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Vak. Vokietijoarinkimua laimėjo Adenauerio asmenybė ir JAV. 
— Nacizmas eilinio vokiečio nebetraukia. — Okidius sunkumus 
kenčianti Europa laukia išgelbėjimo U Amerikos. — Ligi šiol kie
tai laikinai Donom vyriausybė žada ufanegsti ir eiti | glaudesnius 

? 11111 ' Santykius su GomuHum Lenkija.

Sovietai dėjo visas pastangas pasigirti nei princas Otto von

įskaitant) Oderio - Neisės, sieną 
laiko galutina.; į

Ligi Šiol, Valu 
slėnių. Reikalų m 
malintą tautybių ui ____ _
Gomulkoe režimu siejo ąą vokie
čių rytinių, sienų pertvarkymu. 
Tiems santykiams užmegsti kliū
timi buvo pažiūra, kad Bonna ne
galinti turėti ‘santykių su tomis 
valstybėmis, kurios yra pripaži- 
nusios komunistinį rytų Vokie
tijos režimą. >

Karo metu Kauno geležinkelio stotis buvo sugriauta. Naujoji stotis taip atrodo.

o

pažeisti Vak. Vokietijos kancle
rio K. Adenauerio gerą vardą. 
Viskas nuėjo niekais. Tikrumo- 

, je, ne socialdemokratai, bet so
vietai yra patys didieji pralai
mėtojai per rugsėjo 15-sioa. rin
kimus Vokietijoje.Jie turėjo nu
stebti ne tik nepaprastu Aden
auerio laimėjimu, bet ir dideliu 
balsavimuose daly v avusiųjų 
skaičiumi. Vak. Vokietijoje 
urnų atėjo 88% turėjusių teisę 
balsuoti (JAV per 1956 preziden
to rinkimus balsavo 60.4%).

Vokietijoje laimėjo ne tik 
Adenauerio asmenybė, krikščio
nių demokratų unijos partija, 
bet ir JAV vadovaujama vakarų 
valstybių sąjunga.

itakMudua
Vokietijoje įvykę rinkimai iš

ryškino kai kurias vokiečių nuo
taikas- Jau žinoma, kad krašto 
gerbūvis buvo vienas didžiųjų 
akstinų balsuoti už Adenauerj. 
Neutralumo., politika, pasirodo, 
netraukia.,'' ‘ ųr’l vokiečių. Jie 
sutinką,''' " Mamit 
turi " " vakarų vamfbių
koaliciją. ♦

Vokiečiai, suprantama, labai 
pasiilgę abiejų Vokietijų apjun
gimo, tačiau nesutinka už tai 
mokėti Maskvos pageidaujamą 
kainą. Socialistai būtų linkę eiti 
į nuolaidas su Kremliumi, bet vo
kiečių daugumai tai nepakeliui.

Nacizmas jau nebegali pa
traukti šių dienų vokietį. Pvz. 
per pastaruosius rinkimus Rei
cho partija apkaltino JAV-es, 
bet per rinkimus gavusi vos 1 '/< 
balsų, negalėjo į Bundestagą pra
vesti ne vieno atstovo.

Ne taip seniai iš Kanados į 
Vokietiją grįžęs buvęs nacių vei
kėjas Saaro krašte Otto Strasse- 
ris, neturėjo jokios sėkmės pa
tekti į parlamentą. Spjovęs šūkį 
— "Vokietijoje jau nebėra na
cionalizmo”, vėl grįžta gyventi į 
Kanadą. ■.

Europa hmkia dolerių
Pasižvalgius po Europos kon

tinentą, lengvai įžvelgiami ūki
nės krizės reiškinįai. Infliacija 
yra palietusi ne vieną europinę 
valiutą. Jau pradeda ryškėti ir 
politinio pobūdžio neramumai.

Rugpiūčio mėn. nuvertinus 
prancūzų franką, kraštas susi
duria vis su didesniais infliaci
jos sukeltais sunkumais. Atsi
minus dar rūpesčius su Alžyru, 
tai nebus jokia staigmena, jei 
prancūzų valdžia pateks į naują 
chaosą ir į kabinetų kaitalioji
mą.

Gali būti nuvertintas ir britų 
svaras. Pradėjo silpnumo žymes 
rodyti ir olandų valiuta. Rugsėjo 
«_ 'mg suomjųiĄjjtakę,

Europoje dar pa- 
ancūzų finansų mlniste- 

ris neseniai pasiūlė sušaukti Eu
ropos monetarinę konferenciją 
.— jos tikslas sūderinti valiutinę 
^luŽtitas bangos plauna ir 

Vak. Vokietijos pasieaius, tačiau 
apie tvirtos vokiečių markės nu
vertinimą niekas Europoje ne
kalba. šiuo metu visų žvilgsniai 
krypsta į JAV-es. Tik jos su sa
vo doleriais galėtų padėti euro
piečiams išbristi iš finansinių — 
ūkinių sunkumų.

h

Vok iečiai ir Oderio-Neisės 
siena

Palankesnis žvilgsnis 
x * Lenkijos link-

Jau , netoli metai, kaip ‘ von 
Brentano vadovaujama ministe
rija susiduria su keleriopais 
spaudimais. Ji puolama dėl taria
mai netinkamai vertinamų įvy
kių rytinėje Europoje. O nuo 
praėjusių metų spalio mėn. Go
mulkos įsigalėjimo Lenkijoje fe
deralinė užsienių reikalų minis
terija vis labiau buvo skatinama 
pradėti politinius ryšius su Var
šuvos vyriausybe. Dar labiau pa
gausėjo kritikų balsai kai ir JAV 
pradėjo derėtis su lenkais ir nu
tarė jiems suteikti ūkinę para
mą.

Prieita prie to, kad užsienių 
politikos vadovams Bonnoje pri
kištas nenusimanysiąs rytinės 
Europos klausimuose. Girdi, tie 
politikai savo patyrimu ir išsila
vinimu per daug esą susidomėję 
Vakarų pasauliu.

Pučiant naujiems vėjams, įsi
kišant ir trečiąjį valdymo laiko
tarpį pradėjusiam Adenaueriui, 
dabar Vak. Vokietijoje jau nu
matyta pertvarkyti užsienių rei
kalų ministeriją. Ieškoma parei
gūnų, kurie, sakoma, dabgiau iš
laikytų šaltą kraują ypatingą! 
tokiais atvejais, kai ateina ne
palankūs pareiškimai iš komu
nistinių vadų.

Taigi, laikui bėgant atsiranda 
atoslūgio, suminkštėjimo žymių 
ir pas tuos, kurie labiau pasireiš
kė kieta kova. Vakarų vokiečiai 
bent ligšiol laikėsi pasigėrėtinai 
nuosekliai.

1990 m. V ____ ,
tautinė pnredS. parodos vietą 
dominuos 
minijaus tr .-'ibi

aukštų aliu- 
nto pastatas, 

simbolizuojąs Vetįezuelon ūkinį 
augimą. Po paira pastate bus 
restoranai' ir igų raštinės-

lietuYiai-trys partijos
IGNAS J.

Hitleris su Bismarku 
pralenkti...

Kai kas tvirtino, kad ameri
kiečių pajėgos Vokietijoje galėjo 
prisidėti prie socialdemokratų 
laimėjimą Pats kancleris buvo 
puolamas už jo atviras simpati
jas JAV vedamai politikai. Kas 
gi pasirodė? Bavarijoje ir Pfalco 
srityse, kur daugiausia sutelkti 
amerikiečių daliniai, už Aden- 
auerį atiduota didelė dauguma 
balsų.

Kraštas pasisakė ir už laisvo 
ūkio sistemą.

Jos širdis ir siela šių dienų 
Vokietijoje — prof. Ludwig Er- 
hard ne kartą buvo iškeltas 
Adenauerio kalbose. Ir pats Er- 
hardas visame krašte pasakė 89 
kalbas. Visur jis mėgiamas, nes 
ne kas kitas, o Erhardo laisvo
jo ūkio kapitalizmas su. krašto 
ūkiniu gerbūviu, prisidėjo prie 
Adenauerio lairtėjimo- .

Vokietijos rinkimų proga' at
kreiptas dėmeąys iry į tai,, kad 
krikščionys demokratai laimėjo 
absoliutlnę 50.2% baisų daugu
mą. Talretaa reišktnya Vokieti
jos rinkiminėje sisteasoje, lcai 
rinldmUota paprastai; dalyvauja 

< visa eilė partijų. Tokio masto 
• laimėjimu savo metu negalėjo

Iš Bonnos atėjo žinios apie 
naują Vak. Vokietijos politikos 
kryptį su Gomulkos Lenkija. 
Pats kancleris Adenaueris esąs 
nusistatęs siekti normalesnių 
santykių su Lenkija, tačiau drau
ge neatsisakydamas palankia vo
kiečiams kryptimi sutvarkyti 
rytinių sienų klausimą.
‘ Vak. Vokietija Oderio-Neisės 
sienos nelaiko galutina. Vyriau
sybė ir toliau laikosi nuomonės, 
kad toji siena,' Potsdame trijų 
valstybių galvų nustatyta, buvo 
tik laikinai pavesta lenkams ad
ministruoti ir čia galutiną žodį 
tegalės tarti taikos konferencija. 
Tuo tarpu S- Rusija su savo vi
sais satelitais (Rytų Vokietiją

IŠ VISUR
• NATO vykdyti jūros manev

rai, kuriuose dalyvavo šimtai 
JAV, britų ir kitų sąjungininkų 
laivų, baigti. Jie parodė, kad 
vandenys ties Norvegija yra rak
tas Atlanto vandenyno kontro
lei. Manevrai dar įrodė Islandi
jos salos strateginę svarbą Va
karams.

. • Sovietų agentai aršeniko 
nuodais Frankfurte, Vokietijoje, 
pavojingai apnuodijo 1954 į va-

karus pabėgusį a >vietų slapto
sios policijos kari linką Nikalo- 
_"j Chochlov. .7;

Jis gyveno'JAY-se, tik laiki
nai buvo'nuvykęs j V. Vokietiją 
dalyvauti rugsėjoį 15 d. įvyku
siame priešsoviett 
nizacijos suvažiav 
čiovas yra ne lu 
čiams davęs pareiškimus apie 
sovietinius vadus ir gyvenimą 
S. Rusijoje, v *

• Prancūziją vėl ištiko vyriau
sybė krizė. Svarstant Alžyro 
klausimus vyriausybė negavo 
pasitikėjimo. Už vyriausybę bal
savo 253 atstovai, prieš 279 at
stovai.

Taip ir' nuvirto aštuoniolikto
ji po karo Prancūzijos vyriausy
bė, kuriai pirmininkavo Maurice 
Bourges, 42 m. politikas.

• Anglijos karališkoji^ pora 
JAV lankys spalio mėn. 16-21 
dienomis.

• Iš JAV pabėgę Maskvos šni
pai Alfred Stern ir jo žmona 
Martha Dodd rugsėjo 30 buvo 
matyti jau Maskvoje. Prieš tai 
jie buvo sustoję Prahoje.

• Sovietų karo laivai, kurie 
nuplaukė į Siriją neva draugiš
kumo vizitui, taip pat nuvežė į 
Siriją didelį krovinį naujausių 
ginklų. Sirai sovietų laivus pasi
tiko kaip gelbėtojus.

sios policbi 
jų Chochlov.

Jis gyveno

Įės NTS orga- 
tne. N. Chruš- 
rtą amerikie-

Tokių priekaištų tarp sveti
mųjų pasitaikydavo ir pasitaiko 
pastaraisiais metais. Net ir tarp 
tų, kurie mus atjaučia ir norėtų 
padėti.

”Du lietuviai — trys parti
jos”. . . Taip, tai perdėta, sutirš
tinta. Bet tai vaizdinga, smar
kiai kerta. Ir kaikur kaikada be
veik atitinka tikrovei. Lygiai 
kaip seniau garsus, lenkams tai
komas "Polnische Wirtschaft”, 
lenkų ūkis, lenkiška tvarka.

Patys nevengiam mesterti sau 
kartų žodį. Tai rodo, lyg neljįjo- 
tumėm kritikos. Deja, nuo žodžio 
lig veiksmo pas mus ne visados 
taip greita.

Štai gyvenam tarp svetimųjų 
jau trylika metų, kaikas nuo bol
ševikų įsiveržimo Lietuvon, mū
sų "senoji išeivija” nuo senes
nių laikų. O kas? Prisimiršom, 
gyvenam tarp svetimųjų — kaip 
svetimi paukščiai. Lyg nežinotu
mėm, kad mūs stebi ir seku bvc- 
timos akys. Jei iš mandagumo ar 
užuojautos ir nepasako nieko, 
visdėlto daro išvadas ir pasiel
gia kartais pagal jas.

Kas mums daugiausiai priki
šama, tai mūsų išsibarstymas, 
susikiršinimas, iš’sismulkinimas. 
Tuo metu kai patys pirmieji re
gis turėtumėm suprasti, ko 
mums reikėtų, kad geriausiai ga
lėtumėm padėti Lietuvas laisvės 
reikalui.

SOVIETAI KEIČIA 
PLANUS

KITĄ SAVAITĘ
Dirvoje, be eiles gerų raši
nių, skaitysite ir nepapras
tai įdomų pasikalbėjimą su 
lietuvių pramoginės muzi
kos kūrėju M. Hofmekleriu, 
paskutiniojo karo metu iš
ėjusių ilgą kančių kelią ir 
dabar iš Palestinos persikė
lusiu į Muencheną.
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V. Rastenis padarys įva
dą j tautininku spaudas 50 
metų sukaktį ir pasiūlys 
planą, kaip tą sukaktį reikia 
atšvęsti.

♦
' Dr. M. Anysas papasakos 

apie vokiečių rašytoją H. 
Sudbrmanną, gimusį Mažo
joj Lietuvoj.

*
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- 
.aus- savo kaimynus ir arti
muosius Dirvą būtinai tuoj 
užtaikyti.

Ligšiolinis Maskvos vykdomas 
penkmečių planavimas pradeda
mas iš naujo perplanuoti. Vos 
prieš 21 mėnesį S. Rusija pradė
jusi savo šeštąjį penkmečio pla
ną jau jo atsižada. Dar praėjusią 
žiemą buvo numatoma planą 
keisti, vėliau Chruščiovas pra
dėjo vykdyti pramonės decent
ralizavimo planą, dar vėliau įvy
ko valymai Kremliuje.

O praėjusią savaitę partijos 
centre komiteto nutarimu šešta
sis penkmečio planas jau išima
mas iš apyvartos. Esą, visą pla
navimą suardė naujų žaliavų at
radimas ir didelė pažanga sinte
tinių medžiagų srity. Partija pa
skelbė, kad kitų metų pabaigoje 
penkmečio plano vietoje būsiąs 
įvestas pirmasis septynerių me
tų planas...

Vakarai naujus perplanavimus 
aiškina kitaip. Jei sovietai susi
duria su ūkiniais rūpesčiais ir 
sunkumais, tai čia tektų ieškoti 
visos eilės priežasčių — Vengri
jos sukilimas, jo padariniai, rū
gimas satelitiniuose kraštuose, 
netvarka ryšium su pramonės 
decentralizalija, sausra ir men
kas šio rudens derlius S. Rusi
joje, pagaliau vis labiau sunkė
jant! ginklavimosi našta — štai 

.kas verčia planuoti iš naujo...
Kad Chruščiovo padėtis dėl vl- 

,sų keitimų tvirtėtų -v- labai abe
jotina. Tai naujas ginklas vi
siems Nikitos užkulisiniams ir, 

, progos belaukiantiems priešams. 
I (rim.)

Taip, tas kaltinimas metamas 
ne mums vieniems svetur, o ly
giai latviams, estams, lenkams 
ir kitiems bolševikinio smurto 
išeiviams. Bet ar mums ir jiems 
geriau nuo to?

Anglams ir amerikiečiams jų 
majoritarinė parlamentų ir savi
valdybių rinkimų sistema nelei
džia veisti partijų, todėl mūsų 
susitrupinimas jiems dar mažiau 
suprantamas.

Iš kitos pusės, nejau lietuviai 
ilgiau tarp amerikiečių, anglų ir 
kanadiečių pagyvenę neišmoko 
geriau įvertinti tų pavyzdingų 
demokratijų politinės santvar
kos? Juk kai Vokietija, Italiją# 
Ispanija, ir ne viena mažesnių 
valstybių, vidaus sunkumams už
gulus dėl partinio chaoso nudar
dėjo diktatūrįnėn prapultin, rud- 
marškinės ir juodmarškinės ten
dencijos anglosaksų valstybėse, 
vienodą krizę sergančiose, nera
do jokio atgarsio. Dėl toa..pat 
sveikos ir nusistovėjusios parla
mentarinės santvarkos anglosak
sų valstybėse ten nebuvo ir ne
bus lengva įsiveisti ir rytietiš
kam komunizmui. Karo pralai
mėjimus pergyvenusios, bran
gios patirties pamokytos eina 
šiandien Vokietija ir Austrija 
tik prie dviejų, trijų partijų sis
temos.

Mūsų išeivijai, ypatingai Ame
rikoje .labai būtų pravartu pa
simokyti ir iš ko kito, iš taip va
dinamųjų raudonuodžių tautų li
kimo. Jas pražudė kovoje su bal
taisiais įsiveržėliais ne tik stoka 
arklio, vežimo ir geležies. Pati 
vyriausia priežastis buvo nepa
žinojimas sugyvenimo, nuolati
nės aršios ir kruvinos kovos tarp 
savęs. Nepaprastai įdomios ir 
gražios inkų, mayo, actekų ir ki
toniškos vakarų kontinento kul
tūras sunyko, o jų kūrėjai, išsi- 
likę saujelėmis, virto įsibrovėlių 
atėjūnų ar vergais, ar pastum
dėliais.

Mūsų išeivijos visuomeninė at
stovybė, Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, dar ir 
šiandien, po trylikos metų kar
čios patirties, kaip veidrodyje, 
kaip krikštole, atspindi išeivijos 
nesiliaujantį barstymasį ir tru
pėjimą. Komitetą sudaro ar de
šimties partinių susigrupavimų 
skirti atstovai. Pusė tiek parti- 
jų-partijėlių dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių* laikosi nuoša
liai. Regis kaikas komitetan įei-

nančių atstovų ”dėl tinkamų 
žmonių stokos’* atstovauja ne 
savo srovę arba net dvi, ”vieną 
prieš kitą tekančias”. Iš to fakto 
matyt ir bus atsiradęs pagalys 
”Du lietuviai — trys partijos”.

Tegul ir visi mūsų keturiolika 
ar penkiolika partinių organų su
siglaustų po vienu Vliko šiaudi
niu stogu, sunku jam būtų dau
giau kas nuveikti nei ligšiol pa
daryta. Kur susikryžiuoja ir su
sikerta daug srovių, vargiai gali 
virsti kas' kita nei verpetas. Iš 
vidaus ardantis ir griaunantis.

Mums reikia pradėti iš apa
čios, nuo kanalizacijos. Giminin
gos srovės, ir savo sveikatos ir 
aplink stebinčių svetimų akių 
dėlei, turėtų susirinkti, ar tik
riau grįžti vienon vagon. Kaip 
mūsų liaudininkai ir valstiečiai 
ūkininkai iš vienos, ir socialde
mokratai su socialrevoliucionie- 
riais iš kitos pusės bus padarę 
jau prieš penkiasdešimts metų. 
Katalikų bažnyčia nepripažįsta 
sektų, tai regis turėti priversti 
mūsų konfesines partijas: ir sro
veles, iš vieno ir to paties šalti
nio pasipylusias, grįžti prlę vie
no Dievo išpažinimo. Mffinįrtau- 
tai ir jos būtiniems reikalams 
visiškai pakaktų trijų, keturių 
partijų.

Bolševikinio komunizmo nega
lima vadinti kokia partija. Jei 
taip, tai reikėtų skaityti parti
jomis vagių ir plėšikų^sanbūrius.

Visuomeninė atstovybė Lietu
vos laisvei atgauti ir išeivijos 
reikalams rūpinti, pagrįsta tik 
trimis ar *keturiomis konsoliduo
tomis partijomis, turėtų visai 
kitokią veiklos jėgą ir kitą svorį 
pasaulio akyse. Juk siekiant 
mums, mažai tautai, išlaisvinti 
pavergtą Lietuvą, būtina skai
tytis sū pasaulio opinija. Būda
mi iš vidaus susidraskę, nieka
dos simpatijų ir paramos nesu
lauksim, ir dabar dar turimų 
Simpatijų neišlaikysim. Kovoti 
galės prireikti ilgai, ne tik de
šimtis, gal šimtą metų. Mūsų jė
gos mažės, dėl išsibarstymo ma
žės labai greitai. Jas reikia tau
pyti, konsoliduoti nuo pat apa
čios — ne tik išsaugoti, bet ir di
dinti.

Būtų geriau jei apie mus ga
lėtų pasakyti: "Lietuvos išeivija 
saiki partijomis ir joms darnu
mo nestinga”. Juk tik prisimin
kim: pavergtoj tėvynėje žinoma 
tik viena vienatinė tautinė lietu
vių jėga, ir nors tyli, bet prieš 
ją dreba niekšai išdavikai, nors 
visa nugara Maskvos durtuvų 
atsirėmę.

Tai vakarų Berlyno moderninis pastatas, amerikiečių dovanų Ber
lyno statybos parodai. Pastatas, tarsi moteriška skrybėlė, yra 

' netoli rytinės sienos.
•i
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įięjmdttL tampa sunaikinti arba 
‘sugadinti ugnies, kreipkitės į •.. 
tf». J. KERŠIS, dėl apkainavimo.
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~šįmėnesį daug kas skiria spau
dos talkai. Mat, po vasaros poil
sio ir laisvesnių dienų skaito, ’ 
kad pats geriausias laikas persi
jungti į prasmingesnį gyvenimą, 
daugiau dėmesio skirti laikraš- ' 
čiūi ir knygai. O taip pat geriau
sias laikas sugaudyti ir talkinin
kus, kurie atliktų šių moderni
nių laikų knygnešio pareigas: 
nesiryžtančius paskatintų ir abe
jojančius įtikintų.

Ir mes šį mėnesį pradedam 
talkos vajų, kuris patikrintų vi
sas reikalingas lėšas, kad nuo 
ateinančių metų pradžios Dirva 
pastoviai savo skaitytojus lan
kytų du kartus per savaitę. Tuo 
tikslu išdirbamas planas, kuriuo 
norima sutelkti reikalingą pini
gų sumą ir padauginti skaityto
jų skaičių. Į talką norime įjung
ti visus skaitytojus, visus Vil
ties Draugijos narius, o taip pat 
ir kitas tautinės minties organi
zacijas. Tik sutelktinėmis jėgo
mis įmanomi didesni užsimoji
mai ir jų sklandus įgyvendini
mas.

Pirmąją talkos plano dalį mes 
jau pradedame vykdyti- Priėju
sios savaitės pabaigoje, talkina
mi eilės mūsų bičiulių, visiems 
skaitytojams išsiuntinėjome 
kvietimus, kad vienkartine auka 
paremtų Vilties Draugijos užsi
mojimą — Dirvos dukartinį per 
savaitę leidimą. Iš savo pusės, 
aukotojams atsilygindami, pa- 
skyrėm tris gražias dovanas: fo
to aparatą, radijo aparatą ir ra
šomąją mašinėlę.

Mes tikime, kad skaitytojai 
mūsų prašymą supras, jį įvertins 
ir j mūsų kvietimą greit atsi
lieps. Mums džiugu, kad jau ra
šant šias eilutes, keli Dirvos bi
čiuliai atsiliepė. Tai pirmas ge
ros kregždės, kurios žada pava
sario džiaugsmą. Ir jis tikrai 
bus, jei visi mūsų prašymą iš
pildys.

ku požiūriu jie dar ir nebūtų pa
vargę.

Dar pusė bėdos, jei tuose pa
rengimuose sudaromos sąlygos 
ir meniniu požiūriu atsigaivinti 
ir su artimaisiais susitikti. Bet 
jei tuose pareilgimuose ir to nė
ra, tai gal jau neverta lankytojų 
tada kaltinti, nes tokid parengi
mai tėra malonūs tik rengė
jams.

Jei nuoširdžiai norime, kad 
lietuviški parengimai gausėtų 
dalyvių skaičiumi, būtinai retin- 
kim jų rengimą, būtinai gerin- 
kim jų turinį. O pagaliau, vieną 
kartą įsitikinkim, kad to pasiek
sim, jei visos tos vadinamos gi
miningos organizacijos pradės 
lietis j didesnius junginius.

Jei šiame Dirvos numeryje ra
šytojo Igno Šeiniaus rašiny sa
koma, kad'kur du lietuviai — 
ten ir trys partijos, tai jau drą
siai galima sakyti, kad kiekvie
nas lietuvis dalyvauja aštuonio- 
se organizacijose, į kurių susi
rinkimus jau jam atsibodo lan
kytis, nes jos visos panašiais 
tikslais įkurtos- Ar negeriau bū
tų dalyvauti vienoj ar dvejose 
organizacijose, bet jose sąžinin
gai pildyti visus įsipareigojimus. 
Tada būtų mažiau lakstymo, bėt 
gilesnis ir prasmingesnis darbas.

• Cleveland 
mos konkųt 
Jury komisija, kurią sudaro A. 
Auguptinavičienė A pirmininkė, 
P. Maželis — sekretorius, V. Ka
valiūnas, I. Malūnas ir1 J. Stem- 
pužis spalio 6 d. nuspręs, kam 
atiteks 10(10 dol. premija.

Konkursui gauta 17 veikalų. 
Jury komisija privalės atsižvelg
ti, kad veikalas būtų įmanomas 
techniškai ir vaidybiškai pasta
tyti mūsų lietuviškiesiems teat
rams.
• žinomoji Chicagoje kultūrinė 
Margučio radijp valandėlė Pel
kių Žiburėlis vėl pradeda savo 
darbą. Pirmąją literatūrinę va
landėlę po vasaros atostogų bus 
girdima pirmąjį spalio -mėnesio
" 'i--------------------------------------■--------------- -------------------

Turiningam susirinkimui' va
dovavo skyr. valdybos- nariai: 
pirm. Bakšys ir sekretorius J. 
Gaurilius. J. R.

Frankfurtu knygų j 
tinka f viso, pasaulk 
■dykloA4r>(_„. .
SuinterįBpUotįipji turės 1je,nai proį- 
gos ” “ —

mus

tau p
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GYDYTOJAI

TeL ofiso PRuojoct 8*1717 
Reiidencijos REpublie 7-7M8

Dr. S. Bieži* >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. valį, 

frečiad. ir selcmtd. ofiMs uždarytos..
SeJtad. tik nuo 1-8 vai. pppiet 

Bezid. 3241 W. 86th PLACE '

ą

TeL otfic’o EVerąląde 4-737U 
TeL butą GRacoland 2-8203 

*^Dr. Juozas Bartkui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Norvest Medical Ccntor
2336 West Chicago Avė 

Chicago 22, UL
VAL.: 1-3:30, 0-8:80 p. p. pirpiatL, 

antrad., kętviitod., peaktod.. 
Tik susitarus trečiadipąiaiš. _ 
11-2 p. p. toltadieniais.
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• Lieita'^jg grirė t.... .
Mątas.-Bagd9Bas, sulaukęs <2 mJ 
amžiįus. . ^ka' buvęs' 'Lietuvos 
dieninio redaktorius, Eito* dL 
rektorius ir ėjęs kitas paręigas;

r m^etą ąųįtao; Kun, A. Kateris, 
Mi ’Tpišėrąkasj K- J^šas, Kan- 
didatalĮi yrai A. Liudžiayaitis ta 
AJjasii^ . “

• Vihdųte. komitartijjta, CK U 
okupuotas. Jįlietuvoe lįUnįsterit 
taryba nutąrusi išlėiątii 10-tiės 
tomų sovietinę lietuvišką enci
klopediją; Pirmasis tomlas1 tiiiįs 
pasirėdyti 1^08 metais^ •' ‘ ’’ 1

• Jauna vjsuomeuininkė Cjra* 
-žiną. Sabgįlūnaitė išripltta įĮ- 
nois universiteto Chicagoje lie
tuvių ,reprę>entacinip klubo ptar 

Jgaįaiiūnajtė 
su’ jūros skautėms

7

y.Siialta 
'parapik^ 
lAvenuęg 
dtntų sky

: ■ . . f..

CHICAGOS 
TAUTININKAI 

PLANUOJA RADUO 
VALANDĖLĘ 

ALT S-gos Chicagos skyriaus 
susirinkime rugsėjo j!2 d. daly
viai parodė didelį susidomėjimą 
Dirvos sudažninimo reikalu. Po 
Sąjungos pirmininko inž. E. 
Bartkaus ir vicepirm. dr. J. Pa- 
plėno pranešimų apie istorinį po
sėdį Tabor Karmoje, diskusijose 
su konstruktyviom mintim pasi
reiškė: T. Blinstrubąs, V- Kas- 
niūnas, J. Dauparas, P. Vėbra 
ir kt. Diskusijose buvo svarsto
mi būdai įsijungti į tautinės min
ties spaudos stiprinimo akciją ir 
reiškiama viltis, kad Dirvos su- 
dažninimas tėra tik žingsnis į 
tautinės minties dienraštį.

•
Gyvai apsvarstyta skyriaus 

radijo valandėlės problema. Sky
riaus valdyba įgaliota sudaryti 
komisiją detaliam ALT S-lgos. 
Chicagos skyriaus savaitinės 
radijo valandėlės planui paruoš
ti. Valandėlei reikiamą laiką, — 
15 min. kas savaitę, — pasiža
dėjo nemokamai duoti Margučio 
radijas.

Po T. Blinstrubo informacijos1 
skyriaus valdyba įpareigota pa
rinkti 7 kandidatus tautinei sro
vei atstovauti sekančią kadenci
ją Chicagos Lietuvių Taryboje.

•
finai rink im a bUVO i&Uliniai 

“Pta
«Wi*mą grandiozinį konęertą

27 dieną. Programoje .dąlyvaus 
į Ąmęrikoje garą! solistė sopranas 
į Lity Pons, tenorąs S. Bąranauą- 

Z.„Z-Z^ ' 
t» Y*
......... . ' ’ ~

•
Lietuviškos organ i z a c i j o s 

skundžiasi, kad labai mažėja pa- 
rengimų-koncęrtų, vakarų ir ki
tų panašių pramogų lankytojų 
skaičius. Esą, jau sunku ką norą 
geresnio surengti, nes esi pri
verstas nešti didelę riziką ir daž
nais atvejais net nuostolius. 
Ypač tas sunkumas jaučiamas 
mažesnėse lietuviškose kolonijo
je.

Su tais skundais pilnai reikia 
sutikti. Bet drauge reikia paieš
koti ir priežaščių, ar kartais pa
tys rengėjai neprisistato tokių 
kliūčių, kurioj vėliau jiems pa
tiems pasidaro nebeperlipamos-

Pirmąja ir pagrindine kliūtimi 
reikia laikyti mūsų nesvietišką 
smulkėjimą steigiant gausybę “tų 
pačių tikslų organizacijų. Dąug 
organizacijų, visos nori visuome
nės paramos, visos tos paramos 
tikisi iš parengimų.
. Parengimų gausumas yra an
troji kliūtis, kad lankytojų alu
čius mažėja. Juk į savaitę, ei
nant po du kartus į lietuviškus 
parengimus, mokant po$2. 
niui, trijų asmenų šemaaprivęro- įr sii^on. orkestras iš 70 A- -T1“ —.... -• .. .....  ■
didesnėms •težmnma tos išlaidos . Koncertas skirtas Mari 
dar smarkiau pąauga ir jos pa- metų veiklai paminėti. Jo pra
sidaro vien dėl materialinių kaš-*džfoje bus pademonstruota fiį- 
tų nebepakeliamos, nors lietuvįš-' mas iš Margučio veiklos • ' •

a J

IMTUVĄ W .
Užstatykito rodyklę; 8 išpuikus degintuvas didina
ar mažina liepsną airtonĮatlškaį išlaiko lygią virimo tempera- 
tūtai Irtriė 'j<h pa«lėSkatt Padaro kiekviena puodą iO»ą Virtu- 
viję automatišku. Tiktai modtanus Gaiso virimai gali duoti ■

i J Dar vasarųs metu JAV ųp*“ 
doje; pasirodė įspėjimai apie' 'ga- 
Umąi azijatiškojo rĄpci jųiU 
dėnilją. Ė įVairiij kreišto valsty
bė ateinahčia 

ualrfftaių*tito;
tomtaUmtimtot 
iyo susirūpinta ’epktaninfa šios 
ligos įtobfidžiut i’'

7 . 7 . ‘ H J ■ I :
; Svėįkatos vyriausiu įstaigų 
vądoyai buvo apskaičiavę, fcaji

maždaug 80 miltonų kraštp jgy- 

kįu įsa.,
tftkstan- 

Jta gyvimtajųl tai neišvengiama 
itajli<7>tiį vląam viešajam' gyve:

mo- 
>•

’raŠčiai, vargiai galėtų veikti te
atrai jiT kiliai.’.'. ‘■

J Kada gripas užpub Aaieriką?: 

, Galiną ,<jftlykąą, atsikąs to
kių, kurie panjoą ranka. — ką 
čia kalbėti, ąpie milipninius su
sirgimus, juk esama priemonių 
užkirsti kelią tai pabaisai iŠ 
Azijos 1.. .

Aišku,' būtų gera, kad epide
mija šio krašto nepąliestų, tačiau 
daugiau tikėtina JAV Viešosios 
Sveikatos. įstaigos vyr. ęhdrurgo 
(vadovo) dr. L. E. Burųey įspė
jimui? Epidemija tątrai galiąs 
JAV ir jos pųc^Mą 
yėlyvą jUų nitų /udegį (spalio- 
lapkrįfio mėnesiai) ar žiemą, taj- 
gi tuo mėtų, kai atšals orąa.

Tų aiitorftetitigų 'sluogsnių 
nuomone, •‘prieš* tą ligą niekas 
praktĮškaf’-ittgįfltty atMsptrtt 
Maždaug per keturEas savaites 
tas grifas gali nusiaubti visą 
kraštą nuo Ramiojo ligi Atlanto 
vandenynų ir susirgimų aukomis 
būtų tarp 10 ir 20% visų gyven
tojų. Tat reiškia, kad 1 milionp 
gyventojų mieąte būtų bent 
200,000 susirgimų.

Lengvo pobūdžio susirgimai
Nėra ko per daug baimintis — 

azijatinis gripas savo pobūdžių 
primena seniau mūsų pažįstamą 
injluenzą. Tačiau liga žmogų pulą 
greitai, kiirgti teks 8-5 dkraas, 
tempęratūra (Fahrenhelt) sięką 
ligi 102-104 laipsnių, na ir pp 
ligos dar savaitę liks silpnumo 
žymės. Raumenų skausmai, ko: 
sulys,' gerklės perštėjimas, gąl7 
vos skausmai -t- štai būtini gri
po palydovai.

Lygiai bereikalingas baimini
masis, kad, girdi, būtų payojaus 
gyventojų gyvybei. Dabar, kai 
naudojamasi antibiotikais ar sul- 
tanomidaiB, nėra pavojaus, kad 
gripas žmonra nuvarytų j kąggg. 
1957 metai pelygintini bu19J18 
metais JĄV-sę buvusia gripo 
wni<lą«niia. lra<ln mirti., iitvaiu

—gą ’e’f jf;U'" " f?** 
ventojų, Tai nėra juokai, nes td; 
i h.- _ 4 :‘i J»."_ • __ . ——___ — — *—

mieste
!lų gyventojų, tai neišvi

įimui-^negalėtų tinimai veft- 
:tį įstaigos, fūstotų mokslas mo- 
i^kloee^būtų sųparaližuotas ąu- 
šisiek^nias, gal neišeitų ir^ teik-

inųz. 
revičiu^ ^Koncertą 

‘ į. Kultūros
r .

5 d», 8 vaL vakare, 
?_.555 Hųdson 

iesterio^N. Stu- 
I rengia didžiulį šo^ 
: ‘ ė=*——

JUS ESAT
SEKANTIS

I ■i Užmaukite stora vitčiuka

i
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JIM’S SPECIALIU PIRKINIU

”6” STANDARTINĖ TRANSMISIJA
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PLIUS TAKSAI, TITLE IR TRA^ĘR
1 . • ■ . • r'
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NEDAUG LIKĘ,

TAI PRAŠOM PASISKUBINTI ■Į-j. ".

įSTĄTYTASMSSO 
tl mtoą iki apkepino, viduti.

S leidžia jonu kep-
.. _—. ...—,. f i ar lengvai, dėl geriausio 
skonio. Jūs tiktai užstotos kontrolę, ir automatiškai Jūsų plyta
<nstoja, kada intoa ar paųkitis yra iikepęs taip, kaip jds norit*. ■ 

. AUT0MATIgKA įju.

KUODŽIO KONTRO
LE leidžia jums virti vi
sus pietus nebūnant na
mie. Tiktai Įdekite pietus 
I plytą, užstatykite auto
matiną laikrodžio kontro
lę, o pečius užsistoto ir 
iisijungia automatii k a i. 
Pietūs yra gatavi kada 
jūs grjžtat namo.

Dot Specialias Matęhless Gano Ply-
• tąs dabar .ppš myo GASO reikmenų prekybininką — 

Jokio {mokėjimo... 36 . njėhfsląi išsimokėjlmui.
■ Pasirinkite ii'šią tarsią niatėbleas rūšių: Caloric * Dixie-Ar- 

maid '• Estete Hardyiėk e. Kanmore '• Magic' Chef * Norge 
Ropdr e Sunrak-Grand * Tappan e Universal * Vemois

GAUKITE ė{ 82^5 PElUV KQMPL1KTĄ

(nu 
laktom)

300
KIJŲ MODELIŲ 

ŽEMAI ĮKAINUOTI fpu- IŠTIKUS GAISRO aįs kita’ ■- Ag'kštei'
tf - Kada; jūsų, uamki," arba ra- 7 

iBMlOe. ' tammi aitnaivinfl arba

1258 E. 105 prie SuperioiBS 
.. . ,.L ’ • '.

ATIDARYTA PIRAI, TRĖ^ PEN^TAD
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Stroh’s turi

Amerikos alus
negali lygintis

i

SOVIETINIO GYVENIMO VAIZDELIS

LAIKRODIS

kaimo 
staty-

DABAR Už VIETINES 
KAINAS!

ZOSCENKO Vertė Petkūnas

k'ė,

ko kito

. yra Šviesesnis

niekad 
kfiry- 

fcfląr te- 
e Mo- 

; pradė- 
oga”.

. Netpatyrimų, net- pasižadė
jimų, nei nuoiapkavimų... Tai

DeaimtnMČiui nuo jo
f •...

*V. RAŠTENI3

Turėjo, matyt, B. Sruoga ne
maža vargo bu savo pergyveni
mų aprašymu. Jis, atrodo, buvo 
pažadėjęs Juoa greit aprašyti. Ir 
tai padarė, nes po. to dar spėjo 
iš tos medžiagos ir inscenizaciją 

■ paruošti ("Pajūrio kurortas’-,; 4 
«>iksmų, 6 paveikslų tikrovinė 

genda teatrui).
Iš kaikurių dabar išspausdin

tų komentarų bei pasipasakojl- 
«ių spaudoje matyti, kad Balys 

ruoga buvo raginamas rašyti, 
reikštis, tad jis, be abejo, visų 
pirma ir pasirodė ragintojams 
ne su kuo kitu, kaip su "Dievų 
mišku” — Štuthofo lagerio per
gyvenimų aprašymu. Jr čia, ma
tyt, turėjo susidurti su kritika, 
greičiausiai kietesne, negu dabar 
R. šarmaičio prijungtoji. Svar
biausias kritikos punktas bus bu
vęs ir dabar R. šarmaičio tebe
palaikomasis priekaištas — ko
dėl Sruoga savo aprašymuose ne
iškelia rusų komunistų vaid
mens, kodėl jų net nemini, o kur 
paminėjęs — juos "per paikus 
drimelius” laiko ("Ruseliai bė- 
go, šunes juos draskė, esesinin
kai juos mušė, Zelionkė juos ko
rė”. ..). Aišku, taip rašyti visai 
nedera pagal "linijos” reikalavi
mus. R. šarmaitis ir dabar dar 
aiškina, kaip reikėjo rašyti:

"Stovyklose atsirasd a v o 
pasiryžėlių, kurie, nepaisy
dami gresiančių pavojų, su
tikdavo rizikuoti, įveikti di
džiausius sunkumus ir pa
bėgti, kad vėl įsijungtų i ko
vą prięš fašizmą ... Aišku, 
kiekvienas pabėgimas neap- 
seidava be aukų, bet ką gi 
tos represijos reiškia, paly
ginti su ta kančių jūra...”

Sruoga, tačiau, pasiliko prie 
tos nelemtos "beidėjinės”, bet 
natūralios žmogiškos pažiūros į 
lagerio rea)^
patį dalyką Scenai ("Pajūrio ku
rortą”), įvedamuose paaiškini
muose jis lyg ir tiesiog atsako į 
tą dabar šarmaičio kartojamą ir 
greičiausia jo paties ar kieno 
kito jau tada Sruogai sakytą 
priekaištą:

"Klaikios, kvailos, bepras
mės mirties neišvengiamu
mas, net jos būtinumas atsi
liepia gyvojo žmogaus elge
sio linkmėje ir formoje. 
"Šiandieną tu, o aš — rytoj” 
— koks gi skirtumas?! Ir 
vis dėlto pasąmonėje kažkas 
kužda, skambina; — žino
ma visdėlto geriau, kad šian
dien tu, o aš dar rytdienos 
luktelsiu...”

Vadinasi, Sruoga pasakojo ir 
vaizdavo, kaip iš tikrųjų buvo, ir 
nesutiko nebūtų dalykų dekla
muoti, nesutiko trimituoti parti
niam heroizmui, kurio lagery ar
ba nebuvo, ar. kuris nei prasmės 
neturėjo. (Pagal Sruogą, ruseliai 
jei ir bėgo, tai tik per padėties 
nesupratimą, tiesiog per kvailu
mą, instinktyviai bėgdami nuo 
kankinimų, o. ne iš komunistinio 
heroiškumo ar užsispyrimo "tęs
ti antifašistinę kovą". Pav., vie
nas bėgęs taip "planingai pasi-

tik <‘ipedįnį šaukštų,- 
lą j uoi tremti tikėdatnas 
į Tačiau, .matyt,!.k 
reikalavimais būtln 
komunistų* įf irubįi 
į !’Pitfūrio kurortą” Wti 
jvfeclė Ir porą 
tų, Ir pabėgimo organizavimą, 
nusisekusį pabėgimą, ir net-vie- 
ną tokį pabėgusį galų gale paro
dė leitenanto uhiformoj nišų 
tanke atvykstantį gelbėt] kali
nių, kurie esesininkų jau buvo 
jų pačių likiniui palikti. (Užra
šuose tokių faktų B. Sruoga vi
sai nemini), Vadinasi, šekit, jei
gu jau taip norit... Bet visa tai 
įvesta taip blankiai, taip neįtiki
nančiai, kad politinių kritikų ir? 
gi, matyt, nesužavėjo. O pats 
Sruoga tą savo ”Pajūrioktiror-‘ 
tą” iš abiejų galų aprašė pasta
bomis bei paaiškinimais, kuriuo
se permatomai stengiasi pasa
kyti: "Netikėkit, taip gi nebu
vo!” Jis rašo: .. ,

"Vadinamoji šv. Onos > 
bažnytėlė Vilniuje, tasai ar
chitektūros stebuklas, yra 
gi sudėta iš paprastų "na
tūralių” raudonų plytų, bet 
ji gi nėra — plytų krūva, 
čia plytos yra sukrautos pa
gal tam tikrą architektoniš
ką idėją; tąja idėja besiva
duojant, plytos atitinkamai 
suskirstytos, kai kur defor
muotos, nuskeltos, pašlifi- 
fuotoa, Paspalvintoa... "Pa
jūrio kurorto” nėra uždavi
nys fotografiškai atmušti 
nacių sureigztą lagerinę tik- 

'rovę. Dramaturgas ■— ne fo
tografas”.

• • •
Baigęs rašyti tą, regimai, rei

kalautą ir pažadėtą inscenizaci
ją, B. Sruoga vėl rašo pastabas 

i__1 kritikuoja savo kūrinio juod-
.galĮt, veikalra -sptektoMfai
perilgas teksią II ir UI veiksmus 
sujungti, daug ką juose išbrauk
ti (kaip tik tenai ir yra įvesti 
komunistai — sėkmingo pabė
gimo organizatoriai) ir t.t. Bet 
įdomiausias yra tų pastabų pa
skutinis skyrelis, kur autorius 
jau iš esmės pasisako prieš par
tijos reikalavimus literatūrai. 
Tas skyrelis pavadintas "Taškai 
ant i”:

"Visiškai suprantamas ir 
pateisinamas noras, kad ta
rybinėje literatūroje būtų, 
tariant, statomi ant ”i” taš
kai. Pageidavimas visiškai 
teisingas, tiktai vargas, kad 
šis sveikas veiksnys prakti
koje ne kartą virsta visiškai 
nesveika taškomanija: taš
kų tiek prikleksinama, kad 
to vargšo ”i” het visiškai 
nebematyti: išeina tokia 
"dešiovka” [— pigybė, men
kybė], kad net trys sieks
niai prieš vėją nuoboduliu 
dvelkia, šią maniją sugundo 
noras: viską pasakyti, nieko 
neapleisti, niekoneužmiršti, 
— kad skaitytojui ar žiūro
vui nieko pačiam nebereikė
tų galvoti, kad jis gautų jau 
visa gatavą, suvirškintą, — 
kad jam beliktų tiktai pra
ryti aptiekoje rūpestingai

■iŠ*?-t* '

de Įtodt dire” -i- "nuobodu- 
mo< sekretas—-d^ialik 

. ko nedAsakęe”.. .i./Q ra
jui pasidaryti nuobodi! 
paskutinis reikalas :ti 
jo moralinė mirti, L.I___
rašiny tų "taškų” ant ”1"

- tiek r2- -
kur 1 _ ____

kur paskutinėti, Sį kad ”i” 
> pasidaryt ų ?. įdomesnis, at

seit, gyvesnis, be pamoksli- . 
niriko pozos? fiįalp ar .taip; 
;’taįškųfi ant "tlgremėzdlji- 
mah X? yra memtto skonio, 
meniško saiko jutimo, me- 
nlškb thktė reikalAs. O šiuo 
reikalu ar nebūtų jau pats 
metas grąžinti pilietines tei
ses senajai išminčiai, for
muluotai : Caesar non supra 
gramaticos?!"

f. .

šis paskutinis sakinys, gal ty
čia lotyniškai parašytas ir neiš
verstas ("Cezaris ne augščiau 
už gramatikus", tai yra, nepa- 
mokys gramatikos žinovų. Raš
tų redaktoriai komentaruose iš
vertė: "Nė valdovas negali ne
paisyti gramatikos taisyklių")
— juk<tiesiog rėžia partijai į 
akis: Nors tu ir galinga, bet ne 
tau rašytoją kūrybos mokyti!

• • • -
Abu tie — tiesioginis ir in

scenizuotas, — konclagerio pa
vaizdavimai 1946-47 metais, kai 
jie buvo ką tik parašyti, be abe
jo, buvo didžiausia aktualija. 
Taigi būtų buvę visiškai natū
ralu, kad tie raštai tuojau ir 
būtų išėję viešumon, laikantis 
dėsnio, kad geležis turi būti ka
lama, kol karšta. Bet •.. Rank
raščiai politiniams kritikams, 
matyt, nepatiko ir nebuvo nė 
spausdinti, nė vaidinti. Pagaliau 
jie atsidūrė Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Instituto archyve: 
gavo numerius ir atsigulė lenty
nose beveik dešimčiai metų ...

Laimei, tie rankraščiai, drau
ge su visa eile kitų B. Sruogos 
tada dar nespausdintų raštų, pa
teko į kruopščių saugotojų ran
kas, kurie — ar formalios parei
gos, ar gal ir kilnesniais, sume
timais — juos gerai išsaugojo ir, 
papūtus šviežesniam vėjeliui, 
juos net dienos švieson dabar iš
kėlė.

la.Iršiame
1)” ant "I”

- ■

•
'V*:
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įmoj.būta keb- 
UkMekad ne- 

pa- 
, ei

gos-laišką P. 
rfojtj pirminin- 
'adoVui. Pama-

■
tuodsmi B. 8 
Cvirkgi, tkda i 
kul, ______ _
nykita tiktai: literatūros profe-1 
sorlus, vienas if Žymiausių rašy
tojų -i- Balys Sruoga rašo laišką 
ir maždaug alžkinasi -— kam?! 
— Ogi tokiam';aūioritėtui, kaip 
Petrukas Cvirka, ioniSi tegu ir 
ne be talento, bet.prieš B. Sruo
gą vistiek tebebūto .vaikėzas vi
sais požiūriais, ne tik- amžium. 
Bet reikėjo jam aiškintis ir jo... 
patarimų klausytis-... 1946 me
tų spalio 3 d. B. Sruoga taip ra
šo P. Cvirkai (Cituojama ne iš 
raštų IV tomo, o iš pirma minėto 
1956 m. "Lit. ir Men6”,'kur laiš
kas kiek pilniaus perduotas):

"Esu pratęs duotąjį žodį, 
ypač pasižadėjimą,, išlaiky
ti. Ir nesu tinginys. Man rū
pi, kaip aš išlaikysiu žodį, 
duotąjį T. Rašytojų susirin
kimui. Tačiau.kanldna mane 
kai kurios abejonės, dėl ku
rių laikau savo pareiga pa-

informuoti ir prašytį 
rimo.' ’ P'
' ;»į«u Mtipu surgau. uąują , 
kūrybos formą ir naują dar
bo metodą man kol kas dar 
sunku,__ to beieškodamas,
per ilgai sugaiščiai), — negi 
galiu žirioti, kada ir kaip 
sėkmingai pavyks man tai 
rasti. Greitu laiku nieko ver
tingesnio nepadaręs, vėl at
sidurčiau padėty, apie kurią 
man ir kalbėti sunku.

.Man atrodo, man tinka
miausia kol kas būtų pasi
rinkti tokią darbo formą ir 
metodą, kuriuos aš jau galiu 
laisvai pagal patyrimą nau
doti.

Konkrečiai: norėčiau pa
rašyti dramą, pagrįstą fa
šistinės katorgos [N. B.: čia 
vokikšas lageris jau pava
dintas katorga, kaip įr Sibi- 
rinė katorga] išgyvenimų 
medžiagą.”

Paaiškinęs, kodėl jam lengviau 
būtų tokį dalyką, ne ką kita, ra
šyti, B. Sruoga toliau aiškinasi 
P. Cvirkai, kodėl jis to 
nenorėtų rašyti:

"Imti medžiagą iš 
ar miesto tarybinės 
bos, — man kol kas dar sun
ku: kad galėčiau rasti tin- 

- kamus teisingus žodžius, aš 
pats turėčiau tuo gyvenimu 
pagyventi, — matyti tary
binius kūrėjus jų gyvenimo 
eigoje, — nuvažiuoti kartą 
kitą pažiūrėti, kaip kas vyk
sta — negana: nerasiu tei-

*8$ P8^!

' 7Šiuo tarpu surgsti.naują ,

Snark tarpkontinentinių raketų 
daliniui paskirtas vaddVauti pik. 
R. W. Beck. Snark raketos gali 

skristi iki 5000 mylių. •

spektyva mane stačiai gąs
dina, — juk bus gi manoma, 
kadi čia. mano blogos valios 
reiškinys! Tad aš ir norė
čiau imti tokią medžiagą, su 
kuria galėčiau kiek galint 
greičiau susidoroti ir dėl pa
sekmių būčiau kiek galint 
tikresnis...”
Ką gi didysis autoritetas P. 

Cvirka atsakė B. Sruogai į tą 
visaip išsisukinėjantį užuolan
komis einantį B. Sruogos laiš
ką? Minėtajame "Lit. ir Meno” 
numeryje apie tai tik tiek pasa
kyta: "P. Cvirka atsakė labai 
nuoširdžiu ir draugišku laišku, 
ragindamas B. Sruogą sukurti 
poemą apie tarybinio žmogaus 
didybę”.... žodžiu sakant, ”Pop 
svojo, čort svojo”...

B. Sruoga to Cvirkos ragini
mo visdėlto nepaklausė ir sulip
dė tą įsipareigotos inscenizacijos 
juodraštį, čia pat jį ir sukriti
kavo. Ir po to nesigriebė poemos 
apie "tarybinio žmogaus didy
bę”, o rašė visai ką kita: grįžo 
į savo pamėgtą sritį — istorinę 
dramą. Rašė "Barborą Radvilai
tę”. čia jis vėl pasinėrė į laikus, 
kur nerado reikalo mokytis "gra
matikos” pas tokius naujuosius 
"Cezarius” kaip P. Cvirka, R. 
šarmaitis ir kiti.

Deja, šis veikalas liko nebaig
tas. Autorius suklupo prieš kitą 
galią, aplinkiniams "cezariams” 
nenusilenkęs ir jų nepalenktas.

Tik Amerikoj ugnim virtas... virtas prie 2000

singų žodžių. Dabartinėje 
savo būklėje aš dar nežinau, 
kokiu būdu turėčiau pada
ryti, kol surasiu tą būdą, kol 
surinksiu medžiagą, kol su
planuosiu veikalą — para
šysiu — nusitęs, o kitų me
tų susirinkime sakys: va, 
žadėjo padaryti — nepada

rė — apgavo! šitokia per-

Tai ugnim virtas

užtat duoda

tik Stroh’s

puikų skonį

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

Lietuvą, Latviją, Estiją.
Pilnai garantuota ir 

oficialiai 
100 rublių $10.00 

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atseina $5.00.

Perlaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siusti perlaidų 

kiek nefrite.

GRAMERCY
744 BROAD STREET, 

Room 925 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

Nežinau ar tiesa, eBą Švencarijoj laikro
džiai labai pigūs. Sako, ten beveik nemoka
mai jų galima gauti, žinoma, gal šitie laikro
dukai tikras niekis, gal ir neina, bet kaip ten 
bebūtų — jie pigūs.

Mūsų smulkiosios mechanikos trestas 
šiuo pietų Užimtas kitais dalykais. Tikriausia 
jis vykdo daug didesnes užduotis, kaip tie 
laikrodukai. Gal jis gamina kilometrinius 
stulpus, o gal piliules nuo galvos skaudėjimų 
kaip tik tokiems, kurie dėl šito reikalo mirti- 

^hąi nervuojasi. Taigi, taip'sakant, Aš tikrai 
^nežinau. Ko. neko, bet laikrodžių mūsų smul

kiosios mechanikos trestas tai negamina.
Teisybės vardan reikia pripažinti, kad 

laikrodis kasdieniniam gyvenime nėra jau

• • •
Komentatoriai, užsimindami 

apie B.^Sruogos mirties anksty
vumą. prasitaria, kad to prie
žastisDavusi "hitlerinėje kon
centracijos stovykloje palaužta 
sveikata” (Literatūra ir Menas”, 
1956 m. vasario 4 d., 60 metų 
nuo B. Sruogos gimimo sukakties 
proga). Bet iš dokumentų neat
rodo, kad jis būtų grįžęs visiškas 
ligonis. Priešingai, matyti, kad 
tuojau stojo dirbti universitete. 
Raštuose yra 1945 metais uni
versitetui įteiktos, mašinėle ra
šytos ir B. Sruogos pasirašytos 
autobiografijos fotokopija; Ten, 
po trumpo mokslinės karjeros 
faktų suminėj imo, taip parašy
ta:

”1943-111-16 ^uėmė mane 
Gestapo ir išvežė į Štuthofo 
koncentracijos lagerį, iš ku
rio grįžęs 1945-V-13 vėl pra
dėjau eiti buvusias pareigas 
Vilniaus Valstybiniame uni
versitete. Jokiom politinėm 
partijom bei organizacijom 
niekuomet nepriklausiau, jo-

puikų skonį 
ir kitas

The Strofa Brewery Company, Detroit 26, Michigan

WRC0ME YOUR SAVMGS

DIRVA
LAUKIA

JŪSŲ TALKOS I

keliuose, kai išgirstu, kad jau mūsų šeimi
ninkė pakilusi. Bet žinote, ta šeimininkė nė
ra minutė j minutę punktuali ir kėlimasis ne
išeina visiškai tobulas. Be to ji serga sąnarių 
reumatizmu, tai pasitaiko, kad kokias pen
kias dienas iš lovos nepajuda. Taigi, žinok 
kartais, kad gudras, kiek laiko.

Bloga kartais žmogui be laikrodžio ir 
tiek. Kas svarbiausia, kad dėl šito nieko pri
sėtas dažnai >ir tarnybon pasivėlinti, žiūrėk 
ir sako viršininkas: 
. — Būkite punktualesnis, draugas, kitaip
būsiu priverstas pranešti kam reikia! ' 

_____ .___  ' Aš stengiuosi išsijuosęs, jau' pradėjau 
eina, žinpma, šiuo atveju gąlima kaimyno keltis net su vištomis drauge, 
pasiklausti, ar nubėgti stotta ir pasitikrinti Vasara tai kas kita, miela saulutė mano 
kelinta valanda, bet, tai matote, vis nepato- laikrodis. žinote, mano kambary'prie kros- 
gumai. Dažniausia būna, kad ir kaimynas * nies grindyse yra. didoka skylė.' Taip sakant 
laikrodžio neturi._____________________ ' skylė nežinomos kilmės. Kai pirmas saulės

laikas keltis.
Bet, žinote, kartą mane ir saulė, šis 

punktualusis dangaus kūnas, ėmė ir apstatė.
Pakylu iš pagalvio, žvilgtelėju mano laik- 

rodin, ligi skylutes dar toloka. Bus pusė sep
tynių, pagalvoju, tat dar galima pusę valan
dėlės nusnūsti. Taigi snaudžiu ramia sąžine, 
paskui laiku atsikeliu ir be strioko einu tar
nybon.

— Ir vėl pavėlavote, draugas!
Aš nenoriu tikėti.
— Kaip tai pavėlavau? — atsikertu.
—r. Taigi įsivaizduokit sako, net 20 mi

nučių pavėlavot.
— Broliuk, sakau, čia jau bus nesusipra- 

timamas, nesugaudau kaip čia yra.
— Gal tavo laikrodis vėluoja, — sako 

viršininkas.
,c , . _____ —Taigi taip ir bus, — sakau — mano

Pavyzdžiui, mano kaimynas už sienos, spindulys į šią skylutę įspindi tai būna tiks- laikrodis vėluoja. Ta skylė pradėjo vėluotis, 
keliasi kai girdi, kad ir aš jau pabudęs. Aš liai penkios minutės prieš septynias ir pats ° ne laikrodis. -

verkiant reikalingas. Kartais tai tik bereika
lingas balastas kelnių kišenei įįlėšti.

Kada darbą baigti tai jauti ir be laikro
džio. Einant gulti apseinama ir be jo. Prie 
valgio jis dar mažiau reikalingas, čia svarbu 
maisto kortelė, išsipūtusi piniginė, na, k pa
galiau, geras apetitąs.

Tik, žinote, rytais laiku darban atsikel
ti, tai be to laiko matuotojo sklandžiai neiš-

Cia pat jam ir išdėstau viską, kaip yra.
— Tai žinomas faktas — sako viršinin

kas. Aš pats kurį laiką orientavausi laikro
džio atžvilgiu pagal vinį balkyje. Tas balkis 
vieną gražią dieną smuktelėjo, taip sakant iš 
vėžių išėjo. Kad jį velnias grėbtų! Pas tave 
irgi ne kitaip bus. Pamatysi, greičiausia vi
sas namas bus susėdęs ir paslihkęs.

Vias namas nebuvo susėdęs, tik grindys, 
kaip vėliau konstatavau. Priežastis — me
džio kirminas. Taigi šitas mielas kirminukas 
suraižė balkį. Nuo to laiko mano skylė dvide
šimt minučių vėluojasi, šiaip, tai viskas tvar
koj.

Kaip priežodis sako: Darbštus pramuša 
visus ledus. Arba: Laikas ir kantrybė ir šal
pusnio lapą paverčia šilkų grožybe.

Kas žino, gal tas laikas netoli, kada kiek
vienas pilietis kiekvienam kišeniuj turės po ■ 
laikrodį ir. galės pirkti ne nežmoniškom kai
nom, kaip kad pas mus ligi šiol priimta.

...
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I ■
tų S-gos suvažiavimu (KSS) 
Chicagoje lankėsi iš TorontoaL 
vykęs LSB Vyriausiasis Skauti
ninkas v. s. Stp. Kairys, čia jis 
turėjo pasitarimus rinkimų rei
kalais bei kitų metų vasarą bū
siančios tautinės stovyklos Lie
tuvos Skautijos 40-mečiui atžy- 
mėti.
■ Iš Chicagos gautomis žiniomis

Skaitydami KAfcl būsite ge
rai informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips
nių iš karinės ir Lietuvos istori
jos retais paveikslais iliustruotų 
ir Lietuvos karių atsiminimui iš 
įvairių laikų*.

Metinė prenumerata 15-00; ra. 
lykite: KARYS,411 WlHoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.
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Mūsų bendradarbis pasakoja

kelionių ir patyrimu įspūdžius J. RAMUN1S, 
Capt. US£F (MC)
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šiame rajone, nors gal ir netaip 
įspūdingos, kaip kad YęlloWątone 
(abi šios vietovės yrą -tik apie 
300 mylių nuotoly nuo mūšų ba
zės).

Pats Reno miestas naktį atro
do įspūdingiau kaip dieną, būda
mas nušviestas įvairiaspalvėm 
reklamom. Las Vegas gi yra tik
roje dykumoje, kur niekur nieko 
nėra aplinkui. Man ir šiandieną 
sunku suprasti, kaip ir kodėl Las 
Vegas tokioje vietoje galėjo įsi
kurti.

{ šiaurės vakarus nuo Las Ve
gas yra pagarsėję Nevada Prou- 
ving Grounds, kur bandomi ato
miniai ginklai- Į tą rajoną bet 
koks atkeliavimas yra draudžia
mas, tiek civiliniams, tiek ir ka
riškiams, kaip žemės taip ir oro 
keliais'. Ten esama, keletas šimtų 
mylių nuotolyje, ir keletas kitų 
Atominės Energijos Komisijai 
priklausančių įrengimų.

Nors Utah valstybė ir gana 
daug kuo garsi, nors joje ar arti 
jos yra daug pagarsėjusių gak
tos grožių vietų, — jau minėtas 
Yellovvstone Wyoming valstybė
je, Twin Falls su savo garsia 
Sun-Valley (didžiausias ir gar
siausias Amerikoje žiemos spor
to, o ypatingai slidinėjimo cent
ras) Idaho valstybėje, Grand 
Canyon Arizonoje, gi Bryce Can- 
yon, Zion National Park ir Great 
Salt Lake pačioje Utah, vienok 
garsiausia Utah yra savo mor
monais ir jų Šventykla, — Tem
ple, — kuri stovi pačiame Salt 
Lake City centre.

Tikrumoje mormonai šią vals
tybę ir sukūrė. Tiesa, jau apie 
vienerius metus ar kiek dauginti 
prieš mormonų atvykimą, 1841 
metais, pirmasis baltasis žmogus 
apsigyveno nuolatinai Utah, pa- 
sistatydamas namą kur dabar 
yra Ogden miesto centras (šis iš 
medžių suręstas pastatas dar 
tebestovi ir yra turistų dąžnai 
lankomas). Tačiau kitų kolonis
tų čia kaip ir nebuvo. Tik me
džiotojai retkarčiais atklysdavo 
ir keleiviai kai kada prakeliau
davo link Californijos.

Apie 19 šimtmečio pradžią. 
Joseph Smith New York valsty
bėje ėmė skelbti naują religiją. 
Jos pagrindai man ir dabar dar 
nėra aiškūs, nors ir 15 mėnesių 
išgyvenau šioje valstybėje, kur 
daugiau kaip 50 '/< gyventojų 
vis dar yra mormonai ir kur tik 
dviejuose didžiausiose miestuo
se — Salt Lake City ir Ogden — 
kiek žymesnė gyventojų dalis 

i nėra mormonai.
Kaip ten bebūtų, jisai pasi-

* skelbė pranašu ir tvirtino, jog iš 
■ paties -Viešpačio gavęs akmeni-
• nes lentas su įrašytu šventojo

Lichtenšteino prtara» EmanuęliaUetuvių skautų tarpe.

Nereikią nė sakyti, kad 
tokių prajovų, kaip uraganai ir , 
tornado .niekądą nėra buvę ir , 
jie iš vis pasireiįkkia ne arčiau 
kaip bent poros šjintų mylių nuo
tolyje. Taip etatai POtvy-,]
nių čia labai reta, norą toriais ir 
pąsitaiko. Jie būn* tik tadą, kai , 
stiprūs karščiai riaįgą nutirpi
ną kalnuose daug sniego if drau- , 
ge užeina didąsiū, nei paprasti | 
lietūs. i

Bendrai paėmus, vanduo čia , 
yra Dievo paląinaą ir jo trūku- j 
mąs kaip tik ir neleidžia žmo- , 
nėmą gyventi dideliuose šios vai- . 
stybės plotuose. Juk ne veltui vi- j 
dutinisjryventojų tankumas yra 
tik vos virš 8 žmonių ketvirtai- ( 
nėj mylioj! Dar atsimenant, kad 
apie 3/4 visų gyventojų yra su- j 
sispietę plote, žymiai mažesnio- ■ 
me negu 1/10 visos valstybės 
ploto, tai gyventojų retumas di- i 
desnėje valstybės dalyje bus dar , 
geriau suprantamas. ’

Pągrindinį gyventojų užsiėmi- : 
mą galima padalyti į dvi dalis: i 
pramonė ( ypatingai kasyklų pra
monė) ir žemės ūkis. Petrytinė- ; 
je Utah dalyje, kur į vieną tašką , 
sueina net keturios valstybės, — 
būtent, Utah, Arizona, New 
Mexico ir Colorado, — randama 
kiek naftos ir žemės dujų, tačiau 
nė viena iš'jų nesudaro didesnio 
įnašo į bendrą valstybės ūkį.

Utah garsi savo variu, kurio 
čia iškasama virš 20% visos 
JAV produkcijos,, nors rūdos va 
ringumo procentas ir yra gana 
žemas, — siekia vos tik 1%.

Varis kasamas atvirose ka
syklose, tiesiog nuo žemės pavir
šiaus ir jokių urvų tose kasyklo
se nėra.

čia taip pat randama sidabro, • 
švino, cinko ir kiek aukso. Vie
tinis akmuo, vadinamas "Gold 
Stone”, naudojamas kaip papuo- 

I šąląs ir laikomas pusiau brang
akmeniu ("Semi-precious”).

Paskutiniuoju laiku čia iška
sama gana žymi dalis visos JAV 
urariijaus produkcijos ir mano
ma, kad mažai ištirtuose kalnuo
se šios, dabar taip labai reikš
mingos rūdos, esami dideli 
sluogsniai.

žemės ūkis įmanomas tik tuo
se laukuose, kurie yra dirbtinai 
drėkinami, čia auginama cukri
nių runkelių, bulvių, kviečių, o 

' taip pat kiek ir šieno. Verčiama
si kiek ir gyvulininkyste, nors ir 
nedideliais kiekiais.

Kur žemė nedrėkinaųia, tenai 
I ir galvijams ganytis žolės nepa- 
i kanka. Kur įvestą irigacija, ja- 
i vų ūkis yrą pelningesnis- Man 
- net stebėtiną buvo nąatyĮi, tik 
i čia atvažiavus, kaip puikiai vis- 
t kas auga šiose taip nepaprastai 

sūrios žemės lygumose. Net te
nai, kur plonąs druskos eiuogs- 
nis dengia ištisai visą žemę, vis
kas kuo puikiausiai sužaūu°j&> 
kai tik toji žemė gauną vandens.

Vaųduo kaip jau minėtą, čia 
nėra lengvai gaunamas. Daugu
moje atvejų jį reikia vamzdžiais 
atgabenti nuo kalnų, kur dideli 
ir ilgai gulintieji sniego klodai

Utah valstybė savo vardą ga
vo nuo ”Ute” vardo indėnų gi
minės. Tačiau indėnų čia dabar 
nėra labai daug, nors ir galima 
jų sutikti beveik kiekvieno mies
tuko gatvėse. Valstybė gana di
delė — dešimtoji savo plotu 
Amerikos 'Jungtinėse Valstybė
se ir užima 84,916 ketvirtainių 
mylių. Tačiau gyventojų joje ne
daug, vos tik apie 689,009 (1950 
metų surašymo daviniais). Da
bar bus kiek paaugus, bet tikrai 
dar nesieks 700,000.

Gyventojais ji yra tik 38-toji 
Amerikoje. Gyventojai labai ne
lygiai išsidalinę: vien tik Salt 
Lake City, valstybės sostinė, tu
ri apie 185,000 gyventojų. Be to 
šis miestas turi skaitlingus ir 
gyventojais turtingus priemies
čius (vienas jo priemiesčių yra 
penktas savo dydžiu "miestas” 
visoje valstybėje nors ir susisie
kia su sostine).

Išeina, kad Salt Lake City ir 
jo priemiesčiuose gyvena netoli 
pusės visų valstybės gyventojų. 
Be to, virš 80 7< gyventojų yra 
susispietę trijuose slėniuose, — 
Salt Lake, Utah ir Cache valleys.

Minėti slėniai gana maži, iš
skyrus tik patį Salt Lake valley. 
Betgi ir šiame pastarajame tik 
rytinis ir pietinis ežero krantas 
yra apgyvendinti.

į vakarus tęsiasi garsiosios 
Bonneville Salt Flats (lyguma 
kaip stalas, kurios "dugną” su
daro susikristalizavusi ir sukie
tėjusi druska), kur vyksta gar
sios automobilių lenktynės ir kur 
ne vienas automobilių pasaulinis 
rekordas buvo pastatytas. Išva
doje, 60-70',«' visų gyventojų gy
vena maždaug 50 mylių atstume 
nuo pačios valstybės sostinės.

Antras savo didumu miestas 
yra Ogden, į šiaurę nuo Salt 
Lake City ir tik 37 .mylių atstu
me. Jis turi apie 57,000 gyvento-j 
jų. Tarp dviejų miestų, kiek ar
čiau Ogden, yra Hill Air Force 
Base, kur dirba apie 1,500 ka
riškių ir 12,000 civilių (taip, dvy
lika tūkstančių!).

Pati bazė yra gana gražioje 
vietovėje, ąąt pjo^štikalnio, tarp 
ežero ir rytinių kalnų. Iki kąlnų 
papėdės -yrą tik 5 mylios ir iki 
ežero apie 7 mylios (tik per 
dumblą prie jo šioje vietoje ne
įmanoma visai prieiti). Ji yra 
4,788 pėdų aukštyje nuo 
lygio, bet tik trupučiuką 
kylusi nuo slėnio dugno.

Kalnai čia yra pusėtino 
mo, viršūnės siekia apie 
pėdų, tat jie kyla į viršų apie 
5,000 pėdų ar apie 1.&00 metrų 
nuo slėnio paviršiaus. O toks iš
kilimas yra ganą vaizdingas. Jų 
viršūnėse sniegas laikosi iki pat 
gegužės ar birželio mėnesio, gi 
rugsėjo ar, retkarčiais, spalio 
mėnesį juose ir vėl sninga. Tat 
sniegas čia matosi didesnę metų 
dalį.

Temperatūra, bendrai paėmus, 
yra gana švelni: šalčiausias mė
nuo yra sausis su 21-37 laips. F. 
vidurkiu (nuo — 6 laips. iki 3 
laips. C.); karščiausias mėnuo 
yra liepos su 65-92 laips. F. vi- suteikia pusėtinai drėgmės. Dėl 
durkiu (18-34 laips. C.). Tačiau 
žiemos metu šaltis yra pasiekęs 
ir 20 laps. F. (—29 laisp. C!), 
gi vasarą — net 105 laps. F. (40 
laips. C.)-

Drėgmė tiek didžiausiais šal
čiais, tiek ir didžiausių karščių 
metu, būna labai žema, tat nei 
karštis, nei šaltis nėra baisiai 
nemalonūs.

Vėjo čia taip pat maža ir tik
rai stiprių vėjų beveik kaip ir 
nebūna. Vidutiniškas vėjo stip-į 
rūmas — tik 9 mph, kas būtų 
tik apie 14.5 km. vai. Tačiau ret
karčiais pasitaiko ir stiprokų 
vėjų, nors niekada dar nebuvo 
stipresnės vėtros kaip 67 mph 
(107 km. vai.). Toks vėjas gali 
atrodyti baisiai stiprus, tačiau 
reikia neužmiršti, kad uraganas 
skaitomas tik tada, kai vėja§ 
viršija visą 100 mph, o baisieji 
tornado siekia dar daug daugiau.

r
Rašto papildymu —5 tą taip va-, 
dinamą "Book of the Įdprmopa”.

Tų akmeninių lentų niekas ne
matė, išskyrus tik dar vieną jo 
atverstą "apąštajją”. TąįJiąų joa 
būk -tai buvę perrašytos ’ įjj iš
verstos (sic!) į anglų kalbą, vis 
dar to paties Smith. .

Jo skelbiama religija susilau
kė gana didelio pasipriešinimo 
vietiniu niujorkiečių tarpe, nep 
tampat ėmė skelbti ir dąųgpą- 
tystę.

Kiek tų mormonų buvo tuo 
laiku susidarę, aš nežinau, bet 
jų buvo bent keletas šimtų. Vie
tinių "netikėlių" spaudžiami, jie 

apl.ęį.s,tį ąavOi. (tyvenamas 
.vįet^ė ir Per Peąnsylvania, O h i o 
ir kitas valstybes atkeįjavo į Illi- 
nojs, kur buvo kuriam-laikui ap- 
atatėję kažkur netoli IkĮississippį 
upėa kranto.,
. i jgįžliaųdami, jie tildai ener
gingai skelbė savo religiją ir jų 
būriai diena iš dienos didėjo. 
Vietiniams Illinois gyventojams 
jų skelbiamas naujas šventraš
tis, nepatikę, o ypatingai juos 
siutino daugpatystė. Thd prana- 
fas Joseph Smith buvų patupdy
tas į kalėjimą ir kiek .vėliau mi- 
nių8 j nulinčuotas. Dabar jisai 
skaitomas naujosios mormonų 
religijos pirmuoju kankiniu.

Jie gražią! gynė savo spalvas

(sks) Chicagos jūi“ų skautaį- 
tės dalyvavo metinėse Amerikos 
Skautų Chicagos tarytais sureng
tuose -irklavimo lenktynėse. Mū
sų jūrų skautų Kpt. M. Kukučio 
laivo įgula, vadovaujama vyr.

vietą. Pirmąsias 3 Vietas laimėjo 
amerikiečių jūrų skautų Viking, 
Seavrolf ir Flying Dutchman lai
vų įgulos. Mergaičių varžybose 
dalyvavo ir lietuvaičių įgula, ku
rią vedė vyr. vltn. L. Slėnys. Mū
siškės jūrų skautės laimėjo 2-ją 
vietą.

Rūgs, 7 d. buvo Chicagos jūrų 
skautininkų būrelio sueiga, ku
rioje aptarta šios vasaros jūrų 
skautijos jubiliejinė stovykla — 
jos atsiekimai bei pastebėti ne
tobulumai. Iškelta mintis, kad 
jūrų skautams reiktų daugiau 
tolimesnio bei artimo plaukioji
mo kelionių, žadama įsigyti pa
statų, tinkamų plaukioti ir upė
mis, tai būtų "canoe” tipo luotai.

Vyriausiasis Skautininkas 
Chicagoje

(sįrsj^ąryšy su koresp. Skąu-
y—WWĮ—Wl II I UI ■ ■! ,

Nedelsk nė vienos dienps, btet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

P E U Ž DĄ

,<7ff *

jūros 
tepa-

didu-
9,700

tos priežasties čia šiek tiek lai
koma ir avių, kurios ganosi kal
nų pašlaitėse. Tik visa nelaimė, 
jog daugumas kalnų pereina j 
stačiom sienom pagarsėjusius 
canyons, kur, žinoma, niekas ne
gali augti: nors drėgmės ir pa
kaktų ,bet ji ant tų uolų nesi
laiko, — tuojau pat nufeka žc 
nlyn.

Netolimoje kaiminystėje, nors 
jau ir kitoje valstybėje, yra du 
gana garsūs miestai, — tai Reno 
ir Las Vegas. Abu jie garsūs sa
vo lošimo kluhais. Abu jie yra 
Nevadoje ir toji valstybė yra 
vienintelė, kur "gembleriavimas” 
yra įstatymais leistas ir neskai
tomas jokiu’nusikaltimu.

Man pačiam dar neteko juose 
būti, nors ir daugelį kartu esu 
lėktuvu perskridęs virš Reno. 
Reno apylinkės yra nepaprastai 
gražios, gal pačios gražiausio^

$
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Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Avė. S.,

ĮVelland, Ont., Canada.
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ti skautų mecenato vaisto. Pr. 
Rako skautams pavestoje stor 
vykiavietėje prie Custer, JŲch.

Skautiškųjų redaktorių krizė
(sks) Iš Chicagos atėjo žinios, 

kad netrukus pasitraukia iš pa
reigų Skautybės Kelio darbštų- 
sis redaktorius psktn. Br. Juo
delis, kuris 1955 m. baigęs ba
kalauro laipąniu Illinois U-tą, vėl 
grįžta universitetan gilinti ko
mercinių studijų, kad galėtų lai
kyti valstybinius egzaminus. 
Chicagos skautininkų ramovė 
bando sudaryti redakcinį kMek- 
tyvą Sk. Keliui toliau tvarkyti-

Su ateinančių metų pradžią 
i žada pasitraukti sk. vadovų žur
nalo Mūsų Vytis vyr. redakto
rius psktn. Ęug. Vilkas. Jo ir 
red. kolektyvo tvarkomas MV 
per pastarosius metus suląukė 
nąųjų bendradarbių, sustiprėjo 
turiniu ir tapo populeresąis ak. 
vadovų bei akad. skautų tarė.

btatbmbnt 
aaoumED nr tmb act rok auoust

CZMKHT, AMO CiąCULATKMI Or
DIRVA, pub!foh*J to»*idy fat CUvcland, 

ON©, for OetoUr f. 1856/ z
f. Th« n*rt)*a arid addr***** of tb* pub- 

lUhag. •dltbr. aukot, tad taplnos
mtnanr P*bllah*x; . Tha . Amarican
UUumHoo Pma ARAAfo Aa*« •'VILTIS. 
,!nc. (No t foy p/pflt). U7J Ea*t 7.1 Si.. 
CUwUod >. OfcUi Edlltf t My«. Cafatefri- 
no*. >17 Corping Dr.. Ckv*2*n4 8. OhJp; 
M* ringio t «lltor: Baly* Caldiiftn**. 317 
Coptina D r.. Clavalsod I, Qhio. BusIma* 
Man* b* r: Baly* Ga i dilina*. >17 Cornlng 
Dr., Cleveland 8, Ohlo.

I. Tha owriar ta': (tf cMfMri V* • corpara- 
t km j Ha narna and ydtffMa pu*| be atated 
end alao Rnmadietalv therėėnder the name* 
anrf addreaaea of alpęklįoMart ęvnfna or 
holdinč I pefėenV or morė' of lota! amount 
af atocb. II not ovrped'by a <o*jM»ratlon. 
tha riamaa and addreeaaa ar. the-Itytyvtdual 
ownera mu»t be afyen. :'|f ovnrd by a part- 
nerąhlp or o t bar Mpįncorpogatad (irm. Ils 
name and addreae. ae <reu ta ibat of eaoh

' 1272
— - | U

_ . Farm.
>45 Ea.l

. Visus metus dirba skąųtybėjĮe

(sks) Psktn. Vyt. Černius visą 
vasarą praleido amerikiečių 
skautų stovykloje, kur dirbo 
kaip instruktorius. Grįžęs Chi- 
cagon jis tęsia studijas, ruošda
masis daktaratui. Mūsų skauti- 
joje Vytautas aktyviai reiškiasi 
akademinių skautų veikioje — 
organizuodamas žiemos stovyk-

individą*! ' maut I
Amerion LHhtUnUn PfaM 
• VILTIS'. Ine. (Not for ... ................

Sodu*. Mith'.J Kazy* X. Knrpte*. Z‘.Z -__
222 SI.; CTevHąnd, Ohio: VJnc^a Raatenla. 
1285 Dean SL, Brooklyn 16. N. Y.s Vytau- 

tnn Orintaa, 12529 V**htl Av*.. Clųveland 
8. Ohio; Baly* Gaiditina*. >17 Conttng Dr.. 
Cleveland 8. ■Ohlo.
’J.Tke UAoijrn bondholder*. įnoytgag**.. 

and other becurliy holdera otening or hol- 
dJne f percent br mote of i6tal amount 
of bond*. m o rt Katre*, br biher eecuriiic. 

į trai ,»ona.
,, .4r Paraaraphą 2 and > fncjnd*. in caaea 

ar holder. appaar. 
uęop lh* book* of Xh* cbmpany ą* ■ tni*t«<> 
or to aor pthtr fMbręlary nrfotfon. \|ia n*j>o 
af tn* per*on or ęorporaltoo fo( tehoni *ueh 

t*' Rtatamant* m
Ui* two par*Kr^Dhą *how affiant • Gili krtow. 
ladtt and b*Haf a* io tha 'cttcaatAoca* and 
COT\ditioha und«r vmich «jockh°lder* and 
Oidlv boJdera wbo do &pi appaar anon t!>e 
ooka of th* comp*upy a* trualea*. frold *tock 

and Mpuriila* <0 a ca(hae«» o<Mr than that 
of bona fid* owner.

5. The a ve ra«e numl>4* oi cople* of aach 
iasu« oi thl* pubHcation sold'or dlatribuied. 
through the mali* or. ulherwi*e, ta paid aul». 
•ėriber* dūrins tha 11 fobtilhi precedtng 
tha dau ąhoųm Abovę wf»: iThi* toforhta- 
Uon I* reouir*d fio»n eailv. w*eidy. aeml- 

and triWeeMv ''nly )
>5)2 Baly* GAIDZIUNAS

Edilor it Balina** M* nage r
Sijom to and •ubacribed before me tina 
30th‘ day of September. 1957.

(SEAL)
R. J. Abrahnni. 
Nolary Public 

My Cotnmialon e*plr«* Apr. 27. 1959.
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Vienos iš garsiausių rūšių, ”No Fade” sportiniai • 
marškiniai su įlgai pešiojančiais cotton ir rayon ra
šiniais, ar flannelette medžiagos. Pasirinkite iš di
delio pasirinkimo raštų ir spalvų ... ir visi šio sezono 
naujausi stiliai.'dydžiai maži, vidutiniai,'didelį ir 
ekstra ddeli.

Vyrų. Reg. 2.99 Orkm Megztiniai 
100% Orlvą, per g«lvi>, be rankovių . 
megztiniai, didelis pasirinkimas no--Y . (ACk 
rimij spalvų. Dydžiai, maži, viduti ,

Vyrų Marine T-Shirts 
Combed cotton, su nylon sustiprintu, 
kaklu, trumpos rankoves, T-sHirU ga
minti Ų. S. valdas marinama. Dy- 
džiąį 86-44, 1 dydžių didesni negu 

Pasirinklta i4 non-wilt ar minkšto kalnieriaaa' dydžiai.

teito....-lygio, .palvo..ir grąžto ražtaL mwa....ąfVH..p^voa..« a Tikr<?Arfįte cotton7ar 100% nylon'
14-17, fankot«. Ž245. ........ ‘ ................

HiįiminnnnhmHnniiniiitHimmHmimtHflimii
?i-;5 1 ‘ .V.‘{V/• ’

. Vyrų. reg. 2.29, ^įįąų parių rūšies

Broądcloth marškiniai
> >

v

, tenn>i«ml aaidets, Arguylea tinka dy- O - 
__ _______ ____________ __ _________ 'džiri??/Įą-ĮĄi .tamplABii ąnkleta tirt-

e . , Jtą <įyaąiM» i0,MA MgMra.
, Pa^i^ ir telefonu užmkyĮiaL 12

-. b^Yhe-MayiCo.’s Rėsęment Mėn’s Fmrnbhing Departmeht ■, '
• *.*
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Pagal Paul LEVE 
Atpasakoja L> W

ŽISMKH

Jau minėjau, kad savo veiklos pradŽipj*,! 
žvalgyba tebuvo maža organizacija ir, menk 
Todėl neliko nieko kito, kai '’tesirįpinti” art 
kurie karo atveju būtų numatomi priešai. > ;

Rytuose visas darbas buvo koncentruojama* 
bėjimul: jos kariuomenės sekimui ir apsaugai;nuo 
sios žvalgybos, žinių rinkimas Sovietų Rusijoj , nė 
tiškai vykdomas; apsiribota vien (rasitB|kąnČlų’progi 
Ir iki trisdešimtųjų metų pradžios tik pavieniais atsitikimai* tegu
lėta ten pasiųsti agentus bei patikėtinius.

Lenkai karo atvejui norėjo turėti 60 divizijų. Todėl rūpin
tųsi apie tą greitai augančią jėgą laiku viską patirti. Darbtte buvo 
padalintas į dvi dalis.

Pirmoji — suorganizavimas plataus vietinių žinių rinkimo 
tinklo. Tam buvo ieškomi ar j pasiunčiami patikėtiniai į visą*, svar
besnes vietoves su uždaviniu tik tuomet pranešinėti, -jei tep ka* 
nors kariniu ar karinės politikos atžvilgiu svarbesnio įvykstą. Pra
nešimus siųsti automatiškai, nelaukiant nurodymų ar užklausimų. 
Daugumas tų patikėtinių dirbo be atlyginimo — atseit iš patišven- 
timo. Turint didelį skaičių tokių bendradarbių darbas, vyko sklan
džiai ir jis davė apčiuopiamų vaisių.

Antroji dalis — sistemiškas lenkų armijos ir vi»ų jo* jun
ginių sekimas. Iš-dalies tai vien stropumo darbas, kruopščiai per
žiūrint lenkų spaudą. Iš žinių apie parengimus, nšlaimipgus atsiti
kimus, skelbimus gimimo ar mirties proga, viešįs konkursus kta- 
tyboms ir kt., buvo galima gan tiksliai nustatyti ^kariuomenės da
linių stovėjimo vietas bei jų per kilnojimą. Tačiau metams bėgant 
šis šaltinis vis menkėjo, lenkai suprato tokių informacijų svar
bą ir jas viešai nebeskelbė.

Aišku, kartu rūpintasi rasti lenkų karininkijos ir atitinka
mų įstaigų tarpe sėkmingai veikiančių šnipų. Tik jų pagalba yra 
įmanoma gauti nuorašus svarbių dokumentų: mobilizacijos pro
jektų, karinių planų ir apsiginklavimo. Šio darbo dažniausia imasi 
žmonės, turintieji savyje norą ką tai svarbaus nuveikti-pasirodyti, 
kas iš savo pusės juos padaro lengvai sugundomus pinigais. Ant
roji medalio pusė yra, kad jie taip uždirbtus pinigus lengvai mėto 
ir tuo atkreipia į save dėmesį. Sis reiškinys būdingas visiems lai
kams ir jam pakankamai pavyzdžių randame visuose kraštuose. 
Taigi ir Lenkijoje špionažo procesai privedė prie krainįhkijo* Per
sijoj imo bei apsaugos priemonių pagerinimo- Pradžioje net svar
biausiems dokumentams laikyti naudotas paprastas skardos dėžes 
imta pakeisti atitinkamomis spintomis ir seifais, kas žymiai pą- 

. sunkino agentų darbą.
Pažymėtina, kad be lenkų karininkų, puskarininkių bei val

dininkų, šnipinėjančių už pinigus, pasisiūlė ir dirbo visa eilė augš- 
tesnių a»ruenų> kuriems.materūĮlinė pusė nevaidino jokio vaidmens. 
Tačiau patyrimas roįfo ka<l nuo sistemhtinės vokiečių Slaptosios 
žinių tarnybos pradžios, maždaug 1866 m., didžiausi šnipai su svar
biausia medžiaga patys pasisiūlo.

Taip 1930 metais, vienam vokiečių žvalgybos skyriui prisi
statė lenkų karininkas Tolodzietzki. Jis dirbo lenkų slaptojoj žinių 
tarnyboje — Bromberge. šiam skyriui vadovavo tuometinis kapi
tonas, vėliau majoras Zychon, vienas iš gabiausių ir gudriausių 
lenkų žvalgybos karininkų. Dancige, prie Lenkijos valstybės Ge
neralinio Komisariato buvo atitinkamas šnipinėjimo punktas, kurs 
irgi buvo Zychon žinioje, čia besilankydamas, jis ta progą išnau
dodavo paskambinti vokiečių žvalgybai, tai ją pagildamas, arbą, 
jei būdavo įsigėręs, tai ir "vėžikiškai” iškoliodamas.

Ir štai vieną dieną atvyksta vokiečių žvalgybon minėtas 
Tolodzietzki, dirbęs pas Zychon, su galybe medžiagos iš Brombergo 
skyriaus. Vokiečiai pagalvojo tai esant vien provokacija ir jį pa
siuntė atgal. Po kurio laiko lenkai jį išaiškino ir kelių dienų bė
gyje pakorė. Tik po jo mirties paaiškėjo, kad pasiūlytoji medžiaga 
buvusi tikra ir labai vertinga.

Įdomus likimas kito agento, kuris vokiečiams parūpino tiks
lius davinius apie lenkų kariuomenės mobilizaciją' bei numatomus 
karo veiksmus. Jis buvo tikras meistras surasti Šnipinėjimui ga
bius žmones, o taip pat mokėjo su jais tinkamai apsieiti. Jo dėka 
tapo užangažuota" nemaža.augštųjų karininkų, esančių svarbiuose 
poetuose. Ir jis pasisiūlė pats. Pradžioje buvo nepriimtas ir nieko 
nepešęs išvyko atgal. Tačiau jam pavyko santykius SU vokiečiais 
nuslėpti ir likti toliau savo tarnyboje.

Kai nusivylę vokiečiai pastebėjo, kokios vertingos žinios 
buvo jiems pasiūlytos, jie ėmė jo ieškoti. Praėjo du su puse metų, 
kol pavyko pirmą kartą su juo pasikalbėti ir susitarti. Bet gi lai
kui bėgant ir jis buvo įtartas šnipinėjimu Vokietijos naudai. Tai 
nujausdami, vokiečiai atkalbinėjo jį grįžti Lenkijon. Tačiau tų 
patarimų nepaklausęs, o ir nenorėdamas apleisti savo mylimosios, 
išvažiavo ię buvo tuoj suimtas.

Prasidėjus karui su lenkais, jis kartu su šimtais kitų kali
nių buvo pėsčias varomas į- rytus. Kai jie ties Brest Litowsk pa
juto artėjančius vokiečių tankus, pašalino sargybinius >Įr išsilais
vino.

Minėtas agentas kreipėsi į pirmą sutiktą karininką, ”dasi- 
mušė” iki komendanto ir jį įtikino savo svarba. Po kelių dienų 
buvo pristatytas vokiečių žvalgybos skyriui — kaip tik tam kari
ninkui, kuris anksčiau su juo dirbo. Po trumpo laiko buvo panau
dotas prieš Sovietų Rusiją. Ir čia jis pasirodė labai naudingas- 
Prasidėjus karui su Rusiją dirbo fronto žvalgybos dalinyje, o tąip 
pat lavino agentus. Deja, vėliau vieno šnipo buvo iš pasalų nu
šautas. 1 ■ ■ ' • - ‘ •
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Vandos VaraneckaitėsAnkstyva rugsėjo Vakaras Ta- '■ 
bor Karmoje, šaltoka. Matai su
sirūpinusiais, bet užsidegusiais 
veidais būrį jaunų žmonių, sku
bančių su užrašų sąsiuviniais į 
salę.

Tai pirmųjų Santaros visuo
meninio veikimo kuępų dalyviai 
renkasi paskutiniajam savo susi-, 
rinkimui ir visų kursų įvertini
mui. Tos trys sunkios darbo die
nos kursuose jau prabėgo ir ry
toj prasideda visuotinas Santa
ros suvažiavimas.

Ketvirtą kartą pas nuoširdųjį 
Santaros garbės narį Jupzą Ba- 
chuną suplaukia santariečiai ir 
jų, svečia i iš visos Amerikos. Su
sitikimai Tabor Farmoje tapo 
jau nebe vien tik organizacijos 
suyąžiąvimai, bet - viso liberali
nio jaunimo darbo, ir pasiryžimo 
šaltiniai. Juose dvasiniai ir pro
tiniai įgauname jėgų ugdyti lais
vo lietuvio kelią išeivijoje.

Renkasi pirmieji suvažiavimo 
dalyviai. Prie .vartų verda rę- 
gistracijos darbas. Santaros iž
dininkas Horstas Žibąs pagelbė
damas J. Bachunui ir jo štabui 
tvarko ilgus svečių ir narių są
rašus. Pasirodo"kanadiečiai sve
čiai, atvyksta daktaras Girnius, 
Kalifornijos santariečių atstovė, 
Baltimorės merginų automobilis, 
vyrai iš Detroito. Ir mašina po 
mašinos iš didžiosios Chiėagos.

1 Salėje pilna žmonių — dirba- 
1 ma sąžiningai: krūvos lietuviškų 
' knygų iš už geležinės uždangos, 
’ daktaro Vinco Kudirkos parodė- 
1 lės eksponatai, iškarpos ir raštai 

gauti net iš Kalifornijoje gyve
nančio Liūto Griniaus, nepailsta
mai Santarai dirbančio, jaunųjų

tdailląinĮpl-Vandos Varaneckaitės 
ir KęstOčid Zapkaus kūriniai, vė
liausių žinių iš pavergtosios Lie
tuvos jaunimo gyvenimo lenta 
ryškinanti- nepalaužiamą lietu
viškumą. Ir gražios, didelės lie
tuviškos lėlės, atvežtos L. Čės- 
naitės.

Atsiranda pianistas ir po tru
puti prie jo muzikos salėje vyra
vusi bėtvarkė pradeda mažėti. 
Dąlia Juknevičiūtė, padedama 
Algimanto Mackaus ir Albino 
Vaitaičio, dėsto parodėles, Rita 
šimanskytė derina tapinius, o 
Leonas Sabaliūnas apstotas bū
rio merginų baigia suklijuoti 
šūkį: Žmogaus vertės matas — 
jo darbai! ?

Tai suvažiavimo šūkis, ryškia 
kryptimi nustatęs santariečių 
pasireiškįmus. Išeivijos aplinkai 
nugalėti iri jaunąja! kartai lai
mėti turime imtis vis didesnių 
ir didesniij. užsimojimų. Turime 
visą laiką darbais ryškinti gy
vąją lietuvybę; Trumpi trys San
taros gyvavimo metai, bet nema- 

■ žai darbų atlikta, nemažai visuo- 
i menės dėmesio sutelkta. Mums
• rašo ir vyresnieji, ir draugai, ir
• neprieteliai.. Ir gerai ir blogai 
, apie mus kalba. Apsnūdimo ir

konformizmo nuotaikas sunku 
griauti — bet gyvybiniai reikia- 

Dešimtą valandą ryto suskam
bėjo Vinco Kudirkos giesmė — 
Lietuvos Himnas. Skyrių atsto
vai bei Centro Valdybos pirmi
ninkas nušvietė platų pereitųjų 
metų Santaros veiklos barą. Pa
dėkos dirbusiesiems, uždaviniai 
ateičiai ir pereinama į pirmąją 
diskusinę temą — Santaros idė
jiniai bruožai.

V

Zenonas Rekašius gan plačiai 
įrodinėjo bendrą idėjinių princi- , 
pų naudą, Leonas Sabaliūnas sa- . 
vo pasisakyme ryškino skelbda
mas mintį, jog santariečiams bū
tų nepriimtina visą jų gyvenimą 
reguliuojanti pasaulėžiūra. Vy
tautas Kavolis tam tikrus ben
drus santariečiams principus, 
ypatingą dėmesį kreipdamas į 
laisvės problemą. Diskusijas, ku
rias teko nutraukti, pravedė Ju
lius Šmulkštys.

Penktadienio popietinę sesiją 
pradėjo Dalia Juknevičiūtė įves- 
dama diskusinę temą — Indivi
dualizmas ar kolektyvizras kul
tūriniame gyvenime. Debatai da
lyvaujant Liudui Šmulkščiui, 
Vytautui Vaitaičiui, Eglei Zaba- 
rauskaitei ir Ritai Žukaitei iš
ryškino gan aiškų daugumos pa
sisakymą už individualinę kūry
bą'ir jos ugdymą, nors ir buvo 
nukrypta į aktualią lietuvišku
mo ir tarptautiškumo problemą 
kūryboje.

Algis Grinius patiekė visai 
naują programos punktą — plok
štelių pagalba supažindindamas 
su lietuviškąja instrumentaline 
muzika. Du gan ilgi Dvariono ir 
Bacevičiaus kūriniai paįliustra- 
va lietuviškųjų kompozitorių kū
rybos skalę.

Sueinant 100 metų sukakčiai 
nuo Vinco Kudirkos gimimo yra 
nutarta ateinančius metus pava
dinti Vinco Kudirkos metais ir 
atitinkamai vystyti veiklą. Metai 
buvo iškilmingai atidaryti įdo
miomis Algimanto Mackaus min
timis apie Vincą Kudirką, Ku
dirkos Lietuvą, jo žodį ir dabar
tį. Kudirkos kūrybos ištraukas 
patiekė JuMus Lintakas ir Leo- 

i nas Narbutis.
Triukšmingas neorganizuotas

■ laužas ir šokiai užbaigė dienos 
programą.

Paskaitų dieną pradėjo dr. 
Juozas Girnius. Savo paskaitoje 
jis nagrinėjo šiandien taip svar
bią krikščionybės ir liberalizmo 
santykių problemą. Iš paskaitos 
ir diskusijų galima padaryti iš
vada, jog tarp jų egzistuoja ne 
tiek priešingybė ir kova, kiek 
visais atžvilgiais naudinga įtam
pa. Dr. Girnius gerai žinomas 
savo minčių gilumu, objektyvu
mu ir puikiu jų perdavimu. Jo 
paskaita buvo tikrai vertingas 
įnašas geresnių bendradarbiavi
mo sąlygų sudarymui tarp skir
tingų įsitikinimų lietuvių.

Pora dieną prieš tai Vinco 
Krėvės vardo literatūrinę pre
miją laimėjusio laureato Jono 
Meko paskaita savo aštrumu pa
liko neišdildomą įspūdį. Disku
sijų kai kurie dalyviai gal net 
per aštriai pasisakė prieš jo iš
keltąją dvidešimtojo amžiaus in
telektualui užduotį — griauti-

Organizacijos reikalams na
grinėti pravesti atskiri filisterių 
ir studentų posėdžiai. Studentų 
sekcijoje pranešimus apie San
tarą ir Studentų Sąjungą, jaų- 

' nimo organizacijas bei politiką 
davė Raimundas Mišauskas, Val
das Adamkavičius ir Gabrielius 
Gedvilą. Filisterių veiklos pra
nešimą patiekė Vida Grudzins- 
kaitė.

Ketvirti metai iš eilės suvažia
vimuose konkrečiai mezgami ry
šiai tarp mūsų tautos kūrybin
gųjų vyresniosios kartos elemen
tų (rašytojų, mokslininkų, meni
ninkų, politikų) ir jaunimo, šiuo 
metu santariečiai jau yra arti
mai susigyvenę su mūsų kūrė
jais. Ryškiausias to pavyzdys 
yra suvažiavimo literatūros va
karai. Retai rasime kūrėjui to
kią palankią atmosferą ir au- 

i dienciją. Nenuostabu, kad gali
ma tiesįog jausti ryšį, tarp ra-

Įr lenkų slaptoji žvalgyba Vokietijoje nesėdėjo rankas ąu- 
dėjūsi. Yra žinovų, kurie tvirtina, jog lenkai esą gabįąusįa tauta 
Šnipinėjimo srityje. Kiek jie pasiekė, vokiečiams paaiškėjo |ik 
užėmus Varšuvą ir suradus lenkų slaptosios žinių tąrnybos aktus.

Kai 1939 m. spalio, ąiėn. 1 dieną vokiečiai įžęngė į lenkų 
slaptosios žvalgybos ceptrinę įstaigą Varšuvoje, ęiĮsudskio aikš
tėje, jie rado apie 1QO uždarytų nedegamųjų spintiį. Specialistą! 
jas paeiliui atidarė, bet veik visos pasirodė ęsapčĮos tuščios, Tik 
Vokietijai skirtam skyriui ti, ; . “ .......

. nas vokiečių kariuomenės spaudos
‘ sui . . .. _ .... ......................

niai_ geografiniai žemėlapiai, visos adresų bei Vyriausios pa$to
. ' ' ’ , • ,?..A q '

direkcijos telefonų knygos ir pati kartoteką apie Sovietų Rusiją 
bei jos emigrantus visame pasaulyje. Tačiau nerasta jokių doku
mentų apie šnipus, dirbusius Lenkijos naudai.

Kelioms dienoms po Varšuvos užėmimo praėjus, vienas vo
kiečių karininkas bevaikštinėdamas po senus, dar caro laikais sta
tytus ir jau beverčiais likusius sustiprinimus, užsuko į Legionow 
fortą. Atidaręs vienas neužrakintas duris atsidūrė esąs patalpo- 
je-archyve su pilnomis lentynomis ir daugeliu supakuotų dėžių. 
Pasirodė, jog čia yra sukrauti visi lenkų karinių pasiuntinybių 
pranešimai iš Tokio, Romos, Paryžiaus, o taip pat aktai iš Brom- 
berg ir kitų skyrių, čia rasti dokumentai įgalino išaiškinti visą 
eilę šnipų ir jiems iškelti bylas.

Tarp kitų buvo iškelta byla šnipei šebinskai. Ji gyveno Dan
cige ir susidraugavo su vokiečių slaptosios gynybos valdininku. 
Kasdien su juo susitikdamas įgavo pilną pasitikėjimą ir pokal
biuose apie tarnybinę veiklą nepastebimai išgaudavo sau reika
lingas žinias. Vokiečių žvalgyba stebėjosi, kad apie viską, kas tik 
Dancige būdavo planuojama, lęnkai jau iš anksto žinodavo. Radus 
minėtus aktus paaiškėjo, kad majoras Zychon, panaudodamas įvai
rias spaudimo priemones, užverbavo šebinską ir ši ilgą laiką jam 
dirbo.

Rasįiejį dokumęntai nušvietė ir Sosuowskio bylą, vieną iš 
įdomiausių nuotykių kovojįe tarp vokiečių ir lenkų slaptųjų žval
gybų. Tas įyyko 1935 m., kai vokiečių slaptosios žinių tarnybos 
šefu jau buvo Caparis.

SosnQW8Ūi> atvyko Berlynan 1927 metais. Puikiai nuaugęs 
elegantiškas vyrąs, geriausiomis manieromis, tuoj pasiskelbė esąs 
"Tarptautinio.komiteto-kovai su bolševizmu” atstovas, dreifai ta
po laukiamu svečiu augštuoąe Berlyno sluoksniuose. O ir jis pats 
gy veno labai prabangiai. *

Jo patięs. pasisąkypm, įgyvendamas Berlyne jis. išleidęs 1,2 
milionųmarkių,Tai yrą‘ (Įauginu, negu metinė suma, skirta visai 
vokiečių slaptaja,! žynlgybai ijnĮięŠ.1933 meti^Į. .

snowšiįi ąųsi'pąŽinot’8U persiskyrusią ponia von. Falken-rąstą nemąŽą įdomios mecijfią^os: pil- Sosnmyšiįi ątiėipąžina,'8ūl persiskyrusią ponia von. Falken-
s vokiečių kariuomenės spaudos leidinių rinkinys, jŠ.dąlię* (Įaj; haym Ątrpdų, ;kąd. jinai‘tikraf jpylėjo, nekreipdama dėmesio. į jo 
išdavusių agentų pavardėmis. Taip pat gerai paruošti>iHtąri-, .flgėšį, Tą gilii^;si>>^ti3š’iaUko,,iturį ji rašė prieš pat savo mjrtį. 
4 I i—.Xnw.AlnV.iii. ..inm. n4—no.f Vni V.r-4n!.oL.o naZVn w,,'nAo ii— V—IVjo pusės, apie įmęilę nebuvo ;ir kalbas. Jiąai tebuVo įrankis šni-

pinėjimo uždaviniams atlikti.
Jos pagalba jis susidraugavo su dviem krašto apsaugos mi

nisterijos tarnautojom, šios, sužavėtos jo asmenybe, perdavė jam 
daugelio svarbių dokumentų nuorašus. Tarp kitų ir vokiečių stra
teginius planus.

Be šių meilės nuotykių, kurie tarnavo vien tik žinių rinki
mui ir kur jis įsimylėjusį tevaidino, Sosnowski dar draugavo su 
vokiečių operos šokėja Les Niako. čia jis buvo prašantysis, silpna
sis. Vienoje atvirumo valandėlėje jis davė šokėjai suprasti apie 
savo tikrąją veiklą, ši per, pažįstamą augštą asmenį tuos įtąrimus 
pranešė vokiečių slaptosios žvalgybas gynybos skyriui. Prasidėjo 
sekimas, įdodymų rinkimas ir, kai palengva viskas išaiškėjo, Sos- 
nowski buvo suimtas baliuje, kurį jis pats ruošė.

Kaltinamuosius teisė taip vadinamas Tautos Teismas. Sun
kiai kaltinamas Sosnowski gudriai gynėsi ir prieš kitus savo ben
dradarbius laikėsi taktiškai, juos neapsunkindamas.

Ponia von Falkenhayn ir viena tarnautoja buvo nuteistos 
mirties bausme, antroji — 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimu. Sos- 
novvski — kalėti iki gyvos galvos.

Ilgai jis nekalėjo. Lenkijos vyriausybė pradėjo derybas ir 
jį išmainė į keturius suimtus vokiečių šnipus.

Tuo laiku kai Sosnowski grįžo Lenkijon, jos Generalinis 
štabas "gavo” strateginius planus, specialiai vokiečių slaptosios 
žvalgybos pagamintus priešo suklaįdinimui, Įvyko, kas buvo tikė
tasi. Lenkai patikėjo tuos planus esant tikrais, o anksčiau gau
tuosius — tikruosius, palaikė falsifikatais, pagamintus su Sos- 
nowskio žinia. Už tai jis gavo Lenkijoj 12 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o Vokietija iš tos visos šnipinėjimo aferos neturėjo jokių 
nuostolių. ' ...

Admirolas Canaris, 1939 m., tuoj po Lenkijos užėmimo no
rėjo išaiškinti Sosnowskio likimą. Po ilgų tyrinėjimų, iš patikimų 
šaltinių paaiškėjo, kad artėjant frantui ir išleidžiant.iš kalėjimų 
kalinius, nubaustieji dėl tėvynės išdavimo buvo sušauejyti. Mano
ma, jog ir Sosnowski buvo jų tarpe. Paminėtina, kad karui pasi
baigus ųklicįo gandai, esą,‘jam pavykę Išsigelbėti ir jis vėl užsiimąs 
senuoju "amatu”.

(B u s d a u g i a u)

šytojo skaitančio savo kūrybą ir 
klausytojo.

Julius Kaupas patiekė novelę 
apie nuotykius Kūčių vakarą ka
ro metu.

Pirmąsyk mūsų' tarpe dalyva
vo poetė Liūną Sutema. Jos ei
lėraščiai greit pagavo klaus) .0- 
jus ir pririšo.

Jonas Mekas perdavė savo kū
rinį Vilkas. Vilko ir dvįdešim o- 
jo amžiaus žmogaus problema 
yra ta pati: nors ir šokti prie
vartaujamas vilkas nešoko, k et 
šoko tik jo silpnos kojos.

Artimai su santariečiais b:n- 
dradarbiaująs Algimantas Mac
kus paskaitė vėliausią savo vi- 
zinę poeziją.

Marius Katiliškis geriausiai 
įjungė auditoriją gyvu kareiviš
kų nuotykių humoru.

Vakaro programoje pasirodė 
jaunos dainininkės Daiva Mon- 
girdaitė ir Lilė Boreišytė, sudai- 
nuodamos po kelias dainas. Eilė
raščius deklamavo Mirga Vičiu- 
lytė.

Sekmadienio rytą iškilmingas 
aktas kiek vėlavosi, kol susirin
ko išvykę į netolimo miestelio 
bažnyčią. Paskaitą — Tautinė 
Dilema skaitė Gabrielius Gedvi
lą. Iškėlė jaunosios kartos dile
mą augant svetur.

Gausingi sveikinimai raštu ir 
žodžiu iš Diplomatinės Tar
nybos atstovų, Santarai artimų 
politinių ir visuomeninių grupių 
parodė visų jų Santaros veiklos 
teigiamą įvertinimą.

Veikliausio santariečio vardo 
varžybų laimėtojams Vytautui 
Vaitaičiui ir Birutei Danerytei 
buvo įteiktos dovanos, kursų da
lyviams duota prisiminimui lie
tuviškos knygos. Pristatyta ir 
nauja Santaros Centro Valdyba, 
kurios pirmininkas Valdas 
Adamkavičius tarė žodį.

Turime paminėti ir gautą ma
lonia paramą Santaros darbams. 
Visi projektai reikalauja nema
žai lėšų, o studentai dažnai ne
gali visko patys sudėti. Santaros 
filisteriai įteikė stambiausią su
mą 220-dolerių, Lietuvos Nepri
klausomybės Talka aukojo 150 
dol., Amerikos Lietuvių Rezis
tencinė Santarvė 50 dol. ir Lie
tuvių Valstiečių Liaudininkų Są
junga 25 dol. Iš pavienių asmenų 
paminėtinos dr. A. Mačiuikienės 
25 dol., dr. Pajaujo 15 dol., ir 
Jono čėsnos 10 dol. aukos.

Suvažiavimui pusikei s d a m i 
pirmininkavo Liudas Šmulkštys, 
Albertas Vaitaitis, Benediktas 
Mačiuika, o sekretoriavo Dalia 
Modestavičiūtė, Eglė Zabaraus- 
kaitė ir Birutė Danerytė. Išleis
tam humoro leidiniui Raudonos 
Akys dirbo tikrai milžiniškas 
redakcinis kolektyvas: D. Saka
lauskaitė, R. Žukaitė, A. Gri
nius, R. šimanskytė, V. Mali- 
šauskaitė, B. Danerytė ir J. Gi- 
baitis.

Šis suvažiavimas paliks ne 
vien jo dalyviams švente. Kaip 
laiške iš rytų vienas kolega ra
šo: ”Buvę negali jo pamiršti, ne- 
važiavusiej i kremtasi. ’.Tiki
mės, jog kitais metaią tiępu pa
skutiniesiems nebereikią, krimsti-' ...C s,_ v...
Tabor Farmoje.
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čiams atominę bombą pasiga
minti karo metu atsiėjo graži 
dviejų bilionų suma...

NATO kariniuose pratimuose parašiutininkų įsiveržimas į Danijos 
salą Zealand. Tūkstančiai vyrų buvo nuleista parašiutais ir tuoj 

jie užėmė visas svarbiausias vietas.

Lietuvių kunigaikščiai mušė 
rusus...
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Ar be reikalo jaudinamas!?

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI j SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETUĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

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

TeL 1N 7-7272, IN 7-6465
Mes nesiūlome mūsų klijentams brangių dovanų. Mūsų dovana tai 

pirmos klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas. 
Pristatymas garantuojamas gavėjo paraku. 

Siuntiniai išsiunčiami skubiai.
Priėmimo punktas:
Ne* York City, T8 Second Ava, T«L ORehard 4-1546. 

Mūsų skyriai: \
Detroit 12, Midų 11801 Jos. Campau Ava, TO*nsend 8-0298. 
Bartford, Coul, 651 Albaay Ava, CHapel 7-5164.
Los Angeles, CsliL, 121 So. Vermosrt Are, DUaHrk 5-8550. 
Philadoiphi* 23, Pa, 83$ North 7tk St, TeL WA 8-1747. 
Chicago, III, S741 W. 26th 8L, Tel. CR 7-2126. 
Neverk, N. J, 263 Markei St, TeL.MA 2-6037.
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Dorothy Thompson, garsi 
Amerikos, kolumnistė, neseniai 
išvedžiojo, kad be reikalo taip 
labai jaudinamasi dėl Sirijos. 
Girdi, Sirija rubežiuojasi su 
Turkija, Lebanonu, Iraku, Jor
danu ir Izraelium. Nė su vienu 
iš tų kaimynų Sirija nesanti ge
ruoju. O su Egiptu, su kuriuo 
Sirija bičiuliaujasi, neturinti 
bendros sienos. Sirai esą atsili
kę visais žvilgsniais — ir kariš
kai ir ūkiškai. Karo atveju, Ru
sija negalėtų padėti Sirijai.

Tegu bus ir taip. Bet prisimin
tina, kad šūvis nežinomame Se- 
rajeve užkūrė pirmąjį pasaulinį 
kąrą. Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse prancūzai šaukė, kad 
nekariausią dėl Dancigo.

Jei..taip, tai kodėl atsilikusi 
Sirija _negali užkurti trečiojo 
pasaulinio karo?

kų santykiai. Negalėjom susige- 
rinti nei gręsiant komunistiniam 
nei nacistiniam pavojui. Nesise
ka susigerinti nė dabar mirtino 
pavojaus akivaizdoj.

Didelė praraja skyrė žydus ir 
vokiečius. Bet pavyko per tą pra
rają tiltą nutiesti. Tarp lietuvių 
ir lenkų riogso tokia praraja, 
kad nesiseka nė planai padaryti 
tokiam tiltui.

Irgi apie Siriją
Draugas irgi plačiai prabilo ■ 

apie Siriją. Tą padarė rugsėjo 
16-tos dienos laidoje. Vedamasis 
taip prasideda:

"žinia, kad Sirija pasida
rė komunistiška, su sovieti
nėmis bazėmis, būtų ne to
kia liūdna, jeigu ji nebūtų 
lydima kitos žinios iš Arti
mųjų Rytų. Ta žinia yra, 
kad Egipto Nasseris yra ko
munistas”.

Tą žinią patvirtinęs New York 
Times. Toliau autorius aiškina, 
kaip mahometonizmas bus deri
namas su komunizmu. Vedamo
jo autorius rašo:

’falusulmo n ų pasaulėžiū
roje greta stovi dvi idėjos: 
rojus ir kardas. Jau Maho
metas savo raštuose pakar
totinai yra pabrėžęs, kad di
džioji islamo išpažinėjo lai
kysena yra kova, o rojus 
yra ne kur kitur, kaip kar
dų pavėsyje.

"šiandien, žinoma, iriąmo 
kardai yra metalo laužo nė- _ 
verti. Tuo pačiu ir jų rojus* * 
yra nustojęs savo gynybos. 
Tačiau šiandien yra atsira- 

, dęs kitas rojaus atstovas. 
’ Tai yra komunizmas. Atro

do,'kad mes esame akivaiz
doje fakto, kada šie du ro
jaus žinovai pradės aiškin
tis rojaus sąvoką”.

Svarbu ir įdomu bus tą reiš
kinį sekti. Bet nuo tos galimy
bės ateityje, mintis grįžta prie 
mums artimos dabartinės realy
bės. Būtent: kaip kardo klausi
mas stovi ne Mahometo, o Kris
taus inokslo šviesoje? Juk visai 
priešingai. Tai kodėl amžių bė
gyje krikščioniškos tautos savo 
tarpe taip dažnai naudojo kar
dą? Kodėl lenkai — katalikiška 
tauta — naudojo kardą prieš lie
tuvius, taip pat katalikišką tau
tą savo rubežiams praplėsti?

Lenkai neatsisako savintis lie
tuvių ir kitų svetimų žemių. Ar 
nėra būdo lenkams priminti, kad 
jų elgsena rodo, lyg jie būtų ne 
Kristaus, o Mahometo sekėjai? 
Jei atrodo, kad esame akivaizdo
je to fakto, kad mahometoniško 
ir komunistinio rojaus žinovai 
pradės aiškintis rojaus sąvoką, 

•tai kada būsime akivaizdoje 
mums daug svarbesnio fakto, 
būtent: kada katalikiškų tautų 
vadai pradės aiškintis susigeri- 
nimo ir krikščioniško santykia
vimo klausimus? Kas čia privalo 
imtis jau be galo pavėluotos ini
ciatyvos ?

Paklydo su priekaištu
Demokratų partijos vadai pa

kaltino prezidentą Eisenhowerį, 
kad jis nesigriebė griežtų prie
monių vykdyti teisių lygybę pie
tinių valstybių mokyklose.

Kadangi neramumai ir riau
šės kilo demokratų valdomose 
valstybėse, tai aišku, kad demo
kratų partijos vadai paklydo su 
savo priekaištu. Buvo logiška, 
kad demokratų partijos vadai 
kreiptųsi j saviškius pietuose su 
kvietimu, prašymu, raginimu 
vykdyti lygybės įstatymą. To jie 
nedarė. Mat kai rūpi politiniam 
oponentui įgnybti, tai nesilaiko
ma logikos, nepaisoma teisingu
mo ir neatsižiūrima į visuome
nės labą.

nes... tik ar,ne žymesni bei pa
jėgesni' vokiečiai'drirbą JAV ka
rinėje pramonėje, negu {jung
tieji sovietų mašinon. >.

Kai jšu atpuola šnipai su vo
kiečių mokąllninkųpasidarbavi- 
mu.kas ‘daugiau lieka? Ir čia 
štai tekiais Žodžiais* atsakb vfelį 
susirūpinę pagausėjusiai? sovie- 

lemia sovietinio inolulo, lšradta' 
guma ir pramonės iaimėjimaL

Tačiau 'patys komunistai turi 
savo paaiškinimą. Štai, vienas 
lenkų komunistas ne taip seniai 
pasisakė, kad, girdi, jei mes ką 
pasiekiame, tai tik savo socialis
tinės sistemos dėka.... Pasak 
komunisto, toji sistema savo .iš
teklių nešvaisto gaminti puikius 
automobilius ir kitus liuksusi
nius reikmenis turtingiesiems... 
"Mes savo išteklius naudojame 
krašto poreikiams patenkinti..."

ŠI.A136 kuopos susirinkimas
{vyks spalio mėn. 6 d. 11 vai. 80 
min. Dirvos patalpoje. Visi na
riai būtinai kviečiami dalyvau
ti.

ras, dainuos Johann Strauso 
operetėje šikšnosparnis Alfredo 

■ rolėje.

VAKARAI SPĖJA SOVIETŲ GINKLŲ 
MĮSLĘ

Sovietai —išteklių kaupimo meistrai. — Karinu 
pajėgumas neša ir pavoju*

Negrai privalėjo geriau 
pasirodyti

Kai pietinėse valstybėse nepa
vyko tvarkingai ir, ramiai pra
vesti integraciją mokyklose, tai 
buvo natūralu, kad negrai jau
tėsi apsivylę. Bet atsirado jų 
tarpe ir tokių, kurie perėjo kan
trybės rubežius. Sakysime, vie
nas negras, pasižymėjęs muzi
kantas, buvo skirtas vykti į Ru
siją koncertuoti. Kai riaušės ki
lo, tai jis atsisakė Rusijon vykti. 
Dargi grubijoniškai pareiškė, 
girdi, po velnių su tokia valdžia, 
kuri tiek tegina jo rasės žmonių 
teises.

Jis, matyt, neįsivaizduoja, kad 
jei Rusijoj žmonės staiga įgytų 
tokią laisvę ir tiek teisių, kiek 
negrai turi Amerikoj, tai jie ten 
pajustų visai naują, nepalygina
mai geresnį gyvenimą.

Medžiaga komunistų, 
propagandai

Sakoma, kad riaušės dėl inte
gracijos pietinėse valstybėse su
daro medžiagą komunistų pro
pagandai prieš Ameriką.

Taip gali būti. Bet panašiuose 
atsitikimuose propagan d i s t a i 
kartais susilaukia visai priešin
gų davinių. Yra buvę taip: prieš 
10 ar daugiau metų Detroite bu
vo įvykusios riaušės, kur įsiki
šusi policija vaikė juodukų mi
nias. Maskvoje tuoj buvo rodo
mas filmas. Propagandistai sekė 
publikos reakciją. Ten policijos 
grubijoniškas elgėsys su minia 
nesudarė maskviečiams ypatin
go įspūdžio. Su tokiais vaizdais 
jie apsipratę plačiojoj tėvynėj. 
Todėl jiems į akis metės visai 
kitkas. Maskviečiai, sekdami mi
nėtą filmą, staiga ėmė su nusi
stebėjimu daryti tokias pasta
bas:

__Va, tie negrai batuoti.
Daugiau tas filmas niekur ne

buvo rodomas.
Jei dabar raudonieji propa

gandistai cituos minėtą negrą 
muzikantą, kurs pasakė, kad po 
velnių su Amerikos valdžia, tai 
natūralu, kad Maskvoje kils

Vokiečių ir žydų susigerinimas
Dar prieš parlamentarinius 

rinkimus Vokietijoj buvo žinių, 
kad .Izraelis pasiryžęs užmegsti 
diplomatinius ryšius su vakarų 
Vokietijos vyriausybe. Dėl dau
gelio dalykų jau buvo susitarta. 
Bet vykdymas atidėtas iki po 
rinkimų. Laimėjęs Adenaueris 
greičiausia tuos santykiu^ ir su
tvarkys. Nepaisys, kad tuomi jis 
užtrauks arabų nepalankumą.

Na, o santykiai tarp žydų ir vo
kiečių dėl visiems gerai žinomų 
priežasčių, buvo tokie, kad ro
dės, jog šimtmečio neužteka už
gydyti tas žaizdas. O užteko ir 
dešimtmečio.

čia prisimena lietuviu ir Jen-

Po paskutinio sovietų pasigy
rimo, kad jie pagamino ir išban
dė tarpkontinentinę raketą, va
karuose kyla visai suprantami 
klausimai: kodėl sovietams Pa
vyksta pasigaminti nepaprastai 
daug kaštuojančius ginklus? 
Kuo galima paaiškinti, kad atsi
likęs, žemo gyvenimo lygio kraš
tas, karinėje gamyboje neatsi
lieka nuo turtingiausių pasauly
je J AV-ių?

Žinoma, visa tai įeina ir į tau
tinio prestižo ar ambicijos sritį. 
Tat mums ir netenka stebėtis, 
kad šio krašto viešoji nuomonė 
vis dažniau imasi svarstyti to 
sovietinio karinio sugebėjimo 
klausimus.

Mums tenka džiaugtis, kad 
įtakingieji šio krašto laikraščiai, 
pvz. NY Times teisingai nurodo 
to pajėgumo priežastis.

Keturis kartus stebino pasaulį
Pasibaigus antrajam pasauli

niam karui iš Kremliaus pusės 
atėjo keturi pranešimai, turį ry
šio su pasiekimais didžiųjų kari
nių ginklų srity. Kiekvienam tų 
pranešimų nuskambėjus, ameri
kiečių ir kita Vakarų viešoji nuo
monė bematant iškeldavo klau
simą — kuriuo būdu sovietams 
tai pavyko pasiekti?

O tie keturi, Vakarus susimąs
tyti privertę pranešimai prasidė
jo 1949 metais. Anuomet prezi
dentas Trumanas nustebino pa
saulį savo pranešimu apie sovie
tus, išsprogdinusius atominę 
bombą. Mažai kas ir tikėjo, kad 
vos ketveriems metams praslin
kus nuo Hirošimos, sovietai su
gebėtų ką nors rimtesnio pasiek
ti atomo srity. Juk ir amerikie-

Kaltinti sovietiniai atomo 
šnipai

Ne, sovietai patys negalėjo to
kios bombos pasigaminti —ši
taip kalbėta Vakaruose. Grei
čiausia, spėliota, Sovietai su sa
vo šnipais pasivogę atominės 
bombos paslaptis... Be to, labai 
galima, kad tai vokiečių moksli
ninkų darbas.,.. Ną — šitaip 
svarstė net ir atsakingi politiniai 
vyrai Vakaruose — tai tik apga
vystė ir daugiau1 jokių bombų 
sovietai nesugebėmpasigaminti.

Praslinko dar'tetveri metai. 
1953 metų rugpiūčib mėn. Mask
va vėl pranešė, kad jau turi, ar 
netrukus pasigamins vandenilio 
bombą... Sis pranešimas buvo 
dar nemalonesnis, nes pajusta 
pavojus Vakarų pranašumui — 
šie vandenilinę bombą buvo iš
bandę vos prieš metus laiko.

Ir vėl rastas trumpas atsaky
mas — žinoma, kalti tik sovie
tiniai šnipai. Juk ar nepabėgo 
pas sovietus tokie specialistai, 
kaip Fuchs ar Pontecorvo?

Kaupiame milžiniškus 
išteklius...”

Tai eilinio komunisto nuomo
nė. Tačiau ir viršūnių nusistaty
mas panašus, nes šių metų rug
piūčio, mėn. 31 d. Izviestijose 
maj. gen. G. I- Pokrovskis, ry
šium su raketiniu džiaugsmu, iš
dėstė mintį, jog, girdi/'sovietinis 
mokslas vėl pasauliui davė pa
vyzdį, klek daug gali planinga 
mokslo ir technikos plėtra ir mil
žiniškų jėgų ir išteklių sukaupi
mas .... Jis tegalimas sovieti
nėje valstybėje...”

Kad sovietai visus išteklius 
meta į savo karinį pajėgumą, tai 
mums gerai žinoma, gal tik ap
gailėtinai per mažai {tai dėmesio 
skyrė šio krašto kariniai ir poli
tiniai sluogsniai, jau nekalbant 
apie gyventojų mases. Maždaug 
nuo 1928 metų jau ir Stalinas 
buvo atkreipęs dėmesį, kad vis
ką tenka koncentruoti kariniam 
pajėgumui stiprinti.

Viėna tokių silpnų vietų, tai 
vidinis kovos dėl valdžios. Masi
niai gaminant ginklus sunku ti
kėtis, kad tą silpnybę būtų įma
noma pagalinti. Antra, totalita
riniame režime atsiranda reika
las koncentruoti ir ribotus ištek
lius. Visa tai verčia sovietų gy
ventojus kęsti nedateklius, o ry
šium su tuo atsiranda politinio 
ir ūkinio {tempimo reiškiniai.

Uždraudė konkurenciją
Prieš kurį laiką A. Glodenis 

su V. Strimaičiu nupirko iš An
tano Kazilionlo kepyklą, Sowins- 
ki Avenud. Pirkimo sutartyje 
buvo pažymėta, kad A. Kazilio
nis nesivers duonos kepimu nei 
pačiame Clevelande, nei jo apy
linkėse. Bet tik pardavęs kepyk
lą, tuoj susižinojo su vienu ke
pėju Clevelando vakaruose ir 
pradėjo jį mokyti kepti lietuviš
ką duoną. A.-Glodenis su V- Stri
maičiu pasiskundė teismui ir 
pereitą penktadieni, rugsėjo 27 
d. teisėjas Samuel Silbert už
draudė Antanui Kazilioniui mo
kyti kitus duoną kepti ar iŠ viso 
verstis duonos kepimu 100 my
lių spinduliu aplink Clevelandą.

(ak.)

klausimas: ką Amerikos valdžia 
padarė tokiam juodam savo pi
liečiui? Areštavo ir kalėj iman 
uždarė? Gal nužudė?

Koks turės būti maskviečių 
nusistebėjimas, kai sužinos, kad 
tas negras kaip buvo, taip ir te
bėra laisvas.

Ketvirtasis pranešimas
1955 metais sovietai pasirodė 

su savo tolimo skridimo spraus- 
miniais bombonešiais ir šie pa
sižymėjo motorais, žymiai galin
gesniais už Vakaruose turimus, 
šį kartą visuomenės dėmesys bu
vo mažesnis, nes juk ir lėk
tuvai mažiau grąsanti priemonė, 
kaip bombos. Pats Washingto- 
nas pripažino sovietinius suge- 
bėjimuB, tačiau nekėlė jokio 
aliarmo. f

Praslinko dar dveji metai, šių 
metų rugpiūčio 26 d. pranešimas 
apie tarpkontinentinę raketą tik
rai sukėlė sprogusios bombos 
{spūdį. ■ i

JAV-ės, tas kraštas, kuris jau 
eilė metų didžiavosi' daug pasie
kęs šio "galutino ginklo” — ra
ketų srity, štai, pasijuto susidū
ręs su pavojingu konkurentu. 
Net ir kariniai specialistai pri
leido, kad, galimas dalykas, jog 
kai kurių raketų srity .amerikie
čiai jau esą atsilikę. Dabar, po 
ketvirtojo pranešiHMbf jau visu 
rūstumu ir realiai susidurta su 
minėtuoju klausimu —- kaip jie 
tai pasiekė ir kur tenka ieškoti 
priežasčių? . į ;

------------ .. ---
Tas pats Stalinas 1931 m. yfa 

pasakęs: "Kas atsilieka, tas su
mušamas ... Mes ‘atsisakome 
būti siimušti". Toliau Stalinas 
išskaičiavo visus kas yra mušęs 
irusus tik dėl to, kad jie buvo at
silikę. Mušė juos mongoliškieji 
chanai, švedų lordai, lenkų ir lie
tuvių kunigaikščiai, japonų ba
ronai ...

Stalinas norėjo per 10 metų 
pasivyti vakarus. Jam 1953 me
tais mirus, dabar jo įpėdiniai 
aiškiai {žiūri atsilikimo pavojų.

1 Jie visu spartumu ėmėsi nugalė- 
. ti krašto atsilikimą, vystė ypa

tingai militarinę programą ir... 
visai apleido kitas ūkio šakas.

Kas palaidos komunizmą?
Pasaulis gali stebėtis sovieniu 

sugebėjimu, pvz. gaminant ra
ketas, sukaupiant ne tik pačius 
i n t e 1 i g e ntiškiausius žmones, 
mokslininkus, bet ir gal šimtus 
tūkstančių, gal ir milionus kitų, 
atliekančių jiems pavestus užda
vinius. Daug reiškia ir tai, koks 
dėmesys paskirtas mokykloms, 
auklėjančioms būsimus techni
kus ar inžinierius.

Išaugo nauja sovietinė karta. 
Ji sąmoninga ir pakankamai su
brendusi intelektualiai. Dabar ir 
kyla klausimas — jei sovietai su 
savo ginklais norėtų palaidoti 
kapitalizmą, kitaip tariant — 

} pasaulį, tai ar negalėtų 
įvykti taip, kad naujai sukurtos 
jėgos palaidos ir patį komuniz
mą? (rim.)

JAV Manhattanas sovietams 
neįkandamas ‘

Ne tik sovietai, bet ir ameri
kiečiai sugeba visas savo pajė
gas sukaupti , {r paskirti nori
mam tikslui pasiekti. Šitaip bu
vo karo metu, kai šis kraštas pa
gamino atomo bombą. Tai vadi
namas Manhattano projektas. 
Tada viskas buvo metama tam 
tikslui pasiekti, bet... nenuken
tėjo kitos ūkio šakos ir nebuvo 
paliestas žmonių gyvenimo lyg- 
muo>

Kas vyksta sovietijoje? Jau 
dvylika metų jie vykdo ne vieną 
tokių projektų, viską kaupia, 
koncentruoja karo pramonei, 
ten smarkiai nukenčia kitos ūkio 
sritys,, o ypač gyventojai. Blo
gai maitinami, aprengiami, ir ap
gyvendinami. Tuo tarpu pačios 
geriausios krašto spiegenys, ga
biausi specialistai, sunkiausiai 
gaunamos medžiagos, didžiausi 
ištekliai U visa tai metama, mo
bilizuojama pasigaminti tokius 
ginklus', prieš'kuriuos "pasaulis 
drebėtų". Krašto gyventojų po
reikiai nepatenkinami — štai 
kur didžiausias skirtumas tarp 
JAV ir sovietų;

IEŠKO REAL ESTATE 
PARDAVĖJO

Reikalingas paslankus Ir am
bicingas pardavėjas rytų rajono 
ofisui. Mes turime sąrašus gerų 
namų. Tikras darbas teisingam 
vyrui.

Hribar Realty
GL 1-0542

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis Išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata (3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
Western Avė., Chicago, III.

"Mes neš vaistome > pfrilgų į 
automobiliams..."

Sovietinių reikalų žinovai šiuo 
metu vienu balsu , teigia, kad 
bent kiek liečia laimėjimus rake
tų 'srity, mes jau negalimejtar- 
ti, kad tai sėkmingos šnipų veik
los padariniai ... O gal pagrobtų 
vokiečių mokslininkų - įnašas? 
Vėl vargiai įtikinąs argumentas,

Iškyla silpnosios vietos...
Ne tik sovietuose, bet- ir Hit

lerio ar Mussolinio laikais ^tebė
jome tolęias pastangai Šuteupti 
išteklius. Tai totalitarinių reži
mų jpošyteiėi- Vis dėlto ir jie sa
vy ‘slepia silpnasvietės, kurios 
gali iškilti ir režimams subyrė
jus.

paketukas iš Lietuvos
Rugpiūčio mėn. gavau paketu- 

ką iš savo senos tėviškės, saVo 
seserų — Monikos Lukoševičie
nės ir Mikalinos Valentukevičie- 
nės.gyv. Dagiliškių kaime, Dau
gų rajone.

Atsidaręs paketuką radau: dvi 
namie austus mano anūkės Vla- 
dislavos Bagužauskienės lovos 
užtiesalus, austus įvairiais raš
tais. Buvo ir džiovintų obolių, 
supjaustytų ritulįukaiB ir suver
tų ant šniurėlio. Jų buvo 2 sva
rai. Buvo ir džiovintų riešutų vie
nas svaras. Džiovinto tabako la
pais pusę svaro, saldainių vienas 
svaras. Keturi zuikučiai vaikams 
žaisti, šviežaus medaus septyni 
svarai ir dvi knygutes. Viena ėš 
jų apie Vilniaus miesto {vairius 
pastatus ir parkus. Kita dides
nio formato 179 pusi. Tai Vil
niaus miesto trumpa istorija su 
pastatų ir parkų paveikslais,

Laiške rašo: "Kaip gausi šį 
paketuką tai parašyk mums, ir 
jei nori, tai vėliau atsiųsim tau 
rūkytą kumpį, džiovintą sūr{, ir 
turim pririnkę gerų baravykų.

Vincas Baranauskas,
’ 1726 E. 31 St.,

Cleveland 14, Ohio

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

so pečius. Garažas. Kilimai ir 
užuolaidos su jungtinėm langi
nėm. Namas 1222 E. 82 St Par
duoda savininkas. Telef. CE 
1-4112.

Išnuomojami kambariai
Vienas miegamasis su virtuve 

ir antras tik miegamasis. Geras 
susisiekimas St. Clair ir Supe- 
rior busais. Kreiptis: 494 E. 126 
St. Telef. GL >-9235.

- i

VERTA VISŲ DĖMESIO
Galite pasiųsti { Lietuvą ir kitus kraštus ir sau įsigyti geromis 
sąlygomis:

šveicariškus ir amerikoniškus laikrodžius nuo $7.50. 
Rašomos mašinėles lietuvių ir kitų kalbų raidynais nuo $55.00. 
Siuvamas mašinas nuo $35.00.
Foto aparatus nuo $7.00. 
Akordeonus nuo $50.00.
Plunksnakočius 14 karatų aukso nuo $3.00. 
Deimantinius peilius stiklui piauti nuo $4.00.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
J. Karvelis,
3322 So. Hateted St., 
Chicago 8, I1L „ 
TeL: YArds 7-0677.

Neužmirškite ir šių prekių:
Vaikams vežimėliai (sportiniai ir nesportiniai: du vežimėliai 
kartu, p kaipa mokama tik už vieną.
Plokštelės albumuose: Prudencijos Bičklenės, Čiurlionio an
samblio, V. Jonuškaltės, S. Liepos, Čikagos Vyrų Choro, Pr. 
Radzevičiūtės, 'J, švedo, ansamblio iš Lietuvos- Kainos nuo 
$3.50 iki $12:00. ■'
Paskutinės naujienos: keturių agronomių Valgių Gaminimo 
knyga su daūgybė naujų receptų kaip gaminti valgius, gėri
mus ir net kaip stalą paruošti ir svečius susodinti. Gražiai 
{rišta. Kaina $7.50. , ‘ ' .i; /

' ' S. Raštikio raštai lI tomas. Kaina $7.00. ; f
Pas J. KarvelJ rasite visas gaidas, kokios tik yra lietuvių kal
ba, knygas irlietuvlškųplokštelių didelį pasirinkimą. 
Reikalaukitekatalogų.



DRAMOS

IMAS

rx

{ėjimas 2 doU 1-50 dpL Moksleiviams 1 dol.

Užkandžiai su gėrimais, muzika, šokiai...

gyvenęs Montii 
76 m, amžiaus, 
yįai relAkAsi kaipLiitųyių 
direktorius. Cieyel 
55 metus;
tadienj. Li 
timieji. <

PO PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKILMIŲ

V Y D, C N O

”NE SAU ŽMONES”
« >•

VAIDINA VAIDILOS TEATRAS ',

ŠIAM

(

TURIME JUMS GERŲ NAMU,
ypatingai Eddy —4 St. Clair rajone.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

Juozą Mikonj,

f

Z ’ ' .............  ■■'' '»
J. C1JUN8KA8 

LAIKRODININKAH «• J? **
Taiso ir parduoda laikrodžiu, 

apyrankes ir 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

753 < 118 StJ 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

i. Dora Gu- 
dėnįąnū dįrbp vieno metalo fab- 
riko ląbftrątOKijoj kaip metalųr-

Dora Gudėnienė daugiausia, 
dirbo skaučių organizacijoj. Au
gino dviejų sūnų — Algio 3 m. ir, 
Vytuko lV«m. šeimą.

Velionė, artimųjų ir gimiųių 
atąfevėĮftlhta, rugsėjo mėn. 30 d. 
buvę palaidota Kalvarijos kapi
nėje.

j. Gudėnųi, nesekusiam mielos 

skausiną, reiškiame gilią užuo
jautą.

Dram<«;P!ei»yiU
kuri bus paskirta spalio 6 d. j sa
vo aukomis ' jau parėmė' daug 
clevelandiečių. Apylinkės Valdy
ba laukia, kad ir kiti tautiečiai 
ir organizacijos paskirtų šiam 
reikalui savo auką.

Ypač visi kviečiami atsilanky
ti į premijos įteikimo iškilmes, 
spalio 13 d. Lietuvių salėje, kur
Vaidilos teatras suvaidins Vy
dūno “Ne sau žmonės”.

Ta pačia proga bus galima pa- 
žmonos, ir išgyvenančiam didelį sivaišinti bufete ir pasišokti.

RAY NAUSNER REALTY
11809 St. Clair Avė. Tel. UL 1-3919

ar namuose MU 1-2154
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Clevelando ALT valdyba 
t 

nutarė Lietuvos Nepriklausomy
bės 40 metų sukaktj, įvykstančią 
kitais metais, paminėti galimai 
iškilmingiau. Tam tikslui nesa
koma Sevėrance Hali 1958 m. 
vasario mėn. 16 d. Visos organi
zacijos prašomos tą sekmadienį 
nerengti kitų parengimų.

Naujosios Parapijos 
šeštadieninėj mokykloj 

lietuvių kalbos ir Lietuvos paži
nimo pamokos pradedamos'spa
lio mėn. 5 dieną 1 vąl. į)- P- 

Tėvai, kurie norėtų leisti savo 
vaikus į šią mokyklą, bet lig šiol 
dar nėra užregistravę, prašomi 
tai padaryti tuoj skambinant kle- 
bonįjon tel. KE 1-4263, arba šeš
tadienį prieš pamokas parapijos 
salėje.

šį rudenį bus dirbamą tik.au 
viena grupe, būtent, bus mokomi 
tik tie vaikai, kurie dar nėra 
lankę šv. Jurgio parapijoj vei
kiančią, mokyklą. Kitais metais 
numatoma turėti dvi grupes, ir 
kai tik bus pągtatytix mokyklos 
namai, tuoj pereiti prie pilnos 
keturių skyrių lituanistinės mo
kyklos.

Mokyklos globėja yra kviečia
ma A. L- R. Katalikių Moterų 
S-gos 36-toji kuopa, kadangi jos 
pirmininkė jau pereitais metais 
viešai iškėlė šios mokyklos stei
gimo būtinumą. O taip pat Mo
terų Sąjunga yra vienintelė lie
tuvių Orgąnizacija, turinti šioje 
parapijoje rimtai dirbantį ir 
veikli; savo skyrių-

Mokyklos organizatoriams bū
tų 4į£ęys džiaugsmas, jei tėvai 
jų paątaųgas ąuoširdžiai parem
tų ir, gelėtų nė vieno, šios para- 
pjj$» ribose gyvenančio lietuvio 
sūgąjįš ar dultrosį kurie nesimo- 
ky^į^yą tėvų gimtosios kalbOB 
ijT bent iš^dąlięs pažinti savo tė
vų gjįfttąjąjęmę.

pasiklausius
taądieųį vakare didokas bū- 

Ijūvo CąfąKriii Ope- 
■CTav,* YP“Č
Uętovius ton traųl^ kad pasta- 

tetuvių 
meninių pajėgų, aps kurtas jau 
arięsčiąft Dervoje buvo minėta.

Pats pastatymas buvo dar la
bai mėgėjiško lygio ir daugumą* 
suąirinkusių lietuvių, kurie jau 
stato žymiai didesnius reikalavi
mus, ųegalėjo pąto^nti. Gi pa
čių lietuviu mehininlcų garbei, 
kurie ton buvo'įjungti, reikia pa
sakyti, kad jie šavo paskirtį ne
blogai atliko. t

šikšnosparnio operetė
nėra vien tik patrauklus pramo
ginės muzikos veikaliukas. Tik
rumoje tai yra rimtas meno kū
rinys, ne kartą statytas didžiau
siuose Europos ir Amerikos te
atruose, režisuotas geriausių re- 
žisorių bei dirigentų.

Linksmųjų operečių literatū
roje Šikšnosparnis yra klasikinis 
kūrinys, pagal kurį iki šių laikų 
operetės yra vertinamos, šis 
Strausso kūrinys yra pilnas są
mojaus. Tai linksma gyvenimo 
novelė, kuriai Straussas pritaikė 
daugelį savo linksmiausių, pi
kantiškiausių ir patraukliausių 
kompozicijų.

Vienas iš puikiausių Strausso 
valsų yra skirtas šampanui. Tas 
valsas ir yra operetės dalis- Nuo 
pradžios iki galo intriguojančios 
linksmos scenos pinasi su šau
niausia muzika. Neveltui ne vie
nas iš Strausso varžovų bei kri
tikų pripažino, kad su šia opę- 
rėte linksma kavinės dvasia, bu
vo atnešta j operą. Straussas 
Šikšnosparnį rašė kasdieninės 
publikos patenkinimui ir pramo
gai, bet būdamas genijus, links
mą operetę jis pavertė j aukšto 
lygio meno kūrinį.

Neužilgo teks ir Clevelandie- 
čiams maloniai praleisti keletą 
valandų šios žavingos muzikos 
garsuose. Čikagos lietuvių cho
ras Pirmyn, čia santariečių pa
kviestas, išpildys "šikšnospar
nio” operetę Slovenian Audito
rium salėje spalio mėn. 21' d. 4 
vai. p. p.

Visos vietos numeruotos. Kad 
išvengtumėt paskutinės minutės 
susikimšimo prie salės durų, bi- 
letus įsigykite iš anksto Dirvoje 
ir pas santariečius- Po progra
mos bus galima pasišokti grojant 
pagarsėjusiems Mellody orkes
trui.

PRADŽIA 4 VAL
* • ■s • tą ■>/-/'

Literatūros Premija — Clevelando organizacijų ir paskirų 
asmenų aukos; dalyvavimas Premijos įteikimo iškilmėse 

visų maloni pareiga.

JAV LB Clevelando Apylinkės Valdyba

GERI NAMAI
Šv. Jurgio parapijoj dviejų 

šeimų, geram stovy, gražus skly
pas su vaismedžiais.

♦

Didelis, mūrinis, pelningas vie
los šeimos namas, labai gerame 
stovyje, Thornhill Dr.

St. Clair naujas vienos šeimos, 
vieno aukšto namas.

♦
Trijų šeimų namas. 1 butas 

su 4 miegamais. 2 mažesni butai. 
Gaso šildymas. Garažai.

RAY NAUSNER1S, 
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
11809 8t. Clair" 

UL 1 3919 LI 1-9216

PARDUODAMI NAMAI

-6 butų mūrinis apartamentas. 
Po 4 k. butai. Nuomos $330 per 
mėnesį. Ansel Rd„ arti St. Clair.

'■ *
Vienos šeimos 8 k. namas. Ga

so šildymas. Garažas. Namas ge
ram stovy. Galima tuoj užimti. 
$10,5C0. '

E. 85 St., į šiaurę nuo Supe
rior. . .■ I
J. G- Oshen Realty and Insurance

• 1141 Ansel Rd. |
Tel. SW 5-4808 arba WH 3-0'10

GERI NAMAI
Schenely Avė. 4 metų mūrinis 

bungalow — 5 dideli, gražūs 
kambariai pirmam aukšte; mo-j 
Jerni virtuvė ir vonia; garažas; 
penkių minučių ėjimas iki nau
jos lietuvių bažnyčios bei mo
kyklos.

E. 123 St., dviejų šeimų 4 ir 
■5 k.; gaso apšildymas; 4 gara
žai. Prašo $13,900. ’

Larchmont Rd. 6 kamb. bun- 
galow, 2 mieg. apačioje ir 1 vir
šuje; didelė, moderni virtuvė; 
gaso pečius; garažas. Prašo 
$16,700.

Pythias Rd. prie Euclid Beach 
du maži namukai ant vieno skly
po; gaso apšildymas. Prašo 
$10,900.

E. 178 St. dviejų šeimų po 5 
k.; 2 nauji gaso pečiai; 2 gara
žai- Prašo $2',503.

East Cleveland prie Euclid 
Avė. 2 šeimų po 6 k. ir 2 k. tre
čiam aukšte; 2 gaso pečiai; 2 

1 garažai. Prašo $19,500.

I šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

i Kovac Realty
1 960 E. 185 St. ’

KE 1-5930

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.

WADE PARK REALTY CO. 
7032 Wade Park Avė.

Arthur O. Mays, broker
Telef.: UT 1-7551

JUOZO KAMAIČIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE,
12913 St. Clair Avė.

Batą 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: GL 1-5875, buto — 
GA 1-7658.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame { 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 geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mųp h būsit patenkinti

h
Geras namas šv. Kazimiero 

parapijos rajone
40x140 sklypas. 4 plytų gahi-

6 šeimų pyltinis namas
ąetoli E. 79 ir St. Clair. Gerame 
stovy. Po 5 ir 4 kamb. butai. 6 

žai. 3 mieg. Moderni virtuvė.1 gaH0 pečiai. Nuomos $4-390 per 
Naujas gaso pečius. Apsauginės metu«. šauk brokerį.
’ T“: Gl 1-9763

Sąntąrpsfillsteris ,. 
ini. jRyhą Babickas ;

pereitą savaitgalį buvo nuvykęs 
į Chicagą. Ta proga turėjo pasi
tarimą ,šu Pirmyn choro valdybą 
dėl šikšriųsparnio.spęktaklio Cle- 
velande, kuris jvyks spalio mėn.

Auditorium ša-27 d. Slovenian
Hje. . ’ į r ' -

* 4

J. P. MULL-MUL1OLIS 
6606 Superior 

UT 1-2345
East Clev. Vienos šeimos

langinės. Lakai tinka šeimai. Tik 
$11,000.

Šaukite: IV 1-9911.
Realm Realty Co., 726 E. 203 St.

Ąlbinas Pastemokas 
išlaikė real estate egzaminus ir 

P. Mull įstaigoje. Jo 
1077 E. 76 St„ tel.

dirba J. 
adresas: 
1-9023.

HE

Baltic Bakery
Nuo šiol buv. Lithuanian 

kery kepykla pavadinta Baltic 
Bakery vardu. Jos savininkai — 
Antanas Glodenis ir Vytautas 
Strimaitis.

Ba-

Baltic Bakery
kepyklos savininkų vardu Anta
nas Glodenis Dirvai paremti jtei- 
kė $25.00 auką-

Širdingai ačiū už paramą.

Geras, 6 butų plytų namas
•»

Kaina $38,090- Ansel Rd„ tarp 
Superior ir St. Clair. Butai po 
6 ir 4 kambarius.
į • . u, <

.4. butų plytų namas. Kaina' 
$29,'00|). Po 5 kamb. 4 gaso pe
čiai. /

' HE 1-8726'; WH 2-8293
•; • - . ■■ • >7

PARDUODAMAS NAMAS
Edna Avė. 8 kamb. vienos šei

mos namas, 4 mieg. kamb., gara
žas. Šaukite po 6:39 P- M. susi
tarimui darbo dienomis ir o 10 
A. M. šeštadieniais ir sekmadie
niai. HE 1-5186.

John Hrovat
6731 Edna Avė.

i

įmokė j Imu. 
Jurgio mo-

nauja gaso

4 
mieg. namas labai gerame sto
vyje, išbaigtas trečias aukštas, 
baras rūsyje, garažas.

Netoli St. Clair. 3 mieg., salio- 
nas, valgomasis ir didelė virtu
vė, erdvus mūrinis garažas leng
vai talpina du automobilius arba 
tinkamas aut. remonto dirbtu
vei. Prašo $8,900. Galima nu
pirkti su nedideliu 
10 min. eiti iki šv. 
kyklos.

E. 74. 6 kamb.,
krosnis, garažas, gražus kiemas. 
$9,700.

Netoli šv. Kazimierd bažny
čios. 8 kamb., garažas. $11,500.

E. 66. 3 šeimų. Savininkas iš
važiuoja iš Clevelando. Duok pa
siūlymą.

Turime ir daugiau gerų namų 
rytinėje Clevelando pusėje.

Bendradarbiai • 
Algimantas Dailidė, Antanas 

Gailiušis ir Albinas Pasternokos
UT 1-2345 • HE 1-8516

■'auimiia—<3'iru*nh-!«~k'.Z AtraiUBt,rirBW!Wuinmiiini»i:sB«hia*nfW!:i

TRIJŲ ŠEIMŲ NAMAS, 
GEROS PAJAMOS

E. 129 ir St. Cląir rajone. Du 
butai po 5 k. ir viename 4 k. Ga
ražai. Prašo $19,000.

Dviejų šeimų mūrinis namas
Nętoli Euclid Avė., East Cle

veland. Po 6 k. kiekčienam bu
te. Gaso krosnys, garažai Kaina 
$18,900’ ■ ■ ':‘ r^ “

Vienos šeimos namas
Ę. Cleveland, prie Rozelle mo

kyklos, 4 mieg. Didelė vjrtuvjė, 
Nąuji kilimai. GaBO šildymas. 
Garažas." Prašo $13,600.
- Turimp ta daugiau gerų pirki 
nių. kreipkitės", •

į;
Wm. T. Byrne, r- Rrat Ęstate 
1535 Ha’yden Ąv.^. MŲ 1-6100 

' ar namuose .KE 1-4080 ’
r ' ■ ■ ' ■ '

r
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GERI NAMAI
Lenkų rajone vienos šeimos 6 

k. namas. Didelis -sklypas. Ga
ražas. Gaso šildymas. Gerame 
stovyje. Kaina tik $9500.

Lenkų rajone, dviejų šeimų, 
po 5 k., gaso pečius. Dvigubi 
porčiai. Labai 
$10,80'3.

Chimes
1188 E.

šaukit V. Banionį 
tarp 10 vai. ryto ir 6 vai. vakaro 

UT 1-0323
• Specialistai gerų pajamų na

mams parduoti.

švarus.

Realty
79 St.

Kaina

Dabar 
pats laikas 
užsisakyti 

DIRVĄ!

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tei. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

Dienos telef.: IIE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611. '

ei .> :niiiiiiiiR:i;:iii:iiiiiiiiiiniiiiiii
GALIU JUMS PADĖTI 

PERKANT AUTOMOBILI IR 
TUO SUTAUPYTI!

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

Jūs gausite žemiausias finan 
savinio sąlvgas: maždaug $4.5 
lž $100 perkant naują masins, 

ar 67< perkant naudotą mašiną 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite:
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183
VT’" •• ir.lllICKIir
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I. J. S A M A S JtWELER

GERESNI NAMU STATYTOJA* 
VISUOMET ĮSTATO 

šildymą ir oro vėsinimą

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymą#. Brangenybės. įvairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354
2 
l 
i J

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

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

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės i 
Juozu GRAŽULI. Savi pas buvus!

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

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio* ir jo padėjėjų paruoštus 
puikiausius valgius — (vairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių. I

Pilnai padengta apdrauda Hl 2-7626
WM. DEBBS PAINTINČ CO.

WM. &EBESI8
barnų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
11.32 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio•  ■' -

.nrr~TT7

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZ1DFNCUA: PENINSULA 8521

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

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

i L0W DĘUCATESSEN 1 
Į 6502 Supęrior , X
* (kampas Ę. 65 ir Superior) X
) Sveikiname visus lietuvius klijęntus. Būtinai atsilan- d 
į kykit į mūsų krautuvę ir pąreikSkit savo pageidavimus, d 
) kokių yriausi ų:.jį^£Įto produktų norėtumėt -visad gauti.

.Manome atidar^'ti specialų lietuviškų delikatesų sky- 
į rių.^pąrdavin&i jįjąf—-1-1--------- -- -------- J-,i-
> ,• fa#

tuvįų mėgiamus maisto produktus. 
iąia lietuviška duoąa. Būrui. iXca. ąlųą

!■ T...I j JH...I.I I n I

JAKUBS & SON
FŲNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Jakubs & Willinm J. Jakubs'

i' Lįęęęąypptl laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal 
simpatingo ir rimto patarnavimo 

ENdicotTl-1763
KE T-777*



administracijos n<l repas — DIRVA, 1272 East 71 St>, Slevejand 3, Ohio. — Telefonu: HEndaraov 
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).
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tumėm,.daugiau mums;palankių 
rezultatų i kitataučių tartie.
" ■' '■ r

Taigl^ge

Kiim filmų gamybos sritis yra 
menas, kuriam pasaulyje skiria
ma daug dėmesio ir svarbos. Fil
mai turi galią paveikti žmones, 
kartais pakeičiant jų galvoseną 
viena ar kita kryptim. Jie nau
dojami šių dienų mokyklose vai
kų mokyme, informacijos ir pro
pagandos baruose, mokslininkų 
bei Įjtaniogos tikslams kino te
atruose. Filmai naudojami kaip 
priemonė supažindinti vieno 
krašto gyventojus su kitų kraš
tų gyvenimu ir kultūra.

Paskutiniu laiku lietuviškoje 
spaudoje tenka skaityti nemažą 
žinių ir straipsnių apie sukamus 
lietuviškus filmus. Susidaro įspū
dis, kad jų gaminama beveik 
kiekvienoje didesnėje lietuvių 
kolonijoje. Labai džiugu, kad 
mūsų žmonėms rūpi lietuviškos 
veiklos užfiksavimas. Tokių fil
mų, iš Lietuvos ir tremties, yra 
prisukta nemažai ir jau nuo 
ankstyvų nepriklausomybės me
tų.

Tie filmai, tačiau, netobuli, be 
garso ir paprastai filmuoti tyliu 
greičiu — 16 rėmų per sekundę. 
Garsas filmams naudojamas jau 
nuo 1926 metų, tačiau lietuviai, 
su kai kuriom išimtim, jo iki šiol

?■ Tą^H^'^irai apgalvokime čia 
minėtus? Ųėtuviškų filmų trūku- 
mūB, peMing, nesididžiuokįme 
Ž^ų<4mjįjliriiąi3 : filmų laimū- 

miiĮ-a^^palikime j^ gamybą 
kftom; tautom. Apnlastjrkime lie- 
,tuvi|kų:/fUmų būtinumą ir' jų 
Įtoklhįrumąį Jeigu yni pasišven- 
ttaio, tai irfinansiniai filmų pa
gaminimas yra įmanomas, reikia 
tik dauginą žmonių, kurie tą dar
bą atliktų. <

Mūsų kolonijose yra. nemažai 
dokumentinės filminės medžia
gos. Reikia ją surinkti, sureda
guoti, pritaikyti garsus ir kC- 

1 mentarus ir tik tada leisti Į vie- 
. Šurną su tam tikru pasididžiavi-

daūg pasitarnauta. Mes susilauk-i > Tv~<

1926 metais su dviem gusarų delia
' " " ' jis^j

laimėjimais plačiame pasaulyje. 
- Yra būtinas reikalas mūsų 

jaunimo tarpe sukelti didesnio 
susidomėjimo filmų gamybos 
menu ir technika ir paraginti šią 
sritį studijuoti Amerikos univer
sitetuose. Tokiu būdu atsirastų 
daugiau filmų gamybos žinovų 
ir specialistų. Tai yra nepapras
tai įdomus mokslas ir, be to, būi 
tų ruošiamasi vienos meno sri
ties spragos užpildymui lietuvių 
tarpe.

Klimai turi didelę galią ir jie 
žymiai efektingiau paveikia 
žmones ir jų galvoseną, negu 
kokie straipsniai ar knygos, pa
skaitos ar atsišaukimai. Vienas 
trumpas, dešimties minučių fil
mas, gali daugiau pasakyti apie 
lietuvių liaudies meną, šokius ir 
panašiai, negu visa serija pa
skaitų. Filmai žymiai lengviau 
yra pasiųsti j daugelį vietų, kur 
reprezentuojama Lietuva, negu 
eilė kalbėtojų su paskaitom ar 
net parodėle. Be to, mes neturi
me daug žmonių, kurie turėtų 
laiko ar noro ar sugebėjimo mus

tuacija. Tos organizacijos ar pa
sišventę, pavieniai asmenys taip 
pat turėtų moraliniai ir materia
liniai remti .tuos lietuvius stiH jnų. "ttMikitąda tą,medingą;ga- . ... . u_ - —..„j:-*.: nkdentus, kurie filmų sritį pasi
renka savo studijom.

Tuom lietuvių visuomenei ir 
Lietuvos reikalui būtų labai

Įima bus p|vadinti "filmas”. Jo 
efektingumas tikrai priklausys 
— kiek į jo paruošimą buvo įdė
ta darbo. *

Giliai užjaučiame jūsų skausmą, mielieji
■ ■■ ■> t c p. . ? ..j ’ i > .■;

ELENA IR STASYS SANTVARAI,

jums netekus vienintelio sūnaus. l.

z

r į ■.

dar neskaitė būtina filmo dalim. v'80ae vietose atstovauti.
Tokie mėgėjiški filmai, net ne
sutvarkyti ir nematę redakcinės 
žirklės, demonstruojami visuo
menėje kaip dideli kultūriniai lai
mėjimai ir iš žiūrovų tikimasi 
teigiamo įvertinimo ekrarife ma
tomų žmonių ir kameros bereikš
mių judėsiu.

Lietuvių visuomenė mėgsta

Paskutiniu laiku lietuvių stu
dentams Amerikos universite
tuose bei mažesnių lietuvių ko
lonijų gyventojams yra pasitai
kę puikių progų vienokioje ar 
kitokioje programoje atstovauti 
lietuvius, papasakojant apie Lie
tuvą, jos gyventojus ir kultūrą- 
Tačiau dažniausiai tekdavo nuo

lankytis kino teatruose i. ..iaka' dalyvavimo atsisakyti, nes netu-
filmus suprasti ir įvertinti, bet 
ar mes esame matę lietuvių pa
gaminto filmo, kuris bent ma 
dalim prilygtų tam standartui 
kurį esame įpratę matyti ki. 
tajitų filmų demonstravimuose.

Filmai lietuvių kalba daba, 
yra sukami pavergtoje tėvynėje, 
bet klausimas, kiek jie yra lietu
viški ir kaip jie atstovauja lie
tuvišką dvasią ir kultūrą. Gal 
vienintelis lietuviškas dalykas 
jose yra lietuvių kalba.

Bendrai paėmus, iki 1956 me
tų, filmų menas lietuvių tarpe 
nėra padaręs jokios paž.angos. 
Kaip mūsų filmuotųjų .buvo fil
muojama prieš 30 metų, taip jie 
dar tebešoka ir šiandieną. Savo 
"laimėjimais” jie randa vietos 
spaudoje ir save skaito dideliais 
šios srities pionieriais. Tenka 
pastebėti, kad tokioje stadijoje 
pasaulio filmų industrija jau bu- • 
vo prieš 50-60 metų, kada filmų 
menas dar buvo naujiena ir žmo
nėms buvo įdomu matyti foto
grafiją su gyvybe. Muskulų pa
judinimas ar traukinio pravažia
vimas, parodytas ant baltos pa
klodės. sukėlė nusistebėjimo ir 
ovacijų.

Nuo to laiko filmų industrija 
išaugo ir ištobulėjo. Atsirado 
garsas, spalva ir platūs ekranai. 
Ieškoma naujų kelių efektinges- 
niam realybės pavaizdavimui.

Lietuvių tarpe, betgi, filmų 
menas dar neturi savo pilnos 
įeik.šmės ir jam skiriama nedaug 
dėmesio, kaip betėvis kūdikis 
daugumos pašiepiamas.

Yra saujelė žmonių, kurie 
šiuo reikalu giliai yra susirūpi
nę ir, naudodamiesi Amerikos 
filmų gamybos metodika, yra už
simoję išleisti keletą tobulesnių 
lietuviškų filmų, kurie galės ly
gintis su savo klasės filmais ki
tose šalyse. Tie filmai nebus te
atrinio pramoginio mąsto, bet j 
mums lietuviams būtiniausios 
rūšies; informacinės — doku
mentinės iš Lietuvos praeities ir

reta nei žmonių nei tinkamos me
džiagos tokiai reprezentacijai.

Ar filmas apie lietuvių meną, 
istoriją ar kui ūrinius ir techni
kos laimėjimus tokiais atvejais 
iebūtų bivę i ra vartų turėti? 
tad tokios progos, dėl minėtų 
riežasčių prak Ūžiamos, yra tik
as faktas. Visi tai žino ir būtų 

galima suminėti visą eilę pavyz
džių.

Privatūs pasiturintys asme
nys, ypač stambesnės lietuviš
kos organizacijos, kurios turi 
specialius fondus Lietuvos vada
vimo darbams, ypatingai turėtų 
$iuo reikalu susirūpinti, šalia ki
tų naudingų Lietuvos vadavimo 
darbų politinėje plotmėje ir 
spaudoje svetimomis kalbomis, 
turėtų būti užpildyta ir šioji kul
tūrinės reprezentacijos spraga. 
Kartą j metus iš tų fondų galėtų 
•būti paskirtas tam tikras pro
centas pinigų lietuviškų kultū
rinių ir dokumentinių filmų ga
mybai lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Tie filmai turėtų būti priei
nami visiems' lietuviams, kurie 
susiduria su reprezentacijos si-

Ver.ir Jonas JasiukaiČiai
■ • > ,r •'* ' x
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Sesei DORAI GUDONIENEI

tragiškai žuvus, jos vyrui JONUI, mažamečiams sūneliams 
ALGIUKUI ir VYTUKUI bei jos tėveliui gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi.

"Neringos” Skaučių Tuntas

Tragiškai žuvus c j . i-, .

DORAI GUDONIENEI
jos vyrą JONĄ, sūnelius ALGIUKĄ su VYTUKU, tėvą, 
uošvius, brolius ir visus gimines Ii užjaučia

t

JONUlJUDgNUlS
f

ir artimiesiams, jo žmonai DORAI tragiški žuvus,' giliau
sią užuojautą reiškia

Ona ir Edvardas Kaminai
b’ ' ‘

T—...... ........... . Į ■ •
, .7 6 liejam bičiuliui 7 - - , •X.

JONUI GUDĖNUI,
tragiškai žuvus jo žmonai, giliausią užuojautą reiškia 

F; Mackus,
J. Stravinskas

i ' č.'.., ...... •!
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Tragiškai žuvus

*

snės gatvės kntramė’hame hūų mą raudoną skurą ir kad jar 
dsvėš Alėjos,' antrame aukštą; ^preridentnlj ką tik; skambinę 
. —------m*. . j ...— ir apie tai pranešęs pats generc

14* • 'Biitoti.' f Kapit. Gųdausk 
Prezidentas pasakęs, kad ska 
binęs policijai, bet nldasiskan 
binęs, skambinęs- Kar. štab

* bsdfatisu'Aadėję® ktoaji. 
akamhintd. gusarų pulkui, tai jis 
pats ir paskambinęs. ■
■ •( Prezidentas kapit., Gudauskui 
įsukęs vykti,su eskadronu J Laią, 
vės Alėją ir tvarką ardančią gau
ją išsklaidyti, > jąigu, kaa nepa
klustų, tai tokiuos suimti. Ęet 
kur Juos dėti ir kam atiduoti taip 
ir nepasakė. . . , ?
: Tada mes karininkai ir nu
sprendėm, kad .jeigu stebėjo ei
seną pats min. pirmininkas, tai 
jau aišku, kad vidaus reikalų 
ministeris buvo davęs ir lęidimą 
demonstruoti viešai, o pasireiš
kus chuliganizmui, Prezidentas 
savo vidaus tvarkos dabotojais 
nebepasitikėjo.

Kapit. Gudauskas pasakojo, 
kad dar nebuvo, nė prijojęs prie 
demonstruojančių, kai pamatęs, 
kad ji jau sklaidosi ir bėga j šo
nus. Dingo ir raudonasis skudu
ras be Jokio įspėjimo.

Kapit. Gudauskas nieko nepa
sakojo; kad demonstruojančius 
komdnistus būtų vaikę aviacijos 
karininkai, nes jis jokios kari
ninkų grupės nematęs ir apie tai 
nieko nekalbėjo.

Todėl man nuostabu, iš kur J. 
Smetona, rašydamas Dirvos Nr. 
34, juos surado.

Patys demonstruojantieji ko
munistai jautė, kad už chuliga
niškus elgesius gali priseiti atsa
kyti, tai pamatę atjojantį ka
riuomenės dalinį ir išsibėgiojo. 

Kiek vėliau teko girdėti, kad 
po komunistų gaujos išsibėgioji- 
mo Laisvės Alėjos kiemuose po- 

, licija buvo suradusi kelis numes- 
, tus pistoletus.
I Dr. Grigaitis puikiai žino, kad 

Lietuvoje 1926 m. policijos vado 
Pfėiferio vadovaujama raitoji 

' policija su nagaikomis tapė, ark
liais trypė ir iš Karo Muziejaus 
sodelio vaikė demonstruojančius 
studentus. Kodėl dr. Grigaitis 
tyli ir neklausia už ką?

Daktaras žino, kad Lietuvos 
yanoriu Prospektu jotų Laisvės studentiją daugiausia sudarė ki-

■ ■ “ ‘ ' lę iš kaimų, kurie turėjo namų
palėpėse nusisamdę kambarį ir 
maitinosi iš namų atsivežę ke
letą kepalų duonos ir lašinių. 
Lietuvą ir lietuvius studentus ir 
jų gyvenimą turbūt daktaras iš 
anksčiau žino, tai ir negali pasa
kyti, kad prie Karo Muziejaus 
demonstravo kapitalistų - darbi
ninkų klasės išnaudotojų sūnūs. 

Nemanau, kad Pfeiferis būtų 
išdrįsęs vaikyti ir neleisti de
monstruoti studentams be Vi
daus reikalų ministerio įsakymo, 
bet yra žinoma, kad Prezidentas, 
Grinius apie tą policijos elgesį, 
sužinojo daug vėliau ir apgailes
tavo.

Apie studentų ruošiamą de- 
mostraciją sužinojome iš pačių 
studentų/todėl visa trijukė ir 
nuėjome į Karo Mliziejų pasižiū
rėti. ’■

Nuvykus sakytu laiku prie 
Karo Muziejaus pamatėme atei
nant ir studentus,, lydimus rai
tosios policijos. Mes: neėjome į 
muziejaus sodelį, bet pasilikome 
prieš K. Muziejų, ties vartais.

Policijos vadas Pfeiferis atsi
stojo su pėščiaįs .policininkais 
tarovartėje ir neleido studentų

įtų metų gegužės 1 d. su kolego
mis pavalgęs pietų!} gtitatį" pfcl-i 
ko ramovėje grįžome į namus, 
1 kadangi, buvo labai graži Ir til
ta diena, tai visi trys išėjome 

Neųži|go iš, Laisvės Ąlėjųs pusės 
išgirdome nesu turtinsią, balsais 
dainuojančią revoliucjnę ,dąįną rįj 
aiškai — ętrečiomsią ot .stap^vo 
mira • * ■ į , j č -

Tuojau pasirodė .Laisvės Ą1Ą 
jos viduriu einanti, ir priekyje 
raudoną skudurą nešanti, apie 
pusantro šimto žmonių grupė. 
Priekyje nešamo rąiidono sku
duro, abejuose Šaligatviuose bė
gų keletas jauųų vaikėzų ir pra
eiviams įsakinėjo: "Prieš vėlia
vą nuimk kepurą" (visi buvo žy
deliai). Kas kepurės nenuimda- 
vo, tai tie chulįganukai nutrauk
davo nuo galvos, numesdavo' že
mėn ir .bėgdavo toliau.

Tą įvykį pats savo akimis ma
čiau ir kalbėjausi su praeiviais; 
kurie mus sutikę sustodavo pa
kalbėti. Tų žmonių pasipiktini
mo ir keikimo Valdžios čia nebe- 
mihėsiū. Tik gaila, kad tų pra
eivių tarpe nebuvo, daktaro Gri
gaičio.

Kai dar balkone būdamas pa
mačiau nešamą raudoną skudu
rą, sudrebėjo ir mano širdis. Ir 
savo kolegoms pasakiau: Ar taip 
senai mes fronte prieš bolševi
kus kariavom ir juos išviję argi 
galvojom, kąd jie kada nors at
siras net pačiame Lietuvos cent
re! Ar dabar Laisvės Alėja ne
vaikšto mūsų karo invalidai ir 
ar jie neverčiami prieš raudoną 
skudurą nusiimti kepures?! Ar 
mažai yra tokių, kurie saVo kū
ne tebenešioja nuo bolševikų 
fronte gautas ir iki šiol neišim
tas granatų skeveldras? Gerą 
valdžią išsirinkom! Greit mus, 
ne tik spiaudyt, bet ir mušti, 
pradės chuliganai! Gaila, kad 
manė eskadronas ne budintis, aš 
įsakymo nelaukdamas tą chuli
ganų— komunistų gaują tuojau 
sutvarkyčiau, o tada tegul vy
riausybė su manim ką nori daro!

Buvo atėjusi ir staigi mintis* 
skambinti į pulką, kad mano es- 

rkądronas skubiai balnotų ir 3a-

f
X
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jos vyrui JONUI; vaikams — ALGIUI, VYTUI; giminėms j 

ir artimiesiams, reiškiu gilią užuojautą f. >
HenrikasMącijauskaa.

irmštia- 4 Ir iritote atvykste į ’ 

mėn. 27 dieną 
ir dainuos Pirmyn choro stato-

Alėjos kryptimi, kur aš jo lauk
siu. Bet vienas iš kolegų pasiūlė 
ęiti Laisvės Alėjon ir pažiūrėti 
kas darosi. Užsidėję diržus su 
'.kardais ir pistoletas išėjom.

Tik išėję į Laisvės Alėją pa- 
tnatėrn prie namo bestovintį 
min. pirm.. Sleževičių. Tuo pat 
metu išgirdom arklių kanopų 

! bildesį ir iš Savanorių Prospekto 
į. į Laisvės Alėją riščia jojantį gu- 
■sarų pulko eskadroną, kapit. Gu
dausko vadovaujamą, kuris pro 
mus' prijodamas pasakė: "Vyk
dau prezidento Griniaus Įsaky
mą”.

Prajojus eskadronui ir mes 
nuėjome Įgulos bažnyčios link- 
Priėję Įgulos bažnyčią dar suti
kome kelis pažįstamus, kurie pa
sakojo, kad komunistėliai pama
tę raitelius, spruko kur papuolė 
ir gatvė pasidarė tuščia. Tada 
visi, trys nutarėme ir nuėjom-į 
gusarų pulką, kur radom kapit. 
Gudauską su. karininkais besi- 
juųRiant iš ką tik buvusio įvy
kio — pasijpdįnėjimo., . , .

Kapit. Gudauskas sakė, kad 
jam , telefonu paskambiųęs pats 
prezįdentas,, Grinius i?.. pasakęs, 
kad Laisvės Alėja eina komu
nistų chuliganų,gaują, mie8-|ieiti ,j sodeli. o raitoji policija 
te daro netvarką, uniformuotam jodinėjo.pq.šaligatvius ir vari- 
gepėroĮųį Bulųtai, ėjųsjaip šąli-'nėjo studentus <nuo Muziejaus, 
gatvių, pribėgę chųligąnai — Žyr įsakydama r,išsiskirstyti. Ęadan-

„tais,. lipo?; ant
studentų ir stovinčių gnt šali
gatvių, tai tie pradėjo spiestis 
apie -mus. Su arkliais daaigrus- 
davo iki mūsų Ir sustodavo, o 
studentai pereidavo į kitą mūsų 
pusę. " •

Pfeiferis kovojo K. Muriejaus 
tarpvartėje, bet neišlaikė ir 
dental prasivėpto J sodelį Tada 
sujojo ir raitojipolicija. Ir stu
dentams norint pradėti kalbėti, 
tuojau arkliais spausdavo Ir 
štumdavo lauk Iš sodelio.

' Studentai, matydami, kad 
juos su arkliais gali išstumti, 
tuojau pradėdavo giedoti Lietu
vos himną. Tas kartojosi kelis 
kartus. Pagaliau, matydami, kad 
jokios kalbos ‘ negalės, pasakyti, 
studentų minioje pasigirdo bal
sai: — Einam į nuveraitetą, gal 
ten raitoji policija nesujos!

Ir išėjo. Raitosios policijos 
vadu buvo buvęs 2-Jo ulonų p. 
Įeit. Prapuolenis, mano pažįsta
mas. Kada varinėdamas studen
tus buvo priartėjęs prie mūsų, 
aš pasakiau: — Ką darot, už ką 
taip tripiat, stumdot?

J tai įeit. Prapuolenis nieko 
tsakė, tik galva ‘ nurodė 1J

Pfeiferį- '' ?r

Gal dr. Grigaitis nųui primes, 
kad mes, trukdėm policijai eiti 
tiesiogines pareigas. į tai galiu iš 
anksto Atsakyt* kad niekad ne- 
galvojom, kad studentai galėtų 
būti taip gainiojam! policijos, 
kurie nieko blogo nedarė ir ne
galėjo padaryti, o demokratijoje 
juk pripažįstama žodžio laisvė?

Ko tada demękratinė vyriau
sybė bijojo iš studentų puses, la
bai sunku pasakyti, gal tik vie
nas Grigaitis labai gerai žino, 
kad jis tokį elgesį taip šoka gin-

Stu-

K. M. Juozas flšrfinas
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Warren E. Ktath 

paskirtas Cleveiand Coca Cola 
Bottling Co. generaliniu vedė
ju Vfattųn E. Klutį dafbą šioj 

’ 21 me-
$Mbar jis yra 42 mėtų am- 

žiaus.; Ilgą laiką Jis, yadoyavo 
ben ’ yėa garinimo programai. 
Jis ta High
Sch
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