
Lietuvos jūros uoste Klaipėdoje, Nepriklausomybės metais;

Sąjungos dvimetis

Lietuvos konsulas Chicagoje Dr. Daužvardis ir pa- 
patarėjas Dr. A. Gerutis ragina aktyvinti Uetu- 
Icovą. — Gausybė sveikinimų. — Tautinei Sąjun
gai vadovauti ateina naujos jėgos.

Tautinės Sąjungos seime dalyvavo virš 100 dalyvių. — Buvusiai 
Sąjungos vadovybei išreikšta gili padėka už atliktus/didelius 
darbus. — F'"'----- *----- --------------- *- ■■ ■- —
siuntlnybėe 
vos laisvės

Btrolės komisiją 
iūnas, B. Kai-

, dabar piano 
i New Yorką, 

įguddsiAi paskambino vieną il
gesnį kūrinį. Meninę programą 
vedė Jauputis Nasvytis. Seimo 
banketui vadovavo J. Smetona.

į naująją Tautinės Sąjungos 
vadovybę, mandatų komisijai 
vieningai pristačius, naujuoju 
Sąjungos pirmininku Išrinktas 
inž. Eugenijus Bartkus, iš Chi- 
ęagos. Taip pat j Tautinės Są
jungos valdybą nariais išrinkti ir 
kiti keturi čikagiečiai: T. Blins-
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Lietuvos atstovavimas nenutruks
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Tautinės 
seimas jau praeity. Per dvi posė- ! 
džiavimo ir bendravimo dienas 
prisirinko tiek daug įspūdžių, 
tiek daug buvo paliesta klausi
mų, tiek daug susirinko senokai 
jau matytų bendraminčių, kad 
visa tai skaitytojams papasako
ti iš karto neįmanoma. Todėl šia- ; 
me Dirvos numeryje duodame 
tik pagrindinius buvusio seimo 
bruožus. Prie atskirų, seime ryš
kintų klausimų ir originalesnių I 
minčių, mes dar grįšime ateinan- ! 
čiuose Dirvos numeriuose.

Nors Tautinės Sąjungos sei
mas oficialiai prasidėjo tik šeš
tadienį, bet jau penktadienio va
kare Clevelande buvo susirinkę 
per 35 Tautinės Sąjungos veikė
jai iš įvairių JAV vietovių pasi
tarti įsairiausiais klausimais, 
kad būsima darbų tvarka galėtų 
sklandžiausiai praeiti. Pasitari
mai, prie kuklių vaišių, vyko 
Galdžiūnų namuose.

šeštadienį, Hollenden Hotel, 
seimą pradėjo rengimo korplsi- 
jos pirmininkas adv. J. Smetona. 
Po JAV Ir Lietuvos himnų buvo 
pristatytas Tautinės Sąjungos 
pirmininkas Dr. S. Biežis. Jis šil
tais žodžiais pasveikino gausius 
seimo dalyvius, kurių buvo susi
rinkę virš šimto ir giliu susi
kaupimu prisiminė nesenai mi
rusį Lietuvos ministerį ir nepa
prastą pasiuntinį a. a. Povilą ža- 
deikj, mirusį buv. Tautinės Są
jungos pirmininką Dr. M. J. Col- 
ney ir visus kitus Tautinės Są
jungos narius. Jų atmintis pa
gerbta susikaupimo minute.

Į Tautinės Sąjungos seimą, vi
sų dalyvių dideliam džiaugsmui, 
atvyko Lietuvos konsulas Chica
goje Dr. P. Daužvardis, drauge 
perduodamas geriausius sveiki
nimus ir Lietuvos pasiuntinio 
pareigas einančio p. J. Rajecko. 
Taip pat ir JAV besilankąs ir čia 
studijinius darbus atliekąs pa
siuntinybės patarėjas Dr. A. Ge
rutis. Jie savo kalbose gyvai kė
lė mintį, kad reikia visur akty
viai budėti ir stropiai ginti Lie
tuvos laisvės reikalus. Raštu sei
mą pasveikino Diplomatijos še
fas min. St. Lozoraitis ir gene
ralinis konsulas J. Budrys. Po 
to, raštu ir žodžiu, sekė gausybė 
kitų sveikinimų, kuriuos arti
miausiu laiku paminėsime.

Seimui vadovauti buvo išrink
tas keturių asmenų prezidiumas. 
Pirmininkavo V. Abraitis, jo pa
vaduotoju buvo B. Gediminas 
Sekretoriavo T. Blinstrubas ir P. 
Vėbra.

Mandatų Komisiją sudarė St. 
Mačys, K. Morkūnas ir V. Orin- 
tas. '

Rezoliucijų komisiją K. S. Kar
pius, V. Rastenis, Dr. J. Paplė- 
nas, Dr, B. Dirmeikis.. Alb. Tre
čioką^, Ą. Gilvydis ir Ign. Vile- 
niškls.,^ : ' •

Nominacijų komisiją sudarė J, 
Bačiūnus, j>. Šležienė, B. Gaidžiū-

nas, B. Nemickas ir A. Lapins
kas^,

Sąjungos pirmininkui Dr. S. 
Biežiui padarius praėjusių metų 
veiklos apžvalgą, seimo dalyviai 
Išreiškė nuoširdžią’ padėką už at
liktus darbus ir sukėlė ovacijas.

Seimo dalyviai taip pat išklau
sė keturių specialiai paruoštų 
pranešimų, kuriuos skaitė K. S. 
Karpius apie Tautinės Sąjungos 
ir. Amerikos Lietuvių Tarybos 
bendradarbiavimą, Dr. B. Nemic
kas apie darbą Lietuvos laisvi
nimo veiksniuose, Dr. B. Dirmei
kis apie tautinės spaudos reika
lus ir inž. J. Jurkūnas apie jau
nimo ir. Tautinės Sąjungos šven
tės įvedimo reikalus. Po kiekvie
no pranešimo buvo plačiau pasi
sakyta suvažiavusių seimo daly
vių ir taip pat priimtos atitinka
mos rezoliucijos.

Tautinės Sąjungos seimo ban
ketas, | kur) susirinko virt 120 
dalyvių, taip pat praėjo labai 
gražiu pasisekimu. Čia pagrindi
nes sveikinimo kalbas pasakė 
pats Sąjungos pirmininkas Dr. 
S. Biežis, konsulas P. Daužvar- 
dis, Pasiuntinybės patarėjas Dr. 
A. Gerutis (jo kalbą šiame Dir
vos numeryje spausdiname at
skirai), P. J. žiūrys, A. Nasvy- 
tis, J. Bačiūnas ir kiti. Taip pat 
banketo metu buvo perskaityti 
atsiųsti sveikinimai Ohįo guber
natoriaus W. O’Neill, senatorių 
Breker ir Lausche, kongresmanų 
— ponios Bolton ir Mitchel ir kt.

Meninę seimo programą atli
ko solistė Aldona Stempužienė ir 
pianistas Antanas Smetona. 
Jiems banketo dalyviai sukėlė 
šiltas ovacijas. Solistė A. Stem
pužienė labai nuotaikingai pa
dainavo lietuvių kompozitorių 
dainas ir ištraukas iš operų. Pia-
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Naujas Kanados ambasadorius 
JAV Norman A, Robertson.

APIE VILTIES DRAUGUOS 

skaityk'2 psl. esantį skyrių šią 
savaitę.

Kai šiandien kalbėjau per su
važiavimo atidarymą, jau pasa
kiau, kad daugiausia laimėsiu, 
turbūt, aš, nes turiu progą pa
bendrauti su rinktiniais lietuvių 
visuomenės atstovais. Būdamas 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
narys, aš negaliu oficialiai kal
bėti visos tarnybos vardu, bet 
galiu sakyti tai, kas, kaip nujau
čiu, atitiks visų tos tarnybos na
rių norą. O noras neabejojamai 
yra ko glaudžiausiai bendrauti ir 
bendradarbiauti su visuomene.

Užsienio tarnybos žmonės blo
gai atliktų savo pareigas, jeigu 
imtų rūšiuoti lietuvius į "geruo
sius" ir "bloguosius”. Mes nori
me bendradarbiauti su visais lie
tuviais, kurie stovi ant Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės pa
grindo. Bet mes tariamės turį 
pamato laukti, kad ir visuomenė 
mūsų neskirstytų į "geruosius" 
ir "bloguosius”.

Mes, anaiptol, nenorime pasi
statyti kažkokiais "tobu”, kurių 
negalima kritikuoti. Mūsų darbų 
kritikos mes nebijome. Priešin
gai, mes jos net pageidaujame. 
Tačiau ta kritika turėtų, būti 
konstruktyvinė, ji neturėtų iš
virsti asmeniškumais, kaip tai 
kartkartėmis dabar pasitaiko.

Antras dalykas, kurį norėčiau 
išryškinti, yra tas, jog Lietuvos 
diplomatinės tarnybos dariai nė 
nemano monopolizuoti Lietuvos 
laisvinimo darbą Toji byla yra 
taip sunki ir sudėtinga, jog dar
bininkų tikrai nėra pėr daug. 
Kiekvienas geros valios lietuvis 
yra kovotojas už Lietuvos lais
vę. Tėvynė, — jeigu galima per
frazuoti garsųjį admirolo Nelso
no įsakymą, — laukia iš mūsų 
kiekvieno, kad atliktume savo 
pareigą. Bet iš diskusijų reikėtų 
išjungti klausimą dėl bendradar
biaujančių organų ir institucijų 
vidaus susitvarkymo. Tuos rei
kalus reikėtų palikti tvarkyti 
kiekvienam organui ir kiekvienai 
institucijai autonomijos pagrin
dais.

Kalbėti galima ir reikia dėl 
mūsų visų dirbamo darbo suderi
nimo, dėl pasiskirstymo darbo 
sritimis, o ne apie tai, kaip įtai
goti vidaus susitvarkymą.

Ligi šiol pažinau Lietuvos lais
vės bylą iš europinio požiūrio. 
Dabar pradedu įžvelgti į mūsų, 
reikalus taip pat iš šio didelio ir 
galingo, krašto perspektyvos.

Pasaulyje vyksta kova, kurios 
išdavos nuspręs žmonijos likimą 
ilgam laikui. Lietuvos bylą yra 
tos didžiulės kovos maža dalely
tė. fiitojė kovoje mes esame fų 
jėgų pusėje, kurios geidžia kiek
vienai tautai laisyai tvarkyti sa
vo likimą ir pasirinkti tokią val- 
dymosi formą, kokioB ji pati no
ri. ■ .. ’

Jėgoms, kurios stovi už laisvę, 
vadovauja Amerikos Jungtinė® 
Valstybės, taigi,'kraštas,' kurio 
piliečiai Jūs daugumoje ■esate ir

etų lankausi, 
ti.

es visi turime 
ios kovos ka- 
galima, jeigu 

■Mes esame gi-

kuriame aš 
norėdamas jį

Pagal išgal 
būti geri vyš 
riai. Kova yra 
netiki laimėjimi 
liai įsitikinę, kad kovą laimėsi
me. :

Užsienio politikoje nieko nėra 
pavojingesnio,’ kaip išleisti iš 
akių realybes iryądovautis jaus
mais. Didysis prancūzų politikas 
Richelieu yra piįjąkęs, kad gera 
politika turi būti principuose 
idealistinė ir vykdyme realisti
nė. Turėdami .pąješ akis mūsų 
visų idealą — laisvės grąžinimą 
Lietuvai, - pasilikti rea
listais, pasi dąįni tas priemo
nes, kurios vedai} t įkalą- Gyve
namo momente' bės ypač 
verčia suburti,visų mūsų jėgas 
bendram darbui, o darbo suderi
nimo pagrindus, kaip juos su
prantu, leidau sau apibrėžti. 
Darbo suderinimas yra būtinas, 
ypač atsiminus, kad darbininkų 
maža, o darbo daug.

Nepaisydamas sunkumų, aš 
pasitikiu lietuvių tautos geniju
mi.'Lietuva kelsis laisva ir ne
priklausoma 1

Po pasaulį pasižvalgius

"Po Ministerio žadeikio mir- šium su tuo net ir spaudoje pasi- 
ties, kad ir kaip skaudų nuostolį 
ji mūsų veiklai sudaro, Lietuvos 
Respublikos reikalų atstovavi
mas VVashingtone nenutruks” — 
pareiškė Lietuvos Diplomatijos 
šefas savo kalboje į Lietuvą per 
Amerikos Balsą.

Tai yra pats svarbiausias da
lykas, kuris rūpi visiems lietu
viams ryšium su liūdnu faktu, 
kad mirtis pakirto ligšiolinį Lie
tuvos Respublikos atstovą tame 
svarbiausiame Lietuvos repre
zentacijos poste. Kas tas parei
gas toliau tęs, yra antraeilis 
klausimas. Svarbiausia yra tai, 
kad ta reprezentacija galės būti 
tęsima ir bus, kas ją tęsią. Kaip 
Lietuvos Diplomatijos šefas mi
nėtoje kalboje pabrėžė, tą užtik
rina dvi labai svarbios aplinky
bės. Viena, kad, kaip toje kalbo
je pasakyta, "tam mane paskuti
nė teisėtoji Lietuvos vyriausybė 
ir paskyrė diplomatijos šefu, kad 
patikrinčiau mūsų-valstybės dip
lomatinio atstovaviiųo tęstinumą 
tarptautinėje plotmėje”. Antra 
—"Jungtinių Valstybių palankus 
Lietuvai nusistatymas .. . garan
tuoja tolimesnį Lietuvos diplo
matinės atstovybės buvimą ir 
veikimą Amerikos sostinėje”.

Visdėlto daugelis sielojasi ir 
tuo antraeiliu klausimu, būtent, 
kas konkrečiai dabar Lietuvos 
Respublikos atstovavimo funkci

jas tVashingtone vykdys. Ry-

rodo įvairių spėliojimų bei sam
protavimų. Vienas laikraštis 
prieš kiek laiko jau teigė, esą 
Jungtinių Valstybių Valstybės 
Departamentas jau patvirtinęs 
min. žadeikio įpėdinį. Jeigu tai 
būtų tiesa, tai išeitų, kad Lietu
vos diplomatinės pasiuntinybės 
Washingtone jau nebėra, o yra 
tik Amerikos vyriausybės pa
skirtas pareigūnas Lietuvos rei
kalams rūpinti. Jeigu Valstybės 
Departamentas "tvirtintų” Lie
tuvos Respublikos atstovybės 
reikalų vedėją, tai tektų supras
ti, kad Amerikos vyriausybė Lie
tuvos nepriklausomybės jau ne- 
bepripažįsta taip, kaip ligi šiol 
pripažinusi, ir kad ji pati jau 
skiria partigūnus užsilikusiems 
archyvams tvarkyti.

Iš tikrųjų taip nėra. Amerikos 
vyriausybė neturi nei tokios min
ties, kad ji skirtų, kas turi Lie
tuvos respublikai atstovauti. 
Valstybės Departamentas, kąip 
ir visada normaliuose diplomati
niuose santykiuose, gali tik paky- 
ti, ar numatytas paskirti asmuo 
Amerikos vyriausybei priimti
nas. Jei pasitaiko, kad vyriausy
bei koks kandidatas atrodo ne
priimtinas (tai 
jai), tada toks
mas.

Kai esamas
ar dėl kitų priežasčių nebegali 
eiti pareigų, pasiuntinybėje esa
mas vyriausias pareigūnas pa
prastai tuojau praneša tatai vie
tos užsienių reikalų ministerijai 
(Amerikoje vadinamai Valstybės 
Departamento vardu), kartu nu
rodydamas, kad jis, tas vyres
nysis, perima- pasiuntinybės rei
kalų vedimą ad interim, tai yra, 
laikinai, ligi bus paskirtas nau
jas atstovas. Kaip tik taip buvo 
padaryta ir ministerio žadeikio 
mirties atveju. Pasiuninybės pa
tarėjas J. Rajeckas įteikė Vals
tybės Departamento tokį prane
šimą ir tuo pačiu metu tapo lai
kiniu pasiuntinybės reikalų ve
dėju. Tam nereikia nei paskyri
mo, nei kieno nors patvirtinimo.

J. Rajeckas šiuo atveju tam

labai reti atve- 
asmuo neskiria-

atstovas miršta

V. RIMVYDAS

Kelionės ir jų įtaka. — Ramu, kol Adenaueris gyvas. — Sovietai 
nori pralenkti JAV žemės ūkyje. — Optimistas Chruščiovas ame
rikiečiams pranašauja komunistinę sistemą. — Sovietinė propa
ganda naudojasi JAV radijo ir TV bangomis. — Nauji smūgiai 

JAV T. Rytų politikai.

Galima drąsiai tvirtinti — šio
ji vasara atneš visą eilę kelionių 
— politinių, karinių, kultūrinių 
ir kitokių. Jau pavasariui bai
giantis ir vakaruose ir rytuose 
stebėjome intensyvius politikos 
vyrų pasivažinėjimus bei pasita
rimus.

Washingtonas, kaip paprastai 
sugebąs maloniai bei vaišingai 
(ir sočiai) priimti užsienio sve
čius, po Vakarą Vokietijos vadų 
lankymosi dabar laukia naujų 
vizitų. Labai galimas dalykas, 
kad dar šią vasarą susirinks ke
turi didieji, Adenaueriui paska
tinus, ir dės naująs ir vargiai 
sėkmingas pastangas kuriuo nors 
būdu apjungti abi Vokietijos da
lis.

Rytuose, satelitinių’ valstybių 
lėlės (ar marionetės) lankosi vie
nos pas kitas, pasirašo sutartis, 
o sovietai' toliau stiprinasi sate- 
Ųtuoae, stiprindami savo kiek pa
šlijusią įtaką, pasiryžę toliau lai
kyti juose savo raudonuosius da
linius.
!? Vakarų viešąją opiniją pasta- 
romia dienomis bene, daugiausia 
patraukė dviejų vyrų,kelionės ir 
jų galimos pasekmės ;bei įtaka į

rytų-vakarų santykių raidą. Tie 
vyrai — kancleris Adenaueris ir 
lenkų kom. partijos pirmasis se
kretorius Gomulka. Jų atstovau
jami kraštai — Vakarų Vokieti
ja ir Lenkija — šiuo metu gali 
būti laikomi esą raktinėje padė
ty ir nestebėtina, kad įvykių 
raidą tose srityse verta sekti. 
Verta domėtis ja ir ypatingai 
mums, nes Lenkijos bei Vokie
tijos likimas negalės ateity la
biau neatsiliepti ir Lietuvos bei 
Pabaltijo išlaisvinimui.

Ką atneš rugsėjo 15-ji?
Kai praėjusią savaitę JAV lan

kėsi kancleris Adenaueris (jau 
penktą kartą), jis buvo priimtas 
su visu jam deramu respektu, gi 
pasitarimai praėjo beveik visiš
ko sutarimo ženkle. Ir iš tikrųjų, 
kol yra gyvas šis 81 metų "jau
nuolis”, tol vakarai gali būti ra
mūs, gi vakarinė Vokietija ir to
liau bus pačiu svarbiuoju JĄV 
sąjungininku Europos kontinen
te. Jos vis dar nepaprastai popu
liarus vadas, Churchillio pramin
tas "pačiu protingiausiu vokiė-

, (Perkelt* | S RL)

Nauja laivyno raketa, sverianti 
600 svarų ir esanti 11 pėdų ilgio, 
pritaikyta paleisti iš bet kurios 

pozicijos | priešo taikta).

reikalui jau seniai yra paskirtas 
ir "patvirtintas” tuo pačiu fak
tu, kad jis buvo pasiuntinybėje 
pirmasis iš eilės po ministerio 
pačioje pasiuntinybėje dirbęs 
pareigūnas. Kaip ir paprastai, 
taip it dabar Valstybės Departa
mentas, gavęs pranešimą apie 
tai, kas įvyko, atsakė, kad pra
nešimas tuo reikalu yra gautas 
ir Valstybės Departamentas pri
ima jį dėmesin, tai yra, žino, kas 
šiuo metu veda pasiuntinybės 
reikalus.

Yra pasirodę aiškinimų, kad 
tuo ir pasibaigė min. žadeikio 
pavadavimo procedūra, nieko 
daugiau nereikia ar net ir negali 
būti. Pav., "Naujienose’* buvo 
net tokių aiškinimų, jog latvių 
pasiuntinybės atveju tai reikėję 
skirti ką nors iš kitur, kadangi 
toje pasiuntinybėje po pasiunti* 
nio mirties likęs tik raštininkas, 
o Lietuvos pasiuntinybėje padė
tis esanti kitokia, kadangi p. 
Rajeckas buvęs "ne tik pilnatei
sis Bekretorius, bet ir oficialus 
"patarėjas".

Toks aiškinimas teisių dakta
ro redaguojamame laikraštyje 
kiek keistokai atrodo. Pasiunti
nybėse esti pirmo, antro ar net 
trečio rango sekretoriai ir pa
siuntinybės patarėjai (šių ran
gas augštesnis už pirmojo ran
go sekretorių) ir jie visi, jeigu 
tokias pareigas turi, tai yra pil
nateisiai, nėra su puse teisių ar 
beteisių; ir patarėjai taip pat 
yra pareigūnai (toks jų pavadi
nimas), o ne kokios fikcijos, ku
rių pavadinimą rašant reiktų 
įterpti į kabutes, kaip tai "Nau
jienų” informatorius daro.

Kiek tai liečia latvių pasiunti
nybę, faktai buvo visai kitokį, 
negu "Naujienos" informuoja. 
Būtent, Ministeriui Bilmaniui 
mirus, pasiuntinybėje liko an
trasis sekretorius Dinsbergs, ku
ris pasielgė lygiai taip pat, kaip 
ir mūsų dabartiniu atveju J. Ra
jeckas, būtent, pranešė Valsty
bės Departamentui, kad pasiun
tinys mirė ir jis, kaip antrasis 
sekretorius, likęs pasiuntinybėje 
vyriausias iš eilės pareigūnas, 
laikinai veda pasiuntinybės rei
kalus. Jis ir vedė tuos reikalus 
vienuoliką mėnesių, ligi min. Za- 
rinš (Londone), turįs panašius 
Latvijos vyriausybės įgalioji
mus, kaip ir min. Lozoraitis, pa
skyrė nuolatinį pasiuntinybės 
reikalų vedėją, ministerį Feld- 
manį.

Valstybės Departamentui čia 
priklausė natūrali teisė pareikš
ti, ar min. Feldmanis, kaip as
muo, jam priimtinas, tai yra, ar 
Valstybės Departamentas neturi 
kokių nors priekaištų tam asme
niui, dėl kurių jis būtų nepagei
daujamas šiame krašte, ar dėl 
kurių Valstybės Departamentui 
būtų nepatogu su juo susitikti. 
Valstybės Departamentas min. 
Feldmaniui tokių priekaištų ne
turėjo ir jis atvyko eiti pareigų. 
Be to, pagal Šioje srityje įsivy
ravusią praktiką, šitokiu ypatin
gos padėties sudarytu būdu pa
skirti pasiuntinybių vadovai, 
nore jie Ir turėtų ministerių ar 
net ambasadorių rangą, forma
liai tegali būti laikomi pasiunti
nybių reikalų vedėjais. Prakti
koje. tas sudaro skirtumą cero- 

(tatalta | • puri)
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• 1
Vilties Draugijos susirinkimas j 

įvyk©;-Tautinės Sąjungos seimo 
metu — birželio mėn. 1 d. 4:30 1 
vai. Hollenden Hotel. Susirinki
me dalyvavo, tiesioginiai ar per 
įgaliotinius, apie 80% visų Vii- 1 
ties Draugijos narių. Susirinki- ' 
mą vedė Draugijos pirmininkas 1 
J. Bačiūnas, sekretoriavo Drau- 1 
gijos sekretorius Vincas Raste
nis.

Susirinkusiųjų mandatus pa
tikrino B. Nemickas, V. Orintas , 
ir J. Chmieliauskas. Balsavimų 
davinius tikrino J. Paplėnas, St. 
Astrauskas ir V. Blinstrubas. ,

Vilties Draugijos pirmininkas 
J. Bačiūnas savo pranešime pa
žymėjo, kad Vilties Draugija 
veikia nuo 1951 metų rugpjūčio 
mėn. 23 dienos. Iki šio laiko yra 
įvykę du Vilties Draugijos susi
rinkimai. šis susirinkimas, dabar 
vykstantis, yra iš eilės trečias.

Vilties Draugijon yra įstoję 
240 narių, įnešusių piniginius 
įnašus ir 7 nariai įnešę buv. Dir
vos laikraščio turtinius įnašus. 
Taigi iš viso yra įstoję 247 na
riai. Per tą laiką jau yra mirę 6 
nariai. Taigi be mirusiųjų, susi
rinkimo pradžioje buvo 241 na
rys. Susirinkime metu į Vilties 
Draugiją įstojo dar penki na
riai. Jie yra: R. Mieželis, Dr. 
Gurskytė - Paužienė, VI. Pauža, 
Tautinės Sąjungos Philadelphi- 
jos skyrius ir P. Vėbra.

Susirinkimui platesnį praneši
mą padarė Vilties Draugijos rei
kalų vedėjas ir Dirvos redakto
rius B. Gaidžiūnas. Susirinku
siems buvo patiektos ir praėju
sių trijų metų veiklos apyskai
tos. 1956 metų balansas buvo su
vestas $47,542.44 sumai. Jų tar
pe ir $5,295.81 grynais pinigais 
kasoje. Taip pat buvo paliestos 
visos priežastys, kurias tenka 
nugalėti leidžiant' laikraštį ir 
tvarkant kitus Vilties Draugijos 
reikalus.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė sekretorius St. Astraus
kas. Jis patiekė visus Vilties 
Draugijos padėties duomenis, 
kuriuos susirinkusieji priėmė dė
mesin. Dabartinė Vilties Drau
gijos padėtis yra tokia, kad ji 
sveikai patikrino Dirvos finan
sinį leidimą.

Susirinkusieji labai aktyviai 
svarstė klausimus, kaip būtų ga
lima Dirvos leidimą padažninti. 
Dauguma susirinkusiųjų pasisa
kė, jog reikia dėti visas pastan
gas, kad Dirva galėtų išeiti du 
kartus per savaitę.

Į tą susirinkusiųjų pageldavi- 
ma reikalų vedėjas atsakė pro
jektu, kaip tą galima padaryti. 
Pagal tą patiektą projektą būti
nai reikia sukelti $15,000- sumą, 
kuri atidarytų visas sąlygas jav 
Dirvą du kartus per savaitę leis 
ti. Ta kapitalą galėtų sudėti Vii 
ties Draugijos nariai, pakeldanf 
savo įnašus, o taip pat ir kit! 
Dirvos l.'ičiuliai. kurie gali | Vil
ties Draugiją įsijungti.

Susirinkimas Įgaliojo Vilties 
Draugiją ta kryptim dirbti ir 
reikiamą kapitalą sukelti. Taigi 
dabar tffs reikalas priklauso nuo 
visų tų. kurie Dinos padažnlnl- 

. . mo nori. Artimiausiu laiku visi 
ViltieB Draugijos nariai ir kiti 
mūsų bičiuliai gaus tuo reikalu 
platesnius pranešimus, kuriuose

bus išdėstytas planas ir prašo
ma realios paramos. Reikia lauk
ti, kad entuziastingai iškeltas ir 
apsvarstytas klausimas ras ir 
reikiamo atgarsio.

Po narių pasisakymų buvo 
renkama nauja Vilties Draugi
jos valdyba ir Kontrolės Komi
sija. I Valdybą didele balsų dau
guma išrinkti: J. Račiūnas, B. 
daidžiūnas, K. S. Karpius, V. 
Orintas ir V. Rastenis. Į Kontro
lės Komisiją išrinkti: St. As
trauskas, S. Nasvytis ir P. J. 
Žiūrys.

Baigiantis susirinkimui Vilties 
Draugijos pirmininkas pasakė 
ilgėsnj žodį, kuriame visuose tau
tinės spaudos leidimo darbuose 
narių prašė nuoširdžios talkos, 
glaudaus bendradarbiavimo ir 
pasižadėtų įsipareigojimų grei
to tęsėjimo.

AUKOS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

FONDUI
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 

Fondui worcesteriečiai šiais me
tais jau surinko $259.00.

Aukojo: $30.00 — N. P.
Po $20.00: Juozas Matulevi

čius, Antanas Vagelis, Kazimie
ras Jakimaitis, Kazys čėsna.

Po $10.00: Povilas Babickas, 
Domas Vailokaitis, Kazys Jonai
tis, Ambrozė Blažys.

Po $5.00: Dr. Antanas Aren
tas, Jonas Tamulis, Aleksandras 
Lileikis, Jonas Plesevičius, Do
mas šermukšnis, Bronius Basiu- 
lis, Juozas Lietuvnikas, Antanas 
Bušmonas, Antanas šimulynas, 
Leopoldas Jakubauskas, V. V., 
Dr. Kazys Zekus, Julius Svikla, 
Jonas Naikelis, S. S., Mykolas 
Kildišas, J. V., Vincas Dabrila, 
Jonas Pipiras, Kazys šimulynas, 
Juozas šteinys.

Po $2.00: Kostas Podolskis ir 
Juozas Dzedolikas.

Aukų vajų gražiai pravedė An
tanas Vagelis.

Mieliems aukotojams nuošir
dus ačiū.
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CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRoepeet 8-1717 
Reiidencijd* REpublie 7-7866

Dr. S. Biežia 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trežiad. ir sekmad. ofisas uždarytos.
Šeitod. tik nuo 1-8 vai. popiet 

Beaid. 3241 W. «»th PLACB

WORCESTERIfr SKAUTIŠKOS 
VIEŠNAGĖS

(sks) Birželio 21-23 d. Wor- 
cesterio "Nevėžio" vietininkiją 
pas save praves LSB 1-jo rajono 
skautų sporto šventę. Birželio 21 
d. suvažiuos šventės dalyviai bei 
bus surengtas laužas. Birž. 22 d, 
bus paradu atidaryta sporto 
šventė bei pradėtos varžybos, 
vakare Joninių laužas. Paskuti
niąją dieną bus pamaldos šv. Ka
zimiero bažnyčioje, varžybų už
baigimas bei dovanų įteikimas 
laimėtojams.

"Nevėžio” vietininkas psktn. 
P. Molis išsiuntinėjo 1-jo rajono 
sk. vienetų vadovams praneši
mus šių dviejų parengimų reika
lais. Kartu pridėtos ir sporto 
šventės taisyklės. Vienetai pra
šomi kuo greičiausiai atsiųsti 
krepšinio, tinklinio' komandų bei 
lengvosios atletikSsvaržybų da
lyvių sąrašus "Nevėžio" v-jos 
sporto vadovui skltn. A. Glodui, 
5 Ash St., Worcester, Mass.

Tel. offic’o KVergl.de 4-7371 
Tel. buto GR.cel.tMl 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Norvest Medieal Center 
2336 Weet Chicago Avė 

Chicago 22, IIL
VAL.: 1-3:80, -8-8:30 p. p. pirmad., 

•ntrad., ketvirtai, pesktaiL, 
Tik susitarus toečtodianiai*.

11-2 p. p. ieitodi.nl*!*.

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

Lietuvą, Latviją, Estiją.
Pilnai garantuota 

oficialiai 
100 rublių $10.00

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atseina $5.00. 

Perlaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite. ,
GRAMERCY

744 BROAD 8TREET, 
NEWARK, N. J.

Licenesed snd Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission 
•f

linkus GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
randai tampa sunaikinti arbs 
mgedlnti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERUS, dėl apkalnavimo, 
'cp visada reikalauja apdraudos 
kompanljoe pirm, negu išmoka 
iž nuostolius.

J. KEMH,
609 Soclety for Savtaia 

Talei.: MAta '
Rezidencija; PEN1NSUU 252 
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BOSTON

I

GYVENIME

yjmio to 
tik pa-, 

lygsvaros neturėjimai,

atlieka-įvairiu 
gaHt jtala kaina atąįąp 
festnes kortele*, jvai _ 
katama Mietu*, vestuvi? pakvieti
mus, plakatus ir

Užsakymai priimami ir paštu. '
DIRVA — 1272 Kast 71 SL 

Cleveland 8, Ohio 
Telef.t RE 1-6844

Valdybos nariai rinks nario 
mokestį birželio 9 d., pamaldų 
metu prie šv. Antano parapijos 
bažnyčios. Be to, nario mokestį 
nuolatos priiminėja finansų se
kretorė R,, Ražauskienė, 11314 
Yosemite, petroit 4, tel. WE 
5-3864, kiti valdybos nariai ir 
parduotuvės. "Gaiva" savininkai 
A. Patalauskas ir J. Petrulionis.

Valdyba kviečia detroitiečiųs 
gausiau aukoti atliekamus rūbus 
ir avalynę ir pristatyti juos { 
parduotuvę "Gaivą”, W. Vernor 
ir 25 g. kampas. Neturintieji ga
limybės daiktų pristatyti prašo
mi apie tai pranešti valdybai.

š. m. balandžio mėn. 27 d. 
įvykęs Balfo 76 skyriaus vaka
ras davė 118 dol. pelno. Ačiū vi
siems talkininkams.

NAUJA VASARVIETĖ — 
ALAUŠAS

Nuo birželio mėn. 1 d. Ignas 
Vilėniškis atidaro netoli Bosto
no — 30 mylių, prie ežero Old- 
ham Pond Pembroke, Mass., va
sarvietę.

Graži vieta, geras paplūdymis. 
Vasarojanti šeima gauna savo 
žinion laivelį. Virtuvėje gali pa
sigaminti valgyti arba laiveliu 
pavažiavus 10 min. paežerėje yra 
užkandinės. Kasdien atvežamas 
pienas.

Iš Bostono reikia važiuoti apie 
l valandą keliais 3, 18, 58-14. Ke
turioliktu 2 mylias pavažiavus 
4ukti miškan keliu Taylor Pt. Rd. 
ir prie ežero, vila su užrašu Alau
šas.

Kambarius galima užsisakyti 
savaitėmis ar savaitgaliais. 
Skambinti tel. AN 8-8384. (25)

DETROITO 
ŠACHMATININKAI!

Paskutinė registracijos diena 
užsiregistruoti į įvykstantį De
troito lietuvių šachmatų turnyrą 
baigiasi birželio mėn. 9 d. Tur
nyro laimėtojai gaus teisę susi
tikti su meisteriu K. Škėma dėl 
Detroito lietuvių šachmatininkų 
nugalėtoja vardo.

Norintieji dalyvauti turnyre 
registruojasi pas šachmatų sek
cijos- vadovą Mindaugą Gilvydį 
telefonu WE 3-7461.

■ i.-'j
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new:yokk
TAUTINIS AKADEMINIS 
SAMBŪRIS NEW YORKE
Gegužės 24 d. Liet. Pil. Klube 

įvyko metinis sambūrį susirin
kimas, kur buvo pranešta metų 
veikla. Susirthkimą atidarė pirm. 
J. Sirusas.

Iš pranešimo paaiškėjo^ kad 
skyrius buvo veiklus. Iš gauto 
pelno paskirta aukos:

1) skautams, 2) tautinių šo
kių grupei, 3) "LItuanus” žurna
lui, 4) centrd valdybai, 5) LNF- 
ui, 6) Dr. M. Colney paminklui, 
7) Vasario 16 d. gimnazijai, 8) 
Mairoino šeštadieninei mokyklai 
ir 9) ALT S-gos Seimui. Visiems 
po $10.

Į naują valdybą išrinkta: S. 
Jakštas, A. Koncė, E. Noaklenė, 
J. Staškevičiūtė ir L. Tamošaitis.

Susirinkimui pirmininkavo V. 
Abraitis.

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per 

L i et uv o s 
Nepriklausomybės Fondą”, 

jos darbą lėšomis remiame per 
L i e-'i « v o a 

Nepriklausomybės Talką, 
Iš LAS, LLKS. LRS ir LTS 

bendros deklaracijos.

BALFo ŽINIOS
Balfo 76 skyriaus valdyba, no

rėdama pagyvinti nario mokes
čio ir rūbų rinkimą, skelbia na- 
■ių verbavimo ir rūbų rinkimo 
vajų.

i ................. i ,

SANTARIECIŲ

brėžėme tik dėl to, k 
riė kiti perdaug jau,n_ 
ėmė ją niekinti. Kadangi jauni
mo akyse politika - nepopuliari, 
buvokaikuriųnet jKc^mriii

Tapome apšviesti, jog eskimų : 
ir laukinių meškų žemėje (t. y, 1 
Kanadoje) Santara laikoma po- 1 
Utine organizacija...

Tiesa, jog santariečiai nerodo 
tiek baimės politikos atžvilgiu, 
kiek kitos dvi akademinės orga
nizacijos. Santariečiai įpratę sa
vo gyvenimą analizuoti. Ir tokia 
gyvenimo analizė jiems parodo, 
jog politika yra gyvenimo da- 
lis, dažnai turinti didėlės reikš
mės bendruomenei ir žmogui. Jo
kios šitiek svarbios gyvenimo 
dalies moderni jaunimo organi
zacija negali ignoruoti.
Bet nors politika bsvo pasė
komis reikšminga visiems, 
savo prasme ji nebūtinai 
kiekvienam svarbi. Nėra ji to
kios pat rūšies tikrovė, kaip mei
lė, kuri prasminga visiems — iš
skyrus nebent tuos, kurių nė šė
tonas nebegundo. Politika ne
glūdi giliuosiuose žmogiškos pri
gimties ąluogsniuose, kurie vi
siems bendri. Jos atsiradimas 
yra augšto civilizacinio išsivys
tymo vaisius. Ir šiame lygyje 
Žmogų paliečiančių interesų skai
čius yra toksai didelis, kad žmo
gus jau turi pasirinkti, kuriais 
iš jų rūpintis.

Nėra idealus., mums žmogus, 
kuris visame kame krapštosi, bet 
nieku intensyviai nesirūpina 
("džentelmenas”). Tam tikrą 
nuovoką apie visas moderniojo 
gyvenimo sąlygas ir savo ben
druomenę jis, aišku, privalo tu
rėti. Tai jo gyvenimo aplinka. 
Bet tikrai jam pri
klauso tik tie šios aplinkos 
dalykai, kuriuos jis pats griebia 
už ragų ir visa savo egzistencija 
su jais persigrumia, kaip kažkas 
Senajame Testamente su ange
lu. Gali tai būti menas, vaikų 
auklėjimas, politika. Bet kiek
vienas žmogus privalo dalykų, 
kurie jį šildytų, ir'kuriuose jis 
save pajustų, kaip namie.

Taip ir santariečiai tiki, kad 
su visais lietuviškojo gyvenimo 
daiktais reikia susipažinti. Kad 

Į politika dąžnai piktnaudojama, 
dar ne priežastis ją iš principo 
niekinti: kaip nepateisinama at
mesti poeziją dėl to, kad daugu
ma poetų neprilygsta Rilkei ar 
T. 8. Elliotui. Politiką mes pa-

„sale vadina^. 
!WoPJtariai*.>t> 
prastaslygsva .
parodytai tų pačių žmonlųirkL 
tris atvejai,, ir į jį neverta įsi
leisti.

Politika yra vienas iŠ faktų, 
su kuriais nprime akademinį jau
nimą supažindinti. Nesame, ban
dų j| į bet kokią vidaus .politi
kos veiklą — o juo labiau { tarp
grupines kovas — įtraukti. Mū
sų tikslas kaip, tik ir yra išsila
vinti į šias kovas žvelgti objek
tyviai ir protingai jas analizuoti 
— nebūtinai muštis, kur muša
mas!. Pagrindines distinkcijas 
darome ne pagal 1926 metais, ar 
Mindaugo karūnacijos metu, už
imtas pozicijas, bet pagal įvairių 
srovių atsakymus j šiandienos 
reikalavimus.

Norėtume, kad visi mūsiškiai 
suvoktų padėtį ir ją mokėtų be 
didesnio jausmų pertekliaus ana
lizuoti. Bet tuo ir pasibaigia mū
sų politinė programa visiems 
santariečiams. Ji yra grynai 
auklėjamojo pobūdžio. Kas gi 
nori politiką griebti už ragų — 
turi tai padaryti jau savo priva
čia iniciatyva. Tokia pat priva
čia iniciatyva kiti užsidega Bra- 
dūnu ar moderniuoju džazu. Or
ganizacijoje mes tik stengiamės 

, duoti vėjo; degti kiekvienas turi 
I savąja1 liepsna. Ir rodosi mums,
■ kad kuris žmogus tokia savąjs
■ liępsųa nesuliepsnoja, toksai ga-
■ lų gale pavirsta malkomis kieno 

nors kito ugniai. Iš tokių gimsta 
fanatikų minios, šūkaujančios 
gatvėse tai, ko nežino.

Trumpai: stengiamės, kiek ga
lime, kiekvienam santariečiui 
parodyti visą šiandienio lietuviš
kumo skalę, nieko ypatingai ne- 
piršdami. Bet kartu ir kvėpiame 
mintį, jog, negriebęs ko nors 
oatsai už ragų, jis neturės nie
ko nuosavo ir tikrai reikšmingo 

•
• Dalią Juknevičiūtė, Santa

ros Centro Valdybos sekretorė 
laimėjo Chicagos Meno Instituto 
konkursą. Jai paskirta premija 
męno studijų gilinimui užsieny
je, kurioms ji numato išvykti j 
Europą. Sveikiname kolegę Da 
lią atsiekusią tokių puikių rezul
tatų studijose. Neseniai, laikr 
paskutiniosios Gyvosios Lietuvy
bės Mėnesio Chicagoje popietės 
gėrėjomės įdomiais ir savitais 
Dalios darbais. Jau tuomet ap 
žvelgdami jos kūrinius rašėme, 
jog ji užima vieną pirmaujančia 
vietų mūsų jaunųjų dailininku 
eilėse.

Džiaugiamės, jog turime jau 
dvi santarietes, kurios dėka savo 
atsiekimų universitetuose yra 
gavusias stipendijas studijuoti 
užsienyje. Tai gražus atestatas 
lietuvių studentams.

• N*«r Yorko skyriaus naują 
vaįdybą sudaro Vytautas Valai
tis — pirmininlcaš, Lilija Stanai- 
tytė — vicepirmininkė, Daaguo-

Alaus talerio eao gra
žuolė Monikai Schaufelberger, 18 
metų, tikisi laimėti Vokietijos, 

gražuolis konkursą.

14 čėkaitė — sekretorė, Jonas 
Mačiūnas — iždininkas ir Danu
tė Leekaitytė narė. New Yor- 
kas šiuo metu yra plačiai įsijun
gęs į "Kanarėlės" leidimo vajų. 
Lituanistinė Bibliografija yra 
jau surašyta daugelyje bibliote
kų. Atostogų metu tikimasi šį 
darbą užbaigti.

• Baitimorėa rantariečiai ruo
šiasi dalyvauti visuotiniame 
Santaros suvažiavime. Santaros 
Įgaliotinės pareigas Baltimorėje 
eina veikli studentė Danutė Du-

i lytė.
j • Mingaudas Gilvydis, Santa

ros Detroito skyriaus pirminin
kas, išrinktas į Lietuvių Ben
druomenės Detroito Apylinkės

, valdybą.
! • Susivienijimo Lietuvių Ame-
, rikoje Chicagos kuopų pirminin

kų ir organizatorių pasitarime 
su Pildomosios Tarybos prezi
dentu P. Dargiu ir sekr. dr. Vi- 
niku, SLA 366-ą kuopą atstova
vo Raimundas Mieželis ir Valdas 
Adamkavičiua.

• Raimundas Mišauskas vado
vauja Jaunimo Kongrese ruošia
mai Spaudos ir literatūros sekci- 
jaį. šios rėikšmingos sekcijos po
sėdžiai bus vieni iš svarbiausių
jų, nes mūsų spaudos reikalai 
turi gyvybinės reikšmės lietuvių 
veikimui. Sekcijoje paskaitą 
skaityti yra pakviestas Vytautas 
Stankus.

• Ix)8 Angeles skyrius pamažu 
stiprina savo veiklą. Įdomu pa
stebėti, jog skyriaus narių tarpe 
yra net penkios šeimos, kuriose 
abu, vyras ir žmona, priklauso 
Santarai.

PILIETYBĖS
EGZAMINAI

Klausimai — atsakymai 
iliustruoti braižiniu.

Kaina 75 c.
Gaunama pas knygų platintojus. 
"Dirvos" admin., 1272 E. 71 9L. 
Cleveland 3, Obio ir pas autorių;

D. Klirtga, 496 Grand 81, 
Brooklyn 11, N. Y.

Ii

laiboje siunčiami nemokamai.

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS!
DAINORA

49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4
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IŠ EUROPOS
NEBRANGUS ijįiai GREIČIAU!
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kojinių, — geros kojinės, gera
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Krupavičius, Karvelis, Sleževi- pgjnų, nej medalių nedalina..

tas

Jums patiks

BERNHARD ZEBROtVSKl

paslaptingame kampely, pasikeisti tik menk- ' kalėjimo.
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o i i n ė i skylė

Tuo išsiskyrė iš ponių, kurios nenutrūkstama 
eile ėjo. per didžiąsias parduotuvių‘duris. Te
resėlė neturėjo pinigų. Kaip užkerėta, jokio 
fenigio: Tačiau Teresėlė nekreipė dėmesio. Ji 
buvo dar Jaunutė. Be to, ji buvo pakeliui į

toMįifr. 
turėtų bQtL; i 
apierinkimtr1 
pagrindais e _ 
vadovybės?

■ i. ■ .

Dirva Nr, M * 1957 m. birželio mftn. • & B

uskas išChlcagos 
(bene konstitucinės teisės dak
taras?) "Draugo” gegužės 21 d. 
numeryje atsiliepė į Rastenio il
gą straipsnį dar ilgesniu. Ilguose 
straipsniuose dažniausiai gali 
rasti ir įdomių vietelių,, net jei 
visas straipsnis ir nebūtų iš įdo
miųjų. Taigi yra jų ir dr. K. Šid
lausko ilgajame straipsnyje. Pa
vydžiai:

”... aiškinantis tarpusa
vy demokratiją lietuvių 
tremtiem politinėms grupėms 
vistiek neturėtų prireikti 
minėti, kad ir sovietų bolše
vikai save vadiną demokra
tais.”

Labai įdomu. Tai yra dar vie
nas pavyzdys, kaip mūsų viešo
siose diskusijose yra paplitęs pa
linkimas vengti realybės, vengti 
faktų, o kalbėti tik "pagal lini
ją", iš anksto nusistačius, ką 
minėti, ir ko neminėti. O kad bol
ševikai garsinasi esą tikriausi ir 
bene vieninteliai demokratai pa
saulyje, juk yra kasdien sutin
kamas faktas. Tai kodėl jo nega
lima paminėti? Kaip tik reikia 
tą matyti ir įsidėmėti, kad tas, 
kas nenuleidžia nuo liežuvio de
mokratijos žodžio, nebūtinai yra 
demokratas iš esmės. Tas tinka 
bolševikams, tinka ir kitiems, 
nes ne afišavimesi demokratijos 
esmė. Ir iš kitos pusės — nėra 
nedemokratiškumo ar antidemo- 
kratiškumo įrodymas prieš tą, 
kas demokratijos vardo nemini 
be reikalo...

• * •
Pagal daktarą, svarbiausias 

tautininkų vyriausybės veikimo 
požymis lyg ir būtų buvęs demo
kratinių partijų lyderių siunti
mas į priverčiamojo darbo sto
vyklas. Jis pats, turbūt, anais 
laikais nebus buvęs lyderiu ir 
stovyklos išvengęs, bet prisiskai
tęs dejonių apie "kruvinuosius 
laikus", matyt šventai tiki, kad

tai turi iŠ anksto iinbti, kad pa
glostytas nebūki....

Įdcimu tašė daktaro pažiūra 1 
se, kad 'jis/berods būdamas ir iŠ 
šiek tiek jaunesnės kartos, vis-' 
tiek nesugebą j dalykus pažvelg
ti dabarties akimis, o viską te- 
matuoja tuo, kas buvo prieš ma
žiausia 20 metų. v. šitaip sam
protaujant, mes, lietuviai, turė
tumėm būti pripažinti visi baisūs 
antidemokratai. Juk kas iš mū
sų nęsididžiuoja .Vytauto Didžio
jo laikais, jo politika! O nagi tik 
pasiskaitykim nors ir V. Sruo
gienės istorijoj, kaip demokra
tiškai Vytautas Lietuvą valdė... 
Gal verčiau atsibuskim, ponai 
daktarai, ir imkim samprotauti 
šių dienų kategorijomis?

• • •
"šitaip tautininkams sam

protaujant apie demokrati
ją, žinoma, bergždžios turi 
likti kitų lietuvių politinių 
grupių pastangos įtraukti 
pagrindais suorgani z u o t ą 
Lietuvos laisvinimo frontą, 
nebent toks. nusistatymas 
būtų tipiškas tik V. Raste- 
niui ir keliems jo pataikū
nams, bet ne pačioms trem
ty esančiomš tautininkų ma
sėms”.

Tikrai įdomu ir smalsu atspė
ti, kurių gi galų "kitos politinės 
grupės” taip stengiasi tuos ”an- 
tidemokratus” būtinai įtraukti 
j savo tarpą, jeigu jos tikrai yra 
tokios nuomonės apie juos, kaip 
daktaras dėsto! Argi nebūtų ge
riau, jei tos politinės grupės, bū
damos tokios galingos tautos re- 
prezentantės, "Lietuvą laisvin
tų”, vietoj gaišusios pasitari
muose su visokiais demokratijos 
priešais? Ypač ko kalbėtis su 
"tipišku demokratijos priešu” ir 
su "keliais jo pataikūnais”? Ir 
dar įdomu, kaip tas Rastenis su
kombinuoja dabar sau pataikūnų 
susirasti? Juk nei prezidentas, 
nei ministeris, nei tarnybų, nei

čius, Kairys, Bielinis, Audėnas. 
Pajaujis, Škirpa, Toliušis, Vai
nauskas, Požėla, Skipitis, Sidzi
kauskas, Bizauskas, Stulginskis, 
Glemtža, Norkaitis, Vilimas, Lū
šys, Turauskas, Lanskoronskis, 
Devenienė, Vainauskas ir visa ei
lė kitų buvusių bei dabartinių 
vadinamųjų demokratinių parti
jų vadų tikriausiai yra ”atpylę” 
po 12-13 metų darbo stovyklo
se ... Galgi daktarui ir staigme
na būtų sužinojus, kad jie tuo 
pačiu metu suspėjo beveik tiek 
pat laiko pabūti ir žymiais advo
katais, įmonių bei departamen
tų direktoriais, ministeriais, 
augštųjų mokyklų dėstytojais, 
didelių įstaigų buhalteriais, re
ferentais, viršininkais, ūkininkų 
organizacijų vadais. Kas be to, 
vienam kitam teko turėti nesusi
pratimų, net ir labai nemalonių. 
Bet kitų partijų valdžiai esant 
juk net ir Smetona, buvęs pir
masis nepriklausomos Lietuvos 
prezidentas, irgi gavo kalėjime 
pasėdėti... Politiniam veikime 
tokių dalykų atsitinka... O 
ypač, jeigu rengsi kokį pervers
mą (kad ir labai demokratišku 
pavadintą), ir jeigu nepasiseks.

Būdamas "mažos grupelės” at
stovas, "demokratinių partijų” 
nevertinamas, ir, daktaro nuo
mone, gal net "savo grupelės 
masėse”(!) pasitikėjimo neturė
damas, net ir ateity, Lietuvoj 
(kai "demokratinės partijos” ją 
išlaisvins!) valdžią paimti neturi 
jokių perspektyvų .., Tai kokiu 
sumetimu ir kas jam galėtų pa
taikauti? Kokios čia komedijos, 
kad pats vyriausias vilkas trau
kiasi nuo didžiųjų "laisvinimo 
darbų” ir veda kažkokias dery
bas su tuo demokratijos (o gal 
ir Lietuvos nepriklausomybės?) 
priešininku ?

Daktaras klausia:
”... kiek jis (atseit, 

pats V. Rastenis) žino isto
rijoj atsitikimų, kad demo
kratijos vaisius pažinusios 
tautos būtų laisva valia nu- 
sprendusios, kad jos demo
kratijai dar nesą pribrendu
sios ir būtų pasirinkę kokią 
nors vadistinę, tik į demo
kratiją "vedančią" santvar
ką”.

Gal jis ir nežino tokių pavyz- 
I džių. Jeigu nežino, tai sakyda-

fnaą, Jog gana yra tauta! duoti 
jalįmybę laisvai (ir dėmokratiš- 
cu būdu arba metodu) pasisaky
ti dėl santvarkos, jis jau tuo pa
čiu ir pataria, |lfad tautai būtų 
atviras kelias į demokratinę san
tvarką. Ttai yrių j te, turbūt, ma- 
įjoyjjog nei naikią, kąd tautai 
kas nors iš užsienio įsakytų būti 
demokratiškai. Na, iš sšvd pusės 
galėtumėm pridurti, kad gal tas 
kuklumas kiek ir rizikingas. Nes 
mes atsimenam labai vaizdų pa
vyzdį (ir daktaras turėtų atsi
minti), khip ’ vokiečiai, "demo
kratijos vaisius pažinę"*, ėmė ir 
išsirinkotį Reichstagą hitlerinin
kų daugumą...

Bet klausimas, ar demokrati
ja gali? būti' įik laisva valia pri
siimta, ar gali pūti ir įsakytinė, 
yra jau daugiau filosdfinis klau
simas, ir vienokia ar kitokia pa
žiūra tuo klausimu nedaro iš de
mokrato antidemokratą ar at
virkščiai. Tik reikia pastebėti, 
kad {sakytinė demokratija sa
vaime stoja arčiau prie išsigimi
mo kelio. Atsiprašom daktarą, 
bet ir Vėl negalim neprisiminti, 
kad ir bolševikai savo "demokra
tiją” įgyvendino kaip tik įsaky- 
tiniu būdu. Kažin, argi tikrai 
reikia lietuvių tautai įsakyti de
mokratiškai tvarkytis (kitaip sa
kant, ją sutvarkyti) ? Argi nepa
kanka jai tik padėti pasiekti 
laisvės pačiai susitvarkyti?

• • •
”... tautininkų a t s t ovo 

bendrų rinkimų pasiūlymas 
gali turėti tik kokį nors pa
slėptą tikslą, nes Lietuvoje 
jų nebūta tokių greitų su 
rinkimų siūlymais. Be to, 
tiems Lietuvoj tautininkų 
vykdytiems rinkimams buvę 
galima padaryti daug prie
kaištų”.

Gudris tas daktaras! Atsar
gus. Jeigu kas nors ką siūlo, tai jąlumas tinka reikšti veidmainia- 
jis taip lengvai nepasiduos, nes,> vimu, pasivadinimū '(ta11 pasitei- 
anot jo, tokių tipų, kaip tauti- sinti!) ne tuo, kuo iš tikrųjų esi? 
ninku, pasiūlymuose negi gali1 
būti geros valios: jei jau jie ką| 
siūlo, tai turi kokį slaptą tikslą! 
Bet kokį? Rinkimus paprastai 

i siūlo tas ir tada, kai mano, kad 
, juos laimės (taip beveik visada 
. daroma, pavyzdžiui; Anglijoj — 
’ ministeris pirmininkas stengiasi 
. pasirinkti rinkimų momentą, ku

ris atrodo patogesnis jo partijai 
. laimėti). Tai tie tautininkai, kal

bėdami apie rinkimus, turbūt, 
mano juos laimėti? Ta "maži, 
jokio pasitikėjimo visuomenėj 
neturinti grupelė”? Tikrai jdo- 

. mu! Kažkada, prieš dvidešimts 
ar trisdešimts metų tautininkai 

. nesiskubino j rinkimus? Galbūt. 
p Bet tai buvo seniai. Juk ne Sme- 
. tona,'ne Voldemaras, ne Mira 
| nas, ne Tūbelis dabar dalyvauja 

šių dienų veikimuose ar darbuo
se. Lietuvoje tautininkų laikais 
įvykdytiems rinkimams buvę ga
lima padaryti daug priekaištų? 
Daktaras apie tai tįk iš kitų te
girdėjo? O mums atrodo, kad 
konstitucinės teisės daktarai pa
prastai patys, ne tik iš vadovė
lių, bet ir iš rinkiminių įstatymų 
tekstų žino, kąd nėra dar pasau
lyje rinkimų sistemos, kuriai ne
būtų galima padaryti ir kuriai 
nedaroma gana daug priekaištų. 
Ar maža yra priekaištų, pavyz
džiui, Jungtinių. Valstybių rinki- 

- mų sistemai? Bet demokratija

—™Jja... Kodėl 
SSjmė pagalvoti

_ —'Bemok rat iškaiš 
juaarytinos veikimo
A •"'j* J)

. •
1 •. .' .. kolto' mįisų "politinės
, veiklos vadovybės” organas 

galėtų. išeiH.iš tokių visų
■ l.taistėjė'i/itohancių lietuvių

rinkimų? Allku> kad niekas 
kitas/'tiki paprastas visų 
Lietuvos emigrantų komite-

■ tas.” ' .
, Vadinasi, JęO/visi išsirink- 
tumėm komitetą/tai jis būtų pa
prasta* emigrantų komitetas, 
bet jeigu jis sudarytas tik kelių 
ar keliolikos "partiją vadų” nuo- 
žiūrišku apsiskelbimu, tai tada 
jis jau nepaprast*®) ne emigran
tų (argi?), tikrai demokratiš
kas! I) vienintelis Ir visagalis... 
Įdomu, tikrai įdomu.

"Betkoks” vilkinių grupių 
įsipareigojimai  ̂prieš lietu
vių tautą, kuriaht Vliką, ar
ba atskirų grupių lyderių lo
jalumas saya kenčiančioj tė
vynėj iillkuaiems drau
gams tuomekviurėtų būti 
lengvai paneigtas".

j r '■ ■ ' t ,)»J
Įsipareigojimas... Daktaras, 

atrodo, bus girdėjęs tik varpų 
aidus, bet ne jų skambintą me- 
liodiją. Jei jau apĮeį.jsipareigoji- 
mus kalbame, tol vienas iš pa
grindinių įsakmių Įsipareigojimų 
buvo... pasilikti Tėvynėj ir ten 
vadovauti kovai. Įsipareigojimas 
tik vieno kito (iš Vliką kūrusių- 
jų) buvo ištesėtas, ir tai gal ne 
kiekvienu atveju jų pačių laisvu 
apsisprendimu. Kiti, dalis ne sa
vo valia, o kiti ir patys tylomis 
pakeitę savo nusistatymą, to įsi
pareigojimo neįvykdė, atsidūrė 
emigracijoj, tapo' emigrantais, 
dabar daugumas jau net ir kitų 
valstybių piliečiais... Argi lo-

‘i&tPiA/.UDA* .
■ ■-■JJ'ai'lfeJ-limlL'l-JL'Jį.' _ L 2’_-_ J —
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RIMTOS MINTYSI IR 
NERIMTI POLITIKAI

J. Matulionio straipsnis "Tė
viškės žiburių" Nr.‘ 19 apie rei
kalą išgarsyt Lietuvos vardą ne 
tik JAV, bet ir Kanadoje, yra 
pakartotas ir "Draugo” gegužės 
21 dienos numeryje su pritari
mu ir patarimu kreiptis organi
zuotai ir prašyti Kanados Par
lamento narių padaryti atitinka
mus pareiškimus Parlamente ir 
spaudoje Lietuvos naudai.

Kitais metais sukanka 40 me
tų nuo Vasario 16 Akto paskel
bimo ir, J. Matulionio supratimu, 
miestų burmistrai ta proga irgi 
galėtų paskelbti Lietuvos Dieną 
Kanados miestuose. Jei didžiulės 
Amerikos vyrai kalba Lietuvos 
reikalu, kodėl, girdi, negali pa
kalbėti jos reikalu ir Kanada?

Idėjos kūrėjas neabejoja, kad 
lietuvių pageidavimas bus pa
tenkintas, jei jie to paprašys or
ganizuotai.. Momentas esąs labai 
patogus, kadangi Kanada kaip

vinimo frontu”. Tautininkai ir 
eilė kitų sutinka bendrai dirbti, 
ir nėra dar nei užsiminę, kad bū
tinai jų vadovybėje, bet — dirb
ti, o ne fantazuoti, ar senas sąs
kaitas suvedinėti.

tik dabar ruošias rinkiniams J 
Parlamentą (birželio 1(J tj.). At- ' 
seit, kandidatai į Parlamentą se- , 
kančiais metais padarys viską, 
kad pelnytų lietuvių simpatijas ' 
šiems rinkimams. ;

Sumanymas atrodytų remti
nas visų mūęų tautiečių. Deja, J. 
Matulionis, skelbdamas jį spau
doje, nepagalvojo, kad jis pats 
yra pusėtinai apgadinęs mūsų 
reikalą ne tik Parlamento di
džiausios partijos — liberalų 
akyse, bet ir vyriausybės sluoks
niuose ir konservatorių partijo
je. Matomai jis yra pamiršęs 
tuos laikus, kai trypčiojo prieš 
konservatorių partijos; šulus ir 
kandidatus,' prašydamas užtari
mo vietos įstaigose įvairiose 
"bėdose” ir kai iš dėkingumo 
jiems net pats pasidarė konser
vatorium' ir kalbino savo drau
gus sekti jo politinę išmintį — 
dėtis konservatoriais, šį pavasa
rį jis pasielgė labai lengvabūdiš
kai, tikrai "matulioniškai”, kai 
įsivėlė į priešrinkiminę kampa
niją, agituodamas lietuvių tarpe 
balsuoti už socialdemokratų iš
statytą kandidatą Dr. Ansewicz.

Argi p. Matulionis mano, kad 
Parlamento nariai pažiūrės pro 
pirštus į jo frontą ir atleis jam 
'visas kaltes, kaip jam. iki šiol

atleisdavo krikščionys demokra
tai? Juk p. Matu|ionis, vaidinęs 
didelį politiką (ar net preziden
tą),' negali pateisinti Savo leng-
vabūdiškumo jaunysrte !— dur
nyste, kai jo amželis persirito 
per šeštos dešimties metų slenk
stį.

"Draugo” redakcija gal nežino 
ir negirdi kas darosi Kanadoje, 
kai Lietuvių Bendruomenės šu
lai, nepribrendę rimtam politikos 
darbui, žaidžia rimtomis politi
nėmis problemomis, kaip vaikų 
darželio auklėtiniai sviediniu. 
Šūkis ”Switch to Ansewitch” ga
li labai pakenkti visiems lietu
viams Kanadoje, net nieko ben
dra su J. Matulionio "gudrybė
mis” neturintiems.

Ar tik ne dėl jo vilingumo Ota
voje lietuviai priskiriami prie 
"paraudonavusių”? (Žiūr. "Tė
viškės žiburiai” Nr. 19 vedamąjį 
"Rinkimine proga”.

M. šlėga

įsidėmėk 
DIRVOS 

adresą 
1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio

KADA YRA LAIKAS

PASITARNAUK 
TIKTAI AMERIKOJ 

UGNIM VIRTU

••

"... sunku tikėtis, kad 
jiems (tautininkams) pa
vyktų kitus prisišaukti į jų 
vadovaujamą vienybę arba 
kitoms grupėms pavyktų 
tautininkus ĮtraifkJi.-'į ben
drą Lietuvos laisvinimo 
frontą”.

Tokią rezoliuciją daktaras de
da ant vykstančių pasikalbėjimų 
dėl tos vienybės. Rezoliucija, gal
būt, teisinga. Nebent būtų gali
ma pastebėti, kad tautininkai nei 
nešaukia šiaip, kaip daktaras, 
"laisvinančių” į "savo vadovau
jamą vienybę”, nes ką'gi gali 
bendrai veikti su tais, kurie nei 
nebando prisivyti laiko ir vis te- 
besikapsto 20-30 metų praeity 
(Vilkinių grupių atstovai, sako, 
šiaip taip jau savo galvojime pri
sikasę iki 1944 metų, taigi tik 
13 metų distancija, bet jokiu bū
du ne mažiau ...). Ir toms "ki
toms' grupėms”, kurios manytų, 
kad Lietuvai labai daug padės, 
pavyzdžiui, ištikimas vadinima- 
sis "politine tautos vadovybe”, 
archyvinių dokumentų (su. visa 
1938 metų konstitucija!) karto
jimas ir ypač ... atnaujinimas 
derybų su diplomatais dėl kom
petencijų,.— tikriausiai nebepa
vyks tautininkų prisivilioti, nes 
tokios veiklos tautininkai (ir ne 
tik tautininkai, bet visi blaivūs 

naudojasi rinkimais, nors visai I žmonės) nelaiko "Lietuvos lais-
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’« turi skonį, kuriuo ne
gali prilygti kitas Amerikos 
alus, nes Stroh’s Amerikoj vie
nintelis ugnim verdamas alus 
. .. verdamas prie 2000 laips
nių. . . kas duoda geriausi sko
nį iš geriausių malonumų.

yra šviesesnis!

sutartą pasimatymą.
Praeinant pro vieną gausiai iššveistą ir 

papuoštą didelės parduotuvės vitriną, staiga 
jos žvilgsnis sutriko. Esančiam veidrody ji 
pamatė baisų dalyką. Jos kojinėj buvo skylė. 
Kairėj kojinėj. Ir kas per skylė! Milžiniška, 
baisu pažiūrėti!

Teresėlė aiškiai jautė, kaip jos širdis su
stojo. Visiškai. Ji jautė, kaip jai karšta da-

Baigta! Viskas baigta! Su skyle kojinėj 
ji negali pas Hektorą eiti. Ir jeigu ji neis pas 
Hektorą ... Viskas baigta!

Teresėlė dar kartą apsižvalgė kaip ji at
rodė? Buvo baisu. Iš visų langų plakatai, 
transparentai, vėliavos švietė ir šaukė: "Ko
jinės! Kojinės! Vienintelė proga! Niekada 
taip pigiai, ne visada paskutinis žiemos iš
pardavimas! Kojinės! Kojinės! Geros Koji
nės, gera nuotaika!”

‘ Teresėlės veidas staiga pasidarė kietas 
ir piktas.-Ji metėsi j ponių srovę, kurios ver
žėsi per įeinamąsias parduotuvės duris. Ji 
apsisprendė. Didelių sunkumų nebus.

Susigrūdimas parduotuvėj buvo pasibai
sėtinas. Praeina keliolika minučių, kol per

niekis.
Taip planuodama Teresėlė gerai nesi

jautė. Juk tai vagystė. Vagystė parduotuvėj. 
Ir ji vagilė. Viena iš tų, apie kurias skaity
davo laikraščiuos, kurios uždaromos kalėjime 
ąrba psichiatrinėn ligoninėn ištyrimui.

— Čia ji, — pasakė solidus ponas ir at
stūmė duris.

Teresė pakilusia nuotaika vaikštinėjo 
miesto gatvėmis. Tai dėl sutarto pasimaty
mo su Hektoru.

Buvo dar per anksti. Ji turėjo užtektinai 
laiko. Gatvėse nepaprastas judėjimas. Visos, 
miesto ponios, palikusios namus, išsiliejo į 
gatves, nes tai buvo paskutinis žiemos išpar
davimas. -

Teresėlė tuo visiškai nesirūpino. Su liū
desiu širdy praeidavo parduotuvių vitrinas, rosi ir drauge labai šalta. Juk tai paskutinės

kojinės. Paskučiausios. Ir pinigų — jokio fe- susigrūdimą galima patekti.} parduotuvę, kartojo ponas. Teresėlė atsidavė savo |iki- 
nigio! . Esant viduje, tikrai galėtum visiškai nepaste- mui. Be žodžių sekė poną, kuris siaurais laip-

Iš nusiminijno Teresėlė būtų išsiverkusi, bintą vieną porą kojinių nuo stalo “pasiimti, tais vedė aukštyn. Perėjo ilgą koridorių, su 
bet ji negalėjo verkti. Buvo perdaug nusi- Niekados nepastebėtų. Ir paskui, kokiam nors daugeliu durų iš kairės ir dešinės, kaip kokio 
vylusic ...... ... . . . ...... ...

Teresėlė pasiliko tarp ponių stovėti, ku- . 
rios su nekantrybe veržėsi Į vidų.

Hektoras laukė. Taip turėjo būti! Jos 
širdis iš išgąsčio daužėsi. "Vagilė, vagilė!”, 
— girdėjo ausyse. Tai buvo jos sąžinės bal
sas. "Vagilė!”, — galėtų jis tuoj sakyti.

Teresėlė jautė, kad jos širdis.sustojo. Iš 
kur jis žino, kad ji vagilė? Dabar?

— Sekite mane, panele, prašau, — pa

— O — ištarė vienas mažas žmogus su 
raginiais akiniais ant nosies.

__Tai jūs esate!
Jis pašoko nuo rašomojo stalo. Staiga 

jo rankose atsirado gėlių buketas.
— Gerbiamoji panele, — ištarė jis, — 

sveikinu jus, kaipo dešimt tūkstantąją pir
kėją mūsų prekybos namų paskutinio žiemos 
išpardavimo. Džiaugiuos galėdamas įteikti 
jums šį buketą ... ir taipgi šimto markių pre
miją pirkimui mūsų namuose. Ir;..,— jis 
žvilgterėjo į Teresėlės kairę koją, — ir... 
jei mąn leisite, įteikti vieną porą aukščiau
sios rūšies 
nuotaika!

Iš vokiečių kalbos vertė V

J č-.'/,:?•. • ...... .!
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N. B-Nė

Prezidentui Eisenhoweriui pienininkystės sąjunga iš Minesotos 
padovanojo ne tik tų paveiksią, bet ir gyvą Hotetein veršiukų j jo 

Gettysburg ūkį.

IR VfeL TAUTINE 
DEMONSTRACIJA
Pirmas masinis tautinių šokių 

demonst^ųvimas Šiame krašte 
jau. čia pat. Rengėjai — JAV ir 
Kanados Lietuvių Tadtinių šo
kių šventės Komitetas — šiai 
demonstracijai parinko Interna- 
tional Amfitheatre halę. Joje tel
pa apie 4000 žiūrovų.

Kodėl Anglijos parlamento pir
mininkas (speaker of House of 
Conimon) turi laikyti vienų kam- 
barį savo bute paruoštų Anglijos 
karaliaus despozicijai?

Anglijoje iš senų laikų yra 
tradicija, kad parlamento pirmi
ninkas turi teisę gyventi Londo
ne nemokėdamas nuomos, bet 
dėlto jis turi laikyti vieną kam
barį paruoštą karaliui, jeigu tas 
panorėtų juo pasinaudoti.

Kurio krašto sostų paveldėju
si karalienė buvo vadinama ne 
karaliene, liet karalium?

Kaip žinome, dabartinės Ang
lijos ir Olandijos valdovės yra 

—vadinamos karalienėmis. Bet ki- 
Aaip buvo Vengrijoje nuo 1382 

- -Metų, kada karalienė Marija pa
sivadino karaliumi. Nuo to laiko 
vengrai turėjo didelį nepalanku
mą karalienės titului. Ir ten kiek
viena moteris, paveldėjusi kara
lišką sostą, vadindavosi ne kara
liene, bet karaliumi.

•
Kokie žmonės yra priverkti 

kasmet pasnikauti ištisų mėne
sį?

Tai musulmonai, kurių religi
ja reikalauja pasnikauti kasmet 
vieną pilną mėnesį. Per tą mėne
sį jie neturi teisės nė valgyti nė 
gerti bei rūkyti nuo saulės pa
tekėjimo iki saulės nusileidimo. 
Tik leista prisisotinti saulei nu
sileidus.

Imponuojantis šokėjų skaičius

Gegužės 26 d. buvusiame šven
tės komiteto ir visų komisijų po
sėdyje komiteto pirmininkas B. 
Shotas pranešė, kad jau yra įre
gistruota per 500 šokėjų iš įvai
rių JAV ir Kanados kolonijų. Be 
to, laukiama, kad šventėje daly
vaus apie 700 mokinių su atski
ra programa.

šokėjai pašoks 18 tautinių šo
kių. Moksleiviai pasireikš su 4 
žaidimais ir 6 dainomis. Kank
lininkai pakankliuos 3 kūrinius 
ir skudutininkai tiek pat pesku- 
dučiuos.

Yra sunkumų su skudučiais. 
Jie renkami iš visų pakampių 
JAV-se, be to, laukiama jų, kaip

dėl gali lengvai sutalpinti visus 
laivus.

ge- 
ko- 
dėl

•
Kokios gėlės galėtų sutrukdy

ti judėjimų Panamos kanale?
Vandens hiacintai. Kasmet ka

nalų nuomojanti JAV turi tame 
kanale išrauti apie 25 milionus 
tų gėlių. Ir jeigu hiacintams bū
tų leista laisvai augti ir daugin
tis, tai dėl jų kanale judėjimas 
būtų visai sulaikytas.

Kokioje jūros įlankoje galėtų 
sutilpti visi plaukiojantieji visa
me pasaulyje laivai?

Rio de Janerio įlankoje, Bra
zilijoje. Toji įlanka užima apie 
200 kvadratinių mylių ploto, to-

•
Kas atsitiko su prancūzų 

nerolu Lafayetto laikrodžiu, 
vojusi kartu su Vašingtonu 
iAV laisvės?

Generolo Lafayetto laikrodis 
buvo pavogtas JAV, kai jis vizi
tavo Ameriką, bet 48 metus vė
liau tas laikrodis buvo surastas 
New Yorke miesto lombarde. Ta
da kongresas 
įstatymų, kad 
ir sugrąžintų 
nėms.

priimė specialų 
laikrodį atpirktų 
Lafayetto gfrni-

Kodėl Vašingtone Finansų Mi
nisterijos (Treasury) namai įsi
kiša netvarkingai į gatvę?

1800 metais statydami naują 
Treasury pastatą ilgai negalėjo 
susitarti, kur jį pastatytu Tada 
tuometinis prezidentas Andrew 
Jackson įkišo .savo lazdą į tokią 
vietų, kuri jam labiausiai patiko 
ir pasakė: "Namas turi būti čia”. 
Taip ir įvyko, nors dėl to šian
dien namas netvarkingai įsikiša 
į gatvę.

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

Tel. INgersol 7-7272, INgeraol 7-6465
ši firma įgaliota Intourist Maskvoje, čia vietoje rinkti muitus 

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

11601 Jos. Campau Avė, Detroit 12, Mich, Tel. T0wnsend 8-0298 
651 Albany Avenue, Hartford, Conn. TėL (JHapel 7-5164 
121 So. Vermont St., Los Angeles, Calif, Tel. DUnkirk 5-6550 
78 Secoad Avė., New York City, N. Y, TeL ORchard 4-1540. 
832 North 7th Street, Philadelphia, Pa, Tel. WA 3-1747

-
Galima beveik viskas siusti — nauji ir dėviti rūbai, maisto produktai, 

o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, Penieilin, Rimofon ir kiti. Vaistai 
siunčiami oro paltu gavėjui pristatomi per 7-10 dienų.

Taip pat siunčiamos rašomos maiinelėa įvairiais alfabetais, akordijonai, 
siuvamos maitinos. Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parai*.

Pristatymas garantuotas h' gaunate gavėjo parašą.
Naujas adresas:

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
Naujas adresas: 1530 BEDFORD AVfiį, BROOKLYN, N. Y.

Telefonai: INgelsol 7-6465/7-7272
Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir 

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Kiekvienas siuntinys ižsiunčiamas neatidėliojant ir paskyrimo vieta 

pasiekia per 7 savaites, oro paitu — per 8 -10 dienų dienų.

Me« duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

BASEMENT
SELl’-LINKD

■A.

PUIKIOS FIBERGLAZE

‘J. Psplėnas

Su susiūtu Satin pamušalu

Langams

iki.
44”pločio, 63” ilgio
5.99 vertės

93" ilgio ... Reg. 6.99 vertės ... 3.99 pora

• Stebuklinga nauja rayon ir acetate 
medžiaga

• Storos, gražiai atrodo, puikiai 
pasiūtos

Gražios 
spalvos

• Antiųue 
Auksinė

• Mint
.. Žalia

• Šutiny priedas ..; kaip itamušalas

• Apdenkite gražiai savo langus ...
Sutaupykite dolerius

Paštu

ą Vestuvinė 
' Balta

4 A Turąuoise 

y • Kavos Beige 
■>:Pfnk.'
^įįįįįįaB1-1Bį^muutonBmaBIįįaB<1

ir telefonu užsakymai priimami... šaukti, CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement Drapery Departm

f
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pažymėjo Kreivėnas, ir’ iii Vil
niaus. . ' ■!; 1 ri.

Orkestrui vadovaus Bronius 
Jonušas.

Praeities pamokai padės išvengti 
tvankos ir troškulio

Praėjusių metų dainos šven-t 
tės dalyviai gerai atąimėna ne
paprastą tvankumą nevėsinamo
je tos šventės ir didelį
vargą dėl geriamojo vandens sto
kos.

šiais metais šie minusai, regis, 
neturės progos pasireikšti, šokių 
halės oras — dirbtiniu būdu šal
domas (air conditkming),'O gė
rimų bus parūpinta, kaip skelbia 
rengėjai, įvairiausių, išskyrus, 
tikimės, alkoholinius. Anuotie
siems būsią ir užkandžių.

Kitataučiai informuojami
Rengėjai rūpinasi, kad ir kita

taučiai susidomėtų lietuvių tau
tinio Šokio menu. Amerikinės 
spaudos informacijai sudaryta 
atskira komisija, vadovaujama 
energingos p. Daužvardienės. Jos 
darbo vaisiai jau regimi. Anglų 
kalbos periodikoje jau pasirodė 
informacijų apie artėjančią šven
tę.

Lietuvių spaudos komisijai va
dovauja S. Daunys.

Informacijai paruošta plakatų, 
be to, numatoma panaudoti radi
ją, parapijų priemones ir kt.

Amerikiečiams į šventę pa
traukti ir kitus kitataučius ja 
sudominti galėtų daug patarnau
ti visi, kuriems rūpi šio masinio 
pasirodymo pasisekimas. Šventę 
populiarinti turėtume savo dar
bovietėse, kaimynystėje ir kita
taučių pažįstamų tarpe. Atsiras 
ir jų tarpe tokių, kurie į ją, iš 
solidarumo mums ar iš smalsu
mo, ateis.

Čia visų mūsų reikalas
Tautinė mūsų ambicija bus 

patenkinta, jei tautinių šokių 
šventė pasiseka ir programos ir 
dalyvių skaičiaus požiūriais.

Turime rimto pagrindo laukti, 
kad patriotiflgasls 'mūsų jauni
mas, ruošiamas savo srities ži
novų, įstengs. perteikti žiūro
vams tautinio lietuvių šokio cha
rakterį. Neapvils jis, regis, ir 
savo skaičiumi.

Tad belieka visiems pasyvie
siems įsijungti į žiūrovų eiles, 
sudaryti šiai tautinės savigarbos 
demonstracijai gausų foną ir pa
skatinti jaunąją kartą naujiems 
žygiams, kurstantiems lietuvy
bės liepsną.

, (Tęsinys iš pereitos savaitės)
Paskutinėse balandžio mėn. dienose, IMS m. — viename 

kaime prie Jųeterborg, Branderburgo provincijoj rytuose ir pie
tuose be perstojuos girdimas patrankų šaudymas. Kaimas pri
kimštas pabėgėlių ir karių. '

Plento pakraštyje sėdi moteriškė; Pusiau sukniubusi, ne
judėdama, tartum stiklo akimis žvelgia į tolumą. Kristinos S. iš 
Angerapp likimas yra panašus į daugelio kitų. Kai praaidėjo di
dysis bėgimas, kuris ją į šį vienišą kaimą atvedė ir kurio galo dar 
nematyti, susirgo jos abi mažos dukrelės. įsakymas Išvykti atėjo 
staiga. Policininkas tepaaiškino, kad rusai jau tik už lS-oe klm. 
Kristina S. suvyniojo skarlatina sergančias dukras į antklodes ir 
paguldė laukiančiame vežime. Pakeliui viena po kito jos mirė. 
Mediciniškos pagalbos nebuvo. Antklodės* ir buvo pakastos. Kaž
kur... pakelėje... . '

Tarp pabėgėlių sėdėjo ir kunigas Bernardas O., senas, aukš
tas vyras, baltais lyg sniegas plaukais. Jb buvo ligonis, išvargęs, 
nebeturjs jėgų nei keliems žingsniams. Pakeliui lenkai darbinin
kai apiplėšė jo vežimą ir jį patį kartu ra raišu arkliu įvertė į grovį.

" Skausmus kentėdamas keliavo dvasiškis iš vienos vietovės 
Į kitą. Tamsoje staiga už kažko užkliuvo. Pašvietė kišenine lem
pute ir nusigandęs atšoko, čia gulėjo negyva moteris. Daugelis 
vežimų buvo per ją pervažiavę.

Kunigas paguldė mirusiųjų į plento griovį, sukalbėjo maldą 
ir ėjo toliau, kol jėgos jo kojas apleido.

Kelionė tęsiasi. Varginga ir sunki. Tūkstančiai, šimtai tūk
stančių, jei kas skaičiuotų visus tuos, kurie keliauja Brandenbur
go provincijos keliais. Iš paskos rusai. Prieš akis nusiminimas Ir 
vargas.

Tautų kilnojimasis, kokio pasaulis iki Šiol dar nematė. Vien 
Vokietijoje, į rytus nuo Oderio Neisės upių prieš karą gyveno 
apie 10,000,000 vokiečių. Su evakuotaisiais iš didmiesčių tas skai
čius pakilo virš 11 milionų.

Daugau negu pusė šių žmonių tomis dienomis buvo pake
liui. Didžioji dalis apeidami Berlyną veržėsi į Brandenburgo pro
vinciją, lyg į žarną, kuri vis siaurėjo. Vienintėlė viltis tebuvo gen. 
Wenck ir 12-oji armija. Tik pralysti, tik per Elbę persikelti. Tik 
nuo rusų pabėgti. Pas amerikiečius.

Ar vyrai šio generolo, kurio vardas visų viltį palaikė, pa
jėgs atlaikyti tą siaurą laisvą ruožą į vakarus? Ar jie pajėgs pa
sipriešinti rusams, kol visi išsigelbės?

Aš ESU LIETUVIS IR 
TVARKAU Ši BIZNI.

ŠI VIETA YRA ŽINOMA KAIP

VIC’S GULF SERV1CE 
STATION

MES DUOSIME JUMS 
GERIAUSI PATARNAVIMĄ, 
KOK TIKI GALITE GAUTI 
MIESTE. PABANDYKITE. 

VICTORAS SUMAS — vedėjas 
MES DUODAME 
GREEN STAMPS

SUPERIOR AVĖ. — KAMPAS 
E. 66 ST.
EN 1-9713

Tuo metu, kai Rytinės Vokietijos gyventojų minios alkda- 
mos, vargdamos ir mirdamos Brandenburgo provincijos keliais 
bėga, vidury Berlyno sėdi 680 SS vyrų. Jų pareiga saugoti gyvybę, 
kuri su visu tuo, kas aplinkui dedasi, nieko bendro nebeturi — 
Adolf Hitlet gyvybę.

šiame mėnesyje...
... viename miškelyje prie Potsdamo puolantieji rusai tanko 

T-34 priekyje pririšo Raudonojo Kryžiaus seserį kaip skydą nuo 
kulkų...

... Miunchene — mieste ir apskrityje — prie kortelių da
vinio gauna kiekvienas asmuo papildomai po vieną svarą raugin
tų kopūstų...

... naktį į balandžio 10 d., Flossenburg koncentracijos sto
vykloje pakariami admirolas Canarfs, generolas Oster ir teologas 
Dietrich Bonhoeffer...

... naktį iš 12 į 13-ą balandžio miršta JAV prezidentas 
Rooseveit. .

... naktį iš 16 j 17-ą balandžio, dviejų torpedų kliudytas, 
ties Stolpmuende paskęsta vokiečių keleivinis laivas "Goya”. Iš 
6488 karių, sužeistųjų ir pabėgėlių, teišsfgelbstl 106 asmenys ...

... užimtame Aachene nužudomas, specialiai pasiųstų aten- 
tatininkų, amerikiečių paskirtas burmistras Prane Oppenhoff...

... balandžio 8 d. 1946 m. Buchenvraldo koncentracijos sto
vykloje yra 80,813 kalinių. Iš jų 34,000 dirba karo pramonėje už 
stovyklos ribų ...

... balandžio 18 d. į Frankfurt prie Oderio atskrenda iš 
Maskvos taip vadinamoji Ulbricht grupė...

... balandžio 10 <L J. Goėbbela .laikraštyje Daa Releh ra
šo; ”... jei aš į kiekvieno vokiečio vidų įlysti galėčiau, aš įdegčiau 
jų visų sieloje kovos laikų ugnį ir fanatišką pasitikėjimą galutine 
pergale ateinančių trijų mėnesių bėgyje.”

Tuo tarpu Goebbelsas įlindo' į Reicho kanceliarijos bunkerį 
pas savo fiurerį ir pas 680 SS vyrus, kurie giliai po Berlynu, be 
darbo Bėdėdami, tikėjosi tėvynės išgelbėjimo.

Apie paskutines savaites fiurerio bunkeryje yra daug ra
šyta. Tačiau tik dabar, 12-kai metų praslinkus, tėra pakankamai 
istorinės medžiagos, kad būtų galima susidaryti tikslų vaizdą, ką 
Hitleris tomis dienomis pergyveno ir apie ką jis dar svajojo.

Hitleris jau ilgą laiką buvo ligonis, o 1944 metų rudens 
bėgyje jo sveikatos stovi* dar smarkiai pablogėjo.

Gruodžio mėn. gale, jo nuolatiniai galvos skausmai sustip
rėjo. Skrandžio traukuliai padažnėjo. Negalavimai gerklėje grįžo. 
Tačiau Hitlerio pasitikėjimas savo asmens gydytoju Morell buvo 
nepajudinamas.

Prcf. Brandi, kuris 12 matų buvo antruoju Hitlerio gydy
toju, staiga nuo visų pareigų buvo atleistas. Trumpam laikui pra
slinkus, fiurerio įsakymu, buvo suimtas ir nuteistas mirti. Taip 
Morell išsilaikė savo pozicijoj ir toliau gydydamas (prieš kitų 
gydytojų patarimą) savo gamybos tabletėmis ir injekcijomis, be 
kurių Hitleris nebegalėjo apsieiti. ' '

Hitleris negulėjo, bet vaikščiojo. Visi, kurie tik jo gyvenimo 
paskutinių šešių mėn. laikotarpyje jį matė, laikė jį neabejotinu 
ligoniu. ’ ,

— Jo eisena buvo sunki, visa kairioji kūno pusė drebėjo. 
Laikysena palinkusi. '• / .

_ Guderian rašo: : ■■ ■
Jo.judėsiai buvo aepapnutai lėti. Norint atsisėsti, turė

davo kas nors kitas jam kėdę pristumti. . . , .
Pagaliau saųįdp mėn* Ęįtieri* į Bad

Nauiminu Tačiau prasidėjus rusų ofenzyvai jis grįžo atgal į Rei
cho kanceliarijos bunkerį.
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no rusiško priežodžio, "šuo sulo
ja ir vėjas nuneša jo garsą ...”

Jis retai apleisdavo šią, milžinišką betono slėptuvę. Tik 
sausio mėnesio pabaigoje padarė "kelionę” aplankydamas Goeb- 
belso šeimą tams pačiame Berlyne. Tai buvo jo pirmas apsilan
kymas pas Goebbėisus laika paskutinių penkerių metą. Ir tai 
buvo ženklas, kad Berlyno gauleiteris vėl turi pilną jo malonę.

Hitleris atvyko su savo ašmenine sargyba iš šešių SS ka
rininką, savo adjutantu ir buvo tarnu. Šis nešė krepšeli, kuriame 
buvo pakietuks* sausų pyragaičių ir termoso bonka su kava.

ši keista dmvfja praleido popietę besikalbėdami apie 
praėjusias kovos laikus ir apie planus Berlynui atstatyti.
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Prie seno vieikte ii Vltahu* 
| Ukmergę, Mirte ir Bygę, maž
daug u*. 25 km, nuo Vilniaus, 
sene vietovė Maišiagala yra tik 
bažnytkaimio, valsčiaus centras. 
Tai paprastas lietuviškas mies
telis, atrodo, neturį* to istorinio 
gano, kok| turi kiti aplink ViL 
irių esą miesteliai — Kernavė, 
AŪėnal, Krėvė, nekalbant apie 
Trakus. Tačiau, kaip istorikė Dr. 
V. Sruogienė teigia, Maišiogalo- 
je yra miręs ir palaidotas didy
sis Lietuvos kunigaikštis Algir
das.

Dr. A." tapote istorijoje nu
rodyta, kad D. L. K. Algirdas 
yra- mirą* Vilniuje 1377 m. Lie
tuvių Enciklopedijoje irgi tik 
mirties metai paduoti. Tuo tar
pu Dr. V. Sruogienė yra drąses
nė: ji nurodo ir mėnesį (žiūr. 

. 1957 m. gegužės mėn. Karį).
Tok* mūsų istorikų "nesutari

mas” yra vertas dėmesio, skati
nąs Lietuvos istorijos mėgėju* 
daugiau domėtis istorijos pusla
piais, jos "smulkmenomis”.

štai Dr. V. Sruogienė* studi
jos 'Didyste Lietuvos Kunigaikš
tis Algirdas ir Maskva” ištrau
ka:

"ALGIRDO MIRTIS — 
MASKVOS IŠKILIMO 

PRIEŽASTIS”
"Algirdas mirė 1877 m. 

gegužės mėn. pabaigoje. Jis

t.'. . ■
buvė ^kilmingai sudegintas 
ant/ " • —

periate 
bei auksu ataua-

kals. Jte mtn palaidotas 
savu dvare : Vilniau*,

■ Malliogaloije. •>>--;
Dar lM* m.heeflanir*nt 

Maišiognloja teko matyti se
ną pillakalnj, buvusio kuni- 
gaikščio Algirdo d Var o lie- 

. kaną Netoliese, turbūt, te
bėra dar netyrinė
ta to

mirtie, I abe
jonės, buvo . viena . iŠ 
priežasčių, dėt kuriu Mas
kvai vėliau pavyko" taip 
Iškilti. Jis nespėjo įvyk
dyti savo milžiniškų pla
nų Rytuose, U jb aitai* Jo
gaila, nore ir labai stropiai 
stengėsi eiti tėvo pėdomis jo 
rytų politikoje, negalėjo jos 
sėkmingai tęsti, nes buvo 
perdaug apkrautas kitų, la
bai svarbių ir komplikuotų 
reikalų, kurie po Algirdo 
mirties už 
Betoj 
talento bei

Taigi, šių metų gegužės mėn. 
sueina 580 metų nuo. D. L. K Al
girdo mirties. Ta sukaktis nu
kreipia mus į Lietuvos Imperijos 
laikus, į dviejų brolių —- Algirdo 
ir Kęstučio laba! sutartinai val
dytą Lietuvą, kurią vėliau dar

stovą.

labiau išrarafaeo u 
tuvių imte ■ 
tearti 
žius buvo, 
milžinišku* 

teikia ne 
dlnlų 

nereikėjo gfntte r arės beL 
tųjų meškų, nosių ar "aamoje- 
dų”. Sibiras grėsmės nesudarė.

2. Maskvai teko kariauti tik 
vlenamexftronte — prieš Lietuvą 
ir kiek prie* totorius, tuo tarpu 
Lietuvai vis* Miką reikėjo jėgas 
eikvoti rytuose ir vakaruose.

3. Maskvai jau prieš 500 metų 
pavyko paimti į vienas rankas 
pasaulinę ir bažnytinę valdžią — 
didysis Maskvos kunigaikštis, 
vėliau Rusijos caras, buvo kartu 
ir stačiatikių bažnyčios galva, 
panašiai kaip Anglijos karalius 
anglikonų bažnyčios galva, Vo
kietijos kaizeris — pro tęs tonų, 
turkų šachas — muzulmonų ir 
tt

4. Lietuvos valdovai buvo per- 
dideli tolerantai, valstybei susi- 
dedant iš kelias tikybas išpažįs
tančių gyventojų.

5. Lietuvos valdovai neįvedė 
vienos valstybinės lietuvių kal
bos.

6. Lietuvos smukimą galiau
siai nulėmė egoistinė sąjunginin
kės Lenkijos politika.

Ed. Karnėnas

iškilimą;
- s, - .

Jrkitųpegrin-
r". : ' 1 Y.

sutinka it

karų te 
dažniau 
atneš n
Vak. ’t

šiuo „
aueris gali __ 
tuo tikras irgrc 
temos jo ilgos 1

SU RYTAIS V
cijos— NATO ___

Pradeda murmėtiir europiniai 
mokesčių mokėtojai, nęs jų paja
mų dalis eina NATO išlaikyhiui. 
Kai kurie Europos politikai lan
kėsi NATO štabe, ir štai ką jie 
patyrę — sausumos divizijų esa
ma tik 15 ir kovai pasirengę tėra 
amerikinįai daliniai. Prancūzų 
divizijų skaičius sumažėjęs ligi 
vienos.. Dar vis nėra susitarta 
dėl ginklų suvienodinimo.

Įvairūs europiniai' NATO na- 
riai sakosi galį susimobilizuoti 
per tris ligi 45 dienų... Tuo tar
pu, kaip žinoma, atominio karo 
atveju pasirengimas kovai skai
čiuojamas ne dienomis, bet va
landomis. Nesanti koordinuota 
ginklų gamyba, štai pavyzdys: 
prancūzai išleidę net 30 milionų 
dolerių pasigaminti naujai rake
tai ir pasirodę, kad ... JAV su 
britais tokį ginklą jau turi.

Tokie klausimai kelia vis dau
giau nerimo. Jie verčia ir kai ką 
šypsotis.

.« i p»i.)

Bismarko” grįžo 
jomis viltimis ir 

rokai padrąsin- 
idieji vasarą rin- 

fokictijos reikalų, 
■io nuopelnas. Su 
'amerikiečių, jau

iečių ir kitų va
ikinės galvos vis 

į — o ką gi 
d. rinkimai į 

i parlamentą? 
įrodo, kad Aden- 
Sėiėti. Ir jis pats 
^itu laiku numa- 
J kelionės trauki

niu per visą .Vokietiją su trum
pomis rinkinįihėmis kalbomis, 
turės ir tikeUįį'parodyti, kad vo
kiškasis ”der Alte" jau visai at
kutęs po 1955 01. ligos ir vis dar 
energijos kupinas.

Socialistų Ollenhaueris tikisi, 
žinoma, pergalės, tačiau, dabar
tiniam kancleriui esant gyvam, 
neatrodo, kad anas laimėtų, šiaip 
ar taip, vakarai vis meldžiasi, 
kad "der Alte” išgyventų dar 
bent penkeris pietus, nes priešin
gu atveju, Retokai pašlytų visa 
vakarų, strategija Europoje, ži
noma, yra tokių, tik belaukian
čių šio natūralaus gyvenimo įvy
kio — mirties, kuri aplankytų 
tą taip reikalingą vakarų stipry
bei vyrą. Ir tie vis belaukiantie
ji yra susėdę vienoje vietoje — 
Kremliuje... ‘

Puola NATO silpnąsias puses
Visa eilė europinių politikų ir 

kancleris Adenau; ris, besilanky
damas Washlngtone bei prezi
dento ūkyje kreipė dėmesį į vis 
daugiau rūpesčių keliančias silp- 

Įnas Europos gynybos organiza-TAS NE8IGAILRJO!
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Hitlerį agteto dr vtena iš jo trijų sekretorių. Kartą jie 
dviese pietavo. Iki trečios valandos ji turėjo jo laukti. Atvyko 
blogoj nuotaikoj ir sėdėjo prie stalo susiraukęs. Staiga ėmė skųs
tis; kad jis nebegali nirimo bepasitikėti.

— štai, net jo asmeninis adjutantas (Albrecht Bormann, 
brolis Marlių Borumano) neįvykdė jo tiesioginio įsakymo sustip
rinti bunkerį.

Hitleris rėkavo:
— Visi man meluoja. Visi išduoda mane. Aš turiu pražūti. 

Net tie idiotai gydytojai norėjo mane pašalinti. Kas iš manęs būtų 
likę be Morell, to tie ponai neklausė. Jei man kas nutiktų, Vokie
tija liktų be fiurerio, nes įpėdinio neturiu. Pirmasis išėjo iš proto 
(Hess), antrasis nustojo visos tautos simpatijų (Goering), o tre
čiojo nenori partija (Himmler). Be to šis tam visai netinka, nes 
Himmleris yra žmogus be dvasios.

Tomis savaitėmis jis niekuo nebepamtikėjo ir vis kartojo 
Fridriko Didžiojo išsireiškimą:

— Kuo labiau aš pažįsta žmones, tuo labiau mėgstu šunis. 
Kovo mėn. 19 d. Hitleris davė kategorišką ir iki smulkme

nų išdirbtą įsakymą, visose srityse, kur tik priešas įsiveržia, tiek 
rytuose, tiek vakaruose, sunaikinti visas susisiekimo priemones, 
vagonus, sunkvežimius, tiltus, užtvankas, dirbtuves, įmones. Jis 
liepė pakviesti ministerj Speer ir jam pasakė:

— Jei karas bus pralaimėtas, žus ir tauta, šis likimas yra 
nepakeičiamas. Nėra reikalo rūpintis kas tautai vėliau bus reika
linga jos- primityviam gyvenimui. Priešingai, geriau yra patiems 
viską sunaikinti ir sau galą padaryti, nes tauta pasirodė silpna ... 
Vien menkaverčiai karą pergyvens.

Kai tomis dienomis Speer kartą norėjo viena* su Hitleriu 
pakalbėti, šte nesutiko sakydamas:

— Jūs norite man pasakyti, kad karas pralaimėtas ir aš 
turiu jį. užbaigti... Jūs turite suprasti, kad aš nenoriu nei vieno 
priimti "tarp keturių aklų". Kas ra manimi taip nori kalbėti, tas 
visuomet man ką nemalonaus pasakys. O to aš nebegaliu daugiau 
pakelti.

Jo ptdudbtal darėsi vis vienapuaiškeani. Pakartotinai pasa
kodavo apie tara palte įvykius, piečiai kalbėdavo apie šunų dre
sūrą ar nagrinėdavo teta* klausimu*.

Karite! Hitieri* nebeturėjo jokios nuovokos. Po 1944 m. 
gruodžio mėnesyją mpasteeteku Ardėnų ofenzyvos tebuvo be
prasmiai pteuoteta- Laiko kartota padėties aptarimų rūpinda
vosi ratateraKonia, dtekutuodavo vietinio poMbdiio operacijas, 
a. o .s,; beppnįujgj kaltindavo

‘nes apsaugos

Trtenterf ir Hnkenrtsuffen bitą ntetUranteląužrašai.” 
' vadės,

numetė telegramą ant ~~‘
- ^^t^gtteita ■* Vita tai, kg mes praėjusių 5-ių

I Balandtiąteari* TttiMo Betekąs teeosidarė iš 150 km. 
rkarterfaM VaidetijM vteryje. Hitterte *te*jo savo kelio 
Ijgojė. Sli tai žinojo; bet nenortjd net sau^imčiam prisipa*. 

; Ifirti.; Jtedar- vytei stebukle.Stebuklo, kuris vateort ll-ji armi-

« (Buri augiau) - i ,
• - v

z . ■ V f

ito paleldimo raketa (viršuj) Ir'raketos išme- 
iunu Įręių[ųiųu;A<>ĮiAčtej). Da,t^r'atliekami paskutiniai bandymai 
Baltitaortj, kur jos statbmos- Po to bus parvežta'j-Floridą, iš kur 
į erdves buą .iššautas žemės satelitas. Raketa yra 72 pėdu. Sate

litasbus užmautas ant raketos smaigalio;
..i:.";..; .

Gomulka i— žmogus ant vielos 1

Nėra paslaptis, kad dabarti
nio lenkų "boso”, 52 m. amžiaus ’ 
Vladislovo Gomulkos politika i 
gerokai patinka amerikiečiams i 
bei jų sąjungininkams. Ir kai i 
praėjusio mėnesio antroje pusėje : 
jis su "premjeru" Cyrankie- 
wiczium pusiau slaptai lankėsi 
Maskvoje, būta spėliojimų, kad 
Kremlius nutaręs Gomulką pa
žaboti.

Kaip yra iš tikrųjų? Ar šio, 
seno ir aršaus komunisto, norin
čio vesti Lenkiją savu keliu į so
cializmą, padėtis pablogėjo? Šiuo 
metu į tai sunku atsakyti, ta
čiau faktas, kad dėl Lenkijos da
bar varžosi ir rytai ir vakarai.

Gomulkai daug kas pavyko. < 
Kad ir stalinistų išvaikymas. O 
jei jis tvirtai laikosi ir sugeba 
šypsodamasis atsakyti į Chruš
čiovo ar kitų grąsinimus, tai tu
rėtą būti dėkingas dviems veiks
niams. Jie yra — Lenkijos geo
grafinė padėtis ir antirusiškai 
nusiteikusių gyventojų simpati
jos jam pačiam.

Lenkų, sugebančių gaivališkai 
ir romantiškai kelti revoliucijas, 
sukilimo bijosi ne tik Gomulka, 
bet ypač Maskva. Ji gerai žino, 
kad tokiu atveju galėtų būti už
daryti visi pristatymų keliai per 
Lenkiją j rytinę Vokietiją.

Iš kitos pusės, Kremliaus va
dus nukratė šiurpas, kai jie be
jėgiai stebėjo visas Gomulkos 
reformas — religijos laisvės at
statymą, kardinolo Višinskio pa
leidimą, ūkiu visiško kolchozini- 
nto sustabdymą, slaptosios poli
cijos teroro sulaikymą, stalinis- 
tų išvaikymą ir valdžios.

Tačiau reikia atminti, kad 
Lenkijos ūkinė padėtis ir toliau 
labai pašlijusi. Auga nedarbas, 
maisto atsargų nedaug, o jų pri
statymas daug siejasi su Mask
va. Tikrumoje, Lenkija ūkiniai 
žymiai priklauso nuo Kremliaus 
malonės".

Balansą čia stengiasi išlyginti 
JAV, susitarusios su Gomulkos 
delegatais pasiųsti 95 mil. dol. 
vertės maisto, mašinų ir kitų gė
rybių. Bet dar tenka laukti Kon
greso sutikimo, o nemaža jo na
rių priešinasi norui šelpti komu
nistinį satelitą...

Sakoma — Gomulka yra atsi
dūręs pavojingoje padėty ir dėl 
pačių lenkų komunistų partijos 
skilimo. Vieni,, stalinistai, linki 
visiškai pasiduoti Kremliaus įta
kai bei kontrolei, kiti — vadina 
mieji "revizionistai”, trokšt; 
Lenkijai dar daugiau laisvės, ne
priklausomybės nuo Maskvos. Ir 
tuo būdu, šis kovotojas už "len
kiškąjį komunizmą” privalo lavi
ruoti tarp dviejų frontų, nepasi 
duoti daugiau nei į vieną, nei ’ 
kitą pusę, virsta žmogumi, pa
vojingai einančiu augštai nuties 
ta viela ...

Slinku pasakyti, ką atnešė 
Maskvos pasitarimai, bet tik 
aišku. <kad Chruščiovas su sėb
rais vis nerimsta, bestebėdami 
Gomulkos, "nepriklausomojo len
ko” išdaigas. Ar„-Gomulka toliau 
laikysis, parodys artimiausi mė
nesiai. ir gruodis, kai Lenkijoje 

i įvyks kitą komunistų centro ko-

miteto sesija. O tuo tarpu Go
mulka laikomas sfanboliu rytų- 
vakarų kovos — kasįsigalėa rak, 
tinę reikšmę turinčioje Lenkijo
je? ' /M*'

Chruščiovas rodo tvirtą ranką
Politiniai vakarų stebėtojai 

Londone, Paryžiuje ir Washing- 
tone neseniai priėjo išvados, kad 
Nikita Chruščiovas gerokai pa
kilo augštyn ir neabejotinai da
bar turi daugiau įtakos už kitus 
10 prezidiumo narių.

Atkreipiamas dėmesys į tai, 
kad visi pastarieji sovietų posū
kiai buvo Chruščiovo vadovauja
mi. Pvz. posūkis į žemės ūkio pa
kėlimą, dabar industrinė refor
ma, naujovės su valstybės pa
skola, atseit — finansinė politi
ka — visur žymus Chruščiovo 
vaidmuo. .

Ne kas kitas, kaip jis vadova
vo vengrų numalšinimui, atsar
giai laikysenai su lenkais, sovie
tų maiiievrams Art. Rytuose ... 
Kai kas ir spėlioja, kad Chruš
čiovas pamažu virstąs nauju Sta
linu ...

O iš Maskvos pranešama apie 
tokias naujoves: sovietinė spau
da vis daugiau vietos skirianti 
Chruščiovui. Matoma vis dau
giau jo paveikslų, augštieji pa
reigūnai vis dažniau kelią Niki
tos nuopelnus...

Tačiau, kaip pabrėžia stebėto
jai, bent vienu dalyku Chruščio
vas skiriasi nuo Stalino — jis, 
bent kol kas, neturįs savo žinio
je slaptosios policijos ...

IŠ LIETUVOS RAŠO
Nueinu j bažnyčią gegužinėms 

pamaldoms. Kasdien labai daug 
žmonių susirenka. Visi giedame: 
"Marija, Marija, skaisčiausia le
lija”..,..

Taip gražūs žodžiai toliau se
ka, tik, deja, neišsipildo...

• •
Mano paltas 17 metų senumo. 

Dažnai galvoju, kodėl medžiaga 
nebūna 3 pusių ... (Galima būtų 
dar j vieną išversti).

Jaeob E. Hines

paskirtas Clevelando rajono ve
dėju garsaus ežerų turistinio lai
vo Aųuarama, kuris priklauso 
Michigan-Ohio Navigation Co.

Aųuarama, apie kurį jau esa
me anksčiau rašę, nori sudaryti 
turistiniams keleiviams daug 
malonumo, keliaujantiems be au
tomobilio ar su automobilium iš 
Clevelando į Detroitą arba prie
šingai. J. Hines yra 51 m., ilgai 
dirbę vadovaujamą darbą WHK 
ir WTAM — WNBK.

Nikita "šviečia” amerikiečius
Kaip jau spėta, Chruščiovas 

savo pasikalbėjimu su trimis 
JAV žurnalistais, kurį praėjusį 
sekmadienį perdavė amerikiečių 
televizija bei radijas, kalbėjo 
apie sovietų gerus norus bei tai
kos pamilimą.

Ir jei tas valandinis pašneke
sys virto šios savaitės svarbiau
sia tema politiniuose Washing- 
tono bei kitų sostinių sluogsniuo- 
se, tai dėl kelių įsidėmėtinų Ni
kitos išsireiškimų.

Nieko naujo jis nepasakė, kal
bėdamas apie sovietų pasiryži
mą pasivyti JAV, tą "turtingą 
kraštą", sviesto, pieno ir ypač 
mėsos gamyboje. Tačiau buvo 
jau įdomiau patirti, kad praėju
siais metais Ukrainoje menkas 
buvęs kviečių derlius, dar įdo
miau, kad ne sovietai, bet JAV 
esančios užsidariusios ... gele
žine’’ uždanga. Ir įdomiausias 
Kremliaus valdovo plepamosios 
bombos išsprogdinimas, bent 
amerikiečių akyse, buvo tas, kad 
jis išpranašavęs, jog "jūsų anū
kai Amerikoje, esu tikras, jau 
gyvens socialistinėje sistemo
je”. ..

Didžioji Chruščiovo interview 
dalis buvo ne kas kita, kaip so
vietinės propagandos pakartoji
mas. Pvz., kad sovietai ištrauk
sią savo karinius dalinius iš cen
trinės Europos (apie rytinės Eu
ropos pavergtus kraštus JAV 
žurnalistai neišdrįso paklaus
ti....) tik amerikiečiams pasi
traukus iš V. Vokietijos ir kt. 
kraštų arba kad komunistiniai 
režimai Europoje remiasi ne so
vietiniais durtuvais, bet siejasi 
su ... tautų valia. Ir todėl gaila, 
kad amerikiečių klausytojų bei 
žiūrovų masės turėjo visai be 
reikalo virškinti įgrisusią Krem
liaus propagandą bei stebėti, 
kaip Maskvoje patirta, kasdien 
skutamą išpurtusį Nikitos vei
dą...

Su mėsa ir sviestu griausime 1 
kapitalizmą... 1

i
Tuo metu, kai visa sovietija , 

sąmoninama, kaip svarbų žygį j 
atliko partija bei vyriausybė, de
centralizuodama pramonę, Krem- j 
liaus vadų dėmesys krypsta ir į , 
ūkio pakėlimo bedąs. Tas pats 
Nikita Chruščiovas, šiomis die- , 
nomis Leningrade susirinku
siems žemės ūkio darbuotojams ' 
sušuko — Draugai, pasiekimai 
žemės ūky mus įgalina pasiekti 
didžiulį tikslą, pasivyti JAV mė
sos, pieno ir sviesto gamybą ... 
Ir nežiūrint, kad sovietiniai že
mės ūkio sunkumai, apie kuriuos 
Nikita šnekėjęs prieš trejetą ar 
ketvertą metų vis dar nes;; nu
galėti, tačiau jis manąs, kad ir 
ekonomistų apskaičiavimų nepai
sant, reikią pralenkti ir savo jė
gas ...

1961 metai turėsią sovietams 
atnešti pergalę sviesto bei mė
sos gamyboje. Tais metais jie 
gaminsią jau daugiau nei šio, 
atsilikusio kapitalistinio krašto, 
žemės ūkis. Tuo tarpu, kaip ko
munistų "bosas" turėjo pripažin
ti, pažangiausiame pasaulio kraš
te — S. Rusijoje — žemės ūkio 
gamybą taip atrodė: per pasta
ruosius metus sovietuose paga
minta 71 svaras mėsos vienam 
gyventojui, gi JAV net 226 sva
rai, Pieno pagaminta 259 kvor
tos, o Amerikoje — 362 su puse 
kvortos," o sviesto vienam gyven
tojui sovietuose teko 6 svarai, 
gi JAV — 8 su puse svarų ...

Optimizmas žmogui, matyti, 
daug reiškia, nes Chruščiovas, 
kaip paprastai orkaniškai nesu- 
valdąs savo žodžių sriauto, že
mės ūkio darbuotojams šaukė, 
kad, girdi, kapitalistų neįmano
ma perauklėti. Juos tik kapai ga
lėsią išgydyti... O sovietinė 
programą sviesto, mėsos ir pie
no srityse esanti tas pats, kaip 
vandenilio bombos išsprogdini
mas ... Jei sovietai pralenksią 
amerikiečius mėsos, sviesto bei 
pieno gamyboje tai, girdi, kaip 
torpedų paliesti turės griūti ka
pitalizmo stulpai...

Tai didelė naujovė. Vis dėlto, 
vakaruose esą sovietų gyvenimo 
stebėtojai labai abejoja, kad 
Chruščiovas su savo nepažabotu 
optimizmu galėtų žymiai pakelti 
sovietijos gyventojų gerbūvį, jau 
nekalbant apie kapitalizmo su
griovimą;

Kas yra stebėjęs galvijų ūkį 
bei pieno gamybą S. Rusijoje, 
tvirtina, kad jie kai kuriose sri
tyse esą žemiau carų laikų ly- 

• gio .. . Ir dėlto. Chruščiovo žo- 
:■ džiai 'greičiausiai nueis vėjais, , 
- nes anot jo paties pacituoto se- Kiniją požiūriu.

Teks keisti T. Rytų politika?
Tie svaičiojimai per kelias die

nas visai išblės, kaip nublunka 
visi Kremliaus propagandiniai 
burbulai, šią savaitę ir neabejo
tinai artimiausioje ateity ypa
tingai šio krašto politiniai sluog- 
sniai bei viešoji nuomonė jau žy
miai rimčiau rūpinsis, ką daryti 
su JAV politika abiejų Kiniją 
požiūriu.

Po Formozos riaušių, praėju
sią savaitę britu ir kitų Vakarų 
valstybių nutarimas atpalaiduo
ti prekybinius varžtus su rau
donąja Kinija gerokai nepatiko 
Washįngtonui. šios savaitės pra
džioje krašto sostinėje pradėti 
pasitarimai, komentatorių spau
dimas (W. Lippmann) ir kt. ro
do, kad pamažu einama prie lig
šiolinės, kietos politikos peržiū
rėjimo. Pagrindiniai ji nebūsian
ti pakeista, patikrino Dulles; 
bet... jausdamos izoliaciją iš iš
orės, JAV jau rimtai gali imtis 
keisti savo nusistatymą abiejų
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Hoovero rekomendacijos__tik
ne mums ...

Trumanui prezidentaujant 
Kongresas pavedė buvusiam res- ' 
publikonui prezidentui Hoover 
išnagrinėti visą valdžios tvarky- ' 
mosi sistemą, nes, su prezidentu 
Rooseveltu valstybės kaštai kilo 
ir kilo.

Rūpėjo kur nors rasti taupy
mo pagrindą. Ir Hoover komisi- , 
ja, apie tris metus tyrinėjus, 
patiekė smulkų raportą, kurio 
laikantis valstybė gali sutaupyti 
bilionus dolerių.

Koks buvo naujai išrinkto pre
zidento Eisenhovverio didžiavi
masis, ir bendrai respublikonų 
džiaugsmas, kad jų partijos 
žmogus patiekė tokį aiškų vals
tybės pinigų sutaupymo planą!

Tačiau dabar matome, Hoove
ro planas respublikonams buvo 
naudingas ir girtinas kai demo
kratai valdė ir kai žmonės neri
mavo, kad mokesčiai perdideli. 
Bet kai atėjo respublikonas Ei- 
senhovver, Hoovero pasiūlymai 
visai užmiršti. Dar ko gero, jei
gu Hoover, jau apie 85 metų 
žmogus, dar gyvens, susilauks 
pajuokos iš savo naudingo darbo.

Hoovero taupymo rekomenda
cijos pasirodo jau nesąmonė, nes 
Eisenhowerio biudžetas, liepos 1 
dieną prasidedantiems naujiems 
metams yra toks didelis, kokio 
niekad nebuvo taikos metais.

Dabar jau šešeri metai po Ko
rėjos karo, ir penki metai po 
Trumano prezidentavimo, prieš 
kurį Eisenhoweris kandidatuoda
mas 1951 metais skelbė, kad grą
žins šaliai ekonomiškumą, tau
pumą, ir sumažins gyventojams 
mokesčius.

72 bilionai dolerių!

Be kelių šimtų milionų dolerių, 
Eisenhowerio biudžetas sekan
tiems metams siekia beveik 72 
balionus dolerių. Ir tas iššaukė 
gyventojų nepasitenkinimą, o 
taip pat ir kovą kongrese. Nors 
senatą ir atstovų rūmus sudaro 
demokratų dauguma, kuri logiš
kai tik ir turi neigti priešingos 
partijos prezidento darbus ir 
biudžetą, bet ir patys didieji res
publikonai, kaip senatorius 
Knowland — respublikonų ma
žumos vadas senate, o taip pat 
ir kiti reikalauja prezidentą ma
žinti biudžetą, nes jie atsisako jį 
tvirtinti.

Gelbėdamas savo poziciją Ei- 
senhoweris poros savaičių bėgy
je kalbėjo per televiziją į krašto 
gyventojus, teisindamasis ir įro
dinėdamas, kad biudžetas tik 
toks didelis tegali būti priima
mas, jei norima išvengti kraštui 
pavojaus iš sovietų pusės. Ge
riau, jis sako, leisti dolerius ir 
duoti draugingoms šalims para
mą doleriais, negu amerikiečių 
kareivių kraują lieti.

Bet ir tokie jaudinantieji pri- 
vedžiojimai nenuramino nei vi
suomenės, nei spaudos nei kon
greso. Prezidentas buvo įspėtas 
nevykdyti savo sumanymo ieš
koti biudžetui pritarimo visuo
menėje; buvo sakyta, kad jis su
silauks tik didesnio priešingumo, 
kas ir pasireiškė, pasakius tas 
dvi kalbas per televiziją.

Įvairių departamentų veiklos 
kaštai — greta krašto apsaugos, 
militarinių jėgų išlaikymo ir ap
ginklavimo, sudaro dar savas di
deles bilionines sumas, kurias 
prezidentas ir jo kabineto sekre
toriai atsisako mažinti.

Ohio senatorius Frank J. Lau- 
sche (iš Clevelando) man rašo, 
kad sekančių metų biudžetan Ei- 
senhoweris įjungė 16 haujų prie, 
dinių sričių, kuriomis iki šiol fe- 
deralė valdžia neužsiėmė ir ku
rioms dabar pridėta šimtai mi
lionų daugiau.

Kiek valdžios veikla kaštavo 
seniau
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1932 metais, Hoovero paskuti
niais prezidentavimo metais, vi-

sos federalės valdžios veikla rei
kalavo tik $6,600,000,000 me
tams. Rooseveltui prezidentau
jant, dar karui neprasidėjus, 
1940 metais kovai su bedarbe 
skiriant daugiau pinigų, biudže
tas pašoko iki $9,200,000,000.

Antrojo pasaulinio karo eigo
je, 1945 metais, karo vedimui ir 
visų sąjungininkių valstybių ap
rūpinimui, biudžetas iškilo iki 
$98,400,000,000. Bet 1948 metais, 
Trumano laiku, vėl nuslūgo iki 
iki $33,000,000,000.

Korėjos karui vesti 1951 me
tais biudžetas vėl pašoko iki $98 
bilionų.

Korėjos karą baigus biudžetas 
sumažėjo, ir dar buvo žadama 
mažinti, ypač tuo respublikonai 
prašė išrinkti Eisenhowerį pre
zidentu. Eisenhoweriui pirmais 
metais sumažinus kaštus, biu
džeto suma buvo $65,560,000,000. 
Bet po to vėl palengva didinta 
iki dabar, kada išrinktas antram 
terminui Eisenhoweris sumanė 
padaryti rekordą pinigų leidime.

Žinantieji įrodė, kad bilionai 
eikvojami. Pav. karinėje srityje, 
kur nors kariuomenės, jūrų lai
vyno ir oro laivyno vadovybės 
galėtų būti sujungta po viena 
vadovybe. Dabar jos kiekviena 
atskirai biudžetus teikia, lenkty- 
niuodamos viena su kita, karo 

, ginklus ir savo karinius lėktuvus 
statydinasi, viskam dvigubai pi
nigus leidžia. Užsakymus dauge- 

! lio dalykų, kaip pav. ginklams 
į dalių, perka keliasdešimčiai me

tų, nors kas antras, trečias me
tas nenaudotus karo ginklus at
meta, pavadinę "pasenusiais” ir 
naujus užsako. Aišku, kad tos 
dešimtims metų supirktos dalys 
ateity naujiems pabūklams ne
tiks.

Visuose departamentuose tar
nautojų perpildyta tiek, kad jų 
algoms dabar reikia tiek pinigų, 
kiek 1930 metais visos krašto 
valdžios veikla atsiėjo. Valdinin
kai ir tarnautojai Washingtone 
vienas kito nesusigaudo, neran
da savo viršininkų, kurie galėtų 
pasakyti ką kas turi veikti.

Bergždi eikvojimai yra dar ir 
tokie: šešios atskirų departmen- 
tų komisijos leidžia milionus do
lerių padidinimui šalyje paukšti
ninkystės ir jos produkcijos. Sep
tinta komisija dirba leisdama 
milionus supirkdama kiaušinių 
perviršių ar tą perviršių paša
lindami, kad nesudarytų rinkoje 
perdaug kiaušinių.... 

Nepriklausomos Lietuvos statybai— Prekybos ir Pramonės Rūmai Kaune.

Notų produkcijoje ir melagystėje niekas 
Kremliaus nepavys

Nuo kovo mėn. pabaigos ste-; 
bime vienintėlį istorijoje reiški
nį. Dienomis ir naktimis Krem
lius dirba ir visam pasauliui 
siuntinėja notas. Ten dirba visos 
Kremliaus bosų galvos, o per
traukų metu ruošia banketus, 
kuriuose sakomos puolančios Va
karų demokratijas kalbos, kar
tais paglostančios satelitus.

Pirmoji "atominė bomiba”, il
gas grąsinantis Bulganino laiš
kas atiteko Norvegijos min. 
pirm. p. Gerhardsenni.

Vėliau Kremliaus notos pasi
pylė j Europos, Art. Rytų ir j 
šiaur. Afrikos valstybes.

Galima būtų prileisti, kad pa
siųstos notos kaimyninėms vals
tybėms, kaip Bulganinas "išaiš
kino” savo baiminimąsi, kad 
Kremlius ir turi baimintis savo 
šešėlio. Kodėl Kremlius siunčia 
grąsinančias notas toms valsty
bėms, su kuriomis visai neturi 
bendrų rubiežių ir randasi už' 
"jūrių marių” nuo Sov. Sąjun
gos?

Notas gavo šios valstybės, o 
kaikurios ir po kellas: Norvegi

GEROS ŽINIOS VISIEMS
KURIE NORI SIŲSTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ AR 

KITAS SSSR DALIS
Po didelių šios firmos pastangų INTOURISTas vėl patvarkė,

vartoti drabužiai siunčiami Į Lietuvą ir kitas SSSR dalis būtų vertinami 
kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai šios firmos Įstaigose bus 
Įvertinami realistiškai, tad

NEREIKĖS MOKĖTI Už NEŠIOTUS DRABUŽIUS 
tiek, kiek už naujus, o tik tiek, kiek tie drabužiai verti vietos rinkoje.
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Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas: 
PHILADELPHIA 6, PA.
716 Walnut St., Tel. LOmbard 3-3455. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

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

NEW YORK 23, N. Y.
1991 Broadwąy. Tel. LYceum 5-0900. 
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ja, Švedija, Danija, Prancūzija, 
Izraelis, Anglija, Marokas, Sau- 
di Arabija, Libija, Italija, Islan
dija, Ispanija.

Vak. Vokietija gavo tris no
tas: pirmoji — grąsinančioji, 
kad kilus karui kris bombos iš 
abiejų pusių ir Vokietija bus pa
versta kapinynu; antrojoje siū
loma atnaujinti draugiškus san
tykius, kokie buvo Rapallo lai
kotarpyje (apie Molotovo ir Rib- 
bentropo paktą nepaminėjo); 
trečioji kancl. Adenaueriui įteik
ta gegužės 4.d., kur perspėjama, 
kad vokiečių armijos nebūtų 
ginkluojamos atominiais gink
lais.

čia buvo paminėtos svarbes
nės notos, kurias Kremlius iš
siuntinėjo šio žemės rutulio vals
tybėms. Nęi imperatorių, nei'ka- 
ralių ir net diktatorių valdymu 
laikais, tokių notų, perspėjimų 
ir grąsinimų tvano dar istorijoje 
nebuvo. Net ir savo pačiame di
džiausiame pablūdime Hitleris 
nebuvo linkęs tokias diplomati
nių notų gamybai, o juk kariavo 
beveik prieš visą pasaulį — prieš 
Lenkiją, Pranoūziją, Angliją, 
Norvegiją, Belgiją, Olandiją, 
Ameriką, Jugoslaviją, Graikiją, 
Sov. Sąjungą, prieš įvairias reli
gijas, tautybes, prieš savo gene
rolus ir draugus, (savo ranka nu
šovė gen. Roel^mą).

Visą laiką fetitleris nenorėjo 
kautis dviejuose frontuose. Ne
žiūrint visų jo nenorų, visvien 
turėjo rimtų kautynių net pen
kiuose frontuose: mušė jį iš va
karų ir rytų, iš oro ir jūrų, o vi
duje veikė pogrindžio armijos.

Kremlius į visą pasaulį išlei
džia dešimtimis notų, net pa
greitintu tempu, taip kad jų ga
vėjai net nespėja į jas duoti at
sakymus — nota,veja notą.

Toks notų gausumas lyg ir 
sakytų, kad Kremliuje vyksta 
kas tai nepaprasto;

Nereikia būti Pentagono ar 
NATO štabo aukšto rango kari
ninku, o .kiekvienas ir pilkasis 
protaujantis žmogelis supranta, 
jei Kremlius išdrįstų paleisti 
nors vieną raketą, į tą valstybę, 
kuriai grąsino notomis, tai tą 
pačią minutę į Sov. Sąjungą pa
sipiltų ištisas raketų ir bombų 
lietus, viską paverčiantis į pra
garo naikinimą. Sovietai tikrai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimimimiiinnHminimniiiii

O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

. RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00. 
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00!. 
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. . 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50. 
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik'visoe pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas,' kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, KUTKAUBKO, fiABA- 
NLAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIČKUSNĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos. : 1'7

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą. . i . • --J'

Ką bepirktumėtė pasiteiraukite pas J. Karvelį, 8322 S. Hajstod 
St, Chicago, UĮ. Telef. YA 7-0677. z

‘ P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštus.
Miuiiuiiiiiiiiniimm

nebespėtų išleisti antrosios ra
ketos.

Vakarai visai netetiki Sov. 
Sąjungos Politbiurui, todėl sku
biai ir ėmėsi visų galimų apsau
gos priemonių, atidžiai seka vi
sus jo ėjimus ir realiai padėti 
vertina, nes juk nuo to priklau
sys viso pasaulio ateitis.

K. M. Juozas Šarūnas

Teisman karididhta^'ii. E. Ka- 
minM(^b^Ui@> 
ir B. Kulys. Garbės Gynėjo pa
reigoms, kandidatuoja —- H.Lu- 
kaševičius ir V. Augulis.

PIRMOJI IŠKYLA

(sks) Geg.26 d. Chlcagis ”Li- 
tuanicos” skautų tuntas Labda
rių ūkyje turėjo smagią iškylą. 
Pradžioje slctn. J. Kaunas pra
vedė pašnekės], po kurio 5 skau
tai davė įžodį. Priešpietis užbaig
tas žaidimais puikiame miške. 
PiėtumB atėjus pravestos virimo 
varžybos. Gryno oro sužadintas 
alkis ir skautukų sugebėjimas 
jiems davė progos skaniai paval
gyti šioje Iškyloje, nes pietūs bu
vo gerai pagaminti. Vakarop pra
vestas laužas, kurį pradėo tauti
nio ugdymo vadovas ps. V. Vi- 
jeikis. Su maloniais įspūdžiais 
grįžta Chicagon.

PAS ARGENTINOS SKAUTUS
(sks) Iš Argentinos gautomis 

žiniomis ten gyvenąs sktn. gen. 
T. Daukantas sutiko būti LSB 
Užsienio Skyriaus ryšininku 
santykiuose su kitų tautų skau
tais tame krašte. Jam talkinin
kaus skn. V. Sviderskas. Tuo pa
čiu lietuviškai skautijai Pietų 
Amerikoje bus platesnis akira
tis, nes naujasis skautiškas am
basadorius eidamas 73 metus 
yra pilnas jaunatviškos energi
jos, o be to turi plačius ryšius su 
kitų tautų visuomenininkais bei 
skautų vadovais.

Tarp kitko, mūsų skautai Ar
gentinoje ryžosi talkininkauti 
LSB Džiamborės Fondui, išleis
dami ispanų kalba leidinėlį apie 
lietuvius skautus. Tai bus labai 
vertingos lauktuvės mūsų džiam- 
boristafns Jubiliejinėn Džiambo- 
rėn Anglijoje išleisti. Lėšos šiam 
reikalui telkiamos pačių skautų 
bei jų bičiulių tarpe Argentinoje.

SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS 
BUENOS AIRES

(sks) Gegužės 25-27 d. Buenos 
Aires mieste ' buvo užsieniečių 
skautų Argentinoje suvažiavi
mas. Suvažiavimą raštu pasvei
kino lietuviai skautai.

KORI’! VYTIS RINKIMAI
(sks) Šiuę metu Vyksta kores- 

pondencinjai Stud. Skautų Korp! 
Vytis centrinių organų rinkimai. 
Visiems vytiečiams išsiuntinėti 
balsavimo lapai ir su jais surišta 
informacija. Balsai išsiunčiami 
rinkimų komisijai nevėliau š. m. 
birželio 17 d. (pašto antspaudo 
data) adresu: 'R. Kezys, 180 Hen- 
drix St., Brooklyn 7, N. Y.

Šiuose rinkimuose Korp! Vy
tis valdybon kandidatais pasiū
lyti: P. Abelskis, V. Germanas, 
A. Jakubauskas, J. Liubinskas, 
A. Marchertas, A. Mickevičius ir 
J. Ulėnas. Kontrolės komisijon

Įt; y

Kun. P. Dziegoraičio 
/ pagerbimas

Buvę Schenfeldo stovyklos 
Ventojai š. m, birželio mėn. 23 d 
5 vai. p. p. rengia šv. Jurgio pa- , 
lapijos salėje kun. Petro Dziego
raičio sutikimo-pagetbkno pobū
vi-

Visi buvę Schenfeldo stovyklos 
gyveitojai ir Clevelando visuo
menė kviečiami skaitlingai. da
lyvauti.

Pakvietimus galima gauti 
spaudos kioske ir pas rengėjus.

PAVASARINIS VADŲ 
SĄSKRYDIS '

(sks) Chicagos, Clevelando, 
Detroito ir kt. vietovių skaučių 
vadovių ir sk. vadovų sąskrydis 
bus birželio 15-16 d. Linkų va
sarvietėje, Christiana Lodge and 
Cottages, Edwardsburg, Mich. 
Nuo Elkhart gelež. ir autobusų 
stoties tik 6 mylios.

Programoje bus praktiniai sk. 
užsiėmimai ir pratimai. Prama
tyta laiko diskusijoms, Seserijos 
bei Brolijos vadovų sueigoms. 
Tuntininkai-kės bei paskirų vie
netų vadovai atsiveža praneši
mus iš vietovių veiklos.

Sąskrydin kviečiami visi va- 
dovai-vės, pradedant nuo sldlti- 
ninkų aukštyn, — skautininkai, 
akad. skautai, vyr. skautės, sk. 
vyčiai ir atskirais atvejais kiti 
skautai tuntininkų nuožiūra.

Sąskrydžio dalyvio mokestis 
už abi dienas $7, kurių $2 įmoka
mi registruojantis iš anksto (iki 
birž. 8 d.) pas sktn. A. Kliorie- 
nę, 1407 So. 48th Ct., Cicero, III. 
Kartu pranešamos žinios apie re
gistruojamąjį — pavardė, var
das, patyrimo ir vyresn. laips
niai, pareigos ir įstojimo data sk. 
organizacijom Dalyviai atvyksta 
uniformuoti. Patalynės ir indų 
nereikia vežtis. Sąskrydis prade
damas birž. 15 d. 10 vai. ryto.

Iki pasimatymo jaukioje Lin
kų vasarvietėje — pavasario ža
luma tviskanjioje gamtoje!

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Aceident Policy. 
Iki $5,000 apdraudė tik už $5.00 

per metus.
Gyvybės, nelaimiu, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2188

Baltic Delicatesaen 
krautuvės savininkas

nori žymiai praplėsti savo pre
kybą. Reikalinga daugiau darbo 
rankų ir kapitalo. Besidomintieji 
prekyba prašome skubiai teirau
tis parduotuvėj žodžiu ar telefo
nu HE 2-2395. Pageidaujame ir 
žmonių iš Naujosios Parapijos 
ar iš St. Clair rajono, nes pre
kyba numatoma išplėsti Ir tuose 
rajonuose.

Išnuomojamas kambarys 

moteriai arba senesnio amžiaus 
vyrui. Galima naudotis virtuve 
ir vonia.

1370 Giddings Rd.
HE 1-8259*

Skaitydami KARĮ būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos Istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimus iš 
įvairių laikų.

Metinė prenumerata $5.00 pra
šykite: KARYS, 918 Willoughby 
Avė., Brooklyn 2L N. Y.

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

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

Siuntiniai išsiunčiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima.

Veikiama specialiu susitarimu su INTOURIST (Maskvoje ir siuntiniai 
siunčiami j visas Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami čia, taip, kad gavėjas 
neturi primokėti.

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo ištaigose )uri {vairių 
audeklų, maisto produktų ir kitų savo klijentų patogumui.

Siuntinius galite Parcele Dep. Globė Travel Seryice Įstaigoms siųsti 
paštu, tuoj gausite sąskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir išsiųsti 
paskyrimo Vieton. ‘

Savo siuntinius siųskite per įstaigą, kuri savo pasitikimumą Įgijo 25 
metą geru patarnavimu. . ■ , ' ‘

Prašykite informacijų ir katalogų.

< *

PAULINA' 
MOZŪRAITES, 

agentu

sioj JAV institucijoj, dabar turįs 89 m. 8 mėn. ir 5 d-.'ftii’tfouijirt'iti ' 
rius Theodore Groen (D.) iš R. L



ir

LEIMON'S GAFE

KE 1-9737

Ieškoma moteris

Parduodamas namas

apy-

Jų motelis, kurks vadinasi Tu- 
cky’s Garden Motei, pasiekiamas 
važiuojant Rt. 42. Tikslus adre
sai z Raute 42, Strongsville, Ohio.

kaimiškų duonų, impor- 
vokiškų, macus ir kt. Be 
priimami ir tortų užsaky-

Ii

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILI IR 

TUO ŠUTAI PYTI!

524 E. 120 St. MU 1-5132
Šaukti prieš 9 vai. ryto arba 

po 5 vai. vakare.

>• tinti

' Sav. J. Švarcas
1251 Addison Road 

Tel. HE 1-6352
Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

iš
1909 m. dai

Amerikoje vadinama.-

J. S. AUTO SERVICE i 
I

vienos šeimos, 8 kamb. 4 k. apa
čioj, 4 viršuj. Vonia. Gaso šildy
mas. Garažas. Kaina $11,500.

šaukti: GA 1-4576.

P. J. KILI?

VISŲ LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA 
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kili gėrimai.

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

731 E. 185 ST.

s

Dirva Nr. U * W mfr.JĮ & -
•- •-

I Br ■ ■lir i M!1 J

CLEVE- 
'ĮįįpB

Amerikos Lietuvių Tarybos Cle- 
velftndo skyrius laukiasi į visų 
patriotiškai nusiteikusių lietu- 
vių ilrdid' ir kviečia;

1. parodyti kaip galima dides
nį tautinį drausmingumą, kovin-

Mūsų tautinių lokių vado
vams; p. RauUnaltieriei, p, Ba
giui Ir p. Aukštuoliui susirinku
sių buvo pareikšta gili padėka.

Aldonos Valaitytės ir 
Vytauto Kamanto sutuoktuvės

(vyksta šį šeštadienį, birželio 
mėn. 8 d. 10 vai. Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. Vaišės įvyks
ta 6:30 vai. New Windmeer sa
lėje— 13929 Euclid Avė.

gumą vienybę, visomis prie-1 
mbnšmia šalinant iš lietuvių tar-i 
po bet kuriuos nesutarimus, gin- ’ Mums miela pasveikinti jau- 
čuąar kivirčus;

2. galimai glaudžiau burtis į 
centrines visuotinas Amerikos 
lietuvių organizacijas — Ameri
kos Lietuvių Tarybą is Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę — ir sa
vo aktingu dalyvavimu jose gy
vinti jų veiklą bei gausiomis au
komis remti jų darbus ir žygius 
kovoje už tautos išlaisvinimą;

3. visomis progomis organizuo
tai ir pavieniai rodyti savo kas
dienei aplinkai bolševizmo pavo
jų pasaulio civilizacijai ir krikš
čioniškos kultūros pažangai;

4z vieningai ir visuotinai remti 
mūsų besimokantį jaunimą, ku
rio apsišarvavimas moderniomis 
mokslo žiniomis bus neįkainuo
jamas turtas, kai iš griuvėsių 
teks atkurti naują nepriklauso
mą Lietuvos valstybę; jungti 
mūsų jaunimą j lietuviškąjį vi
suomenę gyvenimą, kad lietuvy
bės idėja niekada nesutirptų avė-, 
čioje aplinkoje.

Lietuvos okupacijos ir didžių
jų trėmimų sukakčiai prisiminti 
bei kovos valiai ir nuotaikai su
stiprinti Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrius drauge d° miesto centro. Y ra patogių 
su latvių ir estų tautybėmis ren- 17 kambarių, kiekvienas su TV, 
gia Clevelande didžiulį protesto' telefonu, oro vėsinimu ir kitais 
susirinkimą, kuriame kviečiame moderniniais patogumais, 
visus lietuvius galimai gausiau ir 
visuotiniau dalyvauti ir drauge 
pareikšti savo protestą prieš mū
sų kraštppkųpaciją.ir tauto# j^- 
nocidinį naikinimą. •> .

Protesto susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio mėn. 16 d., 
Engineering Building salėje, On- 
tario ir St. Clair kampas (įėji
mas iš St. Clair). Pradžia 4 vai. 
po pietų.

Tik visuotinas Clevelando lie
tuvių dalyvavimas protesto susi
rinkime parodys mūsų tautinį so- 
lidarumą ir nepalaužiamą vieny
bę kovoje su bolševizmu ir už 
Lietuvos išlaisvinimą bei at
kreips svetimųjų dėmesį mūsų 
bylai.

nuosius, ypač kad Vytautas Ka- 
mantas, būdamas labai judrus 
visuomenininkas, jaunimo orga
nizatorius ir drauge bandąs 
plunksnų spaudos darbe, yra ne
mažai ir mums talkinęs.

Geriausios laimės ateities gy
venime!

ypatingai Eddy — St. Clair n 
. 'T'. '

Suinteresuoti namų pirkimu kre
* t -7‘V >

’ Juozą Mikonį, i

HA Y NAUSNER REALTY

ar namuose MU 1-2154

6

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas Y 
12913 St. Clair Avė.

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

J. C1JUNSKAB 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžiu* 
apyrankes ir kiths brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar-
>as prieinamomis kainomis. 

753 E. 118 Si. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

Mirė Anupras J. Gaižutis, 
gyvenęs Perry, Ohio. Mirė ligo
ninėje birželio 2 d. 5 vai., vėžio 
liga.

Į Ameriką buvo atvykęs 1913 
m. Paliko žmoną Amiliją. Lietu
voje liko dvi seserys, o viena se
suo Brazilijoj. Taip pat ir du 
brolio sūnūs: Juozas su i 
gyvenąs Čikagoje ir Kazys su 
seime gyvenąs Clevelande.

Anupras J. Gaižutis visą laiką 
buvo susipratęs lietuvis, skaitė' 
lietuviškus laikraščius, kiek svei
kata leisdavo talkindavo lietu
viškiems darbams.

Tautinių šokių šokėjų 
pasirodymas,

kurį rengė bendruomenės 
linkė, kad sutelktų kiek lėšų vy
kimui į Chicagą, praėjo gražiu 
pasisekimu. Grandinėlės jaunieji 
šokėjai ir Čiurlionio ansamblio 
jau vyresnieji, pašoko eilę maty
tų ir Clevelande dar pirmą kar
tą rodytų šokių.

Tik svečių galėjo kur kas dau
giau susirinkti. Teisingai pro
gramos vedėjas p. Peckus pa
stebėjo, kad perdaug šnekam 
apie lietuvybės išlaikymą, o 
praktiškai mažai darom. Kur su
sirenka mūsų jaunimas, kur rei
kia juos paremti, ten mūsų nėra.

Programą paįvairino svečiai 
serbai, pademonstruodami savo 
šokius. Deja, jie negali lygintis 
mūsų tautiniam šokiui. Jis per
daug vienodas, šūkavimu kiek 
laukiniškas.

E. ir VI. M asla uska i nupirko 
didelį motelį,

esantį už 16 mylių nuo Clevelan-

Baltic Delicatcssen (6908 
Superioi) pasiūlo savo 

klijentams
Kepyklos gaminių skyriuj: lie

tuviškų kepyklų Europos ir St. 
Clair gaminius, Kanados rupių, 
latvių 
tuotų 
t<. čia 
mai.

Mėsos produktų skyriuj: kai-' 
miško stiliaus dešras, skiian-' 
džius, palengvicas, importuotus 
ir vietinius rūkytus kumpius, 
krakovskas dešras ir kt.

Delikatesų skyriuj: šprotus, 
minagas, įv. silkių gaminius, 
skumbrijas, ungurius, lašišas, 
bulvinius miltus ir jų gaminius, 
halvą, puikiausių saldainių ir t.t.

Gėrimų skyriuj: įvairius vy
nus ir šampanus, alų, vaisvande
nius, likerius.

Be to laikome įv. rūšių kai
miškus, importuotus Tilžės ir 
olandiškus sūrius, sviestą dide
liuose gabaluose ir t.t.

Prašome atsilankyti ir pasi
žvalgyti.

GERI J^IAi

E. 127 St. į šiaurę iš St. Clair. 
6 kamb. colonial,‘.2~ garažai, rei
kalingas remontas, prašo 11,990 
dol.

Neff Rd. — E. 185 St. 5 kamb. 
bungalow, gaso ąjĮildymas, ga
ražas, prašo tik $13,70 ».

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.

Šaukite Paul Mikšys i 
telef. LI 1-8758 arba office 

Kovac Realty 
960 E. 185 St.

KE 1-5C80

JUMS GERI NAMAI
J. P. Mull-Muiiolis 
6606 Superior Avė/

Whitney. Vienos šeimos
kamb., nauja gazo krosnis, ge
ras garažas, erdvus kiemas. 
$8,8j0.

E. 79 — St. Clair. Vienos šei- 
šos 6 kamb., < garažai. $9,800.

E. 74. Į šiaurę nuo Superior,
2 šeimų &-5. $14,000.

E. 65 — St. Clair. Vienos šei- 
šos 7 kamb., 3 mieg. ir vonios 

“. uu j kamb. žemai, nauja gazo krosnis, 
seiraa; pilnas rūsys, labai gerame sto- 

;vyje. $10,200. Galima pirkti su 
I nedideliu įmokėjimu.

E. 87 — Kosciuszko. Vienos 
šeimos 4 mieg., išbaigtas trečias 
aukštas, nauja gazo krosnis, 2 
vonios. Tinka didelei šeimai; ir 
nesunku perdirbti į 2 šeimų. Ga
ražai. $12,000.

Šv. Kazimiero par. Vienos šei
mos 4 mieg., moderniška virtu
vė ir vonia. Kaina buvo $12,500. 
Savininkas turi greitai parduoti, 
dabar prašo $11,500.

Eddy Rd. — St. Clair. 2 šeimų
5-5, namas gerame stovyje. 
$17,9 JO.

E. 170 — St. Clair. Vienos šei
mas 6 kamb., garažas. $11,600.

Giddings. 4 kamb. ir virtuvė 
žemai, 3 kamb. ir virtuvė viršuj, 
1'3 vonios, 2 garažai, labai gra-' j j » .
žus ir didelis sklypas (40x182). ’
Nauja gazo krosnis apšildo visą su 3 miegamaisiais. Įrengiamas 
namą. $9,000. . trečias aukštas. Gaso šildymas.

E. 76 — St. Clair. 2 šeimų 5-5. Į Garažas.
Iš lauko ir vidaus neseniai išde- 
koruota. $14,609.

E. 77 — Korman. 2 šeimų 6-6. 
mūrinis, nėra garažo. $17,900. 

Bendradarbiai 
Algimantai Dailidė ir 

Antanas Gailiašis 
: UT 1-2345 HE 1-8516

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
WADE PAKK REALTY CO. 

7132 \Vade Park Avė.
Arthur O. Mays, broker

Telef.: UT 1-7551

Kuiiuaaniii’iinutfiiiKiHiiinriui!,

GERI NAMAI

namų

Šv. Jurgio parapijos rajone 2 
šeimų namas. Po 6>-ir 6 kamb. | 
Geram stovy iš vidaus i'r lauko. 
Tik $2509 įmokėti. Prašoma 
$13,500.

Chimes Realty 
šaukit V. Baniimį 

tarp 10 vai. ryto ir 6 vai. vakaro
UT 1-0328

----- .------ 1--------------a .. —

KĄ REIŠKIA 
KRISTUI ŽMOGUI? <

Kiekvienas asmuo pripažįsta , 
Jėzaus Kristaus istorinį buvimų 
pasauly, kai jis riišo nietų skai- / 
čių. Kristaus gyvenimas buvo z 
toks nuostabus, kad žmonės ne- 1 
buvo patenkinti Jį priimti kaip 1 
paprastą pranašą arba mokytoją. ■

Nė vienas negyveno kaip Jis, ( 
tarydamas tik gerą. Nė vienas ( 
nemirė kaip Jis, sakydamas apie ( 
savo priešus: "Tėve, atleisk ( 
iiems, nes jie nežino ką jie da- < 
o”. Bet kiti numirė už gražius . 
dcąlus. Koks buvo Jėzaus skir- 
ingumas? '

Visi žmonės, kurie miršta pa- 1 
tilieka kapuose. Kapas negalėjo i 
sulaikyti Kristaus. Jo prisikėli
mas yra visų svarbiausias fak
tas, apie kuii liudija verti pasi- 
.ikėjimo liudininkai. Jis yra vie- 
įintelis Išganytojas; esu užtik-i 
rintas, kad Jis yra Dievo Sūnus.

Jis pats sakė: "Kas klauso ma
ro žodžio ir tiki tam, kurs yra 
Mane siuntęs, tas turi amžinąjį 
gyvenimą ir neeina į teismą, bet 
š mirties pareina į gyvenimą. 
(Jono 5:24). Toliau Jis sako, 
'Aš esu kelias, tiesa ir gyveni
mas. NĖ VIENAS NEATEINA 
PAS TĖVĄ, KAIP TIK PER 
MANE” (Jono 14:6). Nė vienas 
kitas religijos vadas gali taip pa
tvirtinti. Jis yra gyvas, ir už tai, 
galime per Jį eiti pas Tėvą. Tik 
per Jį galime apturėti savo sielos 
išganymą ir ramybę.

Kodėl man reikia apie tai ra
šyti? Už tai, draugai, kad mano 
nuomonėje, mūsų tautiečiams 
reikia skelbti grynąjį, atgaivi
nantį Evangelijos Žodį. Mes per 
daug esame girdėję apie tikybas 
ir politines reformas. Grįžkime 
prie Kristaus ir Jo žodžio. Aš 
taip rašau už tai, kad myliu Jėzų 
Kištų, nes Jis pakeitė mano gy
venimą, man suteikė išganymą, 

nebeturiu baimės dėl ateities. 
Skelbia:

VV1LLIAM SH1MKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3. Ohio

drauge gyventi s.i viena mote
rim dideliam bute. 7 dol. savaitės 
nuoma.

Mrs. N. Gcrdulis,
459 East 121 St.
Tel. UL 1-2746

JfiZUS
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PRADEKiT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai 
6712 Sunerior Avė. HE 1-2488
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

nGERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ
... o.<U '.

rat jes m oa «h jch rahwa Aara soa ra« a* ««Msawajea w

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta EzcIIa Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: XVA 1-2354

į
l

t
Asą fata ta rafa ya racafas® Ys* t®L® Tafaf® tatKžWk >

Visi, norintieji žaisti futbolą 
(eoccer),

prašomi susirinkti žemutinėje 
lietuvių salėje penktadienį, hir-1 
želio mėn. 7 d., 7:30 vai. vak. Bus 
tariamai dėl treniruočių. Kvie
čia sporto klubas žaibas.

Prieš perkant liaują ar geres- 
įį naudotų automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.5' 
iž $100 perkant naują mašiną 
ir 6% perkant naudotą mašiną. 

■ skaitant ir gyvybes draudimą.
šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183

LOKOROaiCATESSiN
_ -i; jftampąn'R, W D Superior). :;

Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan-
kykit J mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti. 
• •; Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų. sky- 
riiį ir pardavinėti liėtuyių mėghunus maisto produktus.

miui puikiaūsla Uutuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
irvyntt- ' " • . ' • ’ . ‘ "

a. V J . . .. , •. L ■ ■ ‘ • -

nūs maisto produktus.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy- 
mas^greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių {dėjimas.

Parduodami amžini aku- 
•' mnliatoriai.

‘ 24 hours towing.
I Dienos telef.: HE 1-6352. 
■ 1 Nakties telef.: LI 1-4611.

CADMIJAUS 
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

E'in'P' je naudojamas nuo 
radir.vi dienos 
tibeviel.ąi. 
amžinu.

Neger.da nuo šalčio, karščio 
elektros smūgi'). Daug kitų geri 
savyl ių Garantijos laikas neap 
ribotas.

Supaži idinimui parduodama: 
papiginta kaina. Skambinkite B 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei 
kniaukite garažuose.

BALTIC SUiTLY CO.,
71 E. 207 St., Euclid 23, O.

ls
L iet u • ' i į t'i o n ė. 

Atli.ka namų c...''<no darbus 
lauko ir
677 E. 128 S.

Telef.: MU l-85t,f

Pilnai padengta apdrauda III 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

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

PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR K A 
NORS DARYDAMI

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

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

LIETUVIŲ KLUBAS
35 SVI’ERIOR AVĖ. EX 1-1143

<109 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Oliio
■ ll'I.SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: l’ENINSULA 2521 

pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

ST. CLAIR BAKERY 5
Sav- O’Bėll-Obelenis G

6212 Superior Ąvenue Tel. E N 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Širve*!- Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite į vairiau šią. vyną, alų ir geriausius mėsos 

' produktus.
Kreipkitės j mus b būsit patenkinti

J AKU D S & SON
FUNERALHOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della.E. Jakulis & William J. Jakulis 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 luotai simpatingo ir rimto patarnavinjo 

6621 Edna:Avėnue’ ENdicott-1-1763
936 Enst 185 Street KE M770

•.j

•t'
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B. PETKONAS

E
Jis jausmas geram lie- 

a svetimas. Iš tikrųjų 
^artais daugiau senti- 
rjįme lenkų tautai ir jos 
■kaip kad atroro.

i' i L j

*4*<lMk<:i r adiuinist tari jog adresas — DIRVA, 1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderace 
1-6344, Reduktorius Balys GAID2IŪNA8 (buto telefonas: GL 1-8978). . .

IL'VI

pasąmonėj, nors mes jo ir kra- 
tytuipšmiš.
„.Xra^|ę$phkų tarpe žmonių, ir 
tarp mūsų pačių, kurie iš šito 
blėstanČlb'ąnlagonizme nori įžiū
rėti mūpųįneapykantį Visai lęn- 
kų tautai, ši ----- ------ ”
tuviui;^ 
gal rneis 
fįięntųįKii 
kultūrai;!,.., ___

Pirmutinė mūsų pareiga yra 
skaityti’tuos taip yasinamus 
mūsų .savimeilei nemalonius is- 
torijOTf'Imus. Povytaūtinė epo
cha -yrageriau paremta patiki
mais šaltiniais. Ji yra daug išsa
mesnė; kaip tie migloti Mindau
go ar net vėlesnių, mums taip 
prie širdies valdovų valdymo 
laikai.

Ši antroji mūsų istorijos dalis 
turi net didelės didaktinės vertės 
kaip visai tautai, taip ir jos at
skiriems nariams: Per astra et 
aspera.

%
tant istorijoj, esą krikšto metu 
Vytautas su Jogaila buvę verė- 
jais, verčiant žmonėms maldas 
lietuviškai Tikrai būtų įdomu, 
jei rastume kur Vytauto išverstą 
Tėve mūsų ...

Kad reikalas ne taip paprastas 
buvo lietuviškai perduodant 
krikščionišką žodį, matome iš 
pirmųjų lietuviško rašyto žodžio 
pastangų Mažvydo ir Daukšos 
asmenyse, šie vyrai tikrai buvo 
lietuviai ir lietuvių kalbą gerai 
mokėjo, bet savo raštuose buvo 
priversti vartoti eibes lenkiškų 
ar gudiškų barbarizmų. Mat, be
veik neįmanoma buvo rasti lie
tuviškų žodžių aukštesnėms krik
ščioniškoms sąvokoms perduoti.

Ligi reformacijos ir ilgą laiką 
po jos vyravo bendra nuomonė, 
kad lietuvių kalba yra perdėm 
pagoniška ir kaip tokia tinka tik 
kasdieniniam mužikų susižinoji
me. šia kalba krikščioniškas Die
vo žodis daugumui tuometinių 
dvasiškių atrodė kaip šventva
gystė arba blevizgojimas prieš 
Dievą.

Gimtosios kalbos puoselėjimas 
tais amžiais atrodė ne ką geriau 
ir Vakarų Europoj, pav. Vokieti-, 
joj, nes mokslinė ir rašto kalba 
buvo lotynų, kurią vėliau pradė
jo išstumti prancūzų kalba. Net 
ligi reformacijos vokiečių kalba 
buvo bernų ir landsknechtų kal
ba, bet jokiu būdu ne mokyto 
žmogaus.

Sulenkėjimą mūsų bajorijos 
pirmoje eilėje nereikia laikyti 
vien unijos padariniu, šis faktas 

..... ..............(.........    ,............yra daugiau padarinys epochinės 
pastangas tauta sukrikščioninti, j dvasios, negu politinių aplinky- 

šiai formaliai krikšto akcijai, Taip pat būtų netikslu kal- 
praskambėjus, tauta beveik du tinti mūsų bajoriją ir iš dalies 
šimtmečius faktinei paliko stab
meldiška. Aukštoji Bažnyčios va
dovybė net ligi reformacijos pra
džios nematė reikalo padaryti 
pastangų, ka<’ misijinis žodis bū
tų skelbiama- vimtaja kalba. Tuo 
būdu krikščie- ybė pasidarė taip 
vadinama lenku tikyba, kur len-

1 kų kalba pavirto neatskiriama 
šios "polska viera” dalimi. Ir ne
mokėjimas lenkiškai buvo apsi
leidimas šitaip suprastos krikš
čionybės požiūriu.

Reikia neužmiršti, kad oficia
lioji arba rašto kalba Vytauto 
laikais ir vėliau Lietuvoj buvo 
gudų kalba, arba geriau sakant 
gudų-lietuvių kalbos žargonas. 
Juk net ligi 16 šimtmečio pusės 
niekam nė j galvą neatėjo ban
dyti rašyti ir lietuviškai. Niekam 
turbūt nė neprisapnavo, kad 
bent Lietuvoje dirbantiems <jva, 
siškiams reikia parašyti bent 
koki sielovados rankvedį.

Tarp to meto Dievo žodžio 
skelbėjų buvo ir geros valios 
žmonių, bet ligi 16 šimtmečio nė 
vienas nedrįso laužyti nusisto
vėjusios tvarkos bandant ir pa- 
praščiausius poterius išversti lie
tuviškai. Reikia šypsotis skai-

Inteligentų vaikai pirmieji išeina' svetimų dievų garbinti. — 
Lietuvius bajorus palenkė religinė brolybė ir lenkų herbai. — 
Tikrasis lenkinimo kelias ėjo ne per bajoriją, bet per bažnyčią.

----- Kas lietuvius išvedė j naują laisvės rytą.

Tik už 49 mylių nuo Londono, yra garsios Cowdray pilies griuvėsiai, keleivius iš svetimi kraštą vilio- 
jantleji legendų legendomis. ‘

II

(B. d.)
sistatyta dėl pasiuntinybės rei
kalų vedimo artimiausiu laiku.

čius. Ji mėgdavo žmones, ypač 
lietuvius. Visi lietuviai Jai buvo 
mieli ir malonūs. Ji mėgo susi
tikti, senus laikus prisiminti. Su 
kiekvienu Ji rasdavo reikiamą 
kalbą. ,

Jos dėdė Tumas-Vaižgantas 
gražiai perduodavo savo mintis 
raštu. Bronė Klimienė gi mokė
jo gyvai ir vaizdžiai pasakoti 
aukštaitiška tarme, kurią labai 
didžiavosi, apie savo jaunystės 
ir tų laikų žmonių pergyveni
mus, surištus su Lietuvos atkū
rimu.

Nepriklausomo gyvenimo pri
siminimai Jai buvo šventi. Lie
tuvių tremtinių partiniai ginčai ...„
Jai buvo visai nesuprantami ir organizacija ir veikimas būtų 
svetimi. Ji buvo begalo humaniš- tikslingiau pritaikyti esamoms 
ka, kiekvieną žmonių silpnybę'Amerikos lietuvių veiklos sąly- 
mokėjo suprasti ir dovanoti. Ji.goms. 
neturėjo priešų, visi Ją mėgo ir 
visiems su Ja buvo lengva ir ma-

si, be galo ir be krašto jį mylin
ti, herojiškai pakelianti kiekvie
ną sunkumą, kad palengvintų jo 
likimą. Bet narvai, sveikata dėl 
didelio sielvarto, dėl ilgo lauki
mo įr kentėjimo neišlaiko. Su 
begaline vyrui meile širdy, po 
trumpos operacijos, saulėtą ge
gužės 12 dieną, 4 vai. ryto, pati 
švelni ir graži, lyg. gėlė, miršta.

Jos vyras nujautė nelaimę. Po 
ilgoko tylėjimo kaip tik Jos mir
ties dieną patelefonavo. Jam bu
vo atsakyta, kad žmonos nebėra. 
Vargšas, net į laidotuves atvykti 
negalėjo, tik prašė, kad nuo jo 
būtų daug, labai daug gėlių.

Laidotuvėse dalyvavo sūnus 
Petras jr., duktė Eglė su vyru, 
ištikima senutė Emilija ir būre
lis bičiulių.

Bronė Klimienė, nežiūrint to
kių sunkių pergyvenimų, visados 
buvo giedri ir linksma, mėgdavo
ir pajuokauti. Bet iš kitos pusės lonu. 
mokėjo atjausti ir kitų rūpės-1 Vincenta Lozoraitienė

A. a. Bronės 
Meginaitės-Klimiėhės 
brangiam atminimui

Amerikos Lietuvių 
Tautines Sąjungos 

imi šias
To meto Lenkija buvo aristo-jvos interesus nuo Lenkijos inte- 

kratinė monarchija, bet faktina resų ir dėl jų kovojo, 
valdžia buvo ponų rankose. Len
kų ponija — bajorija buvo pa
siekusi gana aukštą kultūros 
laipsnį. Ji buvo užtektinai susi
kristalizavusi ir valstybiniai įsi- 
samonijusi.

Lenkų valdantysis sluoksnis 
kaip tautos dalis, savo dvasia, 
gal buvo lietuviems arčiau prie 
širdies, negu kiti. Mat, kalbėjo 
slavų kalba, kuri Lietuvos bajo
rijai daugumoj nebuvo labai sve
tima, tuo būdu sudarant sąlygas 
asmeniškiems ryšiams.

Taigi Lenkijos ir Lietuvos uni
jos faktas savo praduose gana 
natūralus ir imponuojantis. Abi 
pusės iš šios unijos tikėjosi lai
mėjimų: lenkai tikėjosi sustip
rėti grumiantis su rusais bei 
kryžiuočiais, lietuviai siekė tuo 
keliu ypač rytų atžvilgiu politi
nės stabilizacijos,. bet labiausia 
didelių kultūrinių laimėjimų.

Lietuves ir Lenkijos susivieni
jimo kelius 1"-16 šittitrtiėčiubse 
reikia laikyti k. H vi matele iš
eitim iš to meto susidariusios 
būklės. Gal būtų gahma ; iūrėti 
tam tikro neapdairumo pa įra
šant atskiras šio vienijimosi sii'J 
tartis, ir padaryti priekaištų pa
čiam Vytautui už lenkams pada
rytas perdideles nuolaidas žiūrint 
mūsų akimis. Prisipažinkim, kad 
visi šios vienijimosi akcijos už-j 
kulisiai mums ne pilnai žinomi, 
ir to meto dvasia, ypač Lietuvo
je, mums neatskleis pilnų veidu 
jau tik dėl išgyventų šimtmečių 
nuostolių.

Pirmas mūsų daromas prie
kaištas, kad per uniją mūsų ba
jorija besiekdama taip sakant 
Vakarų kultūros sulenkėjo. Ir 
blogiausia, atitruko nuo savo 

, tautinių kultūros požymių, tuo 
t būdu nuo tautos kamieno. Čia 

būtų sunku bajorus apkaltinti 
tam tikru tautiniu apsileidimu. 
Tai išplaukia iš bendro nutau
tėjimo dėsnio: aukštesnis kultū
ros laipsnis veikia į žemesnį im
tinai ligi gimtosios kalbos. Ypač 
tai jautrus pakilesnis sluoksnis, 
kaip pažangesnis, šis dėsnis ga
lioja ir šiandien.

Tik pažiūrėkime, kas dedasi 
Amerikoj ? Kas daugiau pasine- 
ša svetimos kultūros linkme? Ar 
prasčiokas — beraštis, ar tai va
dinamas inteligentas? Atsaky
mas aiškus — inteligentų vaikai 
pirmutiniai išeina svetimų dievų 
garbinti.

Specifinė to meto mūsų bajo
rijos nutautėjimo priežastis, tai 
susidariusi lietuviu ir lenkų ba
jorų religinė brolybė. Per sąjun
gą su lenkais ir per dekoravimą 
Lietuvos bajorus lenkiškais her
bais, lietuviai ir lenkai bajorai 
pasidarė juridinėmis giminėmis. 
Savaime suprantama, kad vie
šuose santykiuose buvo pradėta 
vartoti vyresniojo giminaičio 
kalba ip jį pamėgdžioti. Reikia 
atminti, kad 14-15 šimtmečiuose, 
ir net vėliau, tautini-n reikalai 
buvo kitaip suprantami.

Nors mūsų bajorija kalbėjo
lenkiškai, bet save 1.
viais, sąmoningai skyrė Lietu-)

Mūsų bajorijos tautinė ir vals
tybinė sąmonė išblėso tik prade
dant 18 šimtmečių, kada abi val
stybės susiliejo galutinai vienon 
"Szespospoliton”. Ši "Szespospo- 
lita” pagimdė naują sąvoką, ku
rioje lietuviškiems interesams 
nebepaliko vietos. Su šia nauja 
sąvoka išgyveno mūsų bajorija 
net ligi 20 šimtmečio pradžios ir 
tuo būdu sudarydama mums sun
kumų kuriant Lietuvos nepri
klausomybę. Prisiminkim Pil
sudskį, Želigovskį ir mūsų dau
gumą dvarininkų.

Pats tikrasis pačios tautos len
kinimo kelias ėjo ne per bajoriją, 
bet per bažnyčią. Ir labai cha
rakteringa, kad mūsų valdovai, 
pradedant Vytautu, žiūrėjo Į 
krikščionybę, ypač į tautos su- 
krikščionijimą, labai iš forma
lios pusės. Net pats Lietuvos 
krikštas daugina panašus į tam 
tikrą politinį farsą, kaip į rimtas

Grįžau iš Bronės Kimtienės 
laidotuvių. Numečiau ant Jos 
karsto, pagal prancūzų gražų pa
protį, gėlių, vietoj gniūžtės že
mės, kaip pas mus Lietuvoj bu
vo priimta. Ir vis negaliu įsisa
moninti, kad Bronės Klimienės 
nėra, kad Ji yra mirusi. Ji vis 
dar stovi akyse šviesi, linksma, 
graži, su savo nuo eilės metų 
žilais plaukais, gyva ir judri. O 
Jos sidabrinis juokas vis dar 
skamba ausyse.

Jos gyvenimas ne labai links
mai klojosi. 1‘agimdydama ant
rą vaiką — sūnų — Ji sunkiai 
suserga (įsiuva. Per aštuonerius 
metus beveik neapleidžia sanato
rijos. Sveikatai pasitaisus, užei
na antras pasaulinis karas. Vo
kiečiai užima prancūzų Rivierą, 
kur Ji bu šeima gyvena, areštuo
ja ir išveža Jos mylimą vyrą. 
Bronė Klimienė palieka su vai
kais Eglė ii Petru, bei ištikima 
Emilija.'Jrturi dabar ir vyro pa
reigas eitf ir visus gyvenimo 
sunkumus pati pakelti.

■r
Baigėsi karas. Lietuvą užplū

do bolševikai. Tūkstančiai lietu
vių apleidžiu savo kraštą bėgda
mi nuo boUįęyikų žiaurumų. Bro
nė Klimienė laukia grįžtant savo 
vyro, bet nesulaukia. Ir tik vė
liau sužino, kad jį bolševikai iš
vežė į Sibirą.

Bronės Klimienės nusimini
mui nėra ribų, bet Ji kitiems to 
neparodo, nes žino, kad žmonės 
apie svetimus vargUB nemėgsta 
klausyti, todėl tarp žmonių Ji 
stengiasi bųti visados linksma.

Tik po dešimties metų ateina 
laiminga žinia, kad vyras grįžo 
iš Sibiro į Lietuvą. Džiaugsmas 
begalinis, bet kančios dar nesi
baigia, nes nuo kalėjimų iškan
kintam ir suvargusiam ligoniui 
bolševikai neleidžia grįžti pas sa
vo mylimą'imoną.

Dabar Bronė Klimienė kitos 
minties nei kito rūpesčio neturi 
kaip tik padėti vyrui, materia- 
liai-pakietais ir moraliai-laiškais 
Ji gyvena tik savo vyru. Ji, lyg 
Aldona iš Adomo Mickevičiaus 
poemos, yra visai jam atsidavu-

1) ALTS Seimas, apsvarstęs 
Amerikos Lietuvių Tarybos veik
lų ir Sąjungos dalyvavimų joje, 
pritaria Sąjungos atstovo Tary
boje adv. A. Olio mintims, pa
reikštoms jo pranešime seimui ir 
paveda Sąjungos Valdybai for
muluoti pasiūlymų, kaip ALT

2) ALTS Seimas yra nuomo
nės, kad ALT, Sąjunga, nesilp- 
nindama savarankios iniciatyvos 
bei reiškimosi visuomeninėj-kul- 
tūrinėj veikloj, turėtų sustiprin
ti savo pozityvų dalyvavimą ir 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės veikime.

3) Sąjungos Valdyba skatina
ma baigti spręsti jaunuomenės 
organizavimo klausimą Sąjungos 
ribošė. ■; -

Lietuvos atstovavimas nenutruks
(Atkelta ii 1 pel.)

monialuose (tokiu titulu veikiąs' 
pasiuntinybės vadovas, net ir la
bai'ilgai išbuvęs pareigose^ ne
taptų pasiuntinių dekanu, kokiu 
buvo tapęs ministeris Žadeikis), 
bet tai nesudaro jokio skirtumo 
pačiuose atstovavimo reikaluose.

Po kiek laiko mirė ir min. Feld- 
manis. P. Dinsbergs, tada jau 
pirmasis sekretorius, vėl atliko 
tuos pačius formalumus ir vėl 
laikinai ėjo pasiuntinybės reika
lų vedėjo pareigas, šį kartą devy
nis mėnesius, ligi min. Zarinš 
paskyrė j tas pareigas nuolatinį 
pareigūną, ministerį Spekke. 
Šiuo metu p. Dinsbergs jau yra 
pakeltas į pasiuntinybės patarė
jo laipsnį, tai yra, dabar jis yra 
tokio paties laipsnio, kaip ir p. 
Rajeckas.

P. J. Rajeckas formaliai nie
kad nėra buvęs pasiuntinybės se
kretorium Washingtone. Toki.ose 
pareigose jis yra buvęs Londone, 
o vėliau buvo pasiuntinybės pa
tarėju Berlyne. Karo metu jis 
Lietuvos Diplomatijos šefo buvo 
perkeltas į pasiuntinybę Wa- 
šhingtone, kurį laiką j žemesnio 
(attache) titulo pareigas, o vė
liau buvo įteisintas, kaip pasiun
tinybės patarėjas. Jis šiuo metu 
laikinai eina pasiuntinybės rei
kalų vedėjo pareigas, kadangi tos 
pareigos jam atitenka, automa
tiškai pagal jo padėtį pasiunti
nybėje. Jokios kitos valstybės, 
kad ir labai galingos ir Lietuvai 
draugingos, vyriausybė jo į tas 
pareigas neskiria. Ar jis bus pa
kirtas ir nuolatiniu pasiuntiny

bės reikalų vedėju, ar tam bus 
ieškoma kito 
ateities dalyk 
iš latvių pasi 
precendentųj tfciid*lyl(sįi 
džiami ne akubomisririn

tbent dėl to klausimo sprendimo 
'procedūros, atrodo, netenka vers- 
tią kokiais nors spėliojimais, nes 
ta procedūra yra žinoma ne tik 
iš latvių turėtų precedentų. Tuoj 
po min. žadeikio mirties tuo pro
cedūros klausimu pasidomėjo ir 
amerikiečių laikraštininkai. Jie 
nespėliojo, o atsiklausė Valsty
bės Departamento protokolo sky
rių, kurio atsakymą ir paskelbė 
"New York Times” bei abu Wa- 
shingtono dienraščiai.

Tas atsakymas skambėjo taip: 
"Stasys Lozoraitis, head of Li- 
thuania’s diplomatic service will 
name .the successor”. Tai yra, 
"Stasys Lozoraitis, Lietuvos dip
lomatijos šefas, paskirs įpėdinį”.

Min. Lozoraitis apie dvi sa
vaites praleido Washingtone, 

' kur, kiek tenka patirti, buvo nu-

4) Pavedama Sąjungos Valdy
bai sudaryti pradžią metinės 
*ALT Sąjungos šventės tradici
jai.

5) ALT Sąjungos Seimas reiš
kia nuoširdžią padėką Sąjungai 
draugiškai spaudai už padarytus 
Sąjungai patarnavimus; drauge 
seimas paveda Sąjungos valdy
bai sudalyti atitinkaiftą komisi
ją, kuri informuotų spaudą bei 
radijo tarnybas apie Sąjungos 
veiklą bei užsimojimus ir rūpin
tųsi Sąjungos reikalų gynimu 
viešumoje; šios komisijos pirmi
ninkas informacijos tikslu turė
tų būti kviečiamas j Sąjungos 
Valdybos posėdžius.

lenkus už sąmoningą lietuvių 
tautos lenkinimą, sakysime kad 
ir politiniais tiklsais.

Šita kylanti pagieža visam len
kybės kompleksui, vartant povy- 
tautinius istorijos lapus, ir vis
kam kas lenkiška, vėlesniais mū
sų romantikos laikais !r net ne
priklausomybės metais taip va
dinamoji litvomanija pldukia iš 
kitų šaltinių, šitas antagonizmas 
priklauso bendram mūsų .tautos 
priespaudos ir baudžiavos turi
niui. ■ - .

Šita baudžiavinė priespauda, 
kuri Rytų Eusopoj ypač sunki 
buvo, per šimtmečius iškasė ne
užlyginamą prarają tarp tautos 
masės kaip prispaustųjų, ir tau
tos aristokratijos — kaip pri
spaudėjų. šitas ašaromis nužy
mėtas tautos neapykantos jaus
mas neišsiveržė pas mus sponta
nine revoliucija, kaip Prancūzi
joj, bet jis pagimdė dvasines re
voliucijos akstinus, kurie buvo 
laidas, ilgai vergavusiems lais
vės rytan išeiti. Daug kas pasi
keitė, bet šis neapykantos kom
pleksas savos žemės dvarui kaip 
priespaudos siuboliui su lenky
be ir jos kaiba, dar gyvas mūsų

■i 
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firaining stovykloje kartoels šUka-
jja Kaiiejo,
laikė lietu- Kiekvieną šeštadienį,.!

I

net iki . ............._ , ____
rinio parado vaizdas, ruošiantis 50 metų sukakčiai

pavyzdžiais ;j$b$ 
kurie suslrėiįgą 
dotuves domėdami 
lioniu, kiek jerpalikimų

Dar ir. dar kartą 
kad svarbu šiuo atvejė yra tai, 
kad Lietuvos atstovaivtaan Wa- 
shlngtone nei ^vienai dienai nėra 
nutrūkęs. O kas tą atstovavimą 
vykdo ar vykdys, yra tikrai an-
traeilia klausimas. VisdėJto. Jęi,^ 
norima-patenkinti pmalsumą^tail ‘ tik Caaar»«, įtakiiwi vokiečfų pomlkal,^bet lr daiit Bėtiivli,


