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(Musų Europos bendradarbio)
l‘o ilgai trukusio lietingo oro 

visame Europos žemyne paga
liau įsiviešpatavo seniai laukta 
vasara. Kas tik pajėgia, skubi
nasi atostogų.

Taip pat Vakarų Vokietijos 
federalinės respublikos kancle
ris Konradas Adenatteris išva
žiavo užsitarnautų atostogų. At
rodė, kad ir politiniame gyveni
me prasidės vasaros atoslūgis. 
Trumpai prieš tai vokiečių abie
jų rūmų parlamentarai susirin
ko Berlyne ir tenykštėse paro
dos patalpose perrinko prof. Teo
dorą lleussą respublikos prezi
dentu. Tam didelės valstybinės 
svarbos aktui buvo pasirinkta 
salė, kuriai duotas simbolinis 
"Rytų Prūsijos" pavadinimas.

Savaime respublikos preziden
to pareigos irgi iš dalies teturi 
simbolinį pobūdį, Vokietijos 
augščiausias pareigūnas toli gra
žu nevaidina tokio vaidmens 
valstybės gyvenime kaip, saky
sime. Amerikos Jungtinių Vals
tybių prezidentas. Kaip ir kituo
se parlamentarinio režimo kraš-į *sla'Korns‘ 
tuose, taip pat Vokietijoje pre ] Vokiečių saugumo policija: 
zidentui suteiktos labiau reprę-ų buvo duotas savotiškas pavadi- 
zentacinio charakterio funkei- rūmas:' 
jos. Bet vis dėlto nėra vis viena, 
kas tą vietą užima. Prof. Heus- 
sas jau išbuvo prezidento pa
reigose 4 metus ir įrodė, kad jis 
ištikimai vykdo demokratinę 
konstituciją ne tiktai pagal rai
de. bet ir pagal jos dvasią. To
dėl kai pasibaigė jo prezidenta
vimo laikas, jokio kito kandidato 
nė viena partija neišstatė. Iš 
987 paduotų balsų 871 atiteko 
lleussui. Už jį balsavo ne tik 
vyriausybės koalicijoje dalyvau
jančios partijos, bet ir didelė 
socialdemokratų dauguma.

Meno istorijos profesoriaus 
perrinkimas valstybės preziden
to pareigoms turėjo užbaigti po
litini sezoną ir sudaryti įvadą j 
ramų atostogų laikotarpį. Bet jį 
sudrumstė nepaprastas įvykis. 
Būtent. Vakarų Vokietijos sau
gumo policijos viršininko Dr. Ot- 
to Johno pabėgimas į rytų Ber
lyną pas komunistus, ši afera 
trenkė kaip perkūnas iš giedro

dangaus. Politiniame gyvenime 
visko pasitaiko, bet kad kaip 
•sykis tas asmuo,' kuriam buvo 
pavesta organizuoti kovą prieš 
perversminių priešvalstyb i n i ų 
gaivalų veiklą, pereitų j priešo 
pusę, — tai nėra kasdieninis 
įvykis. Ir vis dėlto tai atsitiko.

Dabar, kai jau nebėra abejoji
mo dėl daktaro Johno išdavikiš
ko žygio, vyriausybė, visuomenė 
ir spauda ėmė labiau domėtis 
šiuo asmeniu. Paaiškėjo gana 
skandalingų dalykų. -liesa, kad 
Johnas veikė prieš nacionalsocia
listinį režimą. Kai prieš 10 metų 
nepavyko atentatas prieš Hit
lerį ir kai prasidėjo suokalbinin
kų persekiojimai, Johnui pasi
sekė pasišalinti į Ispaniją ir Por
tugaliją. iš kur jam buvo leista 
nuvykti j Angliją. Johnas jau 
anksčiau bendradarbiavo su an
glų žvalgyba. Kuomet pokarinė
je Vokietijoje imta organizuoti 

L, politinę policiją, naujosios tar
nybos priešakin buvo pastaty
tas Johnas ir tatai remiant britų 
įstaigoms.

i 
Į

Bet

Tarnyba konstitucijai 
saugoti. Vakarų Vokietijos kon
stitucijai pavojus gręsė iš dvie- 
jųpusių: iš tų sluogsnių. kurie 
savoMaiku spietėsi aplink nacio
nalsocialistinį judėjimą, ir iš ko" 
nuliūstų. Netenka abejoti, kad 
.Johnas visa savo praeitimi bu
vo įsitikinęs hitlerininkų prie
šas. Bet taip pat turėjo būti ži
noma, kad jis savo laiku priklau
sė vienai komunistuojančiai or
ganizacijai, o- jo artimų bičiulių 
tarpe iki paskutinių laikų pri
klausė visa eilė Maskvos garbin
tojų. Tą vakarą, kai jis peržengė 
rytų Berlyno sieną, jis buvo 
kartu su vienu gydytoju, kuris 
buvo žinomas, kaipo uolus nak
ties barų lankytojas, bet kurio 
probdlševikiniu nusistatymu nie
kas neabejojo.

Kaip Dr. Johnas galėjo ginti 
Vakarų Vokietijos- konstituciją 
prieš pasikėsinimus iš komunis
tų pusės, sunku įsivaizduoti. Ar 
jis jau seniau vaidino dvigubą 
rolę ir tarnavo komunistams,

Egipto ministeris pirmininkas G. A. Nasser. piligrimo drabužiais, 
Mekos šventovėje sutinkamas Saudi Arabijai? karūnos ministerio 
Emiro Tisai. Nasser ten atsirado ne tik Mekai nusilenkti, bet ir

• dalyvauti Islamo konferencijoje. _ ■

galės išaiškinti tardymas, 
visuomenėje disku t u o j a m a s J 
klausimas, kaip galėjo būti' to
leruojamas toks (ir privatinia
me gyvenime abejotinos doros) 
asmuo tokiose svarbiose parei- į 
gose? Vidaus reikalų ministeris 
dabar įtikinėja, kad buvę . jau 
anksčiau numatyta pakeisti Dr. 
Johną kitu asmeniu. Bet faktas 
lieka faktu, kad jis buvo Vaka
rų Vokietijos saugumo organi
zacijos viršininkas ir žinojo vi
sas valstybės paslaptis, šiandien 
jis savo žinias atskleidžia va
karų demokratijų priešams.

Dr. Johno afera giliai sujau
dino visą Vakarų Vokietiją ir 
sudrumstė atostogų nuotaiką.

Vokietijos politiniame gyve
nime po vasaros karščių galima 
■laukti svarbių pasikeitimų, šis 
prognozas siejasi su Europos 
Gynybos Bendruomenės likimu. 
Nežiūrint to, kad jau praėjo 
daugiau kaip 2 metai nuo atitin
kamų sutarčių pasirašymo, lig- 
šiol jų neratifikavo nei Italija, 
nei Prancūzija. Tokiu būdu vis 
dar pasilieka atviri du klausi
mai, kurie tiesiogiai susieti su 
Vakarų Vokietija. Būtent, jai 
dar nepripažintas visiškas vals
tybinis suverenumas, antra ver
tus, ji lieka nuginkluota.

Galima suprasti, kad ryšium 
su neleistinu Europos solidaru
mo paneigimu išsenka ne tik 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
kantrybė. Amerika kaipo pirmo
ji pasaulio galybė yra suintere
suota priešbolševikinių jėgų 
koncentracija Europoje. Bet Vo
kietiją tie klausimai paliečia 
stačiai gyvybiškai. Ji ima ne
kantrauti ir prisispyrusi reika
lauja, kad prancūzai ir italai 
ratifikuotų Paryžiaus ir Bonuos 
sutartis, kurių viena numato 
militarinių jėgų, kitą — Vokie
tijos suverenumo klausimus.

Prancūzija netrukus turės pa
sisakyti dėl sutarčių likimo. Di
delių nuolaidų kaina pasiekusi 
paliaubų Indokinijoje, Mendes- 
Frence vyriausybė šiandien už
imta šiaurės Afrikos ir ūkio 
gyvenimo atstatymo klausimais. 
Bet ir Europos Gynybos Bend
ruomenės klausimo prancūzų vy
riausybė 
nes jai aiškiai pasakyta, kad 
sutarčių neratifikavus teks vie
nokiu ar kitokiu būdu patenkin
ti vokiečių reikalavimus.

Tad, pasibaigus vasaros atos
togoms, Vakarų Vokietijai bus 
bet kuriuo atveju pripažinta vi
siška valstybinė laisvė. Klausi
mas lieka tiktai, su ar be Pran
cūzijos sutikimo. Jeigu prancūzų 
atstovų rūmai neratifikuos su
tarčių, Amerika ir Anglija . ne
delsdamos imsis iniciatyvos ir 
deklaruos, jog jos laiko Vokie
tiją laisvą nuo bet kurių varžtų. 
Galima nuvokti, jog tokia per
spektyva kelia pačioje Vokieti
joje daug svarbių' problemų, ku
rias diplomatinės kanceliarijos 
turi iš anksto išnagrihėti. At
gavusi ■suverenumą, Vokietija 
be abejojimo kels ir ginklavimo
si klausimą.1 ■ ,

Artimiausi mėnesiai parodys, 
ar visos šios problemos išsispręs 
anksčiau pasirašytų sutarčių "rė
muose ar" teks eiti naujais re
voliuciniais keliais. Lygiu būdu

Trys Vliko nariai — tautinin
kų, ūkininkų partijos ir social
demokratų atstovai — pereitą 
penktadienį protestuodami ap
leido Vliko posėdį. Protesto prie
žastis — t kiti septyni nesutiko 
kitam posėdžiui atidėti federan- 
tų atstovo pasiūlymo panaikin
ti... Finansų Tarnybą. Pasiū-' 
lvmas buvo iškeltas pačioje se
sijos pabaigoje, einamuose rei
kaluose.

Liklsieji septyni tuojau pati 
nutarė likviduoti Finansų Tar-i 
n.vbą ir atšaukti iš pareigų Tau
tos Fondo Valdytoją. Finansų 
Tarnybos ir Tautos Fondo Vai j 
dytojas ginčija nutarimo teisė
tumą. Ginčas gali būti galutinai] 
išspręstas kitame 
sprendžiant protokolu 
mo klausimą.

laisvės Kovotojų 
centras atšaukė iš Vliko savo; 
atstovą, kuris balsavo už kalba-1 
mą pasiūlymą, ir paskyrė kitą 
atstovą.

Mažlietuviu vadovybėje klaus
tukas. Laukiama smulkesnių ži
nių. Mat. Finansų Tarnybos ši
toks skubus likvidavimas (neva 
taupumo sumetimais) tikrumo
je atrodo tik būdas paremti I’. 
Karvelio politikai ii- "nubausti" 
opoziciją tai politikai, o mažlie- 
tuviai tajai P. įįąjy^įljo politikai 
kaip tik nepritaria.

Iš viso, bet kokios tarnybos 
likvidavimas ir tuo būdu Vyk
domosios Tarybos sudėties kei
timas šitokiu keliu Tarybos ka
dencijai nepasibaigus nėra su
derintas su paties Vliko statu
tu. Be to, tarnybos likvidavimas 
dar nereiškia, kad atitinkamas 
tarnybos valdytojas nustoja būti 
VT nariu, kol jis nėra atstaty-

nebegalės nustumti,
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Balkanų gynybos sutartis sudarė naują užtvarą sovietų veržimuisi. Pagal tą sutartį visos trys 
valstybės: Turkija. Graikija ir Juguslavija pradės kariauti, jei viena'iš jų būtų užpulta, šioj 
trijų sutarty, kiek kreivokai žiūrima į Juguslaviją. kurios patikimumu dažnai suabejojama. Visos 

trys valstybės turi •15.000,000 gyventojų ir savo sienas ginti 3,000,000 karių.

Tiesa apie Lietuvos pagrobimo
Hitlerinės Vokietijos bei Sov. Sąjungos santykiai dokumentų šviesoje

i Neseniai pasirodė Vokieti jos: liečiančius tik 1918-1945 metuI'užsienio politikos 1918-1945 m.| laikotarpį.
i laikotarpio dokumentų rinkinio'. 

| (Documents <>n German Foreign 
' Policv 1918-1945. Department
Statė, publication 5436) aštun
tasis tomas, kuriame paskelbti 
Vokietijos Užs. Reik. Ministeri
jos 1939 m. rugsėjo 4 d. ir 1949 
m. kovo 18 d. laikotarpio doku
mentai. šiame daugtone doku-l gchmj(|t 
mentų liečiančių Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos santykius nau 
joje tų laikų draugiškumo poli 
tikos dvasioje dalinantis ir pasi 
dalinus Lenkiją, Baltijos vals 
tybes ir užpuolus Suomiją.

Kaip jau žinoma, i Vakarų są
jungininkų rankas pateko visi 
Vokietijos Užsienių Reikalų Mi
nisterijos 1867-1945 metu laiko
tarpio dokumentai, bet J. A. 
Valstybių ir Anglijos, prie kurių 
vėliau prisidėjo ir Prancūzija, 
buvo nutarta išleisti dokumentus

Iš paskelbtų dokumentų iš
ryškėja Lietuvos neutralumo po
litika ir Vokietijos bandymas ją 

į įvelti i karą su Lenkija pasinatt 
j dujant proga atgauti Vilnių, štai 
• įdomesnieji dokumentai!

Dokumentas Nr. 36: 1939 m. 
rugsėjo

i
9 d. 2:45 vai. Min. 
perdavė telefonu Vok. 

M-jai, kad Užs. r. Mi- 
(Ribbentrop) pasitaręs

turės paaiškėti, ar Maskvos ner
vingos notos, kuriomis siekia
ma sutnlkdyti Vakarų Vokieti
jos įsijungimą į demokratinį 
pasaulį, turės pasisekimo. Pa
čiai Europai būtų sveikiau, jeigu 
Molotovo manevrai nueitų nie
kais.

dintas statuto numatytu būdu. 
Be to. Finansų Tarnyba galima 
naikinti tik pakeitus Vliko sta-į 
luto 50 str. e punktą, kuris Fi
nansų Tarnybos buvimą nustato, 
privalomą, nepriklausomą mm 
Vliko posėdžio paprasto nutari-l 
mo. Atrodo, kad kažkas su tuo, 
nutarimu taip skubėjo, jog net 
užmiršo, kas paties Vliko statu
te parašyta . . .

ATEIKIT I TALKA 
VILTIES DRAUGIJAI
Vilties Draugijos metiniam suvažiavime. įvykusiam 

Clevelande gegužės mėnesio 22 d.. 674 balsais (tik 2 balsams 
susilaikius), buvo nutarta esamą Vilties Draugijos namą 
praplėsti. To namo praplėtimas reikalingas Draugijos reika- j 
lams, reikalingas tautinėms, jaunimo ir kultūrinėms organi
zacijoms.

Po suvažiavimo atėjęs vasaros atostogų laikas nebuvo 
patogus'pradėti platesnę akciją namo praplėtimo reikalams 
surinkti reikalingą sumą pinigų. Bet dabar, kada atostogos 
baigiasi, kada visi grįžtame naujom jėgom dirbti organiza
cinį darbą, j Jus pasibeldžia Vilties Draugija ir prašo para
mos. Paramos įrengti dar vieną stipresnį lietuvybės židinį.

Vilties Draugijos suvažiavimo dalyviai namo praplėti
mo reikalams suaukojo $2205. Tai graži sumą darbo pradžiai. 
•Bet kad sumanymas būtų įgyvendintas. būtinai reikia dar to
kia pat sumą surinkti. Tik turint kasoje apie $4500, su banko 
parama, galima darbą pradėti, jį įvykdyti ir naują lietuvybės 
žįdinį atidaryti.

Mes kreipiamės j visus Vilties Draugijos narius, Tau- 
, tinęs Sąjungos skyrius ir skyrių narius, Tautines akademines 
organizacijas, gausius Dirvos skaitytojus ir tautinės minties 
bičiulius: ateikite į talką, pinigine auka paremkite mūsų 
sumanymą, paraginkite kaimyną tai padaryti ir padėkite 
planą įgyvendinti.

Siųskite šiam gražiam darbui kiek kas išgalite ir už 
jūsų auką būsime didžia j dėkingi.

Vilties namų statybai aukos siunčiamos: VILTIS. 1272 
East 71 Si., Cleveland 3, Ohio.

■ ' . Jūsų
r

• • Vilties Draugija

, Užs. R. 
aistras

Įsu Fuehreriu nutarė pavesti Vo- 
ikietijos karo attache ' Kaune 
I Justui pazonduoti Vilniaus klau
psimą su Lietuvos kariuomenės 
! vadais. Tuo pat metu Min. Zech- 
jlin įpareigotas kontaktuoti šiam 
klausimui palankiuosius Lietu 
vos vyriausybės narius.

Dok. Nr. 41: Kleist (Rytų Eit 
ropos U. R. M-joj specialistas) 

(savo raporte rašo, kad rugsėjo 
i!) d. vakare jis aplankė Min. 
Škirpą ir pasisakė :itnešęs že
mėlapį, kurį jam anksčiau Škir
pa buvo įteikęs, liet prieš grą-' 
žindamas prašė paaiškinti, kad; 
esąs jo sumanytojas. Škirpa, at- 
.sakęs, kad jis savo vyriausybę 
telegrama ir telefonu raginęs 
tuojau pulti su šūkiu: "Lauk 

! Želigovskio gauja iš Lietuvos 

| sostinės”. Škirpa laukiąs savo 
vyriausybės sprendimo ir manąs, 
kad jo pasiūlymą ji priimsianti. 
šio 
tropo įrašyta: "Škirpai 
liepta pasakyti, kad Lietuva 
jau imtų Vilnių ir nieko 
giau".

Dok. Nr. 57: Kleist rašo 
sėjo 11 d. vakare aplankęs škir 

. pa ir ilgame pasikalbėjime išaiš- 
ikinęs. kad Lietuvos pretenzijos 
i pažymėtos jam įteiktam žemė
lapyje turi būti skaitomos toli 
siekiančiomis ir kad esą abejo
nių. ar Lietuva galėtų užsibrėž
tą tikslą pasiekti politiniu ir 
ypatingai kariniu atžvilgiu. Ka
da Škirpa su tam tikru susirū-

pinimu paklausęs, ar tai esą rei
kia suprasti, kad Lietuvos pre
tenzijos atmetamos, Išleist at
sakęs: "Ne, visai ne, bet mano 
įsitikinimu Lietuvai būtų daug 
geriau savo žygį padalinti į dvi 
fazas: 1) ( Vilnių ir jo apylinkę 
nukreiptą karišką žygį, vadinas, 
į mažą objektą, kurio pasiseki
mas būtų 1QO nuošimčių užtik
rintas. 2) Politinį žygį, kuriame 
Lietuva galėtų pareikšti savo 
pretenzijas pasitarimuose su 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga".

įlok. Nr. 58: Vokietijos (gal. 
Ministro Katine Zeehlino tele
grama, kurioje jis praneša, kad 
po kelių bandymų Vok. karo at- 
tache vėl kalbėjęsis rugsėjo 13 
d. rytą su Lietuvos kariuomenės 
vadu Raštikiu. Vilniaus klausi
mu kariuomenės vadas pasakęs, 
kad Lietuvos pretenzijos į šią 
teritoriją nesumažėjusius ir kad 
Lietuva Vilniaus sritį tiek 
diniu 
savo

dokumento kampe Ribben- 
buvo 
tuo 
dali-

nį g-

tiek etniniu požiūriu 
teritorijos dalimi.

(Perkelta į 8 pua!)

juri- 
laiko'1 
Deja.

LIETUVOJE MIRĖ 
JONYNAS IR 
BENDORIUS

metų liepos 11 dieną Vilšių
niuje mirė universiteto profeso
rius Iginas Jonynas, istorikas, 
šįų metų sausio mėnesį jam su
ėjo 70 metų amžiaus.

Birželio mėnesio pabaigoje 
mirė konservatorijos profeso
rius kompozitorius Jonas Ben
derius. Jis irgi buvo per 70 metų 
amžiaus.

MIRĖ DAIL. JONAS
MACKEVIČIUS

Šveicarijos praneša. kad

komunistų 
nes yra ir

kainos už

• Buv-. prezidentas Hooveris. nesenai atšventęs 80 metų 
sukaktį, Vokietijos min. pirmininko K. Adenauerio pakviestas, 
vyks aplankyti Vokietiją.

• JAV senatas ' vienbalsiai nutarė uždrausti 
partiją. Atstovų Rūmuose šis nutarimas gali užkliūti, 
priešingų balsų.

• Rusijoje, specialiu dekretu, buvo pakeltas
maisto gaminius. Atseit, gyventojai bus dar alkanesni.

• žymūs JAV-generolai — Vau Fleet ir Clark, kovos lauke 
pažinę komunistus, griežtai pasisakė už komunistinių’ valstybių 
išmetimą iš Jungtinių Tautų.

• Lenkų egziliniai veiksniai) tarpusavyje susipešę dėl vado
vaujančių vietų, priėjo prie kraštutinumų. Vieni kovoja už- Aug. 
Zaleskį. kiti už gen. Sasnoko\vskio iškėlimą'į prezidentus, atseit 
Zaleskio vietą. Ir vieni ir kiti, norėdami laimėti savųjų simpati
jas, žada prie Lenkijos prijungti Vilnių ir kitas jiems nepriklau- 
so'mas sritis. .

9
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1.00

... 1.50
mo-

... 2.00 .. 2.00

1.50 3.00

2.50 ... 2.50

KAI ORAS YRA ŠUNIŠKAS 1.00

3.00

5.00
Krėvė Mickevičius

2.00 1.90

.. 1.50

2.75 ... 3.00

1.50
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5.00

2.00
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1.80
KNYGA

— 2.75

3.00

2.60

840

2.50

3.00
3.50
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jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa

1 irsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

KANADOS IR AMERIKOS 
LIETUVIŲ SUSIARTINIMO 

GEGUŽINĖ

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį

Anglijos darbo partijos vadai: Summerskill, Attlee, Bevan ir kiti, 
lankosi Maskvoj ir komunistinėj Kinijoj. Maskvoj, kaip praneša 
Žinių agentūros, išgerta daug vodkoH ir vienų kitiems pataikauta. 
Panašiai bus ir Kinijoje. Tik ar ta kelionė patarnaus komunizmo 

pažabojimui — abejojama.

f

h
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— pagrobimo, 
namų fasadai 

Lenino, Stalino 
portretais bei

• Mihj.it Vilniaus pagrobimo de
šimtmeti oficialiai buvo pareikš
ta, kad karo metu apie 40'.' visų 
Vilniaus pastatų buvo sugriau
ta arba sunkiai sužalota.

• Rugsėjo 18-25 d. Strartsburge 
šaukiama Europos akademinio 
jaunimo konferencija, ruošiama 
Laisvosios Europos u-to Strass- 
burge. Konferencija svarstys
funkcionalinės Europos integra-

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė:

_•

Lithuanian Weekiy, • published by 
American Lithuanian Presą & Radio 
Ass'n VILTIS. Ine. (Non-profit), 
1272 Enst 71 St., Cleveland 3, Ohio.

Telephone: HEnderson 1-6344. 
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

Oecember 6th. 1915, at Cleveland 
andor the aet of Mareh 3. 1879.

Siibscription per year in advanee: 
In the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Sintie copie — 10 centą.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6844.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. Įsta

tymų.
Prenumerata metama ii anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $5.00. 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atole. Nr. kaina 10 centų.

• Liepos 13 d. Vilniuje buvo su
ruoštas, kaip paprastai bolševi
kai daro, Gedimino aikštėje "iš
kilmingas mitingas”, paminėti 
10 metų.-sukaktį nuo Vilniaus 
"išlaisvfhTmo’’ 
Aikštę supančių 
buvo apkabinėti 
ir kitų vadų 
transparentais.

cijos klausimus. Konferencijoj 
dalyvaus visa eilė ekspertų iš 
Amerikos ir studentai. Bus taip 
pat kviečiami kitų Europos tau
tų atstovai. Dalyvaus ir lietu
viai. t

• Šiauliuose, kaip pranešė viena 
rytprūsietė, gyveną dar apie 
400 vokiečių, kurie po 1945 metų 
atvyko j Lietuvą iš Rytprūsių, 
kada ten siautė badas. Šiauliuo
se atdaros dvi katalikų bažny
čios ir viena mažutė stačiatikių 
bažnyčia, kitos bažnyčios užda
rytos. Pačiuose Šiauliuose gyve
na lietuviai ir rusai, tačiau ne
toli Šiaulių esą įkurdinta mon
golų.

• Lietuvos Generaliinis Konsulas 
New Yorke Jonas Budrys nuo 
rugpjūčio mėn. 10 dienos pra
dėjo atostogas.

• Valstiečių liaudininkų biulete
nyje pranešta, kad jų suvažia
vimas {vyksiąs Clevelande rug
sėjo mėn. 4-6 dienomis.

• Australijoje pradėti korespon- 
denciniai lituanistikos kursai, 
kurie yra Lietuvių Kultūros 
Fondo Australijos valdybos ži
nioje. Organizaciniam-adminis- 
traciniam darbui vadovauja -Jo
nas Janulaitis ir Nelė Krausienė.

• Lietuvos Rezistencijos Buvu
sių Politinių Kalinių Sąjungos 
centro valdyba praneša visiems 
■lietuviams, buvusiems politi
niams kaliniams, kad šį rudenį 
bus renkama nauja Sąjungos 
centro valdyba. Rinkimai vyks 
korespondencijos keliu. Rinki
muose dalyvauja visame laisva
jame pasaulyje gyveną Sąjungos 
nariai, kalėję bolševikų ar nacių 
kalėjimuose bei koncentracijos 
stovyklose. Tuo reikalu visiems 
Sąjungos nariams išsiuntinėsi- 
me laiškais rinkimų tvarką ir 
balsavimo korteles, šiuo sykiu 
prašome visų buvusių politinių 
kalinių pranešti savo adresą ir 
nuomonę, kuriame JAV mieste 
turėtų būti Sąjungos centro val
dyba. Prašome atsiliepti iki š. 
m. rugsėjo mėn. 15 d. šiuo ad
resu: Rev. Vytautas Pikturna, 
213 So. 4th St., Brooklyn 
N, Y.

Washingtonas bene gražiau
sias J. A. V. didmiestis, kuris 
sparčiai auga ir vis gražėja.

Lietuvių kolonija ten nedide
lė: senųjų ateivių apie porą šim
tų, o' naujųjų -t- tik 60. Daugu
mas jų priklauso VVashingtono 
Lietuvių Amerikos Draugijai, 
ši d-ja kasmet ruošia Vasario 
16-tos ir birželio 14-tos minėji
mus.

Lietuvių tarpe yra veiklių 
žmonių, kurie randa progų ir 
sugeba garsinti Lietuvos vardą.

šiais metais Jadvyga Kuprė- 
nienė jau skaitė amerikonams 
keletą paskaitų iš Lietuvos isto
rijos, meno ir komunistų oku
pacijos. Po to Washintono laik
raščiai įsidėjo kalbėtojos foto
grafiją ir parašė palankius ilgus 
straipsnius. Tarp kitko kores
pondentas- stebėjosi jos taip ge
rai per trumpa laiką išmokta 
anglų kalba.

Jadvygos Kuprėnienės sūnus 
Algimantas šią vasarą baigė in
žinerijos (mechanika) mokslus. 
Tuo pačiu laiku jis praėjo ir ka
rinį apmokymą ir gavo antro lei- 
tinanto laipsnį. Gabumų ir darb
štumo dėka mokslą baigė ket
virtuoju iš 105 inžinerijos dip
lomantų. Už pažangą moksle ir 
tvarkingumą apdovanotas ke
liais medaliais ir priimtas j gar
bės pažangiųjų korporacijos: 
"Tau Beta Pi”, "Phi Kappa Phi” 
ir kitos.

Aktyviai reiškiasi ir kiti Wa- 
shingtono lietuviai.

Amerikiečių visuomenei skai
tė paskaitas įvairiomis temomis:

Gražina Krivickienė — Wa- 
shingtone, I. Jokubauskaitė, Po
vilas Butk.vs, Alg. Kuprėnas — 
Silver Spring ir College Park, 
Julijona Liesytė — Arlingtone.

J. Rutelionienė jau ketvirti 
metai iš eilės laiko Washingto-
no, D. C. stalo teniso meisteres 
titulą.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S.- Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road
V AL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiail. ir sekniad. ofisus uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Ilezid. 3241 W. 66th PLACE

l)r. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 rytu iki 4, treėiad. ir sekniad. 

tik susitarus

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

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

N’orvest M dical Center 
2336 West t hieago Avė., 

Chicago 22, III.
VAI*: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrai]., ketvirlad., penktad.,
10 ryta — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Barčas A., Belhvood ....... $1.00
Liorantaitė A.. Chicago .... 2.00
Pryžgintytė - Vilčinskienė 1.00
Kazakas P., Hartford ....... 3.00
Kairiūkštis J. P., Worcešter 1.00
Zorskis j., Cleveland ....... 1.00
Rėklaitis A.. Chicago ....... 1.00
Griauzdė A., Nashua ....... 1.00
Asevičius St., Cleveland .. . 1.00
Bliudnikas E., Brockton .... 1.00
Cicėnas K., Cleveland ....... 1.00
Bliudžius Andr., Detroit 1.00
Dragašius A.. Toronto ....... 1.00
Laucevičius M., E. Chicago 1.00
Vyšniauskas K., Canton . .. 1.00
Vengris J., Amherst ....... 1.50

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

Dr. I. KurasRamunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOs'
VA k: darbo dienomis.3-5 ir 6-8 v. v. 

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v. 
šeštad, 10-12 v.j. — 1-3 v. p. p.

IR
Dr. Jaras Rarnunis

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v.

Mtad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą
7156 S. Wėstern Avė.

MEDICAL CENTER *
TKL.: Kabineto REpublic 7-1168

t WAIbrook 5-3765

-»—“

Įsidėmėk

NAUJA VOKIETIJOS 
LIETUVIŲ 

VADOYYBĖ
Šių

Vak. Vokietijoje įvyko rinkimai , 
į Lietuvių Bendruomenės Kraš- 
.to Tarybą. Suvestiniais duome- . 
nimis gavo balsų ir skaitomi iš
rinkti į Krašto Tarybą šie as- ' 
mens:

1) Kun. A. Keleris 1.251, 2) | 
Inž. Pr. Zunde ■ 1.111, 3) Tėv. 
Bernatonis 996. 4) Vikt. Gailius 
930, 5) Dr. J. Grinius 921. 6) E. 
Simonaitis 883. 7) J. Glemža 832. 1 
8) E. žilius 814, 9) Kun. Bunga 1 
730, 10) Kun. Aviža 670. 11) J. j 
Venckus 670, 12) J. Kriščiūnas 
669. Kandidatais išrinkti: VI. 
Raišys, Apyrudis ir J. Bataitis.

Rinkimuose dalyvavo palygi
namai augštas rinkikų nuošim
tis. tačiau didelė balsavusiųjų 
dalis nepasinaudojo savo teise 
rinkti 12 kandidatų ir įrašė į 
balsavimo lakštelius tik po ke
lis, jiems labiau žinomus kandi
datus.

Ją ruošia Kanados Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Wellando 
skyrius, rugpjūčio mėn. 21 dieną 
(šeštadienį). Gegužinė įvyks 
naujoje ir didžiulėje salėje, kuri 
randasi St. Steven’s parke tik 
dvi mylios nuo VVellando, East 
Main St. ir Port Robinson Rd. 
sankryžoje. Kadangi gegužinės 
vieta' randasi tik apie 12 mylių 
nuo Niagara Falls. tikimasi su
silaukti nemažai svečių iš Ame
rikos, kaip: Buffalo, Rocheste- 
rio ir kitur, čia bus progos susi
tikti su Kanados lietuviais, bu
vusiais pažįstamais, draugais 
bei prie putojančio alučio ir dai
nos užmegsti ir. naujas pažintis.

Blogas oras gegužinės nesu
trukdys. Laukiame visų ir iš 
visur.

Iki malonaus pasimatymo 
VVellande.

K LTS skyriaus valdyba

VOKIEČIAI 
NEUŽMIRŠTA

Hamburge veikia speciali 
kykla. kurioje yra ypač daug 
vokiečių jaunimo, savo jaunystę 
praleidusių Lietuvoje. Jie labai 
šiitai atsimena mūsų tautiečius, 
išgelbėjusius juos nuo bado mir
ties ir visaip jiems padėjusius. 
Iš jų sužinojusi Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus adresą,- vokie
čių pabėgėlių iš Rytprūsių 
(Landsmannschaft Ospreussen 
e. V.) jaunimo ir kultūros sky
riaus vedėja Hanna Wangerin 
atsiuntė Lietuvos Raud. Kry-

žiaus vadovybei laišką su Ryt
prūsių vokiečių pabėgėlių afga
no "Das Ostpreussenblatt” iš
karpomis, kuriose pavaizduoja 
VASARIO 16 d. gimnazijos vei
klą ir Rytprūsių vokiečių grupės 
vadovo Dr. A. Gilias visų Ryt
prūsių vokiečių vardu pareikštą 
lietuvių tautai padėką. Tą pa
dėką jis yra anksčiau pasakęs 
ir dabar vėl pakartojo per Ryt
prūsių vokiečių suvažiavimą lie
pos 25 d. Muensteryje.

Dr. Gille pažymėjo, kad oku
pavus Rytprūsius, tais sunkiai
siais metais lietuvių tauta, ne
paisydama jai gręsusių pavojų, 
priėmė tūkstančius Rytprūsių 
gyventojų, tuo būdu nesuskaito
mai jų daugybei išgelbėdama 
gyvybę. Čia buvo parodytas tik
ras europiškumo pavyzdys, pa

brėžė dr. Gille, smarkiai susi
rinkusių pritariamas. Ir mini
moji H. Wangerin, reikšdama 
savo ruožtu padėką lietuviams, 
LRK laiške pažymi, kad šie jau
nieji Rytprūsių vokiečių vaikai, 
lankantieji specialią mokyklą 
Hamburge, jai visuomet prime
na tą didžiąją pagalbą, kurią 

, lietuviai sunkiaisiais bėdos me
tais yra parodę jos tautiečiams.

Vaikas: "Mama, ar galiu bėg
ti ir įmesti šį laišką į pašto dė
žutę.

Motina: Ne, nei šuo negali 
lįsti lauk tokiu oru. Tegul tėvas 
eina ir įmeta laišką.

Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St.. 

Chicago 20, III.

DIRVA: 1272 E. 71 St.
Cleveland 3, Ohio

A D R

CLEVELAND .3, OHIO

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos gramatika
i J. KukanaUza ______ _.... 2.00

Anglų kalbos gramatika 
V. Kamantauskas ____

Angių kalbos skaitymas
• V. Minkūnas_______.____ 2.00

Anoj pusėj ežero ■
P. Andriušis____________ I

Aukso kirvis 
Juozas Švaistas ---______ :

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________I

Amžini šešėliai
A. Vilainis_____________ - !

Barabas
Paer Lairerkvist_________

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis____________

Baltasis Vilkas
K. Binkis .............................

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia ____________ 2.00

Cascata cristalina
Venacijus Ališas___

Didžioji kryžkelė 
B. Brazdžionis ____

Duktė
Ale Rūta _________

Dievas ir žmogus 
Prel. F. Bartkus ir 
kan. P. Aleksa_____

Didžiosios atgailos 
R. Spalis ________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ..

Eldorado
J. Švaistas________

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R, Spalis ____________  5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______ 1.75

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________ 2.00

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas______-_______ 1.50

Gyvulių ūkis
George Onvell___ _______ 1.00

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 

Kaimynai
J. Puukštclis __

Karoliai
Guy de Maupassant_____2.60

Kaip jie mus sušaudė
J. Pctruitis ____ _________ 1.80

Kuprelis
Ignas šeinius _________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius -__

Keliai ir kryžkelės
Putinas ______________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-1V
I ir II dalis _______ po
III ir IV dalis _______po

Kudirkos raštai

Nemunas
St. Kolupaila ...

Neramu buvo Laisvės Alėjoj 
B. Daubaras___________ - 140

Orą pro nobis ~~
J. Gliaudą____________

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _____

Pirmoji naktis
I.. Pirandello__________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino ..

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______ -______

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ..____ —__ 2.00

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas------ __

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ________

Paklydę paukščiai 1 
Jurgis Jankus _________

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus __________

Pietų kryžiaus padangėje
> Sudarė Gaučys ------------
Paskutinis Prūsų sukilėlis 

M. Springbom -__ -_____
Petras ši r vokas

Juozas švaistas ___
Po raganos kirviu

_____ 2.75

Jurgis Jankus ____
Pabučiavimas

............1.60

• J. Grušas .............. __ ............ 1.50
Rytų pasakos

V. Krovė ................. ............ 3.00
Raudonoji meliodija

S. Laucius ________ . .........1.00
Raudonasis siaubas

Salik Vogulov _____
Raudonasis Tvanas

.......... 1.25

\ Imlias šeinius __ ... •r
Raudoni batukai

Jurgis Savickis ___
Ramybė man

.........  1.5L

J. Kėkštas________ . 0
Sudie, pone čipse

James Hilton _____ ............ 0.78
Strėlė danguje

Henrikas Radauskas .......... 2.00
šilkai ir vilkai

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
■Lietuviškas raidynas greta piT- 
no .ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.5Q ir augšėiau.- 

“ V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92
St., Cleveland .8, Ohio. Tel 
1-6716

Kregždutė I
A. Rimkūnas __

Kregždutė II
A. Rimkūnas __

Kiškučio vardinėj 
Stasys Džiugas ..

Lietuvos Istorija
Sruogienė ______________ 3.00

Lietuviškas angliškas žodynas
V. Peteraitis-- maž. 2.00 d. 5.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas__________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška _________ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Peteraitis __________  5.00

Lietuvos pinigai 
Juozas K. Karys

Lyrika
K. Binkis ______

Loreta
Stasius Būdavas .

Lietuva
A. Bendorius __

Laiškai žmonėms
G. Papini ,_____________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius _____ 4.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai ____

Moters širdis
Guy de Maupassant__

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė -....._____ 2.50

Meškiukas Rudnosiukas —
Vytė Nemunėlis ____ ..... tM

Namai ant smėlio
J. Gliaudą ..

Naujieji skaitymai -,

Runcė Dandierin ui
Senųjų lietuviškų 

knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3.06

papr. virš.__________ 2.00
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagyr,___
Saulutė debesėliuos

L. Žitkevičius _____
šventieji akmenys

Faustas Kirša_____
šventoji Lietuva 

Jurgis Savickis ....
šventoji Inga

A. Škėma _______-
Sapnų pėdomis

V. Kazokas ______
Teresė Neumanaitė

J. Burkus ________
Tarp žalsvų palapinių

P. Kesiūnas ____________ 3.00
Tėvų pasakos

A. Giedrius ________
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas _______2.00
Tautosakos Lobynas

J. Balys_______
Tomas Nipemadis 

August Gailit__
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback
Tėvelių pasakos

A. Giedrius ....
Užgesęs sniegas

Aloyzas Baronas
Ugnieš pardavėjas 

Balys Rukša ___ ___
Uždraustas stebuklas

Stasius Būdavas
Vanagaitis 

monografija__
Vilnius tarp audrų

J. Cicėnas (įrišta)
Velykų pasakos

N. Butkienė _____
Vidurnakčio vargonai

Česlovas Grincevičius ___ 1.59
Vyturėliai Laukuose

Vikt Simaitis
Trylika nelaimių
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STASYS SANTVARASVilniaus Dramos teatro akto
rių branduolį sudarė puikiai ine- 
niniu požiūriu pasireiškusio 
Klaipėdos teatro aktoriai. Iš 
lauko pusės žiūrint, viskas at
rodė neblogai. Betgi mes jau bu
vom spėję patirti, kad bolševi
kai iš teatro buvo padarę savo 
"mokslų" sakyklą, propagandos 
įmonę. Stalino ir komunistų par
tijos liaupsinimų centralę. Tuo 
keliu buvo lemta eiti ir Vilniaus 
dramos teatrui. Bet savyje mes 

^į*ar galvojom — o galgi koks 
wffors teatrinio meno laimėjimų 

trupinėlis iš Vilniaus, iš mūsų 
kunigaikščių miesto, nubirs ir 
Lietuvai. Bolševikinė valdžia 
Vilniaus Dramos Teatro atidary
mui rengėsi visu atsidėjimu. 
Pompa turėjo būti neregėta ir 
negirdėta ...

Tuo tarpu Kaune Opera .repe
tavo Ramųjį Doną, o Dramoj 
Dauguvietis, susižavėjęs kažko
kiu bolševikiniu veikalėliu, sten
gėsi pats save praaugti. Tuo pat 
metu ne tik atsakinėjom į gau
sių bolševikinių anketų klausi
mus. bet kiekvienas dirbom savo 
darbą — mūsų šeima dar nebu
vo sugriauta. Ir tom dienom ga
vau raštelį — esu kviečiamas 
užeiti pas teatro direktorių. Ne
priklausomoj Lietuvoj nueiti 
pas direktorių būtų paprastas 
kasdieninis reikalas. Bet da
bar?... Bandžiau kvietimo tik
slą įspėti — gal ir vėl- teks vers
ti kurią rusišką ar komunistinę 
operą, gal ką nors nepaprasto 
mano pareigoms direktorius su- 

'galvojo, o gal aš vėl įkliuvau į 
kurį nors bolševikinės mašinos 
ratą?... Tokių ir panašių min
čių lydimas, atsidūriau prie Te
atro direktoriaus kabineto durų.

Kauno Teatro direktorium bu
vo paskirtas rusiškos teatro mo
kyklos mėgėjas Juozas Grybaus
kas. Mudu su juo jau seniau bu
vom pažjštami, bet nebuvom 
draugai, nebuvom ir priešai. Kai 
aš pas jį įėjau ir įsitaisiau iš 
seno pažįstamam krėsle, pradžioj 
pasikeitėm keliom kasdieninėm 
ir konvencialion frazėm. Po to 
direktorius Grybauskas, gal ir 
pats suprasdamas, kad nieko 
malonaus neturi man pasiūlyti, 
susitelkė ir tarė:

— Draugas Santvarai, be abe
jonės, ir pats žinai, kad šiomis 
dienomis yra iškilmingai atida
romas Vilniaus Dramos Teatras. 
Tamstai teks nuvažiuoti į' Vil
nių, dalyvauti iškilmėse ir Ope
ros Teatro vardu pasveikinti 
naujagimį.

Valandėlę tylėjom, ta valan-

dėlė buvo tikrai nejauki. Aš bu
vau pasiryžęs j jokias bolševi
kines iškilmes neiti, jei tik įma
noma, niekur jose nesirodyti ir 
nesireklamuoti. Tad tą tylos 
akimirką ėmiau jieškoti priežas
čių, kuriomis pasirėmęs galėčiau 
nuo tos kelionės j Vilnių atsisa
kyti. Nieko gudresnio nesura
dęs, visiškai nuoširdžiai pasa
kiau :

— Mielas direktoriau, Tams
ta juk žinai, kad aš toms parei
goms visiškai netinku. Naujųjų 
iškilmių stiliaus aš dar visiškai 
nepažįstu ir galiu Vilniuje ne
tinkamai pasirodyti. Pasiųskite 
kurį nors iš aktyvesniųjų Ope
ros žmonių.

Teatro direktorius Grybaus
kas, matyt, tą reikalą buvo ge
rai apsvarstęs, todėl tuoj man 
atsakė:

— Draugas Santvarai, naujų
jų iškilmių stilių metas pažinti. 
Tamsta negali atsisakyti į Vil
nių vykti. Neverskit manęs tą 
klausimą tvarkyti įsakymo ke
liu.

Atsakymas buvo nelauktai 
griežtas. Ir aš nemačiau spra
gos, pro kurią galėčiau iš to ne
malonumo išlįsti. Dar bandžiau 
šį tą sakyti, bet Grybauskas to
liau tęsė:

— Į Vilniaus Dramos Teatre 
atidarymą iš Operos reikėtų 
dviems nuyažiuoti. Tamsta, 
draugas Santvarai, galite pasi
rinkti 
jums 
kauti.
ta.

Aš tuoj Suvokiau, jog tai yra 
nemenka privilegija. Tuoj min
timis perbėgau visus pažįstamus 
operos dainininkių veidus. Man 
savaime buvo aišku, kad į tokią 
kelionę nedera angažuoti "žvaig
ždžių"— Grigaitienės, Jonuškai- 
tės, Rakauskaitės ... Be to, juk 
buvo tokis laikas, kad ir bičiulis 
jau nebebuvo bičiulis. Pasitikė
jimas tarp žmonių buvo išnykęs 
kaip dūmas. Tačiau bendrakelei
vę aš greitai suradau. Tai — 
Gražina Matulaitytė, puiki ir tuo 
metu nepakeičiama komiškų 
operų aktorė ir dainininkė, vie
na šviesiausių ir kultūringiau
sių moterų Operos teatre, as
menybė, kuria ir bolševikų me
tais dar buvo galima pasitikėti, 
žinoma, galėjau direktoriui tuoj 
pat jos pavardę lepterti, bet dar 
paklausiau:

— Ar bus kokie Tamstos nu-

operos solistę, kuri galėtų 
tame reikale patalkinin- 
Dęl kelionės ji bus jspė-

rodymai, kokia forma ir kokiais 
žodžiais naujagimį sveikinti?

— Ne. Aš neabejoju, tą for
mą ir tuos žodžius jus patys-su
rasite. Savaime suprantama, jūs 
turite taip pasveikinti, kaip de
ra tai padaryti tarybiniam Ope
ros teatrui.

Išgirdęs atsakymą, aš pažvel
giau direktoriui tiesiai į akis ir 
tariau:

— Jei tamstai priimtina, tegu 
sU manim važiuoja operos šblis- 
tė Gražina Matulaitytė.

Teatro direktorius Grybaus
kas akis nuleido ir keletą aki
mirkų mąstė. Paskiau pasakė:

— Gerai, tegu važiuoja Gra
žina Matulaitytė. Tas reikalas 
bus sutvarkytas.

Atsisveikinom ir iš dirbkto- 
riaus kambario išėjau. Bet ir iki 
šios dienos nežinau, ar Gražina 
Matulaitytė mano pasirinkimu 
buvo patenkinta. Greičiausia, 
kad ir ji atsikalbinėjo, bet ir su 
ja atsitiko tas pat, • kaip ir su 
manim. Aš tada tik tiek tegalvo
jau — kelionė neišvengiama, 
laisvės direktorius davė pakan
kamai, tad reikia ruoštis. Kaip 
šiandien bolševikinę santvarką 
suprantu, tai ir mūsų direkto
rius tada dar nebuvo pakanka
mai "mokytas”. Jei jis būtų mo
kėjęs tikru bolševikų valdžios 
pareigūnių būti — tokios lais
vės mes tikrai nebūtumėm gavę: 
būtų buvusios patikrintos mūsų 
vežamos dovanos ir išcenzūruoti 
žodžiai.

Kitą dieną sutikau Gražiną 
Matulaitytę — į Vilnių ji va
žiavo... Greitai mudu susita
rėm ir pradėjom veikti. Ji pasi
žadėjo iš anksto užsakyti vos 
pakeliamą chrizantemų puokštę, 
aš turėjau Marginiuose nupirkti 
liaudies meno juostą tai puokš
tei perrišti ir paruošti sveikini
mo kalbą. Pasitarę su Al. Kut- 
kum ir kitais solistais, adreso 
nutarėm nerašyti — pakaksią 
mano sveikinimo kalbos. Be abe
jonės, mano pasirinkimas buvo 
puikus — Gražina mane ir aš ją 
supratom be žodžių.

Kai aš pamačiau jos nupirk
tas chrizantemas, su dideliu pa
sitenkinimu nusišypsojau. Jos 
buvo tamsiai raudonos spalvos 
su vienu kitu geltonu žiedo la
peliu. Pridėjus žalius gėlių lapus 
— susidarė uždraustųjų spalvų 
derinys. Prie tos puokštės ne
blogai tiko ir mano nupirktoji 
plati ir ilga tautinė juosta.

Iškilmių dieną mudu išvažia
vom į Vilnių. Automatrisė iš 
Kauno į Vilnių nuveždavo per

ERDMONO SIMONAIČIO 
PADĖK A 
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Baigęs savo kelionę po S. Ame
rikos kontinentą ir sugrįžęs į 
Europą randu malonią pareigą 
išreikšti savo širdingiausią pa
dėką Amerikos ir Kanados lietu
vių visuomenei už parodytą di
delį susidomėjimą Maž. Lietuvos 
klausimais ir už nuoširdų mano 
priėmimą.

Prisibijodamas, galįs aplenk
ti kaikuriuos Maž. Lietuvos bi
čiulius, dėkoju bendrai visoms 
lietuviškoms organizacijoms, jų 
pirmininkams bei valdybų na
riams, ALTo vadovybei, mūsų 
Nepriklausomos Lietuvos įgalio
tiems atstovams, lietuviškai 
spaudai, visoms lietuvių trem
tinių gerbūviui ir Lietuvos iš
laisvinimui dirbančioms institu
cijoms? pavieniems tautiečiams, 
rėmusiems ir globojusiems ma
ne kelionėje, ir visiems aukoto
jams, aukojusiems Maž. Lietu
vos lietuvybės išlaikymui ir jos 
vadavimo reikalui. Ypatinga 
padėka tenka Kanados M. L. B.

V-bai, kuri mane iš- 
sudarė sąlygas mano

iš keliones Įsitikinęs,

D-jos p. 
kvietė ir 
kelionei.

Grįžau
kad didžiai lietuvių daugumai 
Maž. Lietuvos klausimu galėjau 
duoti žymiai- realesnį vaizdą bei 
pašalinti neaiškumus. O tai ben
drame mūsų darbe juk labai 
svarbu.

Grįžau taip pat įsitikinęs, kad 
Maž. Lietuvos likimas rūpi kiek
vienam susipratusiam lietuviui, 
kad jis jos klausimais domisi ir 
mažlietuvių kovas rems visu 
nuoširdumu ne tik dabar, bet ir 
tada, kada Maž. Lietuvos klau
simas bus pradėtas spręsti tarp
tautinėje plotmėje.

Dar kartą visiems Kanados ir. 
Amerikos Maž. Lietuvos rėmė
jams ir bičiuliams išreikšdamas

savo nuoširdžią padėką noriu už
tikrinti, kad M. L. T-ba kovoja 
už visas lietuviškas žemes, o 
kartų ir už didesnę ir gražesnę 
Lietuvą, ir toliau nepalaužta va
lia darys viską, kad būtų reali-

zuotas šis per antžius gaivina
mas lietuvių tautos troškimas.

Erdmonas, Simonaitis, 
Maž. Lietuvos Tarybos 

Pirmininkas

TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES:
Čiurlionio Ansamblio jdainaviniai 

Albumas .$10.00

Chicagos Vyrų Choro įdainavimai 
Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
jskambinimai

$5.00
Užsakymus ir pinigus siųsti: 
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Assad atliko uždavinį
IGNAS J. ŠEINIUS

( Tęiinyi ls pereito numerio )
IV

Saulei nusileidus, patraukė iš kalnų, iš 
šiaurės ir rytų, gaivus, vėsus vėjas. Atnešė 
saulės iškepintam, išprakaitavusiam mies
tui diemedžio, magnolijos, geltono, kvapaus 
rodedendrono ir ... laukinių svogūnų kvapą. 

^Viduje aptroškę gyventojai pasipylė oran. 
^Pripildė gatves, bazarus, išvystė gyvumą 

miestą ruošiant didelei šventei.
Mėlynais darbo rūbais įsivilkę elektri

kai narstėsi augštomis raudonomis kopė
čiomis ir tiesė palei narhų karnizus, langus 
ir durų adverijas lempučių girliandas, žy
mesnėse gatvėse ir aplink valstybinius ar 
turto ir kilmės žmonių namus.

Balkonuose lėtų, labai lėtų judėsiu vy
rai, neretai barzdoti, mėgino kilimus, kurie 
geriau tiktų iškabinti iškilmių dieną. Vietomis 
būrėsi žiūroviai ir žinovai gero skonio. Prie 

^u taikėsi kišenvagys, iš skersgatvių kulnia- 
Wro basi’ ir tyčia ar netyčia sukiurę elgetos.

Elgetų vaizdo sužadinta, sujudo daiktaiB 
pėsčioji ir raitoji policija. Angliškai unifor
muota ji kalbino elgetas šiomis dienomis gal .tik taip sau pasiėmė?

do 
to

Kgeram skoniui
YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS

ir

K
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vieną valandą. Kalbėjomės nuo
širdžiai, bet linksmybės nei vie
nas nejautėm. Po kurio laiko, 
labai atsargiai, Gražina ėmė tei
rautis, kokia bus toji mano svei
kinimo kalba. Aš nebuvau tos 
kalbos pasirašęs, bet galvoje tu
rėjau jos visus žodžius. Supra
tau Gražinos atsargumą, tad 
trumpai savo kalbą jai papasa
kojau. Ji su atsidėjimu išklausė, 
o tada po valandėlės tarė:

— žinai, Staseli, nebus blo
gai. Aš nemanau, kad tokia kal
ba galėtų juos užgauti.

Betgi mes buvom didžiai nai
vūs, mes jokio supratimo netu
rėjom, kas po poros valandų 
mudviejų laukia. Kai nuvažia
vom į Vilnių ir atsiradom teat
re — ten jau buvo tokių svei
kintojų, kaip mes. ištisa virtinė. 
Visi jie atėjo su adresais, su 
didžiuliais plakatais, su margais 
raštais, kurie, lyg būtų iš anks
to susitarę, bylojo vis tą patį: 
Dėkojam Stalinui, Dėkojant Ko
munistų Partijai, Dėkojant Rau
donajai Armijai, Sveikinam So
cialistinį Tarybinį teatrą ... Net 
ir kauniškės dramos sveikini
mas, kurį atvežė E. Žalinkevi- 
čaitė, ir. berods, V. Dineika, bu
vo kupinas tų pačių sakinėlių. 
Mane išmušė prakaitas. Aš pa
mačiau, kad Operos pasirodymas 
bus seno stiliaus — bus nesusi
pratimas šitoj plakatų ir bana
lių frazių jūroj. Aišku, jaudino
si ir Gražina Matulaitytė. Bet 
mes abu tylėjom ir laukėm iš
kilmių pradžios ...

(B. d.)

Klausimai pylės, namirai žiūrėjo j pra
važiuojantį automobilį, į du, ir vienas į kitą. 
Kas nepakankamai vakarietiškai buvo iš
auklėtas, krapštė barzdą ar pakaušį. O ame
rikietė grožio karalienė, ir nežinančiam apie 
tai graži, pratusi prie minios ir minios ova
cijų, mosavo ranka į gatvės abi puses. Kil
niai triumfaliai, viso patrauklaus veido šyp
sena, lyg ji būtų gavus antrą ar kelintą vy
rą, o ne vyras ją. Daugiau ar mažiau vaka-

pakentėti, gatvėse nesirodyti. Jų nedaužė 
nelupo, kaip reakcinio rėžimo metais.

Iš pietų sulėtintu greičiu įvažiavo Serab- 
Nugalėtojo gatvėn žalvario spalvos spor-
automobilis. Iš užpakalio buvo pririštas rietiškai išauklėti namirai dar mažiau su- 

toks pat, tik tamsesnės žalios spalvos, su 
amerikietiška 
bet be gyvos dvasios. Užtat priešakiniam, ] 
visai atviram, sėdėjo prie vairo pats vidaus . 
reikalų ministeris Assad paša. Su saulėtai 
geltonplauke ir, skaitaveide užsieniete greta.

Visą ilgąją Serabdo Nugalėtojo gatvę, 
iš apačios augštyn, perėmė ir susidomėjimas 
ir nustebimas. Kur skubinę ar taip sau pra
sivėdinti ar pasižmonėti išėję debridaniečiai 
sustojo, nustojo šalygatvių briaunomis. Se- ' 
nos mados moterėlės praskleidė kiėk veido 
gaubtuvus^ kad tik geriau matytųs. Lem
pučių girliandų kabintojai ir kilimų dekora
vimo meisteriai atsigrįžo nuo savo darbo..

— Kaš atsitiko^ Kas Assad pąšai atsi- 
ko? Su užsieniete, su amerikietę savo auto-

Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus ■ 
gamintas 2000 laipsnių ugnim!

žmonės klausia "Kodėl Stroh’s turi tokį pui
kų skirtingą skonį?’’ Atsakymas yra leng
vas. Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus 
gamintas virš atviros ugnies ... vienintelis 
Amerikos alus gamintas 2000 laips. ugnim. 
Pamėginkit Stroh’s šiandien ir atraskit pui
kų ugnim gaminto alaus skirtumą.
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Amerikos vienintelis 
alus ugnim gamintas 

2000 lapsnių.
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šviesesnis!

Dabar už vietines kainas

Kassiri, ne taip sau kur norėsi paimti mo
ters, vieno vyro ir vienos žmonos šalininkės?

Parvažiavęs Assad paša įvažiavo kie
man, išlipo ir padavęs ranką padėjo išlipti 
Miss Harrington.

— Elgkis lyg būtumėm geriausi drau
gai, lyg būtumėm susimylėję, — prašė jis.

— Pasistengsiu, pasitikėk manim. Man 
pradeda darytis įdomu, kuo ši diena baigsis.

Vilos salione jau buvo įžiebta
Bet tarnas, paslaugus negras Jobu, nepasi
tiko nei šį kartą. Assad spėjo, kad Kassiri 
dar ir dabar turėjo tarnams nerodomų sve
čių. Nepasitiko nei pati, išgirdus vyrą grįž
tant beveik įprastu laiku. Matyt šahpuras 
Niršau, pasigėręs savo šelmišku laimėjimu, 

o ilsėjos ir gėrėjos ...
svetima žmona. Padūkęs rodė, kad jam vis
kas galima. Nebaisu nei tėvas šahas, nei t
juoda grėsmė valstybei, o dar mažiau jos 
vidaus reikalų ministeris, tvarkos ir įstaty
mų saugotojas.

Įsilėkusios, mintys užvirė Assado vidu-

šviesa.

gėrė salione arbatą. Geru skoniu užkan
džiaudami rytietiškai (saldintais vaisiais. 
Niekas jiem iš rankų neiškrito, pamačius įei
nant Assadą. Jo grįžimui jie buvo pasiruo
šę. Tik kas galėjo laukti Assadą grįžtant, 
taip, tokiu būdu? Su kaip iš dangaus nukri
tusia. padoraus grožio ir aiškiai įsimylėjusia 
mergina po ranka!

šahpuras Niršau vyriškai atsistojo pir

mas, nors augšta padėtis leido jam ir sėdėti. 
Kassiri pasidarė sunku atsistoti tiek greitai, 
kaip dera šeimininkei pamačius viešnią.

— Aš turiu j tave reikalą, labai svarbų,
— sako Niršau valdydamas save.

— Gerai žinau, — pastebi Assad paša 
ne labai paslėptai dviprasmiai. — Tik leis
kit pirma jus supažindint su 
Daisy Harringtoų. Amerikos 
ne.

' X

Kaip savaime užsidegusi
ir atsitiesė šahpuras Niršau. Gero 
jimo kiautas čia nedaug atlaikė.

'— Sveikinu Tamstą, tolimos Amerikos 
grožio žvaigždę, padarius mano,kraštui tokią 
garbę,'' — skubina šahpuras, pajutęs savo 
reprezentacines pareigas.. • .

— Tamstos kraštas paruošė man neko
kį priėmimą, —.'nustato J i'vėsiai rėzervuotai ‘ ■ 
ir šiltai prisiglaudžia prie Assado. — Jei ne‘. 
Ben Nahimo atsakingas tarnybinis prama- 
tymas ir nepaprastas pasiaukojimas,

prato. Reagavimo klausimą sunkino ir vidaus 
reikalų ministerio asmuo ir svetimšalės nie
ko sau pasireiškimas ir tai šen. tai ten gau
sėjanti policija.

Ties vienu raitu policininku, jau netoli 
vidaus reikalų ministerijos rūmų, sustabdė neskubėjo namon. 
Assad paša automobilį. Policininkas prijojo, 
pasilenkė ir palenkė savo juodą arabišką žir
gą. Ranka prie ausies išklausė parėdymo ir 
paskum šovė' raitas policijos vyriausioji bu
veinėm ■ . • .

. Tokiu pat lėtu greičiu, kaip anksčiau,
lyg savo svetimšalę gražuolę. būtų norėjęs . je. Bet visdėlto regimai šaltai padavė jis sįi- 
parodyt kiekvienam, Assad paša Ahmado 
Dydžiojo gatve nuvažiavo toliau. Savo rezi
dencijos link. ■

— Vežasi antrą, ne, kur tau! ketvirtą 
mobilyje pačiam mieste? Ar jis. vienos žmo- žmoną namon,' 
nds šalininkas, ėmė.ir vedė antrą žmoną? O. kitam. — Bus nieko sau 

automobiliu. Tik kažin- ar

vėliavyke, drižai žvaigždėta,

vo pasiaukojimu ‘įgytai sąjungininkei ranką 
ir abu nulipo laiptais' augštyn. Spausdama 
išgelbėtojo ranką į save, Daisy Harrington . 
jautė, kas su juo dėjosi. Tik' tiek šiandien

- kuždėjo žmonės vienas -'išgyvenusi, ji nieko daugiau nebijojo. . 
kitą atsisėdę, 
ir jos svečias

žmona, su savu Patogiai vienas priešais 
Asfsad atsiklausė , visą pasaulį apmiršę, ..Kassiri

t
■S

v.‘ 1; r.

Jos' Skaistybe 
grožio karalie-

žvakė nušvylo 
išauklė-

bū-

V
I t ■

>

r

■ k
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DIRVA

I

bei
1) duoti

9,

rei-

ir spaudos žmonės išėjo, 
paskutinius atsilankiusius 
Suspausta, sulaužyta, pasi-

ide- 
ta-

ir dirban- 
bei jų va- 
pastovyk-

jieš- 
ir su

ateiviai, 
istorijon 
jie į šį 
troškimo

Liuteronų 
kuri yra 
Sąjungos 

Federation)

Skaučių pastovyklei vado-
- pasktn. D.

Seniausias ir'gražiausiai iliu» 
cruotas lietuviškos minties žur

nalas.

*■» ■ ICOI1 uyov -Ujiu į * į - - —

kur 1952-trų metų Toronte įvykusio'mokslo metus, kada moksleiviai

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS 

CHICAGOJE

Pasiuskit
10 c. pieno, 

• sąrašui, ku-
’• ris parodo

KAIP!

PASIKEITIMAI ASS VYDŪNO 
ŠALPOS FONDE

Akad. Skautų Sąjūdžio Dr. 
Vydūno vardo šalpos fondo
kalų vedėjas fil. vet. gyd. K. 
Kasperavičius perdavė savo pa-

— Gali .tikėti ar manyti, ką nori
— Bet... Bet vienas tavo poelgis labai 

giliai mane paveikė. Kai tu pirmą kartą na
mon grįžęs... pra vėrei užuolaidas į... Aš 
mačiau tave.

I

Lietuviams evangelikams NEPRIKLAUSOMVJU
SUVAŽIAVIMAS

SUDAROMAS LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ LIŪTE RO N Ų 

CENTRAS AMERIKOJE

Lietuvių Evangelikų Liutero-
Bažnyčios Vyriausios Tary

bos Pirmininko bei Senjoro įga
liotas. š. m. rugjūčio mėn. 1 d., 
Chicagoje. buvau sušaukęs Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų 
Bažnyčios Vyriausios Tarybos 
nariu, gyvenančių Amerikos 
kontinente, posėdį. Posėdžio da
lyviai I eveik vienbalsiai pasisa
kė už lietuviu evangelikų liute
ronų centrą ir to sudarymo bū
dą Amerikoje. Nutarta pasilikti 
glaudžiuosi! santykiuose su Lie
tuvių Evangelikų 
Bažnyčios vadovybe, 
l’asatdio Liuteronų 
.iLlltheran \Vorlil
narys.

'Dėl didelių nuotolių ir dar ne
aiškios lietuvių evangelikų liu
teronų parapijų organižacinės 
padėties negalint kol kas su
šaukti visų lietuvių evangelikų

Bažnyčios Vyriausios Tarybos 
Įgaliotinis Amerikoje.

Chicago,
1951 m." rugpjūčio mąn. 9 d.

Žmogaus prigimtis yra 
koti savos minties draugų 
jais bendradarbiauti. Toks ben
dradarbiavimas duoda progos 
gilintis į kasdieninius ir gilesnes 
gyvenimo problemas, kad jas 
nuodugniau supratus.

Pasižiūrėję j lietuvių protes
tantų jaunimo praeitį matome, 
kad jis gana gyvas, nežiūrint 
gyvenimo sąlygų. Tėvynėje mū
sų jaunimas kas metai ruošdavo 
giesmių šventes, dalyvaudavo 
bažnytinėse šventėse, iškylauda-, 
vo. Vos atsidūręs tremtyje, šis 
jaunimas, nebodamas nepalankių 
sąlygų, parodė nepaprastai daug 
energijos ir iniciatyvos besibur- 
damas Jaunimo Rateliuose ir 

liuteronų parapijų bei parapiji-jbendromis? jėgomis ruošdamas 
nių vienetų atstovų suvažiavimą įvairius kursus ir suvažiavimus, 
arba sinodą, esame priversti lai- Keliems metams prabėgus ir 
kelis" 1918 m. (Imbshausene)' pasiskirsčius po dar didesnius 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų plotus, išsiilgimas susitikti su 

pačios minties jaunuoliais 
didėja. Nebūtų tai lietuviš- 
jaunimas, jei nepažintų to- 
ilgesio ir jei nežinotų kaip

Po ilgų savaičių laukimo ry- kelti lietuviškąjį skautavimo ly
tinio pakraščio — I-jo JAV ra-*gį, nes stovyklon. kartu su gau7 
innrv ebunUii iv alrantou notrn Izna ' olm'n *.•«...»-»•••*» o iv » j niuuvujuiD ouva&iuuo 

ir patyrę vadai, ir 3) stovyklon 
suskrydę skautai ir skautės už
megs platesnius tarpusavio ry- 
šius, bendraus lietuviškoje dva
sioje, domėsis lietuviškais pa
pročiais ir tradicijomis,, prikels 
lietuviškąją dainą. Visi — vie
nos didžiulės skautiškos šeimos 
sesės ir broliai pasijus žengia 
tėvynės keliu.

Stovykla bus paskirstyta į dvi 
— skaučių ir skautų postovyk- 
les. Ji būsianti pravesta skau
tiško darbo nuotaikoje pagal 
skilčių sistemą. Tarp skilčių 
vyks pažangumo vasžybos, kas 
padės visiems gyviau įsitraukti 
į stovyklinį gyvenimą.

Visai šiai stovyklai vadovaus 
bostoniškių Senųjų Lapinų ener
gingasis vadas — pasktn. Algis 
Banevičius, o daugumą ir kitų 
raktinių postų užims lapinai. 
Stovyklos vyr. ūkvedys — vyr. 
skltn. č. Kiliulis ir pionierių va
dovas — skltn. R. Briedis. Skau
čių ir skautų religiniais reika
lais rūpinsis sktn. kun. J. Vaiš-

Sinodo nutarimo: "Negalint su-'tos 
šaukti Sinodo metams (trims) j vis 
praėjus. Vyriausia Bažnyčios kas 
Taryba veikia toliau iki bus ga-Įkio 

Įima sušaukti Sinodą ir vykdyt; jį patenkinus. Jau 1950-tais me
ilauju* rinkimus” (Ištrauka išjtais jaunimo būrelis iš Chicagos 
Statuto). Tokiu būdu LELBB išsiruošė ekskursijai į Torontą. 
Vyriausios Tarybos nariai, 1 
ir dabar bebūtume, turime eiti 
savo pareigas. Bet mūsų specia
liems bažnytiniams reikalams 
aptarti sudarytina LIETUVIŲ 
E V A N G E L1K Ų L1U T E R O N Ų 
TARYBA AMERIKOJE. Tuo 
tarpu šiuo principu:

a. Pagrindą sudaro LELB Vy
riausios Tarybos nariai, gyveną 
Amerikoje (ir Kanadoje),

b. Ex-ofie.io įeina lietuvių 
evangelikų liuteronų kunigai, ir

c. Kooptuojami lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijų arba 
parapijinių vienetų , rinkti pir
mininkai.

šiai Tarybai vadovauja Lietu
viu Evangelikų Liuteronų Baž
nyčios V ice-Sen juras-Vyriausios 
Tarybos vicepirmininkas ir įga
liotinis Amerikoje.

Todėl nuolankiai prašau pra
nešti parapijų arba parapijinių' n.včiose. 3:00 vai. 
vienetų pirmininkų vardus ir mo atidarymas, 7:0l) vakare — 
pavardes iki š. m. rugsėjo mėn. religinė — kultūrinė programa. 
15 d. šiuo antrašu: Rev. A. Tra^parengimai vyks Chicago Park- 
kis, 61i)5 So. Green St.. Chicago distriet Field Ilome, 65 ir S. 
21. III. Ručine Sts. kampas. Svečiai yra

Vice Senjoras kun. A. Trakia, kviečiami dalyvauti vakarinėse 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų dalyse su sceniniais pasirody-

jono skautai ir skautės'netrukus siais stovyklautojais suvažiuos 
.sulėks puikion stovyklon pra
leisti smagias dienas gamtoje. 
Dabar yra tikrą paruošiamųjų 
darbų pjūtis, nes jau užsiregis
travo per 160 stovyklautojų. Tai 
vis skautiškasis jaunimas iš 
Bostono, New Yorko, Worceste- 
rio, Elizabeth (N. J.) ir kt. Lau
kiamos sesės ir iš Philadelphijos
— pasiskubinkit registruotis!

Stovykla bus netoli pilgrimų 
žemės, t. y., Plymouth, Mass., 
kur 1620 metais į Amerikos 
krantą išlipo pirmieji 
Jie pateko šio krašto 
kaip tėvai pilgrimai, 
kraštą atvyko laisvės 
vedami.‘Jie norėjo būti sau žmo
nės. O šią vasarą ton apylinkėn 

'sulėks lietuviai skautai-tės, ku
rių tėvai yra moderniųjų laikų 
pilgrimai šiame krašte.

Stovyklos adresas:
Child, Mannomet, Mass. Puikia
me pušyne yra ten išdėstytos 
patogios stovyklavietės. Vienur 
stovyklaujama kabinose, kitur 
statomos palapinės, šalia sto
vyklos jaukus, sakytum dzūkiš- nys, SJ, ir kun. J. Pakalniškis, 
kas, ežeras, apsuptas pušyno. Už 
mylios kitos Atlanto pakraštys vaus: komendante
— garsioji Cape Codo vasarvie- Barmūtė, programos vedėja — 
tė, su balto smėlio kopomis. vyr. sktn. L. Čepienė, adjutantė

Stovyklos laikas: rugpjūčio 28 — N. Stadalnikaitė, vyresniųjų
— rugsėjo 6 dienos. Laikas ne
parastai patogus — prieš pat

suvažiavimo dalyviai pageidavo, 
kad sekantis suvažiavimas įvyk
tų Chicagoje, ir paprašė tuo rei
kalu rūpintis kun. A. Trakį, kun. 
P. Dilį ir kitus. Jų iniciatyva su
darytas Lietuvių Evąngelikų 
Jaunimo Suvažiavimui Ruošti 
Komitetas Chicagoje. Komitetas 
rinktas iš visų Chicagoje esen- 
lių lietuvių evangelikų (liutero
nų ir reformatų) parapijų jau
nimo.

Lietuvių evangelikų jaunimo 
suvažiavimas įvyks Chicagoje, 
š. m. rugsėjo mėn. 4-6 dd. (La
imi" l)ay savaitgaly). Temą pa
sirinkome: "Mūsų viltis Kristu
je”. Programoje numatoma: IX 
— 4 d. 8:00 vai. vakare — susi
pažinimo pobūvis su programa, 
IX — 5 d.. 9:00 vai. ryto — Bib
lijos valandėlė, 10:30 vai. iki 
2:00 vai. pamaldos įvairiose baž- 

o.... i — suyažiavi-

ir studentai baigia , savo darbus 
ir nori atsipūsti prieš mokslo 
pradžią. O Darbo Dienos savait
galis" suteiks progą 
tiems skautams-tėms 
dovams-vėms jaukiai 
lauti.

Stovyklos tikslas:
progą lietuvių skautiškajam jau
nimui iš tolimųjų apylinkių su
eiti draugėn, pasidalinti savo 
atsiekimais ir rūpesčiais, 2) pa

mais grupėmis (kaip choru, tau
tinių šokių grupe) arba pavie
niai (deklamacijomis,- instru
mentais) ir pan.

Kiekvienas jaunuolis-ė yra 
kviečiami pasiryžti nugalėti vi
sas kliūtis kiek ir kokios jos 
bebūtų, kad galėtų dalyvauti 
šiame suvažiavime.

Visais suvažiavimo reikalais 
prašome kreiptis į p. Martyną 
ž v i 1 i ų šiuo adresu: 3650 
Soiith Hoyne Avenue, Chicago 

Illinois. Telef. FR 6-6385.
1954-tų metų Lietuvių 

Evangelikų Jaunimo 
Suvažiavimuo Rengti 

Komitetas

skaučių draugininke — pasktn. 
D. Ruseckaitė ir ūkvedė — p. A. 
Sčesnulevičienė.

Skautų pastovyklei vadovaus: 
komendantas — vyr. pkiltn. V. 
Pileika, programos vedėjas — 
vyr. skiltn. A. Levinas, skautų 
vyčių draugininkas — vyr. skilt. 
R. Kezys ir ūkvedys — paskltn. 
R. Tamošiūnas.

Darbo Dienos savaitgalį šioje 
stovykloje šaukiamas JAV 1-jo 
rajono skautų vyčių ir kandida
tų sąskrydis — iškyla. Tokį pat 
sąskrydį turės ir vyresniosios 
skautės.

Stovykloje dalyvaus ir prisi
dės prie programos pravedimo 
patyrę skaučių-tų vadovai: vyr. 
sktn, V. Čepas, sktn. kun. S. 
Yla, sktn. prof. Ig. Končius, 
sktn. E. Gimbutienė, sktn. K. 
Marijošienę, sktn. K. Jonaitis, 
sktn. L. Končius, psktn. K. Ne
nortas ir kt. Laukiama ir dau
giau vadovų ar senųjų skautų- 
čių viešnagėm

Pasaulinės istorijos bėgyje 
yra pastebimas įvairių vertybių 
bangavimas. Troškimas laisvės, 
religijos iškėlimas virš visko, 
nacionalizmas,. įvairios . filosofi
jos, ir kt. žmogaus gyvenime 
vaidino ar tebevaidina labai žy
mią rolę. Vienos iš tų vertybių 
žuvo istorijos bėgyje, kitos te
bėra su mumis. Tikslu jomis gy
venti bei jas įgyvendintį, kūrėsi 
jau aiškiai apibrėžtos ideologi
nės ar neideologinės grupės.

Laikui bėgant, bendradarbia
vimo praktika parodė, kad kai- 
kurios iš tų grupių randa vienos 
kitūĮse vertybių, kurios pačios 
organizacijas, nors ir neoficia
liai, tačiau, visgi jungia, o jų 
nariai dažnai suranda bendrą 
kelią įvairiuose klausimuose. Iš 
kitos pusės, eilės metų darbo pa
tirtis parodė kitą grupę, dažnai 

. sutariančią su pirmąja grynai 
organizacinės veiklos srityje, bet 
jau aiškiai skirtingų, apibrėžtų 
pažiūrų ideologinėje plotmėje.

Taip su laiku studentijos gy
venime išryškėjo dvi grupės, 
aiškiai išsiskiriančios viena nuo 
kitos. Viena jų," Studentų Atei
tininkų Sąjunga, buvo aiškiai

• apibrėžta organižacija savo ide-
• ologijoj pabrėžusi vieną religiją, 

katalikybę, kita gi, susidėjo iš 
akademikų skautų, tautininkų, 
varpininkų ir kitų pažiūrų jau
nimo, visiškai nepriklausomų, 
buvo be organizacinės struktū
ros, tačiau, vienos kurios reli
gijos savo ideologinių gairių pa
grindu neakcentavo, o verčiau 
paliko tai atskiro asmens nuo
žiūrai. (Skautai, tiesa, savo 
ologijoje pabrėžia religiją, 
čiau, ne kurią nors vieną).

Esant tokiai padėčiai, 
įvertinant jos trūkumus, gimė 
Nepriklausomųjų Studentų Są
jūdis, kurio atstovai dvejis me
tus vadovavo tremties studenti
jai. Savo kūrimosi stadijoje Są
jūdis buvo daug kartų įvairiai 
kaltinamas; o kaltinti, buvo len
gva, nes Sąjūdžio pradžia, kaip 
ir kūrimosi kiekvienos organi
zacijos, turint galvoje apjungi-

mą žmonių su tiek skirtingų pa
žiūrų, yra labai sunki. Tačiau, 
nepaisant tų pažiūrų gausumo, 
kelios Sąjūdžio savybės savo na
rius jungia ir, tikiu, tą ryšį dar 
daugiau sustiprins artimoje atei
tyje. Tos savybės tai sugretini
mas iš mūsų dabartinės padė
ties išplaukiančio lietuvybės 
klausimo ir žmogaus įsitikinimų 
neliečiamumo. Sąjūdis, laikyda
mas kovą dėl tautos išlaisvini
mo savo augščiausiu tikslu, ti
kisi apjungti visą liberalesnių 
pažiūrų'jaunimą, lavintis visuo
meninio, politinio," ir kultūrinio 
veikimo srityse, ir, galbūt, išei
ti už studentijos ribų, dedant 
pastangų bendradarbiavimą vie
noje ar kitoje formoje išsinešti 
studijas pabaigus. Sąjūdis ypa
tingai pabrėžia ateities veiklos 
bei jai pasiruošimo svarbą.

Su tokiomis nuotaikomis bei 
viltimis bus vykstamą j p. J. 
Bačiūno vasarvietėje (Tabor 
Farm, Sodus, Mich. rugsėjo 7-10

d.d.) rengiamą Nepriklausomųjų 
suvažiavimą. Savo darbo pro
grama . suvažiavimas žada bij^h 
(denu iš svarbesnių įvykių lietis 
vįų akademikų gyvenime. Tikiu, 
kad kiekvienas dalyvis, įvertinęs 
.šių dienų padėtį ir daug ap
imančios akcijos būtinumą, vyks 
j jį su nuoširdžiais ir konstruk
tyviais planais bei pasiūlymais- 
ir bus aktyviu talkininku šiame 
svarbiame darbe.

Leonas Sabaliūnas

MARGUTIS
{steigė kompozitorių?

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00 

Chicago 36. III. 
6755 So. VVestern Avė,

j

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

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

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6314

su daug 
proteino 
PIENO 
dieta

reigas fil. inž. K. Bertuliui, nes 
gavo naują tarnybinį paskyrimą 
į Green Bay, Wis. Naujasis fon
do reikalų vedėjas pasiekiamas 
adresu: 1572 So. Albany Avė., 
Chicago 23. III., telef. RO 2-8120.

Malonu pažymėti, kad šis 
fondas savo dviejų metų veik
loje įstengė materialiai remti 
studijuojančius skirdamas net .9 
stipendijas; 5 Vokietijoje stu
dijuojantiems ir 4 — JAV-bėse.

— SKS —

paocucrns 
FZDZRATION OF CL 
1012 Webct«r Avonuq 

Cavoland 1B. Oiri*

šiuo metu Tamstos liūtu suvalgyta.
1 . ■ - ‘

Kassiri. pasirūpink, kad viešniai būtų 
paruostas kambarys, — atsigrįžta Assad 
kaip senų laikų vyras į žmoną. — Miss Har
rington turės čia tavo globoje pasilsėti ir 
atsigauti po savo baisių išgyvenimų.

-— Gerai. — palenkė Kassiri galvą, savo 
pačios staigių ir netikėtų išgyvenimų jau 
palenktą.

Mažesnė ir trapesnė nei iš kažin kur 
atsiiadusi svetima moteris, ji jautėsi iki ke
lių pro ašių prasmegusi. Apgautas vyras, 
ertas apgauti, keršijo jai amerikietiška gro
jo karaliene, o šahpuras Nirsan, klojęs jai 

po kojų visą kraštą, dėl jos vienos atsisakęs 
vesti šahsenem Adilė, dabar... Dabar visas 
niekingai liepsnojo, padegtas kažin kokios 
dirbtinos, vienų metų karalienės. Bet ką ji, 
Rytų giliai jsišaknyjusios civilizacijos mote- 

daugiau galėjo padaryti, nei klausyti sa- 
v’yio?" šį" akimirksnį daugiau nei kažin 

kas nekenčiamo vyro..
Kassiri tarpduryje sutiktas, pagaliau 

mintie 
atsilankymą naujų svečiu, daug svečių.

Prigriuvo arti pusės saliono. Amerikos 
Jungtiniu Valstybių ambasadorius su pir
muoju sekretorium, Debridano policijos vir
šininkas su padėjėjais, krūva vidaus ir užr 
sienio laikraštininkų su fotografais. Ame-

rikietis ambasadorius maloniai buvo nuste
bintas, kad pats šahpuras pats pirmasis bu
vo atskubėjęs parodyti pagarbos jo laimin
gai išgelbėtai tautietei. Nežiūrint, kad jam 
netrukus reikėjo važiuoti parsivežti savo 
Krališkos Didenybės žmoną, šahsenem Adilė.

Paskui visų atsilankiusiųjų Kassiri, grį
žo -ilgai salionan. Skausmo sulaužyta, ne
atlaikomo žingeidumo atvesta.

Amerikoj pripratusi prie fotografų lan- 
duhio ir laikraštininkų įkyrumo, Daisy Har
rington, inteligentiška moteris, pasakojo 
trumpai, paprastai ir vaizdžiai. Dailiai ir 
grakščiai atsirėmusi savo išgelbėtojo rankos. 
Lyg jai po visų pergyvenimų dar būtų rei
kalinga drąsaus ir stipraus vyro atrama. 
Svarbiausia: ncrjjo visiems parodyti, kiek 
ji buvo dėkinga savo riteriškam ir skubiam 
išgelbėtojui. ■

— Kur man prisiminti smulkmenas! — 
gynėsi. — Generolas Peaeock norėjo išnau
doti derybų pertrauką ir parodyt man oazę,
jo anksčiau jau lankytą. Maniąu, kad tokią kiai atsiduso ir sėdo pasitaikiusion kėdėn, 

atsiradęs juodas lamas" Jobu pranešė - karštą diėhą bus smagu atviram automobi
lyje pasivažinėti kiek su mūsų delegacijos 
pirmininku. Pasirodžius oazėj liūtei su de- 
koratingais liūtukais, jam panoro Amerikon 
parsivežti grasią atmintį. Liūtė atrodė iš 
pradžių taikinga ir pilna žingeidupto.

patvirtino, kad -Miss Har-

rington, dar oazėj, jam lygiai taip pat pa
pasakojo.

Amerikos. Jungtinių Valstybių ambasa
dorius, laibas ir augštas vyras, išėjo du 
žingsnius priekin.

— Nepaprastai gaila Joe Peacocko, šau
naus vyro ir gero kario. Bet generolų, tau
tos papuošalų, šiuo metu mums .netrūksta. 
Amerikos Jungtinių Valstybių grožio kara
lienę renkam mes vienų per metus. Ir kad 
garbingasis Assad paša ją mums iš didžiau
sio pavojaus išgelbėjo, tegul būna jam visų 
mūsų nuoširdžiausia padėka.

Sutartini plojimai palydėjo ambasado
riaus rinktinius žodžius. Aptylus, jis priėjo 
prie Miss Harrington ir kvietė ją apsistoti 
ambasadoje. Pažadėjo savo ir savo žmonos 
visakeriopą globą ir vaišingumą. Daisy Har
rington atsigrįžo į Asjsadą.

— Kas man.daryt? Anksčiau tavo, Ben 
Nahim, kvietimą priėmus.

Nsošaliai nuo kitų stovėjusi Kassiri sun-

Rankose paslėpė veidą. '
Assad paša žviĮgterėjo į žmoną, į šahpu- 

rą Nirsaną, paėmė Daisy Harrington ranką 
ir sako: ■ .

lenktis jo reikalavimams. Grįšk atgal su am? 
basadorium.

Daisy Harrington paspaudė savo išgel
bėtojo abi rankas, paėmė ambasadorių po 
paranke ir išsekė jį.

Policininkai 
Lyg lydėdama 
dingo ir Kassiri. 
dariusi smulki.

. Liko šahpuras Nirsan ir Assad ptiša., 
Kaip du vyrai, turėję vienas kitam kaiką 
pasakyti.

"Bet kad ir iš anksto pasiruošus, reikėjo 
ir vienam ir kitam dar truputį pagalvoti.

šahpuras Nirsan, kresnas petingas vy
ras, žvalus, greitas veiksmui, įsižiūrėjo pro 
langą. Neskubėdamas atsigrįžo. Atsisėdo so
foje, kaip tinka namų augščiausiam svečiui.

— Gal turi ko "parūkyti ?
Nesakęs žodžio’, Assad paša atidarė ant 

"stalo sidabrinę egiptiškų cigarečių dė-. 
žutę, padavė. Sau pasiėmė. Uždegė ir augš- 
tam svečiui ir sau. Atsisėdo kėdėje. Kaip" vy
ras prieš vyrą,

Paleidęs .vieną' dūmą, kitą, šuhpuras 
Nirsan pradėjo:

— Ką aš ką tik čia mačiau, tai galbūt
— Tavo.'grožis deda tau.pareigas, riša tavo surežisuota komedija. Mane paveikti, 

tave daugiau" su 
šiaip. Turi" sektiAssad paša

tavo tauta ir kra'štu nei \ Namiristano vidaus reikalų ministėrįai 
savo krašto papročius ir niausiai būdavo, gabūs šposams

daž

• Assad stvėrė stalo briauną ir sužiuro į 
Nirsaną. Ne nužeminto piliečio ar pavaldinio 
akimis, o teisėjo.

— Tada aš pajaučiau didžiausią nusikal
timą prieš patį save ir savo ištikimus drau
gus. Tu parodei susivaldymą ...

— Nešnekėk apie jį. 1^^
— Tavo susivaldymą, visam kame, man 

reikėtų turėti. „
■ "šahpuraą atsistojo. •

— Aš važiuosiu parsivežti Adilė, tegul 
ją kalnai! Tegul apsidžiaugia senis tėvas. Ir 
krašto reikalai. Mes orientalai negalim gi 
leisti, kad mūsų veiksmus kreiptų moterys.

— Gerai darai, — kiek atlyžo Assad 
paša. • . -

■— Pažadėk man iš savo pusės viėnf 
daiktą: Nebausk Kassiri,. būk Šiuo atveju 
europietis. Ji-tikrai aukso m 
skirk jai saugoti patikimą ir 
eunuką.

(Pabaiga)
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"kombina- metais kolūkietis M.
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Assad

kolūkiečių veidai ir tonas 
kai minimos dykinėtojų 
neišdirbusių darbadienių

III.
grūdinių
keliu” kolūkis bai-

VALDO 
SIJĄ?

M. Kaganovič, žydas, 
pirm, pavaduotojas:

Vasarinių 
sėją "Lenino 
gė gegužės 20 dieną, įvykdyda- 

(Perkelta j 8 pusi)
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vien* 
atveja 
įc-pri^ 
kluJ^

skaudi dar viena 
kolūkio turto grobstė-
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šv. Lauryno upėj, prie Barnhart salos, iš JAV ir Kanados pusės, pradėtas didžiulės elektros jė
gainės statyba. Ji duos 300 myliu ploto pigią elektrą; Iš JAV puste statybą pradėjo N. Y. gu

bernatorius Thunias E. Deivey, gi”iš Kanados pusės ministeris pirm. L. S. Laurent.
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Be minėtų asenų, šių žinių au
torius mini dar ilgiausią eilę ki
tų asmenų, kurie Sovietų Sąjun
goj turi didelę įtaką.

Palyginus reikalo žinovų daug 
kartų patikrintus sąrašus, gau
namas toks vaizdas, kad tūlas 
svarbiųjų pozicijų skaičius iš 
žydų išslydo, bet jų įtaka yra 
dar tokia didelė, kad kalbas apie 
valdžios remiamą "antisemitiz
mą” tenka pečiais gūžtelėjus at
mesti.

Tačiau kiek rusų tautos didė
janti tendencija išstumti žydus 
iš vadovavimo yra pajuntama, 
autorius pramato, dar parašyti.

Iš Der Veg vertė J. Girnius

l ■■ : ■ '■
—’— I

ranka sodininkaudami! Ne, to
liau taip nebegalės būti, — tvir
tai pareiškia drg. KrušinSkas.

Ypatingo dėmesio reikalinga 
kolūkio gyvulininkystė. Kolūkio 
galvijų banda sumenkėjusi, kar
vių produktyvumas tiesiog juo
kingas. Naujoji kolūkio vadovy
bė pasiryžusi nedelsiant t.ą trū
kumą salinti, įsigydama gerų 
veislių galvijų, sudarydama su
tartis su kolūkiečiais auginti 
veršelius, o svarbiausia — pasi
gamindami pašarų.

Kilus kalbai apie kiaulinin
kystę, kolūkiečiai tik atsidūsta.

Vaizdingai . papasakojo apie 
kolūkio kiaulininkystę Tabariš- 
kio valstiečiai.

Pas mus kolūkyje užmenama 
tokia mįslė: kas riebiausias pa
saulyje? Ir atsakoma: malūni
ninko kiaulė, mėsininko šuo, ir 
Petraičio dvi karvės su telyčia.

Kas tas Petraitis? — klausiu.
— Kiaulių fermos šėrikas. Dar 

ankstyvesnio pirmininko pasta
tytas prie to darbo... Petraičio, 
šeriamoms kiaulėms gyvenimas 
nesaldus, tą visi žino, bet jo dvi 
karvės ir telyčia dailios. Už pie
ną susižeria gražaus pinigo ...

— Kodėl nekontroliuojate? 
Valstiečiai susižvalgo, sukos- 

ti, tyli. įsidrąsinęs vienas sako:
— Kai kas mėgino kontroliuo

ti, tik nieko iš to neišėjo ... Bu
vo sunlšę ir aktą — dingo ...

Įsidrąsino ir kiti. — Matai, 
tarhsta, Petraitis svetimo nepri
sileidžia prie kiaulių šėrimo: 
pats su žmona pluša ... Draugų 
nemaža turi... Privengiam pyk
tis ...

Atsisveikinant kolūkiečiai pri
dūrė:

— Jei ką rašysit, susimilda
mas nerašyk, kad' mes įsitaip' 
kalbėjom apie Petraitį... Visi 
apie tą jo kiaulininkystę pakal
ba, tik patyliukais... Nieko ne
padarysi ...

Iš tiesų, visas kolūkis skamba 
kalbomis apie Petraičio "nuo
pelnus” kiaulių fermoj. Kolūkie- 

rasti č*a* šneka apie kiaulių įtariamus 
■ nugaišimus, apie nurašymus. 
Bet vis "patyliukais”...

Tačiau kolūkio raštinėj jau 
nebe tokie baikštūs

— Pasidairysim. 
ninkystės fermose, 
ūkyje pasidairysim. 
kitomis akimis, ne kaip iki šiol, 
— sako naujoji vadovybė.

Kolūkis "Len.iso keliu" bun
da. Bunda kaip diegas po gilios 
šaltos žiemos. Kolūkiečius paža
dino ir paskatino jų energiją, 
įkvėpė drąsą ir atsakingumo už 
savo kolūkį jausmą įžymieji Ko
munistų partijos nutarimai. Ga
lingas partijos žodis, karštai re
miantis kiekvieną gerą pradą 
kolektyviniame kaime, kovojan
tis už žemės ūkio artelių ir jų 
valstiečių gražaus, šviesaus, iš- 

1 teklingo gyvęnimo ugdymą vis 
labiau pasiekia kolūkiečius, drą- 

' sina juos, kelia jiems 
' mą kovoti 
1 gyvenimą.
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Ar Rusijoj yra antisemitizmas?
V,?J.imą.’..^d?OrnUnlZmaS e8mėje|nė8 uždangos antikomunistinių .

asmenų ir bendrai pasireiškian
čių judėjimų .likvidavimą. Spe
cialus agentės pasaulinio komu- 
nizmo reikaluose. Moka 16 kal
bų. Nepaprastas asmuo pogrin
džio veikimo reikale, 1950 m. 
organizavo raudonuosius Indo 
Kinijoje.

V. Kaftamov, Sovietų S-gos 
augštesniųjų mokyklų ministe
ris.

Generolas K. Gorshenin, tei
singumo ministeris.

I, M. Borodin, spaudos šefas. 
K. Simonov, literatūrinių žur

nalų leidėjas ir aktyvus propa
gandistas.

Plotr Levickį, Tautų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas.

D. Manūilsky, faktinasis Uk
rainos diktatorius.
.. A. Korneičuk, rašytojas, So
vietinės Ukrainos respublikos 
prezidentas. '

A. N. Jakobson, Estijos ko
munistų partijos pirmininko pa
vaduotojas, de facto Estijos dik
tatorius.

N. Yakovlev, Sovietų S-gos 
Centralinio Komiteto mokyklų 
skyriaus vedėjas. '

Leon A. Orbeli, Mokslų Aka
demijos prezidiumo pirmasis 
pirmininko pavaduotojas. Moks
lų Akademijos biologijos sky
riaus vedėjas, Pavlovo Psycholo- 
gijos Instituto Leningrade di
rektorius ir Sovietų psychologų. 
biochemikų ir farmaceutų s-gos 
pirmininkas.

A. F. Joffe, Sovietų ■ Mokslų 
Akademijos prezidiumo narys, 
Psychotechnikos Instituto Le-1 
ningrade direktorius, Mokslų 
Akademijos Fizikos - Matemati
kos skyriaus vedėjas ir Moleku- 
liarinių įmonių komisijos pirmi
ninkas Maskvoje.

F. A. Rotstein, Britų komu
nistų vedėjo Andreiv Rothstein 
tėvas, Sovietų Mokslų Akademi
jos raudonųjų profesorių Insti
tuto direktorius. Britų ir rusų 
komunistų partijos narys.

Yu. P. Nasenko, Sovietų Mok
slų Akademijos, Istorijos ir Fi
losofijos skyriaus vedėjas, Rytų 
reikalams Instituto Indijos spe
cialistas. Komunizmui Indijoje 
vadovaujanti galva.

G. J. Levinson, Sovietų Moks
lų Akademijos, Istorijos ir Filo
sofijos skyriaus Rytų reikalams 
Instituto Kinijos specialistas. 
Jis kartu su Owen Lattimore 
yra komunizmo Kinijoje pribu
vėjas.

A. D. Danialov, Vyriausiojo 
Sovietų Prezidiumo narys.

F. T. Gusev, užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas.

S. Y. Fomiin, Statybos ir Kelių 
Tiesimo _ Mašinų ministeris.

P. A. Judin, Statybos ^medžia
gų — Industrijos ministeris. 
(Nemaišyti su daug svarbesniu 
— P. F. Yudin).

D. J. Fomin, Valstybės Mais
to ir žaliavų Rezervų ministeris.

Icig Feffer, žydas, laike karo 
Antifašistinio Komiteto sekre
torius. Rašytojas. Kada eilė žy
dų dėl atominio špionažo buvo 
suiminėjami, "’American Jewish 
Yerbook” 1950 m. vildamasis 
nukreipsęs dėmesį ir parodysęs 
komunizmą esant ne žydiško 
charakterio, rašo, 
Icig Feffer, žymus rusų rašyto
jas, esąą komunistų likviduotas. 
Deja, tuo tarpu Feffer patenkin
tas gyveno Rygoje (Jewish 
Cnronicle 1952, balandžio 25 d.) 
ir' sugrįžo 'Maskvon (Jevvish 
Chronicle 1953, balandžio 17 d.).

M. Leontiev, radijo komenta
torius, "Izvestija” redakcijos 
štabo narys.

Y. B. Levitan, pirmasis Mask
vos radijo kalbėtojas.

Izaak Zaltman, Traktorių-Pro- 
dukcijos vedėjas. '

I. G. Bolšakov, Filmų reikalų 
ministeris.

S. Gerasįmov ir Julius Rais- 
įnan:" vadovaujantieji filmų di-

l'o žinomo Pragos teismo, dvy- 
-Iiaus žymių aiasAvūs ąyuyLujų 
bueiiiiiuo, po Alina ruuaer pa- 
buniiinio Rumunijoje, ano par
imąs nasinas uei anuseniiasKų 
priemonių ' Bovieių sąjungoje.

įvyia niausimas ar u>Kia iuis- 
veb nova oovieįuose narai vyns- 
la.'

raip, ji vyksta. Tačiau tai 
nėra vaiuzios veuama Kova, bei 
priešingai, ta kova yra jos per- 
bvKiojama.

naiaas nuo laiko girdimas 
riksmas apie 'antisemitizmą' 
bovietuose yra, deja, tiK tiksiąs 
užmaskuoti lakią, kad komuniz
mas yra ne tik žydo Kari Marx 
kūrinys, bet ir tai, kad valdžia 
Sovietuose vis dar teoėra tos 

■jiacios tautybes rankose. Tiesa,, 
airouo,- kad Stalinas prieš mirų 
buvo pradėjęs rengti prieš tam 
tikrą žydų grupę "sukilimą ", bet 
tas buvo tik labai šiauraus mas
to ir trumpalaikis. Iš viso, So
vietuose komandą paduodančios 
viršūnės yra

Lazarus 
ministerio 
jo sesuo Roza buvo trečioji Sta
lino žmona. Sūnus Michail yra 
vedęs Stalino dukterį iš antrųjų 
vedybų — su Svetlana.

Molotov, Viačislav M., ne žy
das, užsienių reikalų ministeris. 
Jo žmona žydė, sesuo Sam Karp 
iš Connecticut, USA. Molotovo 
duktė yra žmona Stalino sūnaus 
iš antrųjų vedybų (Svetlanos). 
Tuo būdu Molotov, dėka savo iš
tekėjusios dukros, yra su Ka- 
ganovič šeima susigiminiavęs.

Vorošilov, K. E., ne žydas, 
Sovietų Sąjungos prezidentas, 
vedęs žydę.

Vladimir Ašberg. žymiausias 
bankininkas ir galiūnas užkuli- 
suose, užima tokią pat vietą kaip 
ir Baruch USA. Jis ir panašaus 
amžiaus yra: gimęs 1877 m. Bū
damas prezidentu Nya Banken, 
Stoc.kholme, 1912-1918 m., jis 
su IVarburg ir Schiff (Kuhn, 
Loeb & Co.) New York. finansa
vo revoliuciją Rusijoje ir 1921 
m. įkūrė Rusų Prekybos Banką. 
Dėka to jis tapo komunistinių 
finansų viešpačiu. Finansų atta- 
che Sovietų pasiuntinybėj Ber
ne, Šveicarija, apibudina jį, anot 
’ London Evening Star”, kaipo 
"nepaprastą vyrą Kremliuje” 
(Rugsėjo 0 d. Nr. 1948). Jis 
slaptai dalyvavo pasauliniame 
žydų kongrese 1948 m. Šveicari
joje. Pagal Major Jordans ”Dia- 
.ry”, Ašberg 1944 m. kovo mėn. 
.slaptoje misijoje siuntęs žydą 
Ylas A. Klenšten pas prrokomu- 
nistinį žydą multirriilionierių 
Herbert H. Lehman. Ašberg pa
gal "Chicago Tribūne” 1950 m. 
gegužės mėn. 29 d„ esąs vienas 
iš faktinųjų Rusijos valdytojų. 
Ašberg įpėdinis Stockholme esąs 
multimilionierius žydų finansi
ninkas Marcus VVallenberg. Pas 
jį, 1951 m. gegužės mėn. gale, 
atvyko pusžydė, buv. Sovietų pa
siuntinė madame A. Kollontay, 
kad atsiektų karo paliaubas Ko
rėjoje. Tuomet Raud. Kinija bu
vo arti pralaimėjimo (London 
Daily Express 1951 m. gegužės 
mėn. 26 d.). Po mėnesio Truman 
įsakė kovas Korėjoje sustabdy
ti, kad draugą Mao Tsetung ir 
Azijos komunizmą išgelbėtų nuo 
žlugimo.

Didelį vaidmenį vaidina visa 
eilė įtakingų žydų, štai -jie:

Prof. Mark B. Mitin, Sovietų 
Mokslo Akademijos narys ir va-. 
doVaujantis marksizmo teoreti
kas Rusijoje. Mark Mitin ir bu
vo galva anos "antisemitinės” 
kompanijos Rusijoje. Tikslai bu
vo šie: 1) žydams nedraugiškai 
nusiteikusius vokiečius laimėti 
savo pusėn. 2) Pakreipti Rusijos 
labui arabų ir bendrai Islamo 
pasaulio simpatiją. 3) Sumaišy
ti vis beaugantį amerikiečio gal-

yru zyuisaas.
ra»ci r. Yudln, vienas isl 

svarbiausių vyrų Musijome. Jis 
įuri siuos pustus; 1) Sovietų 
muksiu AKauemijos, istorijos ir 
iiiosonjos sKynaus veuejo pa- 
uejejas. z) ropuuarių moasumų 
■ėmimų leiuyKios komisijos an
trasis pirmininkas. 3) Komin- 
rormo įeiuziamo savaitraščio ' Uz 
pastovią taiką, liaudies demo- 
aratijos įauui , kuris spausdina
mas rtųmunijoje 2o kalbų, vy
riausias redaktorius. 4) Keliau
jantis pasiuntinys

svarinimą - sijojimą'.’, politinis 
patarėjas komunistinių satelitų 
reikaluose ir. likvidatorius. Hu
dui iuož m. buvo siųstas Bulga
rijon vietinę komunistų partiją 
"svarinti" ir protestantų bažny

čią Bulgarijoje išjungti.
. a. 1. Bavnentiev, tikrąja pa
varde Lippmann, bovietų špio
nažo šefas ir keliaujantis pata
rėjas satelitiniams kraštams. 
1951-1942 m. pasiuntinys Čeko
slovakijoje, kur jis suėmė ir nu
teisė mirti Slansky, Geminder 
bei kitus dešimt vadovaujančių 
žydų, čekų teisingumo ministe
ris to proceso metu buvo žydas 
dr. Stefan Rais. Nereikia ir mi
nėti, kad tas Lavrentiev ir Rais 
elgesys sukėlė didžiausią riksmą 
žydų įtakoje esančiuose Vakarų 
laikraščiuose. Deja, visiškai nė
ra įrodymo, kad Slansky, Gemin
der ir visi kiti iš viso buvo nu
žudyti. 1952-1953 m. Laventiev, 
kaipo Sovietų pasiuntinys, buvo 
Rumunijoje. Ten jis "pašvarino" 
ir suėmė žydę Anna Pauker, ku
ri nuo 1947 m. buvo Rumunijos 
diktatorė. Nors jis pats yra žy
das, nors Anna Pauker dėka 
žydų A. Bughici (užsienių rei
kalų ministeris) ir Chisinevsch 
(Broitman) diktatorė tapo, vėl 
kilo riksmas dėl "Sovietų anti
semitizmo”.

Prof. E. S. Varga, Sovietų In
stituto Tarptautinei Ekonomijai 
ir Politikai tirti vedėjas. Žymių
jų rusiškų leidinių redakcijos 
narys, pasiuntinys satelitinims 
kraštams ir likvidatorius. Jis 
1952 m. buvo siųstas Vengrijon 
komunistų partiją (kurią 90 G 
sudaro žydai) "pašvarinti”.

Uja Ehrenburg, propagandos 
šefas ir "Taikos judėjimo” ve
dėjas. Jis dažnai rašo ir antise
mitiškus straipsnius.

I. Nosenko, transporto ir sun
ktosios pramonės ministeris.

A. Yakovlev, buv. generalinis 
konsulas New York’e, Gold — 
Rosenberg špionažinlo žiedo gal
va. '

N. M. švernik, buvo Rusijos 
prezidentas ir politbiuro narys.

1 Dabar naujojo politbiuro narys 
ir visos Rusijos darbininkų są
jungos vedėjas.

1 A. F. Gorkin, ilgalaikis Augš-
■ čiausiojo Sovietų Prezidiumo se-
1 kretorius. Po Stalino mirties jis 

to posto nebeužims.
David Zaslavsky, laikraščio 

"Pravda" vyr. redaktorius. Kai 
reikia parašo ir antisioništiškus 
straipsnius.

David A. Raizer, Sunkiosios 
Pramonės Kūrimo ministeris ir 
nesenai išrinktas Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos Centra- 
linin Komitetan.

S. A. Lazovsky, Sovietų S-gos 
Informacinės Tarnybos direkto
riuj ir anksčiau Užsienių Rei
kalų ministerijos vėdėjas. Tei
singas vardas: Dridzo Lazovsky. 
Jis yia atsakingas už tai,' kad 
žinios išeitų tik tokios, kurios 
Sovietų S-gą rodytų esant dar
bininkų rojumi.

Prof. L P. Trainįn, žymiausias 
juristas Rusijoje.,,

Boris Stein, jam pavesta pa
rengti, Užsienio. Reikalų Mi
nisterijos diplomatų mokyklo
je, diplomatus.'Diplomatijos is
torijos specialistas. r •

Fratkin šmu|, 3 štabo šefas, 
kuris yra, atsakingas už geleži-

Lėktuvai, džipai ir žvejų laivai privertė būrius laukinių arklių plaukti per sąsiaurį iš Assateague, 
Md. salos. Tai buvo pramoga žmonėms.' bet ne tiems arkliams.

dykinėtojų, tinginių, 
torių”.

Kolūkyje "Lenino
Po trupučio tylos prašneko tvirtas- branduolys 

kolūkietis, atvežusis žinią apie 
traktorių.

— Prausiam pirmininkus, 
prausiam apsileidusius rajono 
darbuotojus, prausiam MTS ... 
Bet ir mes ne šventi. Sakysim, 
ir šiandien. Einant čia, vyrai 
bestovį prie kelio: akėję kvie- 
čiukus sustojo parūkyti, arklius 
pailsinti. Susistabdė, sako: "Kal
bamės, kas čia dedasi? Ar ilgai 
mes glostysime Petrą čigelską? 
Tai žmogus nenauda! Turi so
dybinį sklypą, kolūkyje išsiga
no, išsišeria dvi karves — pienu 
bizniauja kaip koks karvelis ... 
O ką jis už tąi duoda kolūkiui? 
Ne tik pats dykinėja, visokiomis 
kombinacijomis verčiasi, bet dar 
iš mūsų, dirbančiųjų šaiposi. 
Arba toks Povilas Akelaitis”...

— Ir aš norėjau bent kartą tą 
reikalą tvirtai kelti, karštai 
prašneko brigadininkas. Tokių 
linksmų dykinėtojų rasi po vieną 
kitą visose brigadose. Sąžinin
gieji kolūkiečiai jais kas dieną 
mums akis bado. Teisinga patar-j 
lė: "Viena patrakusi avis visą 
bandą gadina”. Ar ne laikas 
mums tas patrakėles avis čiupti 
už vilnų?

Siūbtelėja gūsis karšto pasi
kalbėjimo apie darbo drausmę 
kolūkyje. Iš sąskaitininko parei
kalaujamos knygos, prie kurių 
ratu nusvyra veidai. Iš sąrašų 
skaitomos pavardės kolūkiečių, 
pernai sąžiningai dirbusių kol
ūkyje; pavardės neišdirbusių 
darbadienio normos, pavardės

rektoriai Rusijoje.
S. Z. Ginsburg, Sovietų S-gos 

Valstybės Banko prezidentas.
K. R. Herzėnberg, Sovietų 

S-gos Prekybos Banko (TORG- 
BANI<) prezidentas.

A. G. Samuelenko, Sovietų 
S-gos Užsienio Prekybos Banko 
(WNJESH-TORG-Bank) prezi
dentas.

I. Yakob Simeinov, Sovietų 
S-gos Pramonės Banko (I’ROM- 
Bank) prezidentas.

keliu” yra 
sąžiningų 

kolūkiečių, kurie gerai yra įsi
sąmoninę, kad kolūkio ir jų pa
čių labas — tai jų sąžiningas 
darbas. Su pasigėrėjimu ir pa
garba minimi kolūkiečiai, turį 
savo sąskaitose apsčiai, kiti net 
iki 600 darbadienių: J. žerrfaitis, 
Rinkevičius, B. Martišius, Jur
kevičius, B. Žilinskas, šliuževi- 
čienė, J. Jonaitis, G. Danielie
nė, Z. Mitkuvienė ir dešimtys 
kitų.

Bet 
kinta, 
arba ■
normos asmenų — J. Jaras, B. 
Valašinskaitė, V. Žilinskienė, P. 
Graižys, O. Rinkevičienė, V. Bu
lota, J. Jasinauskas, O. Valaitis, 
dar kelios pavardės. Tai vis to
kie asmenys, kurie arba patys, 
arba kas iš jų šeimos nuolat 
"serga”, nuolat turi "savo ne
atidedamų reikalų" j miestą, pas! 
gimines... Kolūkiui praeityje 
skyrė tik savo laiko nuotrupas, 
normos neišdirbo.

Kolūkiečiai, minėdami apsilei
dėlius ir dykinėtojus, kartu pa
žymėjo. kad nusveriančioj i dau
guma neišdirbusiųjų darbadienių 
normos nėra nepataisomi. Iš es
mės tai darbštūs žmonės.

— Duokim jiems svarų dar- 
įbadienj, pamatysit, iš jų ne vie- 
1 nas išeis į pirmūnus, — teigia 
I vienas pokalbininkas.

Visi su tuo sutinka, bet ir 
nurodo:

Svarūs darbadieniai nenukris 
iš dangaus. Padarysim darba
dienius svarius tik patys savo 
darbu.

Kolūkyje 
žaizda: 
mas.

Kaltė 
kolūkio 
glemžė visuomenini turtą, ir sa 
vo sėbrus graibstyto jus dengė

Į tai pasigirsta balsas:
— Tų vadovų nebėra, o graib- 

Htytojai tebegrobsto. Ir nieko 
jiems negalima padaryti...

Su kartumu ir pasipiktinimu 
kolūkiečiai pasakoja apie tokius 
įvykius:

1952
Skučas naktį parsivežė į savo 
klojimą kolūkio rugių gubas ir 
išsikūlė.

Grobimą pastebėję, kolūkie
čiai apie tai pranešė kolūkio val
dybai, revizijos komisijai ir ra
jono produrorui.

Rajono porkuroras drg. Li- 
sinskas, pats dalyvavęs kratoje, 
radęs, kad rugiai iš tiesų pasi
grobti ir išsikulti. Kolūkiečiai 
laukė, kad nusikaltėlis bus su
draustas. Bet jie nusivylė ...

Praėjusią žiemą vieną naktį 
iš vieno kluono buvo pavogta 
nemaža kolūkio dobilų.

Pėdos rodžiusios, kur nuėjo 
vogtieji dobilai. Buvo pranešta 
kolūkio vadovybei ir atitinka
moms valdžios įstaigoms. Bet ir 
čia nusikaltėliai nebuvo 1.....1. 
Nesunku, suprasti, kokių ”pamo-’ 

( kų” gavo kolūkiečiai iš tų ir kitų 
neatidengtų ir nenubaustų įvy
kių, bet, deja, rajono vadovai 
to neįvertina.

Bedirbdami šiandien būtinus 
kolūkio darbus, kaip sėja, dirvos 
daržams ir kt., kolūkiečiai dai
rosi spragų ir duobių visame 
savo artelės ūkiniame pastate.

Pernai kolūkio buvo vandališ
kai. plėšikiškai eksploatuoti. Di
delė dalis sodo nuėjo kurui — 
išlaužytomis šakomis, šį pava
sarį dar nespėta sudaryti pajėgi 
sodininkystės brigada, kuri būtų 
dirbusi pavasarį būtinus Sodų 
priežiūros ir tvarkymo darbus.

— Su sodais pas mus iki šiol 
buvo taip: susidomime jais tik 
tada, kai nunoksta vaisiai. Tada 
puolam, plėšiam, laužom medžių 
šakas. Daug vaisių supūdom, 
daug į šalį nueina ... O paskui 
sodus vėl užmirštam: šakų neiš- 
genime. kamienai vilkūgiais. 
kaip šepečiais, apžėlę. Jei ken
kėjų nėra — gerai, o jei yra, tai 
taip pat nematom, nenaikinatn 
jų. O kokias pajamas turėtume 
iš sodų išmintingai, šeimininko
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

pateko pirmininkauti klastingu 
būdu. Už.ta klasta Bagočius bu
vo iš SLA išmestas.
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G R I G A I T I S IR SLA
Naujienų redaktorius

! šiurkščiai atsiliepė i
11 a ip-ninka Dirv o j 

seimo proga įrodžiau kai. 
savo maža saujele socialistu, pa
lenkdamas sandai ieėius. nuo, 
1929 3il metu pasigrobė SLA j 
savo kontrole. Pirmiausia. Gri
gaitis. kuris vis laikė įsikibęs ji 
SLA Apšvietus komisijos vado
vybe. nuo t,, laiko buvo žinomas 
kaip levynės cenzorius". Nie
kas' negalėjo SI.A organe Tėvy
nėje įdėti jokio raštelio kas bu
vo už. SLA reikalus. |,e( prieš 
Grigaičio šerstį.

Antį a. jei Grigai! is sako "nu
stebęs išgirdęs. kad sandariečiai 
1ai liaudininkai". pasakysiu. 
Grigaitis Tik dabar patiria, kad 
jis draugavo nežinodamas su 
kuo... Jis matyt įsivaizdavo, 
kad vedžioja tautininkus už. im

ies.

A. L. I. Sandara savo meti
niame seime. 1926 metų pava
sarį. oficialiai nutarė: "Nuo da 
bar laikysimės Lietuvos valstie
čiu liaudininkų programos ir 
politikos". Tą pat metų gale, po 
gruodžio įvykių Lietuvoje, kai 
l ieji sandariečiai-liaudininkai iš
braukė oficialiai iš Sandaros 
lautininkus. kurie ja.u ir taip 
nesiskaitė sandariečiais - baudi 
įlinkais. Reiškia, tautininkai 
sandariečiai ne tie patys.

Paukštis mirė 1928 metais

Bet savo st-raipsniukyje dabar 
Grigaitis primena Bagočių: 
"Pildomajai Tarybai tuo. kritin- 
gu laiku daugiausia padėjo ve
lionis adv. F. J. Bagočius”. Kaip 
Bagočius (vėliau tapęs advoka
tu) vėl Susivienijime atsirado? 
Takiomis pačiomis Grigaičio ma
chinacijomis. Baltimorės seime 
1932 metais, socialistų reikala
vimu. tas anksčiau visam laikui 
išmestas iš SLA narys buvo vėl 
priimtas atgal. Ir už poros metų 
buvo išrinktas vėl SLA pirmi
ninku ! Bagočius tada, dantimis 
grieždamas, džiaugėsi "atsiker- 
šinęs” tiems, kurie jį seniau iš 
SLA išbraukė.

imas splitis!" (reiškia, seimas 
. r. . 'skils). Jis ta puikiai žinojo, nes 

' ii, bendras frontas su komunis- 
manoi-

. ... , tais tam ruosesi. lada, musute. kur SI.A,
spauda Amerikon1 kartoto: "žtū- 

........... U' .lis su , . , . - .
resnu, kurie kuriuos pirmiau ap- 

Igaus" — reiškia, ar komunistai 
1 socialistus, ar socialistai komu- 

■ nistiis. nes tas bendras frontas 
. buvo nenatūralus, tik 

priemonė kabintis į ką 
i nenuskęstų. Juk yra 
faktas, kad po to. kai 
tai nusivedė su savim 
i-ialistus. Grigaitis liko iš viso 
tik su 2(1 savo sekėjų.

Kai tautininkams it sandarie- 
ėianis skilus kairieji .sandarie
čiai kovojo prieš Lietuvos tau
tininkų posūkį, jie pasidarė Gri
gaičiui artimi. Jis jieškojo išei
ties iš komunistų "bendro fron
to". kur nieko nepešė, kaip tik 
tegalėjo stt jais tąsytis už savo 
pažiūrų skirtumus. Jam proga 
pasitaikė "apmauti" savo ben- 
drafrontininkus prisipl a k a n t 
prie sandapečių. SLA išdinin- 
kui Paukščiui mirus.

Tautininkams reiškiant nepa
sitenkinimą lokiu paskyrimu, ir 
komunistams rėkaujant, kad iž
dininku turėjęs būti paskirtas 
jų žmogus. Grigaitis seime tu
rėjo gerą įrankį. "Seimas spli- 
t is"!, kuri ir naudojo.

Jeigu taniininkai-sandariečiai 
seime Gttgio netvirtina iždinin
ku. jis gali su komunistais susi
metęs Seimą užvaldyti, nes j tą 
seimą ir komunistai jr socialis
tai rinko savo delegatus pusiau 
suktais būdais, pav. įsteigę kuo
pą savaitę kitą prieš seimą, kad 
tokiu būdu galėtų atsiųsti savo 
delegatus.

Neginčysiu, kad to nedarė ir 
t aut ininkai-sandariečiai, jausda
mi kokia audra tame seime kils. 
Ir stengėsi turėti savo delegatų 
daugiau atsilaikyti prieš socia- 
listų-komunistų• raudonąjį fron
tą.

Kaip sakiau, aname straips- 
niukyje Grigaičiui buvo aišku, 
kad jis su komunistais toli neis, 

todėl 
san-

Grigaičio 
nors, kad 

žinomas 
komunis- 
visus so-

ir

Kairiesiems sandarieč i a m s 
liaudininkams skelbiantis, kad 
"socialistai mums yra artimesni, 
negu tautininkai", tarp tautinin
kų ir sandariečių skilimas didė
jo, ir sandariečia'ms labiau rei
kėjo socialistų paramos, kad tau
tininkai nepašalintų sandariečių 
iš SLA vadovybės. Tada sanda
riečiai tik su Grigaičiu taikiniu 
kavo, prieš tautininkus kovojo, 
ir visus Grigaičio reikalavimus 
(Bagočių į SLA gražinti, pas
kiau pirmininku rinkti, Grigaitį 
laikyti SLA diktatorium ir or
gano cenzorium, SLA komisijų 
pirmininkais sbirti daugiausia 
socialistus, organe nedėti kitų 
laikraščių skelbimų, tik Naujie
nų ir Keleivio, ir 1.1, ir 1.1.) san
dariečiai litiudininkai pildė tylė
dami.

laukime antis, kaip karalienė, dairosi būriniam laive, esančiam
Mihvaukee, IVis. čia ji užsiaugino ir (i ančiukų šeimą. Už tokių 

drąsų ją gerbia ir medžiotojai...

ši
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Gaminame senoviškus aliejinius ir naujus ninleti- 

inius dažus lauko ir vidaus dažymui.

Visokios rūšys ir spalvos, tinkančios įvairiausiam 

dažymui. Tai vienintelė dažų dirbtuvė JAV. Turi 35 metų 
praktiką.
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žytojams.
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Anot Grigaičio. 1929-30 
tais "SLA iždininku buvo sanda- 
rietis Tanias Paukštis ir jis pa
siliko toje vietoje iki gyvos gal
vos. Tik kai Paukštis mirė, so
cialistai pasiūlė jo vieton rinkti 
adv. K. Gugi. Pildomoji Taryba, 
suvažiavusi Nevv Yorke, ilgai ta
rėsi. nes sekantis po Paukščio 
kandidatas, gavęs daugiausia 
balsų, buvo Gerdauskas, konut- 
liištų šalininkas. Pagal senąją 
SLA konstituciją, jam priklausė 
pirmenybė”.

Tame straipsniukyje Grigaitis 
pasako, kad sandariečiai tada 
turėjo visas 7 vietas Pildomoje 
Taryboje”. Reiškia, sandariečiai- 
tautininkai vis pajėgė SLA iš
laikyti savo kontrolėje be so
cialistų. nežiūrint komunistų už
simojimų SLA pagrobti. Taigi, 
tautininkui SLA iždininkui la
mui Paukščiui mirus, nebuvo 
reikalo baugintis, kad SLA iž
dininku gali likti komunistų 
žmogus. Bet tada prikibo Grigai
tis. kuris gąsdinimais ir grasi
nimais įsiūlė SLA valdybai pa
skirti iždininku tingį, nelaukiant 
normalių rinkimų ir 1930 metų 
seimo. Jeigu Gugio skyrimo at
veju senoji SLA konstitucija ne
galėjo jo sulaikyti, tai reiškia, 
ta konstitucija neturėjo galios 
priversti priimti Gerdauską SLA 
iždininku be normAlių rinkimų.

me-

karta jie įkels koja Į SLA. 
jis pasirinko plaktis prie 
dariečių. Ir nepralaimėjo.

vėliau komunistų nau- 
būdais, kėsinosi SLA

Seimas skils' !

Dar ir šiandien daugeliui da 
Ivvavusiu 1930 metų SLA seime 
Čhicagoje ausyse aidi Grigaicm 
tame seime kartoti-pakartoti 

gąsdinimai. "Seimas splitis! Sei- lės

Kiti prievartavimai

Socialistai Susivienijime bu
vo nemažai priskandalinę kai po 
1905 metų revoliucijos jų nema
žai čia suvažiavo ir kai jie tais 
pačiais. 
Jojamais
užvaldyti. 1911 metais jie buvo 
įspraudė 
savo žmogų, kuris pačiupęs or
ganu į rankas, "žiūrėjo į SLA 
kaip j minia žmonių, kurie, tu
rint savo organą ir centrų, gali 
būti pasekmingai lavinami toje 
pakraipoje" (reiškia, jiems skie
pijamas socializmas — toks bu
vo jų tikslas SLA užgrobti). 
(SLA. Istorija, p. 361). Redak
torius buvo išmestas.

1908 metais, socialistams pa
vyko įsprausti SLA pirmininku 
jų garsų rėksnį, agitatorių Ba
gočių, jauną vyruką, kuris tais 
pat metais buvo iš pirmininkys- 

išmestas, nes pasirodė, kad

Tėvynės redaktorium
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Visų laiką Grigaitis jiems gra
sindavo, "tautininkai išmes iš 
SLA sekretoriaus, pareigų jūsų 
Vinika”. Už vieną Vinika jie 
rinko į SLA Pild. Tarybų socia
listus __  pirmininku Bagočių.
vicepirmininku- Mažiukna, pas
kiau kitus.

r

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

ap- 
ne-

P. J. KERŠIS
609 Soeiety for Saving 

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

Bld.

šiais motais pasirodžiusi "En- 
cyčlopedia Britannica” naujoji 
laida dedikuota J. A V-bių Pre
zidentui D. D. Eisenhovvriui ii 
Anglijos Karalienei Elzbietai.

Keturioliktajam enciklopedi
jos tome yra skyrelis apie Lie
tuva ir lietuvius, parašytas pa
lyginamai objektyviai. Kuni
gaikščių vardai rašomi lietuviš
kai, paduodant skliaustuose ir 
čhronikosę vartojamus .vardus. 
Bet Kęstutis rašomas, klaidin
gai — Keitutas, nors skliaus
tuose teisingai nurodytas ir 
chronikose vartotasis pavadini
mas — Keijstut. Jogaila visur 
vadinamas Jagėla, nurodant 
skliaustuose ir chronikose žino
mus vardus — Jagellon, Jagello, 
Jagiellio. Teisingai atvaizduoti 
istoriniai lietuvių __ lenkų san
tykiai ir Vilniaus pagrobimas, 
kaip lygiai 
cija.

Kituose 
straipsniais

ir bolševikų okupa-

tomuose atskirais 
trumpai aprašyti

"Gedymin" (Gediminas) ir ”01- 
gird” (Algirdas). Apie Gedimi
nų rašoma, kad jis be Lietuvos 
ir Žemaitijos dar valdęs didelius 
pusiau laukinius Rusijos plotus, 
kuriuos bandęs atidaryti Vakarų 
Europai kviesdamas pirklius ir 
amatininkus, tuo keliais šimt
mečiais pramatydamas Rusijos 
carus Jonų žiaurųjį ir Petrą Di
dįjį, kurie tą patį kartojo. Al
girdas (Olgierd) buvęs vienas iš 
septynių Gedimino sūnų, kuris 
pašalindamas iš Vilniaus Jau
nutį (Yavnuty) pasidaręs Di
džiuoju Lietuvos Kunigaikščiu.

Skyriaus apie Lietuvą gale 
paduotas ilgas literatūros sąra
šas, kuriame iš naujesniųjų lie
tuvių veikalų paminėti:

Kazys Pakštas, Le climat da 
la Lituanie (1926) ; Stasys Els- 
bergas, Lietuvos Žemės Reforma 
(1935); Jurgis Krikščiūnas, 
Agriculture in Lithuania 
(1938); Zenonas Ivinskis, A 
Contribution to the History of 
the Conversion of Lithuania; 
Kazys Pakštas, The Lithuanian 
Situation (1941); Anicetas Si-

mutis, The Econoimic Resons- 
truction of Lithuania after 1918 
(1942). L. G. K.

ŽINAI?

tui. FBI susekė; kad laiškų au
torė esanti įsimylėjusi savo 
miestelio paštininką. Siųsdama 
kasdien po registruotą laiškų, ji 
turi progos kasdien pakalbinti 
savo slaptų mylimąjį, o be to, 
gali išdėstyti nuomonę tolimam, 
nors ir atkakliai tylinčiam ad
resatui visais jai rūpimais klau
simais.

. Didžiausiais JAV banknotas 
yra 100.000 dolerių vertės.

*

Baltųjų Rūmų pareigūnai kas 
mėnesį sulaiko apie 1800 prezi
dentui adresuotų laiškų, kurių 
siuntėjai prezidentą šmeižia, 
plūsta ar jam ką pataria.

Viena
rašyti 
veltui, 
laišką 
manųi,
po laišką dabartiniam preziden

*

Tvirtinama, kad televizijai 
plintant, mažėja skyrybų skai
čius.

senmergė, pradėjusi 
prieš 10 metą dar Ruz- 
kasdien po registruotų 

siuntė jam, vėliau Tru- 
o dabar kasdien rašanti

♦
Pasakojama, kad Churchillis 

savo laiku buvęs blogiausias mo
kinys klasėje, maršalas Montgo- 
mery kartų karinėj akademijoj 
egzaminų neišlaikęs, rašytojas 
G. Hauptmannas už vokiečių li
teratūros nežinojimų du kartu 
gavęs nepatenkinamus pažy
mius, o Albertas Einšteinas gim
nazijoje turėjęs visai blogus ma
tematikos pažymius... Vr.

THE MAY CO/S. ^ .BASEMENTAir-Cor.ditioncd
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Pardavimas! „FIELDCREST

Štai tas jums extra reikalingas dėkis! šie yra garsūs "Fieldcręst” 
dekiai, anksčiau pagaminti kaipo elektros dekiai. Labai minkšti... 
plačiai apvesti... iš tikrųjų du dekiai suausti j vieną. 3% SVARŲ 
ŠILUMOS IR PATOGAUS MIEGOJIMO!
rayon satino įsiuvimu. Priskirta prie tų ąu mažais netikslumais. 
25% vilnos, 25% medvilnės, 50% rayono. Auksiniai, mėlyni, rožini 
ir žali.

Gražiai baigti.su plačiu

Basement Bedding Department

baigti.su


i

kam
šų

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS3

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

SrUDENlŲ SUBATVĄRAKIS Tautinės S-gos skyriuje, nuolat 
■Clevelando Lietuvių Studentų talkininkavo Dirvai jo« Parengi-

GERAS NAMŲ 
PASIRINKIMAS

CHIMES REALTY 
1188 E. 79 St.

muose, aktyviai rėmė Vilties 
draugiją*

1954 m. rugpjūčio 19 d. ♦ Nr. 33 DIRVA

J. PEČIULIS

iš Ę. Chicago lankėsi Clevelan- 
dė. Taip pat aplankė ir. Dirvos 
redakciją.

PARDUODAMA FARMA

105. akrų, su 11 kambarių na
mu. Visi moderniški patogumai. 
Garažai, kiti pastatai. .Farma 
yra 9 mylios į pietus nuo Genęva 
miestelio. Kaina $13,000. Su vy

turtu $15,000.
Mrs. Mary Męsojedcc

IlD 3
Geneva, Ohio (34)

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!Vienas šeimos namas, 5 

barių, gaso šildymas. Sklypas 
50x2000 pėdų. Kaina $8500. Na
mas Donald Avė., tarp Superior 
ir St. Clair.
9 vai. vakaro.

Atstovas: Victor Banionis 
ofise UT 1-0323 

namuose SW 1-9568

NAUJIENA 
MOTERIMS

Lietuvaitė Alvina Paulienė 
nupitko ir jau pradėjo darbą 

SUPERIOR BEAUTY SHOP 
(7013 Superior, tel. UT 1-1932).

Ateikit j mano salioną ir bū
sit patenkintos savo grožiu.

Atdara nuo 9 vai.

Skyriaus Valdybas suruoštas su- 
batvakaris rugpjūčio 7 d. gra
žioje p. žiūriu rezidencijoj su
traukė didelį būrį studentų bei 
jų bičiulių. Buvo svečių iš De
troito, Rochesterio ir kitų vie
tovių.

Skyriaus pirm. J. Kazlauskas 
| kalbėjo įvairiais skyriaus reika

lais, o Liet. Stud. Sąjungos JAV 
Centro Valdybos ižd. A. Barzdu- 
kas painformavo dalyvius apie 
centro valdybos darbus. Didelis 
studentų bičiulis ir vakaro šei
mininkas ipž. Pijus žiūrys pa- 

1 sakė gražią kalbą, prisiminda
mas jo laikų studentiją ir paly
gindamas ją su šių dienų stu
dentais. Jis skatino studentus 
dirbti savo tautai, siekti moks
lo, savintis geras kultūrines sa
vybes, vengti blogų įpročių ir 
padėti kitiems. Skyriui linkėjo 
sėkmės ir žadėjo visada remti. 
Studentai yra nepaprastai dė
kingi p. žiūriems už jų didelį 
rūpestį vakaro reikalais bei už 
visą jų paramą.

Linksmąją vakaro dalį suda
rė stud. Pr. Jogos feljetonas ir 
svečio iš Detroito stud. Pr. Za- 
rankos nuotaikingi eilėraščiai. 
Vėliau sekė linksmi šokiai ir 
skambios dainos.

Vakaras praėjo linksmoje nuo
taikoje, gražioje gamtoje (ant 
ežero kranto). Vakarą pravedė 
skyriaus vicepirm. Vyt. Kaiman-, 
tas. I

SOLISTĖ N. AUKŠTUOLIENĖ

šį sekmadienį, rugpjūčio mėn. 22 
d. 12 vai. pasirodys televizijos 
programoje, per stotį WEWF 
(kanalas 5).

JANINOS CEŠKIENĖS 
adresas toks: 6214 Superior Avė. 
Norintieji jos nelaimėje padėti 
— prašomi tiesiai į ją kreiptis.

r

MIRĖ ST. HALABURDA,
brolis buv. šv. Jurgio parapijos 
klebono Jono Halaburdos. Kun. 
Halaburda gyvena St. Lio, Fla.

PARDUODAMA KAVINĖ MAŽU {MOKĖJIMU GERAS 
NAMAS

Dibble 
garažai.

Kaina NAMAMS

Soda bar, užkandžiai, tabakas 
ir kitos prekės. Superior gatvėj. 
Teirautis: YE 2-0468 arba MA 
1-2013.

Namas

I

J. B. MYKOLAIČIAI

East 82 gatvėj, 8 kambarių, 4 
miegamieji, didelis sklypas, ga
ražas, užpakalinis kiemas. Gaso 
šildymas. Geram stovyje, šau
kite RA L-4019 apžiūrėjimui.

I
East 110 ir St. Clair rajone į 

šiaurę. Gražus 6 kambarių vie
nos šeimos. Naujas gaso šildy
mas, graži virtuvė, židiny.-, gra
žus sklypas, cementinis įvažia
vimas. Kaina greitam pardavi- 

t mui.
McGARRY REALTY
- 14320 St. Clair

. . EV 1-771.7 arba GL 1-5770

IŠNUOMOJAMAS BI TAS

e- —

PARDUODAMAS 3 ŠEIMŲ 
NAMAS

Avė., geram stovy, 
Prieinama kaina. 
$11,500.

ĮVADE PARK REALTY 
7032 Wade Park Avė. 

Teief.: HE 2-2922

MERGAITĖMS
Specialiai — plaukų sukimas 

mokyklinio amžiaus mergaitėms, 
rikiai' $6.50.
LA BELLE BEAUTY SHOP 

1499 E. 66th St.
Tek HE 2-2170 Namų RA 1-6857

Atidarą vakarais susitarus.
(33)

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

4712 Superior Avė. Hl

Cleveland, Ohio

H E N

GERESNĖS statybos kontraktoriai 

ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ 

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

N ACf CO MEDINA O

J

' KARIO" GEGUŽINĖ

r

LEIMON’S CAFESavers always tve/comeG L 1-5851
PARDUODAMI DU NAMAI

l

(32)

THI UHK rOt Atl THI rlOtll 731 E. 185 ST.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ■mTimttitmir miuin ninutm

45

I
EAST OHIO GAS

DAINOS CHORO GEGUŽINĖ

ir

C O.
PARDUODAMAS NAMAS

IŠVYKO K. CICĖNAS

LIETUVIAI DAŽYTOJAI

KAS

Šaukit IV 1-7900 (30)UŽSISAKĖ
T

TAS NESIGAILĖJO!

EN 1-3764

SODA.

iš Amsterdąm, N. Y. atostogas 
praleido Clevelande, pas seserį 
p. Musteikienę. Susitiko su daug 
senų pažįstamų.

Patarh kaimynui 
. prenumeruoti 
DIRVĄ!

1420 E. 95 SI., netoli Wade 
Park. M. Jančiulienė.

TRADICINIS ASS 
KONCERTAS-BALIUS

J. C I .1 U N S K A S 
LAIKRODININKAS

East 81 St., netoli Superior, 
8 kambarių, vienos šeimos. Ga- 
so šildymas. Geram stovyje.

Šaukit: CE 1-1352 (34)

Mūsų prekybinė gaibė paremia 40 melu praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

Naujai perdažyta. Pardavimo 
priežastis — mirtis. E. 55-ta ir 
Payne gatvės. Labai prieinama 
kaina.

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R

PARDUODAMAS NAMAS
East 95 St., 8 kambarių vie

nos šeimos, gaso šildymas, du 
garažai, gsažus sklypas. $11.000.

CE 10201

PARDUODAMA MĖSOS 
KRAUTUVĖ

NAMAS
8 kambarių namas moderniai 

pertvarkytas. Pabaigta- trečias 
augštas. Gazo šildymą-, puikus 
kiemas. Prašoma $11.590.

1372 East 85 SI.
RA 1-1265

SUM UšTINI AI. G ĖR1M Al.

ant vieno sklypo keturioms šei
moms butai.

1118 East 61 St.
EX 1-9578

Į
I
i

Savings will alvvays 

be i m p o r t a n t to the 

man wh o wa n f s to 

I o o k mto the f u t u r e 

with u feeling o f 

security and personai 

independence!

5 kambarių butas,-apšildymas 
gas u.

1331 E. 66 St.
Teief.: HE 2-0599

NAMAS

Akad. Skautų Sąjūdžio Cleve
lando skyrius rugsėjo 26 d. Slo
vėnų salėje rengia savo tradicinį 
koncertą-balių. Programai nu
matoma kviesti geras menines 
pajėgas. Koncerto pelnas skiria
mas skautiškai spaudai paremti.

Ruošia L. S. "Ramovė” Cle
velando skyrius. Įvyks rugsėjo 
12 d. p.p. O. ir Ed. Karnėnų so
dyboje, 6575 Richmond Rd.

Gegužinės metu bus: "Kario” 
parodėlė, komiškas sportas, įėji
mo prizai, įvairus bufetas ir 
smagūs šokiai.

Moksleiviams įėjimas laisvas, 
suaugusiems biletai tiks ir lai- 

| mojimams be atskiro mokesčio.
Visi maloniai kviečiami atšilau-] 
kyti ir paremti "Kario” leidimą.

Biletai gaunami pas visus L. 
S. "Ramovė”.-narius. Dirvoje, 
Spaudos kioske ir pas skautus 

' platintojus, kurie mielai sutiko 
: talkininkauti "Kariui”.

Visi romuvėnai prašomi šeš- 
' tadieniais vakare 7-9 vai. ir sek 

madieniais 11-12 vai., tuoj po 
pamaldų, užeiti į Lietuvių Klu
bą ir pasiimti gegužinės biletus 
sau ir savo bičiuliams.

PARDUODAMAS NAMAS
7 kambarių namas su 4 mie

gamais. Didelis salionas. Naujai 
atremontuota virtuvė ir . vonia. 
Parduoda savininkas.
1401 E. 95 St., teief. CE 1-5288

jr Cleveland 
Urust Company

I)R. S. STANKUS,
Dirvos bendradarbis iš Chica- 
gos, ponia E. Stankuvienė ir Dr. 
Jasevičius iš Columbus, porą 
dienų viešėjo Clevelande.

įvyks šį sekmadienį, rugpjūčio 
mėn. 22 d. .J. Chapie'nės reziden
cijoje. prie Erie ežero. Atsivež- 
kite maudymosi kostiumus. Do
vanos prie durų. įžanga 50 c. 
Visus atvykti kviečia parengi
mo komisija.

Karolis Cicėnas su šeima iš 
Clevelando išvyko į Chicagą. Tai 
jau kelinta clevelandiečių nau
jakurių šeima, kuri apleidžia 
Clevelandą ir Chicagoje kūriasi 
savistoviam versle. K. Cicėnas 
Clevelande aktyviai . reiškėsi

Pagal East Ohio Gas Co. pra
nešimą penki ir pusė miliono 
Amerikos namų yra paruošti vi
sų metų oro ventiliacijai. Prie 
esančių karšto oro šildymų gali
ma lengvai prijungti gasinius 
vėdinimo aparatus.

JUMS GERI NAMAI
Namas East 94 — Superior 

rajone, per mėnesį duodantis 
daugiau kaip $200 ir savininkui 
6 kambarių butą. 4 garažai. La
bai geras pirkinys už nedidelę 
kainą.

RAY NAUSNERIS,
Namų prekyba; namų, baldu 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

A U TOM A ši N Ų T AIS Y M A S
Jonas Švarcas nuo kovo mėn. 

atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo dirbtuvės adresas:

7015 IVade Park Avė. 
Teief.: I1E 2-1236

Lietuviams duodama didelė 
nuolaida, čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir naujų ma
šinų pirkimo.

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — visokį gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas. Atdara ir trečiadieniai?

iki 1 vai.

6903 Superior Avė. EX 1-3311

2 šeimų. 6 ir 5 kambariai Ga
lit apžiūrėti bet kada. Moderniai 
įrengtas vidus. Didelis sklypas. 
2 ’-j maš. garažas. Kaina $13,200. 

7627 Star Ave.
Teief.: EX 1-5138

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376 * —

t

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Teief.: OL L1790

TRIJŲ ŠEIMŲ
51/2, 5 ir 3 kambariai. Naujai dažyta, labai gražus iš 

lauku ir vidaus. Už 5 kamj). su baldais butą gauna $90 nuo
mos. Už 3 kąmb. butą $40. Namas-Lake Shore Blvd.- rajone. 
Prašo $17,000. ;

DVIEJŲ ŠEIMŲ

5 ir 6 kambariai. Namas Lake Shore Blvd. rajone. 
Labai geras. Naujas gaso šildymas, automatinis vandens 
tankas, šaukit susitarimui.

ANDRU REALTY
(14726 Lake Shore Bivd.)

H. ANDRUKAITIS, Broker

Šaukit IV 1-7900
' ' f <1 '

DIRVĄ —

Geras, vienos šeimos, 8 
kambarių (4 miegamieji). 
Gaso šildymais. Garažas. Di- 
dels, gražus sklypas, gera 
vieta.

Visad galit apžiūrėti; 
1234 East 89 St. arba šauk
ti po 6 vai. telefonu GA 
1-7406.

•1 Galit pirkti tiekiai ir iš 
savininko. Labai .prieinama 
kaina.. ' . ' -

Bus la'isvas nuo rugsėjo 
pradžios

I.J. S AMAS, JEWELER
šveicariški ir-geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės, .{vairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezčlla Theatre
Teief.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai 

įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

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.

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO IŠTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

ĮVADE PARK REALTY
' 7032 IVade Park Avė.,

Teief.: 1IE 2-2922
Sav. A. Kazakevičius,

dažo ir dekoruoja namus. Duo
da 12 mėnesių išsimokėjimą. 
šaukti:

E.X 1-4215

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė.

MARNELL’S
-7023 Superior Avenue
Saldainiai, Riešutai, Popkoruai , 

čia susitiki! savo draugus po pamaldų 
Geriausia kava mieste

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

689 East 185 St. IV 6-0400
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

609 Society for Savings Bldg.—-Cleveland, Ohio
UF1SO TELEE.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PEN1NSULA 2621

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba prmmicsčiuuee, kreip
ki tes j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 
nudilę apdruudus-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnąvimas ir iApildymar 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

.... ...

J AKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & William J. Jakubs
. Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-170



•-'!’ - 11 c 11 aeijus adresas DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Oliio. Telefonas: ItEinlerson 
I Ci l t. Redaktorius Dalys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield l-74(l(>).

Meškeriotoji! stilius

pasidomėjo, kokia gi kolūkyje 
tinginamų kiaulių mėsos savi
kaina, paskaičiavę vykai net at
silošė. Išėjo, kad kolūkinės kiau
lienos kilogramo Savikaina ne
paprastai augštą.

■ Nėra ko stebėtis; jei kolūkio 
t kiaulininkystei šitaip klojantis, 
i kolūkiečiai raukosi,, žiūrėdami -j 
kiaulių šėriko dvi gražias karves 
ir telyčią, laikomas viename 
tvarte su kolūkinėmis kiaulėmis.

(Bus daugiau)

'ievas, indėnu vadau iš. Toppenish, V.'ash, ant žirgo, kalbasi su sąvo sūnum važiuojančiu didžiuoju 
tanku — 'naujųjų amžių plieniniu žirgu.

pri- 
per- 
ol'i-

Vliko VT informacijos
bos leidžiamajame Eltos ........
macijn liitdclei'.yjc skaitome to 
ki pranešim:;:

".J.okūbo .1. Stuko vadovauja-’ 
mas lietuviškas radiofonas "Me
nu.ries'. of Lithuania Radio 
Holus'.' Ililiside prie Nevv Yorko 
(stotis \VEVD tinkle) kreipėsi 
j ELTĄ norėdamas naudotis jo 
biuleteniais savoms transliaei 
joms, kuriu klauso maždaug 
tuo.uitu lietuviu trijose Ameri
kos Valstybėse”.

Rcd. pastabos. Dar karią 
mename, kad šis rašinys 
spausdinamus iš '"liesos", 
dalaus kompartijos laikraščio,
leidžiamo Vilniuje. Perspausdi
namas lx* pakeitimų, be trum
pinimų, lik pabraukimai mūsų.

Įdomu tai, kad autoriaus ap
rašomieji žmonės, taip pat ir 
pats autorius, kur buvę kur ne
buvę, pasiilgsta visur kur "šei
mininko rankos" ir net štebisi, 
iei kas susirūpina kolchozo bė
domis, lyg tai būtų savos bėdos. 
Padaryti žmones pusiau kume
čiais pusiau baudžiauninkais ir 
paskui žiūrėti, kad jie dvaro rei
kalais rūpintųsi taip, kaip savo, 
nelengvas daiv kas . . .

O tos "lygybės" kaip nebuvo,
".taip ir nėra. Senųjų dvarininkų 

s-- nėra', senųjų "buožių” irgi ne-. 
’ll.;l.ėra. bet prieš naujus ponus ir 
“į.jų urėdus kalbėti baisu, ir jau 
l‘,iš tų pačių tarpo atsiranda nauji 

| "buožės". Nauji ponai, susėdę 
I raštinėje įieško nepasisekimų 
kaltininku, ir užkliūva — už ko? 
Ogi už tų-, kurie, pagal paties 
Chruščiovo leidimą ir paskatini
mą. sugebėjo įsigyti po dvi kar
vės! Ką jau. kalbėti apie kiaulių 
šėriką, kuris savo karves paše
ria "visuomeninių" kiaulių' sąs- 

s čigelskas ttž- 
t

i i i
prašo kita- grupes turėti galvoj nepriklausomą Lenkiją ir kad tuose kolūkinio darbo baruose, 

j jų tą nusistatymą); ; teritorija į rytus nuo demarka-
ir Maž. Liet.l -1) pagaliau ir liaudininkai pa-,cijos linijos su Varšuvos ir l.iub-

kad esamą1 sisakė iš esmės esą už Vliko per-jlino provincijomis būtų prijung-

i 
mėjo, kad jo grupė yra nusi
stačiusi ateity "nebepalaikyt.i 
esamos padėties pratęsimo”;

2) Laisv. Kov. atstovas pa
reiškė. kad nepalaikys asmenų

Tarny- plote yry iš viso 100,()()() lietu-!priešingų visos politiškai orga 
Infor v ių? žinoma, jei suskifii iiiolumi nizuotos visuomenės konsolida

cijai Vliko ribosi-,
3) Soc. Deni,

atstovai pareiškė, 
pasėlį laiko 'nepatenkinama ir, tvarkymą ir net jo būstinės per-Įtos prie Vokietijos ūžtą atiduo-j 
mano, jog Vliko reikalai iš pa- .  >•(•—■ a--'* “—• ------- : i  ..........
grindų pertvarkytini kaip orga
nizacijos taip ir jo būstinės at
žvilgiu, o tai savaime turės tu
rėti atitinkamu pašėku ir asme
ninei vadovybės sudėčiai (Soc.
Dem. atst. pabrėžė, kad. k<>ii-Joficialaus '- liko biuletenio 
krūčiai neminėdamas asmenų/formacija’ . . . .

de-
ne- 
to-

Europoj, Australijoj, gal net 
ir Pietų Amerikoj tykia žinia 
gali daryti didelį įspūdi. Tačiau 
mums, gyvenantiems .Jungtinėse 
Valstybėse, tokia "informacija” 
primena meškeriotoją, visu siek 
sniu ištiesus; rankas į pasako
janti. kad "sugavau šitokią žil
vį” !

Iš tikrų.ių .1. .1. Stuko vedamas 
"radiofonas" yra šeši a d i e - 
n i a i s p o p i e t 15 minutės 
pėr \VE\’D stotį perduodama lie
tuviška programa, kurios didžiu
ma esti užpildyta skelbimais, 
muzika, ir kurioje paprastai apie 
ftl minučių esti skiriama visuo
menių pobūdžio informacijai — 
daugiausia iš Nevv Jersey mies
telių ir šiek tiek Brooklyno lie
tuvių vietinės visuomeninės vei
klos. Ypatingomis progomis tas 
laikas panaudojamas platesnės 
reikšmės prakalbėlei. Iš to gali- 

t as 
EL-

visus, lietuviškai jau ir nebe
mokančius Idituvtių kilmės tų 
apylinkių’gyventojus, gal šis tas 
panašu ir susidarytų, tačiau lie
tuvių tautiniais - visuomeniniais 
reikalais besidominčių 
šimtadalį to skaičiaus 
maža vargo sudaryti, 
kia yra realybė . . ,

Tad kam toki meškeriotojiš- 
ki-medžiotojiški anekdotai? Kai 
tame pačiame biuletenyje randi 
teigimą, kad itališkasis Eltos
biuletenis jau.suspėjo "Aštucunis 
milionus italų (supažindinti su 
Lietuvos reikalais”, tai irgi no
noms nenoroms pagalvoji, kad 
c ia toks pats meškeriotoji.škas 
"šyyv tokią žuvį pagavau". . .

• ♦ ♦

Su apgailestavimu reikia pa
stebėti, kad "Eltos Informaci
jos" yra tiesiog sėste apsėstos 
palinkimo naudoti tokį meške- 
riotojiškai-medžioto jišką stilių 
Dėl to visokia to šaltinio infor
macija tampa nebepatikima, pa
našiai kaip to Mikės melagėlio 
šauksmas.

Vienas tokiu (jau sąmonin
gu!) informacijos "frizavimo” 
pavyzdžių yra, tarp ko kita, ir 
šitoks teigimas:

ma suprasti, kokiu mastu 
"radiofonas" gali naudoti 
'l'OS informacijas.

kėlimą, nors, kos tai nepadary--dant Sov. Sąjungai Lietuvą.j 

tenkinama 
tautininkų
Vykd. Tarvboj).

Toki yia faktai, ir tokia

dabartinę padėtį taiko ' pa-įStalino pasiūlymas, kaip iš silsi-* 

tiriama (nepatenkinti tiki tarinio matyti, buvo priimtas
atstovo

Tissa apie Lietuvą
(Atkelta iš 1-mo pusi.)

Bulvėms skirtose dirvose tra
tėjo traktorius, vilkdamas bul
vių sodinama ją mašiną. Tuo rne 
tu jau buvo sodinamas kvadra- 
t iniu-lizdiniir budo aštuntasis 
hektaras.

Smagus darbas ėjo ir daržo
vėms skirtose dirvose. Kolūkis 
šiemet buvo 
•liuli daržovit; 22 ha, 
tirui daugiau, negu p

binimu (Dok. Nr. 131).
Tarp daugelio hitlerinės Vo- 

yrnj kielijos ir Sovietų Sąjungos sau 
"i n-į t y kilis vaizduojančių' dokmnent ų 

įkrinta į akis vienos ir kitos pu
sės 
pridengi i žmoniškumo 
ir kartu parodyti draugiškumą. 
Pavyzdžiui, rūgs, 9 d. Molotovas 
Sveikina Vokietijos ambasadorių 
Maskvoje ryšium su i Varšuvą 
įžengimu (Dok. Nr. 35). Rugsė
jo 10 d. Vokietijos amhusado- 

I rius Maskvoje Schulenbitrg pra
neša. kitd pasikalbėjime su Mo 

pastarasis skundžiasi, 
kad netikėtai greitas Lenkijos 
pakiikimas statąs Rusija į keb
lią padėtį, nes jos armija žygi.ii 
prieš Lenkiją nevisai parnešta, 
nors jis darąs viską kas galima, 
tam pagreitinti. Toliau Moloto-Į 
vas aiškina Schulenbiirgui. kad!

1 Sov. Sąjungą nenori 
' pasirodyti agresorium, 
į skelbsianti einami į Lenkiją ap-; 
• saugoti ukrainų ir gudų, ku-i 
j riems gresiąs vokiečių pavojus.|
i Nors ir karti ši piliulė vokie-l akylumas, 
jčiants. bet Schulenburg ją pni-'mv' 
rijo. (Dok. Nr. -16). | lėlės ūkio barą.

Iš visos eilės kitų dokumentų! Toks" atsakomybė:; 
ryškiai matosi, kaip du 

1 dalinasi grobiu, kiekvienas dė
damas pastangas išvengti plėši
ko t it tilo. L- G. K.

• dirvose. I' 
užsimojęs pa-iso- 

v isa d- šim- 
-.•’.nai. Dar-

Įžininkv-les br.gada s: smaukė 
pastangos agresijos žygius j vert ingos .:d,. ■: ---•linaril p'i-ii1- 

skraiste dorus, atvyko padėti Kauno ž-’
: ulės ūkio technikumo studentė:

— šiemet nepavyko mums s 
' linai- ir cukriniais runkeliais.- 
! .-ielvartauja kolūkiečiai. ■— linų';
: turėjome pasėli-16 i’.a. o teįsten-
i genio tik l'i ha. Cukrinių runke
lių pianą gavome pavėluniai, kai

i dirvos jau buvo -•usliir -t.v los ki
etoms kultūroms. Lianas įparei

goja pasodimi 15 ha runkelių, o
-tinkamos tam dirvos begalefo-
; ine iškirpti (ik ha. B-'t lai jau
!cia ne muši; kalte.
Į Tame kolūkiečių sielvarto gir jkaiton! Bet ir tas čigelskas tiž- 
idisi naujos gaidos, kurių iki šioj kliuv/,. kad dvi karves įsitaisė! 
pavasario kažkaip nėra -eke pa Į juk partija pačioj Maskvoj 

masėms jusli: ‘-ielvartaujarna kaip dėl 
todėl savo asmeninės nesėkmės. , ___

pob-iilžio sielvartu ' |aj jr 
ir kolektyvinis 1

pakilimas, kitl-VPS išsigano. Bet juk už tą 
I ganymą yra nustatytas mokes
nis — pinigais, arba neatlygina- 
| mais darbadieniais! Ir nemažas 

I oks atsakomybė:; jausmas^ nmEcstis. Karvėms net irpakra- 
p'ėšikai. ju.-fi ir iš valdybos nario drg.j tll zm)inės negauna : moterys tu - 

/viidriukaičio kalbos, kai palie-....................1 l
i lamas kolūkio paukštininkys
tės reikalas.

— Mūsų kolūkio paukščių pla
nas — spalio 1 dienai (urėti

■ 1.0" i galvų vištų ir žąsų. B-'t
Įmes norime pasiekti, kad tai da

i i.ii kolūkio paukščių fermoj bū 
tu ‘paukščių dauginu, negu rodo 
planas, -— sako drg. Andriukai 
sis.

Galvijų fermos vedėjas drg. 
Krušinskas su aiškiai pastebiniu 
susirūpinimu pasakoja apie kol
ūkio gyvulininkystės reikalus. 
Tie reikalai dar nepuikūs.

Pagal planą kolūkis turi turė
ti 85 melžiamas karves, o teturi 
67. Iš viso raguočių reikia tu
rėti 252 galvas, o teturi 189.

Kiaulių turi būti 219. iš jų K) 
motininių, o tuo tarpu (ettiri 97 
kiaules, iš jų 32 motininės.

Melžiamųjų karvių pieningu
mas menkas. O kas liečia kinu-j 
les, tai kai neseniai kolūkiečiaii

pranešti toms vyriausybėms, 
kad ešą į Lietuvos vyriausybę 
buvęs dar-.mas didžiausias spali 
dimas. Vokiečiams esą visai ne
svarbu ar Lietuva gaus 
ar ne. Į Škirpos klausimą, ar jau 
esą nustatyta Vokietijos Sovie
tu Sąjungos demarkacijos linija 
'.Voermann atsakęs negalįs atsa
kyti. i tolimesnį Škirpos klausi
mą, ar esą nėra pavojaus vokie
čių rusų susidūrimo. \Voermann 
atsakęs, kad tai klausimas ne: 
vietoje ir tuo pasikalbėjimą nn- 
t raukės.

’ i X

Tarp Lietuvą liečiančių doku
mentų yra Lietuvos-Vokietijos 
apsigynimo sutarties tekstas, 
kurio -lala — 1939 m. rugsėjo 
20 d. Tai matomai sutarties pro 
jekfas dar iš tų laikų, kai l.ie 
tuva Hitlerio Stalino susitarime 
i uvo priskirta Vokietijos "jta 
kės sferai". Tos "sutarties” pir
mas paragrafas taip skamba: 
"Nepažeidžiant ,ios nepriklauso

mybės kaip valstybės. Lietuva 
pasiduoda Vokiečių Reicho pro j 
lekcijai’. j

I 
Bet hitlerinė Vokietija nebe-! 

spėjo šios sutarties primesti j 
Lietuvai, nes, kaip iš griežtai 
slaptos spalio 7 d. instrukcijos 
Vokietijos ministrams Estijoje. 
Latvijoje ir Suomijoje matyti 
(Dok. Nr. 213) naujam 193!) m. 
rugsėjo 28 d. slaptam susitari
me Lietuva irgi pervesta Sov.

Lietuva negalinti apsunkinti sa
vo padėties atsisakydama neu
tralumo. Ta kryptimi į Lietuvą 
esą darančios spaudimą ir Ang
lija ir Prancūzija.

Dok, Nr. 65: Zechlinas prane
ša telegrama kalbėjęsis su Mi- 
nistęriu Pirmininku Černium 
primindamas jam, kad artėjantis 
Lenkijos pakrikimas būtinai rei
kalaująs skubaus nutarimo. Be 
to, pirmyn žygiuojantieji vokie
čių kariuomenės daliniai gali 
greit užimti ir Vilniaus sritį 
Černius panašiai kaip ir Rašti
kis pareiškęs, kad nors Lietuva 
ir laiko Vilniaus sritį Lenkijos 
okupuota, ji negali atsisakyti 
nuo neutralumo ir kad kariška 
akcija iš Lietuvos pusės šiuo 
metu nenumatoma. Zechlinas te
legramą užbaigia: "Ir f tolinus 
dėsiu pastangas paveikti vy
riausybę."

■Dok. Nr. 7(1: Schmidt rugsėjo 
16 d. telegrafuoja iš Berlyno 
Zechlinui: "Užsienio Reik. Mi
nistras liepia nebeliesti Vilniaus 
temos; prašau nebeatsakyti, jei 
tas klausimas būtų Lietuvos, iš
keltas, trumpai užbaigti b'ėt kokį 
pasikalbėjimą tuo klausimu".

Dok. Nr. 8-1: VVoermann (Vok. 
Užs. R. M-jos Politinio Departa
mento Direktorius) rašo išbaręs 
Škirpą už tai, kad apie slaptus 
pasikalbėjimus Vilniaus klausi
mu buvę įsakyta Lietuvos Minis
trams Prancūzijoje ir Anglijoje

Vilnių lotovu

nutarė raginti įsigyti visus ma
išiausia po vieną, o kas pajėgs, 

po dvi karves-). Pyksta, 
kd'||;ad jis bendrose ganyklose savo

Su tokio 
atsiranda 
ūkiečių kūrybinis 

reiklumas ir alsako-į 
>ė- jausmas u.'. kiekvieną ar-

"Kai kur spaudoj ir, be to. 
tame pačiame susirinkime (Vli- 
ke dalyvaujančių grupių susirin 
kime, liepos 2-1 d. Red-) keltas 
sumanymas, kad tąja proga būtų 
pareikštas nepasitikėjimas, pir
mininkams ir URT valdytojui, 
pritarimo nerado — tai pasiūliu- 

! si grupė'paliko vienų viena”.

O juk jau yra žinoma, nes 
viešai paskelbta, kad ne ta pro
ga buvo sjūlom'a pareikšti nepa- 

• sitikėjinu; (juk grupių susirin
kamas tokio dalyko nesprendžia), 
o tik buvo pranešta, kad ateity, 
ktii bus sudarinėjama, nauja VT. 
jeigu ji. iš viso bus sudarinėja
ma, šios VT-kadencijai pasibai
gus, tai LTS atstovas Vlike -ne- 

i balsuos už dabartinius pirminin- 
ikuts ir dabartinį URT valdytoją. 
LTS šiuo atžvilgiu "nepaliko vie-

Kitų kraštu skaitytojams
Ii atrodyti, kad ši programa gir
dima "trijose Amerikos Valsly-' 

bėse". lai. turbūt, USA, Kana-:
. doį ir Meksikoj. Iš tikrųjų kai-, 
burnoji radijo stotis yra pačia-; 
me Nevv Yorko miesto centre' 
(ililiside yra tik .1. .1. Stuko gy-l 
veliamoji vieta N’evv .Jersey vals-į 
lybėje, kitapus Hudsono upės, 
taigi jau Nevv Jersey. valstybė
je). Programa girdima Nevv 
Yorko apylinkėse, t. y. pačioje 
žemutinėje Nevv Yorko valsty
bėj dalyje, daivie ('onnecticut 
valstybės ir gal šiaip taip ir vi-.

, , ■ nu vienas , nes:
so.te nedldeleie Nevy Jersey vals
tybėje. Ar šiame nedideliame 1) ūk. Bart. atstovas pažy-

ga-

I Sąjungos "įtakos sferai".
Mat, jau rugsėjo 25 d. Stali-I 

nas buvo pareiškęs Vokietijos i 
Ambasadoriui Maskvoje, .kad’
būtų klaidinga palikti bet kokią1 domėjosi, kaip vyksta darbai ki

(Atkelta iš-5-to pusi.) 

mas-planą visu 1(1(1 procentu. ■ 
'ftii buvo vienas iš pirmųjų 

kolūkio laimėjimų šį pavasarį.
Kolūkiečiai ypač pažymėjo ne 

tik tą faktą, kad vasarinių sėja 
baigta visą savaitę anksčiau, ne
gu pernai, bet Ir tai, kad sente 
linini sėjos darbai ėjo su didės 
itin pakilimu. su didesniu darnu
mu. negu bet kada anksčiau.

Baigę sėją,' kolūkiečiai gyvai

I ri eiti į miškus ir samanas mai
šais ant pečių vilkti, kad būtų 
kuo Įvarti; pakreikti. 0 kai su- 

Įsiduro trąšų, tai urėdas ateina 
ir sako: "Kam tau tiek daug trą
šu. atiduok, kolchozui!" Ką gi.

i baudžiauninkas šiais laikais turi 
būti "susipratęs" — atiduoda. 
Pirma apie tokias "aukas" ląik- 
ra.š’iuose rašė, dabar tai jau "sa- 
saime suprantama taisyklė”. O 
vis--: jeigu jau kas pajėgia
išlaikyti dvi karves ir, nuo vai
ku atitraukdamas, parduoda 
pi,-•-•i (ko geri. po pusantro-rub
lio U'-i'i. -.-į didieji ’koh'kfv- 
vi-l.d" imi šnairuoja, kaip į... 
('■>•! ia "bitož.n”!*3

Ar jau

įstojai j

draugija?

i.-tMsi i'.vi iltip.tit’tii ir linkt .iinmi visiems lietuviams

THOMAS O. MATIA

VZĄRRĘNSVILLE HEIGHTS 
CITY SCLICITOR

CANDIDATE FOR

ŠTATE REPRESENTAT8VE

JAV .ir Kanados' kadetai Californijoj vykdė iš jūros į sausom:; išsikėlimo.manevrus. Jiems daug
. talkino helikopteriai. . j

Rinkimai lapkričio 2,1954
JAV ir Kanados bendradarbiavimo pavyzdys: bendromis jėgo
mis pradedami didžiulės elektrinės statybos darbai. Pirmus žę- 
us Devvey ir Kanados min. pirm.inės kastuvus kasa gubernatori 

■ . ' . ' ' S. Laurent.-’ • . .


