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V. RASTENISPereitos savaitės vidury pa
sklido maloni žinia — Atstovų 
Rūmai priėmė Kersteno rezoliu
ciją. Nei vienas atstovas nepa
kėlė rankos prieš tą rezoliuciją, 
nei vienas neiškėlė jokio abejo
jimo dėl jos. Priešingai, visa eilė 
atstovų įsakmiai pabrėžė rezo
liucijos. reikalingumą ir remti- 
numą.

Tai yra bene pirmas toks svar
bus ir apčiuopiamas laimėjimas 
visoje šiame krašte vedamoje 
akcijoje Lietuvos laisvės reika
lu. žinoma, nereikia mažinti 
reikšmės ir ankstyvesniųjų pa
lankių pareiškimų, kurių daug 
esame girdėję iš augštesnių ir 
žemesnių šio krašto valdžios pa
reigūnų. Nereikia mažinti reikš
mės ir to svarbiausio fakto, kad 
šio krašto vyriausybė nesvyruo
dama laikosi politikos, kuria pa
brėžiamas Pabaltijo kraštų oku
pacijos visiškas nepripažinimas. 
Nereikia, ypač, mažinti reikšmės 
visos eilės šio krašto teismų nu
tarimų, kuriuose teisėtais Pa
baltijo kraštų reprezentantais 
tepripažįstami jų nepriklausomų 
vyriausybių paskirtieji diploma
tiniai bei konsuliariniai atstovai. 
Tačiau šis paties Kongreso At
stovų Rūmų žygis yra daugiau 
negu visi tie minėtieji dalykai. 
Jei visus anuos faktus galima 
laikyti tik statiškos lai
kysenos (mums palankios) iš
raiška, tai dabartinis Atstovų 
Rūmų nutarimas yra jau d i - 
namiškas veiksmas. 
Ypač reikšminga, kad tai yra 
veiksmas vienos iš žymiausiųjų 
šio krašto valdžios šakų, veiks
mas Jungtinių Valstybių įstaty
mų leidimo įstaigos. Tokia pa
saulinės reikšmės įstaiga įsak
miai stoja j aktyvią t a 1 - 
k ą Pabaltijo kraštų išlaisvini
mo akcijoje. Tai yra ryškiausias 
ženklas, kad šis kraštas n e 
vien raminimais re
mia mūsų kraštų laisvės kovą.

* ¥

Pasiekti, kad tokia augšta 
įstaiga imtųsi tokio veiks- 
m o tolimų ir reliatyviai smul-

tų, ypač Lietuvos vardai'Kon
grese nebe naujiena. Tie nežino
jimo, nepažinimo ledai yra se
niai pradėti laužyti ir sėkmingai 
sulaužyti. Bet be specialaus dė
mesio atkreipimo, be energingo 
įtikinimo vargu ar Atstovų Rū
mai būtų padarę tai, ką dabar 
padarė.

| Čia turi būti pabrėžta, kad 
antra-

kių kraštų reikalu, negalėjo būti 
lengva. Nors ALT centras skel
bė beveik vien optimistiškas ži
nias apie tų pastringu eigą, ta
čiau iš tikrųjų pasisekimo viltys 
nebuvo labai didelės. Greičiau 
priešingai,

Visų pirma, pasiūlymų, kad pirmasis ir ypač
Kongreso komisijos imtųsi to- s j s ALT vadovų bei jų tal- 

x x kininkų apsilankymas Washing-kio ar tokio tyrinėjimo, ypač 
pastaruoju metu, yra labai daug.^ įone bus suvaidinęs leimamą 
Sako, tos rūšies rezoliucijų esą vaidmenį. Tai buvo paskutinis ir 
susirinkę bene ‘apie 80, ir dau- lemiamas svarstis, uždėtas ant 
gelis jų liečia tokius reikalus, svarstyklių į mus palankiąją pu- 
kurie dažnam amerikiečiui gali 
atrodyti aktualesni ir svarbesni, 
negu kažkur toli esančios Lietu
vos, Latvijos ar Estijos nelai
mės ... 1

Antra, Kongresas paskutiniu 
laiku tiesiog užverstas didžiau
sios svarbos įstatymų projek
tais, kurių negali suskubti ap
svarstyti. Pvz., tokį svarbų rei
kalą, kaip pašto tarifo pakeiti
mo įstatymas, dėl laiko stokos 
turėjo atidėti...

Trečia — nutarimas tyrinėti 
Kremliaus įvykdytos agresijos 
faktą yra aiškus akibrokštas 
Maskvai. O jo svarstymas patai
kė kaip tik j tokį laikotarpį, ka
da taip stipriai reiškiasi svyra
vimai, ar nereikės Icaip nors su 
Kremlium kalbėtis ..’. Kaip tik 
dar ir Korėjos paliaubos įsiterpė. 
"Susigerinimo” skersvėjai stip
rokai švilpauja \Vashingtono pa
langėmis. Tad buvo pagrindo 
baimintis, ar Atstovų Rūmai ne
pagalvos, kad gal dabar netin
kamas laikas judinti senas žaiz
das ... ' ’

Visdėlto Atstovų Rūmai pa
sielgė tiesiai ir drąsiai. Pasielgė 
idealistiškai, ne oportunistiškai. 
Ypač svarbu, kad nutarimas pri
imtas be jokių svyravimų, vien
balsiai! Argi taip jau visi šio 
krašto gyventojų atstovai taip 
giliai Lietuvos bei Latvijos ir 
Estijos reikalus pažįsta ir at
jaučia? Tiesa, dabar jau ne 1943 
ir ne 1945 metai. Dabar šių kraš-

sę. .
Nėra abejonės, kad 

kiekvienas objektyvus stebėto
jas be jokio vargo atskirs šį 
tikrą pasidarbavimą 
nuo kaikurių abejotino reikalin
gumo arba abejotino sėkmingu
mo žygių, nors kartais ir labai 
išpūstais žodžiais bandomų gar
sinti. šiuo atveju buvo tinkamai 
veikta: tai turėtų būti pripažin
ta net ir tuo atveju, jei rezulta
tas nebūtų buvęs toks sėkmin
gas, koks jis yra. Juk ne nuo 
ALT veikėjų galų gale priklausė 
rezoliucijos priėmimas, o nuo 
Atstovų Rūmų narių. Ir jei re
zoliucija būtų nei nepraėjusi, 
vistiek šiuo atveju ALT vado
vybės kaltinti nebūtų galima, 
nes, kiek teko patirti, buvo pa
daryta viskas, kas buvo įmano
ma ir reikalinga. Vieno, ko būtų

(Perkelta j 8 pusi)

LietuviuA 
laimėjimas

Kersteno Rezoliucija priimta 
vienbalsiu Atstovų Buto nutari
mu.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
dėjusi visas pastangas, kad JAV 
Kongresas ištirtų Lietuvos' ir 
kitų dviejų Pabaltijo valstybių 
pagrobimo bei pavergimo fak
tus, jaučiasi pasiekusi didelės 
reikšmės laimėjimą. Liepos mėn. 
27-ji diena, kada ta Rezoliucija 
buvo svarstoma JAV Atstovų 
Bute, ir .kongresmanai, abiejų 
didžiųjų partijų vadai vienas po 
kito sakė kalbas, pasisakydami 
už Rezoliucijos priėmimą, — 
buvo istorinė diena Lietuvai. 
Tai buvo įspūdinga demonstra
cija galingiausios pasaulio vals
tybės parlamente už pavergtų 
tautų laisvės idėją ir už mūsų 
Tėvynės Lietuvos išlaisvinimą.

Dabar mes turėsime rūpestin
gai pasiruošti Kongreso komite
tui suteikti visą galimą paramą, 
kad jisai iškeltų aikštėn Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pavergi
mo, barbariško bolševikų šeimi
ninkavimo tuose kraštuose ir jų 
genocidinės politikes faktus.; 
kad visas pasaulis gautų aiškų 
vaizdą, kaip Sovietų imperializ
mas tas tautas nuskriaudė, ir 
kodėl laisvoji žmonija negali da
ryti taikos 
kol nebus 
grąžinimas 
mynams.

Amerikos Lietuvių Taryba ta
ria nuoširdžios padėkos žodį pla
čiajai lietuvių visuomenei ir pa
skiriems' veikėjams, kurie savo 
darbu, auka ar kitais būdais pri
sidėjo prie šio sumanymo įvyk
dymo. Be jų paramos ir nuolati
nių atsišaukimų telegramomis ir 
laiškais į JAV Kongreso narius 
Kersteno Rezoliucija tikrai ne
būtų buvusi priimta šioje Kon-

su grobikų valdžia, 
užtikrintas laisvės 

Lietuvai ir jos kai-
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Ohio senatorioi Tali mirus
Buvusio prezidento sūnūs, kuriam prezidentu nepavyko tapti

b

1.
? :

lenkai nesutaria
Generolas. Sosnkovvski, septy

nis mėnesius Londone bandęs 
sutaikyti įvairias lenkų sroves 
ir jas sujungti, išvyko iš Lon
dono neatsiekęs sutarimo. Po il
gų posėdžiavimų ir pasitarimų 
su lenkų organizacijomis ir sro
vėmis, dabar besigrupuojančio- 
mis aplink "Tautos Tarybą” ir 
jai priešingą "Politinę Tarybą”, 
susitarimo projekto nei viena 
šalis nepriėmė.

Be šių dviejų pagrindinių sro
vių, dar egzistuoja Mykolaičiko 
— Koto vadovaujamos grupės, 
veikiančios Jaltos nutarimų pa
grindu. Šitas grupes vieningai 
smerkia abi lenkų pagrindinės 
srovės, kad ir nesutardamas 
tarpusavyje.

Dešimties dienų bėgyje res
publikonai senate neteko dviejų 
žymių narių: mirė New Hamp- 
shire senatorius Charles A. To- 
bey, 73 metų amžiaus ir liepos 
3L d. mirė Ohio senatorius Ro- 
bert A. Taft, 63 metų amžiaus.

Kadangi New Hampshire val
do respublikonai, iš ten Tobey 
terminui baigti gubernatorius 
paskirs respublikoną. Bet Ohio 
gubernatorius, Frank J. Lau- 
sche, demokratas. Tikima, kad 
jis bus' priverstas skirti demo
kratą, nors pats ir skaitėsi se
natoriaus Taft'o gerbėju ir jį 
rėmė 1950 metais, kada visos 
demokratų jėgos buvo pasiryžtu 
sios Taft’ą iš senato išmesti. Ta
da Taft laimėjo nepaprastai di
dele balsų dauguma, gaudamas

K. S. KARPIUS

už.virš 400,000 balsų daugiau 
demokratų kandidatą.

Jei iš Ohio būtų paskirtas de
mokratų senatorius, senate bū
tų 48 demokratai senatoriai, 47 
respublikonai, su vienu nepri
klausomu, iš respublikonų atsi- 
metusiu, taigi jų ir neremian- 
čiu. Iki šiol, su 48 respubliko
nais, 47 demokratais ir vienu 
nepriklausomu, respublikonas vi
ceprezidentas Nixon savo balsu 
galėjo nulemti. Dabar Nixon'o 
balsas nustotų reikšmės.

Paskyrus demokratą, senate 
įvyktų nepaprastos permainos:

TURI IŠSIKELTI 
VASARIO 16 
GIMNAZIJA

žem. Saksonijos Vidaus Rei
kalų M-ja raštu įspėjo Vokieti
jos Krašto Valdybą, kad Diep- 
holzo stovykla numatoma panai
kinti, kadangi ji bus panaudotą 
vakarų gynimosi reikalams. Mi
nisterija prašo konkrečiai pra
nešti apie gimnazijos kėlimo da
tą, apie gyventojų išsikėlimo ap
imtį ir prašo kėlimosi darbus 
paskubinti.

Nors naujųjų namų vidaus 
perstatymas ir įrengimas neuž
baigtas, gimnazija ruošiąsi kel
tis į naują vietovę jau rugpjū
čio mėn, pabaigoje, tuo tarpų 
mokinius ir mokytojus vargin
gai sutalpindama esamose pa
talpose. __

i*-*-

greso sesijoje ir kažin ar ji, iš 
viso, būtų gavusi vadovaujančių 
Kongreso narių pritarimą. Taigi 
šis didelis laimėjimas yra visos 
mūsų patriotingos lietuvių vi
suomenės laimėjimas.

ALT Vykd. Komitetas

VISAM PASAULY
• JAV Kongresas užbaigė darbų sesiją. Kitai sesijai su

sirinks tik 1954 m. sausio mėn. 6 d.
• Philadelphijoj FB1 suėmė šešius'komunistų vadus, ken

kusius Amerikai. Komunistinė spauda verkšlena, kad už jų pa
leidimą iki. teismo reikia ?175.000 užstato.

• Tarp JAV ir Rusijos prasidėjo notų dvikova dėl numušto 
JAV bombonešio netoli .Sibiro, neutraliuose vandenyse.

• Generolas Alfred Gruenter, vyriausias NATO vadus Eu
ropoje, pirmą kartą po pareigų perėmimo, lanko sąjungininkų 
karines jėgas Vokietijoje.

• JAV priėmė papildomą emigrantų įsileidimo įstatymą. 
Manoma, kad juo galės atvažiuoti dar apie 2000-3000 lietuvių 
tremtinių.

• Rytų Berlyno gyventojams amerikiečių maisto dalinimas 
vyksta didele sparta. Tūkstančiai alkanųjų, nežiūrint komunistų 
persekiojimų, eina maisto atsiimti. Atsverti Rytų Vokietijos bado 
didumą, komunistai pradėjo platinti lapelius Vakarų Berlyne, kad 
ir čia esą pavargėlių ir badaujančių, kuriems amerikiečiai maisto 
neduoda...

• Prezidento Eisenhower brolis — Dr. Milton Eisenhoįver 
baigė studijinę kelionę po Pietų Amerikos kršatus. Manoma, kad 
ta kelionė pagerins santykius su Pietų Amerika ir jiems bus 
duota daugiau paramos.

• Japonijoj registruotų komunistų esą 98.000. Toks skai
čius išaugęs per dvejus metus. 1952 m. pradžioje buvo 28,000.

• .Rytų Vokietijoj pašalinus saugumo ministerj Zaisšer, 
suimta labai daug jo patikėtinių. Valymai vykdomi toliau. Komu
nistai nuolat šaukia', kad Rytų Vokietijoj veikia stiprus'pogrindis, 
Amerikos pinigais išlaiškopias ir jis keliąs visus neramumus.

• Korėjoje jatl yra iš-abiejų pusių apkaltinimų, kad nesi
laikoma paliaubų susitarimo. Esą, amerikiečiai pažeidę apsaugos 
liniją, gi komunistai skubomis skraidina į aerodromus migus, ku
rių anksčiau nebuvo, ir komisijai atsiradus nebus galima jskrai- 
dyti.

. • Kubos sukilime žuvo virš 100 žmonių. Apie 790, į suki
limą įveltų, areštuota. .

Scnator RobertA. Taft

can" vardą. Bet kada jis jautė, 
kad jau gali statyti savo kan
didatūrą j prezidentus, jo patys 
draugai visada — 1936, 1940, 
1944, 1948 ir 1952 metais — pa
stojo kelią nominaciją gauti, tik
rindami, kad Taft, tai perdideliu 
savo atvirumu ir griežtumu pa
sidaręs priešų rinkimų nelaimė
siąs, tai nebus populiarus tarp 
moterų, nes nesąs toks gražus 

.vyras, kaip demokratų Roose
velt, ir t.t. Ir respublikonai per 
tuos 20 metų statė savo kandi
datais populiarius vyrus, Bric- 
ker, IVillkie ir du kartu Deivey, 
bet nelaimėjo, kol Truman ne
nusipolitikavo.

Kai pernai Taft’ui pasirodė 
tikriausia proga laimėti, ir jis 
buvo beveik užtikrintas pergale, 
visai netikėtai Taft'o priešinin
kai prisiviliojo kare išgarsėjusį 
generolą Eisenhoįver. šis Taft’ui 
galutinai į prezidentus kelius už
kirto.

Taft ir jo šalininkai atkakliai 
kovojo, bet kai partijos konven
cija liepos 7 Chicagoje nomina
vo Eisenhoįver’į, ir jis
prezidento rinkimus. Taft, 
naršęs savo širdgėlą ir nusivyli
mus pasidarė Eisenhover’io 
stipriausias rėmėjas. Eisenho- 
įveriui. labai buvo reikalinga 
Taft'o parama ir talka, pradė
jus naujas pareigas, su kuriomis 
Taft buvo pilnai susipažinęs.

Būdamas senato respublikonų 
daugumos kalbėtojo-vado parei
gose jis senate buvo Eisenho- 
įver’io pirma ranka. Deja, nors 
jiedu labai artimai susidrauga
vo ir iš to draugingumo laivo 
laukta sėkmingų šalies gerovei 
darbų, šių metų balandžio 17 
d., grįžtis iš pietinių 'valstybių, 
kur Taft buvo prezidento Eisen- 
hyiver’io svečiu ir kartu golfą 
lošė, pasijuto blogai. Atsirado 
šlaunies skausmai. Gydėsi ir 
VVashingtone. ir (’incinnati, 
Ohio, ir pagaliau New Yorke, 
bet išgyti nepavyko. Iš energin
go, smarkaus vyro, kokį 1952 
metais Clevelando lietuviai ma
tė kalbapt Lietuvių salėje, liko 
vėžio ligos perblokšta auka.

laimėjo
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dabar visose senato komisijose 
daugumą sudaro respublikonai ir 
respublikonai yra komisijų pir
mininkai. Turėtų pasikeisti ko
misijų vadovybės, ir demokratai 
visai netikėtai pasidarytų sena
to šeimininkais. Kadangi demo
kratai dabar jau ruošiasi 19.51 
metų kongreso rinkimams ir ti
ki laimėti daugumą savo žmonių 
atstovų rūmuose, prezidentas Ei- 
senlioiver atsistotų prieš viso 
kongreso demokratus. Taip yra 
buvę Roosevelt'o ir Trumano lai
kais, taip gali atsitikti ir Eisem- 
hoįver'io prezidentavimu. ,

Ohio gubernatorius Laušche 
bent dabar skelbia, kad jis šiam 
kongreso posėdžiui, kuris tuoj 
baigsis, Taft’o vietininko ne
skirs; kaikas mano, kad Lau- 
sche galįs paskirti respublikoną, 
kas būtų nepaprastas preceden
tas, todėl netikėtinas. Kitas kon
gresas susirinks sausio mėn. 
1954 m.

VALSTYBĖS PAGERBIMAS

TAFT IR EISENHOVVER
Senatorius Taft, demokratų 

partijos 20 metų šeimininkavimo 
laikotarpyje išaugo dideliu res
publikonų partijos stulpu ir įgi
jo visoje, šalyje ”Mr. Republi- 

k

Iš Netv Yorko, kur mirė, sena
toriaus Taft palaikai pervežti į 
VVashingtoną, ir patalpinti Ka- 
pitoliaus dalėje'publikai lankyti.' 
Tai nepaprasta pagarba, kurios 
nebuvo nei prezidentams, nei ki
tiems senatoriams, mirusioms 
pastarų kelių dešimtų metų bė
gyje. Prez. Roosevelt buvo pa
šarvotas Baltuosiuose Rūmuose 
ir iš ten išvežtas į tėviškę, prie

( Perkelta i 3-či» pusk ) ■r
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LOS ANGELES
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FREE PARKING
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9 2.00

DIRVOS ATSTOVAI 8.00
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THE SCHWEIZER-DIPPLE CO.

LULLABY SHOPPE, INC.

Italijos lietuviai

į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų reikalais:

PLUMBING— HEATING
VENTILATING — POVVER P1PING

2161 East 16th I’lace CH. 1-6050 — 1-6051

i

a

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga__________

Karoliai
Guy de Maupassant_____ 2.60

Kaip jie mus sušaudė
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Chicagoje

TKHEU

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road
VAL.: 1-3 popiet ir -7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Ilezid. 3211 W. 66th PLĄCE

• Antano Vanagaičio monogra
fija jau renkama Dirvos spaus
tuvėje. Ją redagavo rašyt. V. 
Alantas. Leidžia Juozas Bačiū- 
nas.

Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir 
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv. 
pėdų ploto.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių 
už Chicagos be jokių primokėjimų.

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago III. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Įmonės vedėjas JUSTAS LIĘPONIS

3222-24-26 So. Halsted St., Chicago 8, 
Tel. Victory 2-4226

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios 
mašinėlės lietuvišku raidynu.

- . ..............................................2.00
Anglų kalbos gramatika 

V. Kamantauskas .
Aukso kirvis

Juozas švaistas ______ 2.50
Barabas

Paer Lagerkvist ....
Baltasis Vilkas

K. Binkis _____ ....
Balutis

J. J. Bačiūno leidinys
Baltaragio malūnas

K. Boruta________
Broliai Domeikos

L. Dovydėnas _______... 2.50
Buriavimas ir jūrininkystė

B. Stundžia____________ 2.00
Didžiosios atgailos

R. Spalis ____________ 3.50
Džiaukis gyvenimu

O. Swett Marden___
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______0.80
Daili saulytė
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• Pabaltijo Moterų Tarybos Lie
tuvių Atstovybės New Yorko 
klubas (pirm. V. Jonuškaitė-Les- 
kaitienė) šiomis dienomis tapo 
priimta į Visuotinę Moterų Klu
bų Federaciją, ši federacija yra 
didžiausia tarptautinė moterų 
organizacija, turi apie 11 milio- 
nų narių. Joje jau nuo 1949 me
tų dalyvauja Pabaltijo Moterų 
Taryba. Iš lietuvių moterų klu
bų dar yra nariai Mudncheno ir 
Romos klubai. Paskiri Pabaltijo 
Moterų Tarybai priklausantieji 
klubai Į federaciją priimami Ta
rybai rekomenduojant.

• Latvrence, Mass. liepos mėn.. 
11 d. mirė senas Dirvos skaity
tojas J. Penkus. Paliko žmoną 
ir dukterį Dianą. „
e Lietuvių Bibliografinės Tar
nybos vadovas A. Ružancovas 
praneša, kad šiemet knygų iš
leista 82, iš jų JAV-bėse 63, Vo
kietijoje — 5, Italijoje, Argen
tinoje ir Austrijoje — po 3, An
glijoje, Belgijoje ir Kolumbijoje 
— po vieną. Pr. metais buvo iš
leista 83 knygos, kurių 66 JAV- 
bėse, 6 Vokietijoje ir 11 kitose 
šalyse. Naujų periodinių leidinių 
šiemet įregistruota 10, kurių 5 
JAV-bėse, 2 Vokietijoje ir po 1 
Kanadoje, Australijoje ir Indi
joje. Pereitais metais pasirodė.9 
nauji leidiniai. Tenka pastebėti, 
kad 1951 metais per pirmą pus
metį tepasirodė tiktai 46 knygos.
• Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas, kuris ir Clevelande tu
ri savo skyrių ir net klubą 
įtraukti į komunistinių organi
zacijų sąrašą. Į tą patį sąrašą 
įtraukta ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
ja.
t .
• Dirvos redakcija gavo pami
nėti kun. Vytauto Jono Bagdo
navičiaus naują knygą "Žmoni
jos likimas šv. Jono apreiškimo 
knygoje”. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Kaina $3.50.
• Redakcija gavo paminėti re
zistencinį visuomenini ir kultū
ros reikalų žurnalą "Santarvė”, 
Nr. 4, 1953 m. Redagavo F. Ne- 
veravičius, Anglijoje.

Tel. offic’o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvcst Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, 111.
V AL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antracl., ketvirtai!., penktad.,
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Lietuviu Prekybos Namai

Įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 9:30 vai. vak. ’ 

kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak., 
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak,

Kun. dr. V. Kazlausko pranešimas PLB pirm, 
suvažiavime

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Kun. dr. Kazlauskas, perduo
damas suvažiavimui Italijos lie
tuvių bendruomenės sveikinimus 
ir linkėjimus, pažymėjo, kad 
Italijos lietuviai dėl lėšų stokos 
suabejojo, ar verta siųsti į su
važiavimą savąjį atstovą. Jau 
dabar jis galįs pasakyti, kad ne
dalyvavimas suvažiavime būtų 
buvęs didelis nuostolis. Jau pir- 
mąjame posėdyje teko daug 
naujo ir svarbaus lietuvių bend
ruomenės reikalais išgirsti.

Italijoje lietuvių šiuo metu 
yra apie 170. Jų skaičius pakilo 
ir, reikia manyti, ir toliau didės. 
Viena iš priežasčių tam skaičiui 
kilti yra Saleziečių gimnazija, 
kuriai kitais metais laukiama 
daugiau lankytojų. Saleziečių 
gimnazija dabar sutraukia lietu
vius iš Italijos, Prancūzijos ir 
Anglijos ir yra pajėgi 30-40 mo
kinių. Jai gautos patalpos nemo
kamai ir namuose galima bus 
ateityje sutalpinti apie 80 mo
kinių. Didžioji dalis lietuvių, 
apie 45, gyvena Romoje. Tai yra 
daugiausia lietuviai, šv. Kaži- ; 
miero — 30 ir Tėvų Marionų — 
12, kolegijų auklėtiniai. Salezie
čių gimnazija būtų, šalia Vasario 
16 Gimnazijos, lietuviams dide
lis laimėjimas.

PLB organizavimą Italijoje 
galima laikyti baigtu. Išrinkta 
Krašto Taryba, o Romos Apylin
kės Valdyba eina Krašto Valdy
bos pareigas ir ruošia statutą. 
Kultūrinė veikla lietuvių tarpe 
nesudaro problemų. Nutautėji
mo nėra. Juo reikėtų susirūpinti 
tik mišriose šeimose, t. y. dėl 
lietuvaičių, ištekėjusių už italų. 
Vasaros- stovyklavimai Italijos 
kalnuose daug prisidėtų lietuvy
bei išlaikyti. Saleziečių gimnazi
ja, jos vadovams gerai pažįstant 
kraštą ir turint vietos visuome
nėje pažinčių ir draugų, ruo
šiant tokias stovyklas galėtų į 
tas lietuvių jaunimo stovyklas 
priimtfne tik visus Italijoje gy
venančius lietuviukus, bet ir ki
tų bendruomenių lietuvių jauni
mą. Kun. Mincevičius, turįs ita
lų tarpe didelį autoritetą. Tur
tingų italų šeimų prašomas, jis 
taip pat kalnuose rengia italų 
vaikams vasaros stovyklas. Jis 
galėtų taip pat nemokamai pri
imti į jo vedamą stovyklą ir lie
tuviukus, nors tai jau nebūtų 
grynai tautiška stovykla, kaip 
Saleziečių gimnazijos. Tektų iš
spręsti tik kelionės išlaidų pa
dengimą. Pats stovyklavimas 
būtų visiems nemokamas.

Lietuviškoji, propaganda Ita
lijoje davė labai daug. Iškilmin
gi Vasario 16 minėjimai su žy
mių italų politikų, dignitorių ir 
visuomenininkų dalyvavimu, jų 
pasakytomis minėjimuose kal
bomis, plačiai Italijos žymiau
siuose laikraščiuose pasirodę 
straipsniai ir dalyvavimas pa
rodose išpopuliarino Lietuvos 
bylą Italijos visuomenėjė pla
čiausiu mastu, šio darbo s'iela 
yra entuziastas kun. Mincevi
čius. Paskutinis jo pasirodymas 
spaudoje, tai plati Lietuvos oku
pacijos istorija, įdėta stambio
mis antraštėmis geroje vietoje, 
einanti 20 tęsinių. Spaudoje pa
sirodo ir literatūrinių lietuvių 
dalykėlių vertimų į italų kalbą. 
Pažymėtinas dalyvavimas Tarp
tautinio Krikščioniškai Kultūrai 
Ginti Komiteto suruoštoje paro
doje su įspūdingu kun. Mince
vičiaus rūpesčiu įrengtu lietu
viškuoju skyrium ir gražia Pa- 
cevičiūtės meno paroda.

■Italijoje pasigendama lietu
viškų aktualijų biuletenio. Ypač 
reikia žinių iš lietuvių ir Lietu
vos religinio gyvenimo, kurių 
patys Italijos .lietuviai negali 
pasirūpinti. Reikėtų prancūzų 
kalba leisti tokį biuletenį Pran
cūzijos, Italijos ir Ispanijos 
kraštams, nes prancūzų kalba 
prieinama ir paskutiniųjii dviejų 
kraštų šviesuomenei. Vokiečių 

I kalba čia jau mažiau pąsitar-

liaujama, kiekviename krašte 
reikėtų turėti propagandos sky
rių, aptarnaujamą iš centro.

Lietuviškai propagandai rei
kia landumo ir lėšų. Pavyzdžiui, 
dabar Romos stotyje surengto
je parodoje lietuviai negalėjo 
dalyvauti dėl lėšų stokos. Paga
liau niekas pats lietuvių neis 
prašyti prisidėti prie šių darbų, 
bet lietuviams patiems reikia 
visur kur kreiptis ir lįsti. Toks 
landumas duoda labai gerų vai
sių.

Dabartinę Italijos Krašto Val
dybą sudaro: Valdybos pirmi
ninkas kun. dr. Balčiūnas, nariai 
kun. dr. V. Kazlauskas ir St. 
Lozoraitis, jun.

DAR NEVĖLU,
bet veikiai gali būti PERVĖLU, 
norint įsigyti rinktinę rašomąją 
mašinėlę lietuvišku arba ameri
konišku raidynu.

Rašomosios visų geriausių fir
mų, o jų tarpe garsiosios 
"Smith-Corona”, gaunamos iš
simokėtinai.

V. BARTKUS
712 E. 92 St., Cleveland 8, Ohio. 

TEL.: LI 1-6716

Baltimore, Md.
Antanas Cesonis 

1323 Hollins St.
So. Boston, Mass.

Brunonas Kalvaitis,
545 East Broadway.
Brockton, Mass.

Bačiulis A.,
Broad St.
Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Dayton, Ohio
J. A. Urbonas, 
1302 Lamar St.

Detroit, Mich.
VI. Pauža, 

9124 Quincy Avė.

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas,
314 Walnut St.

New York-Brooklyne
Antanas Sodaitis,
57-56, 63rd St.,
Maspeth/N. Y. ,

Omaha, Nebr. 
J. Povilaitis,

5617 So. 31 SL

VVaterbury, Conn
Vladas Varneckas,
2157 N. Main St. ‘

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Cathėrine St. S.

Turbūt nėra vasaros metu die
nos, kad Los Angeles nelankytų 
vienas ar kitas lietuvis iš ryti
nių valstybių. Visi gėrisi puikiu 
klimatu ir galvoja apie persikė
limą čia gyventi. Iš' žymesnių 
lietuvių paskutinėmis dienomis 
čia lankėsi adv. S. Bredes, Jr., iš 
Brooklyn, N. Y., ALT-bos New 
Yorko skyriaus pirmininkas; 
ponia M. Kasavičienė, Detroit, 
Mich., BALFo direktorė; inž. J. 
Gudelis iš Chicagos ir kiti.

*
•Rugpjūčio mėn. 23 d., sekma

dienį, "Lietuvių Dienos” rengia 
Reseda, Calif., parke pikniką. Ta 
proga daromi ir laimėjimai. Re
seda yra Los Angeles miesto 
priemiestis.

¥
"Amerikos lietuvių vardynas” 

jau spausdinamas. Įžangą šiai 
knygai parašė prof. K. Pakštas, 
šiuo metu atostogaująs Santa 
Monica, Calif. Dr. K. Pakštas 
profesoriauja Duąuesne Univer
sitete, Pittsburgh, Pa.

*
Inž. V. Petrausko ir kitų va

dovaujami braižybos kursai iš
leidžia pirmą laidą, klausytojų. 
Inž. V. Petrausko ir Dr. inž. A. 
Cibulkos (čeko) organizuojama 
statybos bendrovė. Dr. A. Ci- 
bulka pasidaręs didelis lietuvių 
draugas ir jau pramokęs lietuvių 
kalbos. K. K.

GREETINGS and BEST.WISHES 
To Our Many Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.
Toronto, Canada

Jonas Paršeliūnas, 
62 Pauline Avė. ' 

t

Welland, Canada
Žukauskas Kazys
87 Thorold Rd.

Anglijoje
Dainora Daunoras
49 Thornton Avė. 
Thurnham - Green, 

London W. 4
Australijoje

Povilas Lukošiūnas, 
Box 1665 M,G.P.O., 

Adelaide, S. A.
Australia
P. Ambraza

29 Elsemere St. 
Kensington

- ' Sydney
Brazilija

Meldutis Laupinaitis, 
Caixa . Postai 118 , 

Sao Paulo
v Colombia
K, Klastauskas, 

Apartado nae 2336 
Medellin

Venecueloje
c/o Cristalerias Nationales, 

Apartado 4532 
Maracay 

Venezuela, S. A.

ĮSIGYKITE NAUJAI IŠLEISTA KNYGĄ 

RAUDONASIS SIAUBAS
Pabėgusio rusų karininko pergyvenimai ir pasakojimai apie 

baisų gyvenimą Rusijoje ir okupuotoje Vokietijoje.
Išleido leidykla Dobilas. Kaina $ 1.25.

i Užsakymus prašome siųsti: Edvardui Vilučiui,
3736 Pulaski St., E. Chicago, Indiana.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Namai ant smėlio
J. Gliaudo__ -■—

Nemunas
St. Kolupaila __________ 2.50

.Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras____________ 1.60

Our Country Lithuania
V. Augustinas ---__ _____ 5.00

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytos Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino .. 2.0#

Petras ir Liucija
Romain Rolland

Pasaulio Lietuvių Žinynas
Anicetas Simutis _________ B.O0

Princas ir elgeta 
Mark Twain____

Pirmas rūpestis 
Jurgis Jankus__

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_________ _ __ 8.S0

Aušrelė (elementorius)
Stop. Zobarskas_ _______

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė________

Anglų kalbos gramatika 
J. Kukanauza ___________

Anderseno pasakos

Gyvačių lizdas
Francois Mauriaė _______2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ____________  5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______1.75

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas_____ -________

Gyvulių ūkis
George Orwell __ j__________

Haufo pasakos I ir II dalis

J. Petraitis __________
Kuprelis

Ignas Šeinius _________

— 1.80

„2 00
Kalorija, ir doleriai

Vilius Bražvilius____ _ — 2.00
Kryžkelės

A. Vienuolis__________ — 3.50
Konradas Valenrodas

Adomas Mickevičius -__
Keliai ir kryžkelės

Putinas ______________

.. 1.60

.. 2.50
Kaimiečiai I d.

— 3.00
Kelias į pasisekimą

Grabau - Grabauskas___
Lietuvių Kalbos.Istorija
• Dr. P. Jonikas________

.. 2.00

— 3,00
Lyrika

K. Binkis ______________
Loreta

2.00

1.80
Lietuva

A. Bendorius ____ _ — 2.75
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis 2.00
Lietuvių Tautos Kelias

M. Biržiška ..................... .. 3.00
Lietuvių kalbos vadovas

Red. prof. Skardžius_____ 4.60
Lietuviškos pasakos

j. Balys ..
Lietuvių poezijos antologija

J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00
Lekučio atsiminimat (jaunimui)

A. Giedrius ______ :-----— 1.50
Lietuvių archyvas 

Bolševizmo metai
Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos 

__ ■...__ _____ _......... 0.70
Lietuva tironų Pančiuose

' B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jonas Andrūnas ir Petras 
Svyrius)___ .....---------- '— 1.50

Mažasis Lietuviškai —- .
Angliškas žodynas . 
.’ Vilius Pėteraitis ___
Metūgės '

B. Pįikelevičiūtė ...
Mėnuo vad.‘ medaus

' N. Mazalaitė -----.--------- J 2.50
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis —....... 24X>
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit*

DIRVA, -------- - — -

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ____________ 2.60

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________1.00

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus .....______ 2.2i

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jankus ....

Petras širvokas
Juozas Švaistas ..

Pabučiavimas
J. Grušas ______

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ___

Raudonasis Tvanas
Ignas Šeinius__

Raudoni batukai 
Jurgis Savickis ..

Ramybė man
J. Kėkštas___________ _  0.8#

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis __________ 0.20

Sudie, pone Cipse
James Hilton ______...

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierin is___

'Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyi._____

San Michael knyga I
z Axel Munthe_________

San Michae] knyga II
Axel Munthe_________

šventieji akmenys
Faustas Kirža_______

šventoji Lietuva
•Jurgis Savickis _____

šventoji Inga
A. Škėma __________

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas ________

Tėvų pasakos
A. Giedrius ______...

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ___

Tautosakos Lobynas
J. Balys____________

Tomas Nipernadis
August Gailit_______

Trylika nelaimių
R. Spalis __________

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _____

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ________

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša_____ ____

Velykų pasakos 
N. Butkienė ________

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grinccvičius ___ 1.60

Vincas Krėvė Mickevičius
.......... ..l......——...... 2.00

Vaikų knygelė
. M. Valančius __________ 1.80

Vieneri' metai ir viena savaitė
B, Gaidžiūnas ___

Varpai skamba
Stasius Būdavas_

Vyturėliai Laukuose
Vikt Šimaitis _

Taupioji Virėja

Užuovėja
•M. Katiliškis ..

Žemaičių žemė
A. Vilainis ....

žemaičių krikštas
P. Abelkis ____

žvaigždėtos naktys
Augus taitytė-Vaičiūnienė

Žmonės ant vieškelio
■ Liūdas Dovydėnas —Z..
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manau, kad jie jaučiasi tokiais 
galingais, kaip mes jiems tą ga
lingumą priskiriam.”

.

"Būdami ištikimi savo tautai, 
^Literatūros Lankai nesistengs 
^Biarsiai deklamuoji patriotinių 

jausmų, bijodami tuščiažodžia
vimo”...

Į tai jau buvo atkreipta dėme
sio netik mano, bet ir kitų. Iš 
tikrųjų, Literatūros Lankuose 
visiškai nėra jokio patriotinio 
tuščiažodžiavimo. Nepastebėsi
me ten ir patriotinio pilnažodžia- 
vimo. Visokie patriotiniai moty
vai ten vengiami. Ir iš viso net 
mūsų visuomenėje jaučiamas 
tam tikras "skilimas”. Viena lie
tuvių aktyviosios visuomenės 

^Įalis, ypač politikieriai ir vi- 
^Kuomenininkai, labai garsiai de
lbiamuoju savo patriotizmą. O 

kita dalis, aiški mažuma, prade
da to vengti, bodėtis, net šaipy
tis. Ne dėl to, kad jie būtų pasi
darę nepatriotiški ar kad patri
otizmo visai nelieturėtų, bet tik 
dėl to, kad jie daugelyje viešųjų 
prakalbų,, straipsnių, eilėraščių 
ir kitokios rašliavos bei veiklos 
eibėje įžiūri nenuoširdumą, fal- 
šyvumą, demonstratyvų plėšy- 
mąsi, deklamavimą, — taip sa
kant, tik "pigųjį” patriotizmą. 
Juk net Brazdžionio ar Aaisčio 
naujesnioji patriotinė poezija 
jau ne kartą buvo palydėta ap
gailestavimais: ta poezija pasi
dariusi "maironinė”, "silpnes
nė”, "pigesnė”...

, BRONYS RAILA

nigų niekas nesutinka perduoti 
naudoti jo vadovaujamam komi
tetui, toliau jis labai dramatiš
kai pavaizdavo Lietuvos parti
zanų pasiaukojimą ir didvyriš
kumą. Jis kvietė užsienio lietu
vius daugiau įsikvėpti partizanų 
pavyzdžiu ir viską aukoti "var
dan tos Lietuvos”.

DUOK!...

TRUMPALAIKIS 
JAUDINIMAS

Tas reiškinys manęs nestebi
na, jis visai suprantamas. Jaut
rus savo tautos reikalams ir 
kiek geresnio skonio žmogus ne 
sykį būna gąsdinamas to dirl>- 
tinio, išpūsto, deklamatorinio ir 
pigaus patriotizmo/ Ypač jo šir
dis ima maištauti prieš tokį 
praktiškąjį patriotizmą, kuris 
yni užsimojęs ne tiek įsąmonin
ti liaudį patvariomis tautinėmis 
vertybėmis, o tik iššaukti trum
palaikį jos sujaudinimą, idant 
pasisektų "sukelti daugiau pini
gų laisvinimo reikalams”. O 
liaudis nėra tokia naivi ir taip 
kvaila, ji greit permato tokio 
"patriotizmo” praktinius sieki
mus ir visą gudrybę kaip galint 
daugiau išmelžti jos piniginę. 
Gi rašto žinovai tokius metodus 
dar greičiau perpranta, ir ne 
viena plunksna yra pasidariusi 
vėsi patriotiniams motyvams.

Tokio reiškinio liudininku bu
vau jau prieš puspenktų metų 
Amerikos rytinėse valstybėse, 
kai ten su prakalbomis lankėsi 
Vliko pirmininkas prel. M. Kru
pavičius. Vienoje stambioje lie
tuvių kolonijoje, netoli New 
Yorke, tada buvo ruošiamas Va
sario šešioliktosios minėjimas.

Krupavičius ten pasakė ilgą ir 
gana jautrią prakalbą. Jis tada 
buvo geroje formoje. Vos prieš 
pusmetį Krupavičiaus vadovau
jamam komitetui buvo pavykę 
IBaden Badene sudaryti intymų 
susitarimą su Lietuvos pogrin- 
rįžio rezistencijos atstovais. Jis 

^Bhlbėjo ne tik savo, bet ir ”jų 
^vardu”. Tris su viršum metų f prieš tai netikėjęs, kad krašte 

yra' organizuota rezistencija, at- 
metinėjęs jos įgaliotinių pasiū
lymus bendrai veikti, atgaben
tąsias žinias apie krašto padėtį 
ir rezistencijos, pageidavimus 
vadinęs "falsifikacijomis, o' re
zistencijos atstovybę užsienyje 
įtartinais avantiūristais, — da
bar jis, vieno ateitininko įtikin
tas, buvo viskuo patikėjęs ir 
vartojo tuos pačius argumentus 
ir Juos pačius pavyzdžius, ku

priuos dar neseniai buvo smer- 
JBręs, kaip "vienybės skaldymą”, 
r’f4tai'-juos žodžiu ar raštu vartoda

vo kiti. .
Pabrėžęs, kad pats Dievas lie

tuviui liepė likti lietuviu, rūsčiai 
pabaręs paskutiniąją nepriklau
somos Lietuvos vyriausybę, kam 
ji neišgelbėjusi valstybės- iždo, 
ir apgailestavęs, kad dabar už- 
sieriyje užšaldytų Lietuvės pi-

BROLAU, SESUO,
Susirinkusi į paminėjimo iš

kilmes liaudis, be abejo, tada ne
žinojo, kad toks taurus prel. 
Krupavičiaus įtikėjimas į kraš
to rezistenciją buvo ir vėl pa
vėluotas. Pačios stambiausios, 
labai aktyvios ir didvyriškos, 
stačiai masinės Lietuvos rezis
tentų kovos, prasidėjusios nuo 
1944 metų, tada, 1949 metais, 
maždaug jau prieš metus buvo 
pasibaigusios, atviroje kovoje 
palaužtos ir jieškojo visai kitų 
būdų bei priemonių pagrindinai 
persitvarkyti. Apeliavimas j Lie
tuvos partizanų kraują ir ragi
nimas sekti jų pėdomis buvo pi
gus patriotizmas (užsienyje), o 
žiūrint politiškai, tokiu ''rezis
tencinių koncepcijų” skelbimas 
labai abejotinas, greičiau žalin
gas. Glorifikuoti narsiausių tau
tiečių susinaikinimą Tėvynėje 
ar kurstyti, kad jie ir toliau ne 
laiku aukotųsi, — neatrodė tiks
linga, ypač iš politinių emigran
tų plotmės.

Publika nors ir nerodė jokio 
entuziazmo, bet buvo nusiteiku
si maždaug palankiai. Buvo ga
lima prileisti, kad aukų rinki
mas tą vakarą pavyks. Tačiau 
tuoj po Krupavičiaus paėmė žo
dį vienas vietos veikėjas, kurio 
pareiga buvo įkaitinti publiką ir 
"stikelti” ko daugiausia pajamų. 
Jis labai garsiu balsu pradėjo: 
"Brolau, sesuo! Lietuvos parti
zanai miršta, lieja kraują, o tu 
čia gyveni be trūkumų. Ar tavo 
širdis nevirpa, ar tau negaila 
Tėvynės kenčiančių brolių, ar tu 
gali čia ramiai sėdėti? Brolau, 
sesuo, — trauk savo piniginę, 
duok, duok ko daugiausia!”...

Ir taip apie pusvalandį triukš
mingu balsu jis šaukė: duok, 
duok, trauk piniginę, gailėkis sa
vo Tėvynės, jei jau nesutinki ei
ti partizanų pavyzdžiu ir už ją 
didvyriškai mirti, tai duok, duok 
bent dešimtį dolerių ... Po to 
per salę pasileido aukų rinkėjai. 
Iš kokių keturių šimtų susirin
kusių į parapijos salę, — buvo 
sumesta trys šimtai su trupučiu 
dolerių. Atsižvelgiant į tokius 
garsius fanfarus ir "įkaitintą” 
atmosferą, labai mažai.

Neseniai buvau atvykęs, labai 
biednas, kelionės skolose pasken
dęs, visai niekur neįsikūręs- pas 
draugus kampininku gyvenęs,— 
tačiau eidamas į minėjimą, bu
vau pasiryžęs paremti laisvinimą 
pirmąja dešimtine, o duktė tam 
tikslui specialiai buvo sutaupiu
si 57 centus iš savo asmeniškų 
pajamų. Po prakalbų trylikame
tė duktė mašinališkai atidavė 
visą savo auką, o man ... sąžinė 
neleido daugiau, kaip tik dolerį. 
Beklausant antrosios prakalbos, 
kažkoks kipšas man šnibždėjo 
j ausį: ”Jei dabar būčiau parti
zanas Tėvynėje ir jei žinočiau, 
kaip mano vardu ir mano naudai 
čia renkamos patriotinės aukos, 
geriau mirčiau, bunkeryje susi
sprogdinčiau, bet šitaip 
surinktų centų neimčiau.”

Šalia viso to, aukos buvo ren
kamos ne partizanui, bet vienam 
laisvinimo veiksniui paremti. 
Pagaliau, ir prakalbininkų kelio
nės per Atlantą į abu galu rei
kėjo apmokėti..

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
New Yorke. Iš viso, tik 12 kitų 
didelių Amerikos valstybės vy
rų buvo Kapitoliaus salėje pa
šarvoti, pradedant Washingtone 
nušautu prezidentu Linkolnu 
18G5 metais. Paskiausis tokias 
šermenis turėjo buvęs I Pasau
linio karo armijų vadas gene
rolas John J. Pershing 1948 me
tais.

Senatorius. Taft palaidotas 
Čincinnati, Ohio, kur yra jo tė
viškė, nors jo tėvas, buvęs pre
zidentas, ir po to, iki mirties, 
Augščiausiojo Teismo vyriausias 
teisėjas, palaidotas valstybinė
se Arlington kapinėse, prie Wa- 
shingtono. Ohio gubernatorius 
Lausche, kuris turėjo išvykti į 
tolimą Washington valstybę gu
bernatorių metiniam 
mui, pasiliko namie, 
Taft’o laidotuvėse.

Liūdnas reiškinys
kad Taft’o žmona, kuri pusiau 
paraližiuota ir sunkiai serga, ga
lėjo aplankyti savo vyrą tik po
ra dienų prieš mirtį, kada gavo 
žinią apie jo merdėjimą, bet 
jau negalėjo iš VVashingtono į 
Nevv Yorką vykti, jausdamasi 
persilpna. Prie jo paskutines va
landas praleido keturi jo sūnūs, 
vienas Eisenhovver'io paskirtas 
Airijai ambasadorium.

suvažiavi-
dalyvauti

buvo tas,

KUO KULTŪRININKAI 
NEBETIKI?

Visai aišku, kad tokias nepa
dorias mintis lengvai galima su
kritikuoti. Galima nurodyti, kad 
visai nesvarbu, kokiomis prie
monėmis surenkamos mūsų au
kos. Svarini, kad tik eina šioks 
toks, krutėjimas ir iš centelių 
susidaro sumos, kurių bent da
lis sunaudojama labai svarbiems 
tikslams.

NUSIKALTĖLIO 
PRISIMINIMAI

Tada buvau neseniai atvykęs 
į šią šalį ir labai atidžiai stebė
jau publiką.

JUo kalbėtojas dramatiškiau 
plėšėsi, tuo ramiau žmoneliai sė
dėjo. Ar jiems visa tai buvo 
nusibodę, ar perdaug jau falšy- 
vai skambėjo, sunku pasakyti. 
Man pačiam tada atrodė, kad 
jei nuo scenos. būtų tylutėliai 
•kas smuiku grojęs, mes visi sa
lėje būtume tapę didesniais pa
triotais. Bet kai“ visą valandą, 
kaip su kirviapenčiu nežmoniš
kai triukšmingai daužė ir dau
žė į patriotizmo būgną, kaip į 
kokį Pittsbųrgho plieno virimo 
katilą,' mūsų ausys apkurto ir 
"patriotizmas” išgaravo. Klau
sytojai traukė iš kišenių pinigi
nes taip jau be ūpo, ir žaliakup- 
riai iš jų byrėjo be galo liesai.

Nekaltinų tų' "brolių ir sese
rų”, tų gerųjų žmonelių, ir' tų 
dypukų, ir nieko. "Aš pats irgi 
tada pasielgiau labai "nepatrio
tiškai”. Nežinau, gerai ar blo
gai padariau, bet prisipažinti 
reikia. Tai buvo mano pirmoji 
Vasario

gy-

tik 
Jie

Tai bus teisybė, kaip lygiau 
manyčiau, bus teisybė ir mano 
paties išgyventas nuotykis, ku
riame visu savo spindėjimu at
siskleidžia reiškinys, daugelio 
mūsų kultūrininkų, rašytojų ir 
menininkų vadinamas pigiuoju 
patriotizmu ar net patriotizmo 
tuščiažodžiavimu. Patinka kam 
tokios nuotaikos ar nepatinka, 
bet jų buvo ir bus. Tai mūsų 
venimo faktai.

Tie reiškiniai nėra kokia 
Amerikos lietuvių savybė,
visuotini, jų pilna visuose pasau
lio kraštuose. Apsčiai jų būna 
Lietuvoje, nei kiek nemažiau ir 
tremtyje. Vokietijon subėgusių 
lietuvių politinės institucijos la
bai daug savo laiku prisidėjo 
tam reiškiniui jsipilietinti. Pa
tinka kam ar ne. bet daugelis, 
ypač jaunesnių mūsų kultūrinin
kų pradėjo visai nebetikėti mūsų 
politinių grupių vadams. Dar 
blogiau, — pradėjo negerbti nei 
jų institucijų, nei jų visokių pa
triotinių deklamacijų, kad 
"mums reikia vienybės”, ”augš- 
čiau viso ko turi stovėti Lietu
va”, "kas partinę dvasią neša 
į pasaulio lietuvių bendruomene, 
tas jos duobkasys”... Praktika 
visiems parodė, kad tos mela
gingos deklamacijos buvo visai 
tokios pat, kaip prieš karą kai- 
kurių generolų skambūs pareiš- 
kitnai, jog "nei vienos lietuviš
kos žemės pėdos mes niekam ge
ruoju neatiduosime”. O atida
vėm ...

TAFTŲ ŠEIMA
Senatorius Taft buvo kilęs iš 

šeimos, kuri yra davusi eilę ad- 
vokatų-juristų. Ir pats buvo tei
sininkas. pasirinkęs politinę kar
jerą. Kai 1837 metais, jo dėdu
kas, Alphonso Taft, baigęs ry
tuose teisių mokslą, nenorėjęs 
pasilikti toli nuo civilizacijos 
esančioje Vermont valstybėje, 
sumanė persikelti į smarkiai au
gantį Čincinnati miestą prie 
Ohio upės, aiškino savo drau
gams, kad ten numatąs turėti 
metinių įplaukų iš savo teisės 
praktikos iki $5,000 metuose ir 
to jam pilniausiai pakaks. Tada 
jis nė nenujautė, kokia karjera 
jo ir jo vaikų laukia.

Jis pasidarė įtakingas, savo 
gabumais tiek pasireiškęs-nau
jame gyvenime, kad tuometi
niai prezidentai jį skyrė: vienas 
karo sekretorium savo kabinete, 
kitas generaliniu valstybės, pro
kuroru ir paskiau ambasadorium 
Austrijai, o vėliau ir Rusijai.

Taft’u šeima praturtėjo, pasi
darė veik pati žymiausia Cin- 
cinnati mieste. Neseniai vieni 
dideli jų rūmai padovanoti mies
to muziejui.

Senatoriaus tėvas, taip pat 
žymus teisininkas ir įtakingas 
politikas, buvo paskirtas Filipi
nų s 
rium
Ispanijos atėmė 1898 metų ka
re. Paskiau Taft tarnavo karo 
sekretorium prez. Teodoro Roo- 
sevelt’o kabinete 1901 m., 1912 
m. išrinktas prezidentu, ir vė
liau 1921 metais paskirtas U.S. 
Augščiausio Teismo vyriausiu 
teisėju iki gyvos galvos. Tai 
yra garbingiausia Amerikoje

prezidento skiriama vieta. Į jas 
skiriami tik patys žymiausia as- 
menys-teisininkai.

Senatorius Robert A. Taft sa
vo politinę karjerą pradėjo ank
sti, pradžioje darbuodamasis 
respublikonų partijos komisijose ■ 
Čincinnati.

Robertas Taft gimė rūgs. 8, , 
1889 m., Čincinnati mieste, bet , 
paskui su tėvais gyveno Filipi
nų salose, ir Baltuosiuose Rū
muose, kada tėvas prezidenta
vo. Jis baigė Yale universitetą 
Nevv Haven, Conn. 1910 metais, 
ir Harvardo Universiteto teisių 
mokyklą Cambridge, Mass., 1913 
m.; vedė gyvendamas Baltuo
siuose Rūmuose 1914 metais.

Iki 1938 metų užsiėmė advo
katūra Čincinnati mieste, kartu 
būdamas atstovu Ohio legistra- 
tūroje.

1938 metais laimėjęs U. S. se
nato rinkimus, į senatą atvyko 
1939 metų kovo 4 d., F. D. Roose- 
velt’o prezidentavimo laikotar
piu. Ir pasidarė pats atkakliau
sias Roosevelto politikos opo
nentas. Nors buvo pralaimėtojų 
pusėje, bet pagal savo geriausį 
supratimą stengėsi sutramdyti 
Roosevelto įvairius žygius. Kai 
Japonija sudaužė Amerikos karo 
laivyną Pearl Harbor uoste, Ha- 
vvaii salose, gruodžio mėn. 1941 
metais, Taft pritarė Amerikos 
gynimuisi.

Birželio mėn. 1941 metais Taft 
kritikavo Roosevelto planą teik
ti visą galimą pagalbą Rusijai 
po to kai vokiečiai užpuolė Ru
siją. Jis tikrino, kad jokia kita 
šalis nėra tiek nusikaltus vo
kiečių pradėtos vykdyti agresi
jos atveju, kaip Rusija, ir sakė, 
jei ne Rusijos sutartis su Vo
kietija, Lenkija nebūtų buvus 
užpulta ir pasaulinis konfliktas 
būtų buvęs išvengtas. — Gelbė-, 
dama Rusijai, Amerika rems pa-' 

; tį žiauriausį diktatorių pasau- 
; lyje, —’ sakė Taft. Tik po to, Į 

Pearl

TAFT IR LIETUVIAI
Kadangi Čincinnati ir bendrai 

pietinėje Ohio dalyje lietuvių 
yra nedaug, ir visi- jie tik pa
prasti darbininkui, lietuviai /SU 
Taft’u neturėjo jokių’ santykių 
kiek tai liečia Ohio. šiaurinės 
Ohio ir Clevelando lietuviams 
Čincinnati pertoli ir buvo sveti
ma visais laikais. Taigi, lietuviai 
niekad negalėjo nieko iš Taft’o 
nei prašyti, nei gauti. Nuo se
natoriaus paprastai priklauso 
federalių darbų ir vietų paskyri
mas toje valstybėje, kurią tas 
senatorium atstovauja. Jei būtų 
atsiradę tinkamų lietuvių, ku
riuos būtų buvę galima siūlyti 
kokiai nors iš anksto numatytai 
vietai, greičiausia būtų pavykę 
išprašyti. Kitos* tautos, kurios 
tik lindo, vis ką nors gavo. Abu 
Ohio senatoriai iki šiol buvo 
respublikonai ir federalinė val
džia respublikonų rankose, taigi 
vietų atsirado nemažai. Jas su
graibo tie, kurie parodė didesnį 
atkaklumą reikalauti.

Senatorius' Taft 1944 metais 
gražiai priėmė Amerikos Lietu
vių Misijos atstovus ir išklausė 
visų informacijų apie Lietuvos

i. 
Jis pareiškė simpatijų, ir savo 
kalbose vėliau neužmiršo prisi
minti Lietuvą arba Pabaltijo 
valstybes. Senatorius su misijos 
atstovais, Oliu ir kitais, nusifo
tografavo.

Kada Taft atsilankė kalbėti 
Lietuvių salėje, Clevelande 1952 
m., jau kaip kandidatas į prezi
dentus, jis vėl parodė Lietuvai 
simpatijų ir kalbėjo apie jos iš
laisvinimo būtinumą.

*'
Taftui mirus, prezidentas Ei- 

senhovver labai susijaudino, pa
skelbė gedulą Washingtone. Bu
vęs prezidentas Truman pareiš
kęs užuojautą. Pasakė, kad jis 
visada buvo su Taft’u draugais, 
tik nesutiko su jo mintimis. Bu
vęs respublikonas prezidentas 
Hoover pareiškė, kad Amerika 
nustojo didelio, reikšmingo žmo
gaus. Spauda ir radijo skelbė, 
kad tai buvo žmogus, kuris mo
kėjo padaryti išvadas visais at
vejais, kur tik reikėjo rimtos 
vadovybės.

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruoti)
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šešioliktoji Amerikoje.

PRARAJA DIDĖJA
Už išdavinėjimą nepadengtų 

čekių skaudžiai baudžia valsty
bių įstatymai, už išdavinėjimą 
vėliau nepateisinamų deklama
cijų baudžia gyvenimas. Kai tas 
gyvenimas greit parodė, kad 
"mums nereikia vienybės, jei 
mes'patys jai nevadovautume”, 
kad "augščiau viso ko stovi ma
no partija”, kad "pro užpakali
nes duris labai naudinga nešti 
partinę dvasią j pasaulio lietu
vių bepdruomenę”, kad "mes 
esame jūsų5 valdžia, ir jei mūšų 
nepripažįstate, tai esate vieny
bės skaldytojai, avantiūristai ir 
Maskvos tarnai” ir šimtus pana
šių dalykų, — tai tremties kul
tūrininkų didelė dalis atsistojo 
visai .nuošalyje tų jomąrkų. ■

IJie ėmė bodėtis netik partijo
mis, bet ir visomis rabiniškomis

kai Japonija užatakavo 
Harbor, senatorius Taft sutiko 
remti lend-Iease pagalbą sovie
tams.

Taft ir jo šeima bene bus vie
na iš nedaugelio Amerikos šei
mų, kurios nepasidavė jokiai ko
munistų įtakai tais laikais kai 
visi kiti, net žymiausi amerikie
čiai, su sovietų atstovais ir 
agentais glėbsčiavosi.

Kai 194G-47 metais respubli
konai paėmė Kongreso kontrolę, 
senatorius Taft su atstovu Hart- 
ley sukombinavo Darbo Santy
kių Akta, žinomą Taft-Hartley 
Aktu ir padarė jį įstatymu. Pre
zidentas Truman, nesutikdamas 
su juo, bet kitaip negalėdamas 
to akto sulaikyti, jį tik vetavo, 

alų generaliniu gubernato-Į Kongresas antrą kartą tą aktą 
kai Amerika tas salas iš priėmė, remiant, jį ir demokra- 

.. .----- . ‘tams, ir prezidento veto nustojo
reikšmės. Senatoriaus IVagner 
aktas, Nevv Yorko žydo komu
nisto pagamintas pusiau komu
nistiškas padaras, suteikęs uni
jų vadams visą galią, nes tada 
komunistai veržėsi unijas paimti 
savo vadovybėm pasidaręs skan
dalingas ir nepakenčiamas, tapo 
atmestas.

Prieš Taft’o buvo sukelta vi
sos perkūnijos, vien dėl jo dide
lės įtakos senate ir Ohio. Jis ir 
iki paskutinio laiko buvo bando
mas su žeme suminti ir iš se
nato išmesti.

Rūgs. 19, 1949 m., jatV rimtai 
įsijudinęs kovoti prieš demokra
tų administracijos nuolaidas ko
munistams IVashingtone ir vi; 
suose federaliuose darbuose, se
natorius Taft pasakė: "Komu
nizmo pasisekimas mūsų vyriau
sybėje yra išdava švelnaus atsi- 
nešimo į Rusiją, kokį mūsų va
dai parodė Jaltoje. Tas privedė 
prie išdavimo Lenkijos ir įvedi
mo Rusijos sauvaliavimo Berly
ne, Pragoję ir Vienoje. Tas .su
daro pavojų trečiam pasauliniam 
karui. Tačiau aš •'abejoju,- kad 
toks karas ateis. Aš tikiu rusai 
yra realistai ir žino,' kad jie tą 
karą pagaliau pralaimėtų. Aš ne-

pasaulėžiūromis ir pagaliau pa
čiu deklamaciniu patriotizmu, 
kaip tuščiažodžiavimu. Literatū
ros Lankų vienas iš redaktorių, 
J. Girnius, seniau Aiduose, vė
liau žemės antalogijos įvade 
nuogu pirštu -pamaišė po tas 
žaizdas. Bet politikieriams tas 
nerūpėjo, ir prarają vis didėja 
tarp jų. Tai faktas.

Nejaugi ateis tolis laikas; kai 
geresniam poetui pasidarys gė
da rašyti, patriotinį eilėraštį? O 
juk tokie eilėraščiai irgi, kaip 
seniau, taip ir dabar reikalingi. 
•Tai Vasario šešioliktoji, tai Bir
želio Keturioliktoji, tai kita ko
kia valstybinė ar tautinė proga. 
Lietuvoje turėjome bent J. Tur- 
činiškj, o vėliau Petfą.Vaičiūną, 
bet tremtyje veiksnių poetai vi
sai nebeaiiga. Nuobodu ir lįūd- 
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lietuviais ir šis susitikimas ne- 
beišdils iš mano atminties. Nors 
ir nedaug esu apie šį kraštų ir 
tautų girdėjęs, tačiau šis sųlytis

Draugui atsisakius šį mario 
laiškų paskelbti, prašau Tamstą, 
p. Redaktoriau, paskelbti jį Dir
voje.

tai jam buvo atsakyta, 
12 operos teatrų! Sovie- 
jugoslavų radijas trans-

DIRVĄ 
LAUKIA 

JOSŲ TALKOS!

do, kad ir pavienis asmuo arba 
mažiausia grupelė gali tikrai di
delius darbus nuveikti, jeigu tik

Inf.

veikianti opera. į 
kad ten veikia net 
tai reikalavo, kad 
liuotų kone išimtinai rusų programų, kad
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Lietuvių vaikų atostogos Šveicarijoje
Šveicarija yra garsi savo svei- j 

ku kalnų klimatu, puikia, gamta, 
tikrai idealiomis poilsio vietomis. > 
Eilėje šveicarų laikraščių buvo 1 
dedami Lietuvos Raudonojo 1 
Kryžiaus atsišaukimai bei nuo- j 
traukos, kreipiantis į šveicarų 1 
šeimas, j ieškant prieglaudos lie- ; 
tuvių vaikams. Tenka paminėti, ; 
kad paruošiamasis darbas buvo i 
labai sunkus. Reikalavo daug 
laiko, jėgų bei pasišventimo. Ta
čiau šis kilnus darbas neliko be 
vaisių. Šveicarijos paštas buvo ; 
užverstas laiškais su Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus emblemo
mis, susirašinėjant su pasisiū
liusiomis šeimomis, pavieniais 
asmenimis — rėmėjais, bei įvai
riomis įstaigomis.

Liepos mėn. .11. d. Zuericho 
geležinkelio stoties laukiamoji 
salė pasipuošė iškaba "LITAUI- 
SCHES ROTES KREUZ IN 
DER SCHWE1Z”. Dar gerokai 
prieš traukinio atėjimą pradėjo 
rinktis šeimos sutikti jiems pa
skirtų mažųjų globojamųjų lie
tuvių — svečių iš Vokietijos. 
Deja, laukiantiesiems teko išlai
kyti gana sunkius kantrybės 
bandymo egzaminus. Kai kurie 
buvo priversti laukti, ištisas 10 
vfilandų.

Su šiuo lietuvių vaikų trans
portu atvyko iš .Vokietijos 84 
lietuviai vaikai, kurie 1 mėnesį, 
gal dar ir ilgiau, atostogaus bei 
ilsėsis Šveicarijoje. Dalį atvyku
siųjų nebuvo galima paskirstyti 
į privačias šeimas. Jiems yra 
įsteigta stovykla, ši stovykla yra 
romantiškoje Graubuenden apy
linkėje,. augštų kalnų apjuosto
je Saas Praettingau mokykloje. 
Tenka džiaugtis ir drauge di
džiuotis, kad šios vietovės admi
nistracija bei gyventojai vien
balsiai sutiko ir pritarė lietuvių 
vaiku stovyklos įrengimui.

i ' ‘
Liepos mėn. 19 d. įvyko oficia

lus lietuvių vaikų stovyklos ati
darymas. Į atidarymo iškilmes nime pirmą kartą susitikau su 
iš Zuericho atvyko šveicarų 
Raudonojo Kryžiaus bei spaudos 
atstovai. Atidarymas pradėtas 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus

Įgaliotinio Stankaus kalba, kuria : 
jis padėkojo šveicarų tautai bei : 
vietos organams už jų šiltų pri- i 
tarimą bei suteiktų paramų lie- 1 
tuvių vaikų patalpinimo bei ap- ; 
gyvendinimo reikaluose. Nušvie- 1 
tė sunkią lietuvių pabėgėlių, 1 
ypatingai vaikų, padėtį Vokieti- , 
joje ir įteikė dovanas vietos ad- i 
ministracijai, šveicarų Raudona- : 
jam Kryžiui bei mokyklos vado- : 
vybei.

Šveicarų Raudonojo Kryžiaus 
atstovė pasidžiaugė gražiais Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus dar
bais ir užtikrino ir tolimesnį 
tamprų bendradarbiavimų bei 
paramų visuose reikaluose. 
Džiaugiasi, kad šveicarų Raudo
nasis Kryžius turėjo progos su
eiti į tamprius santykius ir 
praktiškai padėti Lietuvos Rau
donajam Kryžiui. Tarp kitko at
stovė pabrėžė, kad visame šia
me Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus darbe atsispindi ne vien 
tik įgaliotinio Stankaus organi
zaciniai gabumai, bet ir visiš
kas, iš sielos gelmių kyląs atsi
davimas bei pasiaukojimas.

Vietos administracijos atsto
vas savo tartame žodyje išreiškė 
džiaugsmą bei pasigėrėjimų už- 
megstais su lietuviais ir su Lie- 

■ tuvos Raudonojo Kryžiaus at- 
1 stovu santykiais ir pareiškė viltį 
, bei pageidavimų, kad šie santy

kiai ir toliau būtų poselėjami 
bei tvirtinami. Jisai priminė 
priešo pavergtų Lietuvos kraštą 
ir kreipėsi į lietuvius juos guos
damas, kad ir vėl turės tuojau 
išaušti naujas laisvės rytojus 
Lietuvai bei lietuviams, nes 
”Gewalt wird nicht alt” — prie
varta neišgyvena iki senatvės — 
sako šveicarų priežodis. Savo 
kalbą jisai užbaigia šūkiu "Te
gyvuoja laisva Lietuva”.

Mokyklos vadovybės vardu 
kalbėjo Schulratspresident, vie
tos kunigas Jenny. "Savo gyve-

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

su lietuviais liks amžinai mano 1 
atsiminimuose”. Toliau savo kai- 1 
boję gerb. kunigas pažymėjo, 
kad šveicarų tauta jau nuo am
žių turėjo santykių su lietuviais. 
Paminėjo kelis reformatorius, 
kurie intensyviai darbavosi abe- . 
juose kraštuose. Tarp kitko pa- . 
sididžiavo, kad Šveicarijos baž
nyčiose yra giedama giesmė, ku- , 
rią papildė lietuvis poetas.

Tolimesnę programą atliko lie
tuviai vaikai. Buvo padainuota 
keletas lietuviškų dainų, pade
klamuoti lietuviški eilėraščiai 
lietuvių ir vokiečių kalbomis bei 
pašokti tautiniai šokiai. Priedui 
salėje suskambėjo lietuviškų 
plokštelių muzika.

Tenka džiaugtis, kad pirma
sis lietuvių vaikų susitikimas su 
šveicarais eina labai sklandžiai. 
Tikimės, kad čia atvykę vaikai 
tikrai sustiprės kūnu ir dvasia 
ir galės su naujomis jėgomis 
grįžti į Vokietiją ir ruoštis lie
tuviškam gyvenimui.

Reikalinga dar priminti, kad 
privačios šeimos, priglaudę lie
tuvių vaikus, savo laiškuose 
džiaugiasi geru vaikų elgesiu ir 
jais patenkinti. Keletas šveicarų 
šeimų yra jau pasisiūlę vaikus 
ilgesniam laikui pasilikti, kad 
jie galėtų geriau sustiprėti.

Pažymėtina, kad ši visa akci- 
1 ja buvo pradėta neturint jokių 

finansinių išteklių. Teko rūpin
tis kelionės išlaidų per visų Vo
kietijų ir Šveicarija padengimu, 
stovyklos įrengimas reikalavo 
visiško atsidavimo, reikėjo pra
dėti šaukštu ir baigti virtuvės 
įrengimais. Apskaičiuojant vi
sas išlaidas, išeina 10.000 šv. 
frankų suma.

Neginčijamai tenka pripažin
ti, kad visa šio darbo sėkmė yra 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Įgaliotinio Šveicarijoje Stan
kaus visiško pasiaukojimo, savęs 
atsižadėjimo bei nepalaužiamos 
valios išdava, šis jojo nuveiktas 
ir be paliovos toliau varomas 
darbas tebūna paskatinimas bei 
pavyzdys kituose kraštuose gy
venantiems lietuviams. Šveica
rijoje nuveikti darbai aiškiai ro-Į yra noro bei pasiryžimo.

Ponas Redaktoriau, 1

Liepos 17 d. Drauge P. Stra- j 
vinskas paskelbė straipsnį "Ku
riuo keliu”, kur jis rašo apie B. 
Railą kaip trečiafrontininkų. Aš 
čia visiškai nemanau su P. Stra- , 
vinsku ginčytis ir ginti B. Rai- . 
lą — jei jis matys esant rei- , 
kalinga, be abejo, tai padarys į 
geriau už mane, — o tik noriu 
pasakyti labai paprastų dalyką: 
visas tas raudorias rašalas, kurį 
jis išlieja ant B. Railos, grįžta 
atgal ir pasilieja ant P. Stra
vinsko veido, bet jau tik nebe 
raudona, o tirštai juoda spalva. 
Taip sakant, kaip gumirangas... 
Vienoje filmoje mačiau, kaip 
garbingi Afrikos kariai, prieš 
atsikasdami karo kirvį, šoka ka
ro šokį išsitepę veidus gausinan
čiomis fantastinėmis spalvomis. 
Bet kadangi tos spalvos perdaug 
fantastinės, tai jos kelia nebe 
siaubų, o juoką. Taip pat ir su 
P. Stravinsko apkaltinimais B. 
Railos komunizmu. Iš savo nykš
čio jis išlaužia tokius "enormi- 
tetus”, kai greičiausiai jais ir 
jis pats nebetiki, o tik nori nu
gąsdinti padorius piliečius. Be 
to, aš labai stebiuos, kaip tas 
jo ir nvkštis nelūžta besisten
giant iš avinėlio padaryti dramb
lį... Greičiausiai iš tų didelių 
"gimdymo kančių” gimsta ir jo 
isteriką...

Man čia kyla noras kreiptis 
tiesiai į P. Stravinskų ir jam 
tokius žodelius pasakyti: Ponas 
Stravinskai, Tamsta gali plyšti 
iš įtūžimo bežemindamas B. Rai
los vardą, bet visdėlto Tamstos 
plunksna nors ir užnuodyta nuo- 
dingiausiais neapykantos lašais, 
per silpna pakasti B. Railos au
toriteto. Jis yra geriausias ir 
stipriausias mūsų tremties laik-

raštininkas,' ir Tamsta gali kiek 
tik nori skerėčiotis savo ko
munizmais, bet jo vardo nė kiek 
tuo rfeSutepsi. Su juo solidari
zuoja tūkstančiai švariai, • pa
triotiškai galvojančių lietuvių, o , 
tuo tarpu kažin ar daug Tamsta ] 
suskaitytum savo šalininkų, ku- j 
rie žavėtųsi Tamstos, dovanoki- , 
te už žodį, juodašimtiškais ] 
klyksmais?...

B. Railos "bolševikiškumo” is- , 
tori ja man, be abejo, yra neblo
giau žinoma, kaip kad P. Stra
vinskui. B. Raila į savo dalyva- ■ 
vimų Trečiame Fronte šiandien 
žiūri su šypsena, nes tie jaunys
tės "paklydimai” seniau jam iš- ; 
garavo iš galvos. Kodėl P. Stra
vinskas ir kailio neriasi stengda
masis iš adatos priskaldyti ve
žimų, tegul jo "jautrioji sąžinė” 
atsako. B. Raila savo gyvenimu 
ir darbais įrodė kam ir kaip jis 
dirba. Iš jo gausingų spaudoje 
pasirodančių straipsnių trykšta 
nuoširdus patriotizmas, gilus su
sirūpinimas Lietuvos laisvės at
gavimu, raginimas ištverti žūt
būtinėje kovoje* nepailstamas 
šaukimas j kovą už Lietuvos ne
priklausomybės atstatymų ir t.t. 
Gal ta proga P. Stravinskas pri
simintų ne vienų šventąjį, ku
rie praleido labai audringas jau
nystes, lėbavo ir ištvirkavo, o 
visdėlto tatai jiems nesukliudė 
tapti šventaisais ir patekti į al
torių garbę. Gal prisiminęs tai, 

' jis bus atlaidesnis ir kitų jau
nystės paklydimams ....

Muzikoje yra simfonija ir ka
kofonija. P. Stravinskas lietu
viškam darbe yra prisiekęs ka
kofonijos mėgėjas. Kai mes visi 
šiandien kalbame apie vienybę, 
kai mums reikalingos sutelkti
nės jėgos kraštui vaduoti, tai P. 
Stravinskas išsijuosęs sėja ne- 
tantaikos sėklų net ir ten, kur 
tėra mažiausiai pagrindo. Visa 
laimė, kad jo sėkla bergždžia ir 
kad jis vienas tesigardžiuoja iš 
jos vaisių iškeptais sklindžiais...

Su pagarba
Vyt. Alantas

ENCIKLOPEDIJA 
VĖL PRAŠO ( 

FOTOGRAFIJŲ
Lietuvių - Enciklopedijos 

dakcija taria nuoširdų lietuviš
kų dėkui visiems tautiečiams, 
kurie yra atsiuntę fotografinių 
nuotraukų tų Lietuvos vietovių, 
kurių vietovardžiai prasideda 
raide A. Panaudotos nuotraukos 
savininkams jau grųžinamos.

šiuo metu jau yra nemaža su
redaguotos medžiagos ir antroje 
L. E. tomo-raidės B. Tad L. E. 
redakcija vėl kreipiasi į mieluo
sius tautiečius, prašydama at
siųsti fotografinių nuotraukų, 
kas jų turi, šių Lietuvos vieto
vių: Babtai, Baisogala, Balbie
riškis, Balninkai, Bartininkai, 
Barzdai, atakiai, Betygala, Bir
žai, Būbleliai,, Būdvietis, But
kiškės, Butrimonys.

Pirmajam L. E. tomui atsiųs
ta.nemažas fotografijų pluoštas. 
Kai kurių Lietuvos vietovių, 
pvz., Alvito, L. E. redakcijai bu
vo paskolinta ar ■ dovanota net 
keliolika nuotrauką. Reikia ti
kėtis, kad nemažiau tėviškės my
lėtojų atsiras ir tų tautiečių tar
pe, kurių gimtinės vietovardžiai 
prasideda raide B. Jiems iš anks
to tariama L. E. redakcijos pa
dėka ir pažadas, kad paskolin
tos fotografijos bus grąžintos.

Fotografijas, tinkamas spau-

dai, prašome siųsti šiuo adresu: 
Lietuvių Enciklopedija, 366 W. 
Broadvyay, So. Bostom 27, Mass.

FRANK A. KOLB, Standard’ 
Oil Company of Ohio reklamos 
direktorius yra paskirtas 1953 
m. Community Chest fondo rink
liavos, įvykstančios spalio 19-29 
dienomis, pirmininku. Pereitais 
metais jis buvo pašauktas į Wa- 
shingtonų tartis gynybos reika
lais.

draugijų?

EnoughShore
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\ Tęsinys iš pereito numerio )
Sovietai veržėsi pasodinti Jugoslavijoje 

į visas svarbesniąsias vietas sau patikimus 
žmones. Nuo pirmos dienos, kai tiktai Jugo
slavijon atvyko sovietų karinės npsijos ka- teatrai statytų rusiškus veilcalus, kad kinai 
rimukai, šie pradėjo jugoslavus verbuoti šni
pinėjimo darbui. Ypač paklusnūs įlinkiai 
buvo rusų baltieji emigrantai, po 1918 metų 
įsikūrę Jugoslavijoje. Labai blogą įspūdį Ju
goslavijoje paliko raudonoji armija,'kai ši 
buvo užėmusi kai kurias jugoslavų vietoves. 
Prasidėjo plėšikavimai, moterų prievartavi
mai, žmogžudystės. Oficialinimis duomeni
mis, raudonosios armijos karininkai, ir ka
reiviai išprievartavo 1219 moterų. Registruo
ta 329 bandymai išprievartauti, 111 išprie
vartavimų su žmogžudystėmis, 1204 apiplė
šimai. Toks raudonosios armijos smurtas 
pakeitė jugoslavų tautos nuomonę apie ru
sus. Kai jugoslavai skundėsi, raudonosios ar
mijos vadovybė vadino tatai šmeižtu.

. 194G’ m. Tito vėl nuvyko į Maskvą. Kai 
Tito pasakė Stalinui, jog jo artimas bendra
darbis Djilas negalėjęs dėl ligos atvažiuoti, 
Stalinas pasiūlęs jį atgabenti j S.očį (Juodo
sios jūros pakrantės vasarvietė), kur jį greit 
pagydysią. Kadangi Djilas savo laiku Stalinų 
informavo apie raudonosios armijos smurtą 
Jugoslavijoje, buvo aišku, kO Stalinas siekė, 
kviesdamas Djilą į Kaukazo kurortą. Ligonis

• iš ten gyvas jad nebebūtų grįžęs!
Maskva, kaip sakyta,'norėjo viską Ju

goslavijoje paimti į savo rankas. Viena to- jo būti Sov. Rusijos ūkio priedelis: Tito išal
kių priemonių‘buvo sovietų ekspertai; atvy
kę iš Rusijos. Jie buvo dažniausia nemokšos, 

■bet užtat aklai tarnavo Kremliui. Sovietų 
valdininkai į jugoslavus- žiūrėjo iš augšto ir 
niekinu viską,’ kas buvo n.erusiška. Pav., 
ždanovas kartų- paklausė, ar Jugoslavijoje

rodytų rusiškas filmas, už kurias lupdavo 
nežmoniškus pinigus. Pav., už Lawrence Oli- 
vier "Hamletų’’ reikėjo mokėti 2.000 dolerių, 
o Maskva už "Sovietų slaptojo agento didvy
riškus žygius" reikalavo honoraro 20.000 do
lerių.

Buvo aišku, kad Maskvai rūpėjo iš Ju
goslavijos ištraukti ko daugiausia pelno. So
vietai siūlė sukurti mišrias sovietų-jugoslavų 
bendroves, kurių pagalba visas Jugoslavijos 
ūkis, ypač svarbūs žemės gelmių turtai, bū
tų tarnavę Sovietų Rusijai. Kai jugoslavai 
atsikirtę, jog jie irgi norį sukurti savo sun
kiųjų pramonę, vienas sovietų derybininkas 
ciniškai pasakęs: "Kam jums reikia sunkio
sios pramonės? Urale mes visko'turime, ko 
jums reikia”.

Sovietai statę sąlygas, kurios esančios 
tipingos santykiuose tarp kapitalistinių vals
tybių’ir kolonijų: 1. anos mišriosios bend
rovės turėtų monopolio privilegiją > Jugosla
vijoje; 2. jos turėtų naudotis eksteritorialu- 
mo teise; 3. jos nepriklausytų jugoslavų teis
mų jurisdikcijos.

Sovietai siekę, kad-Jugoslavija nebūtų 
supramonininta, o tik aprūpintų Rusiją ža
liavomis. Buvę aišku, kad Jugoslavija tegalė-

tu dėl akių likviduotojo kominterno pakaita
las). Ir čia jugoslavai tuojau pastebėję, kad 
Maskva siekia šių įstaigą paversti savo eks
pansijos įrankiu. Kominformo būstine buvo 
parinktas Belgradas. Tiii irgi buvo priemonė 
pakliauti Jugoslaviją. Knygoje mirgėte mir
ga panašių epizodų.

Atėjo 1948 metai. Vasario mėn. Pary-. 
žiaus "Figaro” paskelbė, kad Rumunijoje 
išleistas įsakymas pašalinti Tito paveikslus. 
Kai tuo metu ėjo derybos tarp Jugoslavijos 
ir Sov. Rusijos, sovietų delegatas staiga pa
reiškė, jog jugoslavams nesą reikalo beva
žiuoti į Maskvą. Kadangi daugiau kaip pusė 
visos jos prekybos ėjo su Rytais, tai mato
mai Kremlius nutaręs pavartoti ekonominio 
spaudimo priemones. Jau ir aklas turėjo pra
regėti, ko Maskva siekė.

Tito 1948 m. kovo 1 d. sušaukia jugosla
vų komunistų partijos centrąlinį komitetų ir 
praneša apie'susidariusių padėtį santykiuose 
su Sovietų Sąjunga. Komitetas didele daugu
ma pasisakė prieš tolesnes nuolaidas Mask
vai. Kove 18 d. sovietai pranešė, jog jie at
šaukiu savo karinę misijų iš Jugoslavijos, 
o kitą dienų sovietų pasiuntinybės reikalų 
vedėjas painformavo, kad atšaukiami ir ci
viliniai ekspertai.

Tito parašė laišką' Molotovui, kuriame 
reikalavo paaiškinimų. Po kelių dienų so
vietų pasiuntinys įteikė Kremliaus atsaky
mą, pasirašytą Stalino ir Molotovo. Tai reiš
kė galutinį trūkį tarp Maskvos ir Belgrado. 

• Tame rašte Maskva aiškino, kad ji savo 
ekspertus atšaukusi, nes Belgrado vyriau
sybė kliudžiusi jiems veikti, neleisdama tie
siogiai susisiekti su reikiamomis įstaigomis, 
o rekalaudama būtinai kreiptis j vyriausybę.

munistų partija ir metamas šešėlis į visų eilę 
Tito artimų bendradarbių, kurie esą "abe
jotini marksistai”. Kuo pasibaigiu nukry
pimai, rodąs Trockio pavyzdys ...

Būdinga, kad paskum Maskvos agentai 
slaptai platino Jugoslavijoje aną raštų, bet 
jau be Stalino parašo- Matomai, neturėta 
drąsos parodyti, kad štai atsirado žmonių, 
pasipriešinusių Kremlio stabui...

v

Buvę aišku, ko siekė Maskva, apkaltin
dama jugoslavų komunistų partijos cęntra- 
linio komiteto narius "abejotinais marksis
tais”. Sovietai mėgino susprogdinti jugosla
vų vadovybės vienybę, pasėti jų tarpe nepa
sitikėjimą ir supjūdyti vienus prieš kitus. 
Tai būtų palengvinę Maskvai pagrobti vado
vybę į savo rankas. Nėra pripuolamas daly
kas, kad "abejotinų marksistų” pavadinimų 
nusipelnė kaip sykis šie pareigūnai: Kidrič 
(ūkio ministeris), Vukmanovlč (karo), Ran- 
kovič (vidaus) ir Djilas (propagandos ir 
spaudos). Tai buvo tos ministerijos, į kurias 
Stalino agentai pirmoje eilėje stengėsi įsi
brauti 1

Tolesnė įvykių eiga buvo tokia: balan
džio 12 d. buvo sušauktas Belgrade jugosla
vų komunistų partijos plenumas, kuris be
veik vienbalsiai nutarė prieš Stalinų nenu
silenkti. Tito savo išvadžiojimus baigė žo- • 
džiais: "Mūsų revoliucija nepraryja savo 
vaikų!”. Ta prasme buvo suredaguotas at
sakymas ir įteiktas Molotovui.-Kai Jugosla
vijos pasiuntinys atsisveikino su Molotovu, 
jiedu nebepadavė vienas antram nė rankos,
.įdomu, kad kaip tik tuo metu pro Belgradą Įėjusios įsitvirtinti iki pat Adrijos pajūri' 
pripuolamai pravažiavo Dimitrovas, bulgarų 
komunistų vadas. Jis jugoslavų propagandos 
ministeriui palinkėjęs: "Laikykitės tvir
tai ...” Matomai, ir jam Maskvos imperializ
mas buvo jau jgrįsęs iki gyvo kaulo.-

Taip įvyko lūžis tarp Belgrado-ir Mask
vos, tarp Tito ir Stalino. Maskva sankciona

vo savo nusistatymą kominformo posėdyje 
Bukarešte, kuriame lūžis buvo paskelbtas 
viešai. Tame posėdyje, be kitų, Maskvai at
stovavo Malenkovas. ždanovas posėdyje pa
reiškęs, jog turįs žinių, kad Tito eęąs impe
rialistų šnipas, štai kokiam lygyje vyko po
sėdis. Bet'netenka stebėtis: juk ir Berija 
pasirodė esąs kapitalistų šnipas ...

’ Maskva ir jos satelitai paleido prieš 
Titą visų propagandos aparatų. Į Jugoslavi
jos pasienį buvo sutelkta kariuomenės. Ma
tomai, Maskva laukė sukilimo Jugoslavijoje. 
Tačiau nieko panašaus lyjjvyko. Priešingai, 
Tito pasidarė nepriklausomybės simbolis. Už 
jį stojo net tie, kurių nieku būdu negalima 
įtarti 'simpatijomis komunizmui. Titoizma: 
pasidarė politine sąvoka, kuri reiškė nepasi- 
davimų Maskvai. Kai Bukarešte kominfor- 
mas prakeikė Titų, Prahoje vyko sportinin 
kų — sakalų sąskrydis. Jame dalyvavo 4.00( 
jugoslavų sportininkų. Visas stadionas aidė 
jo šauksmais: "Tito nazdar” (Valio Tito) 
"Živela Jugoslavija” (tegyvuoja ’Jugoslavi 
ja). Tuo būdu čekai reiškė savo džiaugsm: 
dėl jugoslavų pasipriešinimo Maskvai. B 
abejojimo, titoizmąs nėra išrautas ir anapu 
geležinės uždangos, nežiūrint visų valyrm, 
šaudymų ir trėmimų.

... ■
Galima drąsiai teigti, jog Tito pasiprk 

šinimas sudavė Maskvos imperializmui skat 
dų smūgį. Jau ir taip pakankamai sunki Et 
ropos būklė būtų buvusi nepalyginamai liūc 
nesnė, jeigu raudonosios divizijos būtų gi

tarė, kad Maskva jugoslavų komunistus
traktuoja, kaip "chasni duraki” (padorūs-
naivūs dūrinai, lietuviškai būtų: Jonelis ,dur- Sovietų valdininkai buvę jugoslavų policijos 
nelis!...'). sekami. Net ir buržuazinėse’valstybėse su

v *

Toliau knygoje plačiai pasakojama, kaip sovietų pareįgūnais nebuvę taip elgiamasi, 
buvo įsteigtas kominformas (kaipo karo me- Toliau notoje kritikuojama jugoslavų ko-

iki pat Viduržemio jūros, šiandien Jugosl: 
.vijos diktatorius yra potencialinis vakai 
pasaulio sąjungininkas. O-kad jugoslavų k 
rys moka ginti savo gimtąjį kraštų, tuo vi 
yra tikri. A. G

(Pabaiga)
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Viename iš paskutiniųjų Eltos 
biuletenio numerių yra įrašytas • 
toks pranešimas: "Posėdžiai vy
ko liepos 13-15 dienomis. Juose , 
pirkią kartą dalyvavo Maž. Lie- - 
tuvos rezistencijos atstovas > 
Erdm. Simonaitis ir naujas V. , 
Sąjūdžio atstovas VLIKe Dr. Vl. , 
Literskis”.

žinia, giliau nežvelgiant, be
veik eilinė. Gi iš tikrųjų taip . 
nėra. Tas posėdis beveik istori
nis. Istorinis, nes po labai ilgos 
ir beprasmės kovos, Mažoji Lie
tuvai vistiek į VLlKą atėjo. Tie- ' 
sa, ji atėjo į VLlKą tada, kada 
jau VLIKe nebebuvo Lietuvių 
Fronto atstovo, kurio grupė ir 
buvo didžiausia priešininkė ma- 
žalietuvius į VLlKą įsileisti. Ta 
Mažosids Lietuvos atstovo į

• VLlKą įsileidimo byla tęsėsi la
bai ilgai. Ji VLlKą net buvo pa
dalinusi į dvi dalis: katalikiško
sios grupės prieš įsileidimą, vi
sos kitos už įsileidimą. Ir tada, 
kada'dar šių eilučių autorius 
pats buvo VLIKe, kalbantis su 
katalikiškųjų grupių atstovais, 
kad Mažosios Lietuvos klausimą 
reikia galimai greičiau palan
kiau sutvarkyti, iš jų kai kurie 
netiesioginiai nurodydavo į Lie
tuvių Fronto veikėjus. Esą, juos 
reikia įtikinti. Kodėl juos? — 
dažnai paklausdavom. Ir patiems 
reikėjo atsakyti žinant, kad tarp 
katalikiškųjų grupių yra susi
tarimas pagrindiniais klausi
mais laikytis tik vienos nuomo
nės. Ir iš penkių VLIKo atstovų 
tada vieningai būdavo ištariama 
ne. Už tą ne ir nešė visi vienodą 
atsakomybę.

Kada tarp katalikiškųjų gru
pių įvyko šioks toks skilimas, 
gal ir ne toks didelis, kaip jie 
patys pademonstruoja, kada Lie
tuvių Frontas daug stipriau, ne
gu bet kas kitas anksčiau, ap
kaltino VLlKą visokiais nega
lavimais ir nusigyvenimais, ka
da trenkė VLIKui durimis ir iš 
jo išėjo, kitų katalikiškųjų gru
pių veikėjams, matyt, atsipalai
davo rankos, ir pagaliau Mažo
sios Lietuvos į VLlKą. įsileidimo 
klausimas buvo palankiai išsprę
stas. Klaida, nors ir labai pavė- j 
luotai, atitaisyta. Tik Lietuvių 
Fronto atstovas J. Brazaitis, bū- ' 
damas ištikimas savo užimtai li
nijai, kaip esame skaitę, įteikė 
protestą. Protestą prieš padary
tos žaizdos užgydymą ...

Toje pačioje trumputėje VLIK 
žinutėje yra ir kitas svarbus 
įvykis, kad į VLlKą Vienybės 
Sąjūdžio atstovauti atėjo Dr. VI. 
Literskis. Visi gerai pamenam, 
kad Vienybės Sąjūdis, dėl Leono 
Prapuolenio pareiškimo, VLlKą 
buvo apleidęs. Vėliau, kiti Vie
nybės Sąjūdžio asmenys tokį 
frontininko L. Prapuolenio žygį 
pasmerkė, nutarimą atšaukė, 
tarpusavy kovojo dėl naujo at- 
stovo paskyrimo, ir pagaliau 
VLIKe, drauge su Mažosios Lie
tuvos atstovu, atsirado Dr. VI. 
Literskis.

Anądien sutikau vieną Vieny
bės Sąjūdžio asmenį ir jo tiesiog 
paklausiau: kas yra Dr. VI. Li
terskis, frontininkas ar krikš
čionis demokratas? Man buvo 

. atsakyta, kad krikščionis demo
kratas. Esą, frontininkai tuo la
bai nepatenkinti ir deda įvairias 
pastangas, kad Dr. VI. Literskis 
būtų atšauktas ir jo vietoj būtų 
paskirtas koks nors frontinin
kas. Atseit, frontininkai, kad ir 
kitu, vardu, visvien nori VLIKe 
turėti atstovą. O gi buvo jiems 
labai įjeros dienos, kada VLIKe 
jie turėjo net tris atstovus. Ir 
tiek atstovų turėdami lengvai 
dominavo visą katalikiškųjų 
grupiii bloką. Gi dominuodami

Knygų rinkoje pasirodė nau
jas krikščionių demokratų žur- • 
nalo "Tėvynės Sargo” numeris. 
Tai jau iš eilės dešimtas, gi 
Amerikoje bene antras numeris. 
Jame eilė bendradarbių svarsto 
krikščionių demokratų ideologi
jos klausimus ir paBisako, kaip 
krikščionys demokratai žiūri į 
kultūrinį ir ūkinį Lietuvos at
statymą. Numeryje iškeliami 
keli krikščionių demokratų vei
kėjai, ir kaip paprastai tokiais 
atvejais būna, jie parodami kiek 
sutirštintom spalvom.

Tame pačiame numeryje M. 
Krupavičius, gerokai pasaldinta 
forma, pagerbia prof. J. Kamins- 
ką-Kairį, Lietuvos Nepriklauso
mybės akto signatarą, 75 metų 
amžiaus sukakties proga.

Visas tas rašinys, vertinant J. 
Kaminsko darbą Lietuvai, su
prantamas, gal ir nuoširdus, bet 
viena vieta, kuri gerai žinoma 
ne vien M. Krupavičiui, tikrai 
nenuoširdi. Rašinyje sakoma:

"Ir tik kai- sąjungininkų ka
riuomenė išlaisvino iš kalėjimų 
visus nacių kalinamus buvusius 
VLIKo narius, o tarp jų buvau 
ir aš, kaip VLIKo delegatūros 
narys, ir kai visi susirinkę 
Wuerzburge VLlKą atkūrėme 
1945 m. gegužės mėn., į Kamins
ko vietą buvau išrinktas prieš 
savo norą pirmininku aš. Kiek 
vėliau pakartotinai teko išgirsti 
kitus kalbant, jog Kaminskas 
nusiskundžia, būk aš reikalavęs 
pirmininko vietos. Progai pasi
taikius Kaminskui pasakiau, kad 
toks manęs kaltinimas yra be 
pagrindo, kad aš pirmininku bu
vau išrinktas prieš savo norą, 
kad pirmininkauti ir dabar ne
noriu ir mielai tą vietą užleis- 
čiau Kaminskui. Jis man tiek 
teatsako — tai jam pasakęs V. 
Sidzikauskas. Nustebau tokia in
formacija ir raštu paklausiau, 
iš kur tokios žinios yra gautos 
ir ar iš tikrųjų jis buvo Kamins
ką taip informavęs. Iš Sidzikaus
ko gavau tokį atsakymą —

"Tuebingen, 
1948 m. lapkričio 27

Mielas Mykolai,
. atsakydamas į Tavo š. m. laip- 

kričio 2 d. laišką kategoriškai 
paneigiu Tau primetamą pareiš
kimą dėl VLIKo pirmininko. 
1945 metų krizės metu Tu man 
tik pasakei, kad grįši atgal į Re- 
gensburgą, jei kilusi 'krizė ne
bus VLlKą sudarančių grupių 
susitarimu likviduota. Galimas 
daiktas, kad tą savo pasakymą 
aš būsiu anų laikų pasitarimų ei
goje pakartojęs p. prof. J. Ka
minskui.

Mane stebina Tavo jautrumas 
panašios rūšies insinuacijoms.

Aš jau pripratau į tokius reiš
kinius nereaguoti..

Reiškiu aukštą pagarbą
V. Sidzikauskas”. 

Negirdėjau, kad po to šis klausi
mas būtų dar keliamas. Ir kitaip 
būti negalėjo, nes Kaminskas 
visada buvo garbingas vyrasį Jo 
džentelmeniškumo ir garbingu
mo pavyzdžių galėčiau daug pa
teikt iš jo man žinomo gyveni
mo, bet teks šiuo bendru pasa
kymu pasitenkinti.”

Ta vieta labai primena savo 
laiku M. Krupavičiaus užsigintą 
pasibučiavimą, po perversmo, su 
A. Smetona. Asmenys, kurie tei
gia matę tą pasibučiavimą, ne
gali įtikfeti, kad M. Krupavičius 
gali taip rašyti. Gi asmenys, 
kurie buvo liudininkai M. Kru
pavičiaus išrinkimo VLIKo pir
mininku, kurie buvo liudininkai, 
kada M. Krupavičius buvo atsi
sakęs iš VLIKo pirmininko pa
reigų ir kitą dieną, matyt bend
raminčių įkalbėtas, tai paneigė, 
negali tikėti, kad M. Krupavičius 
VLIKo pirmininku nenori būti...

Iš šalies žiūrint tas prof. J. 
Kaminsko pagerbimas Tėvynės 
Sarge ar tik nebus noras tuos 
paminėtus įvykius taip įteisinti, 
kaip apie juos M. Krupavičius ir 
parašė. O daug geriau būtų pa
daręs, kada dar tiek daug liudi
ninkų yra, apie tai visiškai ne
minėjęs. Negali čia padėties vi
siškai pakeisti nė minėtas V. Si
dzikausko laiškas. Jis visam rei
kalui priduoda dar blogesnį sko- 

' nį.

paraližavo ir visą eilę spręstinų, 
klausimų, kurie dabar, jiems pa- Į 
sitraukus, jau pradeda judėti.

Vienybės Sąjūdį reikia laikyti 
tragiškiausiu VLIKo nariu. Tik- ’ 
ras Vienybės Sąjūdžio reprezen- ' 
tantas VLIKe buvo J. Keliuotis. : 
Nežinia dėl kurių priežasčių 
VLIKo darbe jis labai mažai te- ■ 
dalyvavo ir tesireiškė. Net į po
sėdžius nevisad ateidavo. Ir kai 
prasidėjo jo pavadavimas, tai 
tie „pavaduotojai jau ir pasirodė 
labai aiškiais katalikiškųjų gru
pių santarvininkais. Gi nuo 
Wuerzburginio VLIKo perorga
nizavimo Vienybės Sąjūdžio at
stovavimas VLIKe pasidarė Lie
tuvių Fronto nuosavybė. Ji nesi
keitė iki žinomojo L. Prapuole
nio išstojimo pareiškimo. Dabar, 
kaip jau girdėti, Vienybės Są
jūdžio atstovavimą perėmė 
krikščionys demokratai. O Vie
nybės Sąjūdžio žmonių VLIKe 
taip ir nėra..'.

Jei Mažosios Lietuvos į VLIK 
1 įjungimu galima teigti, kad 
' VLIKas sustiprėjo, tai tokiu 
i Vienybės? Sąjūdžio atstovavimo 
1 klausimo išsprendimu to jau ne- 
i galima' pasakyti.

Rusijos saugumo policija

Siunčiu BALFo šalpos reika
lams 30 dol. Prašau nedėkoti, 
nes tai nėra jokia auka, o tik 
mažas procentas, mokamas nuo 
neįkainojamo turto ...

— Kokius gi turtus susikrovė 
tremtinys, išgyvenęs šiame kraš
te trejus metus, kaip paskutinis 
skurdžius atvykęs iš tremties? 
— stebėsitės.

Ogi štai! Kai gyvenome skur
dų gyvenimą tremtinių stovyk
lose, rodos, visi buvome vieno
dos nelaimės ištikti. Visi netekę 
Tėvynės, namų, turto, darbo ir 
normalaus gyvenimo, į kurį turi 
teisę kiekvienas žmogus. Visi 
buvome lygūs vargšai priklausę 
nuo kitų malonės. Tada atrodė, 
kad nei vienas iš tremtinių ne
pasiėmė jokio didesnio turto, 
bėgdamas iš savo krašto. Deja, 
mes klydome ...

Kai prasidėjo emigracija, tei
kianti vilties į geresnę ateitį, 
tada tiktai paaiškėjo, kas iš 
tremtinių buvo tikras vargšas, o 
kas tik didelės nelaimės ištiktas.

Seneliai, ligonys, paliegėliai, 
invalidai, šeimos be maitintojo 
buvo tie tikrieji vargšai, nieko 
neturį i rnieko nepasiėmę iš sa
vo krašto. Jie tokie varsai tebė; 
ra ir šiandien.

Tūkstančiai kitų mūsų tautie
čių — jų tarpe ir aš — išsineše- 
me su savim į tremtį jaunatvę, 
sveikatą ir pajėgumą. Tai ir yra 
tas neįkainuojamas turtas, ku
ris padėjo mums nugalėti emi
gracijos sunkumus ir per trum
pą laiką įsikurti naujame kraš
te.

Tas turtas yra Dievo dovana, 
už kurią atsilyginti žmogus yra 
bejėgis. ■ Tačiau ir neišsimokąs 
skolininkas privalo mokėti bent 
nuošimčius. Tas trisdešimt do- 
lerių ir yra- mėginimas mokėti 
bent mažą procentą tikrajam 
vargšui tautiečiui, kuris to tur
to — jaunatvės,' sveikatos ar 
pajėgumo —- negalėjo pasiimti 
tada, kaj reikėjo palikti Tėvynę 
ir namus...

(Šis laiškas ir auka $30.00 
gauta B ALF Centre).

Čeką ■ GPU - MVD - MGB. 1 
Garsioji Liubianka, centrinis so
vietinio saugumo kalėjimas, jau i 
penktą kartą pakeitė savo šefus. 1 
Tik pats pirmasis iš jų, Feliksas 1 
Dzeržinskis, vadinamas "geleži- : 
niu Feliksu”, mirė savo natūra- 1 
lia mirtimi. Kitus tris sumalė ' 
pati bolševizmo mašina, pritai
kiusi tą pačią sistemą savo iš- 1 
radėjams. Netenka abejoti, kad 1 
tokio likimo susilauks ir Berija, ' 
ligi šiol laikytas pačiu galingiau- J 
siu pasaulyje žmogum. Tačiau, : 
iš kitos pusės, ir pačiu neken- 1 
čiamiausiu, nes nieko Sov. Są
jungoje suimtieji ir pavergtieji 
taip nekeikė, kaip keikdavo vi
sagalį Sovietų saugumo šefą Be
riją.

S. . • '
Sovietinio saugumo pradžia . 

tenka laikyti 1917 m. gruodžio 
mėn., kai Leninas savo draugui, 
lenkų kilmės bajorui Dzeržins- 
kiui, Smolnio instituto mėlynojo 
kraujo mergaitėms auklėti įstai
gos komendantui, įteikė specialų 
memorandumą. Jame Leninas 
bendrais bruožais buvo davęs 
apmatus, kaip reikia paruošti 
"įstatymą kovai su kontrarevo- 
liucija, spekuliacija ir sabotažu”. 
Pagal šiuos apmatus ir buvo su
daryta garsioji čeką, o jos šefu 
tapo Dzeržinskis, pačių bolše
vikų pramintas "revoliucijos 
kardu”. Tačiau tais laikais išti
kimi bolševikai dar neturėjo ko 
bijotis, kad ir jie gali būti su
imti ar likviduoti. Visai kitoks 
likimas ištiko jo įpėdinius, pri
taikiusius terorą jau ir partijos 
nariams. Kiti sovietinio saugu
mo šefai buvo-’suėsti pačios re
voliucijos” : Menžinskis buvo nu
nuodytas, Jagoda — nušautas, 
o Ježovas taip pat sulaukė pa
našaus likimo Sibire, nes per
daug apie viską žinojo...

1923 m. čeką buvo pakrikšty
ta nauju vardu: "OGPU”, arba 

" sutrumpintai "GPU". Leninas 
kadaise buvo įspėjęs čekistus, 
kad negalima komunistų bausti 

' mirties bausme. Tas Lenino 
"testamentas" galiojo kaip įsta- 

! tymas Sov. Sąjungoje 15 metų. 
’ Tačiau 1931 m., pavasarį Stali

nas per nepaprastą politinio biu
ro posėdį pirmą kartą pareikala
vo, kad ir bolševikų nariams bū
tų taikoma mirties bausmė. Kon
krečiai jis turėjo galvoje kom. 
veikėją Kiūtiną, kuris buvo su
daręs partijoje "opoziciją”. Vie- 
ninteliš per posėdį išdrįso pasi
priešinti Leningrado partijos se
kretorius S. Kirovas, kuriam 
pritarė dar Bucharinas. Todėl 
Riutįnas su draugais vietoje 
kartuvių buvo pasiųsti į Sibirą.

NESILEISKITE Į 
KELIONES...

Vasaros atostogų metu nesi- ! 
leisk į kelionę be PASAULIO ' 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa- ’ 
galba bet kuriame pasaulio mie- 1 
ste atsidūręs greitai susirasi lie- ! 
tuvių koloniją, įstaigas, organi
zacijas ir atskirus veikėjus. Be 
to, ŽINYNE rasite smulkiai iš
aiškintą naująjį Jungt. Amer. 
Valstybių Walter-McCarren Imi
gracijos ir Pilietybės Įstatymą, 
vizų gavimo ir įvažiavimo pro
cedūrą, rasite plačiai ir supran
tamai išaiškintą- J.A. Valstybių 
mokyklų sistemą, kaip įsigyti 
specialybę ar patekti į pelnin
gesnę profesiją. Turėdami ŽI
NYNĄ jūsjte, kad po ranka 
Jums' yra viso pasaulio lietuvių 
įstaigos, organizacijos, visuo
menininkai, profesoriai, dailinin
kai, muzikai, žurnalistai, rašy
tojai, įvairių religijų dvasinin
kai ir t.t. Panašaus leidinio- lie
tuvių kalboje dar nėra buvę. 
ŽINYNAS būtinai reikalingas

■ kiekvienam kultūringam lietu- 
i viui. Reikalauti pas platintojus 
i arba tiesiai iš redaktoriaus pa- 

siunčiairt penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis, 41'W.
York 24, N. Y.

82 St;, New
(32)

Tačiau sunaikinti vis dėlto jie 
nebuvo. 1933 m. pabaigoje Sta
linas iš partijos kontrolės komi
sijų atėmė teisę prįžiūrėti ir va
lyti partijos organizacijas, ir tą 
fukciją pavedė GPU šefui Ja- 
godai. Drauge buvo įsakyta pra
vesti plačiausio masto valymus. 

Per sekančius dvejus metus 
buvo iš partijos išmesta apie mi- 
lioną narių, įtartų opozicija. Ta
čiau kai 1934 m. gruodžio 1 d. 
buvo paslaptingai nužudytas Ki- 
rovas, tas pats, kuris buvo iš
drįsęs pasipriešinti Stalinui, dar 
tą pačią dieną Stalinas paskelbė 
nępaprastą įstatymą, pakeičian
tį sovietinę baudžiamąją teisę: 
visos politinės žmogžudybės 
prieš partijos ir SSSR vyriausy
bės narius turi būti atiduotos 
kariniams teismams ir jos per 
10 dienų išspręstos be jokių gy
nėjų. Sprendimai turėjo būti 
įvykdomi tuoj pat, o iš SSSR 
prezidento atimta teisė taikyti 
malonės aktą.

Čia prasidėjo tikroji sovieti
nio saugumo galybė ir kartu jos 
baisiausias siautėjimas. Tačiau 
tada Staliną rėmė Komunistų 
Partijos asmeninio biuro šefas 
Ježovas ir vyr. GPU dalinių še
fas Frinovskis. Ježovas, be to, 
buvo partijos centro komiteto 
sekretorius ir tuo būdu į savo 
rankas faktiškai sutelkė nepa
prastai didelę kontrolinę teisę.

Perdaug išaugus GPU galiai, 
Stalinas pavedė Ježovui sudaryti 
dar naujos rūšies saugumą, vy
resnį už GPU. šis buvo atsakin
gas tiesiog vienam Stalinui ir 
faktiškai vykdė visus svarbiau
sius valymus. Tačiau ligi 1936 
m. dar nebuvo "pagavęs nė vie
nos stambesnės žuvies". Tada 
buvo įsakyta pravesti plačius va
lymus Ispanijoje. Bet netrukus 
buvo "išvalytas” ir pats vyriau
siasis "valytojas” Jagoda. Jį Je- 

, žovas apkaltino, kad Jagoda ka
daise priklausęs caro ochranai 
ir buvęs vokiečių sąmoningai 

, prašmugeliuotas tarp
Taip plačiausio masto 
Jagoda 1938 m. kovo 14 
sušaudytas savo paties 
komandos, prieš tai dar 
pažinęs kaltu”, kad "ruošęs są
mokslą” prieš Ježovą ir savo 
draugą Maksimą Gorkį...

GPU su laiku pasidarė valsty
bė valstybėje. Caro ochranos pa
vyzdžiu nusėjo tikrų agentų tin
klu visą Europą, o Liubiankos 
kalėjime pritaikė pačią velniš- 
kiausią tardymo ir kankinimo 
sistemą, Ježovo laikais suimtie
siems buvo taikoma vad. "tan
ką”: tas pat tardytojas drauge 
ėjo tardytojo, teisėjo ir budelio 
pareigas. Lygiai 90 valandų be 
perstojo' trunkančiame tardyme 
auka turėjo būti panašia sistema 
"atversta”, kad pati prisipažintų 
kalta, ir, reikšdama partijai ab
soliutinę ištikimybę, prašytis 
leidžiama atgailoti, nors už tai 
turėtų apmokėti "gėdinga mir
timi”. Berija, pralenkęs savo 
pirmtakus tuo, kad jis buvo iš
rinktas politinio biuro nariu, pa
naikino "troiką", o vietoje jos 
pritaikė kiek' "švelnesnę siste
mą”, žinoma, kiek ji iš viso gali 
būti "švelni” bolševikinėje san
tvarkoje. '

1941 m. Berija iš naujo per
organizavo NKVD. Tikrieji so
vietinio saugumo uždaviniai bu
vo ' pavesti valstybės saugumo 
liaudies komisariatui, vad. 
NKGB. Karinė NKVD perėmė 
kariniams reikalams ir pasienio 
apsaugai skirtus uždavinius. Be- 
rijbs patvarkymu NKVD buvo 
padalinta į vidaus ir užsienio 
skyrius.
. Per karą milžiniškai išaugęs 
šių įstaigų aparatas buvo dar 
kartą reorganizuotas po karo. 
Valstybės saugumo ministerijai 

. (dabar vadinamai jau NKGB) 
i buvo pavesta politiškai kontro- 
. liuoti visą valstybinį gyvenimą. 
, Po reorganizacijos, ypač iškilo

MVD — tikrųjų egzekuturių 
reikšmė

medžiagą isterijai
Vieną sekmadienį klebonas i 

kun. P. Strakauskas pranešė, i 
kad ateityje visus savo pamoks- ’ 
lūs ir pranešimus paruoš raštu 
ir pažymės jų pasakymo dieną , 
bei valandą, kad istorikai ture- j 
tų autentišką medžiagą, pagal , 
kurią galėtų nustatyti jo veiklą. ( 
Jis taip dėstė tuoj po to, kai lie
tuviškoji spauda atpasakojo tu
rinį jo pamokslo, pasakyto Lie- 1 
tuvos " Nepriklausomybės pa- 1 
skelbimo sukakties proga. Gir- . 
di, jis būtinai turįs tai daryti, 1 
nes neprieteliai iškraipą jo min- 1 
tys. ]

Niekas nežino, kaip klebonas ! 
savo pamokslus ir pranešimus 
surašo istorijai, bet visi supran- • 
ta, kad jis bus vertinamas ne 1 
pagal jo paliktus raštus apie sa
ve, o pagal tikruosius darbus, 
kurie visų matomi ir objektyviai 
priimami.

Didelis klebono susirūpinimas 
klaidinti ne tik savo parapijos 
narius, bet ir istoriją ryškiai 
matomas lietuviškų mokyklų 
reikalais. Kaip jau buvo rašyta, 
birželio 7 d. klebonas bažnyčioje 
pranešė, kad jis uždaro šeštadie
ninę lituanistikos mokyklą. Kad 
nebūtų už tai dabarties ir atei
ties apkaltintas, jau kitą sek
madienį, t. y. birželio 14 d. jis 
kaltina, kad šioje vietovėje nie
kas nesirūpina lietuvybės palai
kymu ir jaunosios kartos lietu
viškų dalykų mokymu, išskyrus 
parapiją, kuriai, žinoma, jis va
dovauja. Tos dienos parapijos 
biuletenyje jis su patosu šaukia 
(kalba netaisyta);

"Kur dingtų mūsų jaunimas.. 
jei neturėtume savosios parapi
jinės mokyklos? Kas išlaikyti 
lietuvybės dvasią? Kelis kartus 
mes panašus klausymus sau da
vėme išrišti. Keli Montello žmo
nės ištiesia pagalbos ranką šiai 
mokyklai, ši mokykla turėtų 
būtų VISU Brocktoniečių 
spindulys. Sykį už darė mokyklą 
pajustume nepaprasta " IšTAU- 
TĖJIMO bangą jaunųjų tarpe. 
Kartais juokas ima kuomet 
klausai kaip kiti Brocktoniečiai 
kalba didžiais žodžiais apie lie
tuvybę. Bet.. paremti mokyk
lą kuri bando sulaikyti ištautė- 
jimą, jie užkemša savo ausis. 
Delko mūsų parapija viena tu- 

i retų rūpintis lietuvybės klau-
■ symų jei kiti Brocktoniečiai ne- 
1 paiso. Delko šv. Kazimiero pa-
■ rapija turi viena panešti tą sun-
■ kų kryžių kuomet mato kaip kiti 
> broliai lietuviai nepaisingai žiū- 
' ri į šį svarbų ir opų tautybės 
i išlaikymo klausymą. Kada mo- 
! kyklos vaikai surengia progra- 
i mą .. keli iš svetimųjų ateina 
i pasidžiaugti mūsų pastangomis

ir vaikelių prisirišimą prie lie
tuvybės? Męsti argumentą ir 
teikti kritiko žodį labai lengva .. 
bet, kelios draugijos .. kliubai.. 
Tarybos, organizacijos kurie aiš- I 
kiaušiai mato ir PILNIAUSIAI i 
supranta kokia sunkia rolę para- 1 
pija vaidina lietuvybės klausime l 
ateina parapijai į pagalbą su- 1 
teikdami auką kad būtų galima 
vaikeliams nupirkti knygas, mu
ziką, paišelius, ir kitus dalykė
lius reikalingus mokyklos kas
dieniniame gyvenime. Jei para
pija, nuspręstų uždaryti mokyk
lą .. Ką tuomet kiti Lietuvybės 
rūpintojai sakytų, čionai ne pa
rapijos vienai darbas, čia yra 
visu LIETUVIU darbas. Visi tu
rėtų džiaugtis kad parapija užsi
dėjo tokį sunkų kryžių .. Lietu
vybės išlaikymą..”

Jei ateities istorikui patektų 
į rankas tik šis parapijos biule
tenis, kad ir labai išmargintąis 
stiliaus ir kalbos "grožybėmis”, 
vistiek jis galėtų pagalvoti, kad 
iš tikrųjų čia lietuvybės palaiky-

■ mu rūpinosi tik kun. P. Stra- 
. kausko vadovaujama parapija.

Bet istorikas negalės užmerkti 
akių prieš žinomus visiems fak- 

kurių. šviesoje išryškėja

skirtumas tarp jo juosiamos me
džiagos istorijai ■ ir tikrosios 
veiklos, štai tie faktai:

L Ligi kun. Strakausko at
vykimo vietos parapijos mokyk
la turėjo lietuvišką užrašą, ku
rį kun. Strakauskas pakeitė an
glišku.

2. 
kėši 
met 
jas, 
mokykloje sutvarkyti tikybos 
dėstymą lietuviškai ir įvesti 
rimtą lituanistikos dalykų mo
kymą, bet visi šie žygiai neda
vė jokių vaisių, nes kun. Stra
kauskas nekreipė į lietuvių pa
geidavimus dėmesio..
, 3. Įsteigus šeštadieninę litu
anistikos mokyklą, kurioje buvo 
dėstoma tikyba lietuviškai ir 
mokoma lituanistikos dalykų, 
kun. Strakauskas stengėsi ap
sunkinti šios mokyklos veikimą, 
reikalaudamas už naudojimąsi 
parapijos mokyklos patalpomis 
$168 per metus.

4. Kun. Strakauskas paskelbė 
birželio 7 d., kad jis uždaro šeš
tadieninę lituanistikos mokyklą, 
nors tos mokyklos tikrasis lai
kytojas yra tremtinių komite
tas, o ne jis.

5. Nei prieš paskelbimą apie 
šeštadieninės mokyklos uždary
mą, nei po to klebonas nesitarė 
nei su tėvais, nei su niekuo kitu, 
kaip sutvarkyti lituanistikos da
lykų dėstymą parapijos mokyk
loje, kad vaikai iš tikrųjų galėtų 
šį bei tą išmokti.

6. Lietuvybės palaikymui ir 
lituanistikos dalykų tinkamam 
■sutvarkymui parapijos mokyk
loje reikalingi ne paišeliai, apie 
kurių nupirkimą klebonas kalba 
savo biuletenyje, bet tinkami 
mokytojai, yaikų paskirstymas 
grupėmis ir lituanistikos pamo
kų reikalingas skaičius bei rim
tas jų traktavimas, mokymo 
planas ir programa.

3. Visiems, o taip pat ir kle
bonui labai gerai žinoma, kad 
lietuviškoji visuomenė buvo ir 
tebėra pasiryžusi morališkai ir 
medžiagiškai remti lietuvybės 
palaikymą ir lituanistikos daly
kų tinkamą sutvarkymą parapi
jos mokykloje, tačiau su sąlyga, 
kad tai būtų daroma rimtai ir. 
sąžiningai, o ne vien propogan- 

j dos, pasigyrimo ir akių dūmimo 
• tikslais. — pr —

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės J 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja ap- 
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
669 Society for Saving Bid. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521

Įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS

Kaina metams $3.00 v 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai.
6755 So. Western Ava. 

Chicago 36. DL
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

KORĖJOS PALIAUBOS —
IR KAS TOLIAU

Paguldę apie 25,000 savo vy
rų, kitus apie 115,000 vyrų su
žaloję, išleidę virš 15 bilionų do
lerių Korėjos karui, kurio neno
rėjo laimėti, amerikiečiai paga
liau sulaukė karo paliaubų, ko 
ir demokratų, ir dabar respubli
konų administracijos veik mels
te iš komunistų išmeldė.

Giliau galvoją amerikiečiai to
mis paliaubomis ne tik nepra
džiugo, l>et susirūpino kas toliau 
bus. Visa spauda palygino šio 
karo paliaubas su pirmesniais 
dviem karais, pabrėžiant, kaip 
pirmo ir paskui antro pasaulinio 
karo, paliaubų pasirašymo žinios 
visą Ameriką buvo džiaugsmin
gai nuteikusios, iš džiaugsmo 
žmonės palikę darbus, sudarę 
šventės .nuotaiką, linksminosi, 
gatvėse tiesiog šoko. Dabar, ži
nia apie Korėjos karo paliaubas 
viso krašto sutikta su apatija.

Spauda ir augštesnių sluogs- 
nių amerikiečių dalis tiesiog 
reiškė baimę, kad paliaubos gali 
būti didesnis sunkumas, negu 
trijų metų karas. Šios paliaubos, 
sako jie, atvaizduoja tik Ameri
kos nepasisekimus praeityje ir 
lemia negeroves ateičiai; įrodo 
Amerikos gėdą dėl neišpildytų 
pažadų, pažeminimą valstybei 
dėl pirmą kartą istorijoje nelai
mėto karo, kurio tyčiomis ne
bandė laimėti.

Panaujinta priekaištai Ache- 
sonui, kuris klausydamas Sovie
tų draugo Owen Lattimore’s pa
tarimo "leisti Korėjai žlugti, tik 
neparodyti, kad mes ją pastumė- 
jam”; buvo pasiryžęs ją komu
nistams paaukoti, tik Truman 
išsišokęs sulaikė; trūkdymai ir 
net pašalinimas gen. MacAr- 
thur’o, kuris reikalavo bombar
davimo Kinijes, kai Kinija, kuri 
teikė šiaurinės Korėjos komunis
tams karo reikmenis, vėliau įsi
veržė Korėjon ir amerikiečius 
vos nesugrūdo į vandenyną; pri
siminė tvirtinimą generolo Van 
Fleet, kuris po MacArthur’o va
dovavo karui, ir kuriam taip pat 
buvo "iš viršaus” įsakyta neka
riauti, net trukdytas pristaty
mas karo reikmenų, kad jis ne
galėtų karo plėsti.

Kai tik Kremlius užsiminė 
apie galimumą užvesti paliaubų 
derybas, Statė Departamentas 
šoko visom keturiam tą pasiūly
mą nepraleisti, ir virš dvejus 
metus "derėjosi”. Prezidentas 
Eisenhower, kuris prieš rinki
mus skelbė kaip didelį pažadą 
baigti Korėjos karą, taip pat ne
sulaukė jokių pagyrų už tokį 
karo baigimą, nes be to, kad 
šiaurinėje Korėjoje paliko tūks
tančiai ginkluotų raudonųjų Ki
nijos kareivių, amžinai ten pa- 
siryžiusių laikytis, statyti lėk
tuvams bazes, ką Amerika suti
ko leisti, Kinija žygiams dabar 
atpalaiduoti užkariauti Aziją.

šios paliaubos, rimtesni ame
rikiečiai baiminasi, gali būti da
vimas raudoniesiems progos ge
rai atsikvėpti, ir pasiruošti nau
jai ir didesnei agresijai.' Korėja 
gali būti apgauta, kaip preziden
tas Rhee ir. nujaučia.

išskrido į Seoulų pas pietinės 
Korėjos prezidentų Symghman 
Rhee galutinam su Korėja susi
pratimui, kiek tai bus galima. 
Prieš išvykstant, Dulles iškil
mingai skelbė, kad nei Formozos 
klausimu, nei raudonųjų kinų į 
UN įsileidimo klausimu, Ameri
ka nedarysianti jokių nuolaidų. 
Lauksime, kaip tas iškilmingas 
paskelbimas bus išlaikytas.

Dėl tokio Dulles paskelbimo, 
staiga garsiai pareiškė pasipik
tinimų Anglija ir Indija, kurios 
dirba, kad komunistinė Kinija 
būtų įlesta į UN. Ar ilgai Wa- 
shingtone atsilaikys prieš Lon
dono spaudimų?

Prezidentui Rhee iki paskuti
niosios kovojant prieš išdavikiš
kas Korėjai paliaubas, ir viso
kiais spaudimais išprašius jo 
bent dabar nedaryti trukdymų 
paliauboms, Rhee sutiko tik ta
da, kai AVashingtonas pažadėjo 
padaryti Korėjai rimtesnius už
tikrinimus, negu tik "taikiu bū
du tartis dėl Korėjos sujungi
mo, su komunistais. Todėl Dulles 
turėjo vykti į Sėoulų.

Svarbiausias Dulles su Rhee 
susitikimo tikslas yra išdirbti 
Korėjos-U. S. apsigynimo sutar
tį, kurios Rhee išreikalavo. Ka
dangi tai sutarčiai reikalingas 
senato tvirtinimas, Dulles kartu 
pasikvietė važiuoti senatorių 
Knovvland, einantį Taft’o parei
gas senate kaip respublikonų 
daugumos vado, kita respubliko
nų senatorių ir du demokratus 
senatorius, kad jie vietoje pa
tirtų reikalų. Apsaugos ir apsi
gynimo sutartyje įeis Amerikos 
karo bazių ir kariuomenės laiky
mas Korėjos teritorijoje.

Kitas reikšmingas Dulles pa
reiškimas buvo: Jeigu politinė 
konferencija su komunistais Ko
rėjos atveju pasirodys tik suvi
liojimas ir bergždžias laiko gai
šinimas, Amerika po 90 dienų 
sutiks kartu su Korėja iš komi
sijos išeiti ir tartis kas toliau 
daryti.

Dulles galvojimas, kad komi
sijoje pavyks su komunistais 
susitarti ištraukti iš Korėjos 
svetimas kariuomenes, greičiau
sia jį pamokys, kad komunistai 
iki šiol to nepadarė niekur ki
tur, daugiausia Vokietijoje ir 
Austrijoje, dėl kurių taikos de
rybų ir šiandien Kremlius atsi
sako ką nors daryti.

šventę atsilankant Pittsburgho 
augštųjų valdininkų. Lietuvių 
dienai vadovauja Ad. Edvard 
Schultz.
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Jis laimingas - lieka laisvam krašte
Liepos 24 , savaitgaly Bosto

no amerikiečių spaudoje plačiai 
paminėta jaunojo muziko Vytau
to Strolios emigracinė byla. Ji
sai yra 52-sios DLK Gedimino 
vilkiuko draugovės drauginin
kas. šių vasara dirba amerikie
čių skautų stovykloje Loon I’ond 
prie Middleboro, Mass. Ten jį ir 
užklupo laimingas pranešimas, o 
stovyklautojai apipuolė su en
tuziastingais sveikinimais.

Anot emigracinių įstaigų V. 
Strolia 1949 m. atvažiavo į JAV 
ne savo kvota ir dėl to turėjo 
būti išdeportuotas atgal Vokie
tijon. Tačiau tarpininkaujant 
kongresai. MacCormack it 
O’Neill, buvo priimtas bilius ir 
leista jam legaliai apsigyventi 
JAV.

Laikraščiuose taip pat pami
nėta, kad visa Strolių šeima yra 
muzikai. Jo tėvas — kompozito
rius Juozas Strolia gyvena su 
jaunesniu broliu — smuikinin
ku Kalifornijoje. Kitas brolis 
studijuoja bažnytinę muzika Ro
moje, Italijoje. O pats Vytau
tas ,sunkiai pelnydamas 
vakarais fabrike, lanko 
klasę Bostono Naujosios 
jos konservatorijoje. Jo,
tijoje mirusi motina, buvo kon
certinė dainininkė.

Vyresn. skilt. V. Strolia yra 
entuziastingas skautas nuo ma
žų dienų Lietuvoje. Skautybės 
nepameta ir dabar, gražiai va
dovaudamas Bostono DLK Ge
dimino vilkiukų draugovei. Taip 
pat jau antra vasara jis dirba 
amerikiečių skautų stovyklose, 
kur puikiai reprezentuoja lietu
vius skautus ir garsina pavergtų 
Tėvynę.

Pasikalbėjime su amerikie
čiais reporteriais V. Strolia iš
reiškė nepaprasta pagarba ir 
padėka poniai T. Tattan, kuri 
tarnauja Bostono emigracinėje 
įstaigoje. Tik jos nepaprastos 
energijos ir rūpestingumo dėka 
V. Stroliai pavyko laimėti šia 
bylų.

Bostono skautų vietininkija 
nepaprastai džiaugiasi vyresn. 
skltn. V. Strolios laime ir kartu 
dėkoja jo geradarei p. T. Tattan.

duona 
fagoto 
Angli- 
Vokie-

sk. laivo įgula. Jie su savo pasta
tu išplaukė tolyn į Michigano 
ežerų, ten pagerbė žuvusius, nu
leido j; vandenį žydinčių gėlių 
puokštę. Iškilmėrps skirta žodį 
tarė sktn. A. Aglinskas.

Tų pat diena Chicagoje buvo 
Įkurtas jūros budžių vienetas 
"Budys”. Jų tikslas — apjungti 
vietos vyresnio amžiaus jūros 
skautus, laikytis skautiškųjų 
principų gyvenime ir ugdyti jū
ros idėjų lietuviškosios skauti- 
jos bei visuomenės tarpe. Vie
neto vadu vienbalsiai išrinktas 
sktn. K. Anglinskas, pavaduoto
jais — sktn. A. Aglinskas ir 
pasktn. L. Knopfmileris ir atju- 
tantu — vyr. vaitu. E. Jasiukai- 
tis.

Pereita rudens-žiemos sezonų 
Chicagos "Lituanicos” skautų 
tunte su dideliu pasisekimu pra
ėjo skiltininkų kursai. Dabar 
rugpjūčio mėn. vidury numato
ma pradėti draugininkų kursus. 
Jiems vadovauti sutiko gilvelis- 
tas vyr. sktn. M. Jurkšas. Apie 
30 skautų galės pagilinti prakti
nio skautavimo bei vadovavimo 
žinias.

Dail. VI. Vijeikis, kuris reda
guoja "Tėviškėlę”, to žurnalo 
liepos mėn. numeryje paskyrė 
net du puslapius, šios vasaros 
"Lituanicos" tunto stovyklos 
vaizdams. Jis taip pat visiems 
stovyklautojams padovanojo po 
vienų "Tėviškėlės” numerį. Už 
tai stovyklautojai jam taria 
skautiška ačiū. Dail. VI. Vijęi- 
kis, prisimindamas savo skaufa- 
vimo dienas, aplankė "Lituani
cos" tunto stovyklų ir ten nak
vojo palipinėje.

žižmaro sesuo. Sktn. žižmąras 
energingai vadovavo Vilniaus 
lietuvių skautų DLK Gedimino 
draugovei,’ atkakliai kovojo už 
lietuvybę ir gynė Tėvynės garbę 
prieš šovinistus lenkus. E. žiž- 
maritė, turėdama atliekamo 
laiko, talkininkauja'mūsų skau
tams Australijoje. — SKS —

I've gnaranteed * 
my family a home, 

no matter 
uhat happensF,

Ar JŪS paliktumėt savo šei
ma skoloj jūsų mirties atveju? 
Ar jie galėtų jų išmokėt? Ar jie 
neprarastų savo namus?

Jūs galite išspręsti tų proble
ma Farm Bureau Mėnesinių Įna
šų Pianu. Jis garantuoja išmo
kėti namo skolas jeigu jūs ne
gyventumėte. Kaina yra maža. 
Jūsų apylinkės Farm Bureau ap- 
draudos atstovas gali apskai
čiuot, kiek mažai pinigų jūs tu
rite, įmokėti, šaukite —

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė. 

Telef.: 1,0 1-7795

GERI VĖJAI CHICAGOJE

SKTN. ŽIŽMARO SESUO 
AUSTRALIJOJE

E. žižmaraitė, gyvenanti toli
moje Australijo.ią^.dįrba vienoje 
ligoninėje. Ji yra sktn. Prano

PRASIDĖJO TREČIOJI VAIKŲ 
STOVYKLA VOKIETIJOJE

šiuo metu daug rašoma.apie 
vaikų ' stovyklas • Amerikoje. 
Tūkstančiai laimingų vaikų 
džiaugias pasprukę iš didmies
čių į gamtų, kur kelias savaites 
praleidžia gryname ore, stiprė
dami kūnu ir dvasia.

Panašaus poilsio ypač reika
lingi vaikučiai Vokietijoje. 
BALFas, skautai, Sielovada su
sirūpino pravest šių vasarų Vo
kietijoje kelias stovyklas, ku
riose keli šimtai vaikų nors po 
3 savaites pasilsėtų ir sustiprė
tų.,

Pirma stovykla įvyko nuo lie
pos 1 iki 10 dienos, kurių dau
giausia parėmė patys skautai ir 
skautės Amerikoje.

Antra stovykla Steyerberge 
britų zonoje prasidėjo liepos' 10 
d. su 80 vaikų ir be to dar turė
jo atvykti 10 vaikų iš Belgijos.

Trečia stovykla prasidėjo rug
pjūčio 1 d. prie Augsburgo: 
Holzhausen b. Batzenhofen, ku
rion užsirašė 150 vaikų.

Vaikų transportas į stovyklų, 
stovyklų įrengimas ir palapinių 
nuoma ir maistas vidutiniai ap
sieina 12 dolerių už 3 savaičių 
stovyklavimų.

Visuomenė dalinai parėmė šį 
reikalų ir iki šios dienos aukų 
atsiuntė $948.00.

BALFo centro valdyba tuoj 
pat visus pinigus persiuntė į Vo
kietijų ir pranešė, kas ir kiek 
aukojo, kad vaikučiai žinotų ge
radarius, kurių dėka jie gali 
stovyklauti.

(BALFas parėmė stovyklas 
taip pat žymiai riebalais, pieno 
milteliais, lygiai išrūpino iš 
NCWC šokoladinių miltelių ir 
miltų.

Tačiau surinktų pinigų ir duo
to maisto nepakanka pravesti 
paskutinę stovyklų. Reikia ma
žiausiai dar $1,500.00, kad pa
skutinė stovykla galėtų tęstis 20 
dienų.

Tad prašome visuomenės sku
bios paramos dar kartų:

Paaukokite skubiai vaikų va
saros' stovyklai Vokietijoje pa
gal savo išgales. Jūsų aukos kuo 
skubiausiai bus persiųstos tam 
tikslui, šiandien paaukotas do
lerius tikrai išgelbės daugelį 
vaikų nuo džiovos ir kitokių li
gų.
. Tad vaikų vasaros stovyklai 
Vokietijoje aukas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

LIETUVIŲ DIENA 
PITTSBURGHE

Pittsburgho lietuviai rugpjū
čio 9 d. West Veu Park’e rengia 
lietuvių dienų. Lietuvių dienų 
remia viso parapijos ir lietuvių 
draugijos. Numatyta turtinga 
meninė programa. Laukiama j

e

Kitas Pittsburgho lietuvių pa* 
rengimas įvyks rugpjūčio 30 d. 
Jį rengia Lietuvių Vaizbos Bu
tas. Vaizbos Buto parengimui 
vadovauja C. K. Pikel. Į paren
gimą įėjimas neapmokamas. Dar 
bus galima laimėti ir vertingų 
dovanų.

Juozas Virbickas

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikalo

laukti nei metų, nei meni

į, pabaigusi

GERIAUSI LINKĖJIMAI

Visiems Mūsų Draugams ir RėmėjamsSena tradicija Lietuvos jūros 
skautai kasmet pagerbdavo tris 
draugus, kurie žuvo jų kateriui 
"Budys" sudužus į šiaurinį molų 
Klaipėdos uoste. Kasmet tenai 
mūsų skautai skandindavo, su 
apeigomis, žalia vainikų. Tų tra
dicijų mūsų jūros skautai pa
gal išgales tęsia ir toli nuo Tė
vynės bei pamiltosios Baltijos. 
Paskutinį kartų toks, vainikas 
buvo nuleistas prie Timmendor- 
fo dar Baltijos jūron .Baltijos 
Jubiliejinės Stovyklos metu 1948 
metais, šiemet, liepos 15 d., šių 
tradicija Michigano ežere tęsė 
Chicagos kptn. M. Kukučio jūrų

Patogumai
KAIP SU DARBAIS?

Sani-FJasį
• For 
Cluniil 

Toįlet B""4 

OU1CM

DULLES IŠVYKO 
PAS RHEE

Vienas paliaubų paragrafas 
nusako,.kad Korėjos sujungimo 

■klausimas "bus bąndoma iš
spręsti taikiu keliu, etc.,” ir tas 
"etc.”. yra visa misterija, kuri 
rimtesnius amerikiečius gąsdi
nu. .Juk po tuo "etc." gali būti 
paslėpta viskas, ko tik komunis
tai sumanys reikalauti, ir ne
sutiks su niekuo savo reikala- 
vjmų neatsiekdami. ųGali būti 
paslėpta ir nacionalistų vado 
Gen. Kai-šeko išdavimas, ir For- 

' mozos komunistams atidavimas, 
ir raudonosios Kinijos į UN įsi
leidimas. ’ ’

Valstybės 1 sekretorius Dulles

♦

Visi Moderniniai
Paliaubas pasirašius, Ameri

kos žmonės susirūpino, ar dar
bai sustos, kadangi dabartinis 
didelis darbingumas eina tik dėl 
Korėjos karo. Prieš Korėjos ka
rų, 1949 metais atvykę j JAV 
labai ilgai negalėjo gauti darbo.

Ekonominio gyvenimo stebė
tojai tikrina, kad staiga dėl Ko
rėjos paliaubų jokių pasikeitimų 
šalyje neįvyks. Gali kai kuriose 
dirbtuvėse būti darbų sulaiky
mai, pakeičiant karo reikmenų 
gamybų į civilinių reikmenų ga
mybų. Vietoje amunicijos, dirb
tuvės stengsis dirbti daugiau vi
sokių reikmenų civiliniams tiks
lams. ..

Prezidentas Eisenhower pa

skelbė, kad ginklavimasis ir .pa
siruošimas kariavimui su komu
nistais nebus tramdomas ir ma
žinamas, ir kad kraštas turi bū
ti sargyboje, nemažinant pasi
ruošimų ir atsargumo. 1

Liepos 29 d. Kongresas pasky
rė $34,371,541,000 krašto apsau
gos reikalams iki 1954 metų bir
želio mėri. 30 dienos.

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užšisakytinas visiems. ■ 
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių fr aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenipio ir veiklos.
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, bęletristikos ir informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuo- 

' traukomis duodami abienis kalbomis,, todėl šis žurnalas -■ 
prieinamas ir čia gimūsiems bei kitataučiams;. 
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė . prenu
merata 4.00 dol? Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 92(14 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą?

f

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto {talpos valytojas. Jis 
toks modeminis kaip ši minuta.

SANI-FLUSH išvalys jūsų toileto įtalpą chemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins viso
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo.

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje. • „ •

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MEL’O CLEANER ir van 
dans minkštytoją, tinka voniai, virtuvei ir skalbyklai.

tASCO
« CLEANER

wnn lofTtKER

HMM ĄU MMIHC USI«

CIM0LVU 01 IT CUTS fl RIASE
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RAŠTO KLUBO NARIAMS

GOOD NEWS!
PARDUODAMAS NAMAS

BUVO NEW YORKE

PADĖKA

PARDUODAMAS NAMAS
NEO-LITHUANAMS

*Form«rly 1%

VESTUVĖS

JIEšKOMA MOTERIS

TALIS STUDIO

PARDUODAMAS NAMAS

PARDUODAMAS NAMAS

PARDUODAMAS NAMAS

VEDĖ A BUTURLOVAS

LANKĖSI CALIFORNIJOJ

LANKOSI BALTIMORIETĖ

SUOPIS FURNITURE

JEV/ELER

PARDUODAMAS NAMAS

HEnderson 1-92926202 SUPERIOR AVĖ.

LEIMON ’S CAFEBe nuošimčių.

VYTAUTAS PAŠAKARNIS VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETAMielus Skautininkus
Cleveland Lustre Craft Co.

ALBINĄ KAZLAUSKAITĘ: ir VL. PETUIKAUSKĄ

Skautininku. Ramovė

Rugpjūčio 15 d., 2 vai. p. pie
tų, šv. Jurgio parapijos bažny
čioje susituokia Aldona Naujo
kaitė ir Pranas Totoraitis.

Clevelando neolituanai Vasa
rio šešioliktosios gimnazijai Vo
kietijoje paskyrė $25.00. Pinigai 
pasiųsti vadovybei.

LIETUVIŲ DIENOS 
PROGRAMA

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki $10.000.

•’ Pranešame, kad rugpjūčio
14 d. (penktadienį) 7 vai.

Specialiai apsukriam žmogui. 
E. 82 St. į šiaurę nuo Superior. 
Metinis įnašas $540. Išnuomoja
mas antras augštas. Prašo $11.- 
000. Padarykit pasiūlymų. SW 
1-9328. (32)

menininko priežiūroje darbus at
lieka greitai ir sąžiningai.

Namų dažymą ir vidaus deko
ravimą duoda metams išsimokė- 
jimui.

Kreiptis telefonu: EX 1-4245

LIETUVIAI DAŽYTOJAI 
DEKORATORIAI

Clevelandiėčiai česnavičiai ir 
P. Jurgaitis dvi savaites pralei
do kelionėje į Californiją ir at
gal. Padarė virš 7000 mylių ke
lio ir pamatė daug Amerikos 
Įdomybių.

Pirkit oas savus

axxxxxxxxxxxxxxx

fe;

Delia E. Jakulis & IVilliani J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių, direktoriai ir balsamuotojai

Rugpjūčio 1 d. apsivedė Al
girdas Buturlovas, buvęs Dirvos 
korespondentas Korėjoje.

NEOLITUANAI VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

-

Petras ir Alvina Luizai buvo 
išvažiavę savaitei į New Yorką. 
Buvo išsivežę kartu ir savo duk
terį Julianą parodyti pasau
lio... Jie visi trys New Yorku 
labai susižavėjo: Grįžo rugpjūčio

IR DAR VIENA MEDICINOS 
PAGALBA

Naujosios parapijos rajone — 
Neff Rd. vienos šeimos, 6 kam
bariai. Naujas gaso pečius, nau
ji virtuvės įrengimai.

Telet: LI 1-1111

t. KULTŪROS FONDO 
POBŪVIS

Parduoda savininkas. Gražus 
dviejų šeimų, 8 ir 8 kambariai. 
Geras pirkinys dviems savinin
kams. Keturi garažai. Labai ge
ram stovyje. Kreiptis:

1353 East 82 St., 
Telef. GA 1-3184.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd.SKAUTŲ STOVYKLOS 

UŽDARYMAS

Parėmusiems pinigine auka 
sergančius Europoje coli. K. 
Drungą ir J. Marčiukaičio šeimą 
tariame širdingiausia ačiū.

Aukų surinkta 185 doleriai. Iš 
jų paskirta ir pasiųsta K. Dran
gai — 135 doleriai ir J. Marčiu
kaičio šeimai — 50 dolerių.

Clevelando Neolithuanai

. Gydytoja D. Kesiunaitė, nau
jai atidariusi kabinetą 928 Ė. 79 
St., telef. EX 1-1138, priiminėja 
ligonius visomis dienomis, iš
skyrus sekmadienius, nuo 1 vai. 
iki 3:30 ir nuo 6 iki 8 vai. vaka
ro.

Antradieniais ir penktadie
niais nbo 10:30 iki 12 vai. Ypa
tingais atsitikimais kreiptis į 
namus telefonu PO 1-5150.

Savininkas A. Kazakevičius*
(36)

Š. m. rugpjūčio 16 d. jaukiai 
praleisite sekmadienio popietę ir 
maloniai atsigaivinsite atvykę į 
L. Kultūros Fondo narių ir bi
čiulių tradicinį vasaros pobūvį, 
kuris rengiamas Dr. S. Tamošai
čio rezidencijoje, 26001 Lake 
Shore Blvd. Pobūvin kviečiami 
Visi clevelandiškiai, kurie atsi
lankydavo ir į kitus L. K. Fondo 
pareigimus. Meninė programa šį 
kartą bus įdomi ir tikrai origi
nali. Veiks ir bufetas.

IŠVYKO I AVIACIJĄ
Vladas Macijauskas, prieš tre

jus metus atvykęs su motina ir 
seserim iš Europos į Clevelandą, 
savanoriu įstojo j kariuomenę ir 
išvyko į aviacijos dalinius.

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų šeimų, 6 ir 6 kamba

riai. Gaso ir anglių šildymo pe
čiai. Pusantro garažo. Galima 
įrengti trečią augštą. Galima ap
žiūrėti nuo 5' iki 8 vai. vakarais, 
šeštadienį ir sekmad. susitarus. 
Kaina ,$15,000.

Telefonas: GL 1-9392

naujame gyvenime.

LAIMĖJO KONKURSĄ
Algirdas Muliolis ir šiais me

tais už sąvo dailės darbus lai
mėjo premiją, Summer School 
of Catholic Action konkurse už 
plakatą laimėjo pirmą premiją 
ir gavo dovaną lankyti vieną sa
vaitę tos mokyklos specialų kur
są. Konkurse dalyvavo 17 mo
kyklų.

Bukūrus skautišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir linki sėkmės

Namų ūkio darbams j ieškoma 
moteris. Geros sąlygos. Teirau
tis telefonu:

KL 1-4741

AMERIKOS LIETUVIŲ " 
PILIEČIŲ KLUBO PIKNIKAS

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo piknikas įvyksta rugpjū
čio mėn. 9 d. clevelandiečiams 
jau žinomoj, gražioj piknikams 
vietoj —

— 25000 Euclid Avė.
Piknikas rengiamas tik klubo 

nariams. Todėl visi, kurie dar 
nėra į klubą įstoję, turi užeiti 
į klubą ir išsiimti nario, kortelę. 
Nario kortelių įsigyti pikniko 
vietoj nebus galima.

Pikniko dalyviai gauna nemo
kamai alų, tik reikia atsinešti 
savo stiklus.

Vicepirmininkas, A. Buknis

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

Clevelande vieši Baltimorės 
lietuvių moterų veikėja Julė 
Rastenienė. Ji parvyko porai sa
vaičių pabuvoti su savo motina 
Ona Baltrukoniene ir su savo 
seserimis.

Julė Baltrukonytė buvo veikli 
Clevelande Amerikos lietuvaitė 
iš .pat savo jaunų dienų. Ištekė
jusi už adv. Nado Rastenio per
sikėlė gyventi ir darbuotis į Bal- 
timorę.

Čia viešėdama ji aplankė sa
vo gimines ir artimus draugus.

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

Lietuvių Bendruomenės pir
mosios Lietuvių dienos progra
ma yra tokia: oficialiojoj daly 
atidarymas, valdybos sekr. K. 
S. Kurpiaus kalba, senosios ir 
naujosios Lietuvos pagerbimas, 
Tautos himnas, meninėj daly — 
Lietuvos vaizdų aidai "Tave sva
jojam, Tėvų šalie”. Vaizdus su
darė. St. Papartis, atlieka Čiur
lionio ansamblis, Rūtos teatras, 
lituan. vysk. Valančiaus mokyk
los Liūtinių šokių grupė ir kt. 
meninės pajėgos. Dirigentas 
muz. Alf. Mikulskis, pastatymas 
ir režisūra akt. I’. Maželio, šokių 
vadovai Aid, Raulinaitienė ir L. 
Sagys.

Diena įvyks rugsėjo 13 d. O. 
ir Edv. Karnėnų (buv. Šulcų)! 
rezidencijoj prie Bedfordo. Pra
džia 2 vai. popietų, programa at
liekama temstant.
Yeiks bufetas, bus šokiai.

Lietuvių Bendruomenė į Lie
tuvių dieną kviečia atvykti visus 
lietuvius — senuosius ir naujuo
sius, Lietuvoj ir Amerikoj gi
musius, suaugusius ir jaunimą, 
šeimas ir viengungius, organi
zuotus ir organizacijoms nepri
klausančius. Pajuskim kartu su
sirinkę. tautinio savo solidarumo 
bei bendrumo džiaugsmą!

Pranešu, kad Rašto Klubo po
sėdis įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 
8 d. 7 v. v. ponų Augustinavičių 
namuose <4579 W. 157 St.). 
Pranešimą skaitys V. Mariūnas 
tema; "Aktualija kaip epinės 
kūrybos tematika”.

Nariai, kurie neturi savo au
tomobilių, prašomi kreiptis į 
tuos pačius asmenis, kurie pa
vėžino juos praėjusiais metais.

Klubo seniūnas

Kiekvienas gaus greitą ir tei
singą patarnavimą. Todėl turin
tieji ką parduoti ar mainyti, no
rintieji namus ar ūkius pirkti, 
kreipkitės:

ĮVADE PARK REALTY 
7032 Wade I’ark Avė. 

Tel. HE 2-2922
Namų telefonas: E V 1-1952 š

Parduoda .savininkas. Namas 
5607 Lintvood Avė. Naujai deko
ruota ir dažyta. 4 kambariai že
mai, 3 miegam, ir vonia ąugštai.

Automatinis gaso šildymo ir 
vėsinimo pečius. Pilnas rūsys. 
Sklypas 30x145 pėdų. Teirautis 
nuo 6 iki 9 vai. vakarais.
EX 1-4303. (32)

NAUJA REAL 
ESTATE ĮSTAIGA

Clevelando dr apylinkių lietu
viams pranešama, kad atidaryta 
nauja, lietuvio vedama Real 
Estate įstaiga — 7032 Wade 
Park Avenue.

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue .. ENdicott 1-1763

Wilkelis Rneral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona VVilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
East 94, netoli Superior, labai 

geras, dviejų šeimų namas. Nau
jas gaso šildymas.

Ray Nausneris
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

PARDUODAMAS NAMAS
East 111 St., netoli Str Clair, 

5 kambarių vienos šeimos, nauji 
karnizai, grindys, naujas šildy
mo pečius.. Netoli katalikų baž
nyčios, mokyklos. Kaina $8.800.

Joseph Globokar,
Real Estate

986 East 74 St.
Telef. HE 1-6607

m.
30 

min. 1046 E. 79 St. (C. Modes- 
tavičiaus bute) kviečiama suei
ga. Prašome visus atvykti.

Valdyba

Alos. Vynas. Degtine. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

■ ' geram orkestruiNemokamas demortštravi-
■ , mas. .’ 

Priimami užsakymai.

TEISININKŲ PIKNIKAS
Liet. Teis. Dr-jos Clevelando 

Skyrius š. m. rugpjūčio mėn. 9 
d. rengia šeimynišką išvyką, ku
ri įvyks Ponų H. P. J. žiūriu 
rezidencijoj — 32180 West Lake 
Rd., Avon Lake, Ohio. Pakvieti- 
jmai gaunami pas draugijos na- 
riįjJjg^Mdžia 2 vai. p. p. Kvie
čiame narius su šeimomis ir pa
žįstamais atsilankyti.

' • Valdyba

NAUJIENA 
clevelandiečiams!

Kam kentėti vasaros karščius, 
kada Jūs galite vėsiame kamba
ryje ramiai praleisti laiką, ge
rai išsimiegoti, ir gerai pasilsėti.

Skambinkite tel. HE 1-8602 
arba užeikite į lietuvišką krau
tuvę 6113 St. Clair Avė. ir mes 
jums pademonstruosime ir ap-' 
skaičiuosime kokio galingumo 
oro šaldymo aparatas būtų Jū
sų namams reikalingas.

Tų aparatų kainos nėra di
delės ir įmokėjus mažą sumą 
pinigų Jūs turėsite patogiai vė
sius kambarius savo bute.

Taip pat jeigu dar neturite 
televizijos savo namuose, tai pa
sinaudokite mūsų birželio mė
nesio televizijų išpardavimu. 
Jūs galite įsigyti puikų televi
zijos aparatą už labai pigią kai
ną. Taigi skambinkite tel. HE 
1-8602 arba užeikite į C. & F. 
International Stores, 6113 St. 
Clair Avė.

Mes pasistengsime kuo ge
riausiai jums patarnauti.

Sekmadieniais klausykitės lie
tuviškos radijo programos.

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visoki gaivi-

■ 'nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Turime Baltos Meškos alų. 

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

Amžinai nerūdijančio plieno 

virimo puodus dabar gali
ma užsisakyti ir išsimokė
tinai. Mažas komplektas 4 
dol. didelis 8 dol. mėnesiui.

Skautų stovykla prie Hinkley 
ežero uždaroma šeštadienį, rug
pjūčio mėn. 8 d., 7 vai. vakare. 
Laužas 8 vai. vakare. Tėvai ir 
svečiai kviečiami atsilankyti.

Tėvai, kurie negalėtų atva
žiuoti atsiimti vaikų sekmadie
nį iki 2 vai. po pietų, galėtų juos 
parsivežti ir šeštadienį, po laužo.

Stovyklą geriausia pasiekti 
važiuojant East 55 St. iki Broad- 
way ir prie ženklo ”To free 
Way” pasukti į 21 kelią. Pava
žiavus iki Richfield įsukti į 303 
kelią, į vakarus, ir važiuoti iki 
606 keliu. 606 keliu yažiuoti į 
pietus iki Bellus Rd. Beitus Rd. 
važiuoti iki ežero maudyklų. Ne
pravažiavus maudyklos pasukti 
į dešinę ir vakarine ežero pa
krante važiuojant rasit stovyklą.

GALIT JAUKIAI PRALEISTI 
SEKMADIENĮ

Skautų stovyklavietės apylin
kės nepaprastai gražios. Ten ga
lite labai jaukiai praleisti visą 
ateinantį sekmadienį. Gražus 
miškas, maudyklės, pasivažinėji
mas laiveliais.

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė. 

Tel. HE 2-0144
Bet kuriuo laiku, bet kokios

■ rūšies foto patarvimas Jums. 
Modernus portretai, vestuvių, 
iškilmių, vaikų ir kitos duo- 
oauiios.

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

IŠVYKO Į kariuomenę:
Vytautas Muliolis karinės 

prievolės atlikti iš Clevelando 
išvyko rugpjūčio mėn. 4 d. Pa
staruoju metu jis lankė John 
Carroll University. VISI BANKINIAI REIKALAI

Atsilankę Lietuvių Banke galit atlikti iš karto daug 
reikalų ir sutaupyti laiko.

Čia galit gauti paskolas pirkiniui, pagerinimui ar 
namų taisymui, pirkti čekius, užsimokėti už gasą, elektrą 
ir kitokias sąskaitas, sigyti kelionių čekius, čia galima 
pirkti JAV taupymo bonus.

Taupytojai už indėlius nuo liepos mėn. 1 d. gaus 
2'/z*/.

Bankas baigtas remontuoti, padidintos patalpos ir 
labai patogus klijentams.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

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

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

kitės į mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą# 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. „ HE 1-2498

Cleveland, Ohio

Z Cleveland^
Crust. Company



1953 m. rugpjūčio 6 d. * Nr. 32

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-740G). S'' -J- ' J

'? 7 <13
■ rjSVuffiy- ‘I, v

Nežinia, kas pirmas yra pa
vartojęs tą posakį — "negrų 
kova patamsy". Bet atsimenu, 
kad kartą jį pavartojo ir Pi- 
voša (A. Gricius), padėjęs tokį 
parašą viename humoristiniame 
leidinyje po "Moderniu meno kū
riniu” — paprastu juodu ketur
kampiu. Kažin, ar dabar jis pa
galvoja, kad tas posakis geriau
siai tinka apibūdinti tai padė
čiai, kuri šiuo metu yra apėmusi 
Maskvą, Vilnių, Lietuvą... O 
juk tai tikra kova patamsy. Nie
kas nežino, kada kas ką pagriebs 
už gerklės.

štai dar balandžio . pradžioj 
"Tiesos” leidykla Vilniuje išlei
do atskirą brošiūrą Berijos kal
bą, pasakytą Stalino laidotuvė
se. Išspausdino visą 100,000 eg
zempliorių. O dabar Sniečkus 
(liepos 1) viešai sako: "...tapo 
demaskuotas kapitalistinis agen
tas, buržuazinis renegatas, avan- 
tiūrininkas Berija. Jis norėjo 
pažeisti mūsų krašte Lenino- 
Stalino konstituciją ir mūsų 
krašto laisvę ir vienybę ... Be
rija norėjo anglų-amerikonų in
terese išprovokuoti pilietinį karą 
tarp tarybinių tautų ... Jis no
rėjo visus spalio revoliucijoje 
pasiektus darbininkų laimėjimus 
paversti vienu mostelėjimu nie
kais !”

Po to, žinoma, "Tiesos" iš
spausdintoji brošiūra
nebepatogu laikyti kur nors 
ti prie savęs. Kiek popierių 
gadinta!

¥ ¥

Kas ir kaip galėjo Beriją
imti? Tą daug kas įvairiai spė
lioja. Tai galėjo įvykti ne kitaip, 
kaip tik patamsy, kuris viešpa
tauja Kremliaus imperijoj. Vis
kas buvo atlikta labai tyliai ir 
labai slaptai. Tik po to, kai bu
vo sušauktas partijos Centro 
Komiteto posėdis, buvo praneš
tas įvykęs faktas. Bet kuo Beri
ja konkrečiai kaltinamas, to ir 
dabar niekas tikrai nežino. Ko
kiu būdu jis buvo "kapitalistų 
agentas”, kokiais veiksmais jis 
"norėjo pažeisti konstituciją” 
(pažeisti konstituciją, kuri nie
kad nėra buvusi vykdoma!), ku
riuo būdu jis norėjo išprovo
kuoti pilietinį karą, kaip jis ban
dė niekais paversti revoliucinius 

vieno kon- 
nepamini. 
turite ti-

niekam 
ar- 
su-

su-

"laimėjimus”? Nei vieno kon
kretaus fakto niekas nepamini. 
Taip paskelbta, taip turite ti
kėti ...

Sniečkus sako: "Su pasibaisė
jimu kolūkiečiai sekė išdaviko 
žygius ir džiaugiasi KP'CK bud
rumu ...”

Gal šiuose žodžiuose ir yra 
tiesos. Berijus veiksmus visi se
kė su pasibaisėjimu jau 15 metų. 
Taip pat kaip ir Sniečkaus ... 
Be abejo, visi džiaugiasi tuo 
"budrumu”, kad pagaliau vėl 
vienas žvėris pateko į narvą, 
bet džiaugsmas dar nepilnas ... 
Ir Sniečkus tuos žodžius sakyda
mas, rodos, negalėtų negalvoti: 
"Kada ir kas apie mane tą patį 
sakys?”... Nepavydėtina!

neštos Maskvoje esančių Ameri-. Kelmės rajono partijos veikėjų 
kos laikraščių korespondentų,I susirinkime, kaip CK atstovė. O 
apie Sniečkaus pašalinimą jo
kios išvados dar negalima dary
ti. Partijos sekretoriai buvo 
trys: Sniečkus, Aronovas ir 
Niunka. Jei Liaudis dabar irgi 
yra sekretorius, tai gali būti ar
ba ketvirtas (arba net penktas), 
arba jis gali būti užėmęs ir kito 
kurio sekretoriaus vietą, ne bū
tinai Sniečkaus. Patikimiausias 
s p ė j imas būtų, kad jis 

•gali būti užėmęs Aronovo vietą. 
Latvijoj irgi neseniai vienas iš 
sekretorių — importuotas rusas 
— buvo pakeistas latviu, auklė
tu Rusijoj. Lygiai taip pat buvo 
padaryta 'ir Estijoj. Taigi gali
ma spėti, kad ir Lietuvoj, bevyk
dant "nacionalinių kadrų stipri
nimo” politiką importuotas ru
sas Aronovas galėjo būti iš se
kretoriato išimtas ir jo vieton 
įsodintas importuotas "lietuvis”. 
Kazys Liaudis (tikra pavardė 
nežinoma) yra gimęs apie Bai
sogalą, 1901 metais, ir dar prieš 
I karą tėvo išgabentas į Rusiją, 
kur išaugo ir padarė visą savo 
karjerą. Lietuvoje atsirado tik 
1944 metais. Nežinia, ar ir lietu
viškai jis bemoka. Bet... "lie
tuvis”! Pastaruoju laiku jis bu
vo Klaipėdos srities partijos se
kretorius. Sritis gegužės mėn. 
gale panaikinus, jis liko kaip ir 
be vietos. Dabar, matyt, tapo 
paaugštintas. Bet ar jis tik pri
jungtas prie kitų sekretorių, ar 
užėmė Aronovo vietą, tuo tarpu 
jokio patvirtinimo nėra.

¥ ¥

Ir kitas vietos netekęs srities, 
sekretorius tapo panašiai pa- 
augštintąs. Tai š u m a u s- 
k a s , pastaruoju laiku buvęs 
Šiaulių srities sekretorius ("gu
bernatorius”). Jis jau beesąs ... 
ministerio pirmininko pavaduo
toju! Kada jis juo tapo ir ar tik 
prijungtas prie kitų peniau jau 
esamų pavaduotojų, ar jis už
ėmė kurio nors ligšiol buvusio 
pavaduotojo vietą — tuo tarpu 
duomenų nėra. Visai galimas da
lykas. kad vykdant' minėtą "na
cionalinių kadrų stiprinimo” po
litiką, tapo atitrauktas ir ligšio
linis faktiškasis premjeras, for
maliai Gedvilo pavaduotojas Pi- 
sariovas .. . Kada nors paaiškės.

¥ ¥

Pranešimuose iš Maskvos mi
nimas teisingumo ministeris 
L i k a s. (Prasimanyta pa
vardė). Jis buvo partijos revi
zijos komisijos narys. Kur dingo 
Blėka, ligšiolinis teisingumo mi
nisteris, taip pat tuo tarpu ne
girdėti. Pažymėtina, kad vadina
moji teisingumo ministerija bus 
turėjusi bene daugiausiai pasi
keitimų: Pakarklis, Domaševi
čius (abu išėjo į teisių fakultetą 
profesoriauti, Domaševičius net 
dekanu tapo), Blėka, dabar Li- 
kas...

I IvUllIlvn 1 cijviiu p<ll Lijvn vuinujų

I susirinkime, kaip CK atstovė. O 
toks buvęs maisto pramonės mi
nisteris Andriatis, ■ netekęs mi
nisterijos, įsitaisė Vilniuje ”Per- 

■ galės” saldainių fabriko direk
torium ...

Iš pasitaikančių fotografijų 
matyti, kad labiausiai per tą 
laiką "nusipenėjo” (kaip ir pri
dera!) Sniečkus. Jis tapo visiš
kai buržuazinio tipo drūtu po
neliu. Tarp kitko, kažkodėl už
siaugino visiškai hitleriškus ūse
lius ... Tiesiog žaidimas su ug
nim! Neatsilieka "nusiganyme” 
ir Gedvilas. Užtat Putinas at
rodo tikra "mūkelė”, įdubusiomis 
akimis liesas senukas, nors jam 
ką tik suėjo G0 metų amžiaus. 
Venclova ir Šimkus — "gražūs 
ponai”. O vistiek nežinia katras 
katrą ar kas juos visus kada 
patamsy griebs už gerklės ...

Kersteno rezoliucija

PatarK kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
galima pageidauti ateičiai, tai 
kad kaip nors pavyktų suorgani
zuoti p 1 a n i n g e s n į vi
suomenės įjungimą į tokios rū
šies akciją, kur tas įsijungimas 
esti reikalingas. Visuomenės pri
sidėjimo (telegramomis, laiš
kais) organizavimas ir šiuo at
veju buvo daugokai paremtas 
pasitikėjimu vadina m o m i s 
"spontaniškomis reakcijomis”.

- - --—■-

Gerai, kad šiuo atveju tų "spon
taniškų reakcijų” buvo beveik 
pakankamai. Tačiau visada tuo 
metodu pasitikėti rizikinga. 
Reiktų apie tai pagalvoti, kaip 
kitais atvejais tai galėtų būti 
planingiau suorganizuota.

¥ ¥

Tačiau būtų klaidinga manyti, 
kad šis laimėjimas galėję būti 
pasiektas vien tąja akcija, kuri 
buvo konkrečiai šiam tikslui 
skirta. Vargu sulauktasis rezul
tatas būtų buvęs įmanomas, jei 
ne tas pirma minėtas "ledu pra
laužimas” Jungtinių Valstybių 
Kongreso ir apskritai politiniuo
se sluogsniuose. Akcija, nukreip
ta į tuo ssluogsnius, siekianti 
juos supažindinti vispusiškai su 
Lietuvos reikalu ir patraukti jo 
naudai tų sluogsnių simpatijas 
yra nebe nauja. Sėklos, kurių 
derlius šiandien pradedamas im
ti. jau ne nuo ,šiandien sėjamos. 
Kiek daug nervų dėl to savo lai
ku sugadintai... Prisiminkim 
tik. kiek pykčio ir priekaištų iš
lieta, kai dar karo metu, prieš 
10 metų, tVashingtone buvo su
rengtas pirmasis plataus masto 
lietuviu susitikimas su Jungti
nių Valstybių Kongreso nariais... 
O Pagaliau, kad ir šiais metais
— dar ir dabar nepasibaigia kai 
■kurių "donkichotų” švaistyma- 
šis aplūžusiomis jietimis prieš 
Washingtone įvykusią šventę. O 
argi ji mažai prisidėję prie su
darymo palankios atmosferos 
kad ir tuose pačiuose Atstovų 
Ramuose? Kai pavartai Kongre
so Užrašus, matai, kad.tame lai
kotarpyje mirgėte mirga simpa- 
tingiausi atstovų ir senatorių at
siliepimai apie Lietuvą greta at
siliepimų tos pačios Kersteno 
rezoliucijos reikalu. O visdėlt.o 
atsirado lūpų, iš kurių išspruko 
teigimai, esą tos šventės rengi
mas tai tik "bendrojo lietuviško 
reikalo sabotavimas’ 
bių dalykų
— ar ne?

teko girdėti ir iš, a u g š t e s - 
n i i; si u o g s n i ų', tai su
stoju ties tuo klausimu, nema
tydamas paties redaktoriaus pa
sisakymo (kurio tie augštųjų 
Tarybos sluogsnių priekaištai 
gal ir nepasiekė).

i

Man regis, visuomenė (jei ji 
į tokius kaltinimus'kreiptu dė
mesį) turėtų pastebėti ir tą ap
linkybę, kad ALT reikalais tik 
trys laikraščiai yra ypatinges
nėje padėtyje: "Naujienų1’, 
"Draugo" ir "Sandaros” redak
toriai yra ALT Vykd. Komiteto 
nariai ir, aišku, jie visada pir
mieji sužino, ką jie patys daro. 
Bet "Sandara”, kaip’ savaitraš
tis, irgi negali konkuruoti su ko
legomis dienraščių redaktoriais 
bei negali taip greit ir taip pla
čiai paskelbti to, kas ALT veik
loje įvyksta. Atsitikdavo seniau, 
kiek girdėti,’ atsitinka ir dabai1, 
kad pranešimai apie ALT žygius 
kitus laikraščius pasiekia tik ta
da, kai jie jau yra išspausdinti 
"Naujienose” arba "Drauge”. 
Tokiais atvejais kitas laikraštis 
atsiduria kiek keblioje padėtyje, 
nes turi lyg ir persispausdinėti 
"senienas” iš "Naujienų”. (Taip 
pat ir dabar, kada jau viskas 
Drauge ir Naujienose atspausta, 
tada Dirva gauna dar tik me
džiagą. Iled.).

Antra vertus, ar tik ne "Dir
va” bus paskelbusi pirmutinė 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos seimo rezoliuciją, kuria 
raginama remti akciją dėl bol- 

’ševikų klastos Lietuvoje (tada 
dar Kersteno rezoliucija nebuvo 
įteikta)? Ir ar "Dirva” m a- 
ž i a u informavo skaitytojus 
tuo reikalu už tokį "Naujie
noms” artimą "Keleivį” arba net 
pačią "Sandarą”? Kodėl aug.š- 
tieji Tarybos sltiogsniai linkę 
matyti krislus tik "Dirvos” aky
je?

ALT Vykd. Komitetas padarė su 
Tarybos nariais n e s i t a- 
r ę s ; greičiausiai niekas tam 
nesipriešins, bet visgi tokius fi
nansinius įsipareigojimus suda
rant, pritiktų Vykd. Komitetui 
bent jaS painformuoti apie tai 
visus Tarybos narius ...). O jei 
reikės prisidėti, tai reikės ir 
rinkliavos akciją pastiprinti, čia 
jau reiks painformuoti visuome
nę plačiau apie to tyrinėjimo 
prasmę ir svarbą.

* *
"Sandaroje” buvo minėta, kad 

lenkai bando sukelti lietu
viams abejojimų dėl tokio tyri
nėjimo prasmingumo. Esą, išty
rinėjo Katyno klausimą — ir ■ 
kas iš to?

Mutns atrodo, kad ir Katyno 
bylos ištyrimas nėra visai tuš
čias dalykas. O Lietuvos reika
le šis tyrinėjimas turi žymiai 
skirtingos — didesnės reikšmės. 
Bet apie tai kitą kartą.

CHICAGA LAUKIA 
PIANISTO

A. KUPREVIČIAUS 
KONCERTO

• *
dabar tai yra menkos 
dalykai, šiandien svar-

Bet 
svarbos 
blausias uždavinys — tinkamai 
prisirengti išnaudoti tas progas, 
kurių suteikia priimtoji rezoliu
cija. Tam vadovaus ne laikraščių 
redakcijos, ne paskiros organi
zacijos, bet pati Atstovų Rūmų 
Komisija, o Lietuvių prisidėjimą 
organizuos tas pats ALT Vyk
domasis Komitetas, čia jau ne 
visos visuomenės dalyvavimo 
reikės, o daugiausiai tų, kurie 
gaii ką p a 1 i u d y t i,. pasa
kyti tai, ,kas yra svarbu į tyri
nėjimo užrašus įtraukti. Reikia, 
kad visi, kurie turi ką pasakyti, 
paliudyti, suprastų tą reikalą ir 
rimtai jį įvertintų, t. y., ne ty
lėtų pasislėpę, bet apie tai pra
neštų ten, kur bus ALT Vykd. 
Komiteto nurodyta. Visai reikia
mai medžiagai surinkti gali ne
užtekti ' Kongreso tam paskirtų 
lėšų. ALT, rodos, yra pasižadė
jusi iš savo pusės finansiškai 
prie medžiagos rinkimo prisidė
ti (Nors tą pažadą — pasiūlymą

Po aštuonių mėnesių viešna
gės Amerikoj, pianistas Andriu? 
Kuprevičius jau ruošiasi išvykti 
atgal į Argentiną. Per tą laiko
tarpį jis aplankė su koncertais 
visą eilę lietuvių kolonijų čia 
Amerikoj ir Kanadoj. Visur jis 
buvo muzikos mėgėjų ir kritikų 
sutiktas su pasigėrėjimu. Tiek 
mūsiškė, tiek amerikinė spauda 
augštai vertino pianisto muziki
nį talentą. »

Dabar, prieš išvykdamas j na
mus ..., Andrius Kuprevičius 
duos paskutinį atsisveikinimo 
koncertą Chicagoj. čia jis pra
dėjo savo "koncertinį viešėjimą” 
Amerikoj, pirmą kartą pasirody
damas praėjusių metų gruodžio 
2S d., čia jis nori ir baigti savo 
koncertą. Kaip pirmąjį .pianisto 
Kuprevičiaus koncertą suruošė 
ir pakvietę iš Argentinos Mar
gutis, taip ir šį paskutinį. 
jojo koncertą ruošia tas pats 
Margutis. Koncertas įvyks rug
sėjo 13 dieną Maria High School 
auditorijoj, kuri talpina arti 
pusantro tūkstančio žiūrovų. 
Susidomėjimas, kaip pirmuoju, 
taip ir paskutiniuoju pianisto 
Kuprevičiaus koncertu Chicagoj 
— tikrai didelis. Biletai jau-gau
nami Marguty. Piano koncertai 
yra gera proga parodyti lietuvių 
talentą ir kitų tautų žmonėms — 
mūsų pažįstamiems bei drau
gams. P; J.

KAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!

neseniai "Naujieno- 
Driubengio "kaltina- 
Dirvai”, esą ji ”ben- 

reikalą” sabotuo- 
Kersteno rezoliu-

Atrodo, 
laikraščiai 
linti' 
tamsyje, kuriame vyksta plėšri 
kova, visko gali atsitikti kiek
vieną valandą. Tačiau Liaudžio 
atsiradimas partijos sekretaria- 
te dar nerodo, kad Sniečkus bū
tų jau pašalintas.

Iš tų žinių, kurios buvo pra-

kad mūsų kąikurie 
pasiskubino ”pasa- 

Sniečkų. Tiesa, tame pa-

Tačiau reikia pripažinti, kad 
Lietuvoje "stambiosios žuvys” 
ligi šiol pastoviausiai laikosi. 
Kada Latvijoj ir Estijoj viršū
nėse beveik visai nebeliko tų, 
kurie buvo iškilę 1940 metais, 
Lietuvoje beveik visos "įžymy
bės” tebėra. Net ir dabar, suma
žinus ministerijų skaičių, buvę 
ministeriai, atrodo, gavo šiokias 
tokias vietas. Pvz., Meškauskie
nė, netekusi savo kinematigrafi- 
jos ministerijos, tebėra partijos 
centre ir neseniai dalyvavo bene

Tai minios alkanų Rytų Berlyno gyventojų, atvykusių pasiimti 
amerikiečių dalinamo maisto.

Komunistai šį sekmadienį^ pirmadienį ir antradienį, prieš al
kanus berlyniečius jau panaudojo ir ginklus, pradėjo masiniai 
atiminėti gautą maistą ir areštuoti. Tas iššaukė naują neramumų 

bangą, kuri vėl apėmė daugelį Rytų Vokietijos miestų.

Skaičiau 
se” tūlo A. 
mąjį aktą 
drą lietuvišką
jauti ',tai yra, 
cijos reikalą ignoruojanti, neva 
todėl, kad tada reiktų minėti 
ALT' pirmininką L. šimutį bei 
sekretorių P. Grigaitį....

Tas neseniai "Naujienose” 
nauju slapyvardžiu (Ir sugalvok 
gi tu man toki gremėzdišką sla
pyvardį !) pradėjęs reikštis "žur
nalistas” per porą savaičių jau 
spėjo parodyti, kad turi absoliu
čiai visas kvalifikacijas tam ti
tului, kurį prieš .kiek, laiko per 
tas pačias "Naujienas” išpopu
liarino prof. Vikt. Biržiška ... 
Todėl su juo į kokias'nors dis
kusijas nesirengiu. Bet kadangi 
tokių pačių priekaištų "Dirvai”

Egipto kariuomenė rūpestingai lavinama kovoms. Kareiviai pra
tinami perbėgti ugnies juostas. Egiptas, po monarchijos,likvida
vimo, į karinį parengimą kreipia labai didelį dėmesį ir tuo kelia 

Izraelio baimę.


