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Maskva demonstruoja jėgą ir prestižą. — Chruščiovas vengia 
silpnumo ženklų. — Sovietai norėtų konkuruoti ir civilinėje avia
cijoje. — Propagandinis T-104 lėktuvas. — Gudrus armėnas Miko- 

* Janas galt užimti Bulganino viętą.
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vo 412,6 m. per vai. Taigi; jo 
greitis mažai kuo skyrėsi nuo 
propeleriais varomų lėktuvų. Be 
to, sovietinis "pasididžiavimo” 
objektas turėjo pakeliui tris kart 
pasiimti benzino atsargas...

Tačiau, matyti, propaganda 
veikia, nes britai, patobulinę sa
vo Comet II lėktuvą, dar praėju
sią savaitę pradėjo sprausminį 
susisiekimą tarp šiaurinės Airi
jos ir Orlando, Floridoje.

’b

>

Stebėdami pastarųjų mėnesių 
JAV-ių politikų, europiečiai joje 
įžiūri skirtingų bruožų. Jie tvir
tina, kad dabar amerikiečiai jau 
mažiria savo ginklavimąsi, vis la
biau varžo paramos tiekimą už
sieniui, JAV-ės per daug tino 
metu užsiėmusios savo vidaus 
reikalais, pvz. ūkio padėtimi, mo
kesčiais, negrų Integravimu. Tie 
europiečiai dar pabrėžia, kad, 
girdi, JAV-ės linkusios sumažin
ti įtampą tarp S- Rusijos ir JAV.

Maskvos į JAV, atgabendamas 
delegatus į JT sesijas.

Tai buvo pirmieji sovietų 
sprausminių lėktuvų nutūpimai 
JAV žemėje ir daug kas tai pa
vadino istoriniu įvykiu*. Juo la
biau, kad ligšiol sovietiniai dele
gatai ir šnipai šį kraštą pasiek
davo tik kitų kraštų lėktuvų li
nijomis ar laivais.

Ambicija ir prestižas — čia 
glūdi šitų skridimų paslaptis. So
vietai pasiryžo konkuruoti su ki
tais kraštais komerciniame avia
cijos transporte. Jie norėtų regu
liariai skraidyti su savo TU-104 
tarp Maskvos ir New Yorko ir 
tai kvepėtų ne tik prestižu, bet... 
ir doleriais.

Dabar tie sovietų sprausminiai 
keleiviniai lėktuvai skraido ligi 
Prahos ir Pekingo ir jie jau 
gavo teisę nusileisti Atėnuose, 
Damaske, Kaire, New Delhi ir 
net .Indonezijos‘Jakartoje, kur 
vis daugiau laimi komunistai.

Ne tik Maskva šaukė, kad, gir
di, mūsų lėktuvai, nusileidę New 
Jersey aerodrome (ties New 
Yorku jiems buvo uždrausta nu
sileisti dėl triukšmo) visys ste
bino ir kėlė pavydą. Atsirado ir 
amerikiečių, kurie kraipė galvo
mis ir pripažino, kad sovietai, 
girdi, ir šioje srity pralenkė ...

Maskva gi rodo kumštį...
Tuo tarpu Kremlius rodo vis 

daugiau ženklų, įtaigojančių no
rą su savo partneriu kalbėti 
griežtai, drauge pademonstruo
jant ir jėgą.

Štai keletas pavyzdžių — so
vietai Londone nusiginklavimo 
pasitarimuose neparodė jokio no
ro eiti į bet kokias nuolaidas ir 
tai ypač Išryškėjo, Maskvai pa- 
sigyrus turint gerai išbandytą 
tarpkontinentinę raketą. Sovietų 
laivynas savo jėgą rodo plaukio
damas, tariamai mandagumo vi
zitais, po Baltijos ir ypatingai 
Viduržemio jūrąB. Prieš praside
dant JT sesijoms New Yorke, 
sovietai savo delegatus ir tech
niškąjį personalą atgabeno 
sprausminiu (jet) keleiviniu Tu- 
104 lėktuvu, tat jų tikslas buvo 
pasigirti, kad sovietai vyrauja 
ne tik karinėje, bet ir civilinėje 
aviacijoje.

Toliau — Maskva savo ūkine 
parama šokosi siūlytis visai eilei 
Azijos, Vid. Rytų, Afrikos kraš
tų ir pažadėjo didesnes, už JAV 
siūlomas paskolas, mažesniais sprausminius keleivinius lėktu- 
procentais ir be jokių įsipareigo-

Mikojano talentas laviruoti
Mikojano, 61 m. amžiaus mi- 

nisterio pirmininko pavaduoto
jo, žvaigždė gaji dar kilti. Jau 
buvo pranešimai, kad tik savai
čių klausimas ir Anastas I. Miko- 
jan gali atsisėsti į premjero Bul
ganino sostą.

žvilgterėjus į dabartinę sovie
tinių valdžios žvaigždžių konste
liaciją, pripažįstama, kad Miko- 
janui iš tikrųjų tenka daug gali
mybių. Jis stebėtinai ilgai laiko
si ir nuostabiai sugeba išlaviruo
ti bei išvengti pavojų.

Visi Chruščiovo priešai yra 
arba jau pralaimėję kovą, jau 
pasmerkti tremčiai, nežiniai ar 
eventualiai kulkai į pakaušį atei
ty.' Molotovas eina pasiuntinio 
pareigas Oralinėje Mongolijoje, 
stebi avis ir prisimena, kad savo 
metu Stalino pasiųstas pasiunti
niu Italijon L- Kamęnevas už ke
lių metų buvo sušaudytas. Grei
tai iškilęs, bet prastai apskaičia- 

(Fukatta | 8 pual)

Lėktuvas, kuriuo norima 
girtis...

Tačiau ne visi gal žino, kad 
dar 1952 metais britai su savo 
Comet I lėktuvais pirmieji skrai
dė ligi Tol. Rytų, o JAV-ės

J. TAUTOS VIRTO 
TIK PASAULINIO 

CHAOSO 
ATSPINDŽIU

Antradienį New Yorke prasi
dėjo Jungtinių Tautų organiza
cijos dvyliktoji sesija, o nuo rug
sėjo 10 kelias dienas posėdžiavo 
speciali sesija Vengrijos reikalu. 
Vėl New Yorkas knibžda diplo
matais, vėl JTautų kuluaruose 
stebime politikų užkulisinius pa
sikalbėjimus ir...'vėl sovietai 
su savo satelitais turi puikią pro
gą JTautų tribūną išnaudoti sa
vo .propagandai ir kitų juodini
mui.

procentais ir be jokių įsipareigo- vus ga‘čjo naudoti dar prieš 10 
j imu. Pagaliau, dar prieš atskris- metų, bet nusprendė geriau iš- 
damas į New Yorką, Gromyko tirti jų gamybą ir išvengti de- 
Maskvoje suskubo trenkti kumš- fektų, savo metu skaudžiai palie- 

• ■ t ■ « a tr * tuaiii Rfiin Cnmotoa Amorilrio.timi j stalą ir pagrąsinti JAV-ms 
už .tariamą kišimąsi į Sirijos rei
kalus, nors ... sovietai patys į 
Siriją masiniai gabena ginklus ir 
agentus.

Kodėl smarkauja Chruščiovas?
Nikita Chruščiovas turi tiek 

daug ambicingų, planų pačioje fį>. 
Rusijoje, kad bet kokie silpnumo 
ženklai jam galėtų būti fatališki.

Mosikavimas JAV kryptimi 
negalės pakenkti pačioje sovieti- 
joje, o svetur taip pat neatneš 
jokios žalos. Chruščiovo karje
ros pabaigą galėtų reikšti jo ūki
nių užsimojimų ir pramonės per
organizavimo nesėkmė. Ir reikia 
nepamiršti, kad Nikitos konku
rentai jo sostui užimti nesnau
džia ir'laukia atitinkamos pro
gos. ’

Sunku šiuo metu pasakyti, ar 
iššipildys kanclerio Adenauerio 
ir dvigubo šnipo Moirros spėjimai 
apie suskaitytus Nikitos valdy
mo mėnesius, tačiau dabar jis 
neriasi iš kailio, be kitų priemo
nių, dar siekdamas kelti ir so
vietinį prestižą pasaulio akyse.

tusių britų Cometas. Amerikie
čiai savo keleivinius lėktuvus tu
rėtų paleisti į darbą, greičiausiai, 
kitų metų pabaigoje.

Antra, sovietinis TU-104 tai 
perdirbtas bombonešis ir jis 
5,570 mylių kelią tarp Maskvos 
ir New Yorko sukorė vos per 13 
su puse vai., o tai reiškia, kad 
jo vidutinis skridimo greitis bu-

Pakitęs JT veidas
1945 metais sukurtoji taikai 

saugoti: organizacija jau yra žy
miai pakeitusi savo veidą. Pra
džioje tikėtasi, kad joje vyraus, 
bent savo įtakos svoriu, didžio
sios pasaulio valstybės. Tikėtasi, 
kad galės atsirasti daugiau tokių 
kraštų. Viltasi, kad naujoji or
ganizacija bent sugebės sudraus
ti agresorius ir reikalui esant 
juos nubaus. Viltasi, kad orga
nizacijos rėmuose bus įmanoma

sudaryti tarptotit inę policinę pa
jėgą. Ji gkMt ųbūti siunčiama į 
tas sritis, kur^gresorius tykotų 
savo auką ar bandytų ją pagrob
ti. '

Visos viltys; nuėjo vėjais. J. 
Tautų, nepajėgumas sukliudyti 
sovietų įvykdytą Vengrijos iš
niekinimą. if.piskandinimą tero
re- buvo 'guriausias įrodymas, 
kad JT, talorga nizacija, suge-l 
banti (išskyrua^socialinius, ūki
nius reikalusy/.įsravesti aštrias 
ar mažiau reikalingas rezoliuci
jas. Pagaliau, jos narių sudėtis 
tiek marga, nė'Hepoda, besiblaš
kanti tarp įvalfįų simpatijų bei 
ideologijų, kadĄebėra įmanoma 
pasiekti realesnių ir vakarams 
daugiau priimtinų sprendimų. 
Pasaulis yra atspuręs chaose ir 
stebėtis netenką,'kad J. Tautos 
virto to chaoso atspindžiu.

Auganti A vi jėg Afrikos bloko
. I1**®

šiomis dienomis priėmus nariu 
Malajus, dabar JTautos jau turi 
82 narius, o steigimo metu jų 
buvo vos 50. P* pastaruosius 
penkeris metus ypatingai išau
go Azijos-Afrikoą kraštų blokas 
ir dabar jis ri$ik28.

Tai blokas, kurio įtaka vis di
dėja ir kurio aiasgatijas stengia
si paveržti tai’rytai tai vakarai.

Kita gausesnė grupė tai Cent
rinės ir Pietų Amerikos kraštai 
— jų yra 20 ir dažninusiai jos 
balsuoja drauge *U JAV. Vaka
rų Europa turi Mjątstovų, o so
vietinis blokas —'|0.
.Tiek daug prirankiota įvairių 

nereikšmingų valdybių į J. Tau
tas, kad vakariečių tarpe jau 
kyla ir nerimo ženklai. Pasirodo, 
kad ypatingai Azijos ar Afrikos 
kraštai, kurie mažiausiai finan
siniai ar savo technikiniais suge
bėjimais gali prisidėti prie JT 
stiprinimo, kaip tik dabar rodo 
daugiausia noro ir sėkmės pa
kreipti organizacijos ,visumos 
susirinkimo darbų kryptį.

Dabar, kai jau prasidėjo JT 
naujos sesijos darbai, teks juos 
stebėti ir greičiausia ... nieko 
gero nesulaukti. Kai kuriais klau 
simais, pavz. nusiginklavimo ir 
kolonializmo, vėl pasireikš nepa
lankus vakarams balsų ir nuomo
nių pasiskirstymas ir vėl pasau
lis bus priverstas klausytis įpra
stinių sovietinio bloko propagan
dinių kalbų. Vien dėl tos propa
gandos ir nelaimingai suorgani
zuotos Saugumo Tarybos, J. 
Tautos gali nebent' imponuoti 
savo modernišku pastatų įrengi
mu ties East Rivi r ir milionais 
dolerių, mėtomais ištaikyti gen. 
sekretorių ir tūkstančius tarnau
tojų.

Keistai atrodo didesnio dėmp-

tautinę policinę pa- 
ųbūti siunčiama į 
' ‘ ’esorius tykotų51

Cliuėjo vėjais. J. 
imas sukliudyti 

, į| Vengrijos iš
niekinimą. if paskandinimą tero-

Tabor Parmoję rugsėjo 7-8 d. buvo susirinkę Tautinės Sąjungos ir Vilties Draugijos valdybų nariai 
aptarti aktualiuosius reikalus. Apie pasitarimų išdavas pranešam praėjusią savaitę. Čia to pasi
tarimo dalyviai, iš kairės: Dr. J. Bartkus, V- Orintas, adv. A. Olis, T. Biinstrubas, inž. J. Jurkū
nas, Dr. S. Biežis, p. Olienė, dail. V. Vijeikis, J. Bačiūnas, p. Bačiūnienė, adv, A. Lapinskas, p. 
Biežienė, dr. J. Paplėnas, K. S. Karpius, P. Vėbra', inž. E. Bartkus. Dirvos nuotr.

šio kreipimas į J. T. darbus ir 
kai kurių mūsų laikraščių pasi- 
nešimas kuo smulkiausiai blusi- 
nėti net kiekvienos J. T. komisi
jos darbus. Pačios J. Tautos 
belieka viena ią tragiškųjų po
karinio, besiblaškančio pasaulio 
apraiškų. (rim.)

IŠ VISUR

VĖL PASMERKTA 
S. RUSUA

Praėjusį šeštadienį specialioji 
Jungt. Tautų sesija penkias die
nas posėdžiavusi, vėl pasmerkė 
S. Rusiją už juos ginkluotą įsi
veržimą Vengrijoje. Be sovietų 
pasmerkimo, šį kartą numatytas 
ir JTautų atstovas, kuriam pa
vesto ieškoti priemonių, kad bū
tų pildomos Vengrijos reikalu 
priimtos rezoliucijos — iš Ven
grijos atitraukti sovietų daliniai 
ir Vengrijoje būtų įvykdyti lais
vi rinkimai.

Kaip ir reikėjo laukti, sovietų 
ir jų satelitų delegatai šaukė, 
kad debatai Vengrijos klausimu 
esąs kišimasis į vengrų vidaus 
reikalus, o Kadaro vyriausybė 
paskelbė JTautų atstovus sutin
kanti priimti tik kaip privačius 
asmenis.

šį kartą už pasmerkimo rezo
liuciją pasisakė daugiau atstovų, 
kaip pernai rudenį. Už rezoliuci
ją balsavo 60 kraštų, prieš 10, 
susilaikė 10, o vienas-nedalyva
vo.

Prie balsavusių prieš rezoliu
ciją devynių sovietinio bloko 
kraštų dar prisidėjo Jugoslavija. 
O susilaikiusių tarpe Suomija 
prisidėjo prie devynių Azijos — 
Afrikos kraštų — Afganistano, 
Ceilono, Egipto, Indijos, Indone
zijos, Nepalo, Saudi Arabijos, 
Sirijos ir Jemeno.

i Austrija, nors ir neutrali vals
tybė, pasirodė drąsi ir balsavo 
už rezoliuciją.

• Lenkų Gomulkos ir Tito pa
sikalbėjimai ir kelionės Jugosla
vijoje užtruko visą savaitę. Sun
ku šiuo metu pasakyti, ar pasi
tarimų pasėkoje susidarys Var- 
šuvos-Belgrado ašis, vargiai ma
loni Maskvai. Tačiau per pasi
kalbėjimus su Gomulka, Tito pa
sisakė už pagrindinius sovietų 
užsienių politikos siekius. Jugo
slavija dabar remia vengrų Ka
daro režimą, pasisakė už lenkų 
Oderio-Neisės liniją, netrukus 
gali pripažinti rytų Vokietijos 
režimą.

Laukiama, kad po pasitarimų 
įsitemps santykiai su Vakarų 
Vokietija, šioji neseniai jugosla
vams buvo suteikusi 50 mil. dol. 
kreditą.

• JAV 1000 karių specialistų 
iš Madrido išsikėlė į naujai pa
statytą karinę bazę, esančią 15 
mylių nuo Madrido. Toje bazėje 
yra sprausminiams lėktuvams il
giausi tokai — 13,400 pėdų. Ba
zės statyba kaštavus virš 60 mi- 
lionų dolerių.

• Vakarų Vokietijos komunis
tai, kurių partija uždrausta, sa
vo narius buvo paraginę balsuo
ti už soicaldemokratus.

Kažin, ar mūsų socialdemo
kratų vadai — prof. S. Kairys ir 
K. Bielinis vis dar tebešūkauja, 
kad socialdemokratai yra di
džiausi komunistų priešai? . . .

• JAV viceprezidentas Nixon 
pakviestas atsilankyti keliose 
Vak. Europos valstybėse. Tai 
būsianti jau ketvirtoji vicepre
zidento vadinamoji "geros va
lios” kelionė.

• Lenkų egzilinės valdžios 
Londone premjeras A. Pajak 
lahkosi įvairiuose JAV miestuo
se. Kalbėdamas Clevelande jis 
pareiškė, kad S. -Rusija laikosi 
tik teroru. Gomulkos valdžią jis 
laiko viena iš dviejų blogybių. 
Lenkams patarė nesiųsti Lenki
jon dolerių, nes tuo būdu palai
komi komunistai. Kitokios rūšies 
parama tačiau pageidaujama.

• Maskva jau sutiko vakarų 
žurnalistus įsileisti į Latvijos 
sostinę Rygą. Neseniai joje lan
kėsi N. Y. Times ir CBS bendro
vės atstovai.

Kitame Dirvos numeryje 
Jūs skaitysite pasikalbėji
mą su SLA pirmininku P. 
Dargiu, skaitysite apie Utah 
— mormonų valstybę, rasi
te naujausius davinius apie 
Lietuvos sportininkų laimė
jimus, skaitysite įdomų J. , 
Bačiūno rašinio tęsinį — Ir 
mažas kupstas vežimą ver
čią.

Kitame numeryje baigsi
me Prof. Balio Sruogos pa
sakojimų ištraukas ir suži
nosit kaip jis išsilaisvino. O 
taip pat skaitysite į didesnę 
įtampą vedantį pasakojimą 
apie vokiečių karinę žvalgy
bą antrojo pasaulinio karo 
metu.

Neužmirškit, kad tik ti- 
desnis skaitytojų skaičius 
įgalina laikraštį nuolat ge
rinti ir jį nuo ateinančių me
tų pradžios leisti du kartus 
per savaitę. Paraginkit vi
sus savo kaimynus ir arti
muosius Dirvą, būtinai tuoj 
užsisakyti.

Tupolevo getaiju ar 
propaganda?

Niekas negalėtų neigti,, kad 
Maskva neturėtų gerų spectalis- 
tų aviacijos srity. Vieno ju (Tu- 
polevo) aviacijos kūdikis, Tu-104 
neseniai atliko du skridimus iš

Studentų Santaros metinio suvažiavimo dalyviai Tabor Karmoje, užbaigę posėdžius ir išrinkę nau- 
. ‘ją valdybą.. Nuotr. Dirvos.
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ADENAUERIS 
LAIMĖJO 

VOKIETIJOJE
Kaip ir buvo tikėtasi, praėju

sio sekmadienio rinkimuose Vak. 
Vokietijoje laimėjo ligšiolinio 
kanclerio Konrado Adenauerio 
krikščionių-demokratų, unija su
rinkusi daugiau kaip 50'< visų 
balsų ir pravedus 270 atstovų. 
Taigi jie vieni dabar turi abso
liutinę daugumą.

Adenauerio oponentai — so
cialdemokratai pralaimėjo, su
rinkę per 30% visų balsų.

Adenauerio partijai laimėjus 
rinkimus yfa tikra, kad dabarti
nis, 81 m. amž. kancleris vėl ke
turiems metams bus perrinktos 
Vak. Vokietijos valdžios galva.

Pažymėtina, kad 1'953 m. rin
kimuose krikščionių . demokratų 
unija buvo surinkusi mažiau bal
sų kaip dabar — 45,2% , osocial- 
demokratai anuomet gavo 
28,8%. Bet šiais metais už so- 
cieldemokratus balsavo ir Vaka
rų Vokietijos komunistai.

Kanclerio Adenauerio priešininkai norėjo žūtbūt per įvykusius 
rinkimus jį išstumti iš valdžios. Frankfurte jo portretai buvo per- 
dirbinėjami į Adolf Hitlerį, bet tas vokiečių nė kiek neatbaidė ir 
Adenaueris rinkimus vėl laimėjo. Neabejojama kad tuo paten

kintas ir Washlngtona&

' ' '
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•

Keletas Dirvos skaitytojų mus 
prašė kiek plačiau painformuoti 
apie Lietuvių Tautinį Sąjūdį, 
kuris rūpinasi, kiek dabartinėse 
sąlygose įmanoma, visuose kraš
tuose esančių lietuvių tautinin
kų apjungimu. O svarbiausia, 
kuris lietuvius tautininkus at
stovauja Lietuvos laisvinimo 
veiksniuose ir kaip politinė lietu
vių srovė bendradarbiauja su ki
tomis panašiomis lietuvių politi
nėmis organizacijomis.

Lietuvių Tautinis Sąjūdis, 
vykstant trečiajam visuotinam 
suvažiavimui 1948 m. Vakarų 
Vokietijoje, yra paskelbęs ilgo
kai ruoštą ir rūpestingai apgal
votą deklaraciją, kuri geriausiai 
ir gali atsakyti, kas yra Lietu
vių Tautinis Sąjūdis, kaip jis, 
kaip lietuvių politinė srovė, žiūri 
į visus lietuviui rūpimus klausi
mus. Tą deklaraciją, einant de
šimtiesiems metams nuo jos pa
skelbimo, čia ir pakartojame. Po 
ja yra virš aštuoniosdešimtys at
stovų parašų, tada atvykusių į 
tretįjį suvažiavimą ir turėjusių 
įgaliojimą deklaraciją galutinai 
suderinti ir priimti. ‘ ' !‘"

Tikėsimės, kad jos pakartoti
nu paskelbimu ir būsime atsakę 
tiems mieliems Dirvos skaityto
jams, kurie mūsų prašė duoti 
daugiau informaciją apie Lietu
vių Tautinį Sąjūdį. Deklarąciją 
spausdiname 8-me puslapyje.

■ •
Atspaudėme eilę rašinių, ra

šytų lenkų ir lietuvių laikrašti
ninkų plunksna. Jie visi kalbėjo 
apie tas pačias Lenkijos lietuvių, 
daugiausia gyvenančių Punsko 
rajone, tautines bėdas. Ten jie, 
atskirti nuo tėvynės, atskirti nuo 
tampresnių ryšių su užjūrio lie
tuviais, dabar tautiniai žudomi 
lenkų kunigų.

Neabejojame, kad geriausiai 
tų didelę lietuviams daromą 
skriaudą pasakė per du numerius 
spausdintas rašinys — Septyni 
kaimai pragare. Jame tikrai 
daug simpatijos lietuviams. Ja
me ir daug drąsos. Pagaliau, ja
me nemažai ir meilės skriaudžia
majam lietuviui. Ir reikia tik dė
koti tiems lenkams laikraštinin
kams, kurie tą skriaudą iškėlė. 
Neabejotina, kad jie tai lietuvių 
skriaudos bylai bus davę ir šio
kią tokią eigą, jeigu tik mūsų 
aukštieji dvasiškiai tos bylos ne
nutylės. Nenutylės taip, kaip pa
vyzdingai nutyli Draugas, bet 
atliks savo tautinę pareigą ir pa
bandys rimtai klabenti Vatikano 
duris.

Mes būsim labai dėkingi, jei 
lietuviai aukštieji dvasininkai, 
ras galimybę vena ar kta forma 
lietuvius painformuoti, kas tuo 
reikalu daroma. O nieko nedary
ti, turbūt visi sutiksime, būtų ir 
tautiniu ir religiniu požiūriu, di
delis prasikaltimas. Pagaliau, 
tuo reikalu reikėtų laukti akcijos 
ir iš mūsų diplomatinio atstovo 
prie Vatikano, Ir čia lietuviai 
bus dėkingi už painformavimą, 
kas tuo reikalu padaryta.

Skriaudos šauksmas, ateinąs 
iš Punsko, jau visų išgirstas. 
Dabar tik reikia laukti ar ,mes 
norim ir mokam talkinti, ar tik 
sugebam graudžias tikro skun-

do istorijas skaityti ir po to nie
ko neveikiant jas užmiršti.

*

Laikraščiuose pasirodė žinių, 
kad Amerikos komunistų parti
jos narių skaičius labai sumažė
jęs. Esą, tas skaičius padėjęs 
mažėti po Vengrijos įvykių. Esą, 
Amerikoje komunizmas neturįs 
palankios dirvos.

Skaitai tokias žinias, tiki jom 
ir netiki. Pirmiausia, kad Ameri
kos komunistų skaičius žymiai 
sumažėjęs todėl, kad prasidėjr- 
ai kova prieš komunistines orga
nizacijas ir pavienius asmenis, 
kaip ir buvo galima laukti, dau
gelį jų suvarė į pogrindį. Antra, 
oficialūs Amerikos komunistų 
partijos skaičiai absoliučiai nie
ko nesako, nes juk tokie, kaip 
Bimba, Prūseika ir kiti sakosi, 
kad jie nesą komunistai...

O kiek tokių Bimbų ir Prūsei- 
kų turi kiekviena tautybė! Kiek 
tokių gudragalvių turi patys 
amerikiečiai I

Pagaliau ir dėl paskutinio 
džiūgavimo, kad Amerikoj ko
munizmas neturįs jokios dirvos. 
Ir Lietuvoj tokios dirvos nebuvo. 
Komunistų partijoj buvo tik 
pirštais suskaitomas lietuvių 
parsidavėlių būrelis. Bet kai 
Maskva jėga pavergė Lietuvą, 
jie nieko neklausė, nori ar neno
ri tos santvarkos. Panašiai būtų 
ir šįame krašte. Tegul tik jie lai
mi jėgos persvarą.

Taigi ir dėl to nėra ko džiū
gauti.

Paskutiniu metu Amerikos ko
munistai vėl kilsterėjo galvas. 
Tos naujos jėgos jiems davė pa
lankūs Aukščiausiojo Teismo 
sprendimai. Davė ne tik jėgos, 
bet ir įžūlumo. Ir kai kas spėlio
ja, kad visi tie džiūgavimai ne
realūs, nes Amerikos komunistai 
vėl pradeda kopti aukštyn. Kopti 
aukštyn pačios Amerikos nelai
mei.

Jo ntoa.3 d, 
tarp trijų.
stovų JAV. Pinuti* pasitarimas l 
įvyko pas Latvijos ministerj Dr. 
A. Spekkę.

Be pačio šeimininko pasitari
me dalyvavo: Lietuvos Pasiun
tinybės Chargė tPAtfaires a. i. J. 
Rajeckas, Estijos Generalinis 
Konsulas Ir atstovas New Yorke 
p. J. Kaiv ir Latvijos Pasiunti
nybės patarėjas dr. A. Dinbergs.

Nutarta pasitarimus šaukti 
periodiniai. Pirmininkavimas 
vyks pakaitomis. Sutarta, kad 
sekantį pasitarimą kvies Lietu
vos Chargė d’Affaires a. i. J. 
Rajeckas.

• Prezidentui Eisenhoweriui pa
sirašius naują imigracijos įsta
tymą, lietuvių metinė įvažiavimo 
kvota vėl pakilo iki 386 asmenų. 
Prieš kelerius metus ji buvo su
mažinta iki 193. Taip pat dar: 
keli šimtai lietuvių galės įvažiuo-

, ti kaip paskutinioję karo bėgliai 
. nuo komunistinio persekiojimo.

• Baltiškųjų kraštų okupantai 
■ pagriedtina laiškų cenzūrą.
1 Gautoipis žiniomis daugelis iš 

Lietuvos užsienin siunčiamų laiš
kų nepasiekia adresatų (pašte 
dingsta). Spėjama, kad bolševi
kai vėl pagriežtino laiškų cen
zūrą, .kuri praėjusiame pusme
tyje buvo kiek sušvelninta.
• Chieagoje įvykusiam lietuvių 
gydytojų suvažiavime dalyvavo 
121 gydytojas. Daugiausia daly-

jo Korp, atminu
sia liet Ita/radijo; programa 
Naujoj AOįjoj, vadovaujant 
Stepęnui Mlnkui, būaLtfirdinta 
sekmadiėhiaią nuo 2:30 tki S.Vul. 
po pietų kitos, stiprios stoties 
WLYN, 1860 kilocyclų.
• Ieško JtidM'AVyČiaus, kilusio 
iš Vartų lt., Bkrtininkų v., Vilka
viškio apekr.Tranešti: J. Skirps
tas, 1119 Ė. 76 St, Cleveland 3, 
Ohio. -‘f

• Ltetuvįų

m/rifoiT
DETROžTffičIAI į ŠALPOS

tyriusorgani-
Itsėjo 
■filoji

pia-

jįįėn. 28v 
Kasmetini 
glausis pajamų, ki 
ai lietuviai tremth 
į’ Prisidėti prie d Šalpos dar
bo ; dabar yra geriausia proga. 
Per keletą rinkimo valandėlių 
gali sušelpti ne vieną varge esan
tį lietuvį. Tie, kurie vienokių ar * 
kitokių priežasčių verčiami ne
dali jį^aukotiišsavouždirbtos ‘ 
algos, turi išeiŲ.į gatvę su Balto 
dėžute ir surinkti daugiau negu 
savaitinį uždarbį. ,

Rinkliava leista Detroito mies
te ir Hamtramck’e. J 
j Rinkėjai registruojasi pas E. 
Paurazienę — UN 2-3298, Vi. 
Staškevičių — TE 4-0223, A. Pa- 
talausko ir J. Petrulienio krau
tuvėje "Gaiva” (3570 W. Ver- 
nor), kur galima ir dėžutes kas
dien atsiimti- Sekmadienį po pa
maldų jos dalinamos prie 6v. An
tano bažnyčios.

Jei mes 28 d. galėtume išeiti 
į gatves bent 500 lietuviškų 
jausmų vedini, nors ir tektų nu
traukti poilsį kojoms keletui va- 
laftdų ar tą dieną atsisakytume* 
nuo pjetų gamybos, galėtume di
džiuotis esą turį lietuviškos dva
sios ir krikščioniškos artimo 
meilės. O tie, kurie bus priversti 
dirbti viršvalandžius, o savaiti
nį atlyginimą pakelti virš 100 
dolerių, galės be jokios skriau
dos sau ir savo šeimai prisidėti 
didesne auka.

Toji diena tebūna lietuvių su
sipratimo diena.

A. Musteikis, 
Jūsų bendramintis

aukoortuo ISM 
ui plauti nuo $4.00

Užsakymus siųskite šiuo adresu: - 1
J. KarvėMs, 
3822 8o. Hatoted SU 
Chleago 8, m. 
TeL: YArtte 7-0677.

N e almi r t k iž ė'i r/ šių p.rekių:
Vaikams vežimėliai (sportiniai ir nesportiniai: du vežimėliai 
kartu, o kaina mokama , tik iiž vieną.
PioUteHa albumuose: Prudencijos Bičkienta, Čiurlionio an
samblio, V. JonaŠkaitės, S. Liepos, Čikagos Vyrų Choro, Pr. 
Radzevičiūtės, J. Švedo ansamblio iš Lietuvos. Kainos nuo 
M-M iki $12.00.
Paskutinės naujienos: keturių agronomių Valgių Gaminimo 
knyga su daugybe naujų receptų kaip gaminti valgius, gėri
mus ir net kaip stalą paruošti ir svečius susodinti. Gražiai 
įrišta. Kaina $7.50. /
3. Raštikio raštai II tomas. Kaina $7.00.
Pas J. Karvelį rasite visas gaidas, kokios tik yra lietuvių kai-, 
ba, knygas ir lietuviškų plokštelių didelį pasirinkimą. 
Reikalaukite katalogų. '

LOSANGELES
Los ’ngėlea miesto Tarptau

tinio Instituto iniciatyva su- 
kviestame tautinių grupių atsto
vų posėdyje, rugsėjo 10 d., lietu
vius atstovavo rašytojas Jurgis 
Gliaudą ir Vi- Bakūnas. Posėdy
je paaiškėjo, kad šiemet rengia
mame tarptautinės dienos festi
valyje (spalio mėn. 12 ir 13 d.d.) 
dalyvaus net 32 atskirų tauty
bių grupės. Lietuviai tame fes
tivalyje dalyvaus tik su tauti
niais šokiais .jr lietuviškų liau
dies meno dirbinių parodėle.

•
Rugsėjo įvykusioji "Kali

fornijos Lietuvių Diena”, kurios 
rengėjas yrjf šv. Kazimiero pa
rapija, nežiūtlnt kad šiemet bu
vo sujungt^bsu tą dieną išpuo- 
lančia tautos'1 švente, neturėjo 
laukiamo pasisekimo ir buvo 
daug silpnesnė, tiek lankytojų 
skaičiumi, -tfek programos at-

Skelbtasis'*vyr. kalbėtojas se
natorius Kuoke) 
buvo ten nei;“* 
kongresui emį 
buvo skelbta

Negalėjus atvykti solistui SI. 
Baranauskui —- buvo pakviestas 
San Frafleląk? opMos? solistas, 
baritonas Lombardi, kuris Savo 
puikiu balĮMf OųMetė.vįsą ki
tą, šiaip jau gana menką, pro-

Tvarkingų ir pavyzdingų Ame
rikos piliečių eiles papildo 
naujieji lietuviai ateiviai, dar 
vią "dipuką^” . tebęvądinami! 
Prieš kurį laiką Los Angeles 
Supreme Court į prisiekusiųjų 
teismą (jury) paskyrė O. Baku 
nienę, o šiomis dienomis dar ir 
Br. Dūdą. Abu paskirti 1658 m. 
vasario mėn. teismo sesijai. , 

Kaip žinoma šioms pareigoms 
atrenkama kandidatai iš labai 
didelio skaičiaus tvarkingų ir .pa
vyzdingų piliečių, -gi paskiriami, 
vyr. teisėjo nuožiūrą, tik patys 
tinkiamiausi.'

• ■
Patį didžiausią r* sezono už

baigimui — rpinikniką šiemet 
ruošia Lietuvių” Bendruomenė 
rugsėjo 22 d. kroatų sode, Los 
Angeles miesto,: ^ord Blvd. 330. 
Piknikas ypatingus tuo, kad bus 
du orkestrai, sode ir salėje, gera 
programa ir tęsis... ■ net iki 12 
vai. nakties.

MARGUTIS
yra pats seiiiatfsiM Amerikos 
lietuvių žurnalai. Jis ištins kiek
vieną mėnesį — yrs gausis! ilius
truotas, turiningos, įvairus ir 
skaitomas su malonumu. - 

MARGUčIQĖwtW prsnsM 
rato $8.06.

Margučio adpesss: 6755 Sta 
Western Avė, CHoąge,

PATI PATIKIMIAU8IĄ FIRMA 8IU 
PERSIUSTI’į SSSR, LIETUVĄ, LATVI

UKRAINA IR KITUS KRA1TU8 

farceu TO rumia, _ 
1830 BĖDFORD AVĖ, BROOKLYN "lftl

Tei. IN 7-7272, IN 7-6465 
prUtatyisM ranstuojanae gavtjo pat

Siuntiniai ilsiuntiaml akubiai.
- P r i t m i m a' s u t k t a a : ■ 
Natr Yark City, tl SaceSŠ A vK TeL ORckaM
/'MA-S 0'/^ k'Pit'iiS.iv

in t

vių buvo iš Illinois valstybės. 1
• Lietuvos kilmės vokiečių sąs
krydis Vokietijoje įvyks š. irt. 
spalio 6 d- Bochume. Dalyvausią 
ir kai kurie iš tų, kurie pasta
ruoju metu yra atvykę iš Lietu
vos.

— neatvyko, ne
it) senatorių bei 

kaip tai II anksto

SANTARIECIŲ 
GYVENIME

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

4 ♦»♦<<»«♦»»« »H nn*«
TU. tftee HiiiM 0-1717 

litiėrariM BRpeMii 7-7868 

Dr. S. Blažio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 West M 8t.
VAL-t M poptot Ir 7-« v. vale. 

TraHSd. ir setanad. ofisai atdarytas. 
Oeltad. tik nuo 1-3 vai. popiet 

Basld. 3341 W. OMh FLACE

Tai •fflc'e KVarąUėa «-737«
Tai tarta Glaaataad 3-9203
Dr. Juonį Bartkus

GYDYTOJAS Ik CHISUBGAS
Narreat IMU Caatar 

MM Vest CMeago Avė 
CHmgs M n>

VAU: 1-StSO, M:30 p. p. pinnad., 
aetMl., ketvMad, parttad,, 
Tik MMttaraa traMaėiaoiaii. 1
H-0 S. p. I liti Mis Iii

• K. B. Kriaučiūnui rugsėjo mėm ‘
28 d. sueina .75 matų amžiaus 
sukaktis. Sukaktuvininkas yra 
parašęs keletą knygelių,, aktyr 
viai veikęs JAV lietuvių gyve-- 
nime. v

• Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga korespondentiniu būdu iš
sirinko naują vadovybę. Centro 
vnldybon išrinkti į Antanas Juk
nevičius — pirm., Petras Višči
nis — vicepirm., Veronika Kul- 
bokienė — sekret., Marija Gim
butienė — iždin. ir Pranas Gali
nis — informacijos vedėjas,

Kontrolės komisijon Išrinkti: 
Stasys Santvaras, Stasė Leime- 
nlenė ir Antanas Matjoška, Gar
bės teismas: Viktoras Biržiška, 
Stasys Dirmantas ir Ona Galvy- 
dtenė.

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

Lietuvą, Latviją, Estiją.
Pilnai gararttuota ir 

oficialiai 
100 rublių $16.00

Pristatoma per 2 šavaites 
Persiuntimas atseina $5.00. 

Perlaidos didžiausia suma $50.00
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.

GRAMEftCY
744 BROAD STREET, 

Room 025 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J.
■ Statė Bąrtklng ContmlMion ,

........ .... irtfišaiĮigieįi^ie. ■

”Dar niekad savo gyvenime 
nesame tiek buvę užimti” — bu
vo vienbalsis pirmųjų Santaros 
visuomeninio veikimo kursų da
lyvių sprendimas po trijų dienų, 
praleistų Tabor Farmoje.

Kursuose, kurie iš viso mūsų 
akademinių organizacijų istori
joje buvo tokio pobūdžio pirmie
ji, plačiai išnagrinėti visuome
ninio veikimo pagrindai. Kiek
vieną rytą buvo patiekta eilė pa
šnekesių teoretinių žinių {giji
mui, po pietų pravestose darbo 
grupėse vyko praktiškas darbas 
ir vakarais vyko parodomieji 
skyriaus, susirinkimai.

Darbo' grupei? •kurias kursan
tai lankė dvie jomis sekei jomis, 
buvo trejos: spaudos, gyvojo žo
džio ir skyriaus valdybos veik
los. Spaudos sekcijoje iškeltas 
įvairių žanrų straipsnių rašymas 
viešojoje spaudoje (panaudojant 
visą eilę iš mūsų spaudos parink
tų gerų ir blogų pavyzdžių) ir 
organizacijos biuletenio leidimas. 
Kiekviena sekcija parašė ir Išlei- 
io po biuletenį. Abu biuleteniai 
("Liberalistinis Impromptu” ir 
'Rašytinės Pabiros”) įdomūs, ir 

kaip parašyti per porą valandų, 
visai gerai.

Gyvojo žodžio sekcijoje buvo 
supažindinta su efektyvaus kal
bėjimo reikalavimais. Ir čia pat 
kiekvienas turėjo progos pana
grinėti savo iškalbą juostoje. 
Skyriaus valdybos darbo grupė
je buvo svarstyta veiklos-planų 
sustatymas, sprendimų darymas, 
idėjų atradimas, atrinkimas bei 
pravestas skyriaus valdybos po
sėdis, sprendžiąs kelias iškeltas 
problemas.

Rytiniuose pašnekesįuose duo
tos pagrindinės žinios apie sky
riaus pirmininko, sekretoriaus ir 
iždininko pareigas, narių įjungi
mą į Veiklą, vadovo savybes, pir
mininkavimą bei sekretoriavlmą 
susirinkimams.

Vakariniuose susirinkimuose 
buvo praktiškai ?priiaikėm<Ni 
įgautos suširinklmo 
nios. Kiekvienam ■■

pakraščių skyriai — New Yor- 
lcas, Baltimorė ir Bostonas.

Iškilmingo siįvažiavlmo posė
džio metu visiems kursantams 
buvo įteiktos lietuviškosios kny
gos kursu prisiminimui. Knygos 
buvo gautos iš leidyklos "Terra”. 
Dėkojame jos savininkui p. Ci- 
vinskui už dideles nuolaidas.

Kursų programos paruošimą 
koordinavo Gabrielius Gedvilą, 
kurio nenuilstamų pastangų dė
ka pravesti naudingi kursai, šiuo 
metu jau ruošiami planai atei
nančių metų kursams.

•
• Sveikiname naująją Lietu

vių Studentų Santaros Centro 
Valdybą: Valdą Adamkavičių — 
pirmininką, Vytautą Vaitai tį ir 
Gabrielių Gedvilą — vicepirmi
ninkus, Danutę tygaitę — se
kretorę ir Vytautą Valtį — iždi-, 
ninką. Sėkmingo darbo ir ištver
mės kietame Santaros vadovavi
mo kelyje.

• Zenonas Rekašius ir Saulius 
šiMoJiūaaa atstovavo Santarą 
ateitininkų stovykloje sureng
tuose debatuose apie jaunimo or
ganizacijas.

• Rita Žukaitė pakviesta Lie
tuvių Enciklopedijos bendradar
bių kolektyvan rašyti meno klau
simais.

• Chicagos jūrų skautės turėjo 
išvyką į Ravinlą parke Jvykus. 
koneertą. Išvyką organizavo Da
lia Lukošiūnaitė.

• Clevelando santartečiai ruo
šiasi Chicagos lietuvių "Pirmyn”

• choro viešnagei. Cievelande cho- 
- ras pastatys lietuvių kalboje ope

retę "šikšnosparniai”. Pono Ka
zio Steponavičiaus vadovauja
mas "Pirmyn” choras kitais me
tais švęs 50 metų sukaktį. Jo 
veikla lietuviuose plačiai žinoma. 
Visi clevelandiečiai kviečiami 

‘operetėje gausiai dalyvauti. Ji 
įvyks spalio 27 dieną Siovenian 
auditorijoje.

• Chicagos skyrius su Sambū
riu ”Sivesa" turėjo bendrą iški
lą | Beverly Shores pas p. Milda
žius. Pravesta gili B. Bušackio 
paskaita ideologine tema. Vaka
ris įvyko jaukus ląužas ir šokiai.

• Išrinkto Santaros Filisterių 
Valdybą pareigomis (

DETROITO LIETUVIŲ 
ŠEŠTADIENINg IR 

LITUANISTINE MOKYKLA 
jau pradėjo iš eilės devintuosius 
mokslo metus.

šiais mokslo metais sutiko 
dirbti šeštadieninėje mokykloje 
•vedėjas-mok. A; Misiūnas, mok. 
Arbačiauskienė, A. Dulaitienė Ir 
P. Zaranka, Lletuanistinėje — 
vedėjas mok. J. Švoba, mok. A. 
Arbačiauskienė ir p. A, Vaške
lis ; pavaduoti sutiko mok. Goge
lis, Gricius, Kriščiūnas ir dr. MI- 
siulis.

Abi mokyklos yra šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose- 
šeštadieninė pradės darbą kiek
vieną šeštadienį — 9 v. 80 min., 
o lituanistinė 12 vai. 30 min. ir 
baigs 3 vai.

Visi tėvai, kurie dar neįrašė 
savo vaikų, kviečiami tai pada
ryti Ir leisti valkus nors tą vieną 
dieną per savaitę į lietuviškąją 
mokyklą. J. š.

STUDENTAI KVIEČIA
Mieli kolegcs-ės studentai, jų 

bičiuliai ir lietuviškas jaunimas, 
nepraleiskite gražios progos pa
bendrauti ir pasilinksminti pra
sidedant naujiems mokslo 'me
tams.

šių metų rugsėjo 21 dieną, 
'leštadienį, 7 vai. vakare, ALRKF 
ūkyje įvyks Initium Semestri, 
ruošiamas studentų pajėgomis. 
Linksma programa kartu su gai
viu rudens vėju ir auksiniais la
pais žavingai nuteiks kiekvieną 
atsilankiusį.

KAS

UŽSISAht

DIRVA -

TAS NESIGAILĖJO!

Catafaa Ąva^

buvo supažindinti su. "Mūsų ap»

W', Aųrtau

.......................  nariai, 
ilririktakorespondenci- 

ii brsvestuoserinkimuo- 
raujant visiems Santaros

aųMryttoių yramoje.
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Lietuvių kultūra GomuJĮtttą leninį akimis

Rašo J. A.
‘i

SEPTYNI KAIMAI PRAGARE
■ > -k

Andrzej Blinkowski ir Andrzej Wasilkowski
1

riomis kryptimis į Atgautąsias 
Žemes.

Tai vis labai skaudūs dalykai, 
apie kuriuos Punske labai, gyvai 
prisimenama. Kam tada tiek 
daurf šeimų ištremta? Punske 
vyrauja nuomonė, kad trėmimai 
palietė tuos, kurie palaikė bet 
kokius ryšius (labai dažnai ne
pagrįsto pobūdžio) per netolimą 
sieną.

Jau bus beveik du metų, kai 
išvežtiesiems lietuviams leidžia
ma grįžti J savo ūkius ir į savo 
namus. Ta teise pasinaudojo be
veik visi.

. Tai dingo šiandien, ačiū demo
kratiniams pasikeitimams mūsų 
krašte, visi nesutarimai, kurie 
buvo kilę tarp lietuvių ir val- 
džios.l) Liko tiktai Bažnyčia. 
Tuo adresu šiandien yra siunčia
mi skundai. Neradę teisybės 
Lomžoje, tikintieji šaukiasi pa
galbos į kitą valdžią. Siekė pa
galbos net iš ... LJDP CK (Len
kijos Jungtinės Darbininkų Par
tijos Centro Komiteto, kitaip sa
kant, komunistų partijos centro 
komiteto, J. A.). .

•
Tai štai iš kelių pokalbių ir 

pasakojimų išryškėjo pagrindi
nis septynių parapijos kaimų 
ginčas; matome jį aiškiai, kaip 
ant delno. Sprendimas,gali būti 
labai nesudėtingas ■.. Punsko 
gyventojai gerai žino, kad -yra 
pora lietuvių kunigų, o dar dau
giau yra tokių, kurie moka skam
biąją Gedimino kalbą. Tiktai jie 
yra laikomi tokiose parapijose, 
kuriose negali tų savo žinių pa
naudoti Bažnyčios naudai

Tačiau atrodo, kad jausmai iš
sisiūbavo ir kitoje pusėje. Tuo 
labiau, kad kunigai dar nepripra
to prie tvirtų tikinčiųjų pažiūrų. 
Galimas daiktas, kad įkaitę lie
tuviai nevisada turi raciją Ga
limas daiktas, kad primeta kuni
gams padidintus priekaištus. Ta
čiau yra žinoma, kad bažnyčia 
visada, ne tiktai lietuvių atžvil
giu, nenusileidimo dvasia pasi
žymi, kai liečia parapijos, reika
lus ; tikrumoje tai yra Bažnyčios 
reikalas. Tai reiškia dar ir tai, 
kad lietuviai sudaro labai smul
kų tautinį vienetą akivaizdoje 
viso krašto, nors vyrauja Puns
ko parapijoje.-Tuo būdu jie yra 
labai įjautrintinti dėl visuomet 
persekiotų tautiškų jausmų, dėl
to ar nevertėtų jiems ištiesti ran-

(Tęsinys iš praeito numerio)
Netrukus po to, kai delegacija 

grįžo iš Lomžos, iš sakyklos bu
vo skaitomas vyskupo ganyto
jiškas laiškas. Tada lietuviai 
antru kartu urmu apleido bažny
čią. Po to buvo kartojama grės
minga ir nusiminimu gaubianti 
tikinčiųjų veidus žinia: iškeiki- 
mas. Sunku pasakyti, kas tą gan- 

mlą paleido, gal būt jis nebuvo 
^slepiamas kurijos planuose.

Tačiau sujudimas buvo dide
lis. Skriaudos, kuri buvo parody
ta lietuviams katalikams, pajau
timas siekia pažeisti tautinius 
jausmus net ir tų, kuriems tikė
jimas gyvenime nėra pirmosios 
svarbos dalykas. Tačiau daugu
mai septynių kaimų lietuvių re
ligija yra kiekvienos dienos gy
venimo turinys. Atgyja sena lie
tuvių neapykanta lenkų dvasiš
kiai, kuri vaidino ne itin gar
bingą vaidmenį ilgametėje Lie
tuvos istorijoje, žmonių atmin
tyje tie reikalai jungiasi su ne
tolimos praeities jausmais. Ne
reikia būti net Punske, ir kitur 
šios žinios pasiekia, kad Lenki
jos lietuviai patyrė daug vargų, 
kurių šaltiniai buvo taip vadina
mieji "susikreivinimal". Jie su
darė žmofiių grupę, kurie oficia
liai neegzistavo. Jei su
tiksime su tuo, Jcad lietuvių ne
buvo, tai tada pasieksime labai 
logiškų išvadų, kad yra nesąmo
nė steigti lietuviškas mokyklas, 
burti lietuviškas draugijas, išra
šinėti lietuvišką spaudą ir kny
gas.

Tačiau, jei kas atvyksta j Sei
nus arba Punską, jei kartais tuo
se kraštuose važiuoja trečiąją 
klase, tai jis turi būtinai nugirs
ti Bvetftną, lietuvišką kalbą. Lie
tuviai galėjo "neegzistuoti?, vien 
ministerijų valdininkų žinioje, 
tuo tarpu vietiniai valdžios pa
reigūnai lietuvius labai gerai ži
nojo, ir kartais net vedė specifi
nę "tautybių politiką”.

Tremtinių grįžimas
Su 1949 metų pabaiga 

žemių išvežta varu mažiausiai 
penkios dešimtys lietuvių šeimų. 
Su išgąsčiu buvo įžiūrima j sunk
vežimius, kurie siuvo po apskri
tį. Valdžios atstovai ir valdinin
kai, važinėdami sunkvežimiais, 
pasirodydavo su įsakymais. Rei
kėjo krautis daiktus, atsisveikin
ti su viskuo ir su visais — dažnai 
paskubomis.

Mažoje Trakiškių stotelėje sto
vėjo garuodamas traukinys, su
darytas iš ilgos eilės prekinių 
vagonų, laukdamas ištremiamų
jų ... Po kelių dienų jie turėda
vo progos pereiti pereinamąją 
koncentracijos stovyklą Stargar- 
de, iš kur jie buvo siunčiami įvai-

iš tų

1) Dabar veikia Lietuviu visuomeni- 
nė-kultūrinS draugija. Punske matė
me labai dailius Lietuvių kultūros na
mus. Dviejose pradinėse ir vienoje vi
durinėje mokyklose dėstomoji kalba 
yra lietuvių kalba, o septyniolikoje lie
tuvių kalba yra dėstomasis dalykas. 
Lietuviai taip pat eina {vairias parei
gas vietinėje administracijoje.

ką. Reikia tačiau turėti vfltiės, 
kad sveikas protas, kuris yra ■ 
daugelio Bažnyčios vadų vado
vaujantis pažymys, •gal ras 
sprendimo kelią ir šiame reika
le.

Vienas lietuvis veikėjas pasa
kė rėporteriams Punske: "Jei 
kunigai nenusileis, šauksimės į 
Tarybinės Lietuvos valdžią", tie
są pasakluš, toji valdžia nėra 
"kreipimosi instancija" Lenki
joje vykstančių sunkumų atžvil
giu ir sunku pasakyti, kad galė
tų imtis tokios rūšies konflikto 
sprendimo. Kam tačiau reikalin
gi tte kivirčai ant valstybės Sie
nos? Jie pareikalauja beveik vi
sos lietuvių energijos, atitrauk
dami juos nuo kitų reikalų, gal 
lygia dalia svarbių. Apie tuos ki
tus reikalus, vykstančius trikam
pyje Trakiškiai-šypiliškiai-Krei- 

. vėnai, galima bus išmintingai pa
kalbėti tik tada, kai Punsko pa- 

. rapijos lietuvių ginčas su klebo- 
I nlja neskirs protų: nei vietinių 
i jų priešų, nei atvykėlių, įtrauk-. 
. tų prieš jųjų pačių norą J tą kon- 
, fliktą.

Jau septintasis lietuvių kai- 
i mas eina į pragarą — pasakė vi-
■ karas Kwaterski, kai vieną dieną
■ tų ginčų pasėkoje, lietuviai mo-
■ kiniai neatėjo j jojo vedamą re-
■ ligijos pamoką Navinininkų mo-
■ kykloje.

Septyni žengiantys į pragarą 
kaimai trokšta tiktai garbinti 
Dievą savo senolių kalba. Jų gy
ventojai galvoja gana nesudėtin
gai, kad DIEVAS SUPRANTA 
LIETUVIŠKAI.

• • •
Šį straipsnį puošia trys mini

mų įvykių ir vietų nuotraukos, 
po kuriomis yra tų pačių autorių 
ir liečiantys tą patį reikalą pa
rašai, kuriuos taip pat randame 
reikalo skaitytojams patiekti.

Pirmoje spalvotoje nuotrau
koje matome dalį procesijos prie 
kryžiaus, kuris yra paminėtas 
straipsnio pradžioje, ir pridėtas 
šis komentaras:

"Buvo jau laikas pradėti pa
moką kai vikaras Kwatęrski pa
skubomis įėjo į mokyklos pasta
tą. Mašinališkai atidarė dešinėje 
karidoriaus p ilsėję duris, lauk
damas įprasto kojų čežėsio ir ke
liamų suolų bildesio. Bet iš nuo
stabos tą akimirką vikaras ap
mirė — klasė buvo tuščia."

Antroji nuotrauka vaizduoja 
Punsko tuščią gatvę, kur matyti 
einantį 'nedidelį berniuką ir du 
tėvus vedančius už rankų mažą 
vaiką. Komentarai yra tokie: 
"Karštą vasaros dieną pagrindi
nė, nors kuprota, Punsko gatve
lė tuštėja ir tik retai tepasirodo 
kaikas, kuris atgaivina mieguis
tą saule prisotintą gamtovaizdį. 
Tolumoj, kitame kaimo gale, šau
na iš medžių du galingi bažnyčios 
bokštai. Čia, šalę to akmens pa
stato prisigūžusi nedidelė klebo
nija, kurioje gyvena žmonės, j 
kuriuos lietuviai Punsko gyven
tojai žvelgia nedrauginga akimi. 
Ginčas dėl bažnyčios tebevyks
ta...”

Trečioji nuotrauka. Medžių pa-

I i
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unksmėje ar
Kūno

KAMINO PAUNKSMEJE
Iš rašytojo Balio Sruogos naujausios Lietuvoj išėjusios knygos — Dievų miškas.

Man tebesant ligoninėje, ligoniai pradė- 
Sfejo į ją griūti it skruzdėlės j medaus puodynę. 
■^Lageryje įsisiautėjo epidemijos: visokios šil

tinės ir labai pavojingas vidurių sukrikimas, 
lageryje nelabai geru vi^du vadinamas, mir
tingumu prašokęs visas tris šiltines.

Ligoninėje,— vietos maža. Ligoniai ne
telpa. Ėmė guldyti į lovas po du, po tris 
žmones; Guldo, kas kaip pasitaikė. Atvirą 
džiovininką su šiltininku, plaučių uždegimą su 
paleistviduriu. Vėliau, kai liga paaiškėdavo^ 
ligonius imdavo rūšiuoti. Paleistvidurius ’ su
gabeno į atskirą kambarį, suguldė po du, po 
tris į lovą. Smarvė iš tojo kambario tirštais 
sluoksniais bangavoei per visą ligoninę. Pro 

^•kambario šalį praeiti buvo sunku. Daug ge- 
^riaų buvo mirti negu tame kambaryje sirgti. 

Patekęs į tą kambarį, ir skubėdavo atsisvei
kinti su šiuo pasauliu. 0 šiltininkam buvo 
įsteigtas net atskiras barakas. Prasidėjo šio
kia tokia kova šu epidemijom.
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JD8UTALK0S1 Belgijos princas Aleksandras, 15 m.. Bostone operuojamas širdies 
ligų specialisto Dr. R. Grose. Viršuj princas su savo motina, apa- 

I čioj jo daktaras.

J

ta Dievo 
me plane 

į, Jfcugiausiai 
moterys; ? gflfl^4fWdachimas, 
prie jo dirkamfcti vyrai au ži
bintais ------
galtės —- 
nUbuyta' 
n*
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PALECKIO IR 
MATULIO MISUA 

LONDONE
Londone, vykstant 46-jai 

T a r p p a r lamentarinės Unijos 
konferencijai, Sovietų Sąjungai 
atstovavo Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko vienas iš 
daugelio pavaduotojų Justas Pa
leckis ir tos pačios Tarybos de
putatas, Mokslo Akademijos pir
mininkas prof. J. Matulis.

Matyt, jie abu laikomi labiau
siai patikimais sovietų politikos 
atstovais tarptautinėse konfe
rencijose, nes J. Paleckis pernai 
dalyvavo tos pačios Unijos kon
ferencijoje Nicoje, Prancūzijoje, 
o J. Matulis ne taip seniai, kaip 
vienas sovietinės delegacijos na
rių, gavo pasireikšti Jungt. Tali- 
tų pilnaties sesijoje.

Šj kartą abu sovietiniai gar
siakalbiai tiek pasireiškė Lon
done, kad vakarų spauda jų pro
pagandinėms, Maskvos pilnai ap
robuotoms kalboms paskyrė ne
maža dėmesio. Pvz. New York 
Times dienraštis . plačiau papa
sakojo apie "karingą” Justo Pa
leckio Londono kalbą, •nustelbu
sią ramias ir nuosaikias kitų de
legatų kalbas.

Karalienei Elžbietai atidarius 
konferenciją, J. Paleckis, drauge 
su kitais sovietų delegatais tu
rėjo nušviesti tariamai neegzis
tuojantį sovietų agresijos pavo
jų. Britų premjero, dįplomatų 
akivaizdoje Paleckis bandė pa
teisinti sovietų intervenciją Ven
grijoje. Girdi, Vengrijai gręsė 
fašizmo atgimimo pavojus ...

J. Paleckiui tinkamai atsakė 
belgų delegatas.

Kitas sovietinės ' delegacijos 
garsiakalbis — J. Matulis turėjo 
progą pasireikšti, kai JAV dele
gatas, Atstovų Rūmų narys iš 
New Yorke, K. B. Keating’as ai
triais žodžiais palietė sovietų ir 
vengrų komunistų naudojamas 
priemones susigrąžinti pabėgė
lius, jiems grąsinti ir juos grob
ti. Keating siūlė tuo reikalu pri
imti rezojjųciją.

Panašiai kaip per JTautų po
sėdžius ir šį kartą J. Matuliui 
atiteko vaidmuo pareikšti sovie
tines pažiūras pabėgėlių reikalu. 
Matulis išgėlė gandus apie taria
mai netikras tų pabėgėlių kraš
tų gyvenimo sąlygas, jis siekė 
pasmerkti organizacijas, kurios, 
girdi, naudojančios paliegėlius 
kaip politinės prievartos įran
kius. J. Matulis diskutavo su 
amerikiečiu vis šaukdamas apie 
propagandą, kuri atbaidanti pa
bėgėlius grįžti į savo kilmės 
kraštus.

Kaip matyti šioje Unijos kon
ferencijoje, kurioje dalyvauja 49 
kraštų delegacijos, sovietai rado 
naują dirvą paskleisti savo pro
pagandą. Niekas nerado reikalo 
jiems priminti, kad Maskvoje 
veikianti Aukščiausioji Taryba, , 
žiūrint Vakaruose priimtos tvar
kos, negali būti laikoma tikru 
parlamentu. Lygiai ir Paleckis 
su Matuliu tegali būti laikomi 
tik sovietų propagandinėmis iš
kamšomis. (r)

ąčios mer- 
ftojos.-Pa- 
ė’kūno die- n- .procesijos 
Rl yra reiš- 
d anksčiau 

ir lietu-
>ga įvary-

„.jįk nėra buvę. TŠll iprilko i 
vius, kurie nori’ltitfprogi. 
ti kyM tarp w&Jrfenkų. Kam 
to reikia?— paklausia nuosai
kesnieji. Per k “ ifetprocesiją, 
kuriai buvo suteikta enybė, 
nors -lenkai Punsko parapijoje 
sudaro nežymią mažumą — buvo 
nešamos bažnyttoė*;vėliavos su 
lenkiškais parašais; ji£r lietuviš
ką procesiją — lietuviškos vėlia
vos. Kam tas atsiskyrimas taip 
toli pastūmėtas, kam. tuo būdu 
erzinti vietinių lietuvių jaus
mus?”
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STROH’S ALUS YRA VERDAMAS PRIE 2000 
PADARO ŠVIESESNIU, SKANESNIU 
DAUGIAU GAIVINANČIU!
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yra Šviesesnis!

DABAR U4 VIETINES 
KAINAS!

Stroh’s yra Amerikos vienintelis ugnim verdamas alus*

valdžiai buvo ko susirūpinti. Ji ėmė ir uždėjo 
karantiną ir visiem SS berneliam. Kol lage
ryje siaučia epidemijos, niekas iš SS vyrų 
nebegali iš lagerio išeiti.

Nebegali nei žmonelėm cukraus ir mar
garino nuvežti, nei kur samagono susižvejo
ti, nei su kokia nors gyvanašlėle kaime per 
naktelę pasiūtaroti.

Nori valdžia ar nenori, bet vis dėlto teko 
jai pradėti su tomis epidemijomis kova. Negi 
sėdės SS karžygiai, visą laiką lageryje užda
ryti I Ko gera, gali, dar ir jie pradėti mirti 
Juo labiau, kad trejetas jų jau garbingą pa
vyzdį davė — ėmė ir pasimirė.

Bet epidemijų pradžioje ėjo taikingiau
sias visokių bacilų sugyvenimas ir susikry
žiavimas.

Man J lovą buvo paguldytas ligonis su 
vidurių, šiltine, kurio šiaip taip atsikračiau, 
atidavęs mūsų palatos sanitarui savo dieninę 
maisto partiją.

Kiti lietuviai' inteligentai, patekę. į ligo
ninę, rado paprastesnę išeitį, ėmė mirti vie
nas okitą Pirmas iš jų mirė gulėdamas pir- 

ligoninėje buvo-

Kovoti su jomis buvo gyvas reikalas. La
geriui buvo paskelbtas karantinas. Tai yra: 
nauji kaliniai j lagerį buvo priimami, bet iš 
lagerio nė vienas neišleidžiamas. Na, dėl to 
dar nebūtų buvę reikalo su epidemijomis 
kovoti, — kalinių būtų buvę pakakę. Bet at
sitiko kitas, daug blogesnis dalykas.

Visoje apylinkėje, iki pat Gdansko, pa
sklido gandai, kad lageryje siaučia baisios 
ligos. Vokiečiai, apylinkių gyventojai, žinia, 
kaip vokiečiai, baisiai nenori be reikalo įnir
ti — baisiai bijo epidemijų. Tad šitie gyven
tojai pradėjo visa gerkle rėkti, kad lageris 
baisiausiom ligom juos apkrėsiąs...

Kas pas civilius gyventojus iš lagerio 
ateina? Negi kaliniai ateis. Ateina esesinin
kai. Kas papirkliaut, kas — pagirtuokliaut, 
kas -r- pamergeliaut, kas šiaip sšu pasmagu
riaut. Civiliokai, visokios karos našlės ir gy
vanašlės^ ir pradėjo rėkti, kad .lagerio esesi
ninkai jom visokiu bacilas nešioja, čia tai ir mame aukšte po manimi,

dviejų aukštų lovos, — aš, kaip sveikstąs, iš
sikėliau j antrąjį aukštą.

Mirtininkų eilę pradėjo Puodžius, 
mokytas matininkas, buvęs karininkas, aukš
tas tvirtas 47 metų vyras. Jis, tiesą pasakius, 
jau seniau pradėjo silpnėti. Per rytinius pa
tikrinimus mudu su juo šalimais stovėdavo
me ir drauge, it iš anksto susitarę, alpdavo
me. Ligoninėn pateko jisai, jau turėdamas 
daugiau 39 laipsnių šilimos. Pasirodė, plau
čių uždegimu jo susirgta. Ligoninės gydyto
jai apžiūrėjo jį tiktai į trečią dieną. Davė 
jam aspirino ir įsakė padaryti kompresą, ku
ris buvo padėtas vos sekamą die'ną, kai ligo
nis ėmė jau sąmonės netekti.

Su tokia temperatūra žmogui baisiai no
risi gerti. Ęet lagerių ligoninėje net šiuo at
žvilgiu niekuo nebuvo galima padėti. Nevi
rinto vandeną gerti negalima, o virinto — 
nėr kaip nėr. Tris naktis blaškėsi vargšas, 
maldaudamas nors lašelio vandens, — deja, 
ir to lašelio ligoninėje nebuvo galima gauti. 
Jam beklejojant, nuolat vaidenosi, kad jį kiša 
J krematorijaus pečių, kad jis jau pro kami
ną lekia. Kiek bepajėgdamas, gynėsi jis nuo

to, bet nuraminti jo jau nebebuvo galima.
Prašė, maldavo pašaukti iš kito barako 

jam artimą vieną kitą žmogų, — jis jau jau
tė gyvenimo pabaigą. Prašė lietuviškai, len
kiškai, rusiškai, vokiškai, nurodinėdamas, 
kuris barakas, kambarys ir lova. Ir tai įvyk
dyti nebuvo galima. Niekas nedrįso naktį 
pereiti per kiemą. Ties kiemu bokšte stovėjo 
kulkosvaidis ir visus naktibaldas, pasirodan
čius kieme vėliau nustatyto laiko, šaudė ne
perspėdamas. Likusią paskutinės nakties da
lį praleido Puodžius besiginčydamas su ko
mendantu. Komendanto, žinoma, pašai nebu
vo, bet ligonis vaizdavosi jį esant čia pat. 
Dėstė jisai komendantui visas lagerinio gy
venimo prašmatnybes. Jau oro jam ėmė pri
stigti, jau tiktai po vieną skiemenį jis bega
lėjo ištarti.

—, Po-ne ko-men-dan-te, ich bit-te um 
die Ge-rech-tig-keit, — prašau teisingumo, 
— vos vos pravaitojo jisai. Pravaitojo ir už
geso.

Užgeso lovoje, vadinasi, pasilaisvino vie-. 
ta. Tuojau atbėgo sanitarai^ pflegeriais vadi
nami, apžiūrėjo dantis, nuvilko marškinius

»
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J. J. BACHUNAS, Tabor Farm, Bodus, MiriticM
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Laisvieji lietuviai dabar, kaip 
niekad praeityje, yra išsisklaidę 1 
po visą pasaulį, po visus žemy- 1 
nūs. Skaičiumi jų daugiausia 1 
yra Amerikoje, bet'dar nemažai < 
pasilikę Europos kraštuose, kiti i 
Australijoje, o mažiausia turbūt ‘ 
Afrikoje ir Azijoje. Tiesa, Azi- 1 
joje, Rusijos Sibire, dabar yra i 
dešimtys tūkstančių labai gerų ' 
lietuvių, bet jie ne laisvieji lietu- i 
viai, o komunizmo ištremtieji ; 
sunkaus darbo vergai.

Mes visi laikome savaime su- ' 
prantama tautine pareiga, kad < 
visi lietuviai turi prisidėti prie 
Lietuvos laisvės bylos palaiky
mo ir stiprinimo. Visi sutinka
me, kad reikia kaip galima vie
ningiau ir suderintai vesti pro
pagandą už Lietuvą. Ir kad tik 
taip -tegalima daugiau laimėti 
tarptautinėje plotmėje.

Amerikoje jau nuo seno rūpi
namės, kad Lietuvos laisvės by
lą žinotų ir mus peremtų plačio
ji Amerikos visuomenė. Labai 
gera ir labai svarbu, jei tokius 
kontaktus turime Washingtone, 
D. C-, kur ALTaryba, ALT Są
junga ir kartais kitos mūsų or
ganizacijos laikas nuo laiko in
formuoja Amerikos vyriausybę. 
Bet ne mažiau svarbu, kadAiame 
demokratiniame krašte ir Ame
rikos visuomenė, plačioji publika 
nuolat būtų mūsų veikiama ir 
informuojama.

• • •
Šiuo atžvilgiu yra daug prie

monių nuolatinei mūsų veiklai. 
Gerbtini pavieniai paskaitinin- 

•' kai įvairiose vietose kur jie ran
da progos įeiti į amerikiečių 
draugijas, klubus, suvažiavimus 
ir ten tarti žodį apie Lietuvą, 
priminti Lietuvos laisvės bylą.

Ta prasme vienas gal iš pačių 
pavyzdingiausių būtų suminėti- 
nas Lietuvos konsulas Chicago
je p. Daužvardis, kuris per eilę 
metų rūpestingai ir su tikru pa
siaukojimu tokioje veikloje daly- 

' vauja.
Po to, yra Amerikos spauda, 

radijas, televizija, meno parodos, 
įvairūs meno festivaliai... Pra
ėjusiais ir šiais metais Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė Chicago
je pasigėrėtinu būdu buvo su- 
kurusi didelių ir gražių progų, 
kurias turėjome tinkamai išnau
doti lietuvių ir Lietuvos propa
gandai plačiojoje Amerikos vi
suomenėje.

Pernykštė dainų šventė ir šie
metinė lietuviškų šokių šventė 
buvo labai stambūs įvykiai, su 
kuriais drąsiai galima išeiti ir 
už lietuviškos bendruomenės ri
bų.

Kada mūsų publika’ ir mūsų 
dainininkai ar šokėjai užpildo to
kį milžinišką Amphiteatrą Chi
cagoje, kuriame įvyksta ir Ame
rikos nacionaliniai seimai, kaip 
respublikonų ar demokratų par
tijų, tai jau yra didelė proga ir 
stambūs įvykiai, su kuriais gali-

Ii iiJiM žiūrint>f r'~~' ' .
ęwj»jpą,.prię to turėtų dėtta -ir

Bpalfomėnesį įvyksta teįcĮi 
!tww'wy|gų rnūgė 
Rflr dalyvauti Ir p«|*ltfe- 
čUi Su gavo tremties icnuniUM 
Tai oyjįąpizuoja Lietuvos La|| 
vės KotaUetas iš Nęw Yorko, bet 
viją juodąjį darbą ątljką Vukię- 

. r- Wuviai. Taip pat apšilo

vutaduia, tit«ti»Wš aimboliais, ^ Kultūros Dienos, Jpjyipjpą 
sparčiai ruošiamasi. Pereitais 
metais tokios kultūros dienos 
buvę jįjąvestos labai aėktaipgąį 
Stutįgkrte- Jos labai daug prisi
deda prie Lietuvos propagandos 
per tautinį meną, muziką, dainą.

Mau pąčiam rūpi, ir atrodo bū
tų verta, išleisti nedidelį veikalą 
aute hiv. Lietuvos užsienių rei
kalų mtoisterį Dr. Zaunių. Di
džiojijaedžiagos dalis jau su
tvarkyta. bet dar šiek tiek trūks
ta. Ją irgi ruošia viepaa Vokieti
joje, kitas Šveicarijoje gyvenan
tis lietuvis. Knyga turės ilius
tracijų. Būtų malonu gauti nuo
traukų, rankraščių^ laiškų iš Dr- 
D. Zauniaus gyvenimo ir veiklos. 
Kas jų turėtų, prašyčiau atsiųs
ti į Tabor Farmą, Sodus, Mich., 
U. S. A.

kenčia ukrainiečiai, gudai, čekai, 
tai ir jnos relkte kviesti J lenkus 
daryti bendrą ofenzyvą.

Lituanua. —laisvinimo

Lituanua virto laisvinimo 
yeiluniu, parašė žurnalas Į Lais
vę. Galima pripažinti, kšd toks, 
pavadjnimąš Lituapui pilnai tin- 
lte, . >• '

Išsprendimas mūsų nesusipra
timų su lenkais yra viena iš lais
vinimo sričių. Ūtuanus tenusi- 
stato kiekviename numeryje tu
rėti straipsnį tuo klausimu. Te
žino 'platusis pasaulis visas be
gėdiškas lenkų klastas ir skriau
das padarytas lietuvių tautai po 
pirmojo pasaulinio karo ir amžių 
bėgyje. M

rtraips-

I vėliau 
dar prilttiNMMitoa ABM florres- 
^Vtfdetijea Mrtavty landruo- 

memte varia (am U tikrųjų tai 
tik viri* ar poros pMlaukpjušių 
•gramų darbas įruošta ir 
MUŠUg* IMMI vaikams

ate art

Tai nėra dažni dalykai, ir tai 
nebėra jau vien lietuvių reikalas, 
bet jis gali būti ir visos Ameri
kos ir Kanados reikalas, Tiesa, 
Chicagos spauda apie tuos įvy
kius gražiai ir teigiamai nM, 
Bet to neužtenka. Būtų reikėją, 
kad, tos mūsų šventos daug pla
čiau į radijo programas, | teita 
viziją būtų |ėję ir jomis susido-l 
mėtų tokie didieji Amerikos ma
gazinai, kaip Ufe, Time, Lesiu,, 
Jie panašaus didelio mąsto (vy
kius noriai atžymi ir tuo dar dau
giau išpopuliarina, bet čia reikia 
iš anksto turėti tinkamus kon
taktus, tinkamai sudominti, v rei
kia vieno ar daugiau žmonių, ku
rie žinotų ir mokėtų, kaip tokius 
kontaktus sumegsti ir kaip juos 
atlikti.

To mes dar nesugebėjome pa-
daryti ir tosgeros progos mbu- 
vo kaip reikiant panaudotos. K* 
nors panašaus ateitoje daraut 
verta iš anksto gerai apgalvoti ir 
pasiruošti ir sudaryti sąlygas Iš
augti naujiems mūsų publlc rė- 
lations specialistams. Kitaip męs 
neišeisime plačiau, nors tam sa
vo darbais jau iy būtume nusi
pelnę.

K

pMtateta, liariMlluto, jtoBcinin- 
kuto ir Lt Vfonuju putoje bus 
upuhnpti peraHuM, kitoje be 
rirtta, pultakMt valkui pačiam 
jįuu MMpalvkiti,

RupMmm Ictap ptey plokštelė, 
m ktoarimta Amurikus Baiso 
Phmpmmi vukMuMtemlk, Taip pat 
HMiiMte jMHMMUtoMi Wdimas 
Itetiidtala, vanta "Kriiohė po 
Ltatavą”’-. Netrukus išleidžia
mi čeku kompozitoriaus Nelhy- 
beF labui veriiugou "DAINA 
SUITE”, orkestrinė partitūra.

Reikėti) pageidauti, ir be abe-

mos ir tinkamos lietuvių kompo
zitorių veikalų partitūros, kurio
mis galės naudotis simfoninis ir 
radijofonų orkestrai. Tokie da
lykai nepigiai kaštuoja, ir čia 
negalima tenkintis vien privačia (B. d.)

Dr. J. Girnius buvo užkalbus 
Jęnkus dti lietuvių ir lenkų'San
tykių ateities. Lenkų žurnale 
Kultūra įvyko to klausimo ayars- 
tymas. J dr. J. Girniaus žodį at
siliepė lenkas Tadeusz Katel- 
bach.

Žurnalas j Laisvę (No. 13, 
1957) padarė to pašnekesio ap
žvalgų ir nurodė, kad tai buyo 
nevaišingos pastangos. Apžval
gos pabaigoje sakoma, kas da
bartinėje Lenkijoje tuo reikalu 
galvojama. Eąų, ir dabar lenkas 
Lietuvos atžvilgiu savo galvose
noje nesąs pasikeitęs.

Kai pastangos tartis su len
kais spręsti lietuvių ir lenkų ne
susipratimus tiesioginiu būdu 
nuėjo niekais, tai iš naujo ban
dyti panašiai tartis nebūtų pras
mės, Bet reikalą palikti kaboti 
ore taipgi netinka. Ir taip jis la
bai, oi labai ilgai kabėjo.

Ką daryti? Reikia ieškoti tar
pininkų. Kas čia galėtų patarpi
ninkauti?

Kadangi abi tautos yra kata

likiškos, tai negi ieškosi tarpi
ninkų tarp žydų, masonų, pro- 
fostonų, musulmonų ar pagonų. 
Jų reikia ieškoti tarp įtakingų 
viso katalikų, dvasininkų ir pa
sauliečiu. Gal reikia pasiekti ir 
patį Vatikaną. >' .

Išeivijoj turime ir autoritetid- 
gų asmenų ir autoritetingų) ka
talikiškų organizacijų. Taigi su 
lietuvių lenkų santykių klausimu 
privalome kreiptis į augštus dva
sininkus ir .pasauliečius visuose 
kontinentuose. Juos reikia nuo
dugniai supažindinti su- ta mū
sų tautos skaudžia žaizda. Įta
kingoje katalikų spaudoje turi 
pasirodyti tuo klausimu raštai. 
Visas katalikiškas pasaulis turi 
būti informuotas apie lenkų ne
teisingumus lietuvių tautai. Ka
talikiškas pasaulis turi žinoti ne 
tik, kas šiais laikais dedasi, o ir 
tai, kas dėjosi amžių bėgyje. Tuo 
klausimu privalo savo žodį tarti 
ir Vatikano organas "L'Osserva- 
tore Romano".

Kadangi nuo lenkų kentėjo ir

Mes duodam ir islceiriam Eagla Štampu

šios mintys man atėjo | galvą 
dar ir dėl to, kad Chicagoje mes - 
turime labai gausų lietuvių skai
čių ir labai daug puikios lietu
viškos šviesuomenės, kuri ge
riausiai gali prisidėti (prie lietu
viškos propagandos ir išplėsti 
reikiamus kontaktus su ameri
kiečių visuomene. Lengvai galė
tume išversti didelį vežimą, neB 
čia tikrai nesame mažas kups
tas.

Norėčiau šia proga duoti kitą 
pavyzdį, kur dideliems darbams 
kartais užtenka gana mažo skai
čiaus žmonių, arba tariant pagal 
lietuvišką priežodį, kur ir mažas 
kupstas didelį vežimą išverSą, 
jeigu jis tik yra kietas ir tvirtai 
laikosi.

Palaikant kaikuriuos santy
kius su Vokietijoje gyvenančiais 
lietuviais kultūrininkais ir ben- 
druomenininkaiB, man jau ne 
vieną kartą tekę įsitikinti, kad 
ten ir labai mažas jų skaičius, l*r 
bai mažas ''kupstas” (palyginant 
su Amerikoje gyvenančiu skai
čiumi) nori, moka ir gali ne sykį 
"didelį vežimą Išversti" — part- 
darbuoti lietuvybės naudu ir 
Lietuvos bylos propagandai.

Palyginus su Amerikos Neta- 
vių didžiulėmis kolonijomis, švie
suolių skaičiumi ir mūsų turtin
gumo lygiu, tokioje Vokietijoje 
lietuvių šiandien bėra tikusi tik 
nedidelė "bendruon^rt*. Teigi 
jie ten neturi stambaus ir 
turinčio užnugario, 
Amerikoje, bet atiteka gena 
stambius visuomenūjtae, kultū
rinius ir politinius ulrtevintas.

Kaip teko patirti, pvz., po 
ACEN sesijos Strasburge, vo
kiečių redjjofbftacas buvo para

ma įeiti ir į didžiąją spaudą, ir į'šyta nemažai komentarų apie 8e- 
radiją, ir į televiziją. | sijos darbus ir specialiai lietuvių
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Pavyzdžiai

Dydžiai 12, 14, 16 h- 18! Taip pat 
Petite Dydžiai 8,

• ORLriNS* ir Dynels
• Alpaus ’n’ Tweed
• Velvet Kevenibles
• File Linad Paltai

Naujausi
• Clutch Coats
• Slim Tapered Coats
• Cardigan Coats

• F«M Flamd CceU

L

• Importu^, Twted«

• Cashmere Bteata
• ”Worumbo” Plushe.
• Virgin. Vesi*

žiemos stiliai
• Fittad Coats
• Great čoUar Coata

• New Back-Interes Coats
• HoodedCtaU

F■

Teisybės ieškojimas

Chicagos marijonų savaitinu- 
kas Laivas (No. 87, 1957) įsidė
jo straipsnį — Jieškokite Dievo 
teisybės. Jo autorius — dr. kun. 
Juozas Pranaitis. Be kitų vaiz
dingų pasakojimų autorius pa
pasakojo apie našlę ir grobšą kai
myną. Va tas pasakojimai:

"Viena neturtinga našlė 
kartą turėjo sklypelį lauko. 
Turtingas kaimynas užvedė 
bylą ir ji visą savo mažą 
nuosavybę prarado ano tur
tuolio naudai. Tada ji ėmė 
prašyti, kad būtų leista jai 
viena malonė: paimti su sa
vimi maišą žemės. Tas jai 
buvo leista. Kada maišas bu
vo pripildytas, ji paprašė 
turtingąjį žmogų pakelti jai 
maišą ant pečių. Jis įsirėžė, 
bet maišas nei iš vietos — 
buvo persunkus. Ana našlė 
jam ir tarė:

__Jeigu tau jau tik tas 
vienas maišas žemės yra 
persunkus, kaip gi bus tau 
sunkus visaš tas mano skly
pelis, kai jis ims tave slėgti 
paskutiniojo teismo metu.

Tas neturtingos našlės žo
dis paveikė. Turtuolis išsi
gando ir neteisėtai pagiem- 
žiamą lauką jai vėl atidavė”.
ši pamoka tinka ne vien paski

riems asmenims, o ir tautoms. 
Kaip stipresnis kaimynas nepri
valo grobti silpnesnio kaimyno 
jokį turtą, tai to neprivalo dary
ti nei tauta tautai. Čia tuoj pri- 
simena lenkai. Gobši lenkų tau
te elgiasi su Lietuva taip, kaip 
minėtas gobšas kaimynas su naš
le,

Kažip kaip mitotas pasakoji
mas paveiktų lenkus? Jei patys 
lietuviai tai jiems pritaikytų, tai 
jie, žinoma, neatbotų. Kitaip bū
tų, jei pasaulinio masto asmeny s 
pradėtų jiems tai priminti. Tada 
jie pajustų karštį.

Va kodėl- lietuviams privalo 
rūpėti supažindinti pasaulį, ypač 
katalikiškąjį pasaulį, su lenkų 
skriaudomis, padarytomis lietu
vių tautai.

Stebėtojas

Dabar

pats laikas

užsisakyti
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ir nutempė dar nesuspėjusį kaip reikiant at
aušti lavoną į sandėlį, kad jis būtų iš tenai 
pakrautas į artimiausią vežimų, einantį į kre
matoriumą. Jo vieton atsigulė kitas-

Tą dieną mūsų mažyčiame kambarėlyje 
mirė trys. Vienas senyvas vokietis, patekęs 
lageri n už tai, kad Gdanske, "juodojoj rinkoj" 
nusipirko be kortelių pusę kilogramo sviesto. 
Pateko į lagerį, apsirgo ir mirė. Už pusę kilo 
sviesto savo galvą paguldė,

M irė tą dieną ir vienas lenkas, dar visai 
jaunas, laibai inteligentiškas, kultūringas, 
vaikinas. Vaikščiojo po kambarį. Draugiškai 
kalbėjomės. Atsisėdo ant savo lovos. Sučiul
pė sausainio gabalą. Atsigulė ir užmigo. Tur
būt, ir pats jis nežinojo, kad jis jau miręs.

Antras iš eilės mūsiškis tame pat kam- 
Laryje mirė advokatas Kerpė,.

Jis jau kokią savaitę vaikščiojo visas su
sirietęs. žvyrą su naščiais betampydamas, 
buvo visiškai nustojęs noro valgyti. Užtat 
baisų troškulį jisai turėjo. Kadangi iš šulinio 
čjaupo vandens nebuvo galima gerti, jisai 
gaunamąją duonos porciją iškeisdavo į piine-

ralinį vandenį, — kiti keliniai jam tokį van
denį duodavo. Tik vėliau pasirodė, kad jie tą 
yandeaį ne krautuvėj, lageriškai "kantinėj", 
pirkdavo, bet iš šulinio pasemdavo: imdavo 
duoną ir nuodydavo žmogų. Karpė gėrė tokį 
yandenj ir šaipės :

— Yra, — šnekėjo jisai, — lagery ir 
gerų žmonių : ne yjsi muša.

Ligoninėj šnekučiavos jisai, visiškai ne
sirengdamas mirti. Gal ir manė, kad reikės 
jam tai padaryti, bet vjs dar na taip greitai-

— Et! — ištari jisai, apsivertė ant kito 
šono ir b aigė saae delta-

Kitiem mūsiškiem numirti ne taip leng
vai sekėsi. Per ^penkias ar šešįąs savaites 
mirė devyni, o daugiau dvidešimties nežinojo, 
kaip jiem toliau elgtis: mirti — ar dar ban
dyti žemelės jungą tempti?

Tiesą pasakius, lageryje mūsiškių mirė 
tiktai septynj, nes kitu du buvo užmušti. Vie
nas jų — beveik mano akivaizdoje.

Tai — jaunas vyras, -talentingas moks
lininkas gamtininkas, gimnazijos direktorius 
Marijampolėje M a s a i t i s. Atėję jitai

į ligoninę jau sunktai sirgdamas te prakeik
ta lagerio "chokrina”. Gal būtų iš jos pagi
jęs, gal — ir ne, — nežinia. Ligoninės prau
sykloje naujus ligonius rikiuoja po dušais 
ligoninės barzdaskutys. Rikiuoja ir keikias, 
ir pagaliau bado. Mataitis padarė kažką, kas no marškinėlius iškratė, iščiupinėjo, ar ne- 
tam barzdaskučiui nepatiko, —ne po tuo du- būsiu aš ko ligoninėje pavogęs, nes jis pate 
iu atsistojo, baredaskutys jam tuomet nukniaukė mano vienintelį, mano vi
sų lazda per ^pięandą. Mataitis apalpo. Ne- są brangiausią turtą, mano "aukso valiutą” 
.atsigavo, Sekaują rytą buyo jiaai -jup miręs. — aštuonias cigaretes, kurias man vienas

Tvirtas, syeikps, malonus vytas buvo kolega arkliavagis buvo dovanojęs!... 
Baubs, giptMtarijns direktorius Kaunę. Iš 
pat pradžias ją^ąJ^bpko dirb
ti raštinės į kpąpęądąptūrps buyo ap-
gvvendjntas gąrąąptaė ^atojpota,, geresnį 
maistą gaudavo. Apsirgo vidurių šiltine. Pa
kėlė ją. Kol ,R|įM|g8 .paguldy
tas j klipatų bfekąt tepa) įį b^tiįutąnti ir 
Užmušė tabunete'.^ d^btajas Tą-

ranskis, po kelių savaičių pataąi .ptiręs nuo 
tos pačios šiltinės,'.lageryje Išgyvenęs ket 
vertus metus. .j.- . ■

Taip gausiai prigriuvus į Mgbninę epidč-

Pagaliau Heidelis liepė mane išrašydinti ii 
ligoninės.

Yeito dešinioji ranka ir liokajus, pflege- 
ris Vališevskis (Waliszewski), išleisdamas 
mane, ketino man snukį sugurinti, visus ma-
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mkilnkų, man . jira .nebejauku pasidarė.
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Vališevskis aprengė mane, pačiais šlykš
čiausiais skarmalais, kokiup tik turėjo, paršu 
pavadiho iE kumelės vaiku — ir paleido.

r Veitas visą paleistųjų komandą nuvedė, 
kaip paprastai, į darbo biurą, — atseit, va, 
pagydžiau, — galite kląkyti į vežimą.

Darbo biuras primygtinai siūlė palikti 
mane ligoninėj raštininkėlio pareigom eiti, 
bet Veltas apie -tai Ir klausyti nenorėjo: 
/ '^Tdl^'Vitoialte kaip aš, jaA
ės< nereikia. . ih’-;•

: Tinginfu-nenusisekėilu išlėkęs iš' ligoni-. 
nės raštinės, gavau pradėti lagerinę karjerą 

•.i i-:?; ".t-.-'jį.;,;?;-.,,; į#’?-'f; r. .
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vėl iš pradžios. Naujoko teisėmis vėl atsidū
riau miško kolonoje — rąstų tampyti.

Vis dėlto ligoninėje geriau buvo negu 
prie rąstų.

Kitebme į rąstą — jau labą; mišriojoj 
kompanijoje, lietuvių inteligentija buvo jatV 
po įvairias komandas išsklaidyta, — kimba-. 

*me į rąstą kokie dvjdešimts vyrų — nejuda, 
judošius, iš vietos"— ir gana. Na, tiek ir tos 
sveikatėlės mjum bebuvo; kitam sprigtu duo
tam kgktoa->r-ir nuvirstų...

O kol tą prakeiktą rąstą ant savp pečių 
užustenam, kol iŠ vietos išjudam, kol jį už 
pusės kilometro ir toliau nulinguojam nude
juojam, baisiai nuobodu pasaulyje pasidaro. 
Taip jau nuobodu, kad net vemti noris.

U • . • • ■ ■‘-.../.-P - '
Dieną .tampau tuos rąstus, kitą, trečią.., 

Kas gi Čia, po 'yėJnių, bus? Jei taip dar ,kft^ 
livs dienos prasitęs — ir man bus kaip k^F 
tiem.— po riaem '

Dairaus šen, dairaus ten, kaip čia nuo
I ’f . . ....

ta rąstų Pasprukusi

r

v -
r

/



loae —

kuris nuolat pagaunamas sovie
tinės, antiamerikinės propagan
dos meškerės. Tai segregacijos 
klausimas.

gavo reguliarius procentus. Atidarykite 
mokslo taupymo sąskaitas savo kiekvienam 
vaikui dabar.

Įvykiai Uttie Rock mieste net 
privertė JĄV Jrezidentą apleisti

MEMBER F E P E R A L DEPOSIT I N S U R A N C E CORPORATION .
f ' ■ 1 . • ‘ . j r , i i . .

;urią čekaispeu- 
uifoti žinių tar-

FOR SAVINGS
IN THE C4TY OF CLEVELAND

/

VOKIEČIU KARINĖ 
SLAPTOJI ŽVALGYBA 

PASKUTINIOJO KARO METU
Pagal Paul LEVEBKUEHN knygf 

Atpasakoja L. S.

II. PROPAGANDA, SABOTAŽAS, RYŠIAI > 
SU UŽSIENIU

Vokiečių slaptosios žvalgybos II-ojo skyriaus darbas netu- 
rjo nieko bendro su žinių rinkimu. Anglų kariuomenėje tai buvo 
savystovūs daliniai: Special Air Service, Long Range Desert Group 
ir Commandos, kurie veikė ranka rankon su Intelligėce Service 
Vokietijoj tiems visiems reikalams suorganizuota divizija Bran
denburg priklausė tiesioginiai slaptajai žinių tarnybai.

Jau pirmajame pasauliniame kare iškilo du nauji elemen
tai, į kuriuos reikėjo atkreipti dėmesį besiruošiant naujam karui. 
Tai buvo prieš abu kaizerius vestoji propaganda, daug prisidėjusi 
prie kariuomenės moralės sugniužimo, priešinimosi kard vedimui 
civilių tarpe ir, ypač tuometinėje Austro-Vengrijoje, kėlimas ne
ramumų nepatenkintų mažumų tarpe bei jų pagalba sabotažo aktų 
rengimas. •-

Hitleris, pats agitacijos dėka gavęs valdžią, gerai suprato 
propagandos reikšmę. Jis suorganizavo Vyr. Kariuomenės Stabe 
specialų karinės propagandos skyrių, kurio tikslas buvo aprūpinti 
kariuomenę atitinkama literatūra, sustatyti kasdieninį vyriausio 
štabo pranešimą, platinti žinias, laikraščius ir kitą spaudą apie 
Wehrmacht’ą užsienyje. Tų žinių perdavimas Ir priešo moralės 
smukdinimas jau buvo slaptosios žvalgybos reikalas-

Nors tokie uždaviniai tėra aktualūs karo metu, bet jiems 
imta ruoštis žymiai anksčiau: — kai tik iškilo Sudetų klausimas. 
Sudetų vokiečiai sudarė Čekoslovakijoj mažumą, ki 
dė ir varžė. Nepatenkintuosius visad lengva panai __ _____,__
nybai, o taip pat juos paruošti karo atvejui. Čia planuota įvairūs 
sabotažo aktai ir plačiu mastu paruošimas galimybių nusileisti 
lėktuvams čekų sustiprinimų užnugaryje.

Idėja, prie slaptosios žvalgybos steigti specialius, aktyviai 
veikiančius dalinius, kilo iš kapitono Dr. von Hippel. Tai buvo pa
tyręs Rytų Afrikos kolonijų karininkas su nemaža fantazija, nuo
tykių mėgėjas. Jis siūlė sudaryti vien ideologiniai vadovaujamus 
dalinius, kurie veiktų be jokio ryšio tarpusavyje ir-savo uždavi
nius ieškotų vietoje — atseit, laisva medžioklė, panaši į partizaninį 
karą. Canaris, būdamas griežtas antibolševikas, tokioj ideologijoj 
įtarė nacionalinį bolševizmą ir tam planui pasipriešino. Tik 1939 
m-, besiruošiant karui su lenkais, imta vėl domėtis v. Hippel idėja.

žemės pajėgų generalinis štabas pavedė slaptajai žvalgy
bai pasirūpinti, kad karo atveju besitraukdami lenkai ųągąlėtų 
sunaikinti Aukštutinės Silezijos pran\onės ir tuo netrukdytų jos 
greitą įjungimą į vokiečių karinį ūkį. Tam tikslui įvykdyti Gene
ralinis štabas leido pradėti veikti keliom valandom anksčiau, nei 
kaip buvo numatyta peržengti sieną — t. y. rugsėjo mėn. 1 d., 1939 
m. 5 vai. 45 min. Tą sutikimą gauti nebuvo lengva, nes bijotasi, 
jog gali būti priešui išduota operacijų pradžia. Antra vertus, žy
giuojantieji daliniai turėjo rasti nesunaikintus objektus- 11

Kad sutrukdytų lenkus nuo susprogdinimo pramonės įmo
nių įrengimų, ypač mašinų skyrių ir elektros stočių, Breslau mies
te buvo sudarytos kovos grupės. Iš viso keletas šimtų drąsių sava
norių. Jie, apginkluoti lengvais ginklais, automatais, revolveriais, 
rankinėm granatom, kai kurie kelias dienas anksčiau, kai kurie 
paskutinę naktį perėjo sieną kaip angliakasiai, darbininkai ar tar
nautojai. Kelias svarbias įmones pasisekė jiems užimti dar prieš 
karinių operacijų pradžią. Praėjus netikėtumo momentui, lenkų 
žandarmerija bei kariuomenė tuos menkai ginkluotus savanorius 
smarkokai prispaudė ir jie buvo išvaduoti tik greitai pirmyn žy
giuojančių vokiečių karių.

Patyrimas parodė, kad tokias grupes reikia geriau paruošti 
ir jų vadovavimą pagerinti. Be ta, tie visi koVoti norintieji ir drą
sūs vyrai, jau pirmomis karo valandomis liko lyg "bedarbiais”. Tą 
reikėjo išnaudoti ir čia Canaris pasinaudojo Hippel planu.

Visi savanoriai buvo stropiai persijoti, išrenkant charak
terio ir kariniu atžvilgiu geriausius. Tai nebuvo nei agentai, nei 
slaptosios žvalgybos patikėtiniai, nei uniformuoti nuotykių ieško-' 
tojai, kaip v. Hippel įsivaizdavo, bet savanoriai kariai specialiems 
uždaviniams.

Taip 15 spalio, 1939 m. tapo sudaryta speciali kuopa, — 
1940 metų pradžioje jau betalionas. Pasisekimai Vakarų fronte; 
sudomino Generalinį štabą ir 1940 m. spalio mėn. iš bataliono 
pasidarė pulkas, o 1942 m. divizija Brandenburg. »

šiam daliniui tiko tik drąsūs, sveiki vyrai, turintieji pakan
kamai fantazijos, o daugelyje atvejų mokantieji svetimas kalbas. 
Tokių daugiausia radosi tarpe sudėtų vokiečių, vokiečių Lenkijoje, 
Baltų, Volgos vokiečių, pietų tiroliečių ir grįžusių iš Afrikos, Pie
tų Amerikos ar kitų pasaulio kraštų.

Tie kariai privalėjo ne vien puikiai savo buvusio krašto 
kalbą mokėti, bet kartu žinoti ir vartoti jo papročius. Paprastai 
kalbant, jie turėjo mokėti taip spjaudyti, kaip rusai, kad reikalui 
esant nesiskirtų nuo eilinio kolchozininko, nes dažnai visas pasi
sekimas pareidavo nuo smulkmenų.

Brandenburg diviziją sudarė penki pulkai, paskirstyti vi
suose frontuose, bet ne visur tinkamai panaudoti. Tragiška buvo 
patirti, kad šie specialiems uždaviniams išlavinti rinktiniai dali
niai tapo mesti į kovas kaip paprasti pėstininkai, aišku, su dideliais 
nuostoliais.

Veikimui priešo pakrantėse ir uostuose 1943 metais tapo 
įkurta "pakrančių šaulių’* kuopa, kuria labai domėjosi Rommel. 
Neradus paramos laivyno vadovybėje iš to plano nieko gero neiš
ėjo. Rommel norėjo, kad būtų trukdomas britų aprūpinimas jūros 
keliais Egipte.

Čia reikia paminėti, kad Bommei griežtai priešinosi panau
doti karių maskavimui priešo uniformą, nors anglai prie Tobruko 
kartą pasiuntė iš Vokietijos kilusių Palestinos žydų .sudarytą dalipį 
Węhrmachto uniformose. Maršalo Alexander sūnėnas pateko ne
laisvėn irgi dalinai, vokiškai uniformuotas. Nors pągąj Hitlerio 
įsąkymą tokie kariai turėjo būti sušaudami, Rommel to potvarkio 

' iš viso nevykdė.
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Bet kaip yraapiajų ATEITIES mokslų?
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College mokilai lūnų vaikams kai
nuos Jums dMg pinigą. Juąia reikia 
pinigą, tikriausiai, gana.daug — kp» ' 
da Junlor pradės pirmus oojlaga me
tui. (Šiandien jūs galite skaityti apie 

42,000 metama daugumoj mokyklą!),

Dabar yra laikas pradtti planuoti 
šiai svarbiai jūsą šeiiąoe ateičiai.

Nėra tikresnio būdo turėtiplrigą^.,- 
kada jums ją reikia, kaip taupyti k*įį>>7. 
dieną pas Society — kur sutaupęs 
garantuotos 8oeiety*s. 107 metą rekop*. 
dinio saugumo, kur sutaupoo visada

pirmadienį pradėjo mokyklon 
sukti jaunimas ir pasirodė ke- 
juodukai (iš devynių, numaty- 
priimti į šių 1900 moksleivių 

jnokyklą), tai Šie nebuvo įsileis
ti.

čia ir prasidėjo visas sąmyšis. 
Gubernatorius Faubus, nesutik
damas atšaukti milicijos vyrus 
nuo gimnazijos ir savo gyvena
mųjų nąmų bematant susidūrė 
su teismų Ir peties prezidento 
Eiaenbowerio oPozicija. Vietos 
teisėjas R. Davies pradėjo tirti 
visą reikalą, o gubernatorius pa
siskundė prezidentui, esą jam 
trukdą veikti federaliniai parei
gūnai ir... gerokai supykdė 
atostogaujantį prezidentą.

"Visomis savo jėgomis ir tei
sės priemonėmis žiūrėsiu, kad 
Konstitucijos būtų laikomasi...” 
— tokiais žodžiais ir visu įmano
mu rūstumu prezidentas davė 
suprasti gubernatoriui, jog 1954 
metų Aukščiausiojo Teismo nu
tarimas mokyklų išskyrimo pa
naikinimo reikalu turįs būti vyk
domas.

berągtorių Faubes įsakymo ke- 
liu pakartė puUiškfaii į Mo
ralinį teismą Little Rock mieste. 
Su gubernatorium, drauge, kaip 
kaltinamieji pakaukti į teismą ir 
atsakingi asmenys už Taut. 
Gvardiją, gen. Clinger ir Įeit, 
pulk. M. Johnson. Gubernato
riaus ir kitų "kaltinamųjų” pa
siaiškinimas teisme įvyks rug
sėjo 20 dieną. Ligi to laiko Little 
Rock mokykla vis dar saugojama 
Taut. Gvardijos vyrų.

Praėjusios savaitės pabaigoje 
prezidentui savo atostogų vieto
je Newporte, R. J., priėmus pa
garsėjusį "neklaužadą” guber
natorių ir šiam pasisakius už rei
kalą piliečiams klausyti teismo, 
atrodo, nuotaikos jau aprimo. 
Bet...

Little Rock samytis
Baltųjų su juodaisiaią aųjiediiumas Inokykli 

•unldai išsprenėžiaina* klausimas

gumi, kuri trtių sodinti į kalė
jimą. I WĮvykiai UttK L„L „1„" '

Rugsėjo 4-ją JAV jaunimui 
pradėjus rinktis į mokyklas, nie
kas nesitikėjo, kad toB dienos 
išvakarėse Arkansas valstybės 
sostinėje Little Rock prasidėję 
įvykiai atkreips ne tik šio kraš
to, bet ir pasaulio dėmesį. Vis 
labiau pradėta linksniuoti vals
tybės gubernatoriaus — Orvąl 
E. Faubus pavardė. Vieni jį Pra
dėjo laikyti herojum, kiti fano-
—' ■ ■ ■ -----  ■ ■ ....... ” ' — "T .g

Little Rock devyni juodukai
Amerikai švenčiant Darbo 

Dieną, Arkansas valst. guberna
torius O. Faubus per televiziją 
paskelbė, įsakęs Tautinės Gvar
dijoj vyrams užimti pozicijas 
tiės tentralinėš mokyklos Little 
Rock mieste rūmais. Gubernato-. 
riaus įsitikinimu, kitą dieną nu
matytas integravimas (negrų 
moksleivių priėmimas) galėtų riausybė.

Gubernatorius turės aiškintis
Gubernatoriaus sukeltas sąjū

dis ne tik sujaudino ir vis febe- ■ 
jaudina baltuosius JAV gyven
tojus ir 18 milionų negrų. Jis jąu 1 
virto didelį precedentą kelian
čiu įvykiu, kai tenka aiškintis 
dėl prezidento, teismų galios, dėl 
priemonių pažaboti gubernato
rius, dėl pačios JAV konstituci
jos nuostatų.

Pirmoji įvykių savaitė Little 
Rock mieste parodė, kad guber

natorius nelinkęs nusileisti. Jis 
nepasidavė jokiems spaudimams 
ir 270 vyrų vis tebelaikė, su aša
rinėmis bombomis ir durtuvais 
besaugojančius mokyklą. Prezi
dentas Eisenhoweris turėjo 
šauktis , teisingumo žinybos pa
galbos, o šioji pasiuntė FBI. Tei
sėjas Davies tris kartus griebė
si įsakymo, reikalaudamas ne’- 
kliudyti moksleivių integravimui 
ir... nieko nepasiekė.

Pagaliau, kai 'FBI patiekė 400 
psl. savo surinktus duomenis 
apie integravino ir, galimų riau
šių reikalus toje Arkansas vie
toje ,tai per teisėją veiksmų 
griebėsi pati VVashingtono vy-

Dinamitas mokyklose...
Amerikos Balsas neseniai tu

rėjo nemalonią pareigą, kaip jis 
teigia, neslėpti tiesos ir savo 
draugams užjūriuose skelbti apie 
tai, kaip Nashville mieste, Ten- 
nessee valstybėje, buvo dinami
tu gerokai sužalota mokykla, kad 
kitoje vietoje negru vaikai buvo 
apmėtyti akmenimis, kad minia 
skaudžiai sumušė juodą dvasiš
ki, lydėjusj negrus mokyklon.

Kai kur Amerikoje jau pasi
rodo degą kryžiai, seniai už
draustos Ku-Klux-Klan organi
zacijos simboliai, žodžiu, ne tik 
pietų valstybėse, bet ir tose, ku
rios atokiau nuo pietų, verda 
nuotaikos ir baltieji gyventojai 
priešinasi bendrųjų mokyklų 
principui, vis tebelaiko negali
mu vykdyti A. Teismo 1954 me
tų sprendimą.

Per tris su viršum metų dar 
nedaug pasiekta to integravimo 
byloje ir sakoma, kad reikės ke
lių dešimtmečių, kol bus visur 
įmanoma po vienu stogu suso
dinti baltuosius ir juoduosius 
vaikus mokyklose.

atostogų vįetas padėti Į šalį gol
fo lazdą ir išskubėti Washingto- 
nan į pasitarimus. Krašto vy
riausybė, viešoji nuomonė turė
jo,, kad ir nenoromis susidurti 
su klausimu, kariu jau daugelį . .
metų sprendžiamas ir privesti prie netvarkos. O kai Veikdama per teismą, ji gu-

’
todo laikantis, stengtųsi suklaidinti priešą, iššaukti netikėtumo 
momentą, kurį kovos daliniai galėtų taktiškai jr operatyviai iš
naudoti. Sujungiant karinius uždavinius su slaptosios žvalgybos 
metodais, gavosi specifiniai reikalavimai, kuriuos išpildyti tega
lėjo labai drąsus ir viskam pasiryžęs savanoris karys. Ypač, jog 
kartais jie būdavo panaudojami UŽ galiojančių karo įstatymų ribų.

Brandenburgiečių apsiginklavimas buvo lengvas, todėl di- 
desniem veiksmam netinkamas. Pradžioje apsiribota vien opera
tyviai svarbių objektų (tiltų, suaisiekimo mazgų, užtvankų ir 1.1.) 
apsauga nuo sunaikinimo, bet vėliau šie specialūs daliniai imta 
naudoti įvairiausiems žvalgybos bei smogiamųjų trupių uždavi
niams, pusiau ar ir pilnai aprengus priešo uniformomis.

Motorizuoti žvalgų būriai išvąžinėdavo šimtos kilometrų 
už rusų fronto ir niekas neįtardavo, kad ant Raudonosios Armijos 
mašinų opatiškai sėdintieji trumpais piaukąis koJkhęžiąiukai būtų 
vokiečių kariai. Rusų karių knygutės turėjo būti tvarkoj, taip pat 
karo lauko pašto numeris kišenėje esančio laiško, kurį rašė "arti
mieji" nuo Volgos ar iš Kaukazo, turėjo atitikti daliniui, kuriam 
karys sakėsi priklausąs. Reikėjo tiksliai nustatyti, kas turi atsa- 
kyti į statomus klausimus, o kas apsimesti miegančiu ar visiškai 
nuvargusiu.

Ne visi tokioj akcijoj dalyvaujantieji 'rusai’’ mokėjo ru
siškai: kai kurie tekalbėjo Hamburgo ar Berlyno žargonu vokiš
kai. Galima įsivaizduoti, kiek kruopštaus darbo tekdavo padėti, 
kol tokia grupė galėdavo pradėti veikti.

Kalbant apie pusiau ir pilną užsimaskavimą, reikia paaiš
kinti, kad pirmajam panaudojama tik paskiros priešo uniformos 
dalys, — pav. šalmas ir overall — bendram silueto pakeitimui, kad 
neatpažinti pasiektų reikiamą objektą. Prieš pradedant kovos 
veiksmus ta maskuotė būdavo numetama. Pilną užsimaskavimą — 
visa priešo uniforma panaudojama norint sukelti suirutę, kai stai
ga "savieji” kariai atidengia ugnį. Tąčiau svarbiausias punktas 
visad liko, kad paskui žygiuojantieji daliniai gręįtai pasiektų tą 
kovos vietą ir tuo operatyviai išnaudotų sudarytą situaciją.

Keletas žodžių apie karo klastą, kaip Brandenburg dalinių 
"kovos taktiką. Į “ : -.

Karo klasta yra tokia pat seųa, kaip ir pati karo istorija. 
Trojos arklio pavidale jinai pasirodo jau mitologijoj! Tokios kląs- 
tos panaudojimas, tik md^nioj formoj, gerai organizuotai • bei 
apgalvotai, ir buvo Brandenburg kovotojų veikimo bazė, šio ląe?

Krietrt godžių apie sabotažą.
Jei kur pašąūlyje įvykstfi bet kokia nelaimė, kurios prie

žastis nėra ąįškj, (tuoj imama galvoti apie sabotažą. Taikos metu, 
kai ir vertingi objektai ftšra ypatingai saugomi, kartais tai pasi
teisina. Tačjąu karę, kiekvienai slaptajai žvalgybai yra nepapras
tai sunku įvykdyti bent kiek veiksmingesnius sabotažo aktus prie
šo pusėje- yękifttypjzkur. dirho milionai svetimtaučių darbininkų, 
daug prievprįa atgabentų, .nebuvo jokių reikšmingesnių karo bei 
bendrosios praiponėssutrukymų.

Tiksliau apibpėžiąnt sabotažo terminą, jis suprantamas 
kaipo parajijavjinąs Įmonės mechanizmo, slaptai sunaikinant jo 
gyvybines dalioj Lemiamos reikšmės turi sunaikinimo dydis ir 
laikąs, kuris ijuę.rėflę^ngas jį patelintj. Jeigu" tie abu faktoriai 
y^ą. Rakįinkaipdi dįdętii'tuomet, gedima kalbėti rtie-sėkmingą sa-: 
botažę. ‘

Operatyviajai svarbūs, yrą tiekimo kelių sunaikinimas prie-

šo srities gilumoje. Karinio ūkio atžvilgiu__susprogdinimai gink
lavimosi pramonės įmonių, tyrimo institutų (pav. atomo), laivų 
bei lėktuvų. Labai plati sritis, taip vadinamojo mažojo-smulkiojo 
sabotažo, teturi daugiau politinės-propagandinės reikšmės.

Čia reikia pažymėti, kad tiek vokiečių slaptosios žvalgybos, 
tiek jos priešų, įvykdyti sabotažo veiksmai tedavė menką naudą. 
Pilną pasisekimą anksčiau minėta prasme teturėjo britų-norvegų 
komandas daginio puolimas ir sunaikinimas "sunkiojo vandens” 
įmonės Norsk-Hygro prie Ryukan 28 vasario, 1943 metais.

Vykdant sabotažą didžiausią sunkumą sudaro atgabenimas 
pakankamo kiekio sprogstamos medžiagas ir jos pritvirtinimas ar 
paslėpimas reikiamuose punktuose.

Sabotažo technikos išvystimui vokiečių slaptoji žvalgyba 
turėjo Berlyne-Tegel specialią laboratoriją. Joje sprogdinimo tech
nikai ir chemikai gamino sprogstamąją medžiagą ir specialius deg- 
tuvus agentams.

Laboratorijos dirbtuvių paruoštieji "gaminiai” niekuo ne
siskyrė nuo krautuvės lentynose matomų prekių: maisto konser
vai, termoso bonkos, čemodanai, šepečiai ir 1.1. Tačiau kiekvienas 
jų turėjo dvigubą dugną, ar paslėptą tuštumą sprogmenims. Deg- 
tuvai dažniausia chemiški arba mechaniški. Pastaruosius, ypatin
gai tiksliai pagamintus, — net iki 40 dienų nustatymo ir kišeninio 
žiebtuvėlio dydžio, — pardavinėdavo Šveicarija.

Lapkričio mėn., 1939 m., po atentato prieš Hitlerį Muenche- 
ne, minėtą laboratoriją netikėtai aplankė Himmler su savo adju
tantu. Canaris įsitikinimu, tai padaryta iš nepasitikėjimo. Ta pro
ga SS Reichsfuehrer siūlė fantastišką ir naivų planą: agentų pa
galba į prancūzų kariuomenei skirtą vyną įmaišyti migdančių ar 
vidurius liuosuojančių vaistų, kad tuo būdu karius kuriam laikui 
padarytų nepajėgiais kovoti. Ypatingai jis domėjosi sabotažui 
lėktuvuose skirtu cheminiu degtuvu, kuris imdavo veikti tik tam 
tikrame augštyje, atitinkamai sumažėjus oro spaudimui.

Sabotažas laivuose yra sunkiai įvykdomas. Daugumas ban
dymų sugniuždavo, nes nepavykdavo reikalingą sprogmenų kiekį 
nepastebimai padėti žemiau vandens linijos. Jau vien patekti į 
smarkiai saugomą laivą nėra lengvas dalykas, o įgabenti sprogs
tamą medžiagą ir ją. paslėpti tokioj daly, kad po sprogimo laivas 
paskęstų, yra veik neįmanoma.

Tikriausia, kad sabotažo dėka paskutiniame kare paskan
dintų laivų skaičius nėra didelis nei vienoje, nei antroje kariau
jančioje pusėje. Kas kita tiesioginiai puoliihai po vandeniu, kuriuos 
įvykdė britų Commando grupės Bordeaux uoste arba italų narai 
Viduržemio jūroje.

Taigi, jūros kare tepa vykdavo smulkusis sabotažas: neiš
aiškintas gaisras, mašinų sugadinimas, paslaptingas sprogimas de
nyje ir pan. Tik retais atsitikimais, kai pavykdavo degtuvą pri
jungti prie jau laive esančios sprogstamos medžiagos, pasisek
davo padaryti žymių nuostolių ar net laivą paskandinti;.,’J’atp tapo 
susprogdintas Gibraltaro uoste stovintis britų minų^ieškotojas, 

tokie atsitikimai buvo labai reti.
(Bus daugiau)'

Nedaug negrų baltųjų 
mokyklose

J Pačiuose krašto pietuose, sep
tyniose valstybėse dar vis tebe
veikia atskiros mokyklos baltie
siems ir juodiesiems. Iš viso gi 
tas 1954 m. A. Teismo nutarimas 
daugiausia paliečia 17 valstybių 
ir Kolumbijos distriktą — Wa- 
shingtono miestą. Tose 17 vals
tybių dar ligšiol pustrečio milio- 
no juodukų tebelanko atskiras 
mokyklas. Tai jau įrodymas, kad 
prasidėjus ketvirtiesiems, po A. 
Teismo nutarimo, mokslo me
tams, jaunimo suliedinimas mo
kyklose vyksta labai lėtai. Per tą 
laiką iš 2,800,000 negrų vaikų 
pietuose ir vadinamose pasienio 
valstybėse pavyko integruoti vos 
apie 12%.

čia būtų galima pridurti, kad 
baltųjų ir juodųjų moksleivių 
suliedinimo procesas labiausia 
pavyko kur posėdžiauja devyni 
Ą. Teismo vyrai, sostinėje Wa- 
shingtone. Palyginus su kitais 
JAV didmiesčiais, čia gyvena di
džiausias negrų nuošimtis, bū
tent, oficialiai — 43.9. VVashing- 
tane gyvena 74,000 negrų vaikai 
ir 35,000 baltųjų vaikai. Iš 169 
Washingto.no mokyklų, 143 jau 
yra maišytos.

kuris turėjo pasikrovęs nemąžą kiekį, vandeninių minų. Taęiap
4

Valdžia vengia naudoti jėgą
Ligšiol mažai girdėtas guber

natorius Orval Faubus virto gar
siu ne tik JAV, bet ir užsieniuo
se. Kodėl tai įvyko?

Kai kurie JAV laikraščiai čia 
atsako — tik politiniai sumeti
mai ... Pasirodo, Fąubus nese
niai pareiškęs susidomėjimą pa
statyti savo kandidatūrą jau 
trečiam gubernatorystės laiko
tarpiui. Jam reikėję dramatinio 
įvykio, o šis kaip tįk buvęs ge
ras susimedžioti rytinės Arkau- 
sas dalies gyventojų balsus. To
je dalyje kaip tik daugiausia esą 
atskirų mokyklų šalininkų-

. Daugiau kantrybės, mažiau jė- 
■ gos tokie šūkiai buvo girdėti 
i iš Washingtono ir iš laikinųjų 
, Baltųjų Rūmų Newporte. Matyt, 
i be jėgos bei prievartos panau

dojimo ir teks užbaigti rugsėjo 
; mėnesio amerikinę krizę, (riau)

Washingto.no
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K. S. KARPIUS

Santaros suvažiavimas

Šių metų spalio mėn. 27 dieną

šokių vakarą rengia Clevelando 
studentai santariečiai.

Biletai jau gaunami Dirvoje.

Jeigu tai būtų daroma, tokio pat 
mokymo reikalautų ir vengrai, ir 
lenkai, ir vokiečiai, ir latviai, ir 
estai ir čekai ir visi kiti. Taigi, 
nepermąstytas galvojimas.

Clevelande įvykusios lietuvių dienos programos dalį atliko jaunieji akordeonistai vadovaujami J. 
Kazėno. Jų tarpe daiL V. Raulinaitis ir K. S. Karpius. Dirvos nuotr.

Savais reikalais nuvažiavę rug
sėjo 7-8 j mūsų didžio tautininko 
veikėjo Juozo Bačiūno Tabor 
Karmą, ten radome lietuvių stu
dentų organizacijos Santaros na
rių suvažiavimą. Dr. Vinco Ku
dirkos žodžiais, gražu buvo ma
tyti tokį didelį būrį lietuvių, ku
rie tarp svetimųjų, šiame sveti
mame krašte, vienybę palaiko, ir 
sisiėję Tėvynei aukoja žodelį ir 
motiną pagarbiu’ atminimais 
vaiko!

Nors šie jauni asmenys — vy
rai ir moterys — savo gyveni
mui vesti pasirašo ir filosofinius 
šūkius, tačiau-tame jų suvažia
vime matėme juos suvažiavusius 
dalintis mintimis, idėjomis, pa
tikrinti savo lietuviškumą, pasa
kyti kitiems savo didį troškimą 
būti lietuviu nežiūrint audrų, 
kokios siaučia aplinkui. Ypač 
svetimų audrų, galinčių juos pa
laužti ir sunaikinti savo tautai.

Beveik pusantro šimto jaunų 
lietuvių, kuriuos vos pajėgė pp. 
Bačiūnai sutalpinti savo "fermo
je” iš Bostono, New Yorko, Wa- 
shingtono, Baltimorės, ir iš va
karų, pradedant Chicaga. Jie va
žiavo pasimatyti, patikrinti sa
vo lietuviškumą ir meilę savo 
tautai.

Pasiaukojimas didelis, nes dau
guma turėjo pasiliuosuoti iš sa
vo tarnybų, kiti turėjo paskuti
nes sutaupąs paaukoti tai kelio
nei, kurie dar savo pajamų ne
turi. Ir tai, kad dalyvautų savų
jų tarpe, kalbėtus lietuviškai, 
užmegstų naujas pažintis su dar 
nežinomais, nematytais ir nema
tytomis.

Pavyzdys iš Kudirkos gyvenimo
Vienas suvažiavimo ' dalyvtįi 

paskutiniame posėdyje savo il
goje paskaitoje temai panaudojo 
Vinco Kudirkos studentavimo 
laikų momentą, kada jis, Varšu
voje ėjęs mokslus, lenkiškos ap
linkumoj norėjo išsižadėti lietu
viškumo. Paskaitos tikslas buvo 
priminti dalyviams, kad jie Ame
rikos sąlygose nenutoltų nuo lie
tuvybės, neišsižadėtų savo tau
tos ir savo žmonių.

Tikslas, kurio prelegentas sie
kė, ir priemonė, kurią jis nau
dojo skiepyti savo vientaučiams, 
kad išliktų lietuviais, pateisina 
ir tą mažą klaidą, kurią jis darė 
lygindamas Amerikoje gyvenan
čius savo vientaučius su Kudir
ka, patekusiu lenkinimo bangon. 
Lenkų užsimojimai sulenkinti 
lietuvių tautą, niekinant ir neap- 
kenčiąnt jos, daug skiriasi nuo 
Amerikos, kur kaip senoji mūsų 
išeivija, taip dabar naujoji, rado 
prieglaudą ir laisvą gyvenimą- 
Čia niekas lietuvio kaip lietuvio, 
kaip ir jokio kitos tautos ateivio, 
nepersekioja už jo tautybę. Tai 
patvirtina, kad ir tie dažni mū
sų lietuviškų organizacijų suva
žiavimai, veikėjų važinėjimai 
skersai ir išilgai Amerikos posė
džiauti; tie studentų susibūri
mai, skelbimas savo idėjų ir sa
vo siekimų, kartais amerikiečius 
net ir pakedenant.

„Vieno ko mūsų veikėjams ir 
vadams reikėtų vengti, ką esu 
girdėjęs jau daugelyje vietų, tai 
barti Ameriką, kam ji mokyklo
se amerikiečius amerikietiškai 
moko. Tas visai logiška, tą mes 
patyrę iš pačios Lietuvos, iš visų 
kitų kraštų Europoje ir. kitur. 
Kiekvienas kraštas moko sulyg 
savo reikalavimų. Jaunimui turi 
būti kalama krašto istoriją, did
vyrių gerbimas, savo krašto my
lėjimas ir juo didžiavimasis.

Mokyklų sistemoje nėra numa
tyta daryti pakaitas, jeigu ku
riuo laikotarpiu atvyksta kokie 
imigrantai: pakeisti mokymo 
programą ir mokyti juos atitin
kamą dalykų.

Argi būtų galima kurioje nors 
. Amerikos mokykloje pakeisti 

mokymą apie Lietuvos meilę, 
neapykantą Amerikos ir t.L?

Laisvi viskam kitam
Net jeigu amerikietiškas mo

kymas nepatinka, niekas į mūsų 
nepasitenkinimus dėmesio ne
kreips. Be tokio mokymo ameri
kietis būtų savo kraštui sveti
mas, ko mes nenorėjom matyti 
ir Lietuvoje. Ar buvo žydukas, 
ar vokietukas, ar rusukas, ar 
lenkutis, kiekvienas mokykloje 
turėjo išmokti ir istoriją pažin
ti, Lietuvos didvyrius žinoti. 
Lietuvos mokytojai jautė atlikę 
savo pareigą visus krašto pilie
čius lygiai'išmokydami.

Viską kitką, ką meB kaip lietu
viai išgalvojam, čia galim lais
vai pravesti sulyg savo sugebė
jimų, už amerikietiškos mokyk
los sienų. Jeigu Amerikos vadai 
mūsų privatines mokyklas užda
rinėtų, draustų bažnyčiose lietu
viškai melstis ir pamokslus sa
kyti; jeigu varžytų važinėjimus 
ir ardytų mūsų organizacijas, 
kalba būtų kita. Bet to, ką prieš 
mus lenkai anais laikais darė, čia 
neegzistuoja.

Prieš mus ir mūsų pageidavi
mus stovi pats faktas, kaip ir 
kitų tremtinių atžvilgiu, kad mes 
esam ne Lietuvoje. Dėl šito, ta
čiau, sielvartauja ir Pietų Ame
rikos, ir Australijos ir kituose 
kraštuose esą lietuviai. Anie 
graužiasi, kam jų vaikai mokomi 
svetimo krašto istorijos.

Išlikimas čia lietuviu yra gry
nai sąlygų ir noro klausimas. Re
tas kas nutautės, bet ne visi, ku
rie lietuviškai kalbės, lankys mū
sų parengimus, dirbę organizaci-

SKAUTAI
SKAUTIŠKOS STUDIJŲ 

DIENOS KANADOJ
(sks) Darbo dienos savaitgaly

je — rugp. 30 — rūgs. 2 d. prie ] 
Delhi, Kanadoje, vyko Akad. 
Skautų Sąjūdžio studijų dienų 
stovykla. Stovyklavo — 76, iš 
Clevelando, Chicagos, Detroito, 
Hartfordo, Toronto ir Urbanos , 
ASS skyrių.

Studijų pagrindą sudarė tema 
”ASS veiklos aspektai”, kuriai 
išgvildenti buvo skirta visa eilė 
pašnekėsiu. Jolanta Drąsutytė 
skaitė fil. V. Stasiškio paruoštą 
’Tstorinę ASS apžvalgą”, B. Vaš
kelis davė savo "Pastabas ir 
mintis apie ASS veiklą”, ”ASS 
ir Liet. Skautų S-ga” — kalbėjo 
VS f ils Stp. Kairys ir šen j. V. 
Kamantas. Santykius su lietu
viškomis organizacijomis gvilde
no t. n. D. šeputaitė, kalbėdama 
apie Amerikos Liet. Bendruome- 

__  _____ _ _ nę, t. n. I. Čepėnaitė — apie Liet. 
!, skaitys mūsų spaudą, Stud. S-gą, fil. A. Avižienis apie

NETIKĖTINAI j

t
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NULEIDIMAI v
DUODAMI TIKTAI PAS

JIM CONNELL’

PASIRINKITE JŪSŲ MODELĮ

IR REIKALINGUS PRIEDUS

ll

300 AUTOMOBILIŲ PASIRINKIMAS

{MAINYMAI PRIIMAMI.

GERAS FINANSAVIMAS.

MŪSŲ MANDAGŪS PARDAVĖJAI

LINKSMAI PADĖS JUMS.

DARYKITE DABAR!

šis pasiūlymas gali būti bet kada atšauktas

■ ■■

1258 E. 105 prie Superior

t

ATIDARYTA PIRM, TREČ, PENKTAD. IKI 9 P. M.

CE 1-7060
C

■ *?• -i 'VIŠI Į KONCERTĄ?
Kun. Birutės Draugija kviečia visus Clevelando 

lietuvius į solisto St Baranausko koncertą, kuris ,įvyks 
š. m. rugsėjo 22 d. Masonic Auditorium, 3514 Euclid-Ave. 
Pradžia 5 vai. po pietų.

Biletai gaunami Dirvoje, šeštadienį Dirva bus ati-

daryta iki 5 vai. vakaro. Koncerto dieną po pamaldų bile- 

tai parduodami šv. Jurgio parapijos salėje ir prie įėjimo.
I

Biletų kainos: $1.00, $2.00 ir $3.00.

Stud. Ateitininkų S-gą ir šen j.
T. Remeikis •— apie Santarą. PIRMYN choras atveža j Cleve- 
Apie ASS ateities veiklą kalbė- landą^Johann Strausso operetę 
jo Korp! VLTIS CV pirm. A.' ŠIKŠNOSPARNIS. Koncertą ir 
Mickevičius. Pa pašnekėsiu skir
ta laiko diskusijoms — išsikal
bėta visais kilusiais klausimais.

Stovyklos - studijų dienų ruo
šos darbą atliko ASS Toronto 
skyrius. Jai vadovavo senj. d. 
Šernas, akad. skaučių komen- 
dantė buvo t. n. R. Stravinskai- 
tė, vytiečių — senj. J. Liubins- 
ka8. Programos vedėjas — senj. 
A. Banelis, ūkio vadovas — senj. 
M. Slapšys ir maitintojas — A. 
Kulys.

Besiskirstantieji stovyklauto
jai nesigailėjo atvykę ir kartu 
pasiryžo netrukus vėl susitikti 
tradicinėje žiemos stovykloje.

PRO BURES KAMPĄ

(sks) Chicagiškės jūtų skau
tės — Gintarės turėjo*smagią iš
kylą gražios gaontoe ir meno 
kampelin — Ravima Parke. Joms 
transporte pa. įnavo jūrų bu- 
džiai- Visi buvįTpatenkinti iš
trukę iš <įidmiesčio triukšmo, pa
sigerėjo puikia muzika ir Dani
jos karališkojo baleto pasirody
mu. - Ii.

Vokietijon mūzų jūrų skau
tams pasiųstas Šių. metų vasa
ros jubiliejinis jūrų skautų sto
vyklos ženklas.

. Siame krašte tos stovyklos 
ženklą prisiminimui gali gauti 
visi jūrų skautai (davę įžodį) 
nusiųsdami j. s. L. Knopfmile
liui, 5749 So. Carpenter St., Chi- 
cago, III., — $1. Ten pat už 50 
c. gaunamas jūrų Bkautų sukak
čiai skirtas Sk. Aido Nr. 3.

Žaibo tinklininkės laimėjo
Pereitą šeštadienį, rūgs. 11 d. 

Clevelando ukrainiečių sporto 
klubas buvo surengęs vyrų ir 
moterų tinklinio turnyrą, j kur 
šalia komandų iš Detroito, Chi
cagos, Buffalo ir Toronto, buvo 
pakviesta ir LSK žaibo tinkli- 
ninkai ir tinklininkės.

Mūsų moterų tinklinio koman
da pasirodė kaip gerai paruoštas 
vienetas jr be didesnio sunkumo 
išėjo turnyro nugalėtojomis, pa- 
klupdę Clevelando, Chicagos ir 
Detroito ukrainiečių komandas.

Toli gražu mažesnė laimė ly
dėjo mūsų vyrus, kurie, nežiū
rint padarytos geros pažangos 
ir neblogo sukovojimo, pralai
mėję abu pirmuosius žaidimus iš 
turnyro iškrito. TėhRa pastebėti, 
kad visos komandoą vyrų klasėje 
buvo gero lygio, jų tarpe ir Mi- 
chigan valstybės meisteris — 
Detroito Downtown YMCA.

SENIAUSIAS ‘f.IETUVIŲ 
CHORAS PASAULYJE

atvyksta į Cleveląndą. Tai Chi
cagos lietuvių choras PIRMYN. 
Jis buvo suorganizuotas 1909 
metais ir greitai švęs savo 
50-ties metų jubiliejų.

PIRMYN yra vienintelis Ame
rikos Lietuvių Choras aplankęs 
Lietuvą 1930 metais, kai Lietu
va šventė savo 20 poetų Nepri
klausomybę. Choras davė apie 20 
koncertų visoje Lietuvoje ir visą 
pelną paaukojo Ginklų Fondui.

1941 metais, Chicagoland Mu- 
sic Fėstivale, PIRMYN laimėjo 
pirmą vietą kaip geriausias miš
rus choras penkių valstybių ri
bose. šį muzikos festivalį kas
met rengia Chicago Tribūne 
dienraštis.

Pirmyn yra pirmas Lietuvių 
Choras statęs ištisas operas; Ca- 
valeria.Rusticana 1937 m., Car- 
men 1940 ir 1941, L’Elisire D* 
Amore 1942. Choras taip pat at
liko ir daugelį lengvesnių opere
čių: Linksmoji Našlė, čigonų 
Baronas, Karnevilllo .Varpai, 
Cukrinis Kareivis, Meilės Daina.

Paskutiniu laiku Pirmyn cho
rą papildė naujai atvykę lietu
viai.’ Ir dabar Pirmyn chore* se
nieji ir naujieji ateiviai darniai 
susijungė bendram4šrbuL „

k1

Speedvay Overiook, telef. 1*0 ” 
1-6508).

Padėka
JAV LB Clevelando sk. valdy

ba reiškia padėką talkininkavu
siems darbu ir aukomis rengiant 
Penktąją Lietuvių Dieną.

Atidariusiam Penktąją Liet. 
Dieną kun. širvaičiui.

Sklandžiai pravudusiam pro
grama V. Raulinaičiui.

Už garsinimą Liet. Dienos 
spaudoje Dirvai.

Už garsinimą per radiją J. 
Stempužiui.

Pravedusiam sporto varžybas 
Vyt. Jokūbaičiui.

Parėmusiems lietuviškais už
kandžiais bufetą ir kt. aukomis: 
p.p. Karpiams, Kamėnams, Miš- 
čikams, Karosienei, Vilkutai- 
čiams, Juozaitienei, Stravinskie
nei, Stumburienei, M. Dautartie
nei, Salasevičienei, Liaukonienei; 
Širvaitięnei, Staupams (iš Fla.), 
Čepukaitienei, Stasienei, Eidim- 
tienei, Dumbarams ir Liet, klubo 
vedėjui — Gražuliui.

Taip pat didelę padėką reiškia
me, daug darbo įdėjusiai pagami
nant skanius liet, užkandžius O. 
Jarašūnienei.

Talkininkavusiem: p.p. čepu
kaitienei, Vilkutaitienei, Eidim- 
tienei, Karosienei, Stanienei, Na
vickienei Ag., Raujinaitienei, Sa- 
gienei, Jarašūnaitei, Štaraitei 
Ing., Astrauskui, Janušauskui, 
Benokraičiui, Juozaičiui, Luko
ševičiui, Stasui, Zagapskui, 21- 
bertavičiui, VI. Palubinskui, Vyš
niauskui, K Gaižučiu!, K. Mi
liauskui Ir A. Garkai.

Akademikų skautų veikla
Prieš keletą savaičių 20 Cleve

lando akademikų skaučių ir skau
tų buvo nuvykę į ASS savaitga
lio stovyklą Kanadoje, kur pri
sidėjo prie tos stovyklos progra
mos pravėdimo. Mergaičių sto
vyklos komendante buvo R. Stra- 
vinskaitė, pašnekėsiąs pravedė 
J. Drąsutytė ir V. Kamantas, 
laužų programą paįvairino V. 
Vaivadaitė, J. Laikūnaitė, R. 
Minkūnas, M. Leknickas ir kiti.

ė /
Pereitą sekmadienį Sniečkų 

namuose įvyko Clevelando ASS 
skyriaus gausus susirinkimas. 
Jo metu R. Vizgirdas skaitė rū
pestingai paruoštą ir įdomų re
feratą apie lietuvių tautines ir 
mišrias šeįiųps, sukėlusį įdomių 
diskusijų. R. Bajoraitis papasa
kojo įspūdžius iš studentų sto
vyklų, vykusių šiais metais, o 
J. Drąsutytė kalbėjo apie eina
muosius reikalus.

Clevelando ASS skyriaus pir
mininkas A- Juodikis baigė savo 
kadenciją ir pareigas perdavė 
Korp! Vytis skyriaus ir ASD 
skyriaus pirmininkams S. Matui 
ir J. Drąsutytei. Toliau sekė vai
šės, po jų buvo parodyti filmai iš 
ASS suvažiavimo, vykusio šį pa
vasarį Clevelande, ir ASS sto
vyklos, neseniai buvusios Kana
doje. Susirinkimui pirmininkavo 
V. Kamantas, sekretoriavo A. 
Malcanaįtė.

Po susirinkimo dar pasikalbė
ta įvairiais reikalais ir numaty
ta sekantis susirinkimas spalio 
mėnesio viduryje.

Clevelando skautų Pilėnų tunto 
vadijoje įvyko pakeitimų. Tunto 
adjutantu paskirtas sk. vyt. sklt 
Vytenis Gariauskas, (1199 E. 79 
St., telef. HE. 2-0912. / Tunto 
ūkio reikalų vadovas yra sk. vyt. 
vyr. skilt. Vytautas MuBoHs 
(1233 E. 87 St; telef. SW1-5287) 
ir tunto sporto vadovas zk. vyt 
Mindaugas Leknickas. (12600

v
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ŽINIOS felEVO 
KARALYSTES

Pasaulis dabar yra labai nusi
minęs ir nuliūdęs. Nors ir pri
sieina apsakyti, kad šitie vargai 
reiškia Dievo rūstybę, mes pri
valome visuomet pareikšti, kad 
tik per Dievo karalijos įkūrimą 
žmonės gaus ramybę ir pasi
linksminimą. Mes biblijos stu
dentai tikrai sakome žmonėms, 
kad Mesijo8 karalija sustabdys 
ant žemės karą ir įsteigs amži
ną ir nuolatinę taiką, kad jo ka
ralijoj nebuB išnaudotojų, kurie 
dabar spaudžia ir vargina žmo
nes išplėšdami iš jųjų teiąes. 
Nebebus daugiau beširdžių po
litikierių, kurie dabar nuskriau
džia žmones vadindami save jų 
atstovais. Dievo karalijoje ne
bus nei vieno netikro pranašo, 
kurie dabar išveda žmones iš ke
lio ir neleidžia pažinti tiesos. 
(Luko 11:52). Dievo meilės, 
švento rašto, kuris skelbia, kad 
tikrasis karaliiis įkurs savo tei
singą valdžią ir teis nuolankiuo
sius ir neturtingus su lygybe, 
kad bado nebus daugiau ant že
mės ir kad žemė pasidarys vai
singa ir išduos užtektinai mais
to visiems, kad ligos praeis ir 
jų vietoje bus pastatyta sveika
ta, ir žemės gyventojai nebesa
kys aš sergu. įsa. 33 per. 24 e.

Biblija sako, kad paklusnieji 
pasaulio žmonėms per teisinga 
Kristaus valdžią bus atsteigti į 
protą ir į kūno tobulybę, kad su
ardytos šeimos vėl bus suvieny
tos, kad Dievo karalijoje Vieš
paties garbės pažinimas pripil
dys visas žmonių mintis ir kad 
žmonės gėrėsis laisve ir laime. 
Užlaikydami Viešpaties prisa- 
kymiis žmonės galės gyventi ant 
amžių ir niekad nemirti.

Skelbia:
WILLIAM SHIMKU8 

1077 East WaIlingB Rd. 
Brecksville, OĮdo

LABAI SVARBU
TIĖM8, KURIE .SIUNČIA SIUNTINIUS I SSSR 

„• Pagal nauj* Sovietų Sąjungos ištaigų patvarkymą siuntiniai i 
Lietuvą ir kitas SSSR dalis .priimami tik su naujais daiktais, kaip 
medžiagos drabužiams, batai, oda ir Lt.

Nuo dabar ši firma priims siuntinius prisilaikydama nauja 
tvarka, ir ši firma jums patarnaus tinkamai, kaip iki fciol. Einant nauju 

į patvarkymu siuntiniai savo ądresatus pasieks greičiau negu iki šiol, 
-nea jvertinimui siunčiamų daiktų reikės * mažiau laiko. "

Kreipkitės J bet kurią mūšų ištaigą, kurių adresai skelbiami ' 
šiame laikraš^fje. 7'' '

GLOBĖTRAVELSERVICE
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Išnuomojamas kambarys
1 asmeniui su maistu ar be. Tei
rautis: 6214 Superior Avė. Tel.: 
EX 1-8382 pas Vareikienę.

t**iarft kaimynui 
prramonioti 

o i M V Ąl

’l

Turime ir daugiau namų Šv. 
Jurgio parapijos rajone.
J. G. Oahen Reaity and Inrarance 

1141 A»sel Rd.
Tel. SW 5-4808 arba WH 3-0010

Ar žinote, kad klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausi patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės į 
Juozą GRAžULj. Savi pas savus!

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

Penktadieąiais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruostus 
puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių.

Išnuomojama su baldais 3 
kambariai ir vonia 

šildymas ir kiti patarnavimai. 
Kaina $75.00. Teirautis: 

1341 E. 66 St.

Parduodamos vynuogės 
nebrangia kaina. Reikia patiems- 
prisiskinti.

J. Gaižutis,
Narrow Rd., Perry, Ohio

J. ir M. Misčikai 
sų dukterim ir žentu adv. Baur, 
kuris yra federalinis taksų tik
rintojas, buvo išvažiavę atosto
gų j Walwood Beach, N. Y.

/ S. Rudokienė
ilgesnį laiką vieši Califomijoj. 
Pakeliui j Gaiifomiją aplankė 
savo sūnų Jurgį, atliekantį kari
nę tarnybą Tex. valstybėje.

G. Motiejūno ir Nijolės 
šapaiaitės 

vestuvės įvyksta rugsėjo mėn. 
28 d. Čikagoje.

I. J. S A M A S JEWELER
J. S. AUTO SERVICE 

Sav. J. Švarcas
1254 Addlson Road 

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

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, {vairus dovanų 

pasirinkimas.

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

LIETUVIU KLUBASt
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

i

I

Vincė joMŠkatte-Leokaltlenė 

porą dienų viešėjo Clevelsnde 
pas p. Nasvyčius. ir aplankiusi 
eilę pažįstamų, išskrido atgal į 
New Yorką.

Clevelando, Akrooo Ir apylinkių 
lietuviai gydytojai 

atejnantį šeštadienį, rugsėju 21 
d-.daro iškylą pu gydytojus 
Adomavičius, gyvenančius Ak- 
rone.

LB Clevelando sk. valdybos 
. pasikeitimu

Iš valdybos' pasitraukus pirmi
ninkui J. ^Virbaliui, dabar papil
domai pareigomis pasiskirstyta: 
pirmininkas P. Balčiūnas, kultū
riniams reik, valdovas Z. Dau
tartas.

. Z. Dautartas įėjo kaip valdy
bos pirmas kandidatas.. Antrojo 
vicepirmininko vieta ’ 
nutarimu panaikinta. Kiti 
bos nariai liko senose pareigose.

HMUagnl Bddy

Suinteresuoti namų

11809 St. Clair AVK ToLVL 14919

valdybos Į 
iti valdy- į

Nauja Grandinėlės valdyba -
Rugsėjo mėn. 15 d. jvyko 

Grandinėlės metinis susirinki-

Aldona Stempužienė
praėjusį pirmadienį jau buvo 
Kolumbijoj ir dviem dienom bu
vo sustojusi Baranųuilloje. čia,
atlikusi muitinės formalumus,, mas. Susirinkimą pravedė buvu- 
kon.'S. Matučio buvo pristatyta* 
miesto gubernatoriui ir aplankė 
amerikiečių. seselių tvarkomą 
Marymount kolegiją. Seselės pa
tyrusios, kad dainininkė yra lie
tuvaity nors ir iš Amerikos at
vykusi, pastebėjo, jog joms ži
noma, kad lietuviai yra patva
rūs kovotojai dėl laisvės.

Medellinę Aldoną Stempužienę 
pasitiko gausus būrys lietuvių, 
Kolumbijos Lietuvių Katalikų 
Draugijos atstovai bei jos kelio
nių globėjas kun. M. Tamošiū
nas;

Dainininkė rašo, kad tuojau 
pajutusi pietietišką žmonių tem
peramentą, gatvėse daug nera
mumų, tarytum būtų laukiama 
kokio sukilimo.

Medelline Aldona Stempužienė 
dainavo Tautos šventės minėji
me ir Lydos teatre buvo jos kon
certas kolumbiečiams.

Toliau Aldona Stempužienė 
koncertuos Kolumbijos sostinėj 
Bogotoj ii- Venezuelos sostinėj 
Caracase-

stos valdybos pirmininkė Aldona 
Balčiūnaitė ir patiekė nuveiktų 
darbų apyskaitą iš kurios paaiš
kėjo, kad yra padaryta apie 61 
pasirodymas svetimtaučiams ir 
lietuviams.

Naują Grandinėlės valdybą 
dabar * sudaro: pirmininkas — 
Andrius šenbergas, vicepirmi
ninkas — Kęstutis žygas, sekre
torė Mirga Mazoliauskaitė, iždi
ninkas Gintautas Neimanas.

Grandinėlė pasiryžusi šiais 
metais išmokti daug naujų šokių 
naujiems pasirodymams.

Grandinėlei nuo pat pradžios 
vadovauja uolus tautinių šokių 
mokytojas Liudas Sagys.

amsnsn

Trubadūrų opera ra lietuviais ;
Rusgėjo 29 dieną Masonic Au

ditorium Cafarelii Operos kom
panija stato Trubadūrų operą, 
kurioj šį kartą pasirodys ir eilė 
lietuvių. Azučenos vaidmenį dai
nuos Aldona Stempužienė, Ruez 
— Antanas Kavaliūnas ir operos 
chore dainuos A. Liutkus, V* 
Raulinaitls, A. Gylys ir B. But
kus.

Norintieji įsigyti bilietus ii 
anksto prašom skambinti J. 
Stempužlui telef. EX 1-2296 ar
ba kreiptis į Dirvą.

vienos 
mas- T

Eddy R«^į 
po 3 ir 4 k. tint 
garažai.

8 ir 4 
mos. Gaso i 
giai. ‘

kAi

stovy na- 
ustytis.

, 8 šeimų, 
šildymas,

Ienos šei- 
ražas. Pi-

RIS,

Cseriatisi sveikinimai ir linkėjimai visiems
■.’.K1’ V- ,■

■ <! V;

ITILElouis\
INSURANCE COMPANY

-I. C1JUNSKAS
LAIKRODININKAS-

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

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

-■

Standard Building MAin 1-2075

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjam*

NOTTINGHAM STEEL AND 
ALUM1NIUM COMPANY

CLEVELAND, OHIO,

4510 DIVISION AVENUE AT 1-5100

Birutininkių baliuje, 
rengtame Lake Sbore Country 
Club salėje, buvo susirinkę' per 
200 svečių. Meninę programą at
liko Juzė Krištolaitytė ir Teresė 
Stasaitė. Balius praėjo gražioje 
nuotaikoje.

Palikimui sutvarkyti 
parduodamu ar Išnuomojamas 
geru vienos šeimos namu, su 
įrengtu trečiu aukštu, garažu ir 
gražiu sodeliu Eddy Rd- rajone. 
Galima pirkti su labai mažu (mo
kėjimu.

Kreiptis į palikimo advokatą 
Julių Smetoną, tel. ER 1-4338.

Lengvosios Atletikos sezono 
uždarymo

rungtynės įvyks šį šeštadienį, 
rugsėjo 21 d., 3 vai., Patrick 
Henry stadione, Arlington Avė; 
prie E. 123 St. (ten pat kur vyko

darys ofisą, dabar apsigyveno pabaltiečių lengv. atletikos pir- 
pas V- Bartkus — 1031 Ansel 
Rd., Cleveland 8.

PARDUODAMI NAMAI
6 butų mūrinis apartamentas. 

Po 4 k. butai. Geram stovy, ge
ros pajamos. $830 nuomos mė 
nėšiui. Ansel Rd., netoli St. Clair.

Dr. Puškerius ir ponia 
iŠ Urbanos, III. grįžo į Clevelan-
dą. Urbanoje dr. Puškoriuę spe- 
cializavos chirurgijoje. Kol ati-

Į šiaurę nuo Superior, Eas< 
85 St. 8 k. vienos šeimos namas 
Naujas gano pečius. Labai ge
ram stovyje. Galima* tuoj uutn- 
ti. Prašo $101900.

menybės).
Be clevelandiečių į šias varžy-- 

bas atvyks lengvatletų iš Toron
to. Taipogi laukiama ir iš Chj- 
ragos. Atsimenant, kad stadio
nas yra labai gerame stovyje, 
mūsų-lengvatletai turėtų pasiek
ti geresnių pasekmių, negu anks
tyvesnėse varžybose.

Visi sporto mėgėjai yra mie
lai kviečiami atvykti į varžybas 
ir nepraleisti progos pamatyti 
mūsų lengvatletų elitines pajė
gas.

Po varžybų, 8:30 vai. vakaro, 
lietuvių svetainės apatinėje sa
lėje įvyks šeimyninio pobūdžio 
sportininkų pobūvis, į kurį kvie
čiami atvykti ir nesportininkai.

Julija Šenbergaitė 
padidino baigusiųjų aukštuosius 
mokslus eiles, neseniai baigusi 
Western Resfrve Universitetą 
Bachelor of Arta laipsniu, kur 
studijavo kalbas (specializavosi 
prancūzų kalboj) ir istoriją, 
ruošdamasi mokytojos profesi
jai.

J. šenbergaitė buvo aktyvi 
akademikų skautų veiktoje, pri
klauso Clevelando ASS skyriui, 
Clevelando studentų skyriui Ir 
dar gyvai reiškėsi universiteto 
organizacijose. Dar pagilinusi 
savo Žinias žada kitais metais 
pradėti mokytojauti.

IšMomojaMM 4-rių kambarių 
butas suaugusiems — 6811 Whit- 
ney Avė, Tatof. EN 1-4678- ■

PARDUODAMI NAMAI
E. 86 SU | šiaurę nuo Supe

rior, puikus 8 k., vienos šeimos. 
4 mieg. viršuj, 4 kamb. apačioj. 
Naujai dekoruota ir lauko ir vi
daus. Kaina $11,200.

Puikus 3 mieg. vienos šeimos. 
Židinys, pilnas rūsys, gaso šil
dymas, garažas. Oakview Avė. 
rajone. Prašo $12,500.

Page Realty
455 E. 200 St. KE 1-103C

PARDUODAMAS 2 ŠEIMŲ. 
NAMAS

4 k. ir vonia viršuj ir 5 k. že
mai. Pilnas rūsys. Garažas.

6508 Bonna Avė.
EN 1-1150

GERAS RA

lenkų ir slavų rajoifę. Vienos šei
mos namų kainas < bu o $8,000. 
Dviejų šeijny kalbu nuo $9,500.

Banionis : ■■
CMmanitoaKy

Banktt VkiįMaionį i 
tarp 10 vai. ryto |y 6 vai. vakaro

UTljgtt

J. P. MtM^ftlLIOLlS 
660* Suftator

• NstrtSt.ClalLt^mb., gara
žai, gerame stovyje. TUrtai 8,900. 
Nepraleiskite progos; ■

Ctov. Hta. Daktarui kr kitam, | 
turinčiam geru pajamas, 15: 
kamb. puikus mūras —.reziden- Į 
cija. Didelis ir gražus sklypas. 
Ant garažo yra 5 kam. butas,' 
kuris išnuomotu už $90.00 mėn.1

Dibble Avė. 2 šeimų ant dide
lio sklypo. Naujai išcementuotas 
įvažiavimas. Prašo $18,500.

| Štamą nuo Superior. 2 šeimų 
5 ir 3. Namas labai gerame sto
vyje. Prašo $13,500.

E. 74. 2 šeimų po G kamb. Gra
žus kiemas, garažas, $16,000.

Netoli šv. Kazimiero bažny
čios, .8 kamb. namas, gerame sto
vyje. $11,500.

East Clev. Geras vienos šei
mos namas geroje vietoje. Prašo 
$15,500.

Turime ir daugiau gerų namų.
Bendradarbiai 
Algimantai Dailidė ir 

Antanu Gailiušis
UT, 1-2845 HE 1-8516

Parduodamas namu

RIMASr/'

«
«usssa=Įiaii i ii a i i

<IIIIHĮnilHllHHIIIIIII!IIIIIIIIIHIIIUIIUIIUI J

GERI NAMAI <
E. 152 St. 2-jų šeimų po 5 k., ' 

du gaso pečiai. Prašo tik $11,900. ,
Larchmont Rd. 6 km. bunga- . 

low, 2 mieg. apačioje ir 1 viršų- . 
je; didelė, moderni virtuvė; po j 
■visu namu skiepas; gaso pečius; . 
garažas. Prašo $16,700.

Zeman Avė. 10 metų, 5 km. , 
mūrinis bungalow; gaso pečius; ' 
garažas. Prašo $17,900.

E. 170 St. prie Grovewood 7 ( 
k. colonial, vienas mieg. pirmam | 
aukšte ir 3 antram; gaso pečius; , 

1 garažas; prašo $14,500.
E. 156 St- 2-jų šeimų po 4 k., 

gaso pečius. Prašo $11,500.
27111 Lake Shore Blvd. 2 metų, 

5 k. mūrinis bungalow; gaso pe
čius; garažas; gražus, didelis 
sklypas;

Saukite l’aul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office 

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030
I tiiiiimimiiiiiiiiiiuiuiiniHiiiHtiiiiiiiiiii

V Z

VIENOS ŠEIMOS NAMAS
Didelis 7 k. vienos šeimos. Ga- 

8o pečius. Garažas. Kilimai ir 
Užuolaidos su jungtinėm langi
nėm. Namas 1222 E. 82 St. Par
duoda savininkas. Telef. CE 
1-4112.
---------------------------- ■ ; . ,

Gerą namą parduoda savininku
Labai gražus 6 k. namas. Skly

pas apsodintas vaiskrūmiais ir 
gėlėm. Geroj Vietoj. Kaina grei
tam pardavimui. Nottinghani

Teirautis :,1351Penhursl Rd.
Rd. rajone, netoli NeffRd’.
?. - • IV 14889

Mes turime jtofrmttjririrfifo. 
Kreipkitės ir1 ttiėtf įptit&Mftn 

Jūsų nėmą,.^ ■ 
,WADE P ARK REALTY £0,'

7032 Wade Park Avė.
Arihm'O-Mąr^MeĮk*

Telef.: UT 1-7551

Dvigubas, po 6 k. butai. Nau
jas gaso pečius ir vandens šil- 
dytojas. Atskiri rūsiai. Dvigubi 
garažai; Vienas butas išnuomo
jamas $125.00. Iš kito buto sa
vininkas išvyksta į Californiją. 
Prašo $24,000. Eddy Rd. — St. 
Clair tti^dhe.

Realty
■3666

. t

>»*>«• Hi.
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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.

«<u :u'..n)i>i:ini:t|iiniiiiiiinninilliiit
GALIU JUMS PADĖTI 

PERKANT AUTOMOBILĮ IR 
TUO SUTAUPYTI!

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane. *

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.5' 
’ž $100 perkant naują mašiną 

.ar 6% perkant naudotą mašiną 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183
Hirjiin

LOKOR DEUCATESSEN
. 6502 Superior

(kampu E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 

kykit į mūšų krautuvą ir pareikškit savo pageidavimus,

t

(t kdklų ttrfattelų ateisto produktų .norėtumėt .visad gauti.
Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky- 

^|tlT.:yardavinėti.įietuvių mėgiamus maisto produktus.' 

•".i <7 . Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
vynas. ; ■ < .• ■ -

■•yČU'rįi . BN 1-9142
Jp*. n*. • '

JUOZO KAMAIČIO 
IR JONO BALEIKOS

ST. CLAIR SHOE STORE,

12913 St. Clair Avė.
Batų ir odos parduotuvė, dide

lis batų pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus.

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki 
7 v. v.

Telefonas: Gp 1-5875, buto — 
GA 1-7658.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir gerinusius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Q/

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ
I H

I 
i 
I 
i
1

į 
i

I

Pilnai padengta apdrauda

WM. DEBBS PAINU N G CO
WM. DEBESIS

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

111 2-7626

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės i mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakube& V’iHiani J. Jakulis

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal 
. 25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue • ENdicott 1-1763
936 East 185 Street KE 1-7770
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r administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 8, Ohi<x — Telefonas: HEndtraoa 
1-6344. Redaktorius Balj's GAID2IŪNAS (buto telefonas: GL 1-8976).

■ ’ * ■ - .;

liūdesio valandoje, mirus jų mielam sūnui AGUIV
< » . *;

nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi
i .

• ’• ' ,'s

Jie vadovauja Tautiniam Sąjūdžiui
EMILIJA ČEKIENĖ

■

ANTANAS «EN1KAS.
Tautinio Sąjūdžio centro valdy
bos vicepirmininkas, gim. 1912 
m. birž. 29 d., Plienu v., Mari
jampolės apskr. Mokėsi Prienuo
se ir gimnaziją baigė Kaune 1930 
m. Vytauto Didžiojo Universite
te studijavo teisę ir 1935 m- bai
gė kaip diplomuotas teisininkas.

1932-36 m. dirbo Vąlstybės 
Kontrolėj revizoriaus padėjėju ir 
kitose pareigose. 1936 m. buvo 
Kauno apygardos teismo kandi
datu ir 36-38 m. ėjo Kauno apy
linkės teisėjo pareigas. Vėliau 
išėjo j advokatūrą Kaune ir bu
vo Valstybės Draudimo Įstaigos 
juriskonsultas.

Vokiečių okupacijos metu bu
vo Tiekimo ir Paskirstymo Įstai
gos juriskonsultas, tačiau po 
kiek laiko, norėdamas išvengti 
okupantų mobilizacijos, pasi
traukė į kaimą.

194-1 m. artėjant į Lie’tuvą bol
ševikams, pasitraukė į Austriją. 
1919 m. atvyko į Ameriką.

Dar gimnazijoj būdamas pri
klausė Jaunajai Lietuvai Ir šau
lių Sąjungai. Universitete stu
dentų teisininkų -.1 jai ir Neo Li
thuania korporacijai, šiose orga
nizacijose kurį laiką b...o vice
pirmininku.

Būdinga, kad į naują Liet. 
Taut. Sąjūdžio centro valdybą 
išrinkti net 4 buvę Korp! Neo 
Lithuania pirmininkai.

Antanas Senikas atvykęs į šį 
kraštą taip pat greit įsijungė į 
tautininkus. Priklauso Akademi
niam Tautiniam Sambūriui New 
Yorke, tautininkų 11-am skyriui. 
Taip pat priklauso I’L B-nei, kur 
jis keletą metų buvo Great Neck, 
apylinkės pirmininku. Nuo 1956 
m. yra Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo pirmininku.

*1 
mininkas- 1938-39 m. tos pat kor
poracijos tarybos pirmininkas ir 
lietuvių verslininkų akademinio 
skyriaus pirmininkas. Vokieti
joj, Bad Nauheim. buvo lietuvių 
bendruomenės sekretorius ir 
1948-49 m. pirmininkas.

Atvykęs į Ameriką Tautinių 
Akademinių korporacijų valdy 
boj New Yorke ėjo įvairias pa
reigas. 1955 m. Korp! Neo Li
thuania centro valdybos narys.

Be visuomeninės veiklos P. 
Ališauskui yra nesvetimas Ir 
spaudos darbas. Rašė į Lietuvės 
Aidą, Karį, Trimitą, Akademiką, 
Jaunąją Kartą ir Jaunąją Lietu
vą.

ministratorius. Vėliau atidarė 
Newarke, N. J. laivokarčių, pir
kimo - pardavimo, dokumentu 
tvirtinimo biznį, kurį sėkmingai 
veda ir iki šiol kartu su savo iš 
tremties atvykusiu broliu Kazių. 
Jis yra uolus lietuviškos veiklos 
rėm’ėjas bei aktyvus jos dalyvis;

Nuo pat Balfo įsisteigimo yra 
jo narys ir centro iždininkas. 
Priklauso Amerikos Lietuvių Ta
rybai kaip Liet. Taut. S-gos at
stovas ir vietbs ALTo Tarybos 
skyriui. Taip pat ilgą laiką yra 
SLA skyriaus valdyboj, o pasku
tiniu laiku pastovus kontrolės 
korrflsijos . narys. Jau 10 metų 
Lietuvių Spaudos Klubo pirmi
ninkas.

Albinas Trečiokės yra aktyvus 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės idėjos puoselėtojas ir ruo
šiant PL B-nės' Seimą finansų 
komisijos pirmininkas.

JURGIS KIAUNĖ, 
centro valdybos narys, nešenai 
atšventęs 60 m. amžiaus sukak
tį, kilęs iš Surviliškio v., Kėdai
nių apskr. Jis yra vienas iš pir
mųjų Lietuvos nepriklausomy
bės kovų savancris-kūrėjas. da
lyvavęs daugelyje kautynių ir 
buvęs sunkiai sužeistas.

Baigęs Panevėžio vidurinę mo
kyklą įstojo j lietuvių kariuome
nės savanorius 1918 m. Vilniuje. 
Vėliau į karo mokyklą, kurią bai
gus vėl teko kovoti su bolševi
kais, bermontininkais ir lenkais.

Tarnaudamas kariuomenėje 
tęsė mokslą i- baigė Vyt. Did. 
U-te teis;ų-el i.omijos skyrių.

Išėjęs į atsargą buvo mokyto
ju, specialinių mokyklų referen
tu, amatu mokyklos direktorium 
r Kauno Aukšt Prekybos mo
kyklos. direktorium.

Už nuopelnus Lietuvai J. Kiau- 
. nė apdovanotas Lietuvos kariuo

menės Kūrėjų-Savanorių ir 10 
m. Lietuvos nepriklausomybės 
medaliais, Latvijos neprikl. me
daliu, Gedimino ir Vytauto Di
džiojo' ordenais.

Jau nuo seno jis dalyvauja lie
tuvių tautinės minties orgoniza>- 
rijose. Kurį laiką buvo Korp! 
Neo Lithuania pirm. Ir šiuo me
tu, nežiūrint eilės gyvenimo me
tų, visuomeninėj bei politinėj 
veikloj gyvai dalyvauja.

Tenka pastebėti, kad daugu
mą Liet. Taut. Sąjūdžio centro 
valdybos narių dabar sudaro dip
lomuoti teisininkai.

LIETUVIŲ TAUTINIO 
SĄJŪDŽIO 

DEKLARACIJA
Visuotinis Lietuvių Tau- , 

tinio Sąjūdžio atstovų šuva- '' 
Žiavimas, įvykęs 1948-jtį, 

. trisdešimtųjų Nepriklauso
mybės Akto paskelbimo ir 
ketvirtųjų tremties metų, 
birželio 12-13 d- Garmisch- 
Partenkirchene, Vokietijoje, 
priėmė šią deklaraiiją —

Lietuvių tautinis Sąjūdis, tęs
damas viltininkų, pažangiečių ir 
tautininku idėjas, skelbia šias 
pagrindines savo veiklos gaires, 
siekiančias suburti į vieningą 
darbą visus tautinės minties lie
tuvius. '

I.
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 

tikslai yra 
biškai subrendusi vieninga lietu
vių tauta, laisva ir nepriklauso
ma Lietuvos valstybė, tvarkoma 
demokratiniais pagrindais,' savo 
lietuviška kultūra, laisvas ir kū
rybingas žmogus, krikščionišką
ja morale grindžiamas visuome
ninis gyvenimas.

Artimiausi Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio uždaviniai yra atkurti 
nepriklausomos valstybės funk- 
cijonavimą, sujungti visas lietu
viškas žemes, grąžinti normalų 
valstybinį gyvenimą. '

Pagrindiniai Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio veiklos pažymiai yra 
asmens laisvė ir pareiga, teisin
gumas, solidarumas, tolerancija 
ir garbė.

tautiškai ir valsty-

Inkąmaa sąlygas tautine) lietu 
rių kultūrai ir tautinėms tradici 
lomą tarpti.

Tautos .nariai ir jų junginiai 
jerbia ir fina lietuvių tautės j? 
Lietuvos valstybės teises ir in-' 
Presus, aukojasi tautos bei vals
tybės labui. '

Valstybė didelę reikšmę ski
ria dvasinei ir fizinei kultūrai, 
organizuoja ir remia instituci
jas, reikalingas kultūrinėms var? 
lybėms ir tautos pajėgumui ug
dyti. '
h ..'.v ... v.

Valstybės suverenitetas pri
klauso tautai. Tauta savo valią 
išreiškia laisvais demokratiniai* 
balsavimais- Tautos valia nusta
to valstybės uždavinius. 1.

Įstatymų leidėjo, vykdomosios 
valdžios . ir teismo institucijos 
viena kitos nepriklauso. Jų kom
petencija paskirstoma taip, kad 
nė viena jų netaptų vietinintėliu 
suvereniteto reiškėju.
: Ypatingais atsitikimais tiesio
giai atsiklausiama tautos.

VI.
Religijos ir pasaulėžvalgos sri

tyje laiduojama įsitikinimų lais
vė. Valstybė į yra lygiai teisinga 
visoms konfesijoms. Bažnyčia 
pripažįstama viešosios teisės in
stitucija.

šeimos teisinės padėties Ir 
metrikacijos aktai yra valstybės 
kompetencijoje. Valstybė pripa
žįsta ir religinių institucijų ati
darytus šios rūšies aktus.

VII.
Valstybė siekia didžiausios 

ūkinės naudos tautai h- geriau
sių gyvenimo sąlygų kiekvienam 
žmogui. Ūkinė krašto gerovė 
priklauso huo jo gamybinio pa
jėgumo. o Lietuvos sąlygomis 
ypatingai nuo žemės ūkio'našu
mo ir pramonės pažangumo, to
dėl valstybė remia žemės ūkį ir 
skatina pramonę.

Valstybė rūpinasi išvystyti 
ūkinę veiklą sveikos konkurenci
jos iri laiąvų kąinų pagrindais, 
skatindąmą privatinę ir koope- 
racinę j ipjęiatyvą, bendradar- 
biauda rlvatiniu ūkiu bei
jį ko a |r kai kuriose
srityse patVjū.klninkaudam*’.

Privatinė Bųųęa,vybė pripažįs
tama ir saugoma, tačiau ji yra 
sociališkaj, įpareigota.

1 yni.
Darbas j&a* svarbiausias tau

tos pajamų6, šaltinis, jis yra ger
biamas ir teisingai atlyginamas. 

1 Teisė į darbij1 ir boilsj yra valsty- 
’ bės pripažįstama; b'

Visuotinės tautos gerovės su-

Sofija, j Jurgis ir Stasys Rudokai

I

MIELUOSIUS SANTVARUS,

mirus jų brangiam sūnui AGUI, nuoširdžiai užjau

čia

Gaidžiūnų šeima

i

varo. telegramą, ''jbg-įtiįašjo 15 
d. Bostone po sunkios Ilgos mirt 
jų vienintelis sūnus Agas. Ponia 
& Rudokienė buvo jo krikšto mo 
tina. t; •

irliobuvo pramintas "prekybos 
genijum”. Karo metu jis'j rytus 
perkėlė sovietų įmones ir priėmė 
pagalbą iš amerikiečių 11 bilio- 
hų dol. vertės prekėmis bei gink
lais. Net ir vokiečiams Mikoja
nas buvo padaręs įspūdį.

šalin tie krauju persisunkę 
rasai!

Viena paslaptis, kodėl Mikoja
nas sugeba vis išsilaikyti pavir
šiuje, tai jo ' ūkiniai talentai. 
Daugiausia to armėno dėka Sta
lino laikais sovietai ik imteiitinlų 
kraštų iškrapštė 30 bflioaų doi. 
vertės (vairių prekių. Tik Miko- 
jano pastangų dėka pradėtas 
Maskvos naudai eksploatuoti če- 
koslovakų Ir rytų vokiečių ura- 
nijus. Tik Mikojanas sugebėjo iš 
lenkų išspausti anglies išteklius,

5

IVUlklf JOO|M*UDV1 ■llįęilVB <01<<7IAII U19 y 
ko socialines institucijas, sie-ną, organizuoja reikalingą ^ap- sutardamas mokėti apverktinai
kiąnčias visiems laiduoti tinka
mas gyvenimo sąlygas.

Profesiniams reikalams ginti 
yra nepolitinės profesinės orga
nizacijos. Tautos ūkio pajamos 
skirstomos remiantis socialiniu 
teisingumu.

IX.
Auklėjimo ir švietimo tikslas 

yra visapusišką! vystyti dvasinį 
ir fizinį žmogaus pajėgumą, iš
auklėti dorą žmogų ir gerą pilie
tį. Vaikų auklėjimas yra aukš
čiausio tėvų pareiga ir teisė.

Auklėjimui ir švietimui vado
vauja valstybė. Auklėjimo kryp
tis yra tautinė, krikščioniška. 
Valstybė pripažįsta šioje srityje 
tais pačiais principais pagrįstą 
privatinę iniciatyvą.

Mokymasis ir mokslas yra vi
siem*, lygiai prieinamus- Pradžios 
mokslas privalomas ir nemoka
mas. Specialinis mokymasis yra 
ypač skatinamas.

Religija mokyklose yra priva
lomas mokomasis dalykas. Reli
ginių pareigų vykdymas priklau
so nuo tėvų ar globėjų valios. ,

X.
Svarbiausias mokslo uždavi

nys yra ieškoti tiesos, o meno — 
pažinti ir skleisti grožį. Mokslas 

_ ir menas yra laisvi.
metimais valstybė kuria ir išlai- Valstybė remia mokslą ir me-

T

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visięms

•9.

saugą. Ji derina kultūros darbą rųažą kainą — vos vieną dvylik
iu siekia sudaryti sąlygas vi-tąją pasauly nustatytų anglies 

kalnų. ■ r <
Vėl tas pats Mikojanas Betiki 

Chruščiovo skeibbunoma fanta
zijoms, kad, girdi, už kelių metų 
sovietai pralenksią amerikiečius 
mėsos ar sviesto gamyboje. Vie
noje Mikojanas neseniai buvo 
privačiai pasakęs, kad jis žinąs, 
jog Vak. Europos gyvenimo ly< 
gis tris kartus didesnis už sovie
tų, o Amerikos lygis — tris kar
tus aukštesnis už Vak. Euro
pos .. ■ ”Mes — jis sakė — galė
tumėm pasiekti europietinį lygį, 
jei galėtumėm sumažinti ginkla
vimosi išlaidas ir įsileistumėm į 
didžiulę prekybą su užsieniais”...

Tokie galimo Bulganino įpėdi
nio žodžiai. Juo įdomiau, kad jis 
savęs ir rusų nelaiko ir kaip pa
sakoji'buvęs britų ministeris 
Harold Wilson, tas Mikojanas 
jam priminė apie jo ir gruzino 
Stalino pakeltą tokį tostą — Ša
lin, tie krauju persisunkę rusai!

siems naudotis mokslo ir meno 
laimėjimais.

JAV MAŽINA 
ĮTAMPĄ, O 

SOVIETAI VERŽIASI 
(Atkalta U 1 pat.) 

vęs Dmitri šepilovas kažkur dės
to mokykloje. Kaganovičįus, sa
koma, vadovauja cemento įmo
nei, o Malenkovas leidžia nuobo
džias dienas hidroelektrinėje Ka
zachstane. Tačiau Anastas Miko- 
jan paskutinę savaitę su visu 
proletariniu liuksusu atostogavo 
savo gimtoje Armėnijoje. Jis ga
lėjo būti ramus, nes ir visa jo 
karjera turėjo vieną bruožą — 
teisingai nuspėti kryptį...

Spalvingas armėno gyvenimas
Sunku šiuo metu pasakyti, ar 

tikrai Mikojanas artimoje atei
ty užims Bulganino vietą. Ta
čiau jau ne naujiena, kad šis pa
starasis savo prestižu smuko ir 
tebesmunka. O Mikojanas nuolat 
kyla ir tai jau liudijo pastarasis 
Nikitos ir gudraus armėno lanky
masis Ryfų Vokietijoje.

Mikojanas jau nuo Beniau ži
nomas vakaruose, nes pvz'. 1936 
metais jis prekybos tikslais iš
važinėjo visą Ameriką nuo vieno 
Ugi kito vandenyno. Tačiau jo 
gyvenimo eiga ir bruožais tik 
dabar pradėta labiau domėtiš. 
Anot vieno brito, Mikojanas "ži
nąs kurią akimirką jam geriau
siai padaryti šuolį..."

Pats Mikojano gyvenimas 
spalvingas. Jis buvo dvasinės se
minarijos auklėtinis, jis 1917 m. 
Tiflise apiplėšė banką, jis buvo Clevelandė ir apylinkių aveika- 
tremiamas, kalinamas. Jis suge- tingumo gerinimo. Tai akcijai 
bėjo įsigyti Stalino palankumą vadovauja Mr. Milier.

Šiais metais Red Feather rink
liava vyks nuo spalio mėn. 14 iki 
24 dienos. Visi raginami rinklia
vą paremti ir tuo prisidėti prie

MARTIN W. MURPHY
b».

II.
Demokratinė valstybė yra to

buliausia visuomeninio gyvenimo 
teisinė institucija. Valstybė sie
kia dvasinės ir medžiaginės pi
liečių gerovės. Ji Baugo ir lai
duoja pagrindines#žmogaus ir 
piliečio laisves ir teises.

Įstatymų leidėjo ir adminis
tracijos veiksmų teisėtumą pri
žiūri konstitucinis ir administra
cinis teismai.

Lietuvos valstybė vykdo tarp
tautinius įsipareigojimus ir re
mia tarptautinį bendradarbiavi
mą.

JUDGE
gi-

t

*

į.
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Candidate for

Sis, vieno 
korporacijos Akrone

/

POVILAS ALIŠAUSKAS, 
centro valdybos iždininkas, 
męs 1910 m. bal. 24 d. Lietuvo
je. Aukštesniąją komercijos mo
kyklą Laigė 1932 m. Zarasuose. 
Vytauto Didžiojo Universitete 
studijavo ekonomiją, kurią l>ai- 
gė ir gavo diplomą Vilniaus Uni
versitete.

Dirbo kaip buhalteris, mokes
čių inspektoriaus padėjėjas, ad
ministratorius ir Vidaus Reika
lų NJinisterijos Departamento di
rektorius.

Dar gimnazijoj būdamas buvo 
Jaunosios Lietuvos ratelio sekre
torius ir pirmininkas, šaulių kuo
pos sekret. ir laikraštėlio šaulys 
Švietėjas redaktorius. Taip pat 

'dalyvavo ir skautiškoj veikloj.
1934-35 m. buvo jaunalietuvių' šių lietuvių, veikla, įsijungė į 

vado padėjėjas Kaune, 1936-37! tautines grupes. .
m. Korp! Neo Lithuania valdy- Buvo Amerikos Lietuvio, ėju- 
bos vicepirm. ir 1937-38 — pir-1 šio Worcestery savaitraščio ad-

I
t • '

Municipal Court

ALBINAS TREČIOKAS, 
yra vienas iš senųjų lietuvių 
ateivių išrinktas į LT Sąjūdžio 
centro valdybą. Į Ameriką atvy- 
ko prieš 37 metus iš Virbaliu 
vaisė., Marijampolės apskr. Čia 
susipažinęs su anksčiau atvykti?

m. "
žmogus yra didžiausioji visuo

meninė vertybė„todėl valstybė jį 
vienpusiškai globoja ir sudaro 
sąlygas jam gyventi ir jo asme
nybei tarpti. Kiekvienas žmogus 
ir pilietis yra lygūs prieš . įsta
tymus. žmogus' gerbia teisę it 
teisingumą, savo darbą skiria 
šeimos, bendruomenės ir valsty- 

labui., šeima ir motiną1 yra 
ypatingoje valstybės globoje.

' ' IV. >'!• . ' •
Visų tautos narių vienybė te

gali kurti taūtos ir valstybės ge
rovę.
’ Valstybė rūpinasi sudaryti

Geriausi sveikinimai irlinkėjimai visiems
L'”'

. r K K K I IN K 1 T

JOSEPH W. KOVACH
i,.* r. J v. i


