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LIETUVOS NAUJIENŲ ATKANKA

THE FIELD

Kauno krepšininkams neteko 
. rungtis su amerikiečiais
Amerikiečiu reprezentacinės mas apie jo mirtį oficialiai pra-

krepšinio komandos jau buvo 
Maskvoje ir balandžio 24 bei 25 
turėjo rungtynes su Sovietų Są
jungos rinktinėmis komandomis. 
Vyrai abejas rungtynes laimėjo 
(74:68 ir 81:68), o moterys ame
rikietės pralaimėjo rusėms (46: 
61 ir 41:48). Po to komandos iš
vyko į Tiflisą, kur turėjo rung
tynes su paskiromis geresnėmis 
komandomis, jų tarpe vyrai su 
viena latvių komanda, o moterys 
su viena estų komanda. Kauno 
"Žalgirio" vyrų komanda (ge
riausia Lietuvoje) Leningrade 
vietiniame turnyre nukrito į šeš
tą vietą (korespondentai rašė, 
kad Kauno "Žalgiris” pirmą kar
tą taip prastai pasirodė), todėl 
jiems ir neteko susitikti su ame
rikiečiais.

nešė balandžio 24 dienos "Tieso 
je”, o Ekonomikos instituto per
sonalas šeimai ir artimiesiems 
pareiškė užuojautą.

ŠIANDIEN PINIGAI, 
KITĄMET NAMAI

Sovietijos prekybos ministeri 
ja siūlo Lietuvos gyventojams 
pirkti fabrike gamintus standar
tinius surenkamus namus (pa
gamintos dalys atvežamos ir su
statomos). Kaina nenurodama 
(ją gali sužinoti atitinkamose 
įstaigose Vilniuj, Kaune, Klai
pėdoj, Šiauliuose ir Panevėžy), 
bet sąlygos tokios: užsakant 
įmokama pusė kainos, o 1959 
metais, gaunant namus — liku
si kainos pusė.

SUSISIEKIMAS LĖKTUVAIS

JAV laikraščiu leidėjų draugijos 
naujasis pirmininkas I). T. Bry- 

anl iš Richmond, Va.

VOKIETIJA
Iš VASARIO 16-SIOS

GIMNAZIJOS GYVENIMO

Dalis išorinio remonto atlikta
Baden-Wuerttemberg vyriau

sybės subsidijos dėka šiais me
tais pavyko atremontuoti gim
nazijos rūmų priekinę pusę. Kaip 
Weinheimo vokiškas dienraštis 
IV. 12 pažymėjo, dabar "rūmai 
šviečia į apylinkę”. Iš tiesų, jei

tautiečiai. Gavus dar iš vokiečių 
įstaigų žadėtąją subsidiją užpa
kalinei rūmų pusei atremontuo
ti, Vasario 16-ji gimnazija bus 
pilnai pasipuošusi naujais rūbais.

Su gera viltimi į naujuosius 
mokslo metus

Lietuvių Vasario 16-sios gim
nazijos darbas ir jai išlaikyti su
dėtos aukos turi neįkainojamos 
vertės ir turės jos tolimoje atei
tyje. Geraširdžių tautiečių dėka, 
Vasario 16-sios gimnazija ir šiais 
metais atsiekė užsibrėžtą tikslą 
ir su gera viltimi žengia į devin
tuosius mokslo metus. Gimnazi
ja veikia, finansiškai rėmėjų dė
ka laikosi ir nuolat didėjąs moki 
nių skaičius (vėl įstojo per 20 
naujų mokinių) duoda gražių 
persrspektyvų ateičiai. Rašytojas humoristas Antanas Gustaitis, gegužės 24 d. įvykstan-

Balandžio 2 d. gimnazija bai- č,ani Dirvos vakare, skąitys savo kūrybą: Giesmės didvyrių žy- 
i 1957-58 mokslo metus, išleis- politiniai bei satelitiniai.

PAKEITĖ PROFSĄJUNGŲ 
PIRMININKĄ

Balandžio 23-24 Vilniuje* įvy
kusiame IV-me komunistinių 
Lietuvos profsąjungų suvažiavi
me išrinktoji profsąjungų tary
ba ligšiolinio ilgamečio pirminin
ko B. Baranausko neišrinko ne 
tik pirmininku, bet nei prezidiu
mo nariu. Nauju profsąjungų 
pirmininku išrinktas Pranciškus 
Dobrovolskis, ligi šiol buvęs Ma
rijampolės (dabar vad. Kapsu-Į pusę), 
ko) rajono vykdomojo komiteto 
pirmininku (arba dabartiniu 
"apskrities viršininku”), nese-

Nuo balandžio 20 dienos pra- iki šiol į parką nukreiptoji pusė 
dėjo veikti lėktuvų linijos iš Vii- atrodė geriau, tai dabar rūmų 
niaus su Klaipėdą (nusileidimas fasadas yra toji rūmų dalis, ku- 
Kaune), su Rokiškiu ir su Ku- rią malonu rodyti svečiams ir 
piškiu. J Rokiškį lėktuvas skren- kuri patraukia praeivių akį. Lie- 
da net du kartus kasdien. Kelio-'ka dar čia naujai perdažyti lan-

ge
dama į gyvenimą naują abituri
entų laidą, šį kartą laida buvoltatus, savo kalboje pabrėžė, jog 
nedidelė — tik 4 mokiniai (atei- Vasario 16-sios gimnaziją lan- 
nančiais metais bus 9 abiturien- kęs ir ją baigęs mokinys nieka- 
tai), tačiau visi jie gerai išlaikė dos neturi užmiršti tų lietuvių 
egzaminus, vykusius Nordbade- idealistų, kurie nepagaili nei 
no švietimo departamento direk- darbo, nei triūso, nei sveikato 
toriausDr. Rueckert priežiūroje. įr globoja lietuviškąjį jaunimą. 
Egzaminai tęsėsi apie mėnesį lai- "Sutelkite visas savo jėgas ir 
ko, ir rašomuosius egzaminus dirbkite lietuvių tautos labui”— 
reikėjo atlikti Weinheimo vokie- baigė T. Gailius.
čių gimnazijoje.

Iš baigusiųjų Regina Kumfer- PEB Vokietijos KV pirminin- 
taitė ir Adelė Liudžiavaitytėp*18 Simonaitis,. įteikdamas
studijuos humanitarinius moks-1‘kvienam po gražią KV dova

ną, kvietė abiturientus įsijungti
nė trunka arti valandos. Kainos 
— Vilnius-Rokiškis 50 rublių, 
Vilnius-Kupiškis 40 rublių, Vil
nius-Klaipėda 90 rb., Kaunas- 
Klaipėda 75 rb., Vilnius-Kaunas 
30 rublių (Visur kaina į vieną

DABAI TIETIšKA TRADICIJA
Balandžio 18-20 d. Rygoje įvy-

gines ir atlikti kaikuriuos smul
kius darbelius.

KV tikisi, nes jai buvo žadė
tą, kad šiuos darbus atliks lietu- 
piškųjų darbo kuopų paslaugūs

Rygoje, o šis, trečiasis — Vil
niuje. Ta proga sporto laikrašty
je buvo prisiminti abu pirmie
ji turnyrai ir minėki, koki žai-

niai gavęs "socialistinio darbo ko Pabaltijo stalo teniso turny- dėjai tada abiem atvejais iško 
didvyrio” titulą už nuopelnus že
mės ūkyje (jo rajonas žemės
ūkio gamybos požiūriu užima ] koje. Pirmasis buvo 1936 me mėjo pirmą vietą (su Latvija 
pirmą vietą Lietuvoj).

ras. Tai yra trečias oficialus šių vojo Lietuvai pergalę. Ir šiame 
kraštų turnyras šioje sporto ša-i turnyre Lietuvos komanda lai

tais, Kaune, antrasis 1939 metais 37:6, su Estija 29:14).

lūs, o Andrius Brinkis ir Valte
ris Sybertas — techniką.

Savo sveikinimo kalboje, išleis
damas abiturientus, Dr. Ruec
kert ypatingai iškėlė lietuvių 
tautos solidarumą, kuri savo au
komis išlaiko šią švietimo ir auk
lėjimo instituciją. Tai esąs gra
žus ir pagirtinas pavyzdys, pa- 
rodąs, jog maža tauta ir sun
kiausiomis tremties sąlygomis 
su dideliu pasišventimu ir užsi
degimu atlieka didelius darbus.

Per išleistuves 1. e. p. direkto
rius T. Gailius, įteikdamas abi
turientams vokiečių švietimo mi
nisterijos išduotus brandos ates-

į Bendruomenės gyvenimą ir bū
ti tauriais lietuviais. Su abitu
rientais dar atsisveikino: vyr. 
mokytojas S. Antanaitis, mok. S. 
Vykintas, dail. A. Krivickas ir 
mok. F. Skėrys.

Abiturientas A. Brinkis savo 
ir draugų vardu labai nuoširdžiai 
padėkojo visiems gimnazijos rė
mėjams, mokytojams ir Bend
ruomenei už nenuilstamą para
mą ir rūpestį. "Su dideliu pasiry
žimu ir rimtumu mes žengiame 
į naują gyvenimo laikotarpį, ati
duodami savo jėgas mylimai Tė
vynei — Lietuvai”.

daromi sprendimai, kartais nė
ra tik propagandiniai, neparem
ti kietais faktais. Ta proga kal
bėtojas nurodė į sovietų propa
gandinių žonglierių virtuozišku
mą. štai jie neseniai (1957. VII.) 
sugebėjo net 1939 m. Ribbentro- 
po-Molotovo paktą nušviesti kaij 
"vakarų provokaciją” (Mezdu- 
narodnoja žizn). Ko jie tuo sie
kia yra aišku: siekia dabartinės 
padėties — status (juo — jų pa
vergtoje Rytų Europoje patvir
tinimo, dykai, nė cento nesumo
kant. Teisingai kalbėtojas paste
bėjo, kad iš to turbūt nė Vaka
rams naudos nebūtų, nė paverg
tiesiems lengviau.

Kitų kalbėtojų lūpose dar ir 
(Perkelta į B psl.)

LENINO LAIKAI 
MAŽEIKIUOSE

Mažeikių vykdomojo komiteto 
finansų skyrius prieš maždaug 
pusantrų metų priėjo išvados, 
kad amatininkų artelės nuosto
lingos ir nutarė jas likviduoti. 
Vietoj to, paskiriems amatinin
kams išdavinėjo patentus verstis 
amatais privačiai (panašiai, kaip 
Rusijoje Lenino NEP — naujo
sios ekonominės politikos — lai
kais). Dabar Mažeikiuose yra 
daugiau kaip 20 privačių amati- j 
ninku dirbtuvių, turinčių net ir 
iškabas.

Dviračiu ra tankio Mažeikių 
krautuvėse "nė su žiburiu” ne
randama, bet privačioje dviračių 
taisymo dirbtuvėje yra, tik kai
na — 50 rublių, kai krautuvėje 
turėtų būti 13 ar 15 rublių, jei
gu ... būtų.

SUSISIEKIMAS ŠIAULIUOSE
Miesto susisiekimo autobusų 

linijų ilgis Šiauliuose dabar sie
kia jau daugiau kaip 50 kilomet- 
rių. Ilgiausioje linijoje — nuo 
Maisto fabriko iki Zoknių važi
nėja 14 autobusų (pernai 8). Be 
to, yra keliolika taksių ir krovi
niams pervežti samdomų sunk
vežimių.

MIRĖ PROE. PETRAS 
ŠALČIUS

Balandžio 22 d. Lietuvoje mirė 
profesorius Petras šalčius. Jis 
buvo Lietuvos universitete poli 
tinėy ekonomijos profesorius nuo 
pat universiteto įsikūrimo Kau
ne.

Pastarosios bolševikų okupaci
jos metais keletą metų buvo ne
malonėje, bet pastaraisiais me
tais buvo pakviestas Mokslų 
Akademijos Ekonomikos Insti
tuto vyresniuoju moksliniu ben
dradarbiu. Akademijos prezidiu-

Laivyno tyrinėjimu laboratorijoje Cape CanaveraI į 20 colių dydžio 
satelitą, prieš jį iššaujant erdven, įdedamas instrumentų saulės 
radiacijai matuoti komplektas. Deja, satelitas, vietoj patekęs į 
erdvę, nukrito vandenynan už 1,500 mylių nuo iššovimo vietos. Tai 

jau trečias nepasisekęs laivyno bandymas iššauti satelitą 
Vanguardu.

STRASBURGO SEIME (I)

SESIJA BESIKAITALIOJANČIU 
ĮVYKIU ŽENKLE

Strasburge, balandžio 24-30 d., 
įvyko Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo ketvirtosios sesijos po
sėdžiai. Devynioms pavergtoms 
tautoms atstovavo 50 delegatų 
ir šešiems tarptautiniams egzilų 
sąjūdžiams 18 papildomų atsto
vų. Lietuvių delegacija pasiliko 
pereitų metų sudėties: V. Sidzi
kauskas (pirmininkas), E. Tu
rauskas, pik. Lanskoronskis, dr. 
Karvelis, inž. Vilčinskas ir V. 
Banaitis.

Sesiją atidarant ir vėliavas 
pakeliant (pusiau stiebo), kaip 
kasmet, dalyvavo Strasburgo

kysena ? Ar giliai ir ar toli eis 
dabartinė defetizmo banga? 
Kiek ji lies pavergtų tautų rei
kalus?

Įvade į debatus dėl padėties 
rumunų delegatas Višcianu te
galėjo pasakyti, kad besikeičian
čių ir grįžtančių reiškinių aki
vaizdoje ir vėl tenka tik karto
ti, kas jau taip dažnai sakyta, 
kad nebus pastovios taikos be 
laisvės grąžinimo pavergtoms 
tautoms . . .

Tad kalbose ir kartotasi. O jų 
buvo daug. Vėl sustiprėjo cho
ras skeptiškų balsų, pasisakan-

burmistras, vyskupo atstovas if ėių prieš koegzistencijos ir "vir-1*J**J** i "j v • y • Ikiti vietinės valdžios žmonės.
Seimas susirinko viršūnių kon

ferencijos, sputnikų sukeltos 
kvaišaties ir, anot vieno delega
to, "vakariečių išgąsčio” aki
vaizdoje. Be to, nevieną jau pa
ruoštą kalbą ir mintį palaidojo 
paskutiniai įvykiai: partinės ir 
valstybinės galios suliejimas vie- 
nosna rankosna Maskvoje, sovie
tų užsipuolimai ant JAV saugu
mo taryboje ir nauji nesutari
mai tarp Maskvos ir Belgrado. 
Visa tai. žinoma, veikė pačių de
legatų nuotaikas, nors tik vie
nas kitas to drįso paliesti pasku
tiniuosius svarbesnius faktorius, 
kadangi įvykiai dar nesibaigę. 
Kažin, ar istorija kartojasi? 
Kiekvienu atveju, komunistinės 
valdžios mechanizjnas grįžta į 
savo pradines vėžes.

Atstovus vargino dar ir kitas 
klausimas: kokia vakariečių lai-

šugalvių” konferencijų kvaišą 
Tikintieji šiokia tokia laipsnine 
libralėjimo teze susvyravo, jų 
tarpe net ir lenkai. Pats Gomul- 
ka sumaišė kortas. Tačiau, ne
paisant skeptiškumo, vargu ar 
kas būtų griežtai pasakęs: "Jei
gu šitaip, tai iš viso nežaidžiam”.

O kasgi gali pykti ant tokių 
skeptikų ? Kas kartą nudegė na
gus, tas bijo ugnies. Tad ir tie, 
kurie sąlyginai teberėmė laipsni- 
nės evoliucijos tezę, tai darė su 
negeru nujautimu.

Prie pirmo dienotvarkės (pa
dėties aptarimo) punkto lietuvių 
vardu kalbėjo E. Turauskas. Ge
rai prancūzų kalba paruoštame 
ir, dėkui Dievui, trumpame žo
dyje jis apibūdino padėtį kaip 
"instable" dėka tam tikrų ”im- 
ponderabilijų”. Jis siūlė labai 
kritiškai patikrinti, ar kai kurie 
neva faktai, kuriais remiantis

NAUJAS SOVIETŲ VETO
Šiaurės Ašigalio zona apima 

septynis su puse milijono kva
dratinių mylių. Keturi penkta
daliai to ploto yra amžinu ledu 
užklotas, navigacijai netinkamas 
vandenynas. Todėl ligi paskuti
niojo karo nė viena valstybių, 
kurių teritorijos siekia tą zoną 

- Rusija, JAV (Aliaska), Ka
nada, Suomija, Švedija, Norve
gija, Islandija ir Danija (Gren
landija) — tiems plotams netei
kė didelės reikšmės.

Jau II Pasaulinio karo metu, 
ieškant kelių tiekimui į Sov. Są
jungą, ir po jo, didėjant įtampai 
JAV ir Sov. S-gos, išryškėjo 
svarbus šios zonos strateginis 
faktorius: naujo karo atveju to
limų distancijų bombonešiams ir 
raketoms pats trumpiausias ke
lias į priešą yra per ašigalį, šiuo 
metu toje zonoje yra įrengtos 
JAV, Kanados bei Sov. S-gos 
aviacijos ir, galimas dalykas, so
vietinių raketų bazės.

Saugodamasi netikėto užpuo
limo, JAV įrengė Kanadoje ir 
Aliaskoje tris radaro stočių juos
tas. Buvo išdirbti planai, kaip 
greičiau atsakyti į netikėtą prie
šo puolimą. Strateginės Oro Ko
mandas bombonešiai, gavę pir
mas žinias apie radaro stočių už
registruotus "nežinomus objek
tus”, iš anksto pakrauti branduo
linėmis bombomis, kyla ir skren
da į iš anksto nurodytus taiki
nius. Tačiau, prieš pasiekdami 
sovietų teritoriją, jie turi gauti 
galutini prezidento įsakymą tai 
savo misijai baigti. Negavę jo, 
jie apsisuka ir grįžta atgal.

šitam "Fail Safe” planui iški
lus viešumon, sovietai prieš porą 
savaičių įteikė skundą JT Saugu
mo Tarybai, vadindami tokius 
skridimus "provokaciniais” ir 

‘"gresiančius taikai".
Praeitą savaitę JAV panaudo

jo tą vėliau sovietų atsiimtą 
skundą pagrindu jau seniai va
kariečių keliamam pasiūlymui 
įsteigti tarptautinės kontrolės 
zoną apsaugai nuo netikėtų už
puolimų per šiaurės ašigalį.

Pirmadienį prez. Eisenhovveris

Jie įsijungė į " ’ 
Dirvos taikę

Į mūsų vykdomą vajų įsijun
gė keturi nauji šimtininkai, visi 
iš Los Angeles, visi aktyvs tau
tinio darbo darbininkai, mūsų bi
čiuliai ir rėmėjai. Jais yra:

64. Latvėnas Alfonsas,
Los Angeles ...e..... $100.00

65. Gediminas Bronius,
Los Angeles .......... $100.00

66. Jasiukonis Povilas,
Les Angeles ..........$100.00

67. AJeksandriūnas Vytautas,
Los Angeles .........$100.00

Iš Los Angeles į vykdomą va
jų dar įsijungė šie mūsų bičiu
liai ir rėmėjai:

Bakūnas Vladas ................$30.00
Pulkauninkaitė Danguolė

............................................$25.00
Valavičius Alfonsas „.$25.00
Waitek Sophie................ $25.00
Gustas Pranas................$20.00
Chmieliauskas Jonas $20.00
Dr. Jurgilas Jonas ........$15.00
Dūda Bronius .................$13.00
Šimonis Vladas .............$10.00
Dr. P. Pamataitis...... $10.00
Miliūnas J. J. .................$ 5.00
šešplaukis Ign............... $ 2.00
Iš viso sa šiandien skelbiamais 

įnašais gauta ............... $14,238.95
Dar būtinai reikia $ 5,761.05
Šią savaitę mes džiaugiamės 

padaryta gražia vajaus pažanga, 
tačiau reikia pripažinti, kad va
jus lėtokai juda į $20,000 skait
linę. Mes dar kartą prašome vi
sus Dirvos bičiulius, kurie tik 
galite, Įsijunkite patys į talką, 
paraginkite savo pažįstamus ir 
sudarykite mums palankias są
lygas įvykdyti skelbtuosius dar
bus.

pasiuntė notą Nikitai Chruščio
vui, prašydamas tarptautinės 
kontrolės planą paremti, kaip 
svarbų pirmą žingsnį" pasauli

nei įtampai sumažinti. Antradie
nį JAV ambasadorius Lodge 
teikė formalų pasiūlymą JT Sau
gumo Tarybai. Jis siūlė tarptau- 
inei kontrolei nuo netikėto už

puolimo pavesti visą Arktikos 
zoną, prie jos pridedant visą 
Aliaską, Aleutus, Kurilus ir 
Kamčatkos pusiasalį.

Penktadienį, po labai karštų 
debatų, * kurių didžiąją dalį su
darė Lodge-Sobolevo dialogai ir 
<urių metu Sobolevas šaukė, kad 
'pasiūlymo autoriai tenori tik 
susirinkti žvalgybos apie sovietų 
eritoriją duomenis”, buvo bal

suojama: 10 narių pasisakė už 
pasiūlymą, Sobolevas — prieš 
Sovietai paskelbė 83-jį veto Sau
gumo Taryboje.

VISAM
PASAllL s

• JAV pasiuntė vienodo turi
nio notas 11 valstybių, dalyvau-
ančių P. Ašigalio tyrinėjimuo

se, kad jos užšaldytų teritorines 
metenzijas į Antarktį ir sudary
tų sutartį, garantuojančią šio 
žemyno panaudojimą vien taikos 
tikslams. Antarkčio tyrinėjimuo
se dalyvauja: JAV, Sov. S-ga, 
Argentina, Australija, Belgija, 
Čilė, Prancūzija, Japonija, N. Ze
landija, Norvegija, P. Afrika ir 
D. Britanija.

• Viceprez. Nixonas, dalyvau
damas Argentinos prez. Frondi- 
zi inauguracijoje, pareiškė, kad 
Argentina turinti geriausią pro
gą per paskutinius dešimtį me
tų gauti ekonominę pagalbą iš 
JAV.

• Iš Kairo ateina žinios apie 
subtilią, tačiau intensyvėjančią 
sovietinio bloko kampaniją su
kliudyti gerėjančius Egipto san
tykius su Vakarais.

• JAV aviacija paskelbė, kad 
B-47 modelio bombonešiuose ap
tikti konstrukcijos defektai, dėl 
kurių pastaruoju metu įvykę ne
maža avarijų (14 atsitikimų nuo 
sausio 1 d.). Todėl visi to tipo 
lėktuvai (per 1400) būsią arti
miausioj ateityj modifikuojami.

• Amerikiniu žemės satelitų 
pagalba 600 mylių aukštyje ap
tikta intensyvios radiacijos juos
ta — 1000 kartų stipresnė, negu 
mokslininkai ligi šiol buvo skai
čiavę. Mokslininkams dabar tek
sią perkonstruoti būsimus erd
vės laivus, kad apsaugojus žmo
gų nuo perankstyvos mirties.

1
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IŠ PASAULIO TIK SKAMBUS 
BURBULAS

BACHUNAS NEIGIAMAI ŽICRI Į PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS ORGANIZAVIMz\. VLIKAS PARODĖ, KO 

MES VISI TURIME DAR PASIMOKYTI

I)R. KAZYS SRUOGA

J. Bachunas atsakė į klausi
mus, liečiančius Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės kūrimą. Štai 
jie.

— Jei būtų įsteigta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, tai ar ji, 
nepaisydama visų įstatų, nepra
dėtų rūpintis ir Lietuvos politi
kos reikalais. Ar toks užsimoji
mas būtų girtinas, ar žalingas?

— Ne visai suprantu, kodėl 
tai turėtų būti pavadinta "Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė’’... 
Yra dabar N. Zelandijos, Austra
lijos, Vokietijos, Kanados, Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės, o 
Anglijoje nė to vardo nėra, o tik 
D. B. Liet. Sąjunga. Pavadinti 
"Pasaulio . . .’’ ir po tuo vardu 
sujungti visų kraštų Bendruo
menes vargu būtų galima, nes, 
spėju, daugelio kraštų interni- 
niai įstatymai į tai nepalankiai 
žiūrėtų, atsirastų daug kitokių 
keblumų. Iš to "Pasaulio" pa
galiau būtų tik skambus burbu
las .. . Tuoj reikėtų centro val
dybų, vadų, bendrų pirmininkų, 
prasidėtų varžytynės, reikėtų 
rinkimų. O juk žinome, kaip daž
nai visas "lietuviškas darbas" 
prasideda ir baigiasi rinkimais, 
daugybė laiko gaištama forma
lumams ir pačio tikrojo darbo 
beveik nebelieka . . .

O kad Bendruomenė pradėtų 
rūpintis Lietuvos politikos rei
kalais, — vistiek ar Pasaulio ar 
tik atskirų kraštų Bendruome
nės, — tai čia, mano mielas, la
bai svarbus klausimas ir reikėtų 
dėl jo iš anksto labai tvirtai nu
sistatyti.

Mano asmeniška nuomonė jai 
nuo seno čia yra kategoriška ii 
aiški — Lietuvos politikos rei 
kalais Bendruomenės turėtų ne 
kvaršinti galvos, žinoma, politi 
kos žodis turi perdaug reikšmių 
ir čia svarbu nusistatyti, kaij 
tai suprantame. Jeigu politiku 
vadinsime tai, kad kiekviena? 
užsienio lietuvis turi rūpintis sa 
vo lietuvybės išlaikymu, lietuvis 
kos kultūros uoliu rėmimu, lietu 
vio ir Lietuvos vardo garsinimi 
ir prisidėjimu visur, kur jis ti) 
gali Lietuvos laisvės ir nepri 
klausomybės atstatymo bylai pa 
dė>ti, — tai tokia politika yra ne 
tik gera, bet būtina, ir pagaliau 
tai vienas iš Bendruomenės už 
davinių. Bet jeigu ji imsis rū
pintis Lietuvos politikos reika 
lais, rūpintis, kaip Lietuvos lie
tuviai turi kovoti už laisvę ir už 
koki# laisvę, kaip jie turės tvar
kytis, valdytis, kokius darbus 
dirbti, kaip dirbti ir kaip idėjiš
kai galvoti, arba pradės nutari- 
nėti, kas Lietuvos išlaisvinimui 
ir kaip turi vadovauti, kas turi 
kokias teises ir įgaliojimus, kas 
čia atstovauja "lietuvių tautos 
valią" ir t.t. ir t.t., tai, mano 
mieli, su tokia "politika" Ben
druomenė toli nenuvažiuos.

Toks darbas bus tik žalingas 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo pastangoms. Vlikas dau
giau nei per dešimtmetį tai jau 
įrodė, ir pats metas būtų mums 
visiems iš to pasimokyti. Tai ne
duoda gerų vaisių ir nedidina 
santaikos tarp tautiečių, juos 
skaldo ir erzina. Ir toks darbas 
yra visai be reikalo.

Vieną kartą turėtume įsikalti 
sau į galvą, kad Lietuvos politi
kos reikalais rūpinsis ir pasirū
pins Lietuvių Bendruomenė Lie
tuvos krašte! Tai jos teisė ir pa
reiga, ir tik ji ten teturės tinka
mas sąlygas. Mūsų galvojimai, 
svetur gyvenant, gali ne visuo
met atitikti jų galvojimus, ir in
teresai nesutikti, ir sąlygos ten 
bus kitokios.

Politinius krašto reikalus nie
kad netvarkė ir netvarkys išei
viai. Toks elgimasis ir politika
vimas užsienyje yra tik bergž
džias laiko ir energijos eikvoji
mas, tarpusavio mažų jėgų ne tik 
bereikalingas, bet žalingas skal
dymas.

Žinau, kad tokiai mano nuo
monei bus nepritariančių, nes 
bent Amerikoje nuo labai seniai 
yra įsigalėjęs paprotys galvoti, 
kad iš čia galima ir reikia savo 
tėvų ar protėvių žemei nurodinė
ti, kaip ji turi namie tvarkytis.

Nieks tų nurodinėjimų ten ne
klausė praeityje, neklausys ir 
ateityje, bet čia vis buvo ir 
turbūt dar bus žmonių, kurie mė
gins pelnyti duoną savo kritiko
mis ir nurodinėjimais, kaip lietu
vių tauta turi namie tvarkytis. .. 
Tuščias darbas.

CHICAGOS
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 

Rezidencijos REpublic 7-7868
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Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 

Tel. buto GRacelapd 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė. 
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:20, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

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

Metinė prenumerata $5.C0; ra 
šykite: KARYS, 916 Willoughb> 
Avė., Brooklyn 21 AN. Y.

Kas ir kur?
• Poetas Henrikas Nagys balan
džio 26 ir 27 d. lankėsi Bostone.
Pirmą savo svečiavimosi dieną 
jis dalyvavo mokytojų dienoj,
Lituanistikos mokykloj pravedė 
pavyzdinę pamoką, kalbėdamas 
mokytojams ir vyr. klasių moki
niams apie V. Mykolaičio-Putino 
kūrybą, o tos pat dienos vakare 
jis buvo Bostono Liet. Kultūros 
Klubo svečias Tarptautiniame 
Institute, kur gausiai susirinku
siems klubo nariams kalbėjo te
ma "Dvylika metų mūsų bena 
mės prozos".

Poetas H. Nagys turi malo
naus tembro balsą ir puikią lie
tuvių kalbos tartį, savo praneši
mą jis paskaitė su energija ir 
įsijautimu į savo teigimus ir ap
tarimus. Patsai pranešimas yra 
ikrai įdomus ir vertingas, jame 

iškeliama visa eilė mūsų trem
ties prozos kūrinių ir autorių, 
bandoma tuos darbus suklasifi
kuoti į literatūrines sroves, įvai
rias požiūriais pažvelgiama į lie 
tuvių grožinės literatūros pro
blematiką.

Plačiau*apie tą H. Nagio pra* 
nešimą čia susilaikoma kalbėti, 
nes, kaip teko patirti, jis bus
spausdinamas Dirvoj (tad Dir- s-gos Los Angeles skyriaus nau- 
vos skaitytojai kviečiami iš ank- jaj išrinktoji valdyba, šiomis 
sto atkreipti į jį savo dėmesį), dienomis pasiskirstė pareigomis:

Po H. Nagio pranešimo buvo pirmininku — Alf. Latvė- 
iškelta eilė klausimų, kuriais nas, vicepirmininku — Br.

kuris tirtų tokio paviliono suor
ganizavimo galimybes. Į jį įeina: 
Ad. Baliūnas, Dr. Kazys Drange- 
lis, Dr. Joseph Jerome, inž. Ant. 
Rudis ir A. V. Valonis.
• Pirmyn choras, kuris prieš 20 
metų lankėsi Lietuvoje, birželio 
8 d. rengia kelionės į Lietuvą pa- 
minėj imą-banketą.
• Į Kanadą praeitais metais at
vyko 168 lietuviai.
• Valst. Liaudininkų centro ko
mitetas išrinko CK prezidiumą:
L. Šmulkštys — pirm., J. Berta- 
šius — sekr., A. Devenienė — 
I vicep., J. Daugėla — II vicep., 
J. Gudauskas — ižd. New Yorke 
sudaryta delegatūra iš A. Deve- 
nienės, H. Blazo ir J. Audėno. 
Valdyba įpareigota leisti tris 
periodinius leidinius: Varpą, Stu
dentų varpą ir Sėją. Leidinių 
fondo valdybą sudaro: G. La
zauskas, T. Briškaitis ir J. „Ur- 
belis.

LOS ANGELES
Amerikos Lietuvių Tautinės

buvo paliestos pranešėjo kelia
mos mintys apie mūsų prozos 
kūrybą ir pastaruosius Liet. Ra
šytojų D-jos negalavimus.

Po klubo susirinkimo artimes
nių bičiulių būrys buvo susirin
kęs Gimbutuose (Dr. inž. J. Gim
butas šiemet yra Kultūros Klu
bo pirmininkas) pagerbti svečr 
ir p. Nagienės. Balandžio 27 d. 
poetas H. Nagys aplankė eilę 
savo pažįstamų Bostone ir tą pat 
vakarą išvažiavo į Montrealį.
• Chicagos meras Richard J. Da-
ley, vyriausias 1959 m. Chicago
je įvykstančios tarptautinės pre
kybos ir pramonės parodos glo
bėjas, atsiuntė Lietuvos konsu
lui P. Daužvardžiui laišką, kvies
damas Lietuvą dalyvauti paro
doje ir įsirengti savo pavilioną.

Chicagos Lietuvių Prekybos 
Rūmų taryba sudarė komitetą,

Gediminas, sekretorium 
— Vyt. A 1 e k s a n d r i ū n a s , 
iždininku — J. Valavičius
ir nariu —jBr. Dūda.

*
Rinkimai į Letuvių Bendruo

menės Tarybą ir Seimą čia pra
ėjo gana gyvai. Balsavo 116. Ne
lauktai buvo išvystyta smarki 
propaganda ir agitacija iš tų 
sluoksnių, kurie nuo Bendruo
menės dai;bo laikėsi visai nuoša
ly. Nepagailėta laiko ne tik pa
šnibždoms, net mitingams, bet 
prikišta net pinigo propagandi
niams spftųfcdiniams. Viena ka- 
talikiškojffrhpė, neturėjusi drą
sos išeiti į (rinkiminę kampaniją 
viešai — savo vardu, anonimi
nius lapelius į Los Angeles pri
siuntė net... iš Čikagos.

Lietuvių Bendruomenės Los

Angeles apylinkės metinis-vlsuo- 
tinis susirinkimas įvyks gegužės 
18 d. Bus renkama nauja apylin
kės valdyba ir kt.

*
Los Angeles ateitininkai aka

demikai šiomis dienomis čia pa
šventino savo vėliavą. Sambū
riui pirmininkauja inž. Polikai
tis.

Amerikos Lietuvių Studentų 
S-gos Los Angeles skyrius čia 
surengė metinį akademinį balių, 
praėjusį su gražiu pasisekimu. 
Ypačiai gausu buvo lietuviško 
jaunimo. Skyriaus valdybą šiuo 
metu sudaro: VI. Gilys — pir
mininkas, J. Petruškevičius — 
sekr., Alg. Glažė — ižd. įr J. Na
vickas — vicepirm.

*
Los Angeles birutietės pirmą

jį balių rengia gegužės 10 d. Tai 
pirmasis šio skyriaus viešas pa
rengimas.

Skyriaus valdybą sudaro: pir
mininkė — ponia Pulkauninkie- 
nė, sekr. — ponia Skirmantienf 
ir ižd. — ponia Pažiūrienė.

Baliaus pelnas bus paskirtas 
Lietuvos karių invalidų ir Sibi
ro tremtinių šelpimui.

•
Tautinės S-gos vietinio sky

riaus aktyvus narys ir nuoširdus 
bet kokio lietuviško reikalo rė
mėjas — pinigu ar darbu — .T. 
Mason visai šių metų vasarai, 
su žmona ir jaunesniąja dukra, 
išvažiuoja į VVayoming, Yellow- 
ston Park, Canyon Village — iš 
kur grįš tik rudenop. Masonai 
gyvena gražioje vietoje prie Los 
Angeles — Altadenoje, gražių 
kalnų papėdėje.

i»

E L E C T

VVILLIAM H. CORRIGAN
«

CANDIDATE FOR

STATE SENATOR
4 YEAR TERM

DEMOCRATIC PRIMARY MAY 6, 1958

WELL QUALIFIED EXPERIENCED AND HAS THE 

ABILITY

nė su sveikinimais Laisvės Var- pamaldomis, kurios buvo atlai- 
pui, meninėje programoje daly- kytos už nukankintus skautus, 
vavo solistai St. Daugėlienė ir Po pamaldų įvyko iškilminga 
St. Liepas ir komp, J. Gaidelis, sueiga, kurios metu apie nukan- 

Tikimasi su laiku Laisvės kintus skautus kalbėjo sktn. V. 
Varpo programą pratęsti ligi vie- Mantautas. Vėliau aplankytas 
nos valandos ir transliuoti pato- Vytauto Tarvainio kapas ir pa- 
iresniu laiku. , dėtas vainikas. Vytauto brolis

-------------- Į Zenonas rusų buvo žiauriai nu
kankintas Rainių miškelyje, o 
Vytautas, nors visai jaunas, bu
vo rusų suimtas ir žiauriai kar£ 
kintas. Pasėkos atsiliepė jo jau-

DVEJI METAI LYGTINAI nai sveikatai ir prieš šešetą me-
Balandžio 20 d. įvykusiame palik<> s.kaHtl? eiles pačiame 

studento teisme studentai dėl Jaunystes įdėjime.

DETROIT

nepakankamos lietuviškos veik
los buvo nuteisti dvejus metus 
lygtinai.

GEGUŽINĖ
Gegužės 25 d. LSK Kovas ruo

šia gegužinę, kuri įvyks Liberty 
Park. Sportininkai ruošiasi 
smarkiai, ^au numatyta visa ei-i • v • i • v • • i * «

LSK KOVO
metinis susirinkimas įvyko ba
landžio 19 d. Veiklos pranešimą . VJ . . . .. ,

j A ii i • • • i r» /nepamirštami ir vyresnieji. Kal-padare klubo pirmininkas Pet-L , , , ., .
ras Petruitis.

lė žaidimų mažiesiems, o taip pat 
nepamirštami ir vyrės 
bama, kad bus įdomu. K.

Ta pačia proga V. V. Sporto 
Apygardos jaunučių krepšinio 
nugąlėtojams buvo įteikta perei- 
na(noji taurė. Taurę paskyrė ir 
įteikė Neringos savininkas VIa- L.S.T. KORP! NEO LITHUANIA 
das Pauža. ’ NEW YORKE FINIS

Naujon valdybon išrinkta: Al- SIMESTRIS
gis Rugienius — pirmininku, , _ . . . , v v, .* , . pobūvis įvyksta šeštadieni, ge-Juozas Gvildys — sekretorium,, v. .' ,., . v . i gūžes men. 10 dieną, 8 vai. vaka-Algis Rimša — iždininku. Revi

NEA^yORK

zijos komisijon: Pr. Misiūnas, S. 
Petrauskas ir J. Idzelis.

J. BAčICNO VIEŠNAGĖ
Vietos Lietuvių Tautinio Sam-

BOSTON
BRONIUS BAŠKYS,

prieš porą metų Bostono Uni
versitete gavęs biochemijos ma
gistro laipsnį, šiuo metu, gauda
mas specialią savo moksliniam 
darbui paramą,1 toliau studijuo
ja ir tikisi jai), kitais metais įsi
gyti biochemijos PhD laipsnį.

Keletas jo straipsnių jau bu
vo atspausdinta žymiuose Ame- būrio kviestas Juozas Bačiūnas 
rikos žurnaluose ir susilaukė pa- i balandžio 27 d. darė pranešimą 
lankių atsiliepimų. aPie lietuvius Australijoje ir ki-

Balandžio 15-17 d. jis buvo tuose Pacifiko kraštuose. Prane- 
kviestas ir dalyvavo, kaip Bosto- ^Įme dalyvavo "emaza detro.tic- 
no Universiteto atstovas, JAV c

re, Am. Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje (280 Union Avė., Brook
lyn, N. Y.). Gros Romo Butrimo 
brkestras. Veiks bufetas. Korpo- 
rantai ir korporantės prašomos 
skaitlingai dalyvauti su spalvo
mis.

Eksperimentinės Biologijos Są- Ta oačia proga parodė filmą iš

FOR GOOD STATE GOVERNMENT 

VOTE FOR

RUDOLPH BREZNAY
FOR

STATE REPRESENTATIVE

DEMOCRATIC PRIMARY MAY 6,1958

HE HAS CONSIDERABLE UNDERSTANDING OE 

LEGISLATIVE PROBLEMS!
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R A U D O NI E J I 
VIDURAMŽIAI

TAI YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO 

RAGANŲ MEDŽIONES

KRONIKA
P A R A š fi

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja
po $8,00, gi kietais viršeliais $3.50.

Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom 
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu 

laiku išsiųsti.

OZCZ^SSSaBSBSSSEEESSBBS: n

jungų Federacijos rengtoj kon- Vanagaičio gyvenimo ir veiklos 
fereneijoj Philadelphijoj. Fede-,ku';1 1’UV,° ’doml turininga, 
racijos konferencijos yra Sau.' Po to buvo suruošta p. Juozu, 
kiamos kasmet ir jose daiyvau- ,Bačlunul PaKe-bti pietus, kur da- 
ja nemažiau 1000 dalyvių. Kon- )yvavo ~a detroit.eč.ų, jų 
ferencijų tikslas - sumegzti p. Bakai.sk,ene dr B.
mokslininkų pažintis, aptarti Grnzdiene dr E Gurskyte-Pau- 
naujus atradimus, nustatyti gai- *'e"ė; dr; K' Mišk,menė kun dr.
res naujiems siekiams. Paskai- T- žluralt^- rasytoJa8 Vy‘- Alan’ 
tos ir pranešimai skaitomi savo^“8- P-P- f®™*' iŠ FUnto 
srities sekcijose. | Pa*erblmi» pravedė inž. J. Gai-

Bronius Baškys savo praneši- žūtis.
mą skaitė Biologinės Chemijos
Sąjungoj balandžio 17 d. Jo te- 
ma — išskyrimas antilipyminio Vietos Korp. Neo - Lituama 
(apytikriai - priešriebalinio) metiniame susirinkime išrinkta 
faktoriaus iš kraujo plazmos. P»wminku V. Griskonis, sekre- 
Br. Baškio pranešimo santrau-! tor‘u,m Algirdas Vaitiekaitis 
ka atspausdinta konferencijos Velklos Panešimų padarė buvęs 
’eidinyje.

NAUJA VALDYBA

. Bostoniškiai bičiuliai linki jam 
geriausios sėkmės jo mokslo dar
buose ir siekimuose.

LAISVĖS VAKARAS,
Petro Viščinio vadovaujamas ra
dijo pusvalandis, kovo 7 d. at
šventė savo dari o ketverių me
tų sukaktį.

Laisvės Varpo programa šiuo 
metu yra perduodama sekmadie
niais 8:00-8:30 vai. ryte iš ra
dijo stočių WHIL iš Medfordo, 
Mass. ir W0RC iš Worcesterio, 
Mass.

Laisvės Varpas yra tuo būdin
gas, kad jo programa yra ski
riama grynai visuomeniniams ir 
kultūriniams reikalams. Joje ga
na dažnai dalyvauja Bostone gy
veną liet. rašytojai ir muzikai, 
joje skamba nemaža geros lie
tuviškos muzikos, pasirodo mon- 

| tažų ir pasikalbėjimų aktualiais 
j visuomenės bei kultūros klausi
mais.

Ęaisvės Varpo sukaktis buvo 
panphėta balandžio 27 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos auditorijoj. Buvo vakarie-

pirm. VI. Pauža. Priminė, kad 
nemaža korporantų numato 
vykti Clevelandan Neo-Lituanų 
ruošiamam vakaran.

VAIŽGANTO AKADEMIJA
Ryždamiesi pagerbti savo gar

bės narį kan. Tumą-Vaižgantą 
vietos Neo-Lituanai ateinantį 
ruden’ ruošia akademiją, kurion 
bus kviečiamos ir kitos lietuviš
kos organizacijos.

ŠV. JURGIO SUEIGA
Gabijos skautės ir Baltijos 

skautai iškilmingai paminėjo šv. 
Jurgį. Minėjimas buvo pradėtas

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Malonus Redaktoriau,
JAV LB Centro Valdybos var

du reiškiu Jūsų redaguojamai 
Dirvai nuoširdžiausią padėką hęi 
pasigėrėjimą už parodytą palan
kumą Lietuvių Bendruomenės 
reikalui ryšium su jos vykdytais 
centrinių organų rinkimais. At
skiros padėkos nusipelno ypai^į 
Dirvos bendradarbis dr. K. SrW 
ga, davęs svarių bei reikšmingų 
pasikalbėjimų su Amerikos lie
tuvių veikėjais ir kitaip apie 
Bendruomenės rinkimus infor
mavęs. Dirvos talka Lietuvių 
Bendruomenei kartu reiškė ir 
jos pasisakymą už didžiuosius 
Bendruomenės siekimus: gaivin
ti bei stiprinti lietuvybę, remti 
Lietuvos laisvės kovą.

Su geriausiais linkėjimais ir 
pagarba

Stasys Barzdukas, 
JAV LB Centro Valdybos

Pirmininkas
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DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu. 
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: HE 1-6344
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Gyvenimas ir turizmas 
Havajuose

JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Havajų salų ir Honolulu mies- 
ateitis graži, ir dabar dide

liais šuoliais ji statoma. Ypač 
nuo to laiko, kai gerovės šaltinį 
čia atrado stambieji Amerikos 
finansininkai ir pramoninkai. 
Antai, pramoninkas Henry J. 
Kaiser, karo metu pagarsėjęs 
laivų statytojas ir vėliau auto
mobilių gamintojas, dabar čia 
stato miestų vidury miesto. Tai 
visokius nedidelius namelius ir 
prie jų vienų viešbutį su 300 
kambarių, o netrukus užbaigs 
kitų viešbutį su 1500 kambarių. 
Visa tai pavadinta Hawaii Vil
iūge, ir į tų "miestuką” ketina
ma įdėti per .$20,000,000 ...

Atrasta čia aluminijaus, kurio 
užteks gamybai per šimtų me
ili ... Įsikraustė čia ir Texas 
Multimilijonierius, alyvos mag
natas Clint Murchison Jr. su sa
vo milijonais ... Kalifornijos 
Standard Oil Kompanija pradėjo 
statyti $30,000,000 rafinerijas 
perdirbti naftai, atvežamai iš 
Borneo ir kitų Indonezijos sa
lų ... Atrasti dideli kiekiai da
bar labai reikalingo metalo — ti- 
tanijaus... Ir teritorijos val
džia nesnaudžia: sudarė planus, 
kur per ateinančius metus įvai
riems pagerinimams numatyta 
išleisti $150,000,000 ... Galite 
įsivaizduoti, kad salos kyla ir 
kils, kaip ant mielių.

Sostinėje, Honolulu, jau dabar 
statoma daugybė naujų įstaigų. 
Juk čia yra kaip ir ašis augan
čios prekybos su Tolimaisiais 
Rytais. Uostan nuolat atplaukia 
ir išplaukia prekiniai laivai iš 
Amerikos, Japonijos, Kinijos ir 
kitų kraštų. Milžiniškas tarptau
tinio susisiekimo aerodromas, 
šeši lėktuvai kasdien išskrenda 
į Kalifornija, taip pat į Fidži, 
Filipinus, Australiją, Hong Kop- 
ga ir t.t.

• * *
Gyventojų skaičius labai greit 

didėja. Kai nuo 1950 m. Ameri
koje^ gyventojai paaugo 11 pro
centų, tai Havajuose 17 procen
tų.

Karinio personalo salose esa
ma per 60,000. čia yra įrengti deda kokia šokėja iš Tahiti, tai 
centrai aprūpinti kitas Ameri-|tuoj matyti skirtumas. Tokia tai 
kos karines bazes Pacifike ir bent sukelia "gyvumų”, na, ne

Azijos aplinkumoje. Tų asmenų 
ir turto išlaikymas sudaro di
džiausių salos pajamų dalį. Pa
jamos iš cukraus ir ananasų 
pramonės yra antroje ir trečioje 
vietoje.

Ketvirta pajamų šaltinį suda
ro turizmas. Bet tikima ir daro
ma viskas, kad ateityje pajamos 
iš turizmo užimtų pirmų vietų. 
Tokie planai gali pasiteisinti, nes 
tikrai sąlygos turizmui čia pui
kios. Susisiekimas su Kaliforni
ja yra puspenkto^ dienos laivais, 
ir tik 8-9 valandos lėktuvu. Nu
matoma taipgi, kad ir didžiau
sias komercinis judėjimas atei
tyje būsiąs nebe per Atlantą, 
bet per Pači f iką.

1947 m. salas aplankė 25,000 
turistų, o per praėjusius 1957 m.
— jau 160,000. Tad padidėjimas 
yra apie 500 procentų. Bet jis 
gali būti dar daug didesnis. Ha-

! vajų salos leidžia labai daug pi- 
1 nigo turizmo propagandai Ame- 
, rikoje ir pasaulyje. Veikia įvai
rūs turizmo biurai, kurie orga
nizuoja keliones ir kitas pramo
gas. Tie biurai gauna 10% už
darbio. Kone visuose Amerikos 
laikraščiuose ir magazinuose 
matysite jų skelbimus.

čia atvykus, tave prikalbinėja 
aplankyti kitas salyno salas. Ir 
gyvenimas taip susitvarkęs, kad 
beveik kiekviename žingsnyje iš 
turisto išviliojamas doleris. Ne
reikėtų to perdėti, nes kitaip tu
ristai gali būti atbaidyti. Visur 
rodomi tautiniai šokiai — hula, 
ir dainuojamos tautinės dainos. 
Skamba jos beveik vienodai, ir 
kas juokingiausia, kad Hava
jams tas "tautines dainas” dabar 
daugiausiai parašo amerikiečiai 
poetai ir kompozitoriai... O tau
tiniai šokiai tai jau kiekviena
me žingsny. Jų idėjos mėginamos 
perduoti rankų išraiškomis, vi
sokiais mosikavimais, tai neva 
perduoda dainos ar šokio prasmę. 
Prie rankų dar atitinkamai pa
kraipoma ir žemutinė kūno dalis,
— tai, vadinasi, ir ji reiškianti 
šokio "idėja”. . . Bet tik kai prie! 
ha va j iečių šokėjų kartais prisi

vienam žiūrovui ir įvairias "idė
jas”. Panašiai, kaip dar neseniai 
Amerikoje skambėdavo tango 
"I got ideas”...

Turistai daugiausia kepinami 
saulėje, drėkinasi jūroje. Bet yra 
ir kultūringų vietų ir įvairių mu
zikinių programų. Kas šeštadie
nį popiet 500 radijo stočių per
duoda programą ”Hawaii Calls".

Labai gražus zoologijos dar
žas su tropiniais paukščiais ir 
Australijos kengūromis. Kas 
sekmadienį parke duodami kon
certai. Groja senasis Royal Ha- 
waiian Band. Tas orkestras gy
vuoja nuo 1872 m., keičiasi tik 
muzikantai. Jų per 60 grojikų 
grupė sutinka kiekvieną laivą, 
taipgi ir palydi su dainomis ir 
muzika. Sekmadieniais jie duo
da ir koncertą per radiją, vardu 
Concerts by the Sea.

Lankėme ir klausėmės kiekvie
no tokio koncerto. Bet geriausiai 
patiko Liliuokalani bažnyčios 
choras, kuris giedojo Havajų 
giesmes jų savotiška, labai origi
nalia kalba. Jų kalba turi daug 
balsių, o alfabetas susideda iš 12 
raidžių.

• » »
Jau per šimtą su viršum metų 

buvo daromos pastangos, kad 
Havajai galėtų pasidaryti JAV 
dalis, kaip atskira valstybė 
(statė). Per pastarus 22 metų 
labai intensyviai to siekiama, 
bet vis nesiseka. Kaip man atro
dė ir kaip išsireiškė vienas kitas 
iš mano čia turėtų pažįstamų, 
tai tam gal dar ir ne laikas. Salų 
gyventojų daugumas dar nėra 
amerikiečiai tikrąja to žodžio 
prasme. Iš čia gyvenančių japo
nai užims pirmą vietą, paskui 
kiniečiai, filipiniečiai ir kitos azi
jinės giminės. Tikrųjų autentiš
kų ha va j iečių esama nedaug, jie 
eina tik aštuntoje vietoje. Dau
gelis baltųjų yra vedę japones, 
kinietes, mišinys didžiausias. 
Kas susipažinęs su Azijos tauto
mis, su mišriomis rasėmis, tas 
žino jų skirtingus būdus ir gal
vojimą. Gal netolimoje ateityje 
tų žmonių mentalitetas pasidarys 
toks, kad pilnai derinsis su Ame
rikos piliečio sąvoka, bet šian
dien gal dar ne.

Dar 1854 m. karalius Kame- 
hameha III pasiūlė salas perimti 
Amerikai, kaip atskirą valstybę, 
tik jis iš federalinės valdžios tu
rėjo gauti $300,000 per metus 
atlyginimo. Jis buvo sūnus kara
liaus Kamehameha Didžiojo, ku
riam buvo pavykę po savo ran
ka sujungti visas 8 salas 1796 
metais. Gi 1816 metais rusai dė

jo pastangas perimti salas. Vė
liau anglų grupė, be Londono su
tikimo, perėmė laikinai. Tas 
skatino karalių Kamehameha III 
ryžtis, kad salos geriau taptų 
Amerikos teritorija, kol kiti jų 
nepagrobs. Jis mirė prieš suma
nymo įgyvendinimą. Pagaliau, 
Amerikos valdžia tada irgi rim
tai nežiūrėjo į jo pasiūlymą. Bet 
pritarimo būta, augo susidomė
jimas biznio ir kitais sumeti
mais. Prie karalienės Liliuokala
ni 1892 m. įvyko revoliucija, ir 
salos prisijungė prie JAV.

Salų žemės nuosavybės pasi
skirstymas nėra visai normalus, 
kartais gal net kliudąs tinkamą 
pažangą. 42 procentai žemių pri
klauso valdžiai, 30 procentų yra 
dvylikos atskirų kompanijų ir jų 
šeimų rankose. Tik 11 procentų 
žemių yra privačių asmenų ran
kose, kurie turi mažiau, negu 
5,000 akrų kiekvienas. Daugu
mas didžiųjų plotų savininkų te
bėra nuo to laiko, kai salas dar 
karaliai valdė. Geriausios žemės 
Honolulu mieste priklauso Ber- 
nice P. Bishop Estate nuosavy
bei. žemė dabar pasidarė labai 
brangi. Geroje rezidencinėje vie
toje sklypas kainuoja apie $20,-

Washingtone, Kapitelio koridoriuje, atidengtas buv. JAV viceprez. 
Alben VV. Barkley biustas, kurį pagamino suomis skulptorius Ka- 

lervo Kuilio iš itališko marmuro.

000, kitaip sakant, viena pėda 
nuo pustrečio ligi 5 dolerių. Vie
na iš aštuonių salų, Niihau, yra 
tik vienos Robinsonų šeimos nuo
savybė. Ji tvarkoma, kaip didelė 
gyvulių ganykla, čia net ir sve
čiai turistai nepageidaujami... 
Kita sala, Lanai, yra Hawaiian 
Pineapple Co. nuosavybė ir var
tojama tik to vaisiaus augini
mui ... • ♦ •

Aplinkybės taip susidėjo, kad, 
neturėdamas adresų, negalėjau 
salose susitikti su lietuviais, ku
rių čia vieno kito esama. Bet vis 
dėlto ir Havajuose teko susitik
ti su lietuviais ir lietuviškai pa
sikalbėti. Į Honolulu atėjo oro 
paštu Australijos laikraštis "Mū
sų Pastogė", kur radau praneši
mą, kad Orient linijos laivu Or- 
vades išplaukė būrys Australijos 
lietuvių. Pažiūriu Honolulu laik
raštį ir matau, kad to vardo lai
vas bus Honoluluose vasario 4 d.

Ta diena pasitaikė nesaulėta, 
tad nutariau su savo Generolu 
vykti į uostą ir aplankyti pra
plaukiančius tautiečius. Apie pie
tus pradėjo smarkiai lyti, tai 
maniau, kad juos visus rasiu lai
ve, negi tokiu oru eis jie kur

SKAUTAI
• Geg. 10-11 d. Akad Skautų 

Sąjūdžio suvažiavime Urbanoje 
paskaitas skaitys: fil. Vyt. Čer
nius — žvilgsnis į Amerikos ci
vilizacijos ideologinius pagrin
dus, dr. J. Kaupas — Lietuvių 
kultūros ideologiniai pagrindai, 
kun. dr. J. Kubilius, S. J., — Is
torinis žvilgsnis į lietuvių tautos 
filosofus, fil. R. Šilbajoris 
Jaunieji kūrėjai pavergtoje Lie
tuvoje. Suvažiavimo programo
je dar bus organizaciniai posė
džiai, vakųras ir pobūvis.

• Korpl^vytis filisteris sktn. 
Eugenijus Vilkas yra vienos Chi
eagos metalo įmonės "arc-weld- 
ing" skyriaus vedėjas. Jo išras
tos bei patobulintos metalo su
virinimo mašinos buvo demons
truojamos St. Louis, Mo. Į ten 
buvo nuvykęs ir pats išradėjas.

• Liet. Skautų Brolijos Užsie
nio Skyrius pakvietė šios vasa
ros 4-jon Tautinėn Stovyklon eg- 
zilų skautų organizacijas. Kvie-

žiūrėti hula-hula? Buvo pusė 
(antros, išgriozdėm visą laivų ir 
visus jo kambarius, bet nei vie
no lietuvio, — visi išsprukę mies
tan. žmona laukė dar ligi 3 vai. 
popiet, paskui išvyko viešbutin, 
o aš, kaip kantresnis, dar pasi
likau. Laukiau, laukiau, laukiau, 
apspoksojau visų laivų, maž
daug ligi ,5 valandos, ir pagaliau 
pareina vienas lietuvis — ne 
vienas, bet pusantro, tyli p. Nat
kevičius su sūnum, gi jo žmona 
dar pasilikusi mieste pasipirkti 
suvenyrų.

Pasikalbėjau su juo apie pus
valandį, bet kitų jau nebelau
kiau, nes sakė, kad jie laivan su
grįšiu tik kokią 8 vai. vak. Išli
pęs iš laivo, krantinėje dar susi
tikau ponių Nagevičienę, pasikal
bėjom trupučiukų, palinkėjau 
jai geros kelionės ir vilties, kad 
kada pasimatysime Clevelande, 
kur jų šeima dabar vyksta pas 
gimines.

Tuo laivu plaukė šie lietuviai:
P. P. Nagevičiai su sūnum į 

Clevelandą, S. Balčiūnas į Chi- 
cagų, Jonas Gatautis į Toronto, 
Antanas Lalas į Montrealį, Hen
rikas ir Romualda Tatarūnai į 
Detroitą, Zablockis su žmona 
kažkur į Kanada, Jonas Jonaitis 
į Los Angeles.

Tad šiandien lietuviai raižo 
Pacifiką — į vienų ar į kitą ga
lų. Maža Lietuva, bet jau neką 
didesnis ir pasaulis. Visur lietu
vį sutiksi, jeigu jo ieškosi.

(Bus daugiau)

timai pasiųsti estų, latvių, veng
rų, rusų, ukrainiečių, čeko-slova- 
kų ir lentyų skautų vadovybėms. 
Iš kiekvienos laukiama atsiun- 
čiant po vienų reprezentacinę 
skautų skiltį.

• Los Angeles Žalgirio v-jos 
vietininkas ps. S. Makaravičius, 
jo paties prašymu atleistas iš pa
reigų. Naujuoju vietininku pa
skirtas sk. vytis vyr. skltn. Jo
nas Navickas, 1263 No. Mari- 
posa, Los Angeles 29, Calif.

• LSB nario mokesčiai siun
čiami adresu: S. Krasauskas, 32 
Pasadena Gardens, Toronto 9, 
Ont., Canada.

• Bai. 25 d. Chieagos jūrų 
skautai per "Margučio” radijų 
atliko vaizdelį-montažų "Pakel
tomis burėmis”. Programoje da
lyvavo B. Urbonas, V. Macieža ir
K. Butkus.

• Geg. 10 d. Chieagos liet. jū
rų skautai dalyvaus So. Side 
Sųuadron reprezentaciniame vie
tos jūrų sk. patikrinime ir ba
liuje — Chicago Stock Yards 
Inu. Mūsiškiai gražiai bendrauja 
su amerikiečiąįs jūrų skautais. 
Iki šiol dalyvauta vasaros sez. 
irkliavime, So. Side Sųuadron 
lenktynėse, Council Cutter rega
toje, laivų nuleidime į vandenį 
ir jų paruošime žiemai.

• Birželio 7 d. Nottinghamo 
DEK Gedimino dr-vės skautai 
iškilmingai paminės Lietuvos 
Skautų S-gos 40 m. sukaktį. 
Šventėn kviečiami visi Anglijo
je esą lietuviai skautai ir skau
tės bei jų vadovai. Minėjime, be 
iškilmingos dalies, dar bus ro
domi du filmai iš pernykštės va
saros Jubiliejinės Džiamborės ir 
Windsoro pasaulinės skaučių sto
vyklos.

• Skltn. Vincas Anelauskas
vienai Leicesterio anglų skautų 
dr-vei skaitė paskaitų apie Lie
tuvų, jos skautus, jų darbus lais
voje tėvynėje ir dabar išeivijoje. 
Sueigoje kartu su anglų skautais 
dalyvavo ir jų tėvai. Paskaita 
buvo pailiustruota nuotraukomis 
ir žemėlapiais.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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JOHN KOVACH
FOR

State Representative
HAS EXPERIENCE,

UNDERSTANDING AND
THE WILL TO ESPOUSE 

THE CAUSE AND INTEREST
OF COMMON PEOPLE. 
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Gyvenu iš sąmojaus
ALFRED PERLES

Mes nuėjome į Cafe de la Paix. Boris 
gėrė pernodus. Jis buvo gerokai susijaudinęs. 
Aperityvai tuoj pat jam mušė galvon, ir jis 
plepėjo daug nesąmonių. Aš galvojau apie 
savo skalbinių sąskaitą ir jį vis raginau.

Kitą ryta anksti išėjau iš namų ir nu
sipirkau "Heraldo” numerį. Bethlehem Plie
nas baigė su 47^, vykstant gyvai prekybai. 
Tai nebuvo taip jau bloga. Su trupučiu lai
mės mes galėjome akcijomis atsikratyti, vos 
tik biržai atsidarius.

Borisas, žinoma, buvo mirtinai susi
nervinęs. Aš nieko kito ir nelaukiau. Man 
reikėjo panaudoti visą iškalbingumą, kad jį 
sulaikyčiau nuo skambinimo Klanui ir rei
kalavimo akcijas tuoj pat parduoti.

Trečių valandų vėl nuėjome į maklerio 
įstaigų. Ponas Klanas mus sutiko su plačiai 
besišypsančiu veidu. Biržoje vyko karšta pre- 
^ba. Mes patogiai susėdome giliuose odi
niuose foteliuose ir stebėjome lentą. Pasiun
tinys lentoje iškabino eilę telegramų. Divi- 
dentai buvo mokami. Visos akcijos kilo, ta
čiau Bethlehem Plienas atrodė aukštyn judus 
labai lėtai. Ištisą valandą kursas svyravo 
tarp 47 ir 48. Borisas prakaitavo iš baimės. 
Aš laikiau jo ranką, kad jis apsiramintų. Ir 
staiga Bethlehem Plienas pradėjo šokti aukš
tyn: 48%, 49, 49 7/8, 51, 53 3/4.

— Jūs idiotas, — šaukė Borisas. — Par
duoti už 48%! Jūs idiotas!

— Tai padariau tik dėl jūsų, — mela
vau. — Nenorėjau, kad iš perdidelio susiner

vinimo numirtumėte.
Po valandėlės prie mūsų priėjo Klanas, 

švytuodamas telegrama, it vėliava.
— Jūsų popieriai parduoti už 48%, — 

pasakė jis. — Neblogas laimikis.
— Kaip su mano šimtu dolerių, Borisai ? 

— paklausiau. — Duokit man juos tuojau 
pat. Aš turiu apmokėti skalbinių sąskaitą.

Mano nustebimui, Borisas pinigus tuo
jau atidavė, žinoma, jam buvo skaudu tiek 
daug žvirgždo išmesti, tačiau jis davė. Prieš 
tai giliai atsidusęs.

— Tai krūva pinigų, — pastebėjo.
— Nedaugiau, negu jūs uždirbote, — 

atsakiau. — šį vakarą kviečiu pasivaišinti. 
Pirmyn, lauk iš to urvo, pakelkime po vie
ną! šiandien viskas mano sąskaiton.

Aš Borisą karališkai pavaišinau. Aš bu
vau nusprendęs bėdos atveju paaukoti net 
pusę savo uždarbio, kad jį pamokius svetin
gumo. Galbūt, galvojau, jis ateity bus ma
žiau šykštus. Net tikėjausi, kad jis, pama
tęs mano vaišingumą, susigės dėl savo gob
šumo ir niekad daugiau nebereikalaus grąžos 
iš penkiolikos frankų.

Kad Borisą gerai nuteikčiau, įvykdžiau 
pirmos eilės pasivaikščiojimą po naktinius 
lokalus. Mes užėjome į visus operos kvartalo 
elegantiškuosius barus: New Yorko barą, 
Castiglione, Chez Fred Payne. Aš leidau Bo
risui liktis prie viskės su zelteriu, nes viskė 
su zelteriu yra rinktinis gėrimas. Aš net pa
kviečiau jam merginą. Ji buvo grakšti, blon
dinė, kaip žvaigždžių dulkės, lieknos talijos

— viena iš tos rūšies merginų, kurių Borisas 
visada troško, bet niekada negavo. Ji vadi
nosi Germaine. Aš jam ją perleidau visiškai.

Aš nuvedžiau Borisą ir Germaine į ka
rališką restoraną Royale gatvėje. Mes visi 
buvome puikiausioje nuotaikoje. Borisas iš
vystė tikrai gerą apetitą — priešingą, negu 
paprastai. Galbūt dėlto, kad jis žinojo, jog 
aš sąskaitą apmokėsiu. Man buvo nesvarbu. 
Su šimtu dolerių Paryžiuje galima daug ką 
pradėti, jei tik susivoki. Aš šėriau tą niekšą 
apelsinais kimšta laukine antimi. Jis rijo 
pilna burna. Nenuostabu, po arklienos ir ka- 
tienos, kuria aš jį paskutinėmis dienomis mai
tinau.

Po valgio Borisą apėmė tingi, kiek gašli 
nuotaika. Jam vis labiau patiko mergina, ir 
jis to neslėpė. Tačiau ji buvo atsargi. Vienu 
mentu, jam nuėjus į tualetą, ji pasakė:

— Nepalikite manęs vienos su tuo kir
minu. Man oda pasišiaušia, vos tik J jj pa
žvelgus. . h i i

Aš jai atsakiau, kad ji ir pati esanti pa
kankamai sena, kad galėtų apsisaugoti.

Borisas pasiūlė, kad aš nupirkčiau vis
kės bonką, ir mes visi eitumėm namo, { 
Borghese vilą. Germaine, išgirdus, jog iš aš 
ten gyvenu, sutiko eiti drauge. Pakeliui aš 
stabtelėjau vyninėje ir nupirkau dvi bonkas 
viskės. Borisas buvo atsakančiai nusigėręs, 
bet aš žinojau, ką darau. Ypač tiksliai žino
jau, kiek pinigų išleidau ir kiek dar tebe
turėjau. Aš vis dar tebeturėjau septynias
dešimt penkis dolerius — pakankamai, kad 
valandėlę išsilaikyčiau viršuj vandens.

Mes neblogai leidome laiką Borghese vi
loje. Nepraėjus nė valandai, Borisas visiškai 
nusigėrė. Iš tikrųjų taip nusigėrė, kad nebe

galėjo deklamuoti "Metafizikos klimato", ku
rį jis mokėjo atmintinai. Ir Germaine atrodė
užtektinai įdrėkusi. Borisas jai įkišo du šim
tu frankų, kad užsitikrintų jos malonę. Aš 
mačiau, kai jis jai pinigus davė. Aš pasilen
kiau ir pašnibždėjau jam į ausį:

— Nieko nepadarysi, Borisai, šiandien 
jūs mano svečias, štai, atsiimkite pinigus.
Aš rūpinuosi viskuo, __ ir, ištraukęs dviejų
šimtų frankų banknotą iš kišenės, padaviau 
jam. Jis buvo tikrai sujaudintas.

Mes dainavome, gėrėme ir leidome gra
mofoną, kol aš pagaliau pasijutau truputį 
pavargęs. Borisas, nors ir snūduriuodamas, 
nudžiugo, kai išėjau. Jis norėjo likti netruk
domas su Germaine. Kai atsisveikindamas 
ją bučiavau, pašnibždėjau jai į ausį, kad jos 
lauksiu viršuje.

— Užeikite, kai atsikratysite juo, — pa
sakiau. — Manau, ’’gai nereikės laukti.

Aš nuėjau kambarin ir nusirengiau. Aš 
buvau tikrai pavargęs ir pusiau tikėjausi, 
kad Germaine neateis. Tačiau, vos tik spė
jau atsigulti, ir ji įėjo kambarin.

— Iš kur jums šovė mintis palikti mane 
vieną su tuo kirminu? — tarė ji. — Laimei,f**
jis buvo tiek nusigėręs, kad manęs nekan
kino. Aš paprasčiausiai pasakiau jam labą- 
nakt. štai jūsų du šimtai frankų. Aš juos 
atėmiau iŠ jo. 1 | i I1 I

— Kodėl jų nepasilaikote sau?
— Nes tai jūsų pinigai, o jūsų pinigų 

aš nenoriu.
Aš pabddau anksti ir pailsėjęs, be ma

žiausių pagirių. Aš visada puikiai jaučiuosi 
po linksmiau praleistos nakties. Viskė, atro
do, ramina mano kepenis.

Ir mergina atsikėlė anksti. Dienos švie

soje ji atrodė tikrai graži ir man pradėjo 
patikti. Mes drauge papusryčiavome ir, prieš 
jai išeinant, susitarėme pasimatymą.

Kaip paprastai, antrą kartą pusryčiavau 
drauge su Borisu. Jis buvo linksmai nusi
teikęs ir patenkintas. Ir nusiteikęs pasigirti.

— Tai mergina! — kalbėjo. — Jau seniai 
)uvau tokią sutikęs. Aistringa! Laukinė! Ne- 
ipskaičiuojama! Tikra tigrė! Tik prieš valan-

Ir toliau su visomis smulkmenomis pasa
kojo, kaip ji juo susižavėjusi. Paminėjo net 
porą nepadorių smulkmenų. Aš klausiausi 
valandėlę neišsižiodamas, koks nuskuręs me
lagis jis buvo. Po poros minučių paėmiau 
rankor "Heraldą” ir peržvelgiau biržos pra
nešimus.

— Gerasis Dieve! — sušuko jis. — Kri
timas prasidėjo. Ir akcijos turėjo* staiga 

kristi, vos tik mums pardavus. Bethlehem
Plienas baigė vos su 41.

— Žinojau, — pasakiau. — Ir žinau, 
kad rytoj kursas ir vėl kilst

— Dėl dangaus meilės, Michaelį, — su
šuko Borisas. — Negi jūs esate burtininkas?

— Aš tik žinau šį bei tą, — atsakiau 
abejingai.

— Ar manote, kad man reiktų dar kar
tą drjsti?

— Kodėl ne?
— Ką, jūsų nuomone, aš turėčiau šį 

kartą pirkti?
— Ar aš vėl dalyvauju ? — paklausiau. 

— Pusė ir pusė?
— žiūrėkite, Micheli, jūs negalite lauk

ti, kad aš savo sunkiai uždirbtą pelną kiek
vieną kartą dalinČiausi su jumis. Ar ne tie
sa? (Bus daugiau)
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Stepono Kairio Lietuva budo
STASYS SANTVARAS

Būdanti Lietuva pagimdė gau 
sų būrį žymių visuomenės vei 
kėjų, didelių ir nepalaužiamų pa
triotų. Nors jau praeitin nuėjo 
Dr. J. Basanavičius, Dr. V. Ku 
dirka, Vileišiai, Ant. Smetona, J 
Tumas-Vaižgantas ir kt., bet jų 
darbai tebėra gyvi, kaip tebėr 
gyva jų dvasia.

Vienas kitas anos grandies žy
miųjų vyrų, dar tebesąs mūsų 
tarpe, prabyla savo atsiminimais 
Tai vertingi darbai, svarbūs liet 
tautos praėjusių dienų dokumen
tai. Tokie yra prof. Myk. Biržiš
kos atsiminimai, panašūs ir da
bar pasirodę prof. Stepono Kai
rio pasakojimai apie bundančią 
Lietuvą.

Kai bėgi per jų knygų pusla
pius __ regi nuostabų pasaulį,
kupiną bręstančio ryžto kovoti 
dėl tautinės laisvės ir kultūros, 
kupiną prisikėlimo varpų gau
desio, pavasario saulės ir pava 
sario audrų, pilną tiesos ir savo 
kelio ieškančių žmonių. Nors ta
da naktis buvo be aušros, bet 
koks didelis ir nustabus buvo ti
kėjimas laisve ir savo tauta! 
Daug kam anos dienos buvo ir 
apsisprendimo dienos — su Lie
tuva eiti, ar ją išduoti.

Paskelbti atsiminimai rodo, 
kad daugumas ano meto į moks
lus einančio jaunimo, nežiūrint 
mokyklos ir išorės spaudimo ir 
įtakų, pasiryžo stoti į nelygią 
kovą už Lietuvą. Be abejonės, jie 
ir yra lietuvių tautos atgimimo 
kertiniai stulpai, kovos dvasia 
save ugdę bei stiprinę, kovos 
dvasią skiepiję savo tautai, be 
atvangos statę nepriklausomo 
gyvenimo gaires.

Stepono Kairio atsiminimai 
apima maždaug 1885-1905 laiko
tarpį. Savo žodyje į skaitytoją

Kas buvo Lietuva skyriuje tel
pa šie poskyriai: Kuriuo keliu?, 
Lietuvos žemės ūkis, Lietuvos 
pramonė, Lietuvių tautinio atgi
mimo sąjūdis, Socialistinio sąjū
džio Lietuvoje išvakarės, Parti 
jos steigimas ir LSDP progra
ma, Vilniuje, Tvino ir kt.

Prieduose sudėti ano meto do
kumentai, daugiausia liečią LS 
DP, Kun. J. Kodzevičiaus skun 
das ir kai kurių veikėjų apybrai
žos. Taigi šiose savo atsiminimų 
knygose Step. Kairys paliečia 
maždaug tik porą dešimtmečių 
bundančios Lietuvos, tačiau su 
žvilgsniu iš 70 metų perspekty 
vos.

Tie du dešimtmečiai, nors tai 
buvo klaikusis spaudos draudi 
mo metas, pasižymi liet. tauti
nės dvasios atgimimu, politinių 
bei visuomeninių pasaulėžiūrų 
brendimu, neabejotinu kovingu
mų dėl tautinės laisvės. Pavasa
rio laikas — nuostabių įvykių 
laikas. Tuos įvykius Step. Kairys 
savo atsiminimuose vaizduoja 
spalvingai, jautriai, stengdama
sis nenutolti nuo objektyvumo ir 
istorinės tiesos.

Vaiko ir jaunatvės atsimini
muose Step. Kairys su įsijauti
mu pasakoja apie Aukštaitiją, 
iš kurios jis yra kilęs, ir jos 
žmonių būdą, apie gimtąjį Užne- 
vėžių kaimą, ūkio darbus, api
būdina savo apylinkės ryškes
nius žmonės — ūkininkus, meis
trus, dvarponius ir kunigus, ap
taria to meto liet. sodiečio rū
pesčius ir pastangas susidaryti 
virtesnį gyvenimo pagrindą. 

Jautriai pavaizduotas jo skyri- 
masis su tėviške, su motina ir 
tėvu, ir kelionė į Palangą semtis 
mokslo. ,«■

Turtingus ir vaizdžius atsimi-
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autorius apie tą laiką šitaip pra- n imu pluoštus autorius duoda 
byla: "Monarchinė, grobimais apie anuometinę Palangą, o vė- 
gyvenusi Rusija brido tuomet į liau apie Šiaulius ir jų gimnazi-
tamsiausią reakcijos laikotarpį, 
pikčiau už kitus vergdama Lie
tuvą, kėsindamasi brutaliu smur
tu žaloti lietuvyje lietuvį, prie
vartauti jo religinę būseną ir 
mirdyti krašto ūkį. Jau miręs 
Muravjovas Korikas vis dar bu
vo gyvas caro valdžios vedamoje 
politikoje”.

Tačiau tai buvo tasai metas, 
kada iš baudžiavos išlaisvinti 
lietuviai ūkininkai pradėjo ūki 
niu požiūriu atkusti, kada atsi
rado šiokios tokios galimybės 
leisti savo vaikus į mokslus — 
daugiausia į kunigus, o tik pas
kui į daktarus, advokatus, inži
nierius, vaistininkus ir pan. To 
laiko lietuvių sodiečių nuotaikas, 
jų pasiryžimus ir darbus Step.

ją, kurion jis persikėlė baigęs 
Palangos keturklasę, įdomiai 
apibūdina savo mokytojus ir mo
kyklos dvasią, tapybiškai piešia 
kai kurių asmenų paveikslus 
(pvz. Vladimiro Zubovo). Gana 
plačiai papasakotas žinomasis 
Šiaulių gimnazijos mokinių ka
talikų atsisakymas dalyvauti 
cerkvės pamaldose, kurio pasėka 
buvo savc| tarpe kalbėtis lietu
viškai.

o ne kitą, nors pats buvo, kaip 
V. Kapsukas rašė, buožės vai
kas.

Pasukęs į socializmą, savaime 
suprantama, Step. Kairys savo 
atsiminimuose skiria nemaža 
vietos LSDP veiklai, jos siekių ir 
darbų pavaizdavimui. Ir ne to
dėl, kad Lietuva budo autorius 
mums teigia, bet gal mūsų dau
gumas, pažvelgę į prabėgusias 
dienas iš tolo, turim pripažinti, 
kad ji savo metu LSDP buvo pa
ti kovingiausia Lietuvos politinė 
partija, kad ji viena pirmųjų kė
lė Lietuvos nepriklausomybės 
idėją ir yra daug gero padariu
si Lietuvai, kovodama su caris- 
tine priespauda, žadindama tau
tinį susipratimą.

Tačiau ne tik apie socializmą 
Step. Kairys rašo šiame atsimi
nimų skyriuje, čia jis kalba apie 
Lietuvos ūkį ir pramonę, prisi
mena Varpą ir varpininkus, Tė
vynės Sargą ir sargiečius, palie
čia tuometinį lietuvių tautinį, 
ūkinį ir visuomeninį bruzdėjimą. 
Savo teigimus autorius pagrin
džia ano meto spaudos ir suva
žiavimų nutarimų citatomis bei 
kt. dokumentais.

Varpininkai, liet. demokratų

TIK PER PLAUKA NUO III 
PASAULINIO KARO

Girdėjome ir skaitėme, kad pradėjo pasiruošimus naujam 
JAV bombonešiai, greitesni už žaidimui. Pasaulis atsidūpė^.'K 
garsą, pakrauti atominėmis bom
bomis, jau por^i, kartų skrido link 
ašigalio, pasiruošę bombarduoti 
iš anksto numatytus priešo tai
kinius.

Jie pakilo dėl radaro klaidingų 
pranešimų, tačiau laiku buvo at
šaukti, radaro duomenis patikri
nus ir nedavus antrojo, lemiamo
jo įsakymo.

Informacijose buvo nurodyta, 
kad visų pakylančių priešo pu
sėn bombonešių pilotai "turi aiš
kų akcijos planą". Tokia infor
macija mums visai pakankama 
ir aiški.

II Pasaulinis karas pasibaigė 
1945 m. be jokių taikos sutarčių.
Iki šiol viskas remiasi karo me
tu padarytais Teherano, Jaltos 
ir Potsdamo susitarimais. Iki 
šiai dienai nepasirašyta jokia 
pasaulinės reikšmės sutartis val
stybių santykiams ir jų formoms 
nustatyti.

Abi nugalėtojų pusės — Va
karai ir Rytai — po 1945 m.

partijos pirmatakai, Step. Kairio
taip aptariami: "Kas varpininkų frontą. Tas nuopelnas derėtų pa- 
daugumai buvo būdinga, tai jų žymėti pomirtinio laikraščiui 
inteligentiškas mentalitetas", ir paminklo granite".
toliau: "Buvo natūralu, kad vi
suomenėje vykusi socialinė dife
renciacija turėjo ir varpininkuo
se pasireikšti jau kaip ideologi
nė diferenciacija. Todėl iš Varpo 
pasitraukė kunigai, vėliau social
demokratai ir dar vėliau, laik
raščiui jau baigus savo dienas, 
nuo demokratų atskilo tautinin
kai ir sandariečiai. Ne be pa
grindo sakoma, kad Varpas yra

Aplamai tas Step. Kairio at- buvęs partijų perykla, lietuviš-
siminimu skyrius, tai jaunatvės 
ryžto ir ieškojimų giesmė, per
keltine prasme tariant, tai pa
sakojimas, kaip iš kviečio daigo 
subręsta auksinės varpos ir pri
pildo aruodus. Brendo, išgyvenęs 
tikėjimo krizę, savo pasaulio ir

Kairys vaizduoja, kaip tikras ir įsitikinimų ieškojo jis pats, ne
įgudęs rašto meistras. Nors pro- atsiliko nuo jo ir eilė kitų, į jį
fesija būdamas inžinierius, gal 
ne atsitiktinai jis kurį laiką sa
vo plunksna bandė reikštis ir 
grožinėj literatūroj, pasirašyda
mas Kemeklio slapyvardžiu.

Step. Kairio Lietuva budo nė
ra sausas, bedvasis ir bespalvis 
įvykių bei faktų registravimas, 
bet ir literatūrinė vertybė. Tam 
tvirtinimui įrodyti, pakanka pa
skaityti Lietuva budo autoriaus 
tėvu apibūdinimus, parašytus 
vaizdingai, šiltai, su tyru ir gy-.. 
vu jav mu, arba jo pirmąją ke
lionę iš A kalaičių į Palangos 
vid. mokyklą (ypačiai grafo Tiš
kevičiaus laivu iš Liepojos į Pa
langą). Tegu tas yra tikrovės ir 
gyvų žmonių vaizdavimas, betgi 
visa tai skamba, kaip grožinės 
literatūros kūryba. Vidumi tur 
tingės asmenybės, kaip nekartą 
ir mūsų atgimimo istorijoj pa
stebėta, nebuvo vienu talentu ap
riboti žmonės. Be abejonės, to 
plataus masto ir šakotų polėkių 
asmenybė yra ir Step. Kairys.

Jo atsiminimų knyga Lietu
va budo suskirstyta į tris sky
rius: Vaiko ir jaunatvės atsimi
nimai, Kas buvo Lietuva ir Prie
dai. Tie skyriai turi po keliasde
šimt trumpesnių poskyrių.

Vaiko ir jaunatvės atsimini
mus galima dalinti į Mano tėviš
kė, Palanga, Siaubuose, Brėkšta, 
kai kurių to meto asmenų ir įvy
kių apibūdinimus.

oanašių. Tų vyrų pečiais ir iš
mintimi netrukus buvo prikelta 
Lietuva, deja, tik 20 metų tesi
džiaugusi iškovota laisve ir ne- 
iriklausomybe,

Kuriuo keliu,? — tai Kas buvo 
Lietuva pirmieji žodžiai. Tauti-

kas Babelio bokštas, kurį besta- 
tydami žmonės pradėjo prarasti 
bendrą kalbą ir skirstydamies 
sklido į visas puses, tačiau neiš
krikdami iš Lietuvos gyvenimo 
jiems statomų ribų". Atrodo, to- 
kis varpininkų aptarimas netu
rėtų nieko užgauti.

Gali kai kam nepatikti, bet 
vargu būtų galima nuginčyti, 
kad nemažai ano meto Lietuvos 
kunigų sirgo lenkomanija, buvo 
užkietėję konservatoriai, vengė 
jungtis į kovą dėl Lietuvos ir 
sunkiai aprėpė bundančios tau
tos siekimus. Tie kunigai, kurie

niu požiūriu jau apsisprendęs ir bųv0 sąmOningi lietuviai ir jun- 
gimnaziją baigęs jaunuolis Step. 'gėsj į kovą, pasyviųjų buvo tram- 
Kairys, taria: "Geresnio Lietu- domi įr varžomi. Panašiom min-
vos pažinimo stigome, bet mums 
oagalbon ėjo moraliniai impul
sai. žinojome! kad ir mūsų vi
suomenė yra diferencijuota, ir, 
kai viena jos dalis kasdien sėda 
už sotaus stalo, tai didžioji jos 
lalis, taip pat kasdien, teminta 
nuo sotų jų stalo birusiais trupi- 
nais. žinojome ir tai, kad Vaka
ruose jau vyko organizuota, so
cialistų vadovaujama kova prieš 
:mogaus pavergimą ir panieki
nimą, už geresnę ir visiems ly
gią ateitį,. pagrįstą nevaržoma 
žmogaus ir žmonijos pažanga ir 
kilnaus humanizmo pradu. Kas 
galėjo labiau pavilioti gyvenimo 
dar mažai paliestą jaunimo sie
lą, kaip tokios ateities vizija?"

Anuometinė Lietuvos gyveni
mo kasdienybė ir tas idealistinis 
Žvilgsnis į ateitį lėmė, kad Step. 
Kairys būtų socialistas, LSDP 
žymus veikėjas, viena pati gra
žiausių ir būdingiausių tos veik
los kolonų. Savo atsiminimų sky
riuje Kas buvo Lietuva jis pa
sisako, kodėl pasirinko tą kelią,

tim apie to meto kunigiją pasi
sako ir Step. Kairys. Tačiau, 
vaizdžiai ir palankiai vertinda
mas Tėvynės Sargo redaktorių 
kun. J. Tumą-Vaižgantą, auto
rius jungia ir tokį sargiečių veik
los balansą: "Iš visų Tėvynės 
Sargo nuopelnų katalikybei ir 
tėvynei būčiau linkęs laikyti be
ne svarbiausia tai, kad jis pa
skatino ir padėjo mūsų kunigi
jai persiorientuoti iš lenkiškai 
poniškojo į lietuviškai kaimišką

i'.***,' į*. «

Prieduose surinkti dokumen 
tai ir kai kurių veikėjų apybrai
žos. Tas gerai, kad visa tai yra 
krūvoj. Tą medžiagą gali pra 
versti kiekvienam rašytojui, ku
ris bandytų kalbėti apie XIX a 
pabaigą ir XX a. pradžią — apie 
Lietuvos atgimimo laikotarpį.

Atsiminimus rašyti — opus ir 
nelengvas darbas, nes visų pir 
ma reikia turėti stilių ir sugebėt 
rašyti, reikia didelio tiesos pa
jautimo, gilios dvasinės kultū
ros; jeigu atsiminimus rašo po
litikos ir visuomenės veikėjai - 
reikia atsisakyti asmeninės ir 
savo srovės propagandos ir liaup
sių. Jau ne vienas mūsų išaukš
tintas vyras, kol nebuvo paskel
bęs savo atsiminimų, buvo gana 
didelis ir garbingas, o, kai pa 
skelbė — pą^irodė, kad jis tar 
nauja netiesai, kad jis pro save 
visai netoli regi, kad dėl savo 
partijos tariamos šlovės jis ne
sugeba objektyviai pažvelgti į 
savo artimo darbus.

Labai malonu pažymėti, jog 
prof. v Step. Kairio ' atsiminimų 
pirmoji knygai yra nuostabiai 
graži ir vertinga išimtis. Jeigu 
ir kitose savo atsiminimų kny
gose jis kalbės su tokiu objek
tyvumo ir tiesos pajautimu, su 
tokia Lietuvos ir savo tautos 
žmonių meile — ir tuo darbu tė
vynei jis bus didžiai nusipelnęs.

Step. Kairio Lietuva budo iš
leista 1957 m. Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjungos 
Literatūros Fondo lėšomis. Vei
kalą autorius dedikuoja "Mano 
tėvų atminimui". Knygos tiražas 
1500 ėgz. Kaina nepažymėta.

i

"šaltajame kare” — pe/einama-, 
jame laikotarpį į... III Pasau-( 
linį karą. To laikotarpio sąly
gomis ir šiandien tebesprendžia- 
mas viso pasaulio likimas. Buv. 
prez. Trumanas pareiškė, kad jo 
laikais jau tris kartus pasaulis 
buvęs tik per colį nuo III Pas. 
karo. Tą patį pasakė ir valst. 
sekr. Dulles: "esame ant karo
smaigalio”.

Tačiau kiti šaltiniai užsispyrę 
tvirtina, kad karo nebus, nes 
Amerikoje niekas nenorįs ka
riauti. Galbūt, kad tame teigi
me yra daug ir teisybės, nes ka
ras nėra žaidimas ar vaidinimas, 
kad jį būtų galima mėgti arba 
jo siekti.

Tarp senovėje buvusių ir da
bartinių, t. v. "ideologinių", ka
rų yra toks skirtumas, kad se
niau karai buvo lokaliniai: tarp 
savęs galėjo kariauti dvi ar dau
giau valstybių, o likusios žiūrė
jo tik iš tolo, skaitė karinius ko
munikatus su tokiu pat susido
mėjimu, kaip skaitomos sporto 
žinios.

II Pas. karas jau buvo apėmęs 
veik visą pasaulį, kai Hitleris pa
skelbė "tūkstantmetinį vokiečių 
viešpatavimą". Prieš tai Maskva 
skelbė Lenino šūkį: "sukelsime 
pasaulinį gaisrą^’. Tą patį dabar 
atvirai skelbia jo įpėdiniai: "su
naikinsime supuvusį kapitaliz
mą".

I Pas. karo pradžioje, prieš 
pradėdamos karinius veiksmus, 
visos valstybės laikėsi diploma
tinių formų. Ambasadoriai ir pa
siuntiniai pilnomis uniformomis 
ir su visomis apeigomis priešo 
valstybių sostinėse viešai pa
skelbdavo karą. Kam buvo pa
skelbtas karas, tas turėjo pakan
kamai laiko mobilizacijai, nes 
būdavo paskelbta diena ir valan
da, kada kariniai veiksmai bus 
pradėti.

Tas gražias tradicijas sulaužė 
Mussolinis, kuris be perspėjimo 
užpuolė Albaniją, o vėliau, ir 
Etiopiją. Hitleris taipgi kalbėjo 
apie taiką, o jau su Sov. S-ga bu 
vo pasidalinęs Lenkiją, Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, kurias be karo 
paskelbimo žiauriai okupavo.

Visai neįtikėtina, kad ateity 
je priešas bus džentelmeniškes- 
nis ir praneš, kada jis užpuls. 
Jokie užtikrinimai ir sutartys, 
ypač su Maskvos budeliais, ne
turėjo ir neturės jokios reikš
mės.

Laisvajam pasauliui, kuriam 
kasdieną gresia pavojus iš bol
ševikų pusės, nieko kito nebelie
ka, kaip dieną ir naktį be per
traukos budėti ir veikti žaibiš
kai, kol priešas dar nespėjo su
duoti smūgio į gyvybinguosius 
"kapitalistų” centrus.

E L E C T

ADA B. ERTLE
CANDIDATE FOR

STATE REPRESENTATIYE

REPUBUCIAN PRIMARY MAY 6, 1958
WELL QUALIFIED AND EXPERIENCED
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Apie laiku "atšauktus aliar
mus” pranešdama, informacija 
mums dar kartą aiškiai patvir
tina, kad nuo komunistinio pavo
jau laisvasis pasaulis yra sau
gomas visomis galingiausiomis 
JAV karinėmis pajėgomis.

K. M. Juozas Šarūnas

Tik Dirvą skaitydamas sužinosi, 
kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

Peenemiundes baltieji pirštai

Į TEKSAS IR PRIE 
JUODOSIOS
Peenemiundėje dirbęs rusų šnipas

— Kodėl taip nustebęs žiūrite į mane, Bernhard?
Plačiai šypsodamasis keliasi sovietų pulkininkas Shosto*k.

Jis apeina rašomąjį stalą ir atsistoja prieš Bernhard. Vokietis 
neįstengia pajudėti. Tik kai rusas prataria: "Bet mes juk Apįs- 
tami!", — jis linkteli galva.

Bernhard neklysta. Prieš jį stovintysis, Raudonosios Ar
mijos pulkininko uniformoje, vidutinio ūgio, apskritu veidu vy
riškis, yra tas pats profesorius Burckhardt, konstruktorius pa
raku varomos raketos "Taifun”, to Peenemiundes tyrinėtojų 
"rūpesčių vaiko". |

Bernhard negali atitraukti akių nuo pulkininko antpečių. 
Kaip pateko šis vyras į šią uniformą, kaip pateko jis Peenemiun- 
dėn, kas yra Burckhardt tikrenybėje?

— Pulkininkas Shostok, — girdi jis sakant. Mechaniškai 
siekia Bernhard stikliuko su degtine.

— Jūs gi esate profesorius Burckhardt, kuris Peenemiun
dėje, 42-oje halėje dirbot prie priešlėktuvinės raketos.

Tą sakant Bernhardui dreba ranka. Degtinė laša nuo jo
pirštų.

— Taip, tai aš esu! Tai yra, aš esu ne Burckhardt, ir aš 
nesivadinu taip, bet tuom vardu dirbau Peenemiundėje.

Po trumpos pertraukos Shostok tęsia: — Dirbau Sovietų 
Sąjungai! ./

Prisimindamas tą sovietams puikiai pavykusi saboflBfc 
planą, Shostok patenkinta^ atsiremia palangės:

— Ar žinote, kad aš esu raketų specialistas? Aš dirbau prie 
"Stalino vargonų". Svarbiausias žinias gavau iš jūsų bendradar
bių Peenemiundėje. Tačiau tai nebuvo mano uždavinys. Mes jau

ni

labai anksti supratome, ką vokiečiai nori Peenemiundėje paga
minti. Aš buvau parinktas, kiek tik įmanoma, sabotuoti.

Pulkininkas Shostok kalba, aiškina, žingsniuoja iš vieno 
kambario galo į kitą. Staiga sustoja, žvelgia iš šalies į Bernhard, 
ir sako:

— Bernhard, tokie žmonės, kaip Jūs, mums labai reika
lingi! — Jis mini buvusių ”kolegų” Peenemiundėje pavardes, gi
ria vokiečių mokslinius pasiekimus raketų srityje, žavisi Wernher 
von Braunu, vardina pastarojo svarbiausiuosius bendradarbius.

Kai jis sumini Riedei vardą, pastebi, kad Bernhard nulen
kia galvą.

— Kas yra su Riedei? — Kaip? — Nebegyvas? — klau
sia rusas.

Pulkininkas Shostok pasikeičia. Atrodo, Riedei mirtis jį 
sujaudina. Jis prašo Bernhard sėstis.

Tik dabar paaiškina vokiečiui, kam jį čia pasikvietė. Pulki
ninkas Shostok turi sudaręs vokiečių raketų specialistų sąrašą. 
Jie turi Sovietų Sąjungoje toliau tęsti tą darbą, kurį subyrant 
Reichui nutraukė Peenemiundėje ir Nordhausene.

Bernhard girdi jam gerai pažįstamas pavardes. Shostok 
tvirtina, kad dauguma jų jau savanoriškai yra pasižadėję dirbti 
Rusijai. Savaime suprantamą, geromis sąlygomis, net su šeima. 
Tačiau tame sąraše yra pavardžių ir tokių asmenų, kurie negali 
būti sovietų rankose. Bernhard žino, kad pastarieji jau senai turi 
sutartis su vakarų valstybėmis.

Shostok duoda Bernhardui aiškiai suprasti, jog jam kitos 
išeities nėra, kaip sutikti. Visai bereikalingas pulkininko nuro
dymas, kaip stipriai Raudonoji Armija saugo zonos sieną. Bern
hard turi mažus vaikus ir jų jis niekad vienų nepaliks.

Jis sutinka. Viskas kita — vien formalumai.
Prabėgo daugiau kaip šešios valandos. Pulkininkas Shostok 

iššaukia juodąjį SIS. Bernhard išeina prislėgtas. Su niekuo jis 
apie rusų planus nekalbės. Pasižadėjimo tylėti galėjo Shostok ir 
nereikalauti, bet savo žmonai Bernhard turi papasakoti. Kokia 
ateitis laukia jų ir vaikų?

Mokslininkai išvežami į Rusiją
Praeina mėnesiai, kol Shostok surenka savo vokiečių moks

lininkų ”teamą”. Bet po to viskas seka greitai. Prie prekinio 
traukinio, kurs pakrautas raketom gaminti medžiagomis iš Jjprd- 
hausen, sovietai prikabina dar kelis keleivinius vagonus.

Rugpiūčio mėn. 27 diena. Lynoja. Stoties halės stogas vien 
sulankstytų geležinių sijų rezginys. Moterų veiduose maišosi lie
taus lašai ir ašaros atsisveikinant su išvykstančiais vyrais.

Traukinys pajuda. Keli tūkstančiai tonų gėrybių rieda į 
Rytus. Kartu ir būrys vokiečių mokslininkų. Pastarieji yra so
vietams daugiau verti, nei visi prekiniai traukiniai, kurie dieną 
ir naktį "rojun" veža turtą.

Dauguma šeimų turėtų greitai sekti, tačiau ilgai užtrunka, 
kol sovietai duotą pažadą išpildo. Jie žino, kad vokiečių moksli
ninkų darbas yra šeimos ilgesio trukdomas. Apie greitą grįžimą 
nėra kalbos ir vokiečiai to nesitiki.

Pulkininkas Shostok gauna vis daugiau karčių, nusiskun- 
džiančių laiškų. Pagaliau Maskva duoda sutikimą. Iš Berlyno iš
vyksta tyrinėtojų žmonos. Dauguma važiuoja traukiniu, kai ku
rios skrenda. Ponia Bernhard 1946 m. gruodžio mėn. 21 dieną 
keliauja specialiu lėktuvu į Lietuvos Brastą. Ten turės persėsi i.

Kelionėje ponia Bernhard jaučiasi labai blogai. Lietuvos 
Brasto-je, iki tolimesnio skridimo, jai leidžiama pailsėti Raudonojo 
Kryžiaus barake. Niekada nepaaiškėjo, kodėl jinai nebuvo laiku 
pakviesta. Kai ji, pasiruošusi toliau vykti, ateina starto vieton, 
temąto horizonte pranykstantį lėktuvą. >

' Taip su dideliu pavėlavimu pasiekus Maskvą, aeroAmo 
personalas perduoda tik dali jos daiktų. Rūbus ji atpažįsta kaip 
savus, o kitkas svetima. Jai paaiškinama, kad lėktuvas, su kuriuo 
ir jinai turėjo skristi, prieš pat nusileidžiant nukrito ir visi kelei
viai žuvo. Jų tarpe pulkininkas Shostok, buvęs profesorius Burck
hardt, su savo gražia žmona,

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

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

Welland, Ont., Canada.
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LITUANISTIKOS STUDIJOS 
FORDHAMO UNIVERSITETE

Nuolatos kalbame apie savo| Registracija vasaros sėmės 
tėvų kalbos ir kitų tautinių ver-trui jau prasidėjo. Institutas ruo 
tybių pažinimą, kaip būtiną są
lygą tautos gyvybei išlaikyti 
Tautinės vertybės turi būti puo
selėjamos ir perduodamos jauni
mui — būsimiems mūsų tautos

} vadams, seselėms — jaunimo 
mokytojoms ir auklėtojoms, kle- 
rikams — būsimiems dvasios va
dams, žodžiu visam jaunimui.

Šiam tikslui mūsų visuomenės 
rūpesniu yra įsteigtas Lituanis
tikos institutas Fordhamo uni
versitete. šio instituto įsteigimu 
rūpinosi Lietuvos ministeris Wa- 
shingtone a. a. p. Žadeikis, da 
bart i nis atstovas p. Rajeckas 
Lietuvių Kunigų Vienybė Ame
rikoje, Lietuvių Bendruomenė, 
tietuviuki vienuolynai, lietuvių 
organizacijos, Jo Ekscl. vysku
pas V. Brizgys ir kiti pavieni as
menys. Taigi ši lituanistikos 
mokslo įstaiga yra visos mūsų 
visuomenės institucija.

Pirmą kartą Amerikos lietuvių 
istorijoje visi lituanistikos daly
kai dėstomi Amerikos universi
tete. Kiekvienas lietuvis gali di- 
džiuoties tuo, kad jo tautos kal
ba, istorija, literatūra, tautosa
ka, geografija dėstomos univer
sitete greta vokiečių, prancūzų 
italų, lotynų, graikų kalbų ir kul
tūrų.

Tačiau neužtenka vien įsteigi
mo ir pasididžiavimo, bet toli
mesnis visų mūsų uždavinys rū
pintis, Kad šis institutas atneš
tų naudą, kad skaitlingas būrys 
jaunimo, seselių mokytojų ir kle- 
rikų įsijungtų į šias studijas.

Pereitą vasarą institutą lankė 
16 studentų, tačiau toks skaičius 
yra nepakankamas, šių mokslo 
metų pradžioje universitetas, 
remdamasis pereitų metų vasa
ros semestro studentų skaičiumi, 
kvestijonavo lituanistikos pro
gramos reikalingumą. Universi
teto prezidentas yra pasakęs, 
kad naujos institucijos steigi
mas turi išplaukti iš reikalo ir 
visuomenės susidomėjimo. Taigi 
šio lituanistikos akademinio ži
dinio egzistencija priklauso ne 
nuo jo vadovybės, bet nuo visos 
mūsų visuomenės. Visiems turi 
rūpėti, kad didesnis būrys stu
dentų galėtų studijuoti vasaros 
semestro metu.

I ------------------------------- 1šia tik vasaros semestrus, šios 
vasaros semestras pradedamas 
liepos 7 d. ir baigiamas rugpiū
čio 15 d. Katalogas vasaros se
mestrui jau atspausdintas ir no
rintieji jį gauti tesikreipia į in
stituto vadovybę šiuo adresu: 
The Lithuanian Program, Box 
566, Fordham University, New 
York 58, N. Y.

STRASBURGO SEIME
(Atkelta iš 1 psl.) 

dar skambėjo "Kasandros šū
kiai” __ perspėjimai, būkite at
sargūs, neparduokite mūsų rei
kalų netgi dykai, atsiminkit, kad 
mes žmonės, kaip^ir jūs ...

Išsireiškė, žinoma, kaip kas 
mokėjo, ir perdaug jau dažnai 
vyko lamentacijos, kad, ”juk vėl 
kartojasi sena istorija, ir jūs ne
matote”. .. žvilgsnis į pačias de
legacijas tarsi patvirtino prie
kaištą asamblėjai: persena. Bet 
kažin ... Atvykus svečiams iš 
kitų Strasburge esamų politinių 
centrų, tik pasitvirtino, kad po
litiko amžius gal tik prasideda 
apie 40 metų slenkstį ir apie 50- 
tus prideda "suaugti”. Kodėl 
mūsiškiams reiktų taikyti kitą 
mastą? Juk ir pas pačius bolše
vikus galioja ta taisyklė.

Taip ir ne. žmonės įvairiai 
sensta. Vienam reumatizmas 
metasi į sąnarius, kitam į galvą, 
trečiam ir ten ir ten ... Bet yra 
žmonių, dvasioje gajų ir jaunų, 
nepaisant žilo plauko. Teisingai 
pabrėžė senukas lenkas Gold- 
mann: ”Mums seniems galioja 
žodžiai prancūzų generolo, pir
mam kare gynusio Paryžių — 
nors senas, o kovoju — miręs 
pailsėsiu”.

Ii* su žvilgsniu moderniomis 
akimis į naujas problemas ne 
taip jau blogai. Be to, argi jos, 
tos problemos, taip jau labai 
naujos?

Tiesa, mes savo kalbomis, gy
vu apaštalavimu tik teoriškai 
apšvietėm Vakarus. Prie galuti
nio supratimo ir veiksmo juos 
galėjo privesti tik pačių sovietų 
veiksmai. Todėl supraskim, kad 
Vakaruose tik neseniai imtasi 
problema rimtai spręsti: bene

Gegužės 10 d. Slovėnų Salė

CLEVELANDO VYSK. M. VALANČIAUS LIT.

MOKYKLOS \

ŠOKIŲ, DAINŲ, LIETUVIŠKO ŽODŽIO PROGRAMA

PAVASARIO ŽIEDAS

Dalyvauja:

SOL. VACLOVAS 
VER ĮKAITIS

Prie fortepiono —

MUZ. STASYS 
GAILEVIČIUS

IR

GRANDINĖLES 
ŠOKĖJAI

f56 šokėjai scenoje)

Pradžia — 7. vai. vakaro (punktualiai)

Ateisi V ė L I A U — musysi MAŽIAU!
t

Lit. mok. tėvų komitetas

SMINKESE

Praėjusį savaitgalį Clevelande 
buvo gausu įvairių parengimų, 
tačiau clevelandiečiai, kad ir eko
nominiams sunkumams esant, 
gausiai j juos lankės.

Į Neo Lithuania korporacijos 
šventę

DIRVOS
VAKARAS-KONCERTAS

įvyksta gegužės mėn. 24 d. Slo- 
venian Auditorium salėje. 
Programą išpildys televizijos 
dainininkas Arnoldas Voketai- 
tis, rašytojas-humoristas Anta
nas Gustaitis ir kiti, kuriuos pa
skelbsime vėliau.

Visus clevelandiečius ir visus 
Dirvos skaitytojus kviečiame iš

Atžymėtas Vytautas Giedraitis
Teko patirti, kad Phoenix Mu- 

I tual Life Insurance Co. Cleve
lando agentūroje dirbąs Vytau
tas Giedraitis tapo pagerbtas

L. V. S. "Ramovės"
Clevelando skyrius kartu su bi- 
rutininkėmis, gegužės 17 d. 
(šeštadienį), 7 vai. vakaro, šv. 

' Jurgio parapijos salėje rengia
”Associate of the Month” atžy- šeimyninį pobūvį kavutę-alutį. 
mėjimu. šios draudimo bendro- Pobūvis turi tikslą: geroje nuo- 
vės centrinė įstaiga (Hartford, taikoje savoje šeimoje praleisti 
Conn.) kas mėnesį tokį vardą vakarą; sueiti į glaudesnį ryšį ir 
teikia vienam iš ypatingai atsi- j išsikalbėti rūpimais klausimais, 
žymėjusių pareigūnų tiek darbo, Pobūviui numatyta kultūringa 
tiek ir patarnavimo klijentams' programa
srityse.

Per aštuonis savo tarnybos 
mėnesius V. Giedraitis Phoenix 
Mutual Clevelando agentūroje 
sudarė stiprų pagrindą sėkmin
gai ateičiai. Per tą laiką jis ap- ....
draudė savo klientus virš ketvir- os birutininkės visi kuo gau- • • 1 1 1 •

Programoje dalyvauja ramo- 
vėnai Bakūnas, Auginąs ir Ka- 
mantas, kuris parodys kultūrinį 
filmą.

Gerbiamieji ramovėnai ir mie-

čio milijono dolerių sumai. 
Pereitų metų spalio mėn. jis

siausiai dalyvaukime pobūvyje, 
bent trumpam laikui atsipalai-

laimėjo ”Top Flighter Award” nuo kasdieninių dienos
atžymėjimą. Tai jau antras lie Rūpesčių, sueikime draugėn 
tuvis Phoenix Mutual bendrovė- Padalinkime mintimis, 
je savo darbštumu besimušąs1
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J. C IJ U N S K A S 
LAIKRODININKAS

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

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466
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JUOZO KAMAICIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE, 
12915 St. Clair Avė.

Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirinkimas ir žemes-

ir nės kainos negu kitur.
į Europą duodama

aukštyn.

Lituanus žurnalui remti 
vakaras

įvyks šių metų rugsėjo mėn. 27 
d., šeštddienį, lietuvių salėje. Va
karo programą išpildys vyrų 
kvartetas "Gintaras” iš Chica
gos. šį kvartetą sudaro keturi 
solistai: Antanas Peškys, Bro
nius Jančys, Albertas Snarskis 
ir Jonas Avelis. Akomponuoja 
Tonas švedas.

Rudolh Breznay,
kandidatuojąs į Ohio atstovų rū
mus demokratų sąraše, sako, kad

Vanda ir Petras Kaunui,
balandžio mėn. 29 d. susilaukė 
pirmojo sūnaus Sauliaus-Petro.

GERI NAMAI
Du namai vienam sklype. Vie

nas namas vienos šeimos, antras 
— dviejų.

Giddings Rd., prie Superior.

Dviejų šeimų po 4 k. ir 
nios.

vo-

šešių kamb. vienos šeimos. 
Trys gaso pečiai. Garažas. Dide-

is dirbsiąs dėl pašalpų ”išlygi- sklypas. Kaina greitam par-
nimo”, nedarbo kompensacijų 
padidinimo, geresnės psichiatri
nių ligoninių priežiūros ir prie
šinsis bet kokiems naujiems mo- 

ams. (Sk.)

PARDUODAMI NAMAI

davimui.
Broker

WO 1-2377 arba vakarais 
GA 1-537G

Siuntimui 
įuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos j namus be mokes
nio.

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

Telefonas: GL 1-5875, buto — 
GA 1-7658.
llllllilIlIlIlIlIlIlIlEIIISIIISIIIIIIIIimillllllll)

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo 
ir dekoravimo darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai 

377 E. 128th St. Tel. MU 1 8368
ilIlIlUCUIIKIIIUIKIIHIIIIIOIUUIIIIIIIIIIIIIII

East Park Dr Neff Rd. iš

6x6x4 kambarių, trys atskiri ga-
anksto tam vakarui-koncertui so Pe^bii, du garažai, 
rengtis. Mes laukiame svečių iri Lašt Cleveland 2-jų šeimų po

svečių buvo atvykęs iš New Yor
ko, Toronto, Chicagos, Detroito,
Columbus ir kitų vietovių, šven
tės proga čia posėdžiavo įvairių | bendrauti, senas pažintis atnau-

iš toliau, nes tuo laiku keliai jau <7 kamb. (po 4 mieg.), gaso pe- 
bus geri, o šeštadienio vakaras,^*1*’ Kaiažai. I iašo $21,0)0. 
ilgas ... Bus proga susitikti, pa- . ^9 St. ( oit Rd. colonial

jinti ir naujas sudaryti.
Bilietai jau parduodami Dir

voje. Apsirūpinkit iš ankto, kad 
turėtumėt geresnę vietą. Bilietų

vietovių Neo Lithuania valdy
bos, Tautinio Sambūrio valdyba 
ir kt.

Neo Lithuania šventė vyko j
Sachsenheimo salėje. Ją pradėjo | kainos po $2.00, $1.50 ir $1.00. 
Clevelando Neo Lithuania pirm.
Cezaris Modestavičius, pakvies
damas įžangos žodį tarti magis-

Lietuviai Lojalumo parade
gegužės 1 d. Clevelande pasirodėSąlygos studijuoti lituanistiką nuo sputnikų.

Fordhame yra labai palankios. Kaip, tačiau, mes galime savo 
Studentai sąžiningai dirbdami patirtį perduoti Vakarams? Jie 
gali įsigyti 6 kreditus, kurie gali visai "jauni” tame žaidime (tik, 
būt perkelti ir į kitus universi- gink Dieve, jiems to nesakyki- 
tetus. Kiekvienas studentas, jei me, ypač amerikiečiams! Kas ki- 
jis sąžiningai pasižadės studi- ta su mūsiškiais, europiečiais...), 
juoti, ir paduos pareiškimą iki Vakarai šiandien dairosi, kas 
gegužės 30 d., gaus stipendiją už daryti, žinoma, jie žino savo 
mokslą sumokėti. Visos stipcn- problematiką, kuri reikalus koketę,'to‘^j
duos yra paskirtos musų gera-, va,n nušvies. Bet arei jie «««-, nėlę. šokius šoko Alina Andolytė/na Orintaitė, Jolanta Dr,antytė,
darių dr. J. Kazicko irT J----  — -- • - ' J
liūno.

Apsigyvenimo reika
studentų organiacijos pažadėjo jai Strasburgo Seime sprendė tą

trę Aldoną Augustinavičienę, (jvjem atvirais automobiliais su 
kuri kvietė mūsų priaugančiu1JAV ir Lietuy09 vėliavomis ir 
jaunimu ne tik domėtis, bet jį keturiais plakatais: Baltic Na- 
mylėti ir jam visutvciiopai tai- tipns are Joyal to Democracy. 
kinti- Communizm means tyrany, Mil-

Meninėje šventės programoje lion Lithuanians died for human 
pasirodė tautinių šokių grupė, rights, Lithuania fight for Free- 
paruošta p. Aukštuolio. Jie pašo- dom. Atstovavo tautiniais rūbais

iš 8 kamb. (4 mieg.), gaso pe 
čius, garažas. Gali būti perdirb 
tas į 2-jų šeimų namą. Prašo 
$12,900.

Naujosios parapijos rajone, 
arti bažnyčios, iš 5 kamb. bun- 
galow — ant vieno aukšto. Pra
šo $13,700.

Šaukite . Paul Mikšys narni 
'elef. Ll 1-8758 arba office

Kovac Realty 
96 ) E. 185 St.

T<E 1-5r39

D a b a r 
pats iaikas 
užsisakvti

. __ • i • X* • 1 r ------- -------- ----- 1IU v/iiiiiaivv, ijuhuiui i/iunuijiv
r dr. J. \ a- duria ne su tais pačiais reis - Birut6 Augustinavičiūtė, Dalė Mylita žyžniauskaitė ir Aldonu

I W meSi J-aUvPe^gy^envoihAtn IBenokraitytė, Neringa Karalių -I Liutkutė, iš vyrų: Stasys Luko-
iilas. Vietos, įdomu, kaip kai aurie ka tė, Roma jaai,lKynnitė. Dalia ševičius Algirdas Maiorovas (su

iš kitų miestų atvažiuojantiems problemą. (Jeigu iš viso ją ma- 
studentams padėti apsigyventi,■ tė). Kiti instinktyviai ją paju- 
surasti butą. Taigi instituto va- to — o treti, kaip tasai vienuo- 
dovybė padarė visą ka ii galėjo, lis Liuteris kadaise, sakė: "Štai, 
Tolimesnis šio Lituanistikos in- čia stoviu, taip galvoju, nes ži- 
stituto likimas yra mūsų jauni- nau, kad tai tiesa — ir taip man 
mo rankose. i Dieve padėk”...

CLEVELANDO STUDENTU

V A K A R A S

Gegužes 11 d., sekmadienį, 6 vai. v.

LIETUVIŲ SALĖJE

Programoje:

V. ŽUKAUSKAS, I. GAIGALAITĖ, A. KARAŠA.

Bilietai gaunami pas vietos studentus, 

ir prie įėjimo.

, Algirdas Majorovas (su 
Mackevičiūtė, Rūta Mockutė, Vi- gavo automobiliu), Petras Gruo-
jolė Vasiliūnaitė, Vaidevutis Ei 
mutis, Arūnas Gasparaitis, Kęs
tutis Gaidžiūnas ir Algis Modes
tavičius.

Savo kūrybą skaitė Kęstutis. 
Gaidžiūnas ir Algis Garlauskas.

Pianinu skambino viešnia iŠ

dis ir Edvardas Karnėnas.
Estai pasirodė su vienu atviru 

automobilium. Latviai buvo gau
sesni: jie sudarė pėsčiųjų grupe 
su vėliavomis ir plakatais, taip 
pat trys automobiliai.

Detroito Liucija Angelaitytė. | Vakaras buvo gražus ir nešal- 
Keturių charakterių Dirvos tas. Paradas buvo didelis ir įspū

skelbimus skaitė Dalė Benokrai- dingesnis už anksčiau buvusius 
tytė, Arūnas Gasparaitis, Algis1 Iš tautybių į spaudą pateko 
Garlauskas ir Algis Modestavi- ukrainiečių tautiniais rūbais ap-. 
čius. sirengusi jaunų mergaičių ęlse-

Po programos, prie paruoštų nos 
vaišių stalų ir geros muzikos,
per 300 svečių linksminos iki 1 
vai. ryto.

Juliaus Kazėno ir Prano 
Ambrazo mokinių

pasirodymo koncertas įvyko šv.

Dirvos redakcijoje
lankėsi Neo Lithuania korpora 
cijos vyr. valdybos pirm. P. Ali
šauskas, ir narys P. Ulėnas. Su 
redaktorium aktualiais reikalais 
tarės iš Detroito atvykęs inž. J. 
Gaižutis, iš Toronto Aleksas Kir- 

irJurgio parapijos salėje. Čia savo , . .7 fhi _ s 4,v„ria-
sugebėjimus, talkinant Ąžuolų , XT t • i.... i v i kiti Neo Lithuania korporacijosoktetui, parode keliolika jaunuo-
lių, besimokančių pianino, akor
deono muzikos ir dainavimo.

aktyvieji veikėjai.

Ohio valstybės Vyriausias 
prokuroras p. Wjl!iam Sa^be

praėjusį penktadienį visų Cleve
lando svetimkalbių laikraščių 

į Severance Hali mažąją salę su-1 redaktorius buvo pasikvietęs pie-

Čiurlionio Ansamblio metinis 
koncertas

traukė per 400 svečių ir ją pil
nai užpildė. Koncertas praėjo 
gražiu pasisekimu. Apie koncer

tų į Monaco restoraną.
Čia jis padarė pranešimą apie

jo vadovaujamos įstaigos darbą
tą plačiau parašysime kitame ir atsakinėjo į redaktorių pa- 
Dirvos numeryje. ! klausimus.

I. J. SAM A S JEMfELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas ’ 

1254 Addison Road 
Tel. 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.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiejame į namus.

ST. CLAIR PAKERY
s. Sav. O’Bell-,Obelinis

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 mus A būsit patenkinti

P. J. KERS
609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSUI.A 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

PRANEŠAMA...
NATION VVIDE’S

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa 

lengia visą jūsų šeimą . . . nei 
automatiškai kiekvieną nauja1' 
erisidėjusi (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT 
iž mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas 
SK 1-2183

Lietuvių Klpbo Direkcija, visus lietuvius ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 ių. lietuvių klplw.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi 
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadienįais veikia liptuvišky valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

T

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubts & WiUiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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LIETUVOS PREKYBA VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METU

DR. S. STANKUS

Vokiečių administracija. 1941
m. birželio 22 d. vokiečiu divizi-t
jos perėjo sieną ir per kelias die
nas išvijo rusus iš Lietuvos. Dar 
šūviams dundant, susikūrusi 
Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 
paskelbė, kad sovietu išleisti po
tvarkiai ir įstatymai neturi ga
lios.

Tuo pagrindu kai kurios įstai
gos persitvarkė pagal Nepri- 
kla usomos Lietuvos įstatymus, o 
sovietu panaikinti Prekybos,
Pramonės ir Amatu Rūmai iš 
naujo atsisteigė.

Atsikrausčiusi vokiečiu civili
nė valdžia su Generaliniu Ko
misaru priekyje (Zivilvervval- 
tuung) ignoravo Laikinąją Lie
tuvos Vyriausybę ir deklaravo, 
kad vokiečiu atėjimo metu kraš
te veikę įstatymai ir potvarkiai 
lieka ir toliau veikti. Tačiau jau
įvykdytus persitvarkymus pa- niai tapo paskirti tų skyrių vir- 
kentė tylėjimu. Prekybos siste-,šininkais. Ūkio Rūmai turėjo 

skyrius Vilniuje, Šiauliuose ir

Gyventojų aprūpinimas. Karo 
metu gyventojų aprūpinimas 
reikalingiausiomis prekėmis bu
vo svarbus reikalas ir turėjo bū
ti gerai organizuotas. Dėl pre
kių trūkumo įvesta griežta ra- 
cionavimo sistema.

Jau pačioje pradžioje įsteigta 
Paskirstymo ir Aprūpinimo

bos arba iš kooperatyvų centro 
žinios.

Įgaliotinis pradžioje buvo sa
varankiškas. Bet netrukus jo 
veikla suvaržyta ir Patariamoji įstaiga (Verteilungs- und Ver-
Komisija panaikinta. Jis turėjo 
klausyti vokiečių patikėtinių ir 
savo nutarimus privalėjo siųsti 
Generalinio Komisaro atstovui 
tvirtinti. Nežiūrint sunkių kliū
čių, visi gyvi lietuviai savo tu
rėtas detalines prekybos įmones 
atgavo.

Organizacija. Minėtų įmonių 
suprivatinimą baigiant, vokie-

sorgungsstelle), kuri turėjo, sek
ti krašto prekių atsargas ir rū- 
rūpintis jų paskirstymu gyven
tojams. Nors ši įstaiga buvo lie
tuviška, bet ji tegalėjo atlikti 
tik technišką darbą.

Urmo ir detalinį prekių pa
skirstymą vykdė valstybinės pre
kybos tinklas ir kooperatyvai, o

^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BHBBBBBBHHHHBHHHBHBBHBBBBBHBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBIHBHI£ 
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5 ĮSIDĖMĖKIME- :
■ “

Į TAUTINIS KONGRESAS
■ susirenka New Yorke, Hotel Statler patalpose
S š. m. gegužes 30, 31 ir birželio 1 dienomis. L
■ Pirmajame tokio masto Tautiniame Kongrese dalyvauti yra pareiga kiekvieno •*
S tautines sroves lietuvio!

■4

nių prekių. Reikia tačiau pripa
žinti, kad vokiečių okupacinė 
valdžia stengėsi parūpinti kraš
to. ūkiui būtinai reikalingų pre
kių, nors ir minimalius kiekius.

Lietuvoje surinktus maisto 
produktus ir kitas eksporto pre
kes paimdavo vokiečiai kariuo
menės reikalams arba išveždavo 
Vokietijon. Prekių į Lietuvą 
įveždavo, taip pat tik iš Vokieti
jos ir tik vokiškos firmos, arba 
tokios lietuviškos, kurios turėjo 
vokiečius patikėtinius.

Karui nesėkmingai besitęsiant, 
vokiečiai vis mažiau besirūpino 
Lietuvos žmonių gyvenimo sąly
gomis ir kai kurias krautuves 
įsakė vėl uždaryti. Pagaliau,

suprivatintoa ,manės teve.k , t.k 1944 m pabaiRoje r 
čiai Įvykdė stambią reformą: pa- detalinės prekybos ribose. Karo noji armija kovodama su , va. 
naikino Prekybos, Pramonės ir metu dauguma miestų gyventojų, karus besitraukiančia V()kiei,iu
Amatų Rūmus ir prie jų buvu
sius įgaliotinius ir vietoje jų vo
kiškų pavyzdžiu įsteigė Lietuvos 
Ūkio Rūmus su trimis pagrindi
niais skyriais: prekybos, pramo
nės ir amatų. Buvusieji įgalioti-

kentė badą, o dauguma kaitno ka,.juomene. antrą kartą okupa- 
žmonių negavo būtinų pramoni- vo Lietuvą.

ma dar tebebuvo tokia, kokią 
paliko sovietai. Tą palikimą vo
kiečiai ėmėsi pertvarkyti pagal 
vokišką kurpalį. Rytų kraštų ci
vilinė vokiečių valdžia su centru 
Rygoje ir vietos Generalinio Ko
misaro prekybos skyrius tapo 
vyriausi prekybos reikalų tvar
kytojai Lietuvoje.

Priežiūra ir kontrolė. Veikian
čių stambiųjų prekybos įmonių 
priežiūra buvo tiesioginė: stam
biosioms valstybinės prekybos 
įmonėms ir kc^peratvams tvar
kyti ir prižiūrėu paskn i vokie
čiai įgaliotiniai - pa.ikėt i n i a i 
(Treuhaendler), kurie palys as
meniškai prižiūrėjo ir kontrolia
vo tų įmonių veiklą. Tačiau tie 
įgaliotiniai ne visada turėjo fi
zinės galimybės tiesioginiai pri
žiūrėti visus tų įmonių skyrius 
bei krautuves, esančias visame 
krašte.

Tuo laiku ir toliau veikė vals
tybinė prekyba ir labai stiprus 
kooperatyvų tinklas didžiuosiuo
se ir apskričių miestuose bei ma
žuose miesteliuose ir bažnytkai
miuose. Privatinių verslininkų 
nebuvo.
' Bendroji priežiūra buvo labai 

stipri, nors ir netiesioginė. Pa
čių vokiečių įsteigtosios lietuviš
kos įstaigos savarankiškai nega
lėjo spręsti ne tik principinių 
klausimų, bet ir šiaip smulkių 
reikalų. Visur reikėjo atsiklaus
ti Generalinio Komisaro atstovų 
arba įgaliotinių. Lietuviškos 
įstaigos atlikdavo tik technišką 
darbą.

Suprivatinimas. Prekybos įmo
nių suprivatinimui prie Preky
bos, Pramonės ir Amatų Rūmų 
buvo paskirtas Generalinio Ko
misaro atstovas vokietis. Jo už
davinys buvo: palaipsniui per
leisti į privatines rankas preky
bą, pramonę ir amatus, o taip 
pat reorganizuoti pačius Rūmus 
vokiečių pavyzdžiu.

Suprivatinimas buvo taiko
mas tik individams — asmenims. 
1942 m. pradžioje prie šių Rūmų 
buvo paskirti trys įgaliotiniai 
lietuviai trims ūkio šakoms tvar
kyti : detalinei prekybai, pramo
nių ir amatams.

Prie įgaliotinio detalinei pre
kybai tvarkyti įsteigta lietuviš
ka Patariamoji Komisija. Įgalio
tinio darbo sritis — suprivatinti 
nacionalizuotas detalinės preky
bos įmones, grąžinant jas buvu
siems individualiems asmenims 
— savininkams. Už perimtas 
prekes krautuvės savininkas tu
rėjo atsilvginti, pinigus įnešda

RAŠAU IŠ CHICAGOS
KORP! NEO-LITHUANIA PAVASARINIO 

PARENGIMO 
N U O T R U I> O SPanevėžyje, o centras buvo Kau

ne.
Lietuvos ūkio Rūmų pagrin- Visą eilę gražių dienų sekė ba- dies smūgio negavo, kai atėjusi 

dinis prekybos skyrius turėjo or- , landžio devynioliktoji, šeštadie- visus svečius su geltonomis pa- 
ganizuoti bei tvarkyti prekybos nis buvo. Kaip ir visuomet, juk matė. Bet šaunioji durų tarnyba 
įmones, tačiau praktiškai viską neapsieisi be lietaus per savait- mūsų daktarę nuramino. Panau- 
tvarkė Generalinio Komisaro galį. Bet keli lašai negi sulaikys dosini jos tautiškąsias kitą kar- 
prekybos skyrius. Prekybininkai korporacijos taip ilgai planuotą' tą, ir dešimtis dolerių nenueis 
turėjo Rūmuose registruotis ir vakarą?... Ne, _ nutarė 3-čią1 niekais. Bet kokia čia šneka: nie 

kais! Liepęnis juk irgi lietuvis 
— savo žmogus. Tai kaip iš savų 
ir paėmė.

Sveteliai pamažu vidun gūžė
jo, kolega Aleksas plačia šypse
na visus prie durų sveikino, o 
kolega Stasys tik aplinkui šoki
nėjo nežinodamas, ar šypsotis 
kartu su Aleksu, ar liūdėti su 
svečiais, taip nenoriai su dviem 
doleriais besiskiriančiais.

Ėjo gandai, Aleksas iš vieno 
net penkinę išspaudęs. Tegyvuo
ja lietuviški kontraktoriai!

Oras nugigiedrino, maloniai 
vėsu pasidarė. Fortūna su mu
mis, — džiaugėsi korporantai. 
Bet Mieželis, matyt, jai irgi pa
kišo penkinę, kaip ir kolega Sta
sys budinčiam policininkui. (Val
dybos nutarimu, žinoma).

Salė siūbavo, stalai linko,

gauti iš jų leidimus savo veiklai, valandą susirinkę visi prisieku
sieji rengėjai, labiausiai užkie
tėję korporantai.

Laukė lietutis lynojo, salėje 
inžinieriai su visuomeninkais 
ginčijosi; planų detalės dėl sta
liukų sutvarkymo ne visai atiti
ko. Pagaliau priėjo ligi to, kad 
teko pašaukti ne patį, bet prieš- 
jauniausią, jau vaikščiojantį neo- 
lituaną, kuris, pasiremdamas sa
vo 5-kerių metų gyvenimo pa
tirtimi, kompromiso keliu iš
sprendė visų ginčus.

Po to visi išskubėjo namų lin
kui ; kas šukuosenų mainyti, kas 
želmenimis nuo smakro atsikra
tyti, kad apie 7-tą valandą visi 
vėl atgalios sugrįžti galėtų.

Ir sugrįžo. Ne visi, bet... dau
giau negu truputis susirinko. 
Keista betgi, — Daiva ir Dan
guolė ir šį kartą negalėjo sulau

Vis tik ši lietuvių vadovauja
ma įstaiga Lietuvai buvo nau
dinga. Ji išdirbo smulkų preky
bos įmonių tinklo planą visai 
Lietuvai, bet jis taip ir liko pro
jektu. Be to, jos pastangomis 
ouvo duoti leidimai atidaryti 
krautuves tiems prekybinin
kams, kurių nacionalizuotos 
krautuvės suprivatinimo metu 
neveikė. Taip pat išrūpinti leidi
mai atidaryti krautuves visai ei
lei naujų asmenų, anksčiau ne
dirbusių šioje srityje, bet turin
čių tam verslui geras kvalifika
cijas ir norinčių prekiauti tokio
je vietoje, kur krautuvė reika
linga.

Leidimą gauti tegalėjo indivi
dualūs asmens, bet vėliau pra
dėjo kurtis ir smulkios bendro
vės.

Urmo prekybos nebuvo leista 
suprivatinti, o taip pat nebuvo 
leidžiama atgauti šio verslo tei-

Belgijos karalius Baudouin, 27 m., rengiasi susižieduoti su princese 
Marija Terese, 24 m. iš Bourbonų giminės.

gantiarum". Tai geriausias pa- daužymą. (Svečiai net nenujau- 
sakorius visoje Čikagoje. Bet tė, kad gardieji valgiai tokia kai- 
gaila žmogaus buvo, —salė ūžė na turėjo būt atgabenti), 
kaip bičių avilys, ir dar priedo! Rima kolegą Rimgaudą prista-

tė virtuvėje duonos pjaustyti. 
Jisai, sako, medicinos fakultete 
įpratęs į piaustymo darbus, ku
riuos net ir truputį nepatogu 
būtų paminėjus. Manau, kad at
sirastų daug žmonių, kurie varg
šus šunelius labai mėgsta.

Kolegė Eglė turi kokį tai elek
troninį išradimą (Ar tik nebus

pasitikėjimo ar nepasitikėjimo 
paskirtaisiais pareigūnais, jis 
pats nutarė padaryti tvarką. Pa
darė, net ir raudonu paišeliu vis
ką užfiksavo.

Būtų tiesiog neteisinga, nepa
minėjus kolegės Jurcienės. Jinai 
apie pusę savo vaistinės atsiga
beno. žinojo ką daro ... Vaistai 
ne vienam padėjo.

Ir taip įvykiams besiklostant, 
vienas tik laikrodis iš savo vė
žių nekrypo. Svečiai ir kolegoj 
pradėjo rūpintis, kad jau gre® 
teks skirstytis. Visi norėjo su
žinoti, kaip ilgai dar . . . Pirmi
ninkas besiįdomaujančius pas 
Stasį, tas vėl pas Vytautą siun
tė, — kol galų gale Paukštis, 
skripkos nuo sakso nebeatskir- 
damas, nutarė, kad, pagal Illi- 
nojaus įstatymus, laikas jau 
"ųuittinti".

Lauke, pasirodo, Fortūna kon
trakto nustojusi besilaikyti. Ne
gali kaltinti, — sekmadienis jau 
geroką "startą” buvo gavęs. Bet 
niekas neėmė galvon, kad lietu
tis ir sudarkė keletą taip rūpes
tingai susuktų bangų. Slaptai vi
si tik jautė, kad po tų kelių mie
gui likusių valandų, ne visiškai 
tokia pat nuotaika bebus. ”Oh, 
well!" — kaip lietuviškas jauni
mas sako, juk nebe pirmą syk 
gyvenime plaukai skaudės ...mikrofonas pagedo. Jis, pasiro

do, tik Paukščio teklauso ...
Aišku, kolega Vytautas pri

statė mūsų žymųjį Čikagoje Peš- 
kio kvartetą. Beje, svečių tarpe 
matėsi ir Liudas Jarošekas, — 
vienas, be kvarteto. Bet esu tik
ras, kad visi jį suprato ir užjau
tė ... gražiosios lietuviškos dai
nos beklausydami... Pačiam kolega Mindaugas prisidėjęs ?...), 
maestro Peškiui gražiuoju lyri- nes, sėdėdama kitame salės ga
niu tenoru solo partiją užtrau- le, savo baltųjų pirštinaičių ne- 
kus, kolegės Dalia ir Severiną | nusiėmusi, sugebėjo atlikti bu- 
tik susižvalgė viena kiton ir: feto tarnybą. Amerika — nieko 
"Ei, ar čia tavo Gidutis, ar ma- nepadarysi, 
no Algiukas? ...” — Dalia sako. 
žinoma, mamos buvo greit nu
ramintos.

Kvartetai, tie kavartetai... 
Nė vienas, esu tikras, betgi ne
prilygsta mūsų seniesiems sen
jorams, kolegoms: Balceriui, Ka
šubai, Mažeikai ir Šimkui. Kar
tu su jais ^neišvengiamai pami
nėtinas didysai Lietuvos poetą, 
kolega Jurkūnų Jonas, kuris net

Taip ir ridenosi korporantų 
vakaruška tokioje puikioje nuo
taikoje, darniame bendravime su 
svečiais mielaisiais, kad net ir 
kolegos pirmininko šneka nie
ko nesugadino. Aiškiai, atrodo, 
pasakiau, kad nesugadino. Geros

DĖKOJAME 
DIRVOS

RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at 

siuntė šias aukas:
K. Spakauskas,

Philadelphia .......... .
Dulieba T., Cleveland .... 
Lincevičius J., Cleveland 

irūnas J., Hamilton ....
Krulikas K., Richmond Hill 2.00
Lapinas A., Montreal ....... 2.00
Makarovas J., Australija .... 2.00
Stanionis P., Detroit ....... 2.00
Jančys A., Rush ............... 2.00

$2.00
6.00
2.00
4.00

buvo intencijos ... o kad šeimi- šimoiiūnas S., Detroit .......

Paukštis smuiką ant saksofono
žyti savo tradicijų ir atvykti lai-įmainė, o svečiai ir kolegos, nuojvisą devynetą posmų surašydi- 
ku. Bet "geriau vėliau negu nie- vienos kojos ant kitos svorį pėr-(no. Vargšas tiktai kolega Šim- 
kad" — tarė kolega Donatas jau mesdami, salės kvadratūrą mie- kus, jam 3 sykius teko akinius 

sės kitų tautybių žmonėms. Vo- ’ pavargęs nuo vėliavėlių segioji- ravo. Į pasimainyti. O kolega Balceris
kiečiai sąmoningai paliko tas mo. | Staiga fanfaros baisų disonan- visai juos buvo nusiėmęs ir taip
įmones senoje būklėje, kad vė-i O tos vėliavėlės!... Kiek dėl sinį akordą sugaudė, ir prie mik- šokinėjo, kad net dukra nustebo 
liau jas galėtų atiduoti vokie- jų buvo diskutuota susirinkimo rofono atlingavo kolega Vytau- ir apsiramino. O buvo maniusi, 
čiams. ' metu. Kolegė Nakutienė vos šir- tas, korporantų "arbitrus ele- ‘ kad blogiau išeis už mašinos su-

ninkė sriubon druskos kartais 
perdaug įdega — irgi pasitaiko. 
O be to, tuo laiku baras jau ne 
vieną bonkutę buvo pardavęs. 
Todėl ir rožių valsas bei jo pelno 
tikslas mūsų gyvenimo ir nebe
pajėgė išmesti iš vėžiu. Iš tik
rųjų, kas gi jau čia bebūtų ... 

Mūsų sekretoriui vis dėl to

Aukotojams tariame nuoširdųw • •qpi’'

Suaugusio žmogaus plaučiai
sveria vidutiniškai 3^ svaro.

šviesa iš toliausiai nuo žemės 
esančių žvaigždžių pasiekia že- 

reikia duoti "kredito". Iš didelio1 mę per 500 mil. metų.
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mas į įgaliotinio sąskaitą banke.1 Rusų raketinės bazės, fabrikai, bandymų centrai ir t.t., kiek iki šiol apie juos turima žinių. Atkreiptinas dėmesys Į bazių sukon- 
S’mrivatinta krautuvė būdavo centravimą Pabaltijo kraštuose ir europinėje Rusijos dalyje. Sovietų okupuotuose Ryt. Europos kraštuose tų bazių, atrodo, nėra, 
išjungiama iš valstybinės preky- todėl rusai nuolat ir siūlo tuos kraštus palikti "beatomine zona".

JUOZAS BUTVILĄ
ANTANAI, VYTAUTAI, VINCAI...

... tu žinai, kad tavo pavardės nėra Vilties sąrašuose. 
Kodėl ?

... tu žinai, kad ir Juozas ir Jonas davė šimtines ir 
dvidešimtpenkines!

... kodėl gi tu neduodi?...

...manai, jie yra turtingesni, negu tu?

... manai, kad tik kiti turi duoti, o tu ne?!...

... argi mes nesame su tavimi kalbėję, kad reikia viską 
daryti, viską aukoti lietuvybės išlaikymui?

... atsimeni...

... tai kodėl tu dabar laikai įsikibęs tą doleriuką? ...

... kodėl ? ..

... juk skaitei, kad aukoja invalidai, našlės, bedarbiai...

... o tu ? ...
Ir sakau, tave kaltinsime, jei mes nesukelsime Vilčiai 

$20*000. Tu būsi kaltininkas, jei Dirva negalės pradėti eiti 
3 kartus per savaitę.

‘ * * - * ♦
Tu skaitei apie prakeiktus vienuolius, kurie pasigailėję 

geltono žibančio aukso atidavė priešui tėvynę ... Juos pra
keikė ir jie suakmenėjo ir jie per amžius liūdėjo.

...juk ir tu, jei neduosi ar nesusilauksi visų kaltini
mo ... ar tavęs nebadys visi pirštais ir sakys: jis pamilo už 
viską labiau blizgantį geltoną auksą ir tebūnie p-r-a-k-e-i-k- 
t-a-s ...


