir ne tau. Dabar tai jau

* .

mo vaikai je bijojo. Jis buvo labai apsukrus Nepadėjo priešinamasis. Pirmų kartų- gyvo- Linhardo mestu akmeniu, net kraujavo, kad 
berniukai; nepakęsdavo savo vyresnių’sese- nime Linhardas turėjo prieš savo notų,pasi- ta neleido Linhardui kankinti vištos. Kai 
rų prieštaravimo. . .’ duoti stipresniam. . Brunnenbauerienė paliko sūnų nebaustų, se-

Brunnęnbaueris griebdavosi už pilvo iš Brunnenbauerio namuose užviešpatavo nė jai pasakė;
• '■' ' ' " ' x ... ' " • . ” ... ’ '

ji taip blogai išauklėjo savo vaikų. Prie vie
nų durų prižiūrėtojas sustojo. Jis įkišo raktų 
į skylutę ir atidarė duris.

Kambario kampe susikūprinęs sėdėjo 
žmogus, paslėpęs rankose savo veidų. Brun
nenbauerienė nejudėjo, tik jos akys norėjo 
atpažinti, ar tai tikrai jos berniukas.

Ji vis dar negalėjo kalbėti; ašaros pri
pildė, jos širdį; jos burnų lyg kas užrišo; ji 
negalėjo rasti žodžių. Jis tai pat.

Buvo tyla, tik kartais buvo girdimas mo
tinos kukčiuojimas.

Pasigirdo raktas durų skylutėje. Pasiro
dė priežiūrėtojaš. Pasimatymas pasibaigė.

. N.B-nė. H vokiečių kalbos.
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Pereitais metais skaičiau ; 
"Santarvėje”, V. Rastenio straip- i 
snyje, vyskupo V. Brizgio pa- j 
mokslo atpasakojimą, kur vys
kupas sakęs, kad lietuviams be- < 
veik visko netekus, likęs jiems j 
dar geras vardas, kurį ir reikia i 
stengtis išlaikyti. i

Dabar visi kalba apie "veiks- 1 
nių derybas”. Ir teiraujasi, kaip j 
gi bus: ar jeigu ką nauja ir ge- i 
riau suorganizuos, tai ir atitin- . 
karną vardą duos, ar paliks Vliko < 
vardą ? Vieni raukosi, kiti gina i 
to paties vardo palikimo mintį, < 
sakydami, kad, koks tas Vlikas | 
bebūtų buvęs, bet jo vardas tai 
geras: ne tik lietuviškas sutrum- ; 
pinimas labai patogus, bet ir 
šiaip jau esąs garsus "visų už
sienių reikalų ministerijų kan
celiarijose”.

Tas-beveik įtikina. Jeigu jau 
"firma išdirbta”, tai paprastai 
jos vardas stengiamasi išlaikyti 
net ir savininkams pasikeitus. 
Už gerą vardą kartais net gana 
brangiai mokama. Tik ar iš tik
rųjų kaip tik šis vardas yra toks 
geras ?

Mums, lietuviams, tas vardas 
neišvengiamai sutampa su įky
rėjusiais politiniais ginčais. Daž
nam Vlikas — tai Krupavičius, 
Karvelis, žalkauskas, Devenie- 
nė, Gelžinis ir su visais susiję 
straipsniai, piktumai, pamoks
lai, ginčai ir "dešimtmetis ka
ras” su Lozoraičiu... Ir sunku 
atsikratyti nuo minties, kad jei
gu tik vardas pasiliks, tai pasi
liks ir visos tos "įdomybės”...

O kaip gi "ministerijų kance
liarijose”?

Išvertus Vliko vardą į betku- 
rią svetimą kalbą, nelietuviui, sa
ko, labiausia krinta į akį du žo
džiai: "Vyriausias” ir "Išlaisvi
nimo”. Tie du žodžiai varde labai 
augštai siekia. Jų kombinacija 
viename komiteto pavadinime 
sukelia asociacijas apie vyriausi 
štabą, vadovaujantį didelei poli
tinei akcijai ir, greičiausia, net 
kariuomenei, rengiamai išlaisvi
nimo žygiui. Bet ministerijų kan
celiarijos, deja, gana gerai žino, 
ką ir kiek gali politinių pabėgė
lių komitetai. Ir kai susiduria su 
jų iškilmingais, labai toli pralen
kiančiais realybę vardais, tai... 
mandagiai šypsosi. Ir kalba, kaip 
su kunigaikščių herbais pasipuo
šusiais plikbajoriais, ne kaip su 
politikais, išmintingai reikalą su
prantančiais, tik dėl susidėjusių 
aplinkybių į sunkesnę padėtį pa
tekusiais.

Kiek girdėti, tas Vliko gera
sis vardas daugumoje ministe- 
įijų kanceliarijų nekiek ir teži
nomas. Mat, tokių iškilmingais 
vardais^besivadinančių komitetų 
turime ne mes vieni. Jų daug, ir 
jie visi klabena kanceliarijų du
ris. Kanceliarijų referentai pa
sižiūri į jų raštus ir deda į by
las. Sako, kad juo iškilmesnis 
vardas, į juo gilesnes bylas de
da ir ... pamiršta iki kito rašto. 
Daugiausia Vliko vardas esąs ži
nomas Bonuos ir VVashingtono 
kanceliarijose. Deja, dauginusia, 
bet kaip!

Bpnnoje Vlikas yra įsikūnijęs 
P. Karvelio asmenyje. Vlikas yra 
žinomas, kaip pretendentas re
prezentuoti Lietuvos Respubli
kai. Kaip komitetas, kuris savo 
laiku net spaudai pranešė, kad 
"užmezgęs Lietuvos diplomati
nius santykius su Federacine Vo
kietijos Respublika”, dėl kurio 
pranešimo Bonnos ministerijai, 
sako, tekę net ekstra išlaidėlių 
turėti, tai yra. telegrafuoti pa
siuntinybėms ir konsulatams, 
kad žinia apie diplomatinių san
tykių užmezgimą neturi pagrin
do.

Washingtone Vlikas. daugiau
sia esąs žinomas iš prel. Krupa
vičiaus vizito ir prašymo pripa
žinti vyriąusiu lietuvių politiniu 
komitetu. Ten buvo paaiškinta, 
kad toki dalykai tuo tarpu be
praktikuojami. ir kad,' be to, yra 

- pasiuntinybė , ir to užtenka .... 
Kad Vlikas kovoja su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba dėl ”pit- 
ma^imimio teisių”, tas VVashing- 
tonė irgi esą gerai žįnoma, ly-

giai kaip ir tas, kad apie jį bei 
dėl jo lietuvių spaudoje yra daug 
ginčų.

Ministerijų kanceliarijos man
dagios ir jos stengiasi nesikišti 
į mūsų susitvarkymų. Bet jos 
mieliau matytų lietuvių opinijas 
reprezentuojamas rimtai, realis
tiškai, be nereikalingų ir tuščių 
pretenzijų. Vlikas, jei kiek ir ži
nomas, tai daugiau kaip kovoto
jas dėl savo teisių pripažinimo, 
o ne kaip politinių problemų 
svarstymo partneris. Taigi var
das, deja/kaip tik ne toks jau 
geras.

Todėl, jeigu jau mūsų politi
niams sluogsniams pasisektų bu- 
kurti ką geresnio, tai argi nebū
tų geriau nedėti ant viso to ne 
taip jau gerą praeit} simbolizuo
jančios iškabos?

Pasakoja, kad vienas ameri
kietis, gana gerai žinąs lietuvių 
vidujinius politinius santykius,

išgirdęs vfehą neseniai {vykus) 
incidentą tarp dviejų {žymių po
litinių vadų (gana nesmagų ir 
nereikalingą incidentą), sponta
niškai šūktelėjęs: ”Cia tai tikrai 
panašu {Vliką!”

Asmuo, kuriam teko išgirsti 
tokią amerikiečio reakciją, buvęs 
pirma tokio nusiBtatymo,, kad 
Vliko vardas esąs išlaikytines, 
kaip "žinoma firma”, arba kaip 
"geraB vardas”. Po to jis savo 
nuomonę griežtai pakeitęs. Sako, 
tokį "gerą vardą” reikia ne pa
laikyti, o jį kogreičiausiai kokiu 
nors būdu atitaisyti.

Todėl veiksnių pasitarimuose 
dalyvaujantiems nuoširdžiai pa
tarčiau: jeigu sukursite ką ge
resnio, tai duokit ir naują vardą. 
Senąjį vardą galėtumėt palikti 
tik tada, jei manytumėt, kad ir 
toliau būtinai reikalingas toks 
"veiksnys”, kuris pasiliktų išti
kimas visoms pagarsėjusioms 
Vliko ypatybėms. Bet, tokiu at
veju, gaila pasitarimams gaiši
namo laiko...
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VEDA ALGIRDAS B1ELSKUS

PABALT1EČIŲ 
ŽAIDYNES

Pereitą šeštadienį, gegužės 18 
d. Clevelande įvykusios I-sios 
Pabaltiečių Sportinės Žaidynės 
liko jau istorijoje, žaidynėse bu
vo pravesta vyrų ir moterų tink
linio, vyrų krepšinio ir vyrų bei 
moterų stalo teniso varžybos 
tarp lietuvių ir latvių rinktinių 
komandų, sudarytų iš geriausių 
šiuometinių žaidėjų JAV-se.

Po iškilmingo atidarymo ge
roje Cathedral Latin mokyklos 
salėje prasidėjo varžybos, neš
damos visą eilę jaudinančių aki
mirkų, netikėtumų, džiūgavimų 
ir nusivylimų.

Pirmiausia sekė moterų tink
linio varžybos, kuriose įvyko vie
na iš didžiausių sensacijų visoje 
lietuvių-latvių sportinio bendra
vimo istorijoje, kadangi lietuvai
čių rinktinė, niekados praeityje 
nesugebėjusi parodyti rimtesnio 
pasipriešinimo, nelauktai įveikė 
latves, kietoje penkių setų kovo
je. Pasekmė — 3:2 (13:15) (15: 
9) (6:15) (15:13) (15:14). Lie
tuvaitės parodė aukštą žaidimo 
klasę ir pergalę sugriebė tikrai 
pelnytai. Tai buvo nuopelnas ne
nuilstamo komandos trenerio R. 
Babicko, tikrai atkakliai ruošu- 
sio savo žaidėjas šioms varžy
boms.

Lietuvaičių komandoje žaidė:
A. Barzdukaitė, E. Kajackaitė ir Į 
A. Liutkutė (visos Clevelando telionienė.

LSK žaibo), O. Blandytė, B. Lau- 
rušonienė, V. Gaškaitė ir K. Ku- 
raitytė (visos Chicagos LSK Ne
ries).

Toli gražu moterų pėdomis ne
pasekė mūsų vyrų tinklinio ko
manda, kuri nepajėgė stipriau 
pasipriešinti labai aukštos žaidi
mo klasės latviams ir pralaimėjo 
0:2 (5:15) (3:15). Lietuvių ko
mandą atstovavo: A. Blandis, Z. 
žiupsnys, Lukauskas (visi LSK 
Neries) ; Kaunas (ASK Lituani- 
cos); R. Babickas, A. Bielskus ir 
J. Zorska (LSK Žaibo).

Atėjo visų laukiamos vyrų 
krepšinio rungtynės. Po stipraus 
mūsų krepšininkų pasirodymo 
7-siose Žaidynėse Toronte, visi 
tikėjosi mūsiškių pergalės. Ta
čiau amžinai kietai kovojantieji 
latviai šį kartą parodė nelauktų 
išdaigą, nugalėdami mūsiškius 
it dar tokia aukšta pasekme 99: 
73 (49:44). Mūsų rinktinė suva
žiavo nepilname sąstate ir turė
jo daug spragų, tuo tarpu kai ge
rai paruoštas latvių vienetas su- 
kovojo pasigėrėtinai.

Lietuvių spalvas gynė; Dir- 
vianskis, Kaunas, Gaška, Kalvai
tis (visi ASK Lituanica); Pra- 
puolėnis, Valaitis, Varnas (visi 
Brooklyno LAK); Morkūnas 
(LSK žaibo).

Vyrų stalo teniso vienetą lai
mėjo latvis Eichvalds, baigmė
je įveikęs V. Grybauską 3:1’

Moterų nugalėtoja išėjo p. Rū- 
A. B.
r---—*-f
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Kaip tas lemiamas dienas pergyveno kariai, stovėjusieji tarp 
Oderio ir Elbės? .

12-os arnąijos Theodor Koerner divizijos kuopoj vadas, Jau* 
nas studentas, rašė savo dienoraštyje:

Ketvirtadienis, birželio mėn. 19 d., 1945 m. t Prieš plet su 
sunkvežimiu nuvykau ) Berlyną. Dar karią namie pernakvojau. A 
Kiti draugai miegojo Webrmachto viešbutyje prie Anhalter ato*, »

Penktadienis, balandžio 20 d.: Naktį penkias valandas tru* 
kęs oh> aliarmas. Mieste girdisi artilerijos šaudymas rytuose. Prieš 
piet trys valandos oro aliarmo. Jį praleidau Zoo bunkeryje. Sutikau 
pabėgėlius iš Straūsbergo. Rusai ten vakar įsiveržė. Valiuojąs huto 
Dessau-Rosslau kryptimi manė paima. Važiuojame per Beelita iki 
Treuenbrietžen. Čia tankų aliarmas (5-ias minutes nenutrūkstantis 
sirenų kaukimas). Kelias { Wittenberg laisvas. Vakare atvyksta 
Jiūterborg komendantūros finansinis skyrius su 100 zahlmeisterių 
ir 300 motetiško personalo. Sunkvežimiai su suleistaisiais lekia per 
miestą. Mano būstinė yra apie 500 mtr. į pietryčius nuo Trauen- 
brietzen. Vietovėje sukinėjasi korpuso Adolf Hitler daliniai — or
ganizacijos, kurią Dr. Ley 18 balandžio "įkūrė” ir kuri nepriklauso 
12-ai armijai. ;

Balandžio 21 d.: Rusų tankai (vienas Stalių kląoėa, 4-T 84) 
20-ties metrų atstume ir pėstininkų saugomi (dalis važiuoją, kiti 
šalimais bėgą) rieda pro šalį. Stalin tankas įstringa šiaurėje įreng
tose kliūtyse. 19 vai. rusai yra įsilaužę kuopos pajėgomis su 12 
šarvuočių. Jie žygiuoja tolyn VVittenbetg link. Man priskirta 
Hitlerį ugend pasiunčiu atgal pas tėvus.

Pirmadienis, balandžio 23 d.: Su savo daliniu pasitraukiu 
į Brachwitz.

Balandžio 25 d.: Atsiėmėm Buchholz. Mūsų batalioną Iradaro 
veik vieni RAD (reicho darbo tarnybos) vadų mokyklos auklėtiniai, 
daugumoje gimę 1926-28 m. Puskarininkiai daugumoje kariūnai iš 
Vi karo mokyklos Schwerine, anksčiau Metze.

šeštadienis, balandžio 28 d. 1945 m.: Mes puolame prie Schla- 
lach ir Linthe. Schamhorst divizija pasiekė Caputh, 7 km. | pietus 
nuo Potsdamo. Po pietų atsigabenome iŠ oro pajėgų sandėlio sal
dumynų. Visi kramto džiovintus vaisins ir šokoladą. Frontas staiga 
stebėtinai ramus. Atrodo, jog rusai ruošia kokią kiaulystę.

ties.

Prie Wiesenburg esančioj girininkijoj Senasis Pragaras ba
landžio 23 d., valandą prieš vidurnaktį, generolą Wenck aplanko 
feldmaršalas Keitei, šis maršalas, būdamhs vyriabsioje kariuome
nės, vadovybėje, Iš viso retai, te»irpdė/rRnto arityję. Temstant jis 
aplankė į pietvakarius nuo Belzig gulintį, 12-ai armijai priskirtą, 
XX-tos arm. korpuso štabą, kuriam vadovavo rytų fronte pasižy
mėjęs kavalerijos gen. Kotehler. Po to atvyko pas Wenck. Apie šį 
apsilankymą Wehck pasakoja;

— Feldmaršalas Keitei perdavė man įsakymą tuč tuojau pa
keisti fronto kryptį ir Visbmis Jėgomis, kartu su 9-ta armijai pulti 
Berlyną ir išlaisvinti miestą. Puolimas turėtų prasidėti iš Treuen- 
brfetzen-Belzlg srities.

Puvo prieita prie rimto pasikeitimo nuomonėmis. Aš nuro
džiau, kad puolimas iš šios srities nebūtų sėkmingas, nes žinojau, 
jog 9-oji armija yra apsupta lt ji teturi visai menką šaudmenų 
atsargą. Mano manymu pasisekti galėtų tik puolimas šiaurėje 
Havel upės, srityje j rytuė riuo Rathenow, nes ten būtą galima su
traukti du korpusus. Tačiau tam reikalingos dvi dienos. Tas buvo 
atmesta. Nieko nepadėjo tuo reikalu ir kreipimasis Berlynan per 
radiją.

Keitei tą naktį praleido ne įprastoj karštligiškoje Reicho 
kanceliarijos bunkerio aplinkoje, bet šaltai planuojančiame ir rea
lybėje gyvenahčianle gėn. Wbnck štabe. Tačiau nežiūrint tos kelio
nės, Keitei jau nebesugėbėjo išsivaduoti iš jį supančio pasaulio, 
kuriame jis tiek ilgai gyveno.

Wėhck turėjo pakankamai patyrimo. Jis perpietė Keitei. 
Klausėsi jo aiškihiinų, kad ėšąs prasidėjęs mūšis dėt Berlyno, kad 
sprendžiamas Hitlerio, o tuo pačiu ir Vokietijos likimas. ar
mijos pareiga esanti Skubėti Hitleriui pagalbon. Asmeniškame po
kalbyje Keitelis davė suprasti, jog Fiureris jau yri nustojęs Vilties.

kėitel iš naujo išdėstė savo planą. WenckUi ^BėiŪl paaiš
kėjo, jog tai vienas iš tų planų, kaip Ir daugelis arikstyVeshiųjų, 
paremtas divizijom, kurios jau senai sunaikintos, iš viso neeg
zistuoja, ar yra tik formavimosi stadijoj.

Keitei kalbėjo apie Hitlerio norą ir valią. Kai feldmaršalas 
3 vai. ryto atsisveikino su Wenck, šis turėjo pažadėti, kad visas 
Itovihgaš bei turimas divizijas perkėla į rytus ir po to puls šiaurės 
vakarų kryptimi.

Jau prieš šį atsilankymą 12-oji armija buvo pasukta j ry
tus, kada rusai prašliaužė Qderio aukštumose. Keitelio mašinai 
pranykstant nakties tamsoje, Wenck tylėdamas akimis sekė ją. 
Jis galvojo apie berlyniečius. •
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Daytdn, Ohio, įvykusioj aėronantjnės ek 
buvo pagerbti elektronikos specialistai. Iš kai 

baronas Emilio Arfom ir br. G.
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Tačiau jis galvojo ir apie tuos iš Vakarų, lt Ryti) Prūsijos, 

apie žmones iš Warthegau, iš Silezijos, apie tuos vistu, kurie buvo 
jo armijos srityje tarp Elbės Ir Spree upių, su kuriais kalbėjosi, 
kuriais rūpinosi. Galvojo apie tuos visus, kurie baiminosi papulti 
į rusų rankas ar. jų belaisvę. Svarstė apie jam pavestų dalinių pa
jėgumą. Jam būtų buvę lengva paskelbti: — Gelbžkitės, kas dar 
w '-------------
' Visą , tai buvo apsvarstyta ir pergalvota?

Po Keitelio išvykimo Ušni datmaktyje vaikščiojo Wenck 
Bu savo štabo žefu,. generaliniu štabo pulkininku Rejehhelm'. Tą 
naktį ąbu vyrai tapo draugais visam gyvenimui uĮuodu nešė ąfc. 
sakomybę kaipo kariai ir kaipo žmonės, vien pasitikint kariuo
mene,kariniai beviltiškoje j&dėtyjje. duoti įsakymą Berlyną pūlli, 
kšd miestą, išvargusius gyvehibjus iĮr jgtiią išvadubtiį ir į vakarus 
■išWįtį«. Aritiljoa vadas ir jo štaijo šefas, abu.shtd>rjdįQ- ftoiMb. - 
kariai, Žinojo, relkaUs eina, .'nū apie pavihnį faąntoBk bet apie.
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Gtgub UužhiaL
Mėgdavome Lietuvoje gegu

les (ar gegutes) Už otaimtŪMą 
jų kukavimą, bet už kiaušink} 
dėjimą į svetimus lizdus niekas 
jų negirėme. Amerikoj gfegūžių 
nesama. Tai gal dėl to dabar lai
kas ima jas pamėgdžioti: gražiai 
pakukavę, ima ir deda savus 
kiaušinius į ąvetimus lizdus. Kad 
gi nors nuskristų sau, kaip ge
gužės, nerūpestingai: padėjau Ir 
Žinokis.... Bet ne: padeda ir 
paskui IŠ ialfes laukia — llūrė- 
skit, žiūrėkit, kokių nedailių kiau
linių ąaara* lizde pridėta !

štai it Jubsūs llūdžiui, dat ; 
kartą savus Jdaušlnius į tauti- L 
hinką lizdą dėdamas,' vis uoliai 
įrodinėja, kad tai ne jo. "Nau
jienose” (gegužės 20 d.) jis, pa
sirodo, Mrteigiąs:

’Totoltatal išpažįsta: 1) 
kad-negausus sambūris tam 
tikrą vienminčių yni autori
tetingas žinovas tadtoe 
gekbvėš ir būdų ją pa
siekti, ir taip pat ne- 
laidingas jos -valios reiš
kėjas. 2) kad tie Mik

nai yta kur kas ver
tesni Už visus kitus lie

tuvius, 3) kad toji mažuma 
yra. lOtuno ir Istorijos 'ar 
protėvių krito jo įgaliota val
dyti lietuvių daugumą prio-

ir moterų likimo, kūris joms gręsė. Jis pats yra Betiyhe užaugęs.

virio*

šmohlų 
meilė savo tautai bei vals
tybei yra skirtinga nuo tų*' 
kurie išpažįsta priešingus 
dėsnius!*. A •
Ir kalbaiame ir. ankstovas^ nluouT^ūdiiusiroS^kS 

štai šitoks totailstų galvojimas, 
šitokios pažiūros lietuvių tarpe 
esančios tautininkų arba 4r visli 
ititų, kurie kokiu nors būdu su 
tautininkais bendradarbiauji. 
Vadinasi, jis, Juosės Uūdžiuš, 
deda į tautihinkų (kaikuriais at
vejais ir į visų Uetdvde Nepri
klausomybės Talkoje dalyvad- 
jaučių jų) lūpų tam tikru la
kius, j jų gaivu tam tikru min
tis bei pažiūras. Kitaip sakant, 
jis imasi už juos kalbėti, arba 
”Į kitų lizdą MMttltaittė dėtT.

Bet, lyg tyčia, thfflto pačiame 
rašinyje J. Liūdžlus atidengia ir 
tai, kad iš tikrųjų tilt yt* arba 
jo paties, arba... Vliko ”kiau-i 
gintai”. Būtent, jis a, kad
Vilkas yra “ 
tUčija*', kadangi jS ąiįš 
jančioe už laisvę htėūšų 
vadovybė". Diuenlrriiliha.
Vilką esą bendruomenei Žalinga,

2

Tą naktį, kai Keitelis lankė Wencką, Berlyne, Uhland gat
vėje (netoliese Kurfiurstendamm), vieno didžiulio namo pirmo 
aukšto koridoriuje stovėjo būrelis- moterų. Jos au ryšulėliais ran
kose buvo ką tik lš priešlėktuvinės apsaugos rūsio, atėjusios ir 
stovėjo apsupusios nedidelį, į akis nekrentantį vyrą. Niekad iki 
šiol moterys nekreipdavo dėmesio į akiniuotą knygininką Ir anti
kvarą Hans W. šiuo metu, kai visas pastatas buvo be vyrų. Visa 
jų viltis koncentravosi į šį ramų žmogų, kuris iki šiol skaiUsi 
keistuoliu.

— Jūs turite taura padėti! — kkrtojo vis i* naujo jatthbš 
moterys.

Knygininkas perbraukė porą kartų per savo tetokUš plau
kus: — Kiek aš apie tusift girdėjęs esu — jh bttk tai ktttiili 
neliečia ligoninių.

Netoliese esanti privati klinika buvo tuščia. Motetas ir vy
ras tai pastebėjo. Pacientai btivo paskubomis išgabenti. Visa kita 
likę.

— Mes liksime čia, — nusprendė knygininkas.
— Pasitikite man greitomis baltą chalatą. Jūs gulkitės 

kaip ligonės į lovas. Keturios iš jfisiį turės būti gžiiestingomU 
seselėmis. Štai tenai dar guli uniformos.

Moterys darė viską, ką vyriškis liepė.
šis mažas knygininkas, kuris vėliau, paskutinėse vftlandoee 

tapo didvyriu, ir kuris savo planu iš tikro nemažą skaičių berly
niečių moterų išgelbėjo nuo išprievartavimo, buvo kaip tik šiuo 
momentu kalboje pertrauktas, jauna mergina dar laiptais bėg
dama šaukė:

— Mes esame išgelbėti! Skaitykite!
Jos rankose virpėjo spauMintd popieriaus lapės -— atsi

šaukimas. Atsišaukimas, turėjęs sunkių pasėkų, kuris pusė va
landos vėlišu buvo, ir per radiją perskaitytas, berlyniečių tarpe 
sukėlęs pasibaisėtinai klaidingas viltis, o kariniai pareikalavęs 
daug bereikalingų aukų.

Suprantama, jis pakliuvo ir į Žukovo štabo rankas...

III. AR SUSPĖSIME?

Iki šio momento rusai visai nežinojo apie 12-OS Wenck ar
mijos buvimą. Tik minėtas atsišaukimas juos aliarmavo.

Jo turinys:
”1945 m. balandžio mėn. 28 d.
Fiurerio įsakymas: Wenck armijos kariai t
Didžiausios svarbos įsakymas atšaukė jus Iš rUdšiaino Žygi0 

prieš mūšų vakarų priešus-ir pasiuntė rytų kryptimi, Jūsų uUM- 
vinys yra aiškus: Berlynas liks vokiškas. Tikslai* kurie yri jintts 
pastatyti, būtinai turi būti pasiekti, nes irJi kitoe piišėą .jatiptū- 
dėtos operacijos, kurių tikslas kovoje dėl Reicho " ’ ” ',
kams paruošti lemiamą pralaimėjimą ir tuo pačiu pagriftdiiial pt- 
keisti Vokietijos padėti. Berlynas niekad nėkapitUliUbe prieš bol- 
ševizmą. Reicho sostinės gynėjai* patyrę apie jūs' -LLkJi- 
vimą, įgavo naujos vilties, kbvoje ryžtingai ir nati,... ______
greitai išgirsti jūsų patrankų gaudimą. Fiureris jus pašaukė ir 

. jūs stojote kovon, kaip senais pergalės laikais. Berlynas jūsų lau
kia, Berlynas karJtišird|rtii jūsų ŲgisĮ!” <.' a . \ \

Berlyniečiams šis atsišaukimas suteikė dbąsos ir vilties. 
Rusams, gi, buvo nurodymų, kad. atsirado nauja armija. Tačiau 
VVenck armijos kariai,. kuriems . atsišaukimas buyo skirtas, jo 
nematėt ęėh. Wenck neleido jo išdalinti, bei įsakė f t gifitl, nės 
šioje kovos fazėje jis jau i>uvo Upęą beprasmis, Arrilijo's kčvOŠ 
srityje jau nieko ntibe'buęd galima nuslėpti it nuo pavienių karių. 
Net jauniausias matė tiesioginėje savo aplinkoje nuftft’tU&bVę.

. ' W«nck,13-os armijos-vyriaus^
dar priešei heužimįa sritis tarp Etbės ir Bėriyno,.svšri>teiriU s* vo 
uždaviniu tiikė, puinant yi*Bnj krWJtimi, apsaugoti tūkstančius 
vyrų ir moterų nuo gręsiančios rusų belaisvės bei išvėšimo/ir juoe 
išgelbėti. Dešimtys tūkstančių natrių karių kovoja,<4ą?ąųpti-"kaT 
tiluose” prie. Kfustriflu; Berlynė ir jū apylinkėse. »•— 
Ir atidaryti V^ariiaiii būro 12-os ai
o.vėliau sunkių gyrimosikovų, prasmė.

' Planai buvo pradėtas vykdyti.
“' • “fBur ttfcWUii)

Wkfiti tinbak tiriu J. LrtU 
dilaus eufarmdluūto' '•totaRėtų 
tiMjitiur, Birinajaitie tti tiHjl- 
mš punkte kalbetoa apie nefau- 
sų tam tikrą vienminčių sambū
rį. Vilkas Udp tik ir yra toks 
negausus — kartais apie 20 sa
maną, kartais devynių, 6 kar
tais tik trijų asinenų — tam tik
rų, "tikrais demokratais" epai- 
skelbusių vienminčių sambūris.

Ten pat kalbemti, kad toks 
šambūrfe paprastai skelbiasi esąs 
autoritetingas žibbvaa tautos ge
rovės, kaip ją pasiekti, ir taip 
pat neklaidingas tautos valios 
reiškėjas.

J. Liūdžlus kaip tik tą negati- 
ėij sanibūrį ir stelbta "kovojan
čios nš laisvę mūsų tautos vadd- 
tybe”, palaiko to negausaus bū
relio pretehzijas | "tautos vėlios 
reiškėjo” ar "boUtihės tautos va
dovybės” titulą, funkcijas ir tei
ses. O tautinintel arba Ir visi 
"talkltiintei" kaip tik "priešingą 
dėsnį išpažįsta”* būtent, sako, 
kad juka saaibdriti šiandien nė
ra, negali ir. neprivalo, savintis 
sau tokią titidlų. jie sako, kad 
nei Vilke ėtriibūrusios partijos, 
nei kitos grupės ar grupelės to
kios valios ar galios neturi. Ir tai 
sakydami, jie visų pirma patys 
sau įsakmiai tokios galios nesi- 
savins. Ėinoma, tai yra skirtingų, 
dėsnių "išpažinimas”, bet katras 
gi iš tų "išpažinimų” totalistiš- 
kaa7

Antrajame totailstų tikėjimo 
punkte J.. Llfidžius nurodo, jog 
totailstų požymis yra laikymas 
savęs vertingesniais už visus ki
tus lietuvius. Tai irgi požymis, 
kuriuo pasižymi Vilkas ir jo po
litinės filosofijos teoretikai, se
kantieji jog tik vienas viikati 
štaąa AhriC.^ąutos reikalaii 
reikia daryti, kad jis esąs tokioj 
pačios kategorijos dalykas, kaiti 
mokslo, religijos, dorovės tiesoeį 
kurių šiaip jau paprasti "eiliniai 
lietuviai” negali spręsti, dėl ku
rių negali pasisakyti demokra
tišku būdu. Nei tautininkai, nei 
kiti "nevlikimnkai” tokių tota- 
listiškų pažiūrų nei apie kitus, 
nei apie save neturi, ir nesisavi- 
na sau tokių augštų kvalifikaci
jų, apie kurias "eilinis lietuvis” 
būtų perprastas savo nuomonę 
reikšti.

Trečiame totalistinio tikėjimo 
punkte minimas užsimojimas pri
sisavinti ielėę valdyti, kaip iŠ 
protėvių paveldėtą, arba likimo 
ar Istorijos sutelktą teisę. Dai 
baltinis po Vilko iškaba veikiąs 
tam tikrų politinių išeivių sam
būris kaip tik ir remiasi tokiu 
Tikimo bei Istorijos” suteiktu 

paveldėjimu, arba, kaip kiti sa
ko, ”lš Tėvynės išslteštą relikvi
ja”* kuriai tas vienas Bambūris 
teturįs nuosavybės teises, į ku
rią kiti pakasti liėtiįviai išeiviai 
(nekalbant jau apie Tėvynėje li- 
kiisius) neturį jokidS teisės, jo
kio balso,.. Nei ta'dtininkai nei 
kiti "hevilkininkai” tokios tota- 
iistiškoė pažiūros nesilaiko, o 
mano, kad

akėtai Lietuvos neprikišu- 
sothybte steH yth visų bis- 
vėjb kančių lietuvių teisė ir 
pareiga, e M viėn politinių 
pririU# vadą ite-tik tokiais 
bėsidedūMiąją privilegija.

Taigi, iš tikrųjų, tarp tauti- 
ninkų if„ "tikrųjų demokratų*’ 
pažiūrų skirtumas yra, bet koks !

žinoma, J. Liūdžlus gal bari; 
dys grįžti kokią 20 ar daugiau 
metų į praeiti ir. ieškoti pavyti 
džlų, kad taš tir kitas tada sakti 
rašė kt net ir darė ką nors pana
šaus j totaiiitillaniią. Tas vėstį 
indė irgi į praeitį ir imti.skai- 
Čitidti pavyzdžius Iš 30 ar datį- 
iiau tttittj praeltira ir, -dievaži, 
viri (net ir socialdemokratų va- 
tiail) žin^ kad tokių ir net ryš-

.vndžįų yra taip pat ir visų spal- -^^^-l^ąlaikupsti 
et tai jau ifuobbdulio pasaka. . 
Paprasčiau yra pasižiūrėti,

Witi katigušvejairk^p'

nlnė 
Dėl

nimų, 
dymą, 
d

Vasarvietė, 8to- 
, birželio L šeš-

sezo- 
ruošiama me- 

šoldai, vaišės, 
etės drau- 

pasiųsti kvfe- 
. Visi lietuviai 
būti tą dieną

Aplankyk Savo Bažnyčią 
Memorial Dienoj

hyje, btt LNT sėyb veikimą dės
niuose sąkoei suprantą savo už-1 
davinį tik prideramai kukliai ir 
santūriai, b tie tioviškąl diktato
riškai, tai yra, neskelbia įsaky
mų, kaip taūta turės susitvarky
ti, o tik sakbel nori, kiek pajėgs, 
padėti susidaryti Lietuvoje, to
kioms sąlygbinė, kur tauta pati 
galėtų dembkrištinlu būdu pasi
rinkti valdžią ir santvarką. Va
dinasi "tdtaUstai” tautininkai 
pasitiki ttitita* kad ji, turėdama 
galimybę, nebus kvaila ir pati 
mokęs spręsti, kas jai naudinga, 
o ne koks "istorijos įgaliotas” ko- 
mitetas ttirės jai iš užsienio pa
sakyti, ką ji turi daryti.

Taigi, atrodo, kad tautininkai 
nesirengia tų gegužės kiaušinių 
perėti ir palieka tą užsiėmimą už 
visus kitus vertingesniems, ne- 
riktinięms, istorijos ir likimo pa
teptiesiems neklaidingiems tau
tos vaitos reiškėjams...

IfETAIL STORE 
EMPLOYEES

UNION LOCAL NO. 880

ti, kad šiemet 
žymių pageri- 

ik centralinį šil- 
(kartais Ir vi- 
būna reikalin- 
ių vonių ir sle-
šiol nematytu 

iltitės 4 akrai miško 
_ pludimys suda- 

įvairioms iški
lę Dienos iškiloms 

atostogoms rezer-

meno 
Prie’ 

ir arti 
ro gera 
loma, i 
ir kam ___ „_______
vuojaml tt/Mhksto. Kambarių 
kainos tos puHoe — nuo $35 Iki 
$65 asm. Sill suvažiavimams ir 
parku pikidkams lietuviams 
duodan)a mokamai.

Vasarvietėyra 50 mylių nuo 
New Yorkd ir atsiekiama iš Ja- 
maica Long tikinu_________
Stony Brook (V/2 v. kelio). Gi 
automobiliu 25A keliu važiuoti 
iki Stony Brook geležinkelio sto
ties. Iš čb sukti į kairę ir, sekant 
STONY BROOK LODGE iška
bą, važiuoti tiesiai apie mylią iki 
vasarvietės.

Iš CosMctieat: iš Bridgporto 
persikelti laivu j Port Jerferson. 
Iš čia 3 mylios Iki vasarvietės.

Atvykstančiu vasaroti stoty
je ir uoste pasitinka vasarvietės 
mašinos. .

Telefonu: Stony Brook 7-0586. 
Adredas: Wny Brook Lodge, 

Stony Brooir, Lahg Island.

dabar. O J. Llfidžius ir jo ben
draminčiai katy) tik dabar, 1957 
metų gegužės mėnesį, reikalauja 
hėgaUsikni, ntšriiHatn ir net ne- 
rinktinam ašmbiįįriui monopoli
zuoto autoriteto vžldyti visą lais
vėje esančių lietuvių veiklą (ir 
valdyti, jei jau ne fizinės prie
vartoj kuri nepasiekiama, tai 
bent moralinės prievartos prie
monėmis), ir netgi autoriteto 
"reikšti tautos valią”. Ir to rei- 
kūlaudiihas, tuo pačiu atsikvė- 
piibtt didžiuojasi:. "mano meilė 
talitai yra tikra meilė! Tai ne 
tokia, kaip tų nusidėjėlių tota- 
listų"...

Savo straipsnio pabaigoje, 
tarp ko kita, J. Liūdžlus jaU pa
skelbė, kad jis dėsiąs dar vieną 
kiduŠihėiį specialiai į V. Rastenio 
lizdą. Būtent, kalbėsiąs apie "ne
eilinį V. Rastenio pasisakymą”.

Pagal J. Liūdžiu, V. Rastenis 
pasisakęs, kad "Vardan demo- 
kratybės visi politiniai veiksniai 
turi susilaikyti skelbę, kad littu- 
vių tauta siekia demokratinės 
santvarkos išlaisvintoje Lietu
voje”. O kiek mes prisimename, 
ne tik V. Rastenis savo straips-

. i

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:
Garmus A., Cleveland.......$1.00
Mackevičius VI.. De Kalb .. 1.00
Račila J., Cleveland.......... 5.00
Skirmantas St., Sacramento 1.00
Krulikas K., Brooklyn....... 2.00
Izbickag L., Dorchester .... 1.00
Barčas A., Bellwood..........  2.00
Jasys A., Columbus..........  2.00

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

D. L. K. Birutės Moterų S-gos 
Clevelando skyriui už auką 30 
dolerių Laisvės Kovų Invalidams 
sušelpti.

Draugijos Valdyba širdingai 
dėkoja už stambią auką ir didelį 
invalidų šalpos reikalų suprati
mą.

Siunčiame širdingiausius lin
kėjimus ir gilią pagarbą.

L. L. Kovų Invalidų 
Draugijos Vaidyba

YOU PORROW
TO PlIY \ H0M[

PARCELS TO RUSSIA. INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y. 

TeL INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
Ši firma įgaliota Intourist Maskvoje, čia vietoje rinkti muitus 

až siunčiamus daiktus į SSSR.
Klijentų patogumui veikia šie skyriai:

11001 Jos. Campau Avė., Detroit 12, Mich., Tel. TQwnsend 8-0298 
□51 Albany Avenue, Hartford, Conn. Tel. CHapel 7-5164 
121 80. Vermont Št., Los Angeles, CalifM Tel. DUnkirk 5-6550 
76.8ečond Avė., New York City, N. Y„ Tel. ORchard 4-1540. • 

North 7th Street, Philadelphia, Pa. tel. WA 3-1747
. thklima beveik viaku įlipti — nauji ir dėvėti rfibai, maistą produktai, 

a taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Peniciiin, Rimofon ir Idti. Vaistai 
ataąHami oro paštu gavėjui pristatomi per 7-10 dieny.

taip pat aiutaRatioa ratombs mašinėlės Įvairiais alfabetais, akordijonai, 
aiavamoe mašinos. Priatatymaa garantuotas ir gaunate gavėjo paraša. 
flr- ■ rh-

Pristatymas garantuotas Ir gaunate gavėjo parašą.
ą u j a s a d r e s a s :

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
/ NaujMs adresui 1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

' Tulafonai: INgėte6l T-6465,. 7-7272 •
Atidaryta kasdien’ir sekmadieniais ntto 9 iki 6.vai. ir 
- : M šeštadieniais iiuo 9 iki 4 vai. , .

•Ii)

; , Kiekviena*, »iantieyi UeiųąčUįku neatidėliojant ir paskyrimo vietą
audeklą pėr 7 pa*tu —i pėr 8-10 dienų dieni.

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

YOUNG’S AMER1CAN & CHINESE 
RESTAURANT

ChineBe Food To Take Out
Cantonese Family Dinners

OPEN DAILY 11:30 AM TO 1:00 AM SAT TO 3:00 AM

Open Sundays
Air Conditioning

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

GEO. H* PLANTE 
General Ageticy

R E P Rj3 S E N T I N G
THE JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE 

INSURANCE CO.

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

Aplankyk Savo Bažnyčią 'Memorial Dienoj

VIC’S GULF SERVICE STATION
THE F1NEST SERV1CE IN TOWN

VICTORAS SUMAS Mfp-. WE GI VE GREEN STAMPS
SUPERIOR AVĖ. (C'ORNEK EAST 66th ST.)

EN 1-9713

Aplankyk Savo Bažnyčią Memorial Dienoj

Maple Heights Beverage
WE CARBY THE FfNEST CHOICE 

BEER—WJN E—BEVERAGES

5180 Warrensyillę Center Rd,

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis šioj .

VARGOBROTHEBS ŠŪNOCO SERVICE STATION
■ ? - ’ t-*) 1 - :

WHEBE WĖ GIVE YČU THE BEST IN SERVICE

<947 St CIair Avenua



SENIAU IR DABAR F
K. S. KARPIUS

.Dirva Nr. 22 * 1957 m. gegužės mėn. 80 d.

Adv. 1 Olio nuopelnai tagai
Toronto ir Chicagos ginčas
žymus Kanados savaitraštis, ‘ 

Thc Financial Post, leidžiamas 
Toronto mieste, padarė Chicagos 
miestui priekaištą, esą Chicaga 
privalo pasistatydinti kanaliza
cijos išmatų sudorojimo įrengi
mus, vietoje naudoti Didžiųjų 
Ežerų vandenį nuplovimui išma
tų į Mississippi upę.

Tas savaitraštis kaltino Chi- 
cagą per pusę šimtmečio vengus 
skirti reikalingus pinigus pasta
tymui kanalizacijos išmatų su
naikinimo įrengimų.

Didmiesčiai prie Didžiųjų Eže
rų laikas_nuo laiko ima tąsytis 
už tų ežerų^ vandenį. Jei vienas 
miestas Tqek vandens sunaudoja 
kam nors iš savo ežero, kitų eže
rų pakraščių miestai ima nugąs
tauti, kad jiems vandens gali 
pritrukti. Bet tai gal tik miestų 
politikierių pasirodymas, kad ir 
jie ką nors veikia.

Chicagos dienraštis The Chi
eago Tribūne, taip pat įtakingas 
laikraštis, pasipiktinęs tokiu To
ronto savaitraščio priekaištu, pa
siūlė jam atsiųsti į Chicagą savo 
redakcijos narį, Tribūne kaštais, 
pamatyti ir susipažinti su Chi
cagos kanalizacijos sistema.

Ta sistema turi tris paskirus 
įrengimus, kurių vienas yra di
džiausias pasaulyje, sako Tri
būne, ir visa Chicagos kanaliza
cijos sistema šių laikų kaina 
kaštuotų apie $800,000,000. Iš
matų sunaikinimo būdai Chiea
go je, Tribūne užtikrina, yra to
kie patys kaip ir Toronto, kuo 
Toronto bandė pasigirti.

Chicaga neplauna ir neleidžia 
savo kanalizacijos išmatų į Mis
sissippi upę, kaip Financial PoBt 
tikrina, sako Tribūne. Tikrovėje, 
joks kitas miestas Amerikoje nei 
Kanadoje neapdirba savo išma
tų geriau negu Chicaga.

rado kitus lietuvius tame bizny
je.

Dar Chicagoje gyvendamas, 
rūpinosi rėmimu ir lietuviškų 
laikraščių. Ir daug dirbo ir au
kojosi Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti. Prisidėjo prie rinki
mo aukų ir miliono parašų. Ir 
pats aukojo chicagiečiams ren
giant padovanoti Lietuvai Lais
vės Varpą. Chicagoje taip pat 
darbavosi įsteigimui Lietuvių 
Tautinių Kapinių.

Įsteigus 1916 metais Lietuvių 
Tautinę Sandarą, susipažinęs su 
ja, Petras Pivaronas pasidarė 
uolus tos organizacijos rėmėjas. 
Kai dešinieji tautininkai Sanda
roje skilo su kairiaisiais, po 
gruodžio 17, 1926 metų pervers
mo, Petras Pivaronas pasiliko 
ištikimas, nors dešinysis tauti
ninkas, tai senai organizacijai, 
gausiai ją remdamas, palaikyda
mas jos organą, ir tarnaudamas 
eilę mętų Sandaros centro pir
mininku. 1

Visu tuo laiku su tautininkais 
ryšių jis nenutraukė. Rėmė ir 
tautinę spaudą ir dalyvaudavo 
svarbesniuose tautininkų suva
žiavimuose. Jo noras buvo, tau
tininkams sugrįžus atgal į San
darą, iš jos vadovybės pašalinti 
kairiuosius ir socialistams ber
naujančius sandariečius, Sanda
rą padaryti stipria tautininkų 

i organizacija. Tačiau tautininkai 
tokio pasiūlymo jau nemėgino ir 
atskirai dirbo.

Inžinierių pripažinta geriausia

Tribūne prikiša Toronto laik
raščiui ne tik nežinojimą apie 
Chicagos kanalizacijos sistemą, 
bet ir to fakto, kad vos prieš 
pora metų Amerikos Inžinierių 
Draugija pripažino Chicagos ka
nalizacijos sistemą kaip vieną iš 
septynių Amerikos stebuklų. 
Apie tai buvo aprašyta eilėje žy
mių Amerikos žurnalų. Jei Post 
siųs savo atstovą į Chicagą, Tri
būne sako, duos jam savo foto
grafo pagalbą. Ir Chicagos Sa
nitarinio Distrikto vyriausias in
žinierius taip pat sutiko suteikti 
svečiui iš Toronto visokį patar
navimą supažindinti jį su visa 
sistema, ir parsivežti nuotraukų, 
kiek tik jam patiks.

Adv. Antanas Olis čia iškyla 
ta prasme, kad jis yra Chicagos 
Sanitarinio distrikto pirminin
kas. Ir tose pareigose dirba jau 
arti 10 metų, išrinktas antram 
šešių metų terminui. Jo suma
numu ir pastangomis Chicagos 
sanitarinė sistema išvystyta pa
starais laikais tuo visos Ameri
kos stebuklu. Apie jo nuopelnus 
savu laiku ir spauda ir radijo 
kalbėjo. Ir Olio vadovavimas tos 
šimtų milionų dolerių sistemos, 
darytas kaip pavyzdys federalei 
valdžiai Washingtone, kaip gali
ma didelius darbus padaryti tau
pant piliečių pinigus.

MIRfi PETRAS 
'PIVARONAS

Uolus Amerikos lietuvių tau
tinės visuomenės veikėjas ir biz
nierius, Petras Pivaronas, mirė 
Pittsburghe gegužės 16 d.

Atvykęs Amerikon 1905 me
tais, keliolika metų gyveno Chi
cagoje. Ir su Chicaga nenutrau
kė ryšių kai išsikėlė į Pittsbur- 
ghą įsteigdamas duonos kepyk- 

. 1»-
Chicagoje gyvena jo brolis, 

taip pat duonkepis. Petras Piva- 
' ronag turėjo ryšius su duonke- 

pykla tf Waterbury, Conn.„!r sa
vu laiku buvo manęs pradėti duo- 
nop biznį CIevelande, tačiau čia

Lankėsi Lietuvoje
Petras Pivaronas didžiausių 

savo darbų laikė įrengimą Pitts- 
burgho Universitete Lietuvių 
Kąmbario. Visą laiką iki mirties 
buvo kambario komiteto pirmi
ninku. Savo artimu talkininku 
tame darbe laikė mane ir pasi
stengė pasikviesti į to kambario 
atidarymo oficiales iškilmes. Iš
kilmės buvo įspūdingos, dalyvau
jant taip pat tik ką mirusiam 
Lietuvos Ministrui Povilui Ža
deikių!.

Mudu kartu važiavom 1935 
metų vasarą į Pirmą Pasaulio 
Lietuvių Kongresą Kaune. Ir grį
žus atgal Amerikon keletoje ko
lonijų kartu darėm lietuviams 
pranešimus apie laisvą, gražų 
mūsų žmonių gyvenimą nepri
klausomoje Lietuvoje.

Esant Lietuvoje, Petras Piva
ronas išrūpino tam Lietuvių 
Kambariui kai kurių dalykų ir 
svarbiausia vandenyje sendinto 
juodo ąžuolo kambario lietuviš
ko stiliaus drožiniams padaryti.

Velionis Petras mylėjo ir ger
bė Lietuvos Prezidentą A. Sme
toną.

Steigiant 1940 metais Ameri
kos Lietuvių Tarybą, ir vėliau 
Bendrą Amerikos Lietuvių šel
pimo Fondą (BALF), jis akty
viai dalyvavo centro valdyboje 
ir dirbo tų organizacijų naudai 
savo apylinkėje.

P. Pivaronas buvo gimęs 1882 
mietų gegužės 19 d., Guravos k., 
Užvenčio p., Šiaulių apskr. Ame
rikon išvažiavo prieš stojimą ru
sų kariuomenėn. Nors maža kiek 
mokęsis, savo gabumais, patyri
mu ir drąsa Petras Pivaronas 
prasimušė j biznį ir j pirmaeilius 
Amerikos lietuviu veikėjus.

Jo žmona, Bronė Pažereckaitė, 
Lietuvoje gimus, čia augus, bu
vo jo talkininkė biznyje ir visuo
meniniuose darbuose.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima Ir šiandien, nėra reikal 
Įsukti nei metų, nei mėnesi* 

pabaigos!

Tautinės Sąjungos banketo^ įvykstančio 
Hollenden Hotel, meninę programą atlieka 

pužienė ir pianistas Antanas Smetona.

NEWYORKĮ
'ALT
d .

Gyvai diskutuojant lietuviš
kus bei idėologinids organizaci
jos reikalus praėjo U-jo sky
riaus susirinkimas, įvykęs geg. 
12 d., i. Valaičio svetainėj, 
Woodhaven, N. Y. .•

Skyriaus pirm. V. Abraitis pa
darė pranešimą iš praeitų metų 
veiklos,’ kurį nębuvo pasyvi.

Beveik visi nariai dalyvavo 
Washingtono sąskrydy ir auko
mis jį parėmė. Aktyviai prisi
dėjo prie Vasario 16 d. minėji
mo rengimo ir visų kitų tautinių 
organizacijų veiklą parėmė lė
šomis ir dalyvavimu.

šio susirinkimo metu dr. M. J. 
Colney paminklui statyti suau
kota apie 100 dol. Dauguma na
rių užsiprenumeravo , studentų 
leidžiamą K. Ostrausko veikalą 
"Kanarėlė”.

Į naują valdybą išrinkta: V. 
Abraitis — pirm., S. Mackevi
čius — sekr., J. Sirusas — ižd.

P. Ališauskas, V. Abraitis, A. 
Senikas, J. Valaitis ir k. pasiža
dėjo vykti į ALT S-gos suvažia
vimą Clevelande.

Po to įvyko vaišės, kurių metu 
pasidalinta mintimis bei išdisku
tuoti antraeiliai klausimai

KAS REMIA

(Vainikų dleaa —Decontioa 5 vaL p. p.

LIETUVIŲ SALĖJE ĮVYKSTA

PIRMOSIOS J A. V. ir KANADOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS . 

.« Ti V A ŠTRIŲ'KONCERTAS
Scenoje: GrandinėHfe šokėjai^

>■ ;

ik

,11 1

- - -i' ' . .
čiurlfonib Ansamblio šokėjai ir dainininkai, 

''t.' ir
ZIGMAS PECKUS —.programos vedėjas

. EKSTRA: Pirmu kartu lietuvių scenoje spalvingieji 
/ SERBŲ Šokėjai
Po programos:

ŠOKIAI, ŽAIDIMAI, VAIšftS
Ateikime, pamatykime ir paremkime savus Bok?jus, 
važiuojančius į mūsą pirmąją tautinių Šokių šventę 

Chicagoje.
A. L, B. Clevelando Apylinkes

Aldona Stem-
J'. s ■■ '

h

LIETUVOS HIMNO REIKALU
PETRAS BUTĖNAS

Kartkartėmis vis tebėra ke
liamas Lietuvos himno trečiojo 
posmo pirmosios eilutės žodžio 
saulė keitimas į žodį Die
vas. čia tik vienu, pačios min
ties sakininiu, atžvilgiu tekalbu.

Himne yra keletas vienodos 
žodžių tvarkos silabiŠkai suei
liuotų eilučių: Tėvynė mū
sų ; eina vien tak.ais do
rybės ; tegul meilė Lie
tuvos dega ir tegul saulė 
Lietuvos tamsumus praša
lina.

Nekritikuodamas nei himno, 
nei jo sintaksinės eilėdaros, ryš
kinu, kaip reiktų tuos pabrauk
tuosius sakininius žodžius sin
taksine tvarka suprasti, — at
seit, nederinamieji pažyminiai 
(mūsų, dorybės, Lietuvos) turė
tų eiti prieš savo pažymimuosius 
žodžius (Tėvynė, takais, meilė, 
saulė), nes abu jie vis sudaro 
atskirą mintį, pažymimojo žo
džio apibūdinamą, taigi: mūsų 
Tėvynė, dorybės takais (dorybės 
takai), Lietuvos meilė, Lietuvos 
saulė. Tai paremia tūkstančiai 
kitų lietuvių kalbos pavyzdžių, 
pvz.: kiemo berneliai, oro paukš
čiai, širdies meilė yra geriausia 
motina, vedė vargo mergelę, pir
ko aukso žiedelį, pynė rūtų vai
nikėlį, jie linų prekyba verčiasi, 
kuo baigėsi tas Kauno važiavi
mas (važiavimas į Kauną) 7, gir
tybės nuodėmė yra labai sunki 
ir kt.

čia pažyminiai yra kilmininku 
ir daiktavardiniais žodžiais iš
reikšti, kuriuos galėtumėm iš
reikšti suderintaisiais pažymi
niais, kur jau būtų būdvardiniai 
žodžiai, ir vistiek, kaip ir anie,

jie turėtų eiti prieš savo pažy
mimuosius žodžius, taigi: oriniai 
paukščiai, auksinį žiedelį, girty- 
binė nuodėmė ir t.t. ir mūsoji 
Tėvynė, dorybiniais tąkais, lie- 
tuvinė meilė, lietuvinė saulė.

Taigi, himno "tegul saulė Lie
tuvos tamsumus prašalina" yra 
šitokia mintis: tegul Lietu
vos saulė tamsumus pra
šalina, o ne: tegul saulė Lie
tuvos taidšuinu s praša
lina. Kad tie užgriuvę ar užgriū
vą tamsumai himno auto
riaus žmogui, įmonėms taikomi, 
tai rodo visi keturi himno pos
mai, viBa himno dvasia. Tuo Lie
tuvos himnas ir būdingas, taigi 
ir retas. Kadangi Lietuvos 
himnas, tąiir, Lietuvos 
saulė tiksliai autoriaus pa
imta tamsumams naikinti. Tai 
priešprieša: švįesa naikina tam
są — saulė naikina tamsą, Lietu
vos saulė prašalina (naikina) 
tamsumus.

Gi jei himne Žodžio saulė 
vietoje būtų įrašytas žodis 
D i e v a s, tai tada, kaip jau 
išaiškinta, analogiškai turėtu
mėm sąvokoti L i e t u v o s 
Dievas (tamsumus prašali
na), o tai jau būtųlr, rodos, 
stambi herezija. * ? • ’ .

r;-:

MARGUTIS
• • ■ ■

yra pats senlaoriM, Amerikos 
lietuvių žurnalas InSflefamkiek. 
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningka,įįv*Irus ir 
skaitomas su

MARGUČIO 
rataSLM.

Margučio »
-VTalten'Ave,

LANKĖSI SVEČIAS Iš 
LONDONO

Geg. 14 d. New Yorko rezis
tentai pagerbė svečią iš Londo
no, kuris šiuo metu lankosi JAV, 
vieną iš savo kūrėjų, rašytoją, 
Santarvės redaktorių Fabijoną 
Neveravičių.

Pagerbimui vadovavo V. Ži
linskas, pristatydamas susirin
kusiems gerb. svečią ir apsodin
damas jo asmenį. O F. Neveravi- 
čiug trumpai nušvietė Anglijos 
lietuvių gyvenimą, visuomeninę 
veiklą, jaunimo kultūrinį judėji
mą bei ateities perspektyvas.

Tarp kitko pažymėjo, kad nors 
darbo sąlygos Anglijoj; ir sun
kios, o be to,;įr gelgmtoji mirtis 
vieną po kito veikliuosius lietu
vius pakerta, tačiau mes nepasi
duodant ir jų dalbą likusieji tą
siam toliau.

Po pranešimo ir atsakymų J 
klausimus, buvo pereita prie vai
šių.

Svečio pagerbti buvo atsilan
kęs Dr. A. Gerutis, A. Simutis, 
V. Rastenis su ponia, B. Bieliu- 
kas su ponia. Drauge su F. Ne- 
veravičium dalyvavo ir jo duk
relė Ina iš Detroito.

GEROS ŽINIOS VISIEMS
KURIE NORI SIŲSTI SIUNTINIUS l LIETUVĄ AR 

KITAS SSSR DALIS •
Po didolią Hos firmoa paatangų INTOURIBTaa tS patvaiU, kad

vartoti drabužiai siunčiami | Lietuvą ir kitas SSSR dalis Mto vertfaSad 
kaip Mčiott. Nuo gegužis 1 d. vartoti drabužiai iioą firmos įstaigose boa 
įvertimuai nalistiikaig tad

NBRKKCS MOKffH Už NEMOTUS DRABUŽIUS 
tiek, kiek už naujus, o tik tiek, kiek tia drabužiai verti vietos rinkoje.

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas: 
PHILADELPHIA S, PA. NEW TORK 28, N. T.
716 W«lnut 8L, TeL LOmbard 3-3455. 1991 Broadway. TeL LYcetua 5-0900. 
Kasdien 9-6, trečiadieniais 9-8 vai. Kasdien ir iežtadlaniais 9-5, (sakma-

CHICAGO 82, ILL.
4)102 Areher Avė. Telef. FBampnt 
0-6899. Kaadleu 9-7, tnčiadleniaU 
9-6 vsL'

CLEVELAND, OHIO Room 10 Elite BWg., 409 E. Broadmy
1166 EMt 71 BL TeL UTah 1-0607. Telef. ANdrav 8-8764. Kasdien 9-5, 
Kaedien 10-7, žežtadienieii 10-6 vaL Mtad. 8-2 vaL Ketvirtai 9-7 vaL

GaUto eiąati maisto produktam, rtboa, rtbama medžiagas, avalynę, 
vaistas ir kitas daiktas. Kiekvienas plautiuys apdraustas ir carantaojamas 
pristatymas be atskiro atlyginimo;' KIokviote afanMias gatUha gavijo peni- 
ražytg pakvitavimą.

Siuntiniai Matančiam! skubiai, be ataUliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima.

Veikiama specialiu susitarimu ra INTOURI8T (Maskvoje Ir siuntiniai 
siunčiami i visas Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami čia, taip, kad gavėjas 
netari primokStL

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo įstaigose tari {vairią 
audeklų, maisto produktu Ir kitų savo klijentų patogumuL

Siuntinius galite Parcele Dep. Glėbą Travel Serviso įstaigoms siųsti 
paltu, tuoj gausite sąskaitas ir Jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir ižsiųsti 
paskyrimo vieton.

Savo siuntinius siųskite per ištaigų, kuri savo pasitūdmumą |gijo 25 
metų geru patarnavimu.

Pralakite informacijų ir katalogų. •

t

MAX SOLOMON PLUMBING A HEATING
ELECTRIC 8EWER CLEANING '

4466 Bupertor Avė. ' EX 1-«T89— Rea. KX1-38M

AR JŪSŲ ŠEIMOS ATEITIS VERTA 
TIK »25 PER MINĖSI?

Jei. jūsų šeimos saugumas būtų 
grasinimas, jūs mokėtumėt daug 
daugiau!

Bet nekainuojant jums nė cento 
jūs galit "nupirkti” jiems saugesiię 
ateitį taupydami kiekvieną algos 
dl^.pM'Sio^B^*

Tiktai jūs žinot koks kiekvienas 
įdėjimas gidl būtL Bet vię^ da- ' 
lykas yra žinomaąįitįdjįitta per 
šešiM gentis BodetyTi taupytojų,

A :■■ A.' - - -
BIMItl rilllAl «SVSSlT

M

AT " ■ •
kad kai jūs didinat savo sutaupas, 
jūsų visa šeima gali šiūrėtl į sau
gesnę ir linksmesnę ateitį.

|FORSAVINOS

**B"*^**^****Ba*?a***i*r**a'***i*F***f?'^*1****
■ ■ MM* . pMMhMMVę {<1
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L i e t u ♦ ’ ‘i įmonė. 
Atlieka namų <U>mo darbus 

lauko ir v.<?"<s.
677 E. 128 b.' 

Telef.: MU l-8M>f

A. Augustinavičienė

po sunkios operacijos iš ligoni
nės pervežta į namus ir čia pa
mažu sveiksta.

1956'Chevrolet .. . . $1,395 
De Luxe 2-door; V-8 and 6’s; several 
to chooae from; factory eąulpped; 
low milleage; ready to go.

JIM
CONNELL

CHEVROLET, INC. 
CLEVELANIPS NEWE8T 

CHEVROLET DEALER 
1250 E. lOOth CE 1-7064

VISU LIETUVIU 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.

GERINAMAI
E. 127 St. į šiaurę iš St Clair, 

6 kamb. colonial, 2 garažai, rei-

Kas gaU apnakvydkiti

į Tautinės Sąjungos seimą atvy
kusius dalyvius, tuoj praneša 

- Emilijai Skrabulytei telefonu: 
HE 2-2038.

Garažas.

Dirva Nrz 2» ♦ MWugi—Ui L
---------.....

Hon

tarinį 1*:3Ū vai. Po arimo ati
darymo vyks pranešimai frat- 
skirų klausimų diskusijoj f ,

Seimo banketas įvyksta šeš
tadienį 6130 vaL vakaro taip pat 
Hollenden Hotel. Meninę banke
to programą atlieka noiiriė Al
doną SUmpnBenė Ir Mantetan 
A. Skutos* į: banketą biletai po 
>5.00. Gannami Dirvoje ir pas 
Tautinės Sąjungos skyriaus na
rius.

Sekmadieni, birželio mėn. 2 d. 
10 vai. pamaldos šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. Po pamaldų 
Vykstama į mauzoliejų pagerbti 
ė. a. Prezjdefitą A. Smetoną. Po 
to vėl posėdžiai HoCenden Hotel.

tautinių šoklų šventės koncerte. 
Būtiųai reikia paremti mūsų šo
kėjus, vykstančius j šokių Šventę.

Plačiau ekaityk O psl. į -

Neringai akančių tunto tėvų 
susirinkimas,

aptarti artėjančios stovyklos rei
kalus, šaukiamas birželio mėn. 2 
d. (sekmadienį) 11 vai. Dirvos 
patalpose.

Visi tėvai kviečiami būtinai 
dalyvauti.

Vilties Draagijos susirinkimas 

įvyks Tautinės Sąjungos seimo 
meto^ birželio 1-2 dienomis, Hok 
tenden HotėL, Tikslus Draugijos 
narių . pošėdžiaęimo laikąs bus 
praneštas tuoj po Tautinės S-gos 
seimo atidarymo. Dėl posėdžia
vimo laiko pndkim teirautis Dir
vos redakcijoj arba redaktoriaus 
buto telefonu.

Vilties Draugijos kontrolės 
koralai ja —

P. J. Žiūrys — pirm., St. As
trauskas — sekretorius ir Ste
ponas Nasvytis — ąarys, pra
ėjusį šeštadienį, gegužės mėn. 25 
d. patikrino Viltieš Draugijos 
vedamas knygas ir dokumentus.

Tragiškųjų birželio dienų 

minėjimas įvyks birželio 16 d. 
Tą sekmadienį pašvęskime pa
maldoms bažnyčiose ir gausiam 
susirinkimai paminėti žuvusius 
mūsų tautiečius sovietų terori
zuojamoje Lietuvoje ir mirštan
čius Sibiro kalėjimuose. Juk re
tas iš mūsų neturi savo giminės 
aukų Lietuvoje ir tolimojoje Ru
sijoje. Juk lietuvių tautos didelė 
kančia skaudžiai palietė visas 
gimines, dažną lietuvių šeimą. Ir 
šiandien tas teroras tęsiasi.

Didelis susirinkimas su lat
viais ir estais, dalyvaujant kitų 
pavergtų tautų atstovams, įvyks 
Engineering Hali (Ontario ir St. 
Claif Avė. kampas), žymi ame
rikiečių politikė ir komentatorė 
Dorothy Fuldheim leidžia pabal- 
tiečiams pasinaudoti jos televizi
jos vienu pusvalandžiu.

Pilna minėjimo programa bus 
paskelbta vėliau. E. K.

ypntytalfcddy

Suintereėtiot! namų pirkimu

Cuitom 8-cylinder 2-door nedan.

J1M 
CONNELL

CHEVROLET, INC. 
CLEVELAND’8 NEWEST 

CJIEVROLET DEAI.ER 
1250 E. lOTth CE 1-7064

•f -■

JUOZO KAMAIČ1O 
naujų batų parduotuvė 
Uh!žsxiod“ 

12913 St. Clair Avė.
Norintieji kreiptis telefonu 

šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą diė-

;’T
M "• ' 11 i

J.CI JUNSKAB
LAIKRODININKAS

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

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

Jom* MOnMy,
• I ■ :: - f.,-.'!-. -

RAY NAUSNER REALTYS 
t

11809 St. Clair Avė. TeL UL 1-3011

ar namuose MU 1-2154

Du vienos šeimos namai 

vienam sklype. Vienas 7 k., ki
tas 6 k. Namai Hecker Avė., į 
šiaurę nuo Superior. Kaina 
>17,000.

Gabriai Keal Estatc
EX 1-5647

8 Šeimų namas
netoli šv. Kazimiero bažnyčios. 
Po 5 k. ir vonią pirmam bei ant
ram aukšte, 4 k. ir vonią trečiam* 
aukšte. Gaso pečiai. Didelis skly
pas. Geras namas ir geros paja
mos.

OtAea Realty
Tel. SW 5-4808 arba WH 3-0010

2 šeimų namam NĮ. Piirapijos ra
jone. Gaso Šild. Gražus sklypas. 
Du garažai. Modėimi virtuvė. Ge
ros pajamos! Prašo $27,900.

Šaukie: M. Baržas, LI 1-6613

H. LATHYREALTY, 
818 Rllt"1-3454

PARDUODAMAS NAMAS
8 k., vienos šeimos 4 mieg. ir 

vonia viršuj. 1212 E. 82 St. Gaso 
šildymas. Garažas. Kainai 
>11,500.

Saukti: GA 1-4576.

Mokslo metų užbaigimas
Clevelando Lituanistinės mo

kyklos mokslo metų užbaigimas 
įvyks birželio mėn. 2 d. 11 vai. -
30 min. (po smuos) Šv>-Jurgio kdfhįgas remontas, prašo 11,900 
parapijos salėje. Tuo pačiu metu 
bus išduoti mokinių mokslo pa
žymėjimai, piešinių, darbelių ir 
juostų audimo konkurso premi
jos.

Atsilankę į mokslo metų už
baigimą turės progos pamatyti 
mokinių piešinių, darbelių ir 
juostų audimo parodėlę.

Kviečiama mokinių tėvai ir vi
sa lietuviška visuomenė. Įėjimas 
nemokamas.

dol.
Neff Rd. — E. 185 St. 5 kamb. 

bungalow, gaso apšildymas, ga
ražas, prašo tik >13,700.

Chardon Rd. mūrinis 7 kamb. 
bungalow, 2 miegamieji viršuje 
ir 2 apačioje, 2 vonios, gaso ap
šildymas, 2 garažai.

East Cleveland iš 7 didelių 
kambarių colonial, gaso apšildy
mas, garažas; namas geram sto
vyje iš lauko ir iš vidaus; prašo 
>13,800.

Saukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030

5 KAMB. NAMAS

Parduoda savininkas. Namas 
E. 185 St. 12 vaikinių medžių. 
Kaina $15,000.

Rndolplt Kriira
18618 Woodrow Avė. 
Cleveland 19, Ohio 
Telef. KE 1-2601

Dirvas redakcijoje
'v • -j

yra du laiškai elėvelandiečiams: 
M. Vasilianskufir A. Miškiniui. 
Laiškai atsiųsti iš Lietuvos. Ma
lonėkit atsiimti;

Skautininkų ramovės sueiga

(sks) Gegužės 26 d. pas seniū
nų vyr. sktn. Pr. Karalių buvo 
Clevelando skautininkų ramovės 
sueiga. Jai pirmininkavo sktn. V. 
Civinskas. Diskutuoti 1958 m. 
tautinės stovyklos reikalai bei 
aptarti artimiausi skautininkų 
ramovės darbai.

Ieškoana moteris
drauge gyventi su viena mote
rim dideliam bute. 7 dol. savaitės 
nuoma. ' .

Mra. N. Gerdulis,
459 East 124 St.
Tel. UL 1-2746

tOKOR DELICATESSEN J
' ... ■ < . \ Superior į
t;-;■- ■ Ir^Sėpėrior) ■ X

' Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- d 
į kykit į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, V 
į kokių geriausių įkišto*PBoduJttiįiidrėtumėtvisad gauti. V 

’ i :MRnomę,-j»Hdaryti - specialų lietuviškų delikatesų sky- A 
rių & pafdąVi^ėti'iiėtįiiiių ^ė^amus itni^tb pfbduktus. . X 

į ' Pąg mus puikiausia lietuviška duon< sūriai, ikMii alua: 
h'įr-yynas.^;"'

GERI NAMAI
E. 74, tarp St. Clair ir Supe- 

rior, 4 šeimų namas. Butai po 5 
k. Kaina >25,000.

•
E. 71 St., tarp St. Clair ir Su

perior, 4 šeimų namas. Butai po 
1 k. Garažai. Kaina $22,000.

«
Dėmesio! Gydytojui, advoka

tui ar biznio žmogui. 8 k. plytų 
įamas Cleveland Hts. Sklypas 
>5x290. Kainavo apie $65,000, gi 
labar už $28,000.

Mikulic, btoker 
7811 Superior 

1-7906 MI 1-5283UT

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

DU DVIEJŲ MŪŠŲ NAMAI 
VIENAM SKLYPE

Tarp Superior fc !St. Clair, ga- 
so šildymas. Geram, stovyje, ge
ros pajamos. ‘

Turūne ir daugiau gerų pirki 
;nių. Kreipkitės į

p. iH&AlTĮ
;■ Wm. T. Byraaį^ Real Estate 
' .1535 Haydęn Ąye- MU 1-6100

' ar namuose KE 1-4089

CADMUAUS 
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

Europoje naudojamas nuo
radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.

Negenda nuo šalčio, karščio, 
elektros smūgių. Daug kitų gerų 
savybių Garantijos laikas neap
ribotas.

Supažindinimui parduodamas 
papiginta kaina. Skambinkite B1. 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei
kalaukite garažuose.

BALTIC SUPPLY CO.,
71 E. 207 SU Euclid 23,0.

Mes turime spalvuotų pirkėjų. 
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namų.
WADE PARK REALTY CO. 

7032 Wade Pafk Avė.
Arthmr O. Matyt, kroker 

Telef.: UT 1-7551

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. šyarcaa 

1254 . . n Rbad 
Tel. H* 1*6352

Atdara nūoryto B Iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
■ TAPYMAS '

Mašinų viršaus taisymas 
b ir dažymas; motorų, stsb- 

džių patįkrinfmas ir taisy
mas, greičio dėtėš ir' kt. ma
šinos dailų įdėjimas. r .

Parduodami amžini aku- 
, muliatoriai. ■’

' ‘ į- Č* 'įįiii k lį - __

Skaitydami KARĮ būsite ge 
rai Informuoti apie pasauliniu* 
karinius-įvykius, rasite straips 
nių’iš karinės ir Lietuvos ištūri 
ios retais paveikslais iliustruoti 
ir Lietuvos karių atsiminimus if 
Įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00; ra 
lykite: KARYS, 916 Willoughb' 
A ve., Brooklvn 21. N. Y.
iniuiniiuiiniiiiiiii:iiiiii|niiniiiiiiiiin

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!
Prieš perkant naujų ar geres

nį naudoti) automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.5C> 

, už $190 perkant naujų mašinų 
i at 6*/!>' perkant naudotą mašiną. 
, skaitant ir gyvybės draudimą.
: šaukite:
į Paulina Mozūra i lis, agentas

Telefonas SK 1-2183

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- 
ma8. Turi parduoti dėl ligos.

Mėsinė ir grocery. įsteigta 
prieš 40 m. Trijų šeimų namas. 
2 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.

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

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

Vienos šeimos 6 k. Garažas. 
Gaso šildymas. Turi greit par
duoti.

South Lake Shore Blvd., 6 k. 
vienos šeimos, labai geram sto
vy. Turi Įiarduoti. 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.

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

Side b.v side, plytinis, po 5 k. 
Sklypas 60x135 pėdų. Garažas. 
Kaina $26.000.

Colonial Heiths 5 kambarių. 
Garažai. Kaina $14,8'10.

Globokar Realty
990 E. 74 St. HE 1-6607 

(22) 
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Mes kepame vfeokftte pyragus, lietuviškų 
dtmną, toriai .9 Mito* skanumynas. Prašant 
ištMfojfcffle* | MMMM.

$212 SafMter

•AKERY

iarldš

- BifttĄ r

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N 

Du s k y r i a i
6712 Superior Avė. HE 1-2488
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

GERESNĖS statybos kontraktoriai

Įstato MONCRIEF ORO VENTILIACIJA 

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

Te!. EN I-4562S X

-■’ ■ Tėl tN 1-4^1
;<įla Jūb išrisite į*riMsn<rt| vynų, aių ir geriausfus mteos 

produktus, 

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

X.

‘i
i 
į I. J. S A M A S JEV/ELER

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

pesirmkimas.

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

(.■)

i

LEIMON’S CAFE

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

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

Lietuvių klubas ir salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malūnu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR A VE. EX 1-1143

Pilnai padengta ąpdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO
O. DEBESIS

barnu Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
ll32Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

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

JFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namui mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudoa-inauranee reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimai ir išpildymai 
gdrantuojamai Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

.........■ ■' ■ ■ .........................................................................

------.~; ■ . ...

JAKUBS & SON
funeralhomes

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. jašųbu & WHliam J. Jakubs

. Lieensfjūęti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
..t . 25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo .

6 6621 Edita ?A*«iue-■ ENdicott 1-1763
j ■ 936 East 185 Street KE • l-77l»'
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THEFIELD

■clkKeiK,. ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St, Cleveland 8, Ohio. — Telefonas: HEndenae 
1-6.144, Redaktorius Balys GAIDZIONAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Istorijos dulkes nupūtė 
matom tikrąją Lietuvą

išTremties lietuviui reikia kasdien nors po puslapį pasiskaityti 
Lietuvos istorijos. — Gaila, kad Lietuvos bajorai, išmaudę žir
gus Juodojoj jūroj užmiršo namo sugrįžti. — Kodėl Vytautas 
pasuko slidžiu politiniu keliu? — Kryžiuočių Ordenas buvo tik 
gegutės vaikas kielės lizde. — Artėti su lenkais tada tebuvo 

vienintėlis kelias.

B. PETKCNAS

Lietuvos istorija turėtų būti geriau vadinti Jogailą, 
kiekvieno lietuvio dvasinio in
ventoriaus lentynoj. Ir tokioj 
garbingoj vietoj, kokioj yra gero 
krikščionio namuose biblija, šiek 
tiek perdedant, gal reikėtų kiek
vieną tremties lietuvį įpareigoti 
kas savaitę paskaityti bent po 
lapą iš Lieuvos istorijos.

Mes turime du šios rūšies pa
grindinius veikalus: Dr. Šapokos 
ir Dr. Sruogienės Lietuvos isto
rijas. Viena storesnė, kita plo
nesnė. Viena gimusi ramiais ne
priklausomybės laikais, kita lais
vėje pradėta ir tremties skaus
muos skausmeliuose pagimdyta. 
Vienoje daugiau vyriško blaivu
mo, kitoje garsiau prabyla mote
riška širdis. Bet svarbiausia jos 
abi tarnauja tam pačiam tikslui: 
jei jau ne salioniniu veidrodžiu, 
tai bent kišeniniu veidroduku pa
būti nušviečiant mūsų tautos 
garbingą praeities) veidą.

Kol mes žiūrime į šį veidrodį 
sekdami praeities vaizdą ligi pa
skutiniųjų peu.- iolik.c šimtmečio 
vytautinių saulei,. Ižių, nušvinta 
mūsų veidas bėgdamas per šimt
mečius. Kyla tautinis pa.siei 'žia-' to Vakarų valstybių sistemoj 
vimas, kyla kaip pyragas gavęs (sankcionavo valdymą tam tikras 
šviežių mielių, žinoma, vaizdą 'teisės kanona i, savo pirmapra- 
maišo kryžiuotis, nuolat mojuo
damas kardu, kaip koks įkyrus 
šešėlis ekrane. Taip pat nelabai 
patinka, kad mūsų bajorai iš
maudę žirgus Juodojoj Jūroj pa
simeta vešliose Ukrainos lygu
mose ir užmiršta namo besugrįž
ti. Bet tai mažai trukdo įsitikin
ti, kad Kudirka rašydamas him
ne "Lietuva tėvynė mūsų, tu did-l “ul;'
vynų žemė ’ — pasakė neperdė-;, 
tą tiesą. Tai liudija ir svetimieji i 
istorikai, vadindami to meto Lie- 1 
tuvą "Heldenvolk”. (

Bet staiga peržengus penkio
likto šimtmečio horizontus ir 
žiūrint j artimesnius tolius mū
sų garbingų šimtmečių, pradeda 
mūsų veidas niauktis ir tautinė 
savymailė biiukšti. Gėda apima, 
menkysta užpuola! Mat ši didžių 
vaizdų srovė, padariusi posūkį 
ties Krėvos mūrais, nevykusiai 
susivingiuoja po Horodle, už 
Liublino laukų pradeda drums
tis, sekti ir pranyksta kaip kokia 
dykumų upė smėlyje. Gale šio 
drėgno smėlio pėdsakų merdi su
stingęs Kosciuškos atodūsis: Fi
nis Polonija.

Mes ieškome kaltininkų. Kal
tiname Vytautą, kaltiname mū
sų bajorus, o svarbiausia kalti
name lenkus, kurie šioje antroje 
istorijoj mums nesimpatiški pa
sidaro.

Pirmiausia mums kyla klausi
mas, kodėl Vytautas pasuko si- 

, tuo slidžiu politiniu keliu? Argi 
\ to amžiaus Lietuvai nebuvo kito 

būdo klestėti ir kito kelio savo
■ suverenumui išlaikyti?

Gajikna Vytautui kaikurių ydų 
prirašyti, daug ko primeta jam 
ir svetimieji. Pavyzdžiui, toks 
vokiečių ryti) istorikas kaip M- 
Tumler savo veikale "Der Deųt- 
sche Orden”, Vviautą vadina 
ypač lenku atžvilgiu, trumpare- 
gių politiku ir stebisi, kas jam 
šį titulą — didysis — prikabino, 
Imi tuo tarpu esą tiktų didžiuoju

Vistiek vieno Vytautui negali 
užginčyti, tai kad jis buvo lanks
tus politikas ir pažangus to meto 
valdovas. Kaip iš tikrųjų Lietu
vos suverenumo išlaikymo reika
lai 14 šimtm. pabaipoj ir 15 šimt. 
stovėjo, tikrai geriau Vytautas 
orientavosi už mus, žiūrinčius į 
tuos įvykius per penkių praėju
sių šimtmečių perspektyvą.

To meto Lietuvos vidaus 
struktūrai, jos valdymo formai 
ir visai socialinei sistemai buvo 
reikalinga reforma. Lietuvai, kad 
išliktų gyva, buvo reikalinga 
daugiau vakarų vėjo ir daugiau 
pažangios dvasios. Ligi Vytauto 
Lietuva valdėsi patrijarchaliniai. 
Tai buvo brolių, pusbrolių, švo- 
gerių, dėdžių ir kitų giminaičių 
chegemonija. Geriau sakant, Lie
tuvos valstybė rėmėsi natūraliu 
arba primityviu apsoliutizmu. 
Tuo tarpu Vakarų Europoj buvo 
jau pasiekęs tam tikrą laipsnį 
aristokratinis parlamentarizmas.

Vakarai mažiau ar daugiau 
saistė savo vidaus santykius ra
šytais įstatymais. Visoje to me-

Į.V. a ■

Visoje .'Ordeno tradicinėje poli
tikoje 
betrįe 
lybiu.

siomis tradicijomis ir tam tikru 
kultūros laipsniu.

Tai sąmoningai suprato Lietu
vos valdovai ir tai jautė instink
tyviai tam tikro ilgesio formoj 
ir pati tautą.

To meto Lieuvos išorės sau
gumo reikalai irgi buvo labai pro
blematiškoj padėtyje. Kryžiuo
čių Ordenui jau pavyko faktinai 
užvaldyti žemaičius ir tuo būdu 
galutinai atskirti Lietuvą nuo 
jūros. Nors pats Ordenas jau ne
bebuvo pačios galybės viršūnėj, 
bet dar tos jėgos pakako Lietuvą 
laikyti savo politinio spaudimo 
replėse. Pats kraštas, taip vadi
namas Mutterland, buvo nuola
tinių karų su Ordenu visiškai 
nualintas ir ūkiniai merdėjo.

Taip pat ir Rytų politikoje 
reikalai atrodė nepergeriausiai. 
Rusų tautoje pradėjo busti vals
tybinė sąmonė. Prasidėjo pastan
gos išsivaduoti ne tik iš totorių, 
bet ir iš lietuvių jungo, čia rei
kia paminėti penkiolikto šimt* 
mečio pusėje tokį gabų rusų val
dovą, kaip Joną III arba didįjį, 
kuris pasiskelbė einąs ne tik su
jungti visų rusų giminių, bet 
pasidarė protektorium visos pro- 
voslavų bažnyčios.

Taigi šiose nuolat didėjančio
se politinėse replėse buvo labai 
rizikinga tradicinė izoliacija.

Tikras politinis junginys yra 
prasmingas tik tarp dviejų vals
tybių. To meto Rusiją būtų sun
ku vadinti valstybe. Todėl Lie
tuvai galvoti apie sąjungą su ru
sais, kur nebuvo visą kraštą val
dančio autoriteto, būtų buvusi 
iliuzija. Taip pat ir Rusijos 
krikščioniškoji idėja persunkta 
formaliu bizantizmu ir atmiešta 
totoriškai aziatiškais priedais, 
Lietuvai, išaugusiai Vakarų Eu
ropos prieangy, buvo svetima ir 
nepriimtina.

Vienintėlis būdas išeiti iš su
sidariusios padėties, tai įeiti į 
glaudesnius ryšius su kuria nors 
kita pašonėj esančia valstybe.

Tokios buvo dvi: Lenkija ir 
. Kryžiuočių Ordenas. Ordenas to

o prijungimo dėsnis, 
ngimo kaip lygus su 
rdenas net su savo 

taųtiečiafi l'į vokiečiais vengdavo 
sudarinėti į panašias sąjungas, 
kas 1$ dailės ir buvo jo žlugimo 
priežastimi.

Tat ką jau kalbėti apie Lietu
vą, dairgl pagonišką, kuri tikro 
kryžiųočiąj vienuolio galvojimu 
net negalėjo turėti natūralios 
teises pretenduoti į sąjungą kaip 
lygus sulygiu. Tokie užmačiai 
būtų buvę išdavimas viso kry
žiuočių šimtmečiais užsibrėžto

-n,, 
siekimo besąlyginiai užvaldyti 
visą Pabaltį. > :

Taigi, paliko, vienintėlis.kelias, 
tat artėti įu LėnkjIr.tiii pra
skynė kaip tik Vytautas. /fe pa
sirinko vienjntėlj konkretų, kelty 
išvesti Lietuvą iš Bustyąriusips 
izoliacijos ir pasukti ijnk

Taip pat ir krašto sukrikščio^ 
ninimo prasme lenkai buvo daug 
parankesni už kryžiuočius, kurių 
krikščionybės siekimai buvo ne
atskiriami nuo okupacinių sie
kimų. -

(B. d.)

NAUJŲ ĮVYKIŲ IŠVAKARĖSE
(Atkelta iš 1 pal.) 

sekmadienį Amerikos televizijos 
žiūrovai bei radijo klausytojai 
turės progos pamatyti bei išgirs
ti ką šneka Chruščiovas apie 
santykius Su JAV ir kaip toji 
Sovietų Sąjunga trokšta ... tai
kos. ;

Kai Italijoje Zoli greitai sukli
javo naują italų vyriausybę, tai 
prancūzuose, griuvus Mollet vy
riausybei (šioji, po karo 22-ji, 
išbuvo prie valdžios vairo net 15 
mėnesių su 3 savaitėmis) politi
niai labai nestabilus kraštas 
įsmuko į naujas bėdas.

Artimuose Rytuose ryškėjo 
aiškus pasiskirstymas simpatijo
mis ir dviejų kraštų — Egipto 
bei Sirijos — izoliacija. Ir ar ga
lima dabar teigti, kad neramu
mai, kunkuliavimai yra palietę 
tik šio krašto nepastoviąją gam
tą?

dės šaknis sult i lęs j senosios Ro
mos teisės klr inę dvasią, į or
das. Viso to s1 i o Lietuvos vals
tybei. Jai stigo net tokio gyvybi
nio valstybės atributo, kaip 
krikščionybė.

Lietuvos stabmeldybė nebuvo laiko prasme net nebuvo suvere- 
kokia sistematizuota religija su t .
vyriausiu hiearchiniu autorite- 

vienon, 
kaip valstybinį taip ir socialinį 
gyvenimą saistančioj idėjon. 
Veltui mes ieškotume mūsų val
dovų veiksmuose kokių tai iš 
stabmeldybės pasaulėžiūros išei
nančių imperatyvų. Net pačių 
Gediminaičių dinastijoj, ligi. Jo
gailos, sunku susivokti, kuris gi
minaitis jau krikščionis, kuris 
dar ne. Religiniai filosofiniai 
Lietuva buvo idėjiniu tuštumu 
sala krikšičonybės jūroje.

To meto Lietuva neturėjo ir 
vakarų prasme suprantamo aris
tokratinio luomo su nusistovėju-

ninė valstybe, tai buvo tam tik
ra prasme Vokietijos dominija. 
Ordėnas neturėjo pagrindinio 
prado kiekvienai valstybei, tai 
atskiros tautos branduolio ar 
tam tikros nepriklausomos žmo
nių grupės, surištos bendrais in
teresais pastovios ateities link
me. Ordenas buvo jsisenėjusi 
okupacija svetimo krašto. Lietu
viškai sakant tai buvo gegutės 
vaikas kielės lizde.

Pats Ordeno valdantysis sluok
snis, Ordeno nariai buvo vienuo
liai, kurie nei sukūrė seimų nei 
įsigijo asmeniškos nuosavybes ir 
nebuvo kryžiuotiškos bajorijos, 
išaugusios iš giminystės ryšių.

rze < K- fn ? i i;x t.i>,"

i ginklų savininkės — JAV, so- antrų metų. O per tą laiką sovje-
ai ir D. Britanija. Pagaliau, 

ji! pasirodytų veiksmingomis 
priemonės atominę tneiižiagą pa
naudoti būtų
lėpsta tinkama kontrolės siste
ma, tai atsargose laikomi gink- 
tyi būtų naikinami, gi atomo 
bambos būtų pęrietytos tarptau- 

d|eto apkarpymus ginklų gamy
bos sąskaitom 
i ;Kai Londone toliau vedatrtl pa- 
8|kalbėjimai su sovietais, kai ir 
jiį, per 10 dienų pertrauką Mas
kvoje buvo parengę tavo planą, 
kai kancleris Adenaueris' su von 
Bj-entano per savo viešėjimo JAV 
dienas (išskrido' atgal' Šį trečia
dienį) bandė suvienodinti ame
rikiečių bei vakarų vokiečių dip- 
typiAtinė. .ątrategiją. ypač, kai 
prieš rugsėjo . l&aioą. rinkimus 
Vokietijoje iš sovietų laukiama 
naujo pasiūlymo dviejų Vokieti
jų apjungimo reikalu, be to, ban
dė gauti JAV patikinimą, kad 
šios nesutiks V. Vokietiją pa
versti demilitarizuota zona .tarp 
vakarų ir rytų.— eiliniam stebė
tojui belieka tik laukti ir puose
lėti mintį, kad, gal, vakarai per 
vasaros karštuosius mėnesius 
sugebės parodytį daugiau šaltes
ni ir blaivesnį protą...

Sovietai susiduria su sunku
mais, jų vadai vėl siekia taikin
go sugyvenimo su vakarais, jie 
nori kiek atsikvėpti — štai ką 
teigia Vašingtono politiniai ste
bėtojai.

Nesinori būti pranašu, bet bū
kite tikri — šio sekmadienio 
amerikiečių televizijos žvaigždė 
— Chruščiovas pasiūlys naujus 
pasikalbėjimus su vakarų vyrais 
ir ypač su taip taikos troškančiu 
Eisenhoweriu...

Aišku, sako šaltojo karo eks- 
pėrtai JAV ir Europoje, sovietai 
siekia laimėti laiką, kol jie susi
dorosią su įvairiais sunkumais 
bei bėdomis savo ar jų žinioje 
esančioje pastogėje, žinokite, 
sako tie žinovai, kad negali Mas
kva toliau pasitikėti tuo beveik 
milionu satelitinių kraštų kari
nių dalinių. Karo atveju, jie ne
bebūtų draugai, bet tik priešai.

Siekdami išvengti sprogimų 
Lenkijoje ir Vengrijoje, sovietai 
dabar verčiami daugiau siųsti 
maisto ir žaliavų j rytinę Euro
pą, daugiau skolinti pinigų. Kaip 
skelbia tie stebėtojai, sovietai ir 
krašto viduje susidurtą su įvai
riais nedatekliais.

Sovietinę biurokratiją ir mes 
gerai pažįstame. O amerikiečiai 
dabar buvo pamokyti, kad sovie
tuose jau piktinamasi ir juokų 
skyriuose pabrėžiama balsi biu
rokratija, ypač, kai Maskva vyk- 

i džiusi per didelę centralizaciją. 
Visas procesas pereiti j decent-, 

ribotas pareigūnų skaičius — ralizaciją. daugiau galios suteik- 
prezidentas su viceprezidentu, ti vietos įstaigoms bei įmonėms, 
valstybės ir gynybos departa
mentų sekretoriai ir gynybos 
mobilizavimo įstaigos viršinin
kas. Jos sprendimai turi didelės 
reikšmės. Praėjusį ketvirtadie
nį buvęs posėdis, dalyvaujant ir 
Londono pasitarimuose Ameriką 
atBtovaujančtym Stassenui turės 
nemažos įtakos ne tik piliečio ki
šenei, bet . Ir santykiams su so
vietais. Ar tai ne nauja meškerė 
užmigdyti vakarų, ypač JAV 
budrumą ir vėl juos pavilioti 
šypsenomis?

Naujas šypsenų laikotarpis
Ateitis parodys, kiek tiesos 

bespėliojant apie .meškerę... O 
tuo tarpu po trijų dienų ilgų pa
sitarimų Washingtone nusigink
lavimo reikalais, Stassenui' vėl 
išskridus į Londoną, ten toliau 
tęsiami pasikalbėjimai.

Pirmadienį' StasBenas prancū
zus, britus ir kanadiečius supa
žindino su - JAV parengtais pa
siūlymais nusiginklavimo klaiU 
simu. Tie pasiūlymai kol <kafj' 
slapti,., tačtyųc.^ty, Belipk

U: susitartį.ati di< ~ miiįyaty*

g< gaminti ,tįĮk,' 
Toliau .....
skaičius .pasižadėtų neįgyti ■ 
minty; gii^įį,'-^'būd<Ljūoa^^ 
atlaikytų sau. tik. trjųi valstybės,

Sunku dabar pasakyti, kokiai 
bus pasekmės, bet nebus apsi
rikta pasakius, kad biudžetas bus 
apkapotas maždaug ligi. 3 bilio- 
nų. Nukentės užsienio parama, 
bus ypač paliesta gynyba, suma
žinta užsienio informacija ir kt. 
Dar galima pridurti, kad suma
žinus išlaidas gynybos reikalams, 
turės atsiliepti gynybos kontrak
tams, na, ir iš viso ūkio gyveni
mui ...

Biudžetinės žirklės

Retai kada Eisenhoweris yra 
buvęs taip kovingoje nuotaikoje 
kaip per pastaruosius du (televi
zinius ir radijo) pasirodymus ir 
savo tradieihius trečiadienių pa
sišnekėjimas (ir pasiaiškinimus) 
su spauda. Visus, kas priešinasi 
ja progratnai remti užsienio 
kraštus, jis išvadino net gamb- 
leriais, kurie galį kraštą nuvesti 
ligi kataštįpfos — taikos bei 
laisvės netekimo. Prezidentas 
aiškiai iškėtė tai, kad JAV są
jungininkų nusilpimas šį kraštą 
priverstų vieną kovoti su komu
nizmu, — </ tai, anot jo, beveik 
negalimas dalykas. Pagaliau, są
junginiai kraštai, JAV paramos 
netekę (siūloma netoli 4 bilionų) 
vėl virstų komunistinės agresi
jos taikiniais. O kad tie sąjungi
ninkai per 7 metus labai sustip
rėję, puikiai galį pavaizduoti 
skaičiai — pvz. 1950 jie sausu
mos kariuomenės turėję tris su 
puse miliono vyrų, o šiais metais 
— jau 5 milionus. 1950 metais 
sprausminių (jet) lėktuvų ali- 
iantai naudoję vos 500, o šiais 
metais, JAV dėka, tas skaičius 
pakilęs jau net ligi 13,n0n.

Susitarimas ar nauja meškerė?
Nusiginklavimas... štai kas, 

sakoma, gali žymiai palengvinti 
mokesčių mokėtojo pastarąsias 
naštas. Ir kai Londone mėnesiais 
vyko pasitarimai su sovietais nu
siginklavimo reikalais, šiomis 
dienomis paaiškėjo, kad jau vi
sai įmanomas stasitarimas su 
tais, kurie paprastai laužo visas 
sutartis...

Vašingtono sluogsniai dabar 
sako — o taip, rusai jau šneka 
žymiai rimčiau, nors štabo vir
šininkų šefas admirolas A. W. 
Radfordas neseniai viešai pareiš
kė, kad mes jokioje srity nega
lime pasitikėti sovietais.

Visos sovietų tariamos nuo
laidos, šypsenos, Chruščiovo gra
žūs žodžiai amerikiečiams tele
vizijoje, išaiškintini keturiomis 
raidėmis — IRBM. Jų sovietai 
prisibijo nepaprastai, o tai ne 
kas kita, kaip JAV tolimojo skri
dimo vairuojamosios raketos. Ir 
sovietai daug pasiekę tų raketų 
srity, bet jie negali dovanoti vie
no JAV pranašumo — šias rake
tas galės leisti iš artimų sovie
tams vietų, neg sovietija tiesiog 
apjuosta amerikinėmis bazėmis. 
Europoje, Azijoje ir kitur.

Mes privalome būti labai rū
pestingi, susitardami su sovie
tais — dar pereitą savaitę pa
reiškė Eisėnhoweris. Vakarie
čiai, ypatingai pažinę komuniz
mą, pritars šiems žodžiams visa 
širdimi. Tačiau kad jau einama 
prie susitarimo, rodo JAV Tau
tos Saugumo Tarybos posėdis 
Vašingtone. Tą tarybą sudaro

tų įmonės 
gaminti ginklų, nei •' juo. lablaui č išlaikyti -kar^nli^
štai kodėl vakariečiams sakoma, ▼ 
JtikdI sovietai'W1 priveriltlctvhd^- 
ti kelti taikingo sugyvenlmo’į 

' mintį 'ir tavo klastingų šypsenų 
■ komediją.

Kremlius tikrai spaus gyvento-; 
jiis ūkihiai ir kitaip, bet gink- 
lanta kalti jie nesigailės nei tai
ko, nei aukų. Ir dėl to piliečiai 
revoliucijų tikrai nekels.

A. Rytai ir permainos ‘
Suesas, Artimieji Rytai — visį 

dar neduoda ramybės vakarų opl<| 4R 
nijai /ir ypatingai didžiosionty vF 
valstybėms. Egiptas, su džiaugsi 
mu sutikęs žinią apie Mollet, vyr 
riausybėa atsistatydinimą (tai 
esąs Nasserio naujas laimėj!-' 
mas..,) ir toliau savo žinloję' 
laiko Sueso kanalą. Vieninteliai 
prancūzai jį ligšiol boikotavo, o 
hritai, turį savo žinioje apie pu-, 
sę biliano dolerių vertės užšal
dytų egiptiečių kreditų, vis dar 
tikisi kaip nors susitarti su Nas- 
seru. Tačiau, britų nuomone, ge
riausia išeitis būtų įrengti nau^ 
jus naftos vasudžfas ir per $ 
melus psstotytfstatyJungei 
tanklaivių. Tuo bū<|ų būtų gali
ma aplenkti liuesą. "
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1955 Chevrolet . . . $1,095
V-8 2-door.sedan.

CONNELL
CHEVROLET, INC. 

CLEVELAND’S NEWEST 
CHEVRbLET DEALER 

1256 E. 105W j , , CE 1-7064

sakoma, užimsiąs maždaug pus*

Pavojai Naaserui
Egipto diktatorius mažiau be

gali šypsotis, jei jis pažvelgs į 
jėgų persitvarkymą aplink ar 
netoli savęs. Eisenhowerio dok
trina, pagalbos tiekimas tiems 
A. Rytą kraštams jau pradeda 
veilttL

Jau plaukia amerikiniai gink
lai, tankai, naikintuvai, maždaug 
120 mil. vertės. Kai kuriuose 
kraštuose rasime jau JAV au
tomobilių su radijo įrengimais 
(neramumų atvejui) ir specialis
tus kovai su maliarija (kad ko
munistai savo naudai nepanau
dotų krašto skurdo ...). Du 
kraštai gauna 100 kilovatų stip
rumo radijo stotis.

Naujas pasiskirstymas simpa
tijomis ten jau ryškėja. Aštuonl 
kraštai aiškiai palaiko Eteesho- 
werio planą. Tai Lebanonas, Li
bija, Turkija,'Iranas, Pakista
nas, Irakas, Etiopija ir Sudanas. 
Aiškiai pasisakė už vakarus, ta
čiau atsisakė įvairių susitarimų 
Saudi Arabija, Jordanas ir Izra
elis (šis jau palankus doktrinai). 
Ir tik du kraštai — Jemenas ir 
Afganistanas gali būti laikomi 
norinčiais išlaikyti neutralumą. 
Tuo būdu Egiptas su Sirija liko 
atskirti, abu gavę ginklų iš so
vietų.
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įstojai j 
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