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Išlaidų apkarpymai palies ir krašto ūkla| gyvenimą- — Siaurina
mos visos ginklo rūšys. — Gyventojai mažiau brenda į skolas. — 
JAV svarsto būdus apsiginti ir drauge nugalėti priešą. — Vakarų 
Europos kraštai galėtų gintis tik atominiais ginklais__ JAV daug

pasiekė karo aviacijos srity.

Pirmoji nukenčia aviacija
Pastaraisiais metais išlaidos 

gynybai šiame krašte siekė ligi 
40 2 bilionų dolerių, o dabar nu
sistatyta ligi kitų metų birželio 
30 išleisti ne daugiau kaip 88 
bilionus. Tad ir prasidėjo apkar
pymai, dabar pasiekę 2.6 bilio
nus ir artimoje ateity numatyta 
išlaidas dar mažinti.

Pati pirmoji apkarpymų auka 
— aviacija. Sulaikyti užsakymai 
tai pramonei, siekia pusantro bi- 
liono ir manoma, kad aviacijos 
darbuose atleidimų skaičius ga
lės pasiekti 100,000. Pvz. Kali
fornijoje sustabdžius Navaho 
raketos gamybą, tik viename 
miestely Los Angeles miesto ri
bose į bedarbių eiles išėjo 12,000 
darbininkų.

Siaurinama sprausminių nai
kintuvų ir B-52 ir B158 bombo
nešių gamyba. Greitu laiku val
džios aluogsnlai padarys spen
dimą atsisakyti ir nuo kitos vai
ruojamosios raketos gamybos — 
artimojo skridimo Jupiterio ar 
Thor’o.

Aviacijos gamybos apkarpy
mai turės atsiliepti ir į jai talki
nančių pramonės šakų darbą. 
Pvz- naftos, degalų pramonėje 
gamyba sumažėsianti ligi 15% 
ir tai pramonei tie apkarpymai 
padarys nuostolių tarp 115 ir 170 
milionų dolerių.

Reikalas taupyti privers dau
gely JAV vietų sumažinti avia
cijos bazių statybos darbus, kai 
kur juos visai sustabdyti, o už
jūrių bazėse neišvengiamai susi
dursime su aviacijos personalo 
mažinimu, bazių plėtimo siauri
niam ir kt.

to gynybos Brityse. Sausumos 
kariuomenė, šiuo metu turinti 
kiek mažiau kaip 2-3 milionus 
vyrų, tikimasi per kelis mėne
sius sumažinti ligi pusantro mi- 
liono karių. O divizijų skaičius 
galjs būti susiaurintas ligi 13. 
Aviacijoj? iš šiuo metu turimų 
vadinamų 137 sparnų (dalinių), 
siaurinimų pasėkoj liks vos 120. 
Gi laivyne (š 970 karo laivų, bus 
palikta maždaug 900. Bendrai 
paėmus, išlaidų susiaurėjimas 
gynybos srity, imant paskiras 
pramonės šakas, sieks tarp 5 ir 
10 nuošimčių.

tas šimtas tūkstančių bedarbių, 
ir tie visi tūkstančiai, dirbę avia
cijoje, laivyne ar sausumos ka
riuomenės žinybose, bei tie 300,- 
000, numatyti atleisti iš kariuo
menės, pakete darbo išteklius 
krašto Ir galės Jungtis j kitas 
pramonės šakas, daugiau j pri
vatų sektorių. Aišku, kad sun
kiau bus rasti darbų, ir juo la
biau tokj, kokio pageidaujama.

Jau pranešama ir apie tam tik
rą gyventojų nuotaikųkitėjimą. 
Jau ne tokiu tempu tie krašto 
gyventojai brenda j skolas. Na
mų pardavimas sulėtėjęs. Nebe 
tokiu smarkiu tempu įsigijami 
nauji automobiliai Jau juntama 
tendencija daugiau taupyti, bet 
mažiau skolintis.

Neseniai paskelbtas įmokamų 
sumų sumažinimas perkant na
mus (su valdžios apdraustomis, 
vad. FHA paskolomis), numa
tytos stambios sauskelių, plen
tų ir namų statybos — štai prie
monės, kurios laikomos atsaky
mu į pastaruosius gynybos išlai
dų apkarpymus.

Infliacija — dalinis apkarpymų 
kaltininkas

Ne tik pačių JAV, bet ir kitų 
kraštų gyventojai lengvai gali 
iškelti klausimą — kas gi darosi 
su Amerika? Kodėl taip staiga 
imta karpyti išlaidos gynybai ir 
tuo pačiu ją silpninti bei kelti 
pagrįstą džiaugsmą anapus 
Kremliaus sienų?

Autoritetingi Šaltiniai į tai at
sakys — tai dalinė priemonė su
stabdyti vis labiau %igalinčios 
infliacijos priešpuolį. Ir juo la
biau, kad išlaidos, augančios 
ginklavimosi reikalams, tą in
fliaciją tik stiprina, čia turinti 
įtakos ir tendencija mažinti mo
kesčius, o tai įmanoma tik su
mažinus krašto išlaidas, šios gi 
daugiausia reiškiasi gynyboje, 
tad ieškant išeities ir tenka 
griebtis karpymų gynybai. In
fliaciniai veiksniai, tikima, kiek 
pažabojami, tačiau krašto pajė
gumo sumažėjimo sąskaita .,.

NusiginkJnpja ir Europa
Kai Londoną ąiėnesiais tebe

trunka nusiginklavimo pasitari
mai, . Vakarąl^duoda pavyzdį. 
JAV pirmoeipątstambiai apkar
pė savo gynylsąą; išlaidas, o eu
ropiniai jų sąjęmįrininkai vis la
biau mažina savo gynybos pajė- 

rimįja kariniai.
Britanija pirmoji Eu-

gas ir... si
Štai, D. 1__ .______________

ropoję drastišku būdu ėmėsi 
(Perkelta j 4 psl.)
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Ai* vasar* daug mOaj jaunimo stovyklauja (vairiose stovyklose. Ten mokosi bitinų.gyvenimui žinių, tivynžs pa
žinimo, geresnio tėvų kalbos žinojimo. Nuotraukoj elevelandietės skautės mokosi pirmosios pagalbos. Dirvos nuotr.

UNIJOS, BENDROVES IR VYRIAUSYBE 
ATSAKINGI UŽ INFLIACIJA

Atsisakoma laivų, mažės karių 
skaičius

Apkarpyti bilionai verčia dar 
Šiais metais uždaryti keliasde- 
šimts JAV laivyno įrengimų, 
įstaigų, ligoninių, išmėtytų kraš
to platumose tarp Seattle ir New 
Yorko. Jau paskelbtas nutarimas 
atsisakyti nuo statybos 63 karo 
laivų, skirtų Atlanto ir Ramiojo 
vandenyno tarnybai.

Šalia aviacijos ir laivyno, nuo 
apkarpymų daug nukentės ir 
sausumos kariuomenė. Jau pra
nešama, kad šiuo metu iš esan
čių aktyvioje tarnyboje 18 JAV 
kovos divizijų, ligi šių metų pa
baigos iš rikiuotės numatoma 
išvesti tris divizijas, be to ir ei
lę batalionų ir kitų karinių da
linių. Tie siaurinimai turės atsi
liepti ne tik Į ginklų gamybą, 
pvz. ir į maisto ar rūbų pramonę. 
Šiuo mėtų kariuomenės įstaigos 
Jau susiaurino sezoninių konser
vuotų maisto gaminių užsaky
mus. Tai atsilieps ir į automobi
lių, elektroninių prekių ar šei
moms, butams reikalingų reik
menų užsakymus, taigi; turės 
įtakos ir į visas tas prekes gą- 
minančios pramonės šakas.

Pusantro miliono karių
Netenka abejoti, kad taupumo 

sumetimai vers žymiai ąumažin- 
ti peritnalą visose trijose kni-
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Kuriuo būdu manoma 
apsaugoti kraštą?

Ne tik eilinis amerikietis, 
ir naujieji ateiviai, daugiau ar
mažiau susipažinę^u komuniz
mu, dabar pagrįstm galėtų pa
klausti — ar tie visi siaurinimai 
negalės skaudžiau atsiliepti gy
nybiniam ' krašto atsparumui? 
Juk jokia paslaptis, kad sovietai 
ginkluojasi be atodairos ir ten 
jokie tokio mąsto apkarpymai 
net' ir neįsivaizduojami.

Taip, paklausus atsakys Wa- 
shingtono sluogsniai — apie vi
sa tai galvojama. Taip pat ten 
prieinama išvados, kad Sovietų 
Sąjunga pakankamai turinti rū
pesčių savo pačios namuose, kad 
ji rizikuotų mestis į didelį karą 
su laisvuoju pasauliu. O valdžios, 
ypatingai gynybos žmonės šia
me krašte jau esą susidarę naują 
gynybos būdą, kuriam ir vardas 
duotas — tai vad. "išlikimo pa
jėgų” koncepcija.

Tos pajėgos, užpuolimo atve
ju, turėtų sugebėti ne tik kraštą 
apsaugoti nuo sunaikinimo, bet 
ir turėtų pajėgti suduoti priešui 
triuškinantį smūgį. Į tokių pa
jėgų eiles įtrauktini strateginiai 
bombonešiai, galį nuskristi be 
nusileidimo tūkstančius mylių, 
vairuojamo ir nevairuojamo tipo 
raketos, lėktuvnešiai.

Visos ginklo rūšys, teigiama, 
vis labiau siekiama aprūpinti 
naujausiais atominiais ar vande
nilio ginklais — bombomis bei 
kitais šaudmenimis. Ligšioliniai 
tradiciniai ginklai jau nebevai- 
dins didesnio vaidmens.

' Na, o JAV sąjungininkai ? Kai

Kinta gyventojų nuotaikos

Kokios gi praktiškos visų tų 
infliacinių pažabojimų pasėkos? 
Atleidimai gynybos pramonėje 
jau f>rasidėję. Ateinančiais mė
nesiais dar padidės. Gynybos ga
minių siaurinimai atsiliepia ir 
kitoms pramonės šakoms ir to
dėl įvairiose krašto vietose jau 
pranešama apie didesnio ar ma
žesnio masto atleidimus kai ku-Į 
riose įmonėse. Atsiras vienas ki-1 kraštas vis labiau panašės į tvir-

r

Ispanijoje, pro Saragoesą, pravedami 480 mylių vamzdžiai, kurią 
sujungs ten esančius 5 JAV karines basas, aprūpinant jas reika-i 
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Ar leią Sirijai tepti 
Maginai satelitu

Jau senai buvo pranešinėja- 
mos aliramuojančios žinios, kad 
Sirijoje Maskvps agentai pasto
viai stiprinasi ir gali būti pra
nešta, kad Sirija jau esanti pil
nam Maskvos glėbyje. Ypač, ka
da Maskva ten; pradėjo gabenti 
didelius ginklų kiekius.

Ilgai nereikėjo laukti. Tokios 
žinios jau yrą. Ten visą krašto 
vadovybę į savo rankas suėmė 
komunistuojančių ir tikrų ko
munistų karininkų grupė. Ka
riuomenę dabar jrontroliuoja gen. 
Bizry, gi visą krašto policinį apa
ratą Serraj. Abu aiškūs komu
nistai. Ir jie, i|.anksto apkaltinę 
JAV, kad tos neva siekiančios 
nuversti dabarjinetožto vy
riausybę, pasiskuimfc^Bavo ran
kas suimti via* kontrolę.

Dėl įvykių (Sirijoje jaudinasi 
ne vien kaimyniniai kraštai, ypač 
Turkija, kuri jau gerai žinanti 
Maskvos kėslus, bet taip pat ir 
tie arabų kraštai, kurie iš ko
munistinių pinklių jau yra išsi
painioję. Dėl įvykių.Sirijoje jau
dinasi ypač Angliją, kurios ži
balo ištekliai vėl atsiduria dide
liam pavojuje. Jaudinasi ir JAV, 
kurios yra sukurusios specialią 
doktriną ir dabar momentas gar
bingai pasielgti, kad tenykščiai 
draugai nebūtų išduoti.

Pasitarimai, kurie labai .ener
gingai vedami tarp NATO pri
klausančių valstybių sako, kad 
į reikalą visu rimtumu pažiūrė
ta. Yra nuomonių, kad vargu ten 
leis Maskvai pastoviai įsigalėti 
ir sprogdinti visus arabų kraš
tus, o taip pat iš naujo grasinti 
visam dar laisvam pasauliui.

J. KAZLAUSKAS, Cleveland

IŠ VISUR
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• Vakarų Vokietija labai su
sirūpinusi padaugėjusiu šnipų 
skaičiumi. Maskva metanti ne
paprastai dideles pinigų sumas, 
kad tik iš visų žinybų surinktų 
įvairiausias informacijas. Pasta
ruoju metu komunistai *iš Rytų 
Vokietijos, artėjant rinkimams, 
taip pat siunčia daug gerai pa
ruoštų agitatorių, kurie turi tal
kinti socialdemokratams, kad jie 
rinkimus laimėtų

• J. Tautos rugsėjo mėn. 10 d. 
specialioj sesijoj svarstys Ven
grijos klausimą. Maskvai tai bus 
labui nemalonus reikalas, bet pa
čiai Vengrijai tas nieko nepadė
siu, nes tenykščiai komunistai 
masiniąis areštais ir teroru vėl 
yra gerai įsitvirtinę.

• Sovietų šnipų vado R. Abel 
byla. New Yorke pradėsianti 
rugsėjo mėn. 16d£ .

• NiklU Chruščiovas ir N. 
Bulganinas artimiausiu laikų 
numato pradėti keturių savaičių

Gyvename ekominio gerbūvio 
metus. Dirbančiųjų skaičius yra 
rekordinis JAV istorijoje, atly- 
ginimai-uždarbiai geri, indivi
dualinė iniciatyva ūkiniame gy
venime nevaržoma, o infliacija 
klesti.

Dirbančiųjų atlyginimai paki
lo ir kyla, žaliavų ir pąekių kai
nos eina aukštyn, procentai už 
paskolas pakelti pradedant vals
tybe namų tvarkymo adminis
tracija (SHA), komerciniais 
bankais ir baigiant centriniu 
banku (Fed. Reserve Bank), ku
ris padidino diskontą nariams — 
bankams.

Pragyvenimo lygis pasiekė 
naują rekordą per paskutinius 
10 mėnesių, kiekvieną mėnesį 
kopdamas aukštyn. Vargšas do
leris kenčia, jo perkamoji galia 
mažėja. Kas 1947-1948 metais 
kainavo $1.00, dabar mokame 
$1.20. Daug neapsiriksime pri- 
leisdami, kad rugpiūtis pasieks 
dar aukštesnį pragyvenimo lygio 
rekordą.

Nejaugi National Cash Regis- 
ter bendrovės šio mėnesio pra
džioje padirbta skaičiavimo ma
šinėlė, sudedanti iki triliono pra
dės skaičiuoti federalinės val
džios išlaidas? Ar Suomijos ban
kų praktikuojamą draudimą nuo 
infliacijos reikia importuoti į 
JAV ? Pagaliau, ar infliaciją jau 
reikia įrašyti į ekonominį gyve
nimą, kaip nuolatinį ir egzistuo
jantį faktorių?

Pokariniame JAV gyvenime 
yra pastebimi trys infliacijos 
periodai. Pirmieji du buvo lauk
tini. Juos iššaukė trūkumas pre
kių ir karo pasėkoje susidariu
sios aplinkybės. Trečiasis perio
das vadinamas nauja arba ”cost- 
push” infliacija yra žymiai kom- 
plikuotesnė ir turi savo specifi
nes priežastis.

Pirmoji infliacijos banga at
sirado tuoj po Antrojo Pasauli
nio Karo. Karo metu ginklų pra
monė buvo nustelbusi vartotojų 
pageidavimus ir prekes. Pokari
niu laiku pareikalavimas prekių 
buvo didelis, pasiūla nepakan
kama; fabrikai bei jų įrengimai 
buvo pereinamoje stadijoje, iš 
karo meto pramonės į taikos lai
kotarpį. Dirbančiųjų uždarbiai 
geri, santaupos nemažos, noras 
pirkti didelis, todėl pramoninkų 
ir prekybininkų pakeltos kainos 
buvo be skausmo vartotojų pri
imtos.

Korėjos konfliktas vėl iššaukė 
didelę paklausą žaliavų ir pre
kių, kainos pakilo. Karo gamy
ba gavo pirmenybę prieš vartoju 
prekes. Didesnis dirbančiųjų

mai numatytą kelionę į Siriją ir 
Egiptą dabar atšauktos.

• Iš Boris Morros pranešimo 
paaiškėjo, kad Alfred Stern ir jo 
žmona Marta Dodd yra davę so
vietų špionažo reikalams $130,- 
000. Dabar jie yra pabėgę į Če- 

atostogas. žinios apie jų taria- koslovakiją.

skaičius, aukštesnės pajamos au
tomatiškai padidino prekių pa
reikalavimą.

Trečioji infliacijos banga, pra
sidėjusi praeiUis metais, yra 
galvosūkis valdžios ekonomis
tams, industrijos atstovams ir 
civiliniam gyventojui nagrinė
jant jos gimimo, egzistencijos ir 
apsisaugojimo problemas.

Klasikinės teorijos ir teigimai, 
kad infliacija yra iššaukiama di
desnės prekių paklausos, negu 
rinkoje yra pasiūla, nėra pilnas 
atsakymas dabartinei infliacijai. 
Daugelis vartotojų ir kapitalinių 
prekių kainos kyla, nežiūrint 
fakto, kad rinkoje yra perteklius 
ar jų gamyba žemesnė, negu 
pramonė gali išvystytu Pavyz
džiais yra kai kurie ūkio gami
niai, plienas, autobobiliai ir na
mų statyba. Dauguma ekonomis
tų sutinka, kad sekantieji trys 
žodžiai: unijos, bendrovės ir vy
riausybė yra atsakingi už dabar
tinę infliaciją, bet skiriasi jų 
svarbumo atžvilgiu.

1950 d. gegužės mėn. 29 d. 5 
metams pasirašyta sutartis, tu
rinti produktyvumo ir pragyve
nimo lygio klauzules, automobi
lių darbininkų unijos su General 
Motors Korporacija padėjo pa
grindus automatiškam uždarbių 
pakėlimui, šios rūšies sutartys 
šiandien yra gana populiarios. 
Nežiūrint, kad produktyvumas 
laikinai sustoja kilęs, kas buvo 
praeitais metais kai kuriose pra
monės šakose, ar biznis laikinai 
susilpnėja kaip plieno ir auto
mobilių j^myboje šiais metais, 
darbininkai vistiek gauna sutar
tyje numatytą metinį pakėlimą. 
Pragyvenimo lygiui kylant, už
darbiai taip pat pakeliami.

Unijos naudoja puikią techni
ką. Pirmiausia išsidera aukštes
nius metinius atlyginimus iš 
bendrovių, kurios yra turtingos 
ir didelės. Vėliau minėti uždar
biai turi milžinišką įtaką visoje 
darbo rinkoje, mažesnės korpo
racijos yra priverstos kelti atly
ginimus. Didžiosios bendrovės 
atstovauja gerai organizuotas 
pramonės šakas, kaip plienas, 
elektriniai gaminiai, alyva, ben
zinas bei automobiliai. Pakelti 
atlyginimai joms yra lengviau 
perkelti ant vartotojų pečių iš
traukiant daug pinigų už aukš- 
tesnes prekių kainas.'

Bendrovių vadovybė, keldama 
gaminamų prekių kainas turi 
galvoje ne tik unijų išsikoyotą 
didesnį darbininkams atlygini
mą, ir tam tikrą sumą kapitalo 
ekspansijai, fabrikų įrengimams 
bei amartizacijai. Tradiciniai 
bendrovės turėtų eiti į pinigų 
pinką parduodamos akcijas, kad 
gautų reikiamą kapitalą biznio 
palaikymui ir plėtimui,. tačiau 
dabartiniu metu ekspansija yra 
daugiau finansuojama iš gauna
mo pelno, kuris susidaro iš bęn- 
drovįų nustatomų ■— adminis
truojamu kainų.

Kas gaunasi laisvoje darbo ir 
prekių rinkoje, kur atlyginimai 
ir kainos yra nustatomi? Laisva 
rinka yra suvaržyta, laikinai eg
zistuojančios paklausos ir pasiū
los sąlygos yra ignoruojamos, 
darbo unijos ir bendrovės tam 
tikrais atvejais primeta savo nu
statytus atlyginimus ir kainas, 
priduodamos augimą ir stiprumą 
infliacijai.

Kita dalis ekonomistų gana 
smarkiai puola vyriausybę, ir jos 
vedamą finansų politiką. Dide
lės federalinės valdžios išlaidos 
ir mažas mokėjimas valstybinės 
skolos. Juk atlyginimams ir kai
noms kylant valdžia surenka 
daugiau mokesčių, pajamos di
dėja, bet išlaidos gana sunkiai 
karpomos.

Viena britis, kur federalinė 
valdžia labai neekonomiškai iš
leidžia bilionus dolerių yra ūkio 
produktų kainų rėmimas — pri
mokė j imas. Skatinimas ūkinin
kus auginti kviečius, ryžius, 
medvilnę ir tabaką primokant 
prie rinkoje gaunamų kainų yra 
pateisinamas tik politiniu, bet ne 
ekonominiu motyvu. Kainų rė
mimas yra pagrįstas ne ko var
totojas pageidauja, bet ką ūki
ninkas nori auginti. Nuolatinės 
problemos su remiamų ūkio ga
minių pertekliumi, jų adminis
truojamos kainos, dabar per me
tus paima $3.5 biliono, vienos iš 
didžiausių bereikalingų federa
linio biudžeto išlaidų.

Kreditai yra suvaržyti, dis
konto lygis keliamas, tačiau pi
nigų kiekis apyvartoje per pa
skutinius 10 mėn. padidėjo 4% 
ir jų cirkuliacija žymiai greites
nė, Vadinasi, rinkoje dar jaučia
mas perteklius pinigų, kreditai 
nėra pakankamai suvaržyti, pir
kėjai yra pajėgūs gauti paskolas 
pirkdami prekes.

Išvadoje kyla klausimas, ku
rią priemonę pasirinkti iš trijų: 
atlyginimų ir kainų kontrolę, 
kas taikos metu yra sunkiai pri
imtina laisvoje kapitalistinėje 
santvarkoje. Tiek suvaržyti kre
ditus, kad atsiradęs bedarbių 
skaičius sustabdytų uždarbių ki
limą ir vykstanti ekonominė eks
pansija būtų smarkiai sulaikyta. 
O gal rūpintis kontroliuojamą in
fliacija?

Ar tik ne trečiasis bus geriau
sias ? t

Taip atrodė Nikiu ChnASovas, 
kada jj be jokio eatariaaao sa
liko rytų Berlyno gyventojai.

l
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Aia'n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
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Editor: Balys Gaidžiūnas.
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nnder. the aet of Mareli 3, 1879.

Sobscription per year in advanee: 
in the United Statės — *5.00 in Ca- 
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Single eopy — 1* centą.

LMaviikaa savaitraitts, leidiiamaa 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui),’ 
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Telefonas: HEnderson 1-6344.
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Šia savaitę...

• [atgal j JAV. Ar į jų tokį elgesį
Apie pŽntro šimto JAV jau- bus P^iūrėta pro pirštus, ar jie 

.. . . .. . __ I patįs nplnvta hausmp Pacraluių
• .................. ' - I bus įdomu pažiūrėti, kaip rea-

I guos ir pačios JAV patriotiška
sis jaunimas. Ar jis pasielgs 
taip, kaip pasielgė Šveicarijos 
patriotiškasis jaunimas, kuris 
savo komunistuojančius jaunuo
lius, grįžtaničus iš Maskvos, su
tiko su plakatais, kurie jiems 
liepė rimčiau pagalvoti apie ne
senai įvykdytas skerdynes Ven
grijoje. Kai tie grįžtantieji jau
nuoliai norėjo tuos plakatus su
draskyti, jiems teko ir iš Mask
vos atsivežtas savo dovanas sto
ty palikti...

Labai daug jaunimo į tų Mask
vos šventę buvo suvaryta iš taip 
vadinamų satelitinių ir visai pa
vergtų kraštų. Jų tarpe buvo ne- 
■nažai ir iš Lietuvos. Jiems, esu, 
lažnomis progomis, keliaujant 

atgal iš šventės buvo primena
ma, kad dabar būkit teisybę ap
sakančiais liudininkais, kad viso 
pasaulio jaunimas pasinešęs 
liauti komunistiniais keliais, 
kit išmintingais kalbėtojais, 
kia esanti didelė nesąmonė 
priešintis prieš "komunistinę 
statybų”...

Ir iš tų paskutiniųjų žodžių 
geriausiai matyti kam Maskva 
organizavo tą Maskvos tarptau
tinę jaunimo šventę.

nuolių dalyvavo vadinamoj ,.^7°
kvos tarptautinėj jaunįmo šven-! 
tėj. kuriai komunistai labai ati- 1 
džiai ir rūpestingai ruošėsi. Ruo
šėsi ki.k tik galima didesnėmis 
sauj.i.mis tiems jaunuoliams įpil
ti komunistinių nuodų, juos pa
lenkti savoms užmačioms, pada
ryti savų idėjų ambasadoriais.

Tą komunistinę jauųimo šven
tę stebėjusieji teigia, kad ji 
tiems tūkstančiams jaunuolių 
negalėjo nedaryti įspūdžio. Tik 
lai.ai gerai komunistines užma
čias įžiūrintieji galėjo suprasti, 
kant metamos tokios milžiniškos 
išlaidos šventę padaryti, bent 
jau išviršiniai, labai didingą ir 
neva tautų brolybės siekiančią. 
Bet tokių buvo labai nedaug. 
Dauguma buvo jau savuose kraš
tuose komunistinėmis, idėjomis 
susižavėję ir į Maskvą nuvažiavę 
tik subręsti • ..

O kaip buvo su JAV jaunuo
liais? Ar jie Maskvoje nors kiek 
atstovavo JAV jaunimą, ar bu
vo tik tarptautinės komjaunimo 
organizacijos nariai?

Į tuos klausimus dabar galinta 
tik iš dalies atsakyti. Ir atsakyti 
pačios komunistinės spaudos žo
džiais, kuri jau nelaimi paten
kinta JAV jaunimo delegacijos 
atskirų narių elgesiu.

Atseit, ten buvo nuvažiavusių 
ir tokių, kurie apie tą komunis
tinę jaunimo šventę turėjo savo 
nuomonę. Ir jie net bandę tą sa
vo nuomonę pareikšti Raudono
joj Aikštėj sakydami prakalbas. 
Tik, deja, tų angliškai sakomų 
prakalbų, komunistinė policija 
siųsdavo pasiklausyti tik rusiš
kai mokančius komjaunuolius. 
Pagaliau, komunistinė policija 
buvo tiek pastabi, kaip ji pa
prastai tokiais atvejais,būna, su
gebėjo paskui tokius jaunuolius 
pasiųsti ir savus agentus, kurie 
vėliau dalį tų jaunuolių jau ap
skelbė tikrais šnipais, atvyku
siais į Maskvą "dalyvauti ne bro
liškoj pasaulio jaunimo šventėj, 
bet šnipinėti".

Vakarų Europos laikraščiai, 
kurių atstovai galėjo nors iš da
lies sekti tą komunistinę jauni
mo šventę, yra nuomonės, kadi 
Maskva savo tikslo bus pasieku-j 
si. Nuodų jiems pasisekę gero-| 
mis dozėmis papilti. Ir tie, paly
ginti negausūs dalyviai, kurie[ 
norėjo klaidinamuosius įspėti, 
sa\o tiksle negalėjo atsiekti, nes[ 
jie tam durimi nebuvo iš ankstoj 
pasiruošę, neturėjo jokios spaus-1 
dintos literatūros, dažnais-atve
jais likę tik originalūs jaunuo-| 
liai tarp didelės minios kitaip j 
galvojančių ir kitais tikslais į 
Maskvą nuvykusių. I

Visi pripažįstaj kad dalis JAV 
jaunimo jau tikrai šiam kraštui 
didelę gėdą padaFė, kada jie vi
siškai atsisakė klausyti sąvoi 
krašto valdžios įspėjimo nevykti - CHICAGO 32. ILL. 

4102 Archer Avė. Telef. FRontier 
6-6399. Kasdien 9-7, šeštad. 9-5 vai.

DETRO1T 10. MICHIGAN
6446 Michigan Avė. Tel. TAshmnre 
5-7560. Pimiad., antrad., trėiiad., 
ketvirtad. 9-6, penktad. ir šeštai' 
9-9 vai.

Atsiųsdami siuntinius mums paštp taip pat soBilauksite 
tokio pat skubaus ir tinkamo patarnavimo. Sąskaita jumk 
išsiunčiama tą pačią dieiįą,. kada gaunamas jūsų sidntiriys. 
Informacijos ir katalogai jums siunčiami paprafiiua.
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• Lietuviai skautai; dalyvavę Clevelando BeadrubmHiės'A^y- 
Anglijoje vykusioje jubiliejinėj linkės paskelbtą dramas kąnkur* 

>-1 są. Paskutinę savaitę 'gMųli tiat 
šeši veikalai: •'

1. Laima: Penki stulpai tur
gaus aikštėje, 2. Užsimiršuolė: 
Sukirptas gyvenimas, 3. Klemen
sas Varnakųjis: Ant Liūnų. kraš- 
to, 4. Nora Vitkus: Ikaro sona
ta, 5. čiurlionietis: Amerika, 
5. Medaunirikas: Vėjai.

Atsiųstųjų tarpė yra ir gero 
dėmesio vertų darbų.

Jury komisijos pirmininke iš
rinkta Aldona Augustinavičienė, 
sekretorium — Petras Maželis.
• Argentinos lietuvis Antanas 
Krapovickaa, studijas gilinęs 
Californijos universitete, dabar 
paskirtas Argentinos Tukumano 
universiteto agronomijos fakul
teto profesorium.
• Lietuviams plačiai žinomas sa
kytojas mažiįėtuvis A. Peterai- 
tis šio mėn. 6 d. atšventė savo 
90-jį gimtadienį. Jis nuo pasku
tinio karo pradžios gyvena Vak. 
Vokietijoje. Sukaktu v i n i n k ą 
daug kas pasveikino raštu ir žo
džiu. Be daugybės kitų, raštu pa
sveikinai jį afenjoras ev. kuli; He
leris ir BAIĄCo pirmininkas kan. 
Končius, žodžiu pasveikino ML 
Tarybos ir Prezidiumo pirminin
kas E. Simonaitis ir VLIKo 
Vykd. Tarybos narys j. Kairys. 
E. Simonaitis perdavė ir PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos svei
kinimus ir linkėjimus. •

stovykloj, aplankė Lietuvos mi- 
nisterį B. K. Balutį. Iš viso toje 
stovykloje susirado 22 lietuviai 
skautai. •
• Tautinės Sąjungos centro val
dyba išsiuntinėjo skyrių valdy
boms aplinkraštį, kuriame prašo 
iki rugsėjo mėn. 15 d. pristatyti 
3samų narių sąrašus.
• šių metų spalio mėn. 5 d. 
Frankfurte, Vokietijoje, prasi
deda knygų mugė. Joje iš viso 
dalyvaus apie 1200 firmų. Jų tar
pe 500 vokiečių ir 700 užsienio 
firmų. Mugėje bus atstovauja
mos ir lietuviškos knygų leidyk
los.
• Dr. Vaclovas ir Emilija Čekai, 
rugsėjo mėn. 15 d. įvykstančių 
'jų dukters Danguolės ir Algio 
Ratkelio jungtuvių šventėj, at
švęs ir savo 25 metų vedybinę 
sukaktį.
• A. a. prof. dr. Bernardui Ko- 
dačiui mirus, jo atmintį pagerb
ti vieton gėlių aukojo: Dr. Vin
cas ir Ona Tercijonai $15 — 
šaulių Sąjungai Tremtyje ir Pra
nas ir Ona Zailskai — $5 — už
jūrio skautėms paremti.
• Prof. Steponas Kairys parašė 
savo atsiminimus, kuriuos lei
džia ’ socialdemokratai.

- • Vincas ir Emilija Rasteniai 
nuo rugpjūčio mėn. 15 d. iki rug
sėjo mėn, 1 d. atostogauja At-

> lantic City, N. J. (SLA vasarna
myje).

• • P. Ališauskas su žmona L. T. 
. Sąjūdžio centro valdybos narys, 
'■ atostogauja Lake George, N. Y.

• Rašytojai stropiai atsiliepia

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

OM

VILSON EURE OIL

SERVICE StATION

8000 bessemer avenue

Greetings and Best Wishes to Oūr Friends & Patroną

BEST W1SHES

ke
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MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vienų mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ii 
skaitomas su malonumu.

So.

CH1CAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso FRuepect 8-1717 
Rezidencijos REpubllc 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
V A L.: 1-3 popiet ir 7-8 ▼. vak. 

Frečiad. ir sekniad. ofisas uždarytas.
Sektad. tik nuo .1-3 vai. popiet.

Rezid. 3241 W. 66th PLACą »

Tel. offic’o EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

N orvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė 
Chicago 22, IIL

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
•ntrad., ketvirtad., penktad.. 
Tik susitarus trečiadieniais.

11-2 p. p. čeStadieniaia.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 
IVestern Avė., Chicago, III.

/
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DOVANŲ SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJA, UKRAINĄ IR 

KITAS SOVIETŲ RUSIJOS DALIS 
APMOKANT MUITĄ ČIA >

Pagal specialiai sutartą INTURIST, Maskvoje, leidimą
AR JŪS IEŠKOTE?

• Patikinlos Bendrovės.
• Skubiam ir veikliam patarnavimui.
• Bendrovės su daugiau kaip 25 metų patyrimo.
• Tinkamo atlyginimo pagal nuostatus.
• Mandagaus kiekvienam paskirai rodomo dėmesio ir 

individuališko pakavimo.
• Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo.
• Bendrovės, kurioje kyšius imli draudžiama.

M Ė G I N K I T E :
PARCEL DEPARTMENT

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
XEW YORK 23. N. Y.
1991 Broaduay. Tel. LYcęum 5-0900 
Kasdien ir šeštadieniais 9-5, (sekma
dieniais uidarvta).

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

sorrii BosroN, mass.
Itoom 10 Ellis Bldg., .409 E. Broadvay 
Telaf. ANdrew 8-8764. Kasdien. 9-5. 
šeštad. 8-2 vai'. Ketvirtad. 9-7 vai.

jama dainos ir šokių programa, 
dalyvaujant jaunosioms, daini
ninkėms. Danutė Dulytt iš Bal- 
tirfmrės, išpildys išraiškos šokio 

pa|vairins profMI 
diml Henrikoje 
Ny liūno eilėi$$itL

Sekma pamaldi iriškll- 
mingas aktas ūibaigiant tutt- 
žlavimą. Aita nielti' Gabrieilus 
Gedvilą skaitys paskaitą. Suva- 
žtttffitas tiftigtis pietų laiku. >

Sekant pradėtą tradiciją suva
žiavimo metu vyks jaunųjų me
nininkų dailės paroda ir dabar 
Lietuvoje leidžiamų knygų pa
rodėlė. Sj kartą dar numatoma 
suvažiavime išleisti laikraštėlį ir 
humoro leidinį. Muzikos mėgė
jams rengiama drazo sesija, o 
sportininkams tinklinio ir plau
kimo rungtynės. Rengėjai dar 
žada ir keletą staigmenų.

Suvažiavime dalyvaujantiems 
Santaros nariams mokestis 5 do
leriai dienai (apie trečdalis Ta
bor Farm vasarvietės kainos), o 
svečiams |7.50. Registracijai ir 
nakvynių sutvarkyihui paleng
vinti .— visi sv^ial turi iš anks
to gauti iš vietinių Santaros 
skyrių . vardinius pakvietimas 
(santariečiams ir jų šeimos na
riams jų nereikia). Jaunimas 
mielai kviečiamas dalyvauti su
važiavime. Norintieji vykti į su
važiavimą iš. vietovių, kur nįra 
Santaros skyrių, prašomi kreip
tis j Santaros Centro Valdybą 
(Horstas Žibąs, 5930 S. tVolcott, 
Chicago, BĮ.).

■ •
Tris dienas prieš suvažiavimą 

(rugsėjo 3-4-5) Tabor Parmoję 
prasideda pirmieji Santaros vi
suomeninio veikimo kursai. Kur
sams suplanuota plati ir naudin
ga dienotvarkė. Bus pravestos 
trys darbo grupės: spaudos, 
veiklos planavimo ir gyvojo žo
džio. Ruošiami pavyzdiniai sky
riaus susirinkimai ir eilė paskai
tų skyriaus veikimo klausimais. 
Dalis laiko bus skirta ir poilsiui. 
Kursus pravesti pakviesti: Val
das Adamkavičius, Vytautas Ka
volis, Ipolitas Sabaliūnas," Gab
rielius Gedvilą, Horstas Žibąs, 
Raimundas Mieželis, Liūtas Gri
nius, Julius Šmulkštys, Zenonas 
Rekašius.

BEST W1SHES

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrone

CONStTLT US FOR YOUR WALLPA1’ER NEED

Complete line of Wallpaper watl fabrics. Tile, Rite, 
Matching Drapery Fabrics, Carefully selected 

Wallpaper books to choose from. * *•

HALBERG'S WALLPAPER CO.
.ii ihM>iW >Mnww»n* I

SANTAklEčIAl VĖL • 
VAŽIUOJA I TABOR FARMĄ

Rugsėjo A,!? ir 8 d.d. Tabor 
Farmoje vef‘ skambės skardus 
jaunimo juokąs — būrys Jauni
mo suvažiuos’į visuotinį Santa
ros suvažiavimą. Tai jau ketvir
tas suvažiavimas. Jaunimas su
sirinks trims dienoms rimtam, 
bet ir kartu maloniam darbui.

Suvažiavimo programa turi
ninga ir įvairi, ji atitrauks da
lyvius nuo Jiasdienybės ir duos 
progos persikelti į literatūros ir 
meno pasaulį, įtrauks į įdomias 
diskusijas ir iškels vieną kitą 
mintį, kuri privers susimastyti.

Suvažiavimas prasidės rugsė- 
Į jo 6 d. (penktadienį) iš ryto. Da- 
I lyviai kviečiami rinktis jau ket
virtadienio vakare. Penktadienio 
programoje numatytos diskusi
jos "Individualizmas ar kolekti- 
vizmas kultūriniame gyvenime” 
ir "Santaros idėjiniai, bruožai”. 
Diskusijose dalyvaus Dalia Juk
nevičiūtė, Grąžina Musteikytė, 

j Liudas Šmulkštys, Leonas Saba
liūnas, Vytautas Kavolis, Zeno
nas Rekašius ir Julius Šmulkš
tys. Po diskusijų įvyks Centro 
Valdybos pranešimai.

Vakare įvyksJVinco Kudirkos 
minėjimas. Ta pačia proga bus 
oficialiai atidaryti Vinco Kudir
kos Metai — 1958 minime Ku
dirkos 100 metų gimimo sukak
tį. šie metai „Skiriami supažin
dint jaunimą su Vincu Kudirka, 
jo asmenybe it* jo darbais.

Penktadienio programoje dar 
numatvfh muzikinė popietė, lau
žas ir šokiai.

šeštadienį (rugsėjo 7 d ) dr. 
Juozas Girnius skaitys paskaitą 
— "Lietuvių ideologinė diferfen- 
ciacija”. šią temą seks praneši
mas apie okupuotos Lietuvos 
jaunimo proble šiandien ir 
rašytojo Jono, Mc paskaita, 
šeštadienį įvyks 'studentų ir fi
listerių posėdžiai, kukiuose pra
nešimus padarys Rima Grudzins- 
kaitė. Raimundas ; Mišaūskas, 
Valdas Adamkąyičlus, Vytautas 
Kavolis ir Raimundai s Mi eželis. 
Vakare' įvyks iittinitSroą vaka* 
ras, kuriame jĮąttysutilKŪ daly
vauti I.iūnė SątiAaį 
kas ir santarię^azns j 
’mi iš praeito "suvoži 
rius KatiliŠkUį’i^

15404 Waterloo Road

BĖŠT W1SHES
For a Pleasant Holiday

IV 1-6406

San t ar iečiai kursuose daly
vauti registruojasi per- vietos 
skyrius. Laukiama gražaus bū
relio kursantų. dm

; «►.' 'W

Greetings and Best Wishes
For a PleasSnl Holiday

LAUNDRY CO.

INDUSTRIAL LAUNDRY

and CLEANING

GARMENT SUPPLYS

I

THOMAS J. UNIK CO
I

INSURANCE AGENCY 

EVERYTHlNG IN INSURANCE 
East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200

*

/

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrone

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT

ŠERV1NG THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOO

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends

AMALGAMATED ASS’N. OF 
ST. &E.RY.

r

I

609

PHILADELPHIA 6, PA.
71G Walnut St., Tel. LOmbard 3-345$. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

4730 LEXINGTON AVfc.

HE 1-M0&
i

t

-BRICK—CEMENT—LIME

WBkl-jWOO

į Kiniją. Ir 41 toks jaunuolis ten! 
išvyko, Kinijos, komunistų par-i 
tijai'apmokant jų visų kelionės 
ir pragy veninio išlaidas. .Kai ku-‘ 
rio iš jų; išvykdami iš Maskvos 
j Kiniją, iiėt specialia deklaraci
ją Išleido, kad jiems labai svar
bu £ažifiti Kiniją ir siivo pačių 
akimis ją pamatyti...

gus įdomu pasekti, kaip !i? 
jaunuoliai L’u s sutikti, kada grįš

IŠ

kandai 
sugsdt 
R J. 1 
ko vi 
kom 
už n

fiezMeirija
y "t;-; r"

HėtryLAng — Secrėtary
946 MįįfaOR AVENUE. W.

and BEST W1SHES 
Ttt O& Ffiendi and Patrorts

20020ST.CLAIRAVE.
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Rašo J. A.

JULIUS J

CLERK

OF MUNICIPAL COURT

n
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Antrasis lietuvių kultūrai skir
tas masinis leidinys, kaip jau 
minėjau, yra specialus meninės 
savy veiklos žurnalo numeris. Ja- 

, me gal kiek jaučiamas medžia
gos padrikumas, kitaip sakant 
— kietesnės redaktoriaus ran
kos stoka, bet jis taip pat labai 

tšmingas, nes jame, gal dar 
ntaniškiau, kaip pirmajame,

pasireiškia lenkų nuotaikos lie
tuvių atžvilgiu.

Leidinio tikslas tas pats: su
pažindinti lenkų visuomenę su 
lietuvių kultūriniais laimėjimais 
ir žadinti abiejose tautose drau
gystės ir broliškumo jausmus. 
Redakcijos žodyje pasakyta: "Su 
ypatingu dvasios pakilimu reda
gavome šį sąsiuvinį, skirtą lietu
vių tautai, su kuria mus tiek 
daug kas riša. Bendros istorijos 
amžiais stiprėjo mūsų tautų 
draugystė. Lenkijos istorija pa
žymi du dideliu jvykiu, kurie sa
vo giliu humaniškumu plačiai 
prasiveržė už mūsų abiejų tautų 
ribų: pirmasis buvo Unija su 
Lietuva, o antrasis — Gegužės 
3-sios konstitucija”.

Lietuviai, aišku, į tuos daly
kus kitaip žiūri, o ypač į pirmą
jį. Vargu ar ta lietuviškoji pa
žiūra į lenkus yra tiksli ir juoba 
patiems lietuviams naudinga. 
Lenkuose įžiūrime didžiausį ir 
bene vienintelį lietuvių nutau- 
tintoją. Esmėje taip ir yra. Bet 
lenkai čia kokios nors išimties 
nesudarė. Jei tikėti prancūzų kal
bininku Antoine Meillet, tai lie
tuviai nutautėjo visų juos supu
sių kaimynų naudai, net ir bro
liškosios latvių tautos, o patys 
niekam savo kalbos ar papročių 
neprimetė. Bet lenkinimo negali
ma lyginti' su vokietiniimr ar vė
lesnių laikų rusinimu.

Lenkėjimas pradžioje bus bu
vęs savanoriškas lietuvių veik
smas. Atspara, jei ir buvo, tai 
buvo labai retas reiškinys ir vi
sai neefektinga. Net kanauninko 
Daukšos balsas buvo ir liko bal
sas tyruose ir neturėjo jokių ap
čiuopiamų pasėkų. Tautos, o 
ypač kaimyninės tautos didelė
mis simpatijomis nepasižymi.

Lietuvių pažiūra į kaimynus 
yra klaidinga dar tuo, kad lietu
viai iš kaimynų laukia kažkokios 
lalslarybės už istorijoje padary
tus kaimynams patarnavimus ar 
iškentėtas skriaudas. Lenkai j 
lietuvius žiūri kaip globotinius, 
kuriems istorijos būvyje labai 
daug yra davę, o lietuviai į len
kus kaip išnaudotojus ir skriau
dėjus.

Abi pažiūros klaidingos. Kai
mynai yra konkurentai. Labai ir 
labai gaila, kad nei lietuviai, nei 
lenkai šio taip paprasto ir ele
mentaraus dalyko nesupranta, 
Lietuviams, atrodo^ pavojus len
kėti jau bus praėjęs. Tada reikia 
suprasti kita realybė, — kad rei
kia ieškoti būdu su kaimynu su
gyventi, nes nuo jo niekad nepa
bėgsi.

Tuo būdu abu kaimynai šian
dien kaimynystę klaidingai aiš
kina. įvade ta mintis vystoma 
«iau: "Vėliau istorija taip su- 

ynė, kad sunku buvo atskirti, 
kas lietuvis, o kas lenkas. Nes iš 
Lietuvos yra kilęs jr Tadas Kos
ciuška, ir Rejtanas — tasai pa
triotų patriotas, ir Adomas Mic
kevičius.

Ištikima lietuvių irJenkų mei
lė pergyveno padalinimus ir bu
vo kraujų patvirtinta 1830 ir 
1863 metų sukilimuose. Tikrai 
išsipildė paskutiniojo Jogailaičio 
— Žigimanto Augusto — testa
mento žodžiai: 'Sujungtoji galy
bė yra stipresnė už skilusiųjų j 
dvi dali. Dėlto šiuo mūsų tes- 

^mentu abiems valstybėms — 
'^Rikijos vainikui ir Didžiajai 

Lietuvos kunigaikštystei — duo
dame, rpdome ir testamentu pa
liekame meilę: sandorą, vieny
bę... prakeikdami tuoe, kurie 4

sėja nesantaiką brolių tarpe... 
čia yrajaūdinga tai, kad pa

skutiniam jogailaičiui buvo rei
kalo įdėti į testamentą prakeiki
mą tų, kurie meilės, sandoros ir 
vienybės nenorėjo. Man vis atro
dė, kad vienybė išlikusi nepalies
ta iki pirmosios kotryninės rusų 
okupacijos.

Čia prie šių dalykų ilgiau ap- 
sistojap dėlto, kad šis leidinys 
dar daugiau negu pirmasis ak
centuoja istorinę draugystę ir 
brolybę. Visi bendradarbiai, ku
rių tarpe, atrodo, nestinga ir 
tikrų komunistų, su didžiausiu 
entuziazmu sutiktų Liublino uni
jos atnaujinimą...

Tiek apie redakcijos žodį, ku
riame aiškiai išreikšta viso lei- ’ 
dinio vedamoji mintis. Tą žodį i 
seka labai netikslus straipsnelis < 
"Lietuvos Tarybų Socialistinė ’ 
Respublika”, kur patiektas teri- ; 
torijos plotas, gyventojų skai- i 
Sius (padidintas, "virš trijų mi- i 
lionų”, o oficiali statistika skel- I 
bia tik 2.7 miliono), žemės tur- 1 
tai, pramonės rūšys ir mokyklų ' 
bei kultūrinių įstaigų skaičiai. 1 

įdomus yra tretysis, jau var
dinis straipsnis, parašytas ofi
cialaus asmens, ir būtent Len- . 
kų-Sovietų draugystės draugijos 
vyriausios valdybos sekretoriaus 
Tado Ksienžeko, pavadintas < 
"Draugystės tradicijos”. Straip
snelis papuoštas bendruoju XVI 
a. • Lietuvos-Lenkijos valstybės 
herbu. Jame suminėta daug ben
drų įvykių, kaip Žalgiris, abu 
sukilimu, pasigiriama tokiais di
deliais lenkų rašytojais, kaip 
Mickevičius, Ožeškienė, Sinkevi
čius, Vincentas Polis, kurie labai 
domėjęsi Lietuva ir lietuviais. 
ReT esą labai siauras lenkų bū
relis težinąs, kad lietuviai turi 
nuo XV a. (?! J. A.) raštą (pis- 
mienictvro) ir kad pirmoji lietu
viška knyga išėjusi 1547 metais. 
Prie tų mažai žinomų dalykų pri
skiria ir tai, kad Lietuvos liau
dis kovojo prieš klasinę ir tauti
nę priespaudą. Bet būdingiausias 
dalykas šiame rašte bene bus pa
sakymas: "Lapkritinių Maskvos 
pasikalbėjimų pasėkoje lenkų-so- 
victų santykių sutvarkymas at
vėrė naujas ' galimybes toliau 
stiprinti draugystę su Tarybų 
Sąjungos tautomis, o ypatingai 
su tomis, su kuriomis turime 
bendras sienas.”

Tų trijų bendrasienių kaimy
nų — lietuvių, gudų ir ukrainų 
— išskyrimas, mano galva, atro
do, bene bus Gomulkos Maskvo
je išsiderėtas laimėjimas, siekiąs 
ne vien tik lenkų mažumos repa
triacijos, bet ir liekančiųjų glo
bos. Atrodytų, kad lenkai tą ma
žumą labai plačiai supranta, ir 
ateitis parodys, ar įspūdis, kurį 
susidarome skaitydami vien 
šiuos leidinius yra tikras, ar ne. 
Šiaip ar taip, bet jis, atrodo, lie
tuviams tam tikra prasme esąs 
ir naudingas.

Toliau seka Antonio Olcha ke
lionės įspūdžiai, pavadinti "Iš 
kelionės po Lietuvą”, čia sužino
ma viena kita mažiau žinoma 
smulkmena apie Vilnių ir Vil
niaus kraštą, apie lenkiškas 
įstaigas Lietuvoje, apie lietuvių 
reiškiamą pagarbą Adomui Mic
kevičiui, kurio eilėmjs ir baigia
mas pats straipsnis: ” Ar iš Lie
tuvos, ar iš Poznanės, nors skir
tingus nešiojant ginklus, niekas, 
broliai, mums nedraudžia paduo
ti viens kitam rankas ..

Toliau seka Aleksandros Na- 
borovskos straipsnis, pavadintas 
"Žmonės iš baltų bakūžių”, apie 
Lenkijoje gyvenančius lietuvius, 
ypatingai apie Suvalkų trikam
pį. Straipsnis savo nuotaikomis, 
skaičiais ir dvasia yra taip įdo
mus, kad "esu nutaręs jį kitame 
numeryje ištisai išverstą patiek
ti skaitytojams.

Antonis Spandovskis sekan
čiame straipsnyje apibėga lietu-
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vių literatūros istoriją. Straips- ' 
nis ilgokas. Būdingas, kad nau- ' 
doja buržuazinės literatūros is- i 
torijos medžiagą ir vardus. Tai i 
ypač išryškėja, kai prieinami jau 
šio šimtmečio vardai gyvųjų ir 
grynai "antiklasinių rašytojų”, ' 
kaip kun. Motiejus Gustaitis, ; 
kan. Mykolas Vaitkus, Vincas 
Mickevičius (Krėvė), Juozas Tu
mas, Ignas Jurkūnas (šeinius), 
Faustas Kirša, Petrėnas, SalyB 
(šemerys), Antanas Rimvydis, 
Juozas Tysliava, Jurgis Savic
kis. Autorius pasigenda žinių 
apie šiuos autorius, kaip: "Liu
das Dovydėnas, Jieva Simonai
tytė, Juozas Grušas, Antanas 
Vaičiulaitis, Kazys Inčiūra, Ber
nardas Brazdžionis, Jonas Kos- 
su - Aleksandravičius, Antanas 
Miškinis, Jonas Graičiūnas, Pet
ras Babickas, Vytautas Sirijos 
Gira ir daug kitų, kurie yra už
ėmę labai svarbią vietą lietuvių 
poetinėje kūryboje tarpukario 
metais”.

Bolševikiškas periodas ‘ pažy
mėtas skandalingai: Kapnys, J. 
Paukštelis, Jonas Marcinkevi
čius, J. Baltušis, L. Janušytė, J. 
Dovydaitis, H- Korsakienė ir My
kolas Sluckis. Nei vieno bolševi
kinio "genijaus”, kaip Šimkus, 
Venclova (pažymėtas tik kaip 
trečiafrontininkas), nei Guzevi- 
čiaus, nei Reimerio, nei Tilvyčio, 
nei Mieželaičio...

Klausimas kyla: ar iš nežino
jimo, ar ne? Būtume linkę ma
nyti, kad apie tarybinį periodą 
lietuvių literatūroje autorius nei 
kiek nemažiau žino ir nusimano, 
kaip ir apie "buržuazinį”, o tai 
reikštų, kad tuos okupanto pro
teguojamus rašytojus bus objek
tyviai nutylėjęs, tai yra, verti
nęs juos pagal realią meninę ver
tę.

Leopoldas Levinas rašo apie 
prieškarine ir pokarinę kelionę j 
Lietuvą. Tasai prisimena dau
giausiai Nerį ir Liudą Girą. Pa
tiektose pirmosios kelionės nuo
traukoje matyti: Aleksis Rani- 
tas, Fabijonas Neveravičius ir 
Jonas Aistis.

Ir šiame leidinyje yra lietuvių 
poezijos ir dramos vertimų. Pa
rinkimas gal kiek "geresnis” ne
gu pereitą kartą minėtame leidi
nyje, bet vargu ar jis patenkina 
bolševikinius rašytojus: K. Do
nelaitis, D. Poška, A. Aleknavi
čius, V. Kudirka, Maironis, L. 
Gira, B. Sruoga, S. Neris, T. Til
vytis. K. Boruta, A. Venclova, 
H. Lukauskaitė ir Pranas Ge- 
nvs, be to, K. Sajos komedija 
"Pirtyje”, Mykolaičio - Putino 
straipsnis "Mickevičius ir lietu
vių literatūra”. Patiekta sulite
ratūrinta Eglės pasakos versija, 
kuri yra.paimta iš H. Syskio apy
sakos' "Rūkai virš Vygrių”. įdo-

■ mu, kad lokalizuojami žalčio už-
■ keikti rūmai Surpilės ežere (Su- 
. valkų apylinkėje).

Yra du straipsniai skirti lie- 
, tuvių plastikai ir muzikai. Pažy- 
- mėtina autorių didelės simpati- 
i jos M. K. Čiurlionio kūrybai 
• (septynių' paveikslų reprodukci

jos ir vinjetė priedo viršelyje) ir
■ tautodailei.
■ * Lietuvių liaudies.šokiams skir-
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VIDURAMŽIAI ATOMO AMŽIUJE
j"""-'1 '........................................... n

Vien Hamburge 300 Kortininkų. — "Pranašas”, kuris gydo ser
gančiuosius. — Dievo ir velnio vaikų skirstytojas gudriai kombi
nuoja. — Visoj Vokietijoj 10,000 burtininkų, o apie Bodeno ežerą 

65% gyventojų tiki į raganas.

ta net 40 puslapių (du šokiu: 
"Subatėlė” ir Džigūnas”, su cho
reografiniais, kostiumų ir kito 
aprašymais bei brėžiniais).

Knygos gale yra paaiškinta, 
kaip ruošti lietuviškos kultūros 
programas pagal žurnale patiek
tą medžiagą. Yra net kurios pro
gramų versijos, kur medžiaga 
minutėmis paskirstyta. Didžiau
sias kurijozas, kuris gal ne vie
nam lietuviškam bolševikui iš
sprogdino kaktoje akis, yra šie 
žodžiai paimti iš baigiamojo re
daktorių patarimo: "Lietuvių 
kultūros dekados metu būtų ge
ra pagalvoti apie svetainės pa
puošimą. Lietuvos tautinės spal
vos yra trys: raudona, geltona 
ir žalia.” Nors spalvų eilė ir su
maišyta, bet čia eina kalba apie 
laisvosios Lietuvos spalvas. Da
bartinės spalvos yra: raudona, 
balta ir žalia.

Prie žurnalo yra keturių dainų 
gaidų priedai: Dvariono "Sesuo, 
žydroji Vilija” (žodžiai" S. Ne
ries), I. Gaižausko-"Artojų dai
na” (žodžiaį Jovaro), ir dvi liau
dies dainos: J. švedo; "Išleisk, 
tėveli, žirgelį lankon” ir Stasio 
Šimkaus: "Skamba kanklės.”

(B. d.)

Mes, o ir visi kiti, esame įpra
tę laikyti vokiečių tautą apsi- : 
švietusią, išsimokslinusia. Jau . 
daugiau nei prieš 500 metų čia ; 
buvo įkurti pirmieji universite
tai, augštosios mokyklos. Vokie
čiai davė pasauliui daug žymių 
mokslo vyrų, filosofų, išradėjų, i 
Privalomas pradžios mokslas ir
gi labai senai įvestas, beraščių 
praktiškai nėra ir reta šeima ne
skaito dienraščio. Reiktų many
ti, kad eilinis vokietįs yra pa
kankamai išsilavinęs ir sugeba 
atskirti pasakas nuo tikrovės. 
Keista, bet sveikatos ir burtų 
srityje taip nėra.

štai, oficialiomis policijos ži
niomis vien Hamburge gyvena 
300 burtininkų. Jie išvarynėja 
"piktas dvasias”, gydo "apkerė
tus” gyvulius, apsaugo nuo "pik
to žvilgsnio”, nurodo, kaip ra
ganų saugotis, net nustato kąs 
"raganiauja”. Iš to amato tie vi
si 300 gerai verčiasi — matyt, 
klijentų jiem netrūksta. Nesun
ku įsivaizduoti, kiek gi turi būti 
lengvatikių bei nesusipratėlių, 
kurie jiems neša sunkiai uždirb
tas markes.

Bet be eilinių burtininkų lai
kas nuo laiko pasirodo ir "žvaigž
džių” — stebukladarių, kurie 
įtikinėja, jog net 1000-ties kilo
metrų atstume pagydo visas li
gas. Jau keli metai čia "veikia” 
toks Groening. Prieš savaitę 
Muenchene teismas ji nubaudė 
2000 DM. bausme už gydymą ne
turint leidimo. Nuo kaltinimo dėl 
"nerūpestingumo privedusio prie 
mirties” tapo išteisintas trūks
tant įrodymų.

Kas jis toks, kaip gydo ir ko
kios "gydymo” pasekmės?

Bruno Groening, kilęs iš Dan
cigo, pradėjo savo karjerą 1949 
metais, dar gerai vokiškai kal
bėti nemokėdamas, žemo ūgio, 
plačiapetis, ilgais, sulaižytais, 
nuo riebalų žvilgančiais plaukais 
su dideliu gužiu ir, kaip papras- 

' tai prie tos ligos, žibančiomis 
neramiomis akimis jis dąug kam 
atrodė panašus į "pranašą”. O

tokiu sakėsi jis esąs. Jo paties , 
žodžiai: "Jau nuo savo vakiystės ' 
jaučiau turįs galia gydyti ser- j 
gančiuosius. Tik aš nežinojau ar 
ta jėga ateina iš Dievo ar šėtono. - 
Dabar esu įsitikinęs, jog tai Die
vo valia, todėl jokia įstaiga ne
galės manęs sulaikyti nuo man 
skirto uždavinio vykdymo”.

Taip girėsi jis 1949 metaiB 
spaudos atstovams, po to, kai 
staiga pagarsėjo būk tai išgydęs 
paralyžiuotą merginą. Tuoj atsi
rado manedžerių, kurie užuos- 
dami gerą biznį, pradėjo Groe
ning garbinti, reklamuoti, o taip 
pat išmokė ir jį patį, kaip turi 
laikytis ligonių akivaizdoje, kaip 
atsakinėti žurnalistams, kaip iš
sisukinėti nuo sveikatos įstaigų 
užmetinėjimų.

Biznis klestėjo kuo puikiau
siai. Kartais net tūkstančiai 
žmonių ištisomis valandomis lie
tuje ir šaltyje laukdavo pasiro
dant "stebukladario”, kuris tuo 
metu ramiai sau gurkšnodavo 
šampaną. Oficialiai jis už gydy
mą nieko neimdavo, bet kiękvie- 
nam pacientui buvo duodama su
prasti, kad daugiau galimybės 
yra išgyti, jei už tą darbą bus 
kiek paaukota. Suklaidinti žmo
nės, tikėdamiesi čia rasti svei
katą, nesigailėjo pinigo. "Maes
tro” gyvena kaip milionierius, o 
kiek dar manedjeriai uždirbo — 
tai vienas Dievas težino.

Gydymo teorija labai papras
ta, Jis skelbia, kad pasaulyje yra 
Dievo ir velnio vaikai. Šiems jis 
negali ir nenori padėti. • Taigi, 
jeigu ligonis nesitaiso, tai jis 
bus piktosios dvasios vaikas. Jei- 
ku pradžioje pagerėjus, liga vėl 
atkrito, pablogėjo — reiškia šė
tonas tą žmogų "okupavo”. Kiek
vienu atveju Groening nekaltas. 
Na, o jei kas pagerėjo ar net

• pasveiko, tai jau vien "meistro” 
, nuopelnas.

Jokių vaistų ligoniams neduo- 
i da. Kadangi technikos amžiuje
• daug kalbama apie įvairias ban- 
i gas, spindulius, tai Groening 
i skelbiasi, turįs spinduliavimo ga- 
i lią, kuri visas ligas išvaro. Ir tų

Atnaujina
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tai ugnim virtas 
STROH’S ALUS!
Atsigaivinimo žodis tinka Stroh’s alui. 
Atsigaivinimas tikrai šviesiu, duodan
čiu gerą skoni, kokį gaunam saulėtoj 
nuotaikoj... prie baseino... kur tik rei
kia atsigaivinti, šaukis Stroh’s. Tai vie
nintelis ugnim virtas — virtas prie 2000 
laipsnių geriausiam skoniui.

Jums patiks

yra šviesesnis!
Dabar už vietines kainas!
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Tbe Stroh Brevery Company 
Detroįt 26, Midūgan
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"spindulių” pas jį tiek daug, jog 
jam nebūtina ligonį matyti, ar 
savo rankas ties skaudama vieta 
laikyti. Pakanka "apšviesti" dė
žę staniolo (sidabrinis popierius 
cigarečių dėžutėse) rutuliukų ir 
kiekvienas jų turės pakankamai 
gydomųjų spindulių: Ligoniui te
reikia tokį rutuliuką įsigyti, jį 
rankoje laikyti ir stebukladario 
žodžiams tikėti. Kas daugiau au
kodavo, gaudavo didesnį rutuliu
ką, o kas jau geroką sumą pa
klodavo, turėdavo teisės porą mi
nučių pasėdėti kėdėje, kuria ir 
"maestro” naudojosi — taigi ne
paprastai daug bei stiprių spin
dulių turinčią.

Yra nemažai žmonių, kurie 
tvirtina esą tuo metodu pagiję. 
Specialistai į tai atsako, jog to
kio pagyjimo priežastis yra ne 
stebukladaris ar burtininkas, bet 
paties ligonio tikėjimas pagiji
mu, noras pasveikti, noras gy
venti. Ir ligoninėje gulintis pa
cientas visad greičiau pasveiks, 
jei jis pasitiki gydytojais ir 
stengiasi dvasioje ligą nugalėti. 
Medikams tas senai žinoma ir 
jie stengiasi tokią ligonio būse
ną iššaukti. Deja, ne visad tas 
būna lengva.

Teisman Groening padavė jo 
buvusieji pacientai. Mat, daugelį 
ligonių jis tiek ilgai gydė, kad 
jiem jau tikroji mediciniška pa
galba nieko nebegalėjo padėti. 
Keli be laiko mirė, kiti liko inva
lidais. Įdomu, jog teisindamasis 
teisme Groening pasakė: "Aš ne
kaltas. žmonės patys mane pa
darė tuom, kuo esu. Ko jie krei
pėsi į mąne ir maldavo mano pa
galbos?” Kitais žodžiais tariant: 
— kvailiams taip ir reikia. O to
kių kvailučių netrūks jam ir 
ateityje, nes Vokietijoje, pasiro
do jų pakankamai yra.

Bebaigiant ruošti šį straipsne
lį Vokiečių Medicinos Informaci
jose suradau dar sekančius da
vinius:

Visoj Vokietijoj esą apie 10,- 
000 burtininkų-raganių, kurie 
tuoi amatu verčiasi. (Čia neįeina 
burtininkės - kortų dėliotojos, 
ateities spėjėjos ir pan.).

Yra Vokietijoj sričių, ypač 
šiaurinėje dalyje ir apie Bodeno 

. ežerą, kur 65',> yisų gyventojų 
tiki j raganas, apkerėjimus ir 
burtus.

Kas metai teismuose iškelia
ma apie 70 bylų, bet tai tik 1% 
visų brutininkų padaromų nusi
kaltimų.

Taigi, nors didžiuojamės švie
siais laikais bei mokslo pažanga, 
liet Europos viduryje dar daug 
kur viešpatauja viduramiška 
tamsa. L. S..

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

Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Pilnai garantuota ir 

oficialiai 
100 rublių $10.00

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atseina $5.00. 

Perlaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.
GRAMĖRC Y

744 BROAD STREET, 
NEtVARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission 
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CADMIJAUS 

AKUMULIATORIUS — 
BATTERY 

AUTOMOBILIUI
Europoje naudojamas nuo iš

radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.

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

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

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

I
M.*'

*
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LOUIS R. LANZA

JUDGE

4*

TERM BĘGINING JANUĄRY 1, 1958

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE
9802 VEST 25th STREET 8H 14511

i

THE CONELLY REALTY CO.

WALTON & ALEXANI)ER (WALTON HILLS)

BE 2-3245

CLEVELAND and COLUMBUS. OHIO
t

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

I 
/

FRENCH CUISINE
DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE 

A VAR1ETY OF TOURNEDO8 — FROG LEGS 
ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

CANDIDATE JJOR -

ALLIED ELECTRIC $EWER 
CLEANING COMPANY

R. P. Heredunaa Prep.
BOTO—ROOTER SERVICE

VEST SIDE EAST Rin*
12910 Detroit Avė. 12824 Superior Avė.
* BO 2-4500 MU 1-7722

ęil. augdtyjjėj gilmą 
ug^< 
tapę -Itetupįtpj 
smaikin 

šūvis

DIOI
■--- --------- ‘

PAVASARIS

B. MASIULIS

(Tęsinys iš praeito numerio)

Valdovo baltojo*) erelis juodas**) Lietuvos padangėje plasnojo, 
Nuožmi dvasia, atskridus mūs šalin pajungti pono ir artojo. 
Net dviem galvom erelis buvo, keturiom akim judriom, 
Augino Lietuvos nelaisvę, kaustė mus akių rakštim aštriom.
Erelis baltas vienagalvis, juodojo belaisvis, Lenkuos nerimavo — 

- Ilgėjos laisvės prarastos ir prieš dvigalvį tyliai kėlė žmones savo- 
Ir mūs baltajam Vyčiui pakuždėjo — kvietė kruvinon talkon. 
Drąsuoliai su ugnim širdy pašoko pragaištingon kraumarkon.
Pasišaukė dvigalvis giltinę į mūsų šalį, budelių pulkus. 
Kaip pievoj po dalge stiebų, negyvėlių privirto guburas klaikus. 
Pikta liepsna džiaugsminga, kaip iš pragaro versmių, 
Spragėjo iš erelio žiūrinčių, kraujais paplūdusių, gelmių.
Erelio pergalė. Triumfas ... Vilkstinės .bežadžių imtinių.
Siaubingos kartuvės- Gauja beširdžių budelių, tarytumei velnių... 
Nutūpė ant guburo erelis, tvirtą vieną koja sviedė ... 
į būgną, kaip į karstą, dūžiai — žmogui kvapą kilpa ėdė ...

__ Nuo guburo sparnai dvigalvį nešė į tylius, ramius sodžius. 
.-/ŽKėlėjus ginklo prieš karalių, sąmyšio gaidžius didžius 
~T‘Jūs glaudėt — davėt gerti jiems vandens ir valgyt duonos. 

"Prie Volgos, niekšai, marš iš šičia, jūsų sūnūs, dukros, žmonos!•
žmogus it stulpas , kapinių tyla... Keiksmai ir prakeikimas, 
Gailingi moterų verksmai, šiurpu veriąs vaikų klykimas... 
Namai be dvasios liko — tylūs. Sunašlėję šunys tylą skaudė... 
Mergelių ašaros darželiuos deimantais ant rūtų graudė. ..
Barzdoti žmonės kaime apleistam moju dvigalvio atsisėdo. 
.Smagu barzdyloms ant lietuvio amžiais šildyto pasėdo. 
Ant rūtų deimantai užgeso, pilkos dilgėlės rūtas pasmaugė — 
Lietuvės brangioje Šventykloj paniekos išaugo kaugė...
Erelio galvas puošė nuopelnų valdovui tankus jau vainikas. 
Jisai ereliui betgi rodėsi su tarpais — vietomis dar plikas. 
"Sukrušiu velnio Lietuvą!” — erelis spiečių žiežirbų išskylė, — 
Myriopi pasmerkė lietuvio spaudą — į vainiką nuopelno įpylė.
Ir štai aštriais nagais^mums įsakas išraižytas laukinio — 
Kirviu erelio žodis kirstas — kietas, griežtas, galutinis: 
"Knygas tespausit raidėm rusiškom dabar — nuo šios dienos, 
"Daugiau kitokiom raidėm šiukštu — knygos nė vienos!
Lietuvis panieka tylia erelio įsakui ryžtingai atsikirto: 
"Nelauk, šėtone, smalkių nešvankių raidyno vietoj, raštui skirto! 
žaibai ir griausmas: "Sukin syn!...**•) Nenori — būk be rašto; 
"Jei ne — už knygą tavišką grandinės ir Sibiro sauja keršto!
Siaubingasis erelis ko taip draskės, ko iš mūs daugiau norėjo, 
Kad spaudą dar suskuto ir ant skutelių paleido pikto vėjo, 
Kad žmogui netgi šlovę Dievui siųsti iš maldinės knygos gynė, 
Kad už netokią raidę pančiojo lietuvį ir Sibiro speigais trynė?
Pripūsiąs, matot, mūsų tautą savo dvasios, duoti kvapo: 
"žiūrėkit, Lietuva jei buvo, jos nebėr — Rūšim šventa patapo, 
"šita nuo amžių rusų žemė nūn padoriai sutvarkyta: 
"Čia rusiška dvasia, čia kvapo rusiško kiek reikia priamilkyta.
Erelis ar turėjo iš abuojo savo darbo kokį trupinį naudos? 
Lietuviui darė jis skriaudos, o savo naudai pelnė gėdos ir bėdos, 
žabalis! Raugui, mūsų ponų užtaisytam, tat tebuvo mielės: 
Ne jis blande lasiojo lietuvybę — baltasai erelis, mūs tautoj 

[kurs vėlės.
Baltasis dar prieš juodąjį pas mus nuo seno laiko pelnės. 
Dvarai ir klebonijos buvo itin mielos, jaukios jo buveinės. 
Jisai nesiautėjo triukšmingai, kaip dvigalvis, — elgės tyliai — 
Begrobstė sau lietuvių sielas apžavais, kaip pragaro vagiliai.
Didžioji mūsų ponija, viengalvio baltojo erelio kerima,

■ širdim jau storas lietuvybei ledas, buvo savo tautai svetima. 
Dvasia kvėpavo nevalyvos išdavikės ta lenkybės vergė. 
Jinai, tauram lauke usnis kandi žalinga, lietuvbyę dergė.
Jinai gyveno, kaip žiogai žalioj vejoj, — be didžio rūpesčid, 

[linksmai.
Jai būvio medų nešė bitės, o josios kraujo broliai, pasak jog

Jai lesinti skirti, o ji dorybėms sėti — tam, kąe tąurą įr gražu,, , 
Galop ir liaudį ponų judiški raupsai pradėjo pulti pMp0u. 
žavieji paneriai*) — dvarų, kaip naktį žvaigždžių, priMftstytl. 
žioravo rūmai sodų vainike — ir spitrai akiai buvo Nm* ją 

[metytį 
Sietynai menėse liepsnojo, grindys veidą rodė,' jaus kurpritM 

[švabdoa oųraė, 
žerplėjo knygose prusa, akordų vainikus piršteliai miMfa pyoė.. .1
Dvare pucRa. Gausos ragai stalus prispaudžia. Taurės, 

[užgėrimai...
Lekajai skrieja ... Valgių margumynas — dėk burąąą — 

[vežimai ■..
Mozūras, valsas, polonezas su vingriom figūrom menėj šokami. 
Po šokio elegantas damoms drapaną bučiuoja poooj dėkai deramo j.
šalia didingųjų sodybų paneriai gražieji kaimų pribarstyti, 
šmėkšojo pilkos pirkios ten — ir akiai šviesiai laivo m nmtyti. 
Ne knygos, ne sietynai saulę kūrė — skalos aaisesieuą lifn>J

Ir saulė lenkiška iš dvaro sąmonėj žpaogtiio aašaeelMP ryti

JAV jaunimo taisyldingo važiavimo laimėtojai aplanko viceprezidentą Nizoną ir jam įteikia tok| 
' pat švarką, kokį jie nešioja. >- •

- ■ > .............. " - i" " -. — ------------------------------------.r.1.' ■■■ “ji

Netapo vertesni, kaįp tarės: ponams liks jie chamai, kaip buvę. 
Turėjo turtą — elgetom išėjo: užvertu dvasinių lobių prižertą

[žertūvę.
Užduso žodžio žavūs kūriniai, nutrūko skambanti daina miela... 
Nuliūdusį Neris į savą Nemuną skubėjo: skaudė ją nyki tyla...

Šviesus lietuvis šoko gint tautos nuo balto paukščio derinčių akių 
Apt&o knygai spausti užvėją nuo kėslų juodojo klaikių; 
Daigino spaudą plunksna, diegus siuntė Lietuvon MaŽojon; 
Diegai ten augo laikraščiais ir knygom ir, kaip vagys, sėlino 

[Didžiojon.

Dvi metų dešimti*) tamsykloję marioj lietuviu dvasią liego. . 
Slaptieji laikraščiai ir knygos dyaeią vaistė, lietuvybę žadino 

[iš miego. 
Lietuvis magmos atvirsti ”sau žmogum”, namie gyvent pato- 

[giai — 
Iš obuolio išrakti kirminus - tegyama skradžiai tie abudu guogiai.

♦ • ■ *

Be knygos, i>e šviesos — tarytumei akis užspaudas hM-
Lietuvis langus sumanei žiūrėti teturėjądvi sMs tpmpM MligĮ#įMv 
Ir ji juodęj nakty pradėjo žlibti, o lenkybė ribdlglją j« 
žmogelis dažnas tarėsi vertesnis būsiąs fenkištori psM^ga 
Dvarai ir klebonijos paneriškiams liežaviųs gtetM-MMrim. ■ 
Ir kuo? ar lenkais?... Tik neūžaugom

Nesulenkėjo be stebuklo kraujas; kalbą lenkišką L

Nors žodį gimtąjį pų kojom vargšai išdidžiai pamynA. 
------ :
*) Rus. "kalės vaike”.
*) Kraštas abiem Neries upės šonais.

GREETINGS AND BEST WISHES 
To AU the Lithuanian Poople
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OF MUN1CIPAL COURT
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Storpus, akylks gyvulių sargovas mūsų Mikola 
Apylinkei dar buvo švyturys, kurį užkūrė tautą ryjanti žala. 
Sodinos piemenėlį šalimais — neleido gaudyti jam vėjo, 
Iš ančio traukė rašto raktą, į akis ir burną a-bė-cė jam dėjo.

Ne vien žalioj ganykloj Mikola vaikus šviesa ginklavo: 
Ir baltą žiemą su būriu vaikų prie margo rašto posėdžiavo. 
Išmokė daugelį pažint bebalsį rašto žodį, plunksną rankoje valdyti, 
Giliai širdin įspaudė žemę gimtą, ryžtą nuo erelių ginti Vytį.

*■ -i • «
Jisai turėjo girioj drevę, kur glūdėjo draudžiama spauda. 
Išvysti drevei tankumyne buvo perakįa keturakė dvasia juoda. 
Knygelės saugiai ten gulėjo nuo smąjąių akių, kaip sieloj

. [paslaptis
Medeinė**) težinojo drevę ir globojo spausdintas tautės viltis.

Padriekusi pavargėlė, perukus ir raišą, apylinkę lankavo- 
Abudu šonus krepšių trinama, lazda pagalbos teikė raišei savo. 
Galbūt jinai nebuvo elgeta, tik dangstės kauke reikalui šaunia: 
Jinai įšikdoe buvo laukiama su brangiu slėpiniu viešnia.
Drevė tuštėjo ir per viešnią elgetą iš naujo sklidinai pilnėjo__
Nupūsti dulkėms nuo lietuvio sąmonės tolydžio leido vėjo.
Taip lygiai ir kitur: erelio ginamasis vaisias liaudy plito — 
Lietuvio sąmonė, širdis ir siela vaisiumi gyvingai mito.
Spauda tvanu galingu iš Mažosios Lietuvon Didžiojon plūdo. 
Erelis siuto, hlaš.kėsi, nagus atbuko: nebesumala užginto grūdo. 
Pavaąąriė pratrūko, Ąaltos bėdos saulėje sutirpo, smagūs paukš

čiai gydo...
Di^tloM ir apnaša valdovo ištarme atšilo — nebereikėjo jau 

[Mažosios skydo.
Ir taip apgijo knygoe smauglio dienosi,' tokios juodos ir nemielos- 
Drevė Ark» Mm to pavasario bestovi — narvas be širdies ir sielos. 
y>na Mafetoė toąpiajiko dreyg — gerbtą pergalę nnvųjų, 
MAoJra prifttą Bmm paminklą, lygu perlą, vergi nuo piktųjų.

* * -*■.
(Bėgtos IvieaM ginklu lietuvis gynės nuo užpuolusiu erelių. 
NbHMM ŠMrrria kovoj nuskintas medžioklinių juodojo šunelių. 
NrateMM, MipR spindulį ar jį ranka nutveręs, raizguose įšalo... 
[.Rimėta IriMpi laisvė, bet... tautos kovadėl, būvio dar toli lig

. [galo.
vu

Lakštute minią! Lietuvos pavasario linksmybei tu leista. 
Giesmė so ■Rgsfląą toram balse — simfpoijik, tau Dievo įspausta: 
Po gaidas pildą virpa, tįsta, stoja, bėga ;jl rišlia...
Būtybė, terinti ausis, didingai tavo giesmei ąr galėtų būt kurčia! 
Dienos nebaigus saulė — jau palangėj krfiine tu berLnokturną. 
Girtžfclr fleitą, ir stygas, ir dainės giedančią verpetais burną. 
KlaUMM Užburtas. Klausos žvaigždės, ir mėnulis, ir pilką naktis. 
NMmAp šiurpuliai nokturną spraudžia ąiflęn; saldina, mintis...
PfcVMSri* kelionę baigė ir lakštingala mipia užHma 
Orite prid ūso, stygos atsileido — žavintf 'gieRmė palimo. 
MdMs šfadelėj, kursčius meilę giesmei, blėso ir pradingo__
Airirinp meilė jai atvėso, ir giesmė snapelyje sustingo...

(Pabaiga) -

■aissu. .u • . -
*) W64 m. ligi "Austras” laikraščio.
•*> NMfcr deivė. ■'

Atitaisymai "Pavasaryje" 
"Dirvos” 31 ir 32 nr. išspausdinta 

3I. 2 pastr.,
II. 2 
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turi būti: 
bėj saulė šilmą

kui lietuvaite!

KO LAUKIAMA?
(Atkelta ii 1 pel.) 

mažinti savo gynybos išlaidas. 
Karinis biudžetas sumažintas 
300 niil. dolerių, o ligi 1962 hietų 
kariuomenė žadama sumažinti 
net ligi 876,000.

Vakarų vokiečiai toli atsitikę 
nuo pažado' sudaryti pusmilipnio 
karių dalinius. Dabar jie turi 
100,000 apginkluotų vyrų. Ir ki
tų metų sausio mėn. laukiama 
dar 135,000. O metinės gynybos 
išlaidos V. Vokietijoje, numato
ma," sieks ligi 2.5 bil. dolerių. Į 
tą sumą įeis ir svetimų kraštų 
dalinių išlaikymas Vokietijos že
mėje.

Silpnos ir Prancūzijos karinės 
pajėgos, nors gynybai kraštas 
išleidžia 4 bilionus dol. per me
tus. NATO žinioje turima vos 
dvi prancūzų divizijos, o dar trys 
laikomos Alžyre kol dar ten te
bevyksta karas. Nėra vilties, 
k*d tos divizijos būtų naudoja
mos vakarų gynybai.

Ir kituose Europos kraštuose, 
dėl didelių mokesčių, infliacijos 
ir darbo jėgos trūkumo, vis la
biau kyla balsai prieš didesnius 
karinius junginius ir riebius mi- 
litarinius biudžetus. O naujieji 
atomo ginklai vis labiau keičia 
ligšiolines nuomones. Dabar jau 
teigiama, kad mažiau vyrų su 
mažesne smogiamąja jėga gali 
patikrinti geresnę ir pigesnę gy
nybą.

Savo metu NATO reikalavo 65 
divizijų apginti Europą. Vėliau, 
NATO dabartinis vadovas Lau- 
ris Norstad teigė, kad su atomo 
ginklais europinis frontas galė
tų būti- išlaikytas ir- su 30 divi
zijų. Tačiau šiuo metu Norafad 
tegali tikėtis vos 15 divizijų. Ir 
jų tarpe trečdalis esą dar neap
mokyti naujokai.

Atomas, pajungtas {vairiems 
sausumos, oro ar jūros ginklams
— štai atsakymas ir greičiausiai 
tik dėl to JAV-ės vis labiau lin
kusios sulysti j "nepajudinamos 
tvirtovės” kiautą,

* /

JAV naujų ginklų srity pralenkė 
sovietus

Kai daug kas susirūpinimo 
žvilgsniais stebi gynybos išlaidų 
apkarpymus JAV, naujos žinios 
suteikia ir giedresnių prošvais
čių. i

Po viso dešimtmečio tyrinėji
mų, šiuo metu jau pranešta apie 
laimėjimus, kuriais sovietai ne
gali susilyginti. Į tų ginklų tar
pą įskaitytini: greičiausias pa
sauly sprauBminiB bombonešis
— B-58, galįs pasiekti 1200 ir 
daugiau mylių per vai. Toliau — 
išrasta raketa Falcon GAR-2A,

Z

kurios greitis žymiai didesnis už 
garso greitį ir kuri be vairavimo 
pasiekia priešo bombonešį, jo. ši* 
lumos pritraukta. Svarbus gink
las — "Vertijet” — sprausminis 
lėktuvas, galįs pakilti vertikaliai 
ir nereikalaująs jokių aerodro
mų. Daug pasiekta ir radaro sri
ty- ’ :

Amerikietiško išradi n g u m o 
pasėkos jau kelia didelį pasiti
kėjimo jausmą ir gynybos žmo
nėms. Tik rūpi, ar vlsua.r tuos 
ginklus pradėti gaminti masi
niai, ar vis toliau juos tobrilati 
ir laukti naujų nuodelių?

..................* ■ < . -

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friendg and Patrons
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GREETINGS and BEST WLSHES 
To Our Frienda and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

THE WAGON WHEEL
Al* CONPITIOVING — AMPLE PARKING

1M14 Wmdlaad A»«. F«r RE8ERVATION8

*

BEST WISHES 
To Our Frienda and Patrone

J. & E. FA8RICATING CO.
CUSTOM BUILT FOBMICA SINK TOPS and BAB W8 

' ' •' ‘..v
84th St.- 8W 1-2711



HILDEBRANDT PROVISION CO.

ME 1-3700

WIEIIN’S BAKERY

JACK KLUM REALTY CO

r
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HOLIDAY GREETINGS

r

žiburiu?

iinis radinys. Ar gal

04

3619 WALTON

. prie-

ii

259 Kast 155 Street

6 žmonių automobilis
J

j 
j

GEORGE V 

WOODLING

Ilgoji
Knygų

t

12429 ARLINGTON AVENUE

•b
K 4 Tf •!

"ILGOJI NAKTIS”, ALG. LANDSBERGIO NOtKMB

VIKTORAS MARICNA8

I 
i

Savo premijuotuoju romanu esu aš? Ar tąi tasj^^c 
čpllrmo” Al<r T x,ndafu»rr,ta •’<’-*Dlozęųo ieškojimai £ 

Ątėnų gatvėse vidury dj 
žiburiu? ‘ 7AijM L

Ne, Diogenui rūpėjo tik mora
linis radinys. Ar gal tai išreikš
ta Sokrato reikalavimu "pažink 
pats save?” -i-'-iur;.'

Ne, Sokrato sugestija aprėpia 
tik psichologinį reikalą pažinti 
savyje glūdinčias dvasines jėgas. 
Klausimas kas esu aš yra ontolo
ginis klausimas. Jis nori atsaky
mo, kas yra mano realioji būtis 
mano tariamosios būties {valks
tė (encompassing) . Jis siekto su
gauti, kas yra būtis su visa li- 
kimine prasme, pergalėjus iliu
zinę, apsigavimo (self-decąptlon) 
būseną. ■ ,

Būtis ieško savęs tik todėl, 
kad jos egzistencija yra ribota- 
Jeigu nebūtų mirties, šitas ieš
kojimas neturėtų likjminės reikš
mės. Ir vėl — jeigu būtis pasau
ly būtų absoliučiai izoliuota, vie
niša, savęs ieškojimo nei sam
pratos nebūtų, nes nebūtų ir su
sipainiojimo savrje, o taip pat 
nebūtų ir savęs Ieškojimo ketų. 
Savo dienų gale regėdama mirtį, 
būtis pabunda klausimui, kokia 
yra šito laiku riboto buvimu šė
mėje prasmė. Būdama bendruo
meninės prigimties, ji kenčia ta
vo likimą kitų likimų sąlygoja
ma ir juos pati sąlygodama.

Būtis žino, kad jos gyvenimo 
žemėje prasmė yra manifestuo
jama šitų likimų aųveilumiu. 
Tikrąja esme būties ieškojimas 
savęs yra ieškojimas tam są- 
veiksmy savo dalies, ne jai skir
tos, bet jos įneštos dalies.

Kelias į save turi daug posū
kių, kryžkelių ir stočių. Ne visi 
jį ištisai praeina, nes ne visi sa
vęs ieško ir ne visi ieškodami 
randa. Būties rašytojų kūriniuos

Q8

kelių.,. ..Ji atiduos tamsavo da. 
lj. JI nieko neišduos klausinėja
ma! Liudas, Kęstutis, jeigu jie' 
pergyyensį-ljle didŽJuosis ją. Af 
įie žinos, ąt kas nOrs žinos? Ar 
svarbu, kad kas nors žinotų? 
Mirtis, Dievas, begalybė buvo 
irčiau jos — ji žinojo — dąr 
nieko galutino, bet arčiau, aiš
kiau. Erdvusis, skaidrusis jaus
mas turėjo būti visai netoli!

Spinduliai pasiekė ir jos lan
gelį. Jos vejdas nušvito, kaip žai
bo atvertas, su giliomis džiugio
mis akimis. Saulė apšvietė jos 
plikai nuskustą galvą.” (Ilgoji 
įąktis, 89 psl.).

Savo likiminę valandą Rima 
išgyvena ir apsprendžia save ki
taip, negu, instinktų ar minios 
žmogus. Aiškam fizinio pralai
mėjimo lemtyje ryždamasi prie
šintis iki gėlo, ji manifestuoja 
gyvenimo prasmės radimą ir 
dvasios nenugalimumą.

Būdingai krikščioniškam opti- 
mizipui Rima, kad ir kūninės 
mirties piršto liečiama, savo bū
ties suvokimą išgyvena su dan
gaus vizijom ir vidiniu nuskair 
drėjimu. Tokią pat .nuotaiką iš
gyvena ir "Kelionės” Julius, pa- 
tirdamūs baimės jausmo išgaiši- 
mą ir pasileisdamas bėgti į prie
šingų pusę, negu išsigelbėjimo 
nuo atplūstančių bolševikų ieš
kanti minia.

Savo minties turinio kupiną 
žodį A, Lanksbergis įrėdo j pa
prastą, bet skoningą, didele įtai
ga, taupumu ir taiklumu turtin
tų formą. Jo filosofavimas nie
kur neišlieja į atitrauktines deT 
finicijas, o pristatomas gerai ap
šviestu impresionistiniu vaizdu. 
Autorius betgi turėtų griežtai 
vengti ryškių etimologinių klai
dų, ypač nevartoti netaisyklin
gai (iš trečiosios būdvardžio 
linksniuotės) padarytų 
veiksmių.

Algirdas Landsbergis 
Naktis, novelės, Nidos
Klubo leidinys Nr. 16. 1956 m. 
London W. 10, 175 psl. Kaina 
nepažymėta.

"Kelione” Alg. Landsbergis ne; 
pagavo' mūsų skaitytojo nei 
akles, nei širdies. Problema, ku
rią šitas reiškinys formuluoja, 
savo turiniu liečia ne Landsber
gį, o jo skaitytoją.

Mūsų skaitytojas, — ir tai ne 
eilinis, bet net ir kritiko vąrdu 
šaukiamas, _ prozos kūriny 
yra pratęs ieškoti stipraus nuo
tykio, "gražių” tipų ir gamtos 
vaizdų, "išmintingų” posakių ir 
fotografinių realybei lygmenų. 
Sužavi j| dar nieko nekaštuojan
ti moralinė mintis ir patriotika.

Landsbergio ^"Kelionė”- suve
dė skaitytoją su neįprastiniu 
skaitymu. Berods, jis juto, kad 
veikalas turi gilesnę mintį, lie
čiančią žmogaus likimą. Bet jis 
buvo pratęs matyti tipingą lite
ratūros žmogų, einantį tradici
niais, moraliniais, socialiniais ar 
patriotiniais keliais, puolantį ir 
atsitiesiantį, žūstantį arba 
triumfuojantį.

"Kelionėje” jis šitų įprastinių 
vertybių nerado. Nuotykiai be 
"stipresnių pipirų”, dar kažkaip 
supainioti, sapnais ir kliedėji
mais suraišioti, tipai ir gamtos 
vaizdai be aštresnių išorinių 
bruožų, kalba gana nežodinga. 
Senais gėrio mastais "Kelionė” 
nesidavė matuojama. Kai skai
tytojas nenorėjo stiebtis iki ra
šytojo, rašytojas turėjo būti at
mestas.

Bijau, kad Alg. Landsbergis 
nelaimės mūsų skaitytojo ir su 
savo novelių rinkiniu, vardu "Il
goji naktis”. Jam bene teks susi
gyventi su mintim, kad gal dar 
negreit jis taps masių rašytoju.

A. Landsbergis ir "Ilgosios 
nakties” novelėse pasilieka tuo 
pačiu filosofinėa minties rašyto
ju.

Bet jam, kaip ir K. Jasperlui, susekame tris pagrindinius eg- 
rūpi ne filosofija, o pats filo3o- zistencinio kelio etapus: 1. ta- 
favimas. Jo rūpesčio objektas stinklinę būseną, 2. bendruome- 
yra žmogus. Bet ne socialinių J ainį tueilydinimą, 8. savęs *uvo- 
religinių, moralinių ir kultūri
nių tradicijų bei įstatymų ap
spręstas, o save aPsprendžiantis 
žmogus. Pirmojo tipo žmogų 
randame savo visų kartų idėji-. 
nėję buities prozoje, pradedant 
Valančium ir baigiant Alės Rū
tos "Trumpa diena”. Antrojo ti
po žmogų, ieškantį susivokimo 
savo (pabrėžiu savo, ne žmogaus 
apskritai) būtyje (egzistencijo
je), rodo "Literatūros Lankų” 
prozininkai (ir poetai, žinoma, 
bet apie juos šiam rašiny nekal
bama) A. Škėma, A. Landsber
gis, J. Mekas, K. Keblys... Jie 
nestato klausimo, kas yra būti 
(egzistencija), bet, konkretaus 
veikėjo adresu, kas yra mano 
būtis, kas esu aš. Atsakymas į 
šitą klausimą pribręsta kaip sa
vęs ieškojimo vaisius. Jis nevie
nodas, individualus, pasaulėžiū
ros apspręstas, Prancūzo Jean 
Paųl Sartre radinys yra visiškai 
suverenus, laisvas savo paties 
įstatymų leidėjas ir vykdytojas 
(ateistinis ir žymia dalim anar
chistinis žmogus), A. Škėmos 
žmogus reiškiasi kaip 
idealistinė. būtis. Tuo 
Landsbergio (kaip ir 
Gabriel Marcei) būtis 
į save randa krikščioniškai idea
listinį apsisprendimą.

"Mes tikime tikrąjį Dievą, bet 
kelias į Jį niekad nesibaigia. Ei
dami tuo keliu, mes atrandam 
save, ir, pergalėję save, priartė- 
jam prie Jo”. (Kelionė, 11 psl.).

Šita tėvo Gailėna -mintis suima 
romano "Kelionėj” tematinės 
idėjos pačlą-esmę. S.ų ją vienu ar 
kitu aąpęktu susitinkame ir "II- 
gosios nakties*’ novelėse. Ji ak
centuoja, kad tik eidami (sąmo
ningai ar ne) .{celių-į Dievą, ran
dame save; Tai absoliuti priešin
gybė j. P. Sąrįtre sampratai, teiT 
giančiai, kad tik pasukę kelių 
nuo Dievo (o taip-pat nuo auto
ritetų ir tradicijų), randame sa- 
vė ir laisvę. \

;Bet kas. savo esme grm. šita*
i šito.

•i du broliai, jaunuoliai, 
su gitara ir armonika, raiti nutarė aplankyti už 500 mylių esan

čius pežįstamuą..

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JUDGE JOSEPH STEARNS

OF THE MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

akto būtis tampa izoliuota k su
siduria pati su savim. Nęvelės 
"Kalala” Petriukas išgyveną 
izoliavimosi būseną, pagimdytą 
aplinkai nesuvokiamo, nes visa
da griežtai individualaus kūrybi
nio akto. Juozo Linkaua tikroji 
prigimtis atsiskleidžia (po laiko) 
anapus, neišpirktojoj mirties ka
ralystėje. Jis pajunta malonumą 
būti savim (—. maištininku ap
linkai), ir nei dėl įrodinėjimų, 
nei dėl grąsinimo, nei, pagaliau, 
dėl pačios bausmės būti tikruoju 
savim jau nebeatsisako.

Vasilijus po svaiginančių lai
mėjimų ir pergalės paradų, at
siunčiamas "banditų” naikinti j 
Lietuva, ir čia jo tvirtų mate
rialistinę pasaulėžiūrų ima ata
kuoti jam nesuvokiami žmogaus 
dvasios pasireiškimai. Visa šita 
žemė jam Jfuvo mįslingą. Jj kan
kino klausimai, iš kur banditai 
ima tiek drąsos priešintis prieš 
Raudonosios Armijos galybę? 
"Kodėl banditų vadas, prieš pat

sušaųcjpmąs rinkos aikštėje, įsi
grūdo aap j burną saują purvinos 
žemės?” Kodėl išvaduotoji liau
dis verkė, suvaryta stebėti su
šaudymo? Kodėl rūsyje sėdinčios 
banditas, Veide jis nematė nei 
lašelio ąjigedimo, nors ji buvo 
nešiojus šautuvą ir gyvenus su 
būriu vyrų?

Dėl šitų klausimų Vasilijui 
buvo tokia pat ilga nemigo, at- 
siminungir svarstymų nakties, 
kaip ir pogrindim rūsy uždary
tai RiinaL Jo mintys jį jau ėmė 
skirti -iŠ bendruomeninio lydinio, 
bet tą naktį dar nenuvedė į tik
rąjį Aš, peš jis neįvykdė iš ly
dinio išskiriančios sąlygos: savo 
veiksmo,.pagal savo planą, sava 
galva, sąyorn rankom.

Rima, išgyvenusi totalinį savo 
iliuzijų sudužimą, su saulės pa
tekėjimu jos paskutiniąją dieną, 
nušvista savų likiminiam spren- 
diinuį, "Jos meilė savo žemei ėmė 
srūti j didelį, šviesų, aiškų vaiz
dų, i. Jos tųuta turi pati savo

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

For GQOD Baked Goods—See WIEHN’S

ĮVAIRENYBĖS
— KodėJ mes nematome Bri

tanijos jūrininkų su ūsais?
— Dėlto, kad jiems yra ne

leista auginti ūsų. Jie turi teisę 
auginti tik barzdas.

*
— Ar buvo kada nors suteik

ta moterei teisė būti kapitonu 
jūrose plaukiojančio laivo?

— Taip, bet ligi šiol tik vie
nai moteriai, būtent, poniai Ma
ry P. Converse. Ji plaukiojo 40 
metų kaip antros klasės kapito
nas. Po to, kai ji 1938-1940 me
tais padarė 13,000 mylių, kad 
gautų masterio laipsnį ir jai šioji 
teisė 1940 metais rugsėjo 13 die
ną buvo pripažinta. Poniai Con
verse dabar jau 84 metai ir ji 
gyvena Koloradoje.

kinų.
Visi (i? trys etapai su gavo 

posūkiais, kryžkelėm ir stotimis 
vingiuoja pro mūsų sąmonę, ir 
iš A. Landsbergio "Ilgosios nak
ties’ novelių išnirę.

Instinktinės būsenos - žmogus 
išgyvena savo būtį kaip visumų 
reakcijų į prigimties ir pasaulio 
teikiamus malonumu* ir nuo
skaudas. Jame dar nėra pabudęs 
suvokimas, kad jo likimas yra 
kitų likimų dalis. Jis keliauja 
per pasaulį tik savo instinktų ir 
aistrų vedamas. J. P. fiąrtres 
0resta3 (Musėse) atkeliauja į 
Argos, vaikystės prisiminimų ir 
keliavimo aistros genamas, bet 
be suplanuotų veiksnių, kuriuos 
jis čia vėliau įvykdo. "Kelionės” 
Julius bėga į vakarus baimės va
romas. "Ilgosios nakties’.’ Rima 
iki tėvų žuvimo bėga per savo 
jaunas dienas su rūpesčiais apie 
plaukus, apie meiles f r sų neaiš
kiu klausimu, ko jai reiktų norė
ti. MVD karys Vasilijus Iki ka
ro bastosi po gimtąjį Leningra
dą su vaikiškom nepaprastų dar
bų iliuzijom, bet nieko nepadaro. 
Fedia, kitas emvedistas, gyvena, 
kaip gyvenąs, savo instinktų ir 
valdžios įsakymų klausant- Jis 
niekad realiosios savo Imties 
klausimams nepabunda. Novelės 
"Eisena” Juozas Linkus praėjo 
savo dienas žemėje su prisitai
kymo, nusilenkimo galingesniam 
ir gyvybės išlaikymo rūpesčiais. 
Jo tikroji prigimtis buvo kita, 
bet žemėje ji liko užrausta po 
instniktinėin iliuzijom.

"Ilgosios nakties” Kęstutis yra 
gyvas bąndrnomeoįne dyasia. 
Jam jis, tauta ir tavyhė yra tas 
pats kūnas, ta, paŪ gyvybė, tas 
pats likimas. Jis toks gyvena, 
toks ir miršta. Vąsilųųs susilydi- 
na su savo bendruomene karo 
vargo ir pergalės iŠgyvenjmuos. 
Rima, sudužus individualios lai
mės iliuzijoms, suriša' savo bū: 
ties likimą sų kdvojąijčių tautie
čių likimu partįzanjųiam gyve
nime. ’.! ■•'•t v
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Aukščiausias teismas kedenamas
K. S. KARPIUS

Rūpinasi Teismą suvaldyti

Kai prieš porą mėnesių Aukš- 
čiausis Teismas, ištempęs Ame
rikos konstituciją ant savo kur- 
paliaus, pravedė nuosprendžius, 
kurie padarė daug palengvinimų 
ne tik kriminalistams, bet ir val
stybės griovikams komunistams, 
visa rimtoji spauda, žymūs vi
suomeninio gyvenimo vadai, kon
greso nariai ir visuomeninės or
ganizacijos ėmėsi gilintis, kuo 
remdamasis Aukščiausia Teis
mas tuos sprendimus išleido. *

Nueita iki to, kad Aukšč. Teis
mas pavadintas "Komunizmo 
Trojos arkliu Amerikoje”. Lai
mė tik, kad prieš tai sukilo dau
giau, negu buvo galima tikėtis.

Kongresas savo keliu rūpinasi 
ne tik sutramdyt Teismo dabar
tinius sprendimus, nes, sako, jis 
juos prie pirmos progos vėl pa
kartotų. Reikia, sako, įstatymo, 
kuris uždraustų Teismui tampy
ti Konstituciją paskirų teisėjų, 
bet ne valstybiniams tikslams.

nizmas uždraudęs skautybę, ta-

Kitas griežtas kritikas* Aukšč. 
Teismo darbo yra taip pat visuo
tinos juristų organizacijos pi» 
mininkas, adv. Louis C. Wyman, 
New Hampshire valstybės gene
ralinis prokuroras, kuris pirmi
ninkauja visų 48 valstybių ge
neralinių prokurorų organizaci
jai. Aukščiausiojo Teismo pasi
elgimą, apginantį komunistus 
nuo persekiojimo ir baudimo net 
kai jie dirba už išvertimą Ame
rikos vyriausybės jėga, jis pa
vadina konstitucijos torturavi- 
mu.

Reikia tik laukti iš tų žodžių 
darbų, nes nežiūrint visuotinių 
pasmerkimų, kokie sukilo prieš 
Aukšč. Teismo Teisėjus, jie jau
čiasi tai vykdą jiems suteikto
mis konstitucijos teisėmis ,o kri
tikai nežiną ką kalbą.

Mykolui Biržiškai, jo 75 metų 
amžiaus sukakties proga, pa
gerbti pietų programą.

Apylinkės Valdyba yra nuta
rusi Los Angeles mieste gyve
nančiam Lietuvos Nepriklauso
mybės akto signatarui prof. My
kolui Biržiškai pagerbti — jo 75 
metų amžiaus sukakties proga 
— surengti iškilmingus pietus 
Mykolinių išvakarėse, rugsėjo 
mėn. 28 d. (šeštadienį) vakare.

Apie pietų tikslų laiką, vietą, 
kainą ir kur jų dalyviams užsi
sakyti biletus — visuomenės bus 
painformuota per spaudą ir vie
tos liet, radiją — rugsėjo mėn. 
pradžioje.

Pavieniai asmenys ir organi
zacijos (ne iš Loe Angeles ar ar
timų apylinkių), norintieji ta 
proga pasveikinti prof. M. Bir
žišką — sveikinimus prašomi 
siųsti (iš anksto) tokiu adresu: 

Mr. VI. Bakūnas, 
4019 D. 59 PI., 
Los Angeles 43, Calif.

Los Angeles ir tolimesnių apy
linkių organizacijos atitinkamu 
laiku bus prašomos, dėl sveiki
nimų žodžiu, susižinoti su Apy
linkės Valdyba.

(aks) Mus pasiekė psktn. Ant. 
Banionio laiškai iš Siitton parko, 
Goldfield, Anglijoje? kur tik pa
sibaigė jubiliejinė pasaulio skau
tų džiamborė. Kartu gautas ir 
pluošta* angliškos spaudos. Ma
lonu pasidžiaugti mūsų skautų 
atsiektais laimėjimais.

Lietuviai skautai kartu su es
tų, latvių, rusų, yengrų ir ukrai
niečių skautais sudarė bendrą 
egzilinių skautų kontingentą, ofi
cialiai vadintą ~ Council of 
Scouts Associations in Exile 
(CSAIE). . i

Iš pradžių, kaip ir tikėtasi, 
buvo stengtasi nekelti viešumon 
egzilinių skautų dalyvavimą šio
je džiamborėje. Prisibijota, kad 
spauda tai labai Išpusianti, o 
anglai juk palankūs koegzisten
cijai. Ledus pralaužė egzilų skau
tų pastangos ir Jubilęe Jamboree 
Journal su puikiu straipsniu ir 
nuotraukomis, žinią pasigavo ir 
kita vietinė spauda — Evening 
Despatch, Birmingham Mail ir 
kt.

O VISGI VERTA
____ „ > ___ T,_<, _ Ir tikrai neturėsite nuostolio. jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
čiau pastaroji yra berniukų tę- naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visa* 

kita* geruma Ir pigumu. . .
KABOMOS MABINfiLBS kaino* nuo 160.00. . 
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 visos 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 800 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, RUTKAUSKO, BABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BICKIENftS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drebulius ir kitu* liet 
mano kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma 
namą. ■ : ■ 4*4

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 882* S. Halsted 
8L, CHeage, DL^Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos J visus pasaulio kraštus.

šlama laisvuose >Vakaruose. Jų. 
svajonė — sulaukti dienos, kada 
galės grįžti į savo gimtąsias ša
lis. ■ ■

Baimės šešėlis juo*tobaaeka

Anot Ev. ■ Despatch jubilieji
nės džiamborės lankytojai ne
paprastai domėjosi Sgz. skautų 
stovykla ir ją gausiai lankė; Juos 
stebino, kad skautybė yra taip 
puikiai atstovaujama berniilkų 
iš tų kraštų, kurie jau ilgą laiką 
atskirti nuo Vakarų geležine už
danga. ',,

"Net ir džiamborėje, toje tai
kos ir gėrio stovykloje, kurion 
suvažiavo 85,000 skautų iš virš 
80 kraštų, egzilai skautai tebe- 
žino kas yra baimė”, pabrėžia 
Ev. Despatąh. .

i

LOS ANGELES
k

Linkimas į kairumą

"Trojos arklio” vaidmenį 
Aukkščiausiojo Teismo vardu 
vaidina asmenys, kurie nori 
Teismą paversti savo įrankiu. 
Kai Rooseveltas užėmė preziden
tystę 1933 metais ir suteikė So
vietų Sąjungai pripažinimą, jį 
įtakoją asmenys norėjo tuoj pa
naudoti Aukšč. Teismą kairiems 
tikslams ir marksizmui paremti. 
Rooseveltas sutiko padauginti 
teisėjų skaičių nuo 9 iki 16, su
daryti reikalingą daugumą per
sverti konservatyvius teisėjus, 
tebetarnaujančius iš ankstyves
nių prezidentų paskyrimų. Mat 
teisėjus skiria iki gyvos galvos, 
taigi pašalinti nebuvo kaip. Gi
mė puiki mintis padauginti tei
sėjų skaičių.

Spaudos ir visuomenės atkak
lus pasipriešinimas įsigyvenusią 
tradiciją keisti nulėmė; teisėjų 
skaičius paliktas tas pats — de
vyni.

Tačiau Rooseveltui ilgai prezi
dentaujant, pats laikas gelbėjo 
padaryti kairiesiems reikalingas 
pakaitas, kai į mirštančių teisė
jų vietas Rooseveltas pradėjo 
skirti savo patarėjų rekomen
duojamus juristus.

Iš tų laikų didžiausią Teisme 
įtaką įgavo ir, sakoma, valdė sa
vo geležine ranka Australijoje 
gimęs žydas adv. Felix Frank- 
furter, įsigavęs Teisman 1939 
metais. Jis įkūrė Amerikos Civi
linių Laisvių Sąjungą, komunis
tų fronto organizaciją ginti 
Amerikoje valstybės pagrindų 
griovikus; tarnavo Negrų Ge
rovės organizacijos legalio šta
bo nariu ir įtraukė į valdiškas 
vietas daugelį sovietų agentų, 
kaip Alger Hiss ir kitus.

Dabartinis Aukšč. Teismo pir
mininkas Earl Warren, Eisenho- 
werio paskirtas 1954 metais at
silyginimui už paramą gauti no- 

xminaciją į prezidentus prieš se
natorių Taftą, taip pat ėmėsi 
vykdyti marksistų naudai spren
dimus. Kaip jau buvo minėta, 
vienas kongreso atstovas pareiš
kė, kad jis nežino nė vieno 
sprendimo, kurį Warren Teisme 
padarė, kad jis nebūtų buvęs ko
munistų naudai. Warren rado 
sau talkininkų, su kuriais suda
ro Teisėjų daugumą savo spren
dimams pravesti.

Solistas Stasys Baranauskas 
rugsėjo pradžioje atvyksta į Los 
Angeles (berods jau antrą kar
tą), kur duos koncertą Sv. Kazi
miero parapijos rengiamoje "lie
tuvių dienoje” rugsėjo 8 d.

•
Čikagoje gyvenąs agr. A. Vir

bickas ilgesnį laiką atostogavo 
Los Angeles, kur buvo apsisto
jęs pas savo bičiulį agr. Br. Dū
dą.

M. Aftukienės iniciatyva — 
LB Los Angeles apylinkės ir 
ALT vietinio skyriaus vardu — 
rengiamas Kazimiero Lukšio 65 
metę amžiaus sukakties paminė* 
jimas š. m. rugpiūčio 24 d.

PROF. M. BIRŽIŠKAI 
PAGERBTI PIETOS 

^-Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apylinkės 
Valdyba savo š. m. rugpiūčio 
mėn. 11 d. posėdyje aptarė prof.

DETKOIT.
"GABIJOS” TUNTO SKAUČIŲ 

STOVYKLA
"Gabijos” tunto skautės sto

vyklaus nuo rugpiūčio mėn. 24 d. 
iki rugBėjo 1 d. ALRKF vasar
vietėje prie Detroito. Stovyklai 
vadovaus psktn. Aldona Raste
nytė. Jau yra užsirašę virš 20 
mergaičių, o taip pat eilė vy
resniųjų vadovių pasižadėję ap
lankyti stovyklą su pašnekėsiais.

BOSTON
BENDRUOMENES DIENA
Rugpiūčio mėn. 25 d., 2 vai. 

po piet, Romuvos Parke, Brock- 
ton, Mass., rengiama didžiulė ge
gužinė. Programoje numatyta 
komp. JuliauB Gaidelio kvarte
tas, Bostono sporto klubo "Dai
nava” tinklinio varžybos ir kt.

Visą dieną parkas skambės 
nuo lietuviškų dainų bei šokių

Laisvė — jų svajonė

Birminghamo Evening Des- 
pateh rugp. 8 d. pirmajame pus
lapy atspausdino visų tautų egz. 
skautų nuotrauką prie jų sto
vyklos vartų. Vartus puošė 6 
trispalvės, herbai ir skautiškos 
lelijos ženklas su parašu "In 
Exile”. Tas laikraštis rašydamas 
apie šiuos skautus pažymi, kad 
jie yra laisvi ir tuo didžiuojasi. 
Esą kas rytą laisvosios Vengri
jos, Rusijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Ukrainos vėliavos pa
kyla j padangę, o per 100 egzili- 
nių skautų su pasididžiavimu 
atiduoda joms pagarbą. Komu-

Dvidešimt du lietuviai
Iš psktn. Ant Banlonlo gau

tomis žiniomis egzilų kontingen
te buvo 104 skautai ir vadovai. 
Jų tarpe buvo 22 lietuviai, įni
rtų 13 stovyklavo džiamborėje
— Kopenhagos pastovyklėje, 8 
—. ak; vyčių sąskrydyje — Re- 
ver Moot ir vienas skautų vadų 
suvažiavime — Indaba. Visam 
egzilų kontingentui vadovavo 
lietuvis vyr. skltn. Vilius Fidle- 
ris. Lietuvių vienetui džiambo
rėje vadovavo psktn. J. Bružins
kas, sk. vyčiams Rover Moote
— vyr. skltn. K. Dikšaitis. Inda
boje egzilų vadu buvo psktn. A. 
Banionis. Psktn. kun. V. šarka 
buvo lietuvių kpaelionas.

šiam žygiui didesnį svorį.
Indaboje per oficialią stovyk

los viršininko Mr. William Kyle 
arbatėlę psktn. A. Banionis buvo 
pristatytas 84 tautų sk. vadams 
kaip CSAIE Indabos kontingen
to vadas ir paprašytas papasa
koti apie egz. skautus. Pastara
sis suglaustai apibūdino CSAIE 
ir jo siekius.

transliuojamų plokštelių.
Veiks skanių valgių bufetas ir 

gėrimų barai. Šokiams gros p. 
Smito orkestras. Autobusas nuo 
Piliečių klubo išeis ji :30 vai.

Kviečiame visus Naujosios An
glijos lietuvius gausiai dalyvau
ti, tuo paremsime lietuvišką mo
kyklą ir naują sporto įdubą Dai
nava.

A. Vfleniškis

Jie dėmesio centre
Lietuviškoji trispalvė mūsų 

skautų stovyklose .,o taip pat 
kartu su kitų egz. skautų vėlia
vomis buvo nešama iškilmėse. 
Pavergtų tautų skautams žiūro
vų minios kėlė jaudinančias ova
cijas.

Pavergtųjų tautų skautai iš
naudojo, kiekvieną progą kelti 
viešumon savo kraštų skriaudą. 
Be abejonės vieningas visų 6 
tautų išėjimas pasaulinės skau- 
tybės foruman suteikė visam

Geležiais VUkas mūsų bičiuliui
Rugp, 8 d. mūsų skautai suren

gė priėmimą Lichtenšteino įfrin- 
cui Emanueliui. Iškilmingoje su
eigoje dalyvavo sk. vyčiai iš Re- 
ver Moot’o, sesės skautės su va
dove psktn. D. Fidleriene iš pa
sauk skaučių stovyklos Windsore 
ir gausus būrys Anglijos lietu
vių. Princui Emanueliui įteiktas 
Geležinio Vilko ordinas, kuriuo 
jis LSS Tarybos Pirmijoe apdo
vanotas už nepaprastus nuopel
nus Lietuvos skautybei.

Po sueigos prie kastinio mūsų 
stalo buvo arbatėlė. Jon atsilan
kė latvių bei estų pasiuntjniai 
Londone. Latvių min. Zarinš 
perdavė mūsų skautams Lietu
vos min. B. K. Balučio sveikini
mus.

Tiesos žodis į anapus uždangos
Rugp. 9 d. egz. skautų kontin

gentas surengė priėmimą vy
riausiajai jubiliejinės džiambo- 
rės vadovybei. Dalyvavo Tarp- 
taut. Skautų Biuro direktorius 
gen. D. C. Spray, TSB vicedirek
torius R. T. Lund, Lichtenšteino 
princas Emanuelis, .Kopenhagos 
pastovyklės v-kas J. C. Walker 
ir visa eilė kt. tautų sk. vadų — 
švedai, anglai, malajiečiai, fili- 
pinai, suomiai, belgai, austrai ir 
kt.

Arbatėlės metu Amerikos Bal
so Muencheno skyr. atstovas p. 
Dambrava įrašė į juostas įžymių 
skautų vadų tartas mintis lietu
viams ir pavergtam kraštui. 
Ypatingai jautriai kalbėjo prin
cas Emanuelis ir Suomių Vy
riausiasis Skautininkas. Ameri
kos Balse taip pat užrašyti mū
sų ir kt. egzilų skautų pasikal
bėjimai ir dainos. Tas bus pa
naudota transliacijoms anapus 
geležinės uždangos. *

Mūsų skautai taip pat dainavo 
per vietos BBC Birminghamo ra
dijo stotį, džiamborėje. Jie buvo 
labai gražiai pranešėjo pristaty
ti, o po dainų skltn. Aneliauskas 
angliškai papasakojo klausyto
jams apie lietuvius ir kitus egz. 
skautus.

Belgų paprašytas vyr. skltn. 
V. Fidleris jų gimtąja kalba BBC 
radijo bangomis kalbėjo į Bel- 
giją-

Psktn. A. Banionis, atvykęs 
šion džiamborėn iš JAV, irgi da
vė informacinį pasikalbėjimą.

Ketvirtadienį krautuvės valandos 9:30 iki 9:00

ar dvigubo dydžio

2.49 Vertės jei be klaidų

v
48c

Reg. 8.98 vertės

LT. RIP MASTE RS
COMFORTS

81x108” ar
Pilno dydžio

Atitinkami 
Pagalvių užvilkimai

DACRON*

72x108”, 81x99”

Garsios rūšies, 130 tipo paklojimas, ku
ris duos metus nešiojimo. Klaidos yra 
taip mažos, kad nekliudys naudojimui. 
Išlaiko formą ir baltumą per daugelį 
skalbimų. Pasirūpinkite dabar!KELIONES (iškaitant taksas) ma

žiau kaip *5.75 i vieną galą. *8.50 i 
abu galus. Automašinos *9.00 i vieną 
galą. Duodamos specialios kainos vai
kams ir gnipšma, priedu Aųuarama 
patogumas Hotel Cleveland ir Shera- 
ton-Cadillae.

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Štampe

■tiltanL

< •.

Paneigimo balsai

Labai aštriai, tiksliai ir nuei
damas praeitin į komunistų is
toriją ir Lenino užgrobimą Ru
sijos valdžios, Aukščiausiojo 
Teismo patvarkymą komunistų 
atžvilgiu paneigia Herbert R. 
O’Conor, Amerikos Advokatų 
Sąjungos komiteto pirmininkas, 
pakviestas padaryti viešus pa
reiškimus apie komunistų tak
tiką, strategiją ir siekimus. O’Co- 
nor yra buvęs senatorius Wa- 
shingtone, įtakingas ir plačiai 
krašte žinoma* asmuo.

CLEVELAND-DETROIT 
PUIKUS DIENOS LAIVAS

greit parpHoldąa Krie ešerą
• Vienos dienos atostogos ui mažiau 

negu apmokat susisiekimą 
Puikus maistas, kokteilis, užkan
džiai, prieinamos kainos 
Laisvas pramogavimas. Orkestras. 
8 tokiu deniai 
Parodos, kinas, TV
Saulės deniai, poilsio lovos ir ga- 
maltai
Prižiūrima vaiku aikžt* 
Keliautojai — paimkit mašinas, su-•__ ,______

taupysit 180 myliu vairavimo
IŠPLAUKIA Mokvieaą adtauA, 

pirnad., antrad.
Iš CLEVELANDO ............. 8:15 a.m.

I Detroitu ______________ 1:80 p ja.
Iš Detroito_______________ 4:00 p.m.
I CLEVELANDĄ________ 11:00 p.m.

Kitom dienom išplaukia iš Clevelando
5:45 p.m. Atplaukia i Detroitą 11 p.m. 
(MIESTO NUSTATYTU LAIKU)

8. S. 1IDAU1U
610 PKRRY-PAYNE BUILDING 

CLHVELAND 18, OHIO r 
SUp«rior 1-UM

PRIEPLAUKA pria W«rt ThM 8L 
Miesto HM kua: CtereiaaS HoUi 
We*t(*U: Siager 8o*ia* Cmtar

Niekad nepralaukit...
‘ TIK 5 VIENOS 
DIENOS KELIONIŲ 
IŠ CLEVELANDO

Pirkinys! GEROS rusieš

Spalvuoti, Minkšti, Sutraukiantys 
Turkiški Rinkluoičiai

Regafiariai 69c
Puikios rūšies; austi rankšluosčiai, 
gražiu kryžiuotų raštu, gražių spalvų 
20x40 colių dydį*.;

Atitinkamo* mazgotės 6 uš SI
. Cotton 70x80 fnčių

Dryžuoti Dekiai
diariai 1.98

Minkšti, vilnoniai cotton dekiai su 
. spalvuotais dryžiais. Puikūs visų me
tų naudojiniui. Puikios rūšies.

Paštu ir telefoną ašaakymai priimami... įmokant *> ar 
dangina... Sanklt CHerry 1-**H

ne May Oo.'ii Baaement Bedding DapnrttMal
k

Reg. 249 vertės

3 DALIŲ
•5.

VONIOS DEKIŲ 
KOMPLEKTAS

Ir kitiems pasirodė ir pas 
save priėmė

Mus pasiekusiomis žiniomis 
reprezentacinis lietuvių skautų 
vienetas savo uždavinį puikiai 
atliko. Atsiekta daugiau negu 
tikėtasi. Dalyvauta teatro pasi
rodymuose bei pastovyklių lau
žuose. Mūsų skautų dainos, šo
kiai ir orkestrėlis (akordeonas 
rir 2 gitaros) tapo visų pamėgti. 
Minios svečių lankė lietuvių sto
vyklavietę ir Rūpintojėlį, gėrė
josi kastiniu stalu, parodėle ir 
mūsų žvaliais vyrukais.

Mūsų skautus stovykloje ap
lankė pats Birminghamo katali
kų arkivyskupas. Jubiliejinėje 
džiainborėje stovyklavo apie 
10,000 katalikų skautų ir 200 ku
nigų. Lietuvių sk. kapelionas 
psktn. .kun. V. šarka buvo nepa
prastai populiarus ir susilaukė 
daug dėmesio priėmimuose.

Be anksčiau minėtų žymesnių 
pasaul. skautybėa vadovų mūsų 
skautus aplankė ir britų skau
tų vyr. vadovas lordas Rowallan-



Išlydėjimo pobūvis

* r, D tj-jr • Mn 33 ' ė*.

. Paremkime skaudžioj ligoj 
't'ijKalp žinome, mūsų sportinin- 
kė, clevetandietė Elvyra šikšnlū- 
t4 kuri pereitais metais lietuvių 
žaidynių metu Detroite nusilau- 
$4 koją, birželio 26 d. vėl buvo 
ištikta nelaimės, kada po ilgo ne
gijimo netikėtai lūžo kaulo vi
duje {dėtas plieninis ^virbalas, o 
kartu ir pats kaulas.' Teko sun
kiomis aplinkybėmis daryti kitą 
operaciją ir sutverti lūžusį kaulą 
ii naujo, tam panaudojant net 
gabhlltiką kaulo specialiai išim
to ii klubo.

Kadangi E. š. neturėjo drau
dimo, jos gydymo išlaidoms su
telkti pereitais metais buvo su
darytas specialus komitetas, su
sidedąs ii: A. Bielskaus, J. P už
griaus ir St. Juodvalkytės (šiuo 
metu j k-tą vietoj J. Puškoriaus 
{ėjo A. Bandukes), kuris reika
lingą sumą sutelkė, daugiausia 
pasikliaujant Detroito kolonija.

Deja, ligai atsinaujinus susi
darė apie $1,200 naujų išlaidų ir 
komitetas nutarė pakartotinai 
per sporto klubus kreiptis į lie
tuvišką visuomenę, prašydamas 
mūsų sportininkę dar kartą pa
remti:

Galintieji E. š. pagelbėti, au- 
' kas prašome siųsti iždininkei S.

Juodvalkytei — 1247 Bender 
Avė-, East Cleveland 12, Ohio.

Elvyros šikšniūtės 
Gydymui Remti 

Komitetas

šių metų rugpjūčio mėn. 25 d. 
7 vai. vakaroz$vento Jurgio pa- 
rapljos salėje ruošiama kavutė 
solistei Aldonai Stempuiienei iš
lydėti ilgesnėms gastrolėms i 
Pietų Ameriką.

Norintieji dalyvauti prašome 
Užsirašyti iki rugpiūčio mėn. 23 
d. 7 vai. vakaro pas šiuos asme
nis:

S. Laniauskas — IV 6-2152, 
Dr. V. "Ramanauskas __ IV
1-6760, K. Karpius — AN 1-0969, 
V. Braziulis — HE 2-2129 ir A. 
Juozaitis — EV 1-4231.

v

Parduodamu 1954 m. Fordu 
keturių durų, labai gerai išlaiky
tas. Teirautis telefonu: . .

WlI X-44&

- cr1” ■ ■ I - -- - -

J. CIJUN^KAB 
L A I K R-o DI « I N KAS 
..... . i. ..

Taiso ir parduoda laikrodžiu* 
apyrankes ir kitu brangenybu 
Sąžiningas ir garantuotu da* 
bas prieinamomis kainomis.

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

s, ....................... .. ,, ,i.

- BETTYS BEAUTY

604 E. 185 St.
Ilgalaikis plaukų 'sudėjimas, 

laitas Šukavimas, kirpimas, da
žymas, jĮaibikiūrą:*1^-''",

Geriausias patarnavimai at
liekamas ilgalaikės praktikos 
ekspertų.

Klijentų patogumui tel.: KE 
1-2548, šaukti Louise Morkūnas.

L. Morkūnas yra baigusi plau
kų šukavimo kursus Lietuvoje, 
atlikus ilgalaikę praktiką Vokie
tijoje. Dabartiniu metu baigė 
Gražio Kolegiją U.' S. A. ir išlai
kė Valstybinius egzaminius Co- 
lumbus, Ohio, su teise vadovauti 
įmonei.

Prašome įsitikinti mųsų sąži
ningų patarnaviihu.

Išnuomojamas kambarys
1 asmeniui 8ii maistu ar be. Tei
rautis: 6214 Superior Avė. Tel-: 
EX 1-8382 pas Vareikienę.
- ----- • ■■■ .......... -7'r*

Išnuomojamas butas
E. 87 St. 7 kambariai. 2 vo

nios. Galima išnuomoti 5 suau
gusiems.

ED 1-6079 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmniiiiiiiiiiiiinmiHH

LABAI GERAME STOVYJE
2 ŠEIMŲ NAMAS

2 gaso pečiai. 2 automobilių 
garažai su pakeliamom durim. 
Arti susisiekimo ir mokyklų. 
Geroje East Cleveland vietoje.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Reni Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4089

i

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir'odos 

pardavimas
12913 St. Clair Avė.

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

Turimr parduoti didelių 
kriauną,

obuolių ir slyvų ant medžių. Va
žiuoti į Brunsvrick ,Ohio ir iš 303 
kelio pasukti į Counly Rd. 38 
pas T. Neūrą.

Prie LSK 
' testai

Praėjusį sekmadienį Dirvos 
patalpose įvyko lauko 
Cijos steigiainiišWau 
Nariais įstojo, 
cijos vadovybėm išHi 
chavičius (vadovai) 
tis, D. Brazaitytė.

žaidžiantieji Ir- norintieji te
niso išmokti, kviečiami atvykti 
į Gordon parko aikštes kiekvie
ną popietį nuo 6 vai., arba kreip
tis į D. Brazaitytę, telefonu EN 
1-2297.

” įsteigta 
^sekcija

GREET1NGS and BEST W1SHES

i

t

1643 Eddy Road LI 1-4040

Best Wishes to Our Friends and Patroną

5546 Pearl Road TU 4-5200

Arthur O. Mays, broker
Best WIshes To Our Friends and Patrons

Telef.: UT 1-7551

CH 1-42711825 EAST

/i

(341

f.

FRIEDMAN BROS., 1NC.
DISTINCITVELY STYLED FURS

13th STBF.ET

St. 
ga-

St. 
ga-

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

Kovac Realty 
960 E. 185 St.

KE 1-5 30

Išnuomojamas kambarys 
6115 Dibble Avė. Galima ir su 
garažu.

Teirautis amseniškai arta te
lefonu HE 1-2042. (34)

Ar žinote, kad klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausi patarnavimu.
, Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės i 
Juozą GRA2ULJ. Savi pas savus!

Norėdami praleisti laisvalaikį, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite i LIETUVIŲ 
KLUBĄ.

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus 
puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgiui .

teniso sek- 
lusirinkimas. 

{temenu. Sek- 
Bhkti: N. Ple- 

-, V. Urbai-

b

PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
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ELMER HOCKER, General Manager

1321 MAROUETTE HEnderaon 1-5080
l

Išnuomojamas kambarys
1074 East 77 Street. Skambinti: 

| EXpress 1-6289 po 5 vai.

I. J. S AM A S JEWELER

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

t

Antanas Nasvytis
persikėlė j savo namus — 754 E. 
U8th St., Cleveland 8, Ohio. Tel. 
LI 1-8694.

Juozas Kavaliauskas
persikėlė į naujus namus. Dabar
tinis adresas: 394 Eddy R. Tel. 
PO 1-6359.

Vaclovas Sušinskas ieško brolio, 
Aleksandro Sušinsko, atvažiavu
sio j Ameriką 1905, arba jo vai
kų. Pranešti:

V. Sušinskas, 915 Ida Avė., 
Cleveland, Ohio.

Išnuomojamas kambarys 
viengungiui

Galima naudotis virtuve ir vo
nia.

Kreiptis pas Spėrling — 675 
East 115 St., nuo St. Clair j eže
rą. Tel. GL 1-8875, po penktos 
vai.

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

Vytauto Didžiojo skautų 
draugovės 15 skautų iškylavo 

tris dienas
už Hambden miestelio gražiame 
skautų parke, šioje iškyloje 
skautai atliko įvairius pioneri- 
jos darbus — statė tiltus, bokš
tus ir mokėsi kitų praktiškų 
įrengimų. Taip pat kiekvienas 
skautas sukrovė po laužą.

Atvykę iškylon skautų tėvai 
A. Rukšėnas ir St. Lazdinis įver
tino laužų meniškumą ir prak
tiškumą. čia pirmoji vieta teko 
skautui B. Grigaliūnui .antroji, 
— R. SkrinskAi ir trečioji — P.' 
Morkūnui- Nakties metu sukū
rus keturiolika laužų ir skam
bant lietuviškoms dainoms gavo-! 
si puikus pasakos vaizdas.

Iškylos metu mūsų skautams 
gražiai talkino H. Macijauskas j 
ir skautų tėvai A. Rukšėnas, i 
Skrinskienė ir K. Morkūnas. Iš
kylai vadovavo v .sk. V. Kižlai- 
tis.

Ieškomas Alfonsas Rimašauskas,
Adomo sūnus, kilęs iš Biržų. Yra 
žinių iš Lietuvos. Atsiliepti: Mrs. 
V- Nagius, 37950 EucJid Avė., 
Willoughby, Ohio.

Daugelis organizacijų ir 
pavienių atmenu, 

po įvykusių {Vairių parengimų 
ar iškilmių laikraščiui prisiunčia 
ilgiausias padėkas. Dirvos vado
vybė pakartotinai primena, kad 
tokios padėkos jau laikomos 
skelbimais ir' jos apmokomos 
bendra skelbimų tvarka.

GERI NAMAI
E. 84 St., 4 šeimų namas. Du 

butai po 6 k. ir du po 4 k. Visi 
dideli kambariai. Geros pajamos.

V • •

Penkių k. namas vienam aukš
te. Dviejų mašinų garažas. Di
delis sklypas. Kaina $8500. Įmo
kėti $2000.
J. G- Oshen Realty and Insurance 

1141 Ansel Rd.
Tel. SW 5-4808 arba WH 3-0010

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

THE LAKE ER1E BUILDING 
MATER1AL COMPANY

YOUR NEIGHBOR

GREET1NGS and BEST WiSHES
Erom

CLEVELAND TOOL AND DIE 
COMPANY

Sofija Mudrauskienė
nesenai 10 dienų viešėjo Detroi
te pas savo jaunystės dienų 
draugę p. V. Smalstienę. čia jos 
aplankė achtitektą Edmundą ir 
rašytoją Alę' Arbačiauskus. Iš 
Detroito jos buvo nilvykusios į 
Ind. aplankyti p. Lašus, dailinin- 
kus, Mockapetrius ir kitus. Po 
to išvyka į Čikagą, kur žada pra
būti visą mėnesį.

Jantea Navtekaitė ir 
Jonas Pulkorius

susituokė rugpiūčio mėn- 1Q d. 
Naujosios parapijos bažnyčioje. 
Abu jaunavedžiai yra baigę aukš
tuosiusftoksluš ir aktyvūs lieT 
tuviškanigyvenitne.

Architektas S. Kudokas
nesenai gavo architekto teises, ir 
Illinois valstybėje. Prieš keletą 
metų tokias teises jią yra gavęs 
Ohio valstybėje.

.Šiuo metu arch. S. Kudokas 
dirba prie Visų šventų Parapijos 
bažnyčios Chicagoje statybos pa- 

' ruošimo ir prie Naujosios para
pijos Clevelande mokyklos, sa
lės, seselių namo projektų ren
gimo.

PARDUODAMA KOSTIUMŲ 
MEDŽIAG A

'iuntimui į Europą. 4 jardai tik 
.00. * ;
šauk Eddy Salėm

. FA 1-1374

OLESICK REALTY 
Realtor

LOKOR DELICATESSEN
2 6502 Superior ;
) ("kampas E. 65 ir Superior)
K Sveikiname visus lietuvius klijentųs. Būtinai atsitan- 
X kykit J mūsų krautuvę ir parelkškit savo pageidavimus, 
1. kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti, 
d Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky- 
v rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.
X Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
X -ir vynu.

Prašo aukoti Balfui drabužius
1257 E. 89 ’St...jįą£ p. Stanke

vičius, garaže, atidarytas Balfo 
drabužių sandėlis. ■ Prašom dra
bužius ir avalinį vėfcti į nurody
tą vietą. 
jHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHtttiiiiiiiniiiiiiiiii

GERI NAMAI
• . i.'.ui .i

E. 131 St__ Eddp-Rdr'7 kamb.
mūrinis colonlal, naujas gaso 
pečius, garažas. Prašo $11,900.

E. 127 St. į šiaurę nuo 
Clair Avė. 6 kamb. Colonial, 
so pečius, garažas.

E. 125 St. į šiaurę nuo 
Clair Avė. 6 kamb- colonial,
so pečius, garažas, naujai išde- 
koqjota8 iš taiko ir^vidaus.

Coit Rd. — St. Clair Avė. iš 
7 kamb. colonial su 5 mieg. Pra
šo $13,000.

East Park Dr. — 185 St. 2 
šeimų po 6 kamb 2 nauji gaso 
pečiai, 2 garažai. Mėnesinė nuo
ma po $125.00.

East Cleveland 2 šeimų po 6 
kamb. Prašo $19.509.

Mes turime spalvuotų pirkėjų. 
Kreipkitės ir m< s parduosim 

Jūsų namą.
WADE PARK REALTY CO.

7032 Wade I’ark Avė.

Reikalingas realestate 
pardavėjas

Atidarydami naują skyrių 
Lake Shore Blvd. rajone ieškome 
real estate pardavėjo pilnam lai
kui. Ensel Rd. ofise. Labai geros 
sąlygas teisingam "Žmogui.

Taip pat ieškome talkininkų 
ir atskiroms valandoms. Mes tal
kinsime įsigyti leidimą.
J. G. Oshen Realty and Insurance 

1141 Ansel Rd.
Tel. SW 5-4808 arba WH 3-0010

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.
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GALIU JUMS PADfiTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!
Prieš perkant naują ar geres

nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gau.site žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.50 
.'.ž $100 perkant naują mašiną 
h r 6'.' perkant naudotą mašiną, 
įskaitant ir gyvybės draudimą..

šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183
....... • «,>*ll«lttllt

Mes kepėme visokius pyragus, lietuvišką . 
duoną, tortus Ir kitus skanumyhtts. Prašant 
išvežtajame į namus. ■

ST. CLAIR BAKERY
Sav.O’Bėll-Obelenls

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

1404 E. 66 Strečt V Tel. EN 1-4551
čia jūs gausite {vairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

pratektus.
Kreipkitės Į mus ii būsit patenkinti

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOĄN ASS’N

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

MONCftlFF Visų metųlVlVHlV>I\LLar ORO VADINIMAS!-
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą

•Moncrief parcįavžfa

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

pasirinkimas.

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

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

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

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

kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimu įvai- 
riflose apdraudoa-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iipildymM 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & ŠON 

FUNERAL homes
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jaku!* & Wiliiam J. Jukubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25'metei simpatingo ir rimto patarnavimo .
6621 Edna Avenue ENdicott 14763
936 East 185 Street KE 1-7771
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SlunUjsa gauna aamanlMraa gavėjo 
Visi siuntiniai siunčiami su *

■cdakcijof ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St, Sltveland 8, Ohio. — Telefonas: HEndvraou 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas:'GL 1-3976).

kalinys atidengia 
komunizmo veidą

Komunizmas, kaip politinė sistema, pasmerktas 
žūti — teigia Milovan Djilas

<

Rugpiūčio 12 dienų New Yor- Savo "Naujųjų Klasę” Milovan 
ke išleista 214 puslapių knyga,1 Djilas parašė‘tuo metu, kai de- 

1 graduotas ir pasmerktas jis ra
miai gyveno žmonos išlaikomas. 
Naujoji knyga, šiuo metu go
džiai graibstoma amerikiečių, 
nėra joks Tito režimo pasmer
kimas. Nebūdamas svetimas fi
losofiniams' polėkiams, Djilas 
pasirinko kitų kelių — komuniz
mo kaukės atskleidimų. Būda
mas socialdemokratas, Djilas viB 
dėlto nėra pasinešęs piršti savo 
sistemų. Jis tiesiog chirurgiškų 
piūviu varsto komunizmų kaip 
sistemų, raudonu siūlu kišdamas 
mintį, kad "jokia kita revoliuci
ja nėra taip daug ‘pažadėjusi ir 
taip mažai pasiekusi...”

Atrodo, kad skaitytojams ver
tėtų susipažinti bent su kai ku
riais Milovan Djilas samprotavi
mais, teigimais ir išvadomis.

Savo "Naujoje Klasėje” jis 
teigia, kad ne tik rusiškasis, bet 
ir bet koks komunistinis reži
mas neišvengiamai turįs virsti 
despotišku. Karjerizmas, ekstra
vagancija, galios pamėgimas bei 
jos siekimas, pagaliau korupcija, 
tai vėl neišvengiami korpunisti- 
nės klasės požymiai. Jau pats 
faktas, kad vyriausybė ir partija 
tolygios pačiai valstybei ir jos 
savo rankose yra paglemžusioa 
nuosavybę, dar labiau kelia ko
rupcijų, sukuria visokias privi
legijas bei parazitines tarnybas. 

Knygos autorius iškelia ir jė- 
zos kultų komunistiniame pa
sauly. įkurta jėgos ir prievartos 
dėka, komunis inė valstybė tu
rinti būti militaristinė. Tas mili- 
larizmas esųs viena jėgų, įgali
nančių naujos klasės gyvenimų, 
jos pajėgumų bei įvairias jos 
privilegijas. '

Nurodęs, kad komunistinis to- 
talizmas veda prie visuotinio ne
pasitenkinimo, autorius primena 
1941-42 metus, kai vokiečiams 
užpuolus, rusų tarpe mažai ga
lėjome pastebėti rezistencinės

nybę. Disharmonija ir gamybi
nio našumo stoka — štai kas pri
veda prie to "pilno darbo jėgos 
išnaudojimo”, kuo giriasi komu
nistai. Nepaisant savb planavi
mo, komunistinis ūkis yra švais
tymosi pavyzdys visoje žmonijos 
istorijoje. Komunistinė valstybė 
nekreipia net ir dėmesio į visus 
tuos kaštus, kuriuos kelia tas iš
laidumas.

Autorius čia stato keletu klau
simų — kaip brangiai turi kaš
tuoti kraštui žemės ūkis, kai jis 
negali pakilti dėl to, kad komu
nistai prietaringai bijų ūkininko 
ir nepaprastai dideles sumas 
kraunu į sunkiųjų pramonę? Ko
kie kaštai kapitalo, sudėto į ne
našias pramonės šakas? O kokie 
menkai atlyginamų darbininkų 
kaštai? Pagaliau, ar maži men- 
koB kokybės gamybos kaštai?

Tad ar stebėtina, kad, Djilas 
žodžiais, komunistinėje sistemo
je yra neišvengiamos vagystės 
ir įvairūs išeikvojimai. Ne tik 
vargas verčia vogti, bet ir tai, 
kad nuosavybė, atrodo, niekam 
nepriklausanti.

Ir daugiau vis matyti komu
nistinės netvarkos žymių. Ko
munistai dažnai neatsižvelgia į 
natūralias sųlygas, įgalinančias 
gamybų. Jie dažnai imasi pra
monės įmonių Btatyboe, neturė
dami pakankamai žaliavos me
džiagų. Beveik niekuomet jie ne
kreipia dėmesio į pasaulio kainų 
bei gamybos lygmenį. Jie paga
mina kai kuriuos gaminius, ku
rių kaštai kelis kart prašoka to
kius pat1 gaminius užsieniuose, 
jie sukuria net Ir naujas pramo
nės šakas, kai tuo pačiu metu 
pasaulio rinkos jau būna perte
kusios tokios pramonės gami
niais.

Tai tik vienas komunistinio 
šeimininkavimo dspektų. Djilas 
nurodo ir į kitų — tai beprasmiš
kas "vadovaujančio socialistinio 
krašto” — Sovietų S-gos lenkty
niavimas, siekius pranešti toli 
ūkiniai pažengusius kraštus. 
Kiek tai kaštuoja ir j kų visa 
tai veda? — klausia autorius.

Toliau autorius teigia, kad ne
paisant sovietų pažangos tech
nikoje, nebuvo pasiektas joks 
didesnis modernus mokslo atra
dimas Rusijų valdant sovietams, 
šioje srity S. Rusija atsilieka ir

pavadinta ”The New Class”. Ji1 
buvo nekantriai laukta ir ang
liškai kalbančiame pasaulyje jau 
kelia nemažų sensacijų.

Šių knygų, išverstų iš serbų 
— kroatų kalbos parašė buvęs 
didelis Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito patikėtinis ir nuo šių metų 
sausio mėn. pasodintas į Srenca 
Mitrovica kalėjimų trims me
tams — Milovan Djilas.

Jugoslavijoje parašyta Djilas 
knyga buvo slaptai išgabenta į 
vakarus ir šiuo metu New Yor- 
ke, F. A. Praegerio leidyklos pa
skelbta, ji virto tikru kaltina
muoju dokumentu prieš komu
nizmų. Ji drauge pranašauja ir 
komunizmo žlugimų, nes toji sis
tema, su nuolatiniais korupcijos 
reiškiniais, darbo jėgos ir ištek
lių švaistymu ir nuolat prieš jų 
augančia rezistencijos dvasia, 
negali išlikti ir būti nuolatine 
laisvojo pasaulio vienybės kliu- 
dytoja.

Reikia atminti, kad Milovan 
Djilas tai ne eilinis jugoslavas. 
Jis savo diktatoriaus Tito aplin
kos tarpe buvo pasiekęs pačių 
viršūnę. 1953 metais Pjįl^šį bu
vo išrinktas Į Montenegro ‘'par
lamentų” ir net, turėjo galimybę 
eiti to komunistinio organo pir
mininko pareigas. Jugc. Javų tar
pe įsigalėjusio antistalinizn.-. pa
veiktas, Djilas ėmėsi rašymū 
straipsnių, nukreiptų prieš ko
munistinę biurokratijų Jugosla
vijoje. Kaip socialistas, aplankęs 
eilę demokratinių kraštų — 
Prancūziją, Angliju ir kt. — 
Djilas jau anuomet buvo susidū
ręs su pasaulėžiūriniais svyravi
mais.

Pradėjęs flirtų su vakarais, 
Tito buvo užmerkęs akis į savo 
buvusio bendradarbio rašinius 
spaudoje ir j jo keliones vaka
ruose bei disputus su demokrati
nių kraštų socialistais. Tačiau 
kai jaunas Milovan, savo metu dvasios. Tik paaiškėjus Hitlerio nuo caristinės Rusijos, kurioje, 
laikytas net galimu Tito įpėdi- kolonizaciniams planams, iškilo nepaisant jos technikos atsiliki

mo, būta ir epokinės reikšmės at
radimų. To komunistinio atsiliki
mo priežastys daugiau socialinio 
pobūdžio. Mat, naujoji klasė su
sirūpinusi, kad neatsidurtų pa
vojuje jos ideologinis monopolis. 
Komunistinėje sistemoje kiek
vienas mokslininkas privalo su-

Kai' kalbama apie bedarbių

niu, vis smarkiau reikalavo de-; tradicinė tėviškės meilė ir tik 
mokratinių laisvių savajam kraš- j tos meilės vedini rusai liejo 
tui, kai jis vis atviriau ir įžū- kraujų, bet nieku būdu jie ne- 
liau kritikavo valdančiuosius guldė galvų už stalininį "socia- 
sluogsnius ir jų papročius, Ju- lizmų”. 
goslavijos diktatorius jau nebe
išlaikė. Pirmininkavęs partijos nebuvimą komunistinėje valsty- 
centro komitetui, Tito pasiūlė bėję, reikia, anot autoriaus, at- 
Djilas pašalinti iš centro komi- minti, kad, galutinoje išvadoje,' stabdyti savo atradimus, jei tik 
teto narių tarpo. Netrukus jis tai atskleidžia tik jų ūkio silp- jo teorijos nesutampa su nusta- 
neteko ir kitų tarnybų valdžioje.

Jaunas jugoslavas, liejęs krau
jų kovoje prieš krašto pavergė
jus — Hitlerio nacius, turėjo už
sidaryti vienumos kiaute. Gy
vendamas iš savo žmonos — kuk
lios valdininkės algelės, nepaisy
damas įspėjimų, jis ir toliau pa
siryžo nenuleisti plunksnos.

Vartai į vietos spaudų jam 
buvo aklinai uždaryti. Tačiau 
laisvasis vakarų užsienis jauno
jo intelektualo - sukilėlio idėjoms 
už demokratijų ir prieš totalita
rinį komunizmų buvo atviras. 
New Yorko žurnale pasirodė Dji
las parašytas straipsnis. O sau
sio mėnesy, kai Tito režimas 
įsiuto, Djilas pasmerkus Jugo
slavijos laikysenų Vengrijos su
kilimo metu, 45 m. amžiaus po
litikas ir žurnalis'as buvo pa
smerktas 3 metus kalėti sunkių 
darbu kalėjime. Buvo nutildytas 
kovotojas, sukilęs prieš pasaulį;

tinkantiems, ties lietuvio vardu 
klupti pradėjusioms.

Mūsų sukaktuvininkams, Ju
zei ir Steponui Nasvyčiams, 
švenčiantiems tokių didelę, tokių 
laimingų darnios lietuviškos šei
mos sukakti, siunčiame nuošir
džiausius sveikinimus ir ilgų me
tų linkėjimus.

rugpiūčio mėn. 25 d., Clevelan- 
de, švenčia 50 metų vedybinę su
kaktį. Tai jau ne taip dažnai pa
sitaikanti šventė, ypač dar, kad 
abu sukaktuvininkai, išvarę ge
rų lietuvybės darbo vagų, tebė
ra ir dabar tame darbe aktyvūs, 
nevengdami prisiimti jiems' už
dedamas nelengvas pareigas ir 
jas stropiai atlikti.

Abu mūsų sukaktuvininkai ki
lę iš stambiųjų Lietuvos ūkinin
kų šeimų. Juzė Kemešytė-Nas- 
vytienė gimusi ir augusi Vasto- 
pų dvare, Aluntos valsčiuje. Ste
ponas Nasvytis gimęs ir augęs 
Margiškių dvare, Sartininkų 
valsčiuje. Bet reikia pasakyti, 
kad jei Kemešiai ir Nasvyčiai 
prasimušė iki dvaro sodybų, tai 
buvo jų senolių ir tėvų nuopel
nai. Darbštūs, tvarkingi, taupūs 
ir veržlūs "Lietuvos ūkininkai 
akinėsi sau įtaresnius kelius, tuo 
pačiu geresnius kelius praskynė 
ir savo vaikams. Lygiai tų patį 
padarė ir mūsų sukaktuvininkai. 
Jie savo šeifhų -— Birutę, Algir
dų, Aldonų ir Jaunutį išleido į

aukštuosius mokslus ir paruošė 
gyvenimui, neabejotinai geres
niam, negu jie galėjo pasiruošti. 
Tik karų ir svetimųjų okupacijų 
nelaimės visus šeimos narius iš
vedė svetimų kraštų keliais, kur 
reikėjo vėl daug kų pradėti iš 
naujo.

Abu sukaktuvininkai, ar tai 
augdami savo apylinkėje, ar vė
liau jau drauge gyvendami Lie
tuvoje ir .vėliau Rusijoje, akty
viai jungėsi į lietuviškų darbų, 
jam vadovavo, dėjo pastangas ir 
kitus lietuviškajam darbui pa
skatinti. Todėl ir Steponas Nas- 
vytis, kuris laikas nuo laiko 
mums parašo prisiminimų, turi 
kų papasakoti apie anuos laikus, 
kada viskų reikėjo pradėti iš nie
ko. Bepiga mums dabar apie 
daug kų vienaip ar kitaip kalbė
ti, vienų ar kitų darbų siūlyti ki
taip pakreipei, įcada mes jau tu
rime patirties. Anie laikai lietu
viams veikėjams buvo sunkūs, 
kaip lygiai ir dabar ateina sun
kesni laikai, j svetimus kraštus 
išklydusiems, daug pagundų su-

tytųja ir pageidaujamąja dog
ma- "j.

Savo komunizmų demaskuo
jančioje knygoje Djilas dar nu
rodo ir į komunistinį politikų 
primatų, žemyn nustumiant ka
riuomenės atstovus. Vis dėlto, jo 
teigimu, jei karinė diktatūra su
gebėtų pakeisti politinę, tai jau 
būtų žingsnis laisvės kryptimi.

Komunistų galia veda prie ra
finuotos tironijos ir brutaliau
sios eksploatacijos. Tai lengvai 
išaiškinimą, jau vien dėl to, kad 
tik viena komunistų partija yra 
visos politinės, ūkinės ir ideolo
ginės veiklos vyriausias atsto
vas. Djilas žodžiais, nei įstaty
mai, nei potvarkiai neturi toje 
’ccmunistinėje klasėje jokios es
minės reikšmės, Visai nepaisant 
įstatymų, kiekvienas žino, kad 
vyriausybė yra partinių komi
tetų ir slaptosios policijos ran
kose.

Savo įsidėmėtinos knygos pa
baigoje Milovan Djilas teigia: 
pasaulinis komunistų ideologijos 
centras daugiau nebeegzistuoja 
__ šiuo metu jis jau atsidūręs 
visiško suirimo procese ... Ne
bepagydomai pažeista ir pasau
linio komunistinio judėjimo vie
nybė. Jų jau neįmanoma atsta
tyti. Autorius dar atskleidžia ir 
vad. tautinio komunizmo veidų 
— lygiai, kaip posūkis nuo Sta
lino į "kolektyvinį vadovavimų" 
nepakeitęs pačios sistemos pri
gimties, taip ir tautinis komu
nizmas, nepaisant vis augančių 
galimybių išsilaisvinti nuo Mas
kvos, nesugebės pakeisti savo vi
dinę prigimtį, kuri paremta to
taline kontrole ir idėjų monopo
liu.

‘SPAUDA*

.medžiagas,, vaistus .ir LtSiuntiniai išsiunčiami 48 valandų bėgyje, . 
SiunUjpi įteikiamas ‘palto pakvitavimas asla išsiuntimų.

Siuntiniai pristatomi gavšjui 7-8. savaičių bšgyja. - 
' ------- gavčjo pakvitavimus.

,I jau apmokėtu 
PRISTATYMAS GARĄNTUOJAMAfl 
Siųskite siuntinius gbninaičląm*! -

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet. 

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsylvanljoa geležinkelio stoties Neįtarta.

Package Express Co.
314 Market S.t, Newark, N. J, MitcheH 2-2452

Vietoje galite pigiausiomis kainomis gauti medžiagų drabužiams, 
o dar ir kitokių daiktų tipkamų siuntiniams.

(Siuntiniai persiunčiami su Parašte to Ruošia, Ine., leidime)

kad tai yra pirmoji viešalletu- 
vio dailininko paroda Adelaidė
je, reikia pabrėžti; kad dailinin
ko darbo kriterijumas yra rim
tas ir, . kaip augščiau minėtoji 
konservatyvios te atsakom ingos 
meno kritikėscttatarodo,yrf 
laikoma nekasdknfain jvyldm,! 

Paroda sukėUa/^MUo, kad 
tai ne vienodailininko dųrbų 
esama. Pradedantrepresantaty- 
vinio meno pavyzdžiais, per im
presionizmų, ekspresionizmų, ne
atsisakant nei fauveistinių ir 
kubistinių elementų, matome ir 
absoliutaus abstraktlsmo darbų. 

Dailininkas paklaustas, į ar 
toks jo kūrybos įvairumas ne
reiškia savęs nesuradimų, paaiš
kino, kad Ir didžiausieji moder
nūs dailininkai per savo gyveni
mų yra perėję po kelis kūrybi
nius periodus. "Jokiu būdu ne
tvirtinsiu, kad man jau viskas 
aišku ir, kad jau esu save susi
radęs. Nesu a priori nusistatęs

LEONO ŽYGO
TAPYBOS PARODA

Australijoje, Adelaidės mies
te, buvo surengta dali. L. žygo 
darbų paroda. Apie jų daug rašė 
Australijos spauda ir gražiai 
įvertino. Apie jų daug rašė ir te
nykštė lietuvių Spauda.

čia duodama kelias ištraukas 
iš Mūsų Pastogėj atspausto R. 
E. Maziliausko rašinio. Red.

"Atrodo, kad menininko susi- prieš jokį "izmų", jeigu tik ja- 
žavėjimui savo jėga praėjus, ir 
išsisėmus jo sųmonėje eksperi
mentiniams fejerverkams, emo
cinės reflekcijos Leono žygo as
menyje Australijai duos žymų 
menininkų". Taip apie lietuvio 
Leono žygo parodų atsiliepė 
"The Advertiser” meno kritikė 
Elizabeth Young.

Leono žygo tapybos parodų 
Royal S. A. Society of Arts ga
lerijoje, Adelaidėje, š. m. bir
želio 18 d. atidarė Henry Kripps, 
Pietų Australijos simfoninio or
kestro dirigentas.

54 aliejinių darbų ir 3 skulp
tūrų jauno menininko parodų 
tenka laikyti bene vienu iškiliau
sių kultūrinių įvykių aštuonių 
metų Adelaidės lietuvių istori
joje. Nekalbant jau apie faktų,

me yra tikro meno”, kalbėjo dai
lininkas ir nusišypsojęs pridėjo: 
”Reprezentafyvinio meno, . tai 
tiesiog neapkenčiu”. Paklaustas 
kodėl, su dar didesne šypsena 
atsakė: "Mat piešimo klaidas 
lengviau pamatyti”.

Leonas Žygas __dailininkas
savamokslis. Nelankęs jokios 
formalios meno mokyklos, jis jau 
septyneri metai uoliai ir nuo
širdžiai tapo ir studijuoja. Jo 
produktyvumas yra tiesiog ste
bėtinas. Pastarųjų metų bėgyje 
j iš yra nutapęs per 100 paveiks
lų.

Patark kalnynai 
prenamernoti 
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Autorius nėra pesimistas. Pa
stebėjęs, kad komunizmas suda
ro pagrindinę kliūtį pasaulio 
vienybei, jis pranašauja, tos vie
nybės galutinį laimėjimų — jo 
nepaveiks nei brutali jėga, nei 
tokia pati teorija.

Kai kas spėliojo, kad M. Dji
las kų tik anglų kalba (seks ver
timai ir kitomis kalbomis) išleis
ta knyga turės bombos sprogimo 
atgarsius rytinėje Europoje, ži
noma, tai neįtikėtina, nes Djilas 
knyga nebus įsileista į jokių sa
telitinę valstybę ir skaitytojus 
pasieks gal tik slaptai. Pagaliau, 
sovietu orbitoje gyvenantieji ko
munistinę tikrovę pažįsta ir iš 
’ii patyrimo. ¥ Tačiau ,lNaujojl 
klasė" galės atlikti didelį vaid
menį kraštuose, kur .komuniz
mas dar vis vaizduojamas idea-' 
liomis, spalvomis ir kur kalbama 
apie koegzistavimų su ta slste- 

' ma. Djilas su savo aiškia komu
nistinės sistemos analize, griež
tomis ir įtikinančiomis išvado
mis bus geras.šaltinis ir dauge
liui vadovaujančių bei eilinių šio 
krašto žmonių. (ri- zk.)

1 ’
Pagarsėjęs rusų šnipas R. A bei pristatomas į Brooldyao federaHnį 

teismų.

kurį jis pats per ištisus 9 metus Viduržemio jūroj* vyksta kariniai pratimai, kuriuose dalyvauja JAV, Anglijos'Ir Italijos jūrinis
'bandė kurti.
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