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JT baigė pirma dešimtmeti Gyvenimas
Mūsų J. Tautų korespondentės

S. Narkeliūnaitės pranešimas
Viena iš sovietinių "skaistyklų”

Jungtinės Tautos — labiau- Tautų Saugumo Tarybas balsa- 
siai kritikuojama ir dažniausiai vimo tvarkos (veto), pastūmė- 
pasaulio spaudoje minima tarp
tautinė organizacija spalio 24 d. 
užbaigė savo veiklos pirmąjį de
šimtmetį.

Šiandien būtų tiesiog neįma
noma įsivaizduoti nei techniškai 
apskaičiuoti, kiek darbo valandų 
ir kiek kapitalo išleista per tą 
laiką. Taipgi sunku būtų ir nu
sakyti, ar tie nuveiktieji darbai, 
kuriuos išdiskutavo, nutarė ir 
atliko JT su plačiu savo speciali- 
niu organizacijų tinklu, yra jau 
viskas, ką galima buvo per tą 
laiką ir prie tų sąlygų nuveikti. 
Ateities istorikai šituo turės už
siimti.

Tuo tarpu eiliniam pasaulio 
įvykių stebėtojui ir tų įvykių 
nuskriaustam, kaip mūsų — lie
tuvių atveju, šita tarptautinė or
ganizacija kūrėsi, augo ir veikė, 
dideles viltis žadindama. Tačiau 
ji jų nepateisino bent per savo 
pirmąjį dešimtmetį. Ar ji patei
sins jas vėliau? žinoma, mes to 
norėtume, ir mūsų ausys visados 
bus nukreiptos į JT pusę, kai tik 
tenai kas vyks mums žadančio.

jo organizacijos pradžią. Tada, 
pasitarus su Kinija, buvo nu
tarta, tais pat metais susirinkti 
San Francisce pirmos konferen
cijos JT Chartai parengti.

Taikos išsiilgę ir aklai tikė
dami tautų draugiškumu, ame
rikiečiai ėmėsi tą konferenciją 
organizuoti. Savo, britų, sovietų 
ir kinų vardu jie išsiuntė kvieti
mus 45 valstybėms, tuo metu 
buvusioms kare prieš Ašies vals
tybes ir pasirašiusioms JT de
klaraciją 1942 m.

Pradžia buvo viltinga

Daugelis mūsų buvome tada 
dar savo namuose Lietuvoje, 
nors jau gerokai karo viesulų 
pataršyti, kai Jungtinių Tautų' 
vardas pirmą sykį buvo doku
mentuose įamžintas. Tai buvo 
1942 m. per Naujuosius Metus.

Dvidešimtšešios tautos, kovo
jusios prieš ašies valstybes, ta
da pasirašė Jungtinių Tautų de
klaraciją, kurios principai vė
liau buvo patvirtinti Atlanto 
Chartos. Tačiau ir ta Charta dar 
nebuvo sutartis ar formalus tai
kos troškimų deklaravimas. Ta
me dokumente, kurį prie New- 
foundland krantų esančiame lai
ve pasirašė Churchillis su pre
zidentu Rooseveltu, buvo tik pa
tvirtinimas kaikurių bendrų 
principų, kuriais todvi šalys ža- 
dėjosi grįsti viltis geresnei pa
saulio ateičiai.

Tarp tų aštuonių Chartcs 
punktų buvo mums labai smagių: 
jie kalbėk>*apie tautų teisę lais-l 
vai pasitikti valdymosi formą, j 
kalbėjo apie taiką, nešančią tau
toms laisvę ir gerovę. Būdami 
vokiečių okupuoti, tada nevienas 
galėjo viltingai žiūrė'i į tarpiau-' 
tinių įvykių vystymąsi.

Vėliau, dar po metų, 1943 m. 
rudenį, kai trijų didžiųjų užsie
nių reikalų ministrai Maskvoje 
kartu su Kinijos atstovu pasiža
dėjo jungtinei kovai prieš ašies 
valstybes, lygiagrečiai jie pa
brėžė reikalą artimiausiu laiku 
sukurti tarptautinę organizaci
ją. Tos organizacijos uždavinys 
turėjo būti tarptautinė taika ir 
saugumas. Organizacijos veikla 
turėjo būti pagrįsta suverenia 
lygybe didelių ir mažų, taiką my
linčių tautų.

Ir tuo metu, kai 1944 m. rude
niop Washingtone, Dumbarton 
Oaks, buvo pasiekta sutarimo 
tarp keturių didžiųjų dėl pagrin
dinių tos tarptautinės organiza
cijos detalių, Lietuvoje jau de
gė fronto ugnis. Bolševikai slin
ko j Vakarus. Nevienas paliko
me namus, pasitraukdami į Vo
kietiją.

Jaltos konferencija 1945 m. 
vasario mėnesį, kai Churchillis 
su Rooseveltu ir Stalinu, tarp 
kitų dalykų, sutarė dėl Jungtinių

Charta parengta
Daugiau kaip keturiuose šim

tuose posėdžių tų valstybių at
stovai parengė ir priėmė Jung
tinių Tautų Chartą. Ji buvo pa
sirašyta 1945 m. birželio 26 d., 
o tų pačių metų spalio 24 d. ji 
įsigaliojo, ratifikavus reikalin
gam skaičiui narių.

Tos Chartos priambulėje la
bai gražiai nusakytas organiza
cijos tikslas. Pabrėžiama, kad 
ta organizacija steigiama tam, 
kad "ateities kartos” būtų išgel- 
'iios ntro karo rvkšties ir kad 
jos galėtų gyventi taikoje ir ge- 
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DIRVOS 
TALKA

Dirvos skaitytojų šeima, ku
rie atsimena savo laikraštį su
kaktuvių proga, didėja, štai tie 
rėmėjai:
A. Barčas, Bellwood .......$2.00
V. Varneckas, Waterbury 5.00 
K. Pautienis, Dr., Cleveland 10.00 
K. Martinėnas, Cleveland 2.00 
K. Senikas, Cleveland ....... 5.00
K. Pažemėnas, Baltimore 3.00 
P. J. Keršis, Cleveland .. .40.00 
J. Marčėnas, Detroit .......
J. Sirusas, Brooklyn .......
Kazys Kraučiūnas,-

New York ..................
M. Kildisas, Worcester .... 
John Kuslis, Bethlehem .... 
Vacį. Mažeika, Chicago ....
V. Tercijonas, Dr.,

Letchworth ................
j J. Vadopalas, Cicero .......

Vyt. Abraitis,
Richmond Hill ..........  5.00

I Ant. česonis, Baltimore .... 3.00 
Visiems aukotojams nuoširdus 

ačiū.

5.00
8.00

3.00
2.00
5.00
5.00

2.00
1.00

Vis daugiau ir daugiau dar kad vergai nenusilptų. Tas sąly- 
gyvų žmonių paskutiniu laiku gų pagerėjimas atėjo jau posta- 
atvyksta iš sovietinių kalėjimų 
bei priverstinio darbo stovyklų 
į Vakarus. Tai daugiausia buvę 
austrų, dabar vokiečių buvę ka
riai, ligi šiol išlaikyti nelaisvėje 
ir išlikę gyvi, arba ir kiti, įvai
riais pretekstais bolševikų suim
ti ir tenai kalinti. Jų tarpe pasi
taiko ir iš Vakarų kraštų kilu
sių gyventojų, net amerikiečių.

Iš jų pasakojimų jau yra susi
kaupę dideli kiekiai medžiagos 
apie šio amžiaus vergijos pobū
dį. Vorkuta yra viena iš garsiau-i 
šių tos vergovės vietų. Joje yra 
buvę ir dar tebėra nemaža lietu
vių. Apie ją daug yra papasako
jęs savo liudijimuose dr. Deve- 
nis, kuriam teko tenai būti 1941 
metais. Bet, kadangi lietuvių te
nai yra ir dabar, todėl savaime 
rūpi patirti, kokios tenai sąly-

lininiais laikais, ypač po Malen- 
kovo amnestijos, kada kalinių 
skaičius sumažėjo iki ketvirta
dalio ir susidarė didelė darbo jė
gos stoka. (Čekai ir vengrai, pa- 
kliuvusieji į Vorkutą iš "savų
jų" priverčiamojo darbo stovyk
lų visi bijoję, kad nebūtų sugrą
žinti atgal, nes jų naminėse sto
vyklose sąlygos esančios daug 
žiauresnės).

• *
Stovyklose gyvenama įvairios 

statybos mediniuose barakuose. 
1951 metais tie barakai buvo 
daugiausia primityvūs, be jokių 
higieninių įrengimų. Ištisas sa
vaites nebuvo kur net nusipraus
ti. Palaipsniui blogiausieji bara
kai buvo nugriauti ir jų vietoj 
pastatyti nauji, kiek atsparesni 
blogiems orams, erdvesni, šiek

gos dabar. Iš daugelio prieinamų i tiek patogesni. Tuose pačiuose
apžvalgų, čia dedamoji apžvalga 
atrodo pilniausiai ir esmingiau
siai nušvieičanti dabartinį Vor
kutos pobūdį. Pasakoja asmuo, 
praleidęs tenai pastaruosius ket
verius metus, nuo 1951 iki 1955 
vidurio.

* *
V«-kdįį|,yra žinoma, kaip vie

na iš priverstinio darbo stovyk
lų politiniams kaliniams. Ji yra 
apie 100 kilometrų šiapus Uralo, 
šiaurėje, anapus šiaurinio polia
rinio rato. Tai nėra viena sto
vykla, o stovyklų tinklas, suda
rytas iš 35-40 atskirų stovyklų, 
išmėtytų maždaug 150 kilometrų 
skersmens plote, šiame plote yra 
25 anglies kasyklų šachtoje, vie
na elektrinė, dvi plytinės, 1 spi
rito varykla, vienas cemento fab
rikas ir du mėsos konservų fab
rikai. šios gamyklos tarnauja 
šiaurės-vakarų Rusijos pramo
nei, įskaitant Leniningradą.

Stalino laikais kiekvienoje iš 
tų beveik keturių .dešimčių sto
vyklų būdavo iki 3,000 kalinių, 
taigi bendras kalinių skaičius 
Vorkutos rajone buvo per 100,- 
000. Dabar (1955 vasaros pra
džioj) beliko apie 22,000. Apie 
2,000 iš jų tebėra užsieniečiai, 
kiti — sovietiniai piliečiai (į šių 
pastarųjų tarpą pasakotojas 
įskaito ir pabaltiečius, kurių tik
ro skaičiaus jis nežino).

* *
Pastaruoju laiku Vorkuta lai

koma viena iš švelnesniųjų pri
verčiamojo darbo stovyklų. Mat, 
tai yra svarbus pramonės rajo
nas, todėl stengiamasi, kad dar
bas būtų atliktas, taigi, reikia,

barakuose, kur anksčiau būdavo 
sukimšta iki 80 kalinių, dabar 
laikoma apie 30. Vadinamiems 
spartuoliams ("udarnikams”) 
jau yra barakų net su prieškam
bariais) žaidimo-iošimo patalpė
le, kaikur net su lovomis ir sta
liukais .».

* « y- ' .
Kiekviena paskira stovykla — 

barakų grupė apsupta dviguba 
spygliuotos vielos tvora. Vidu
jinė tvora yra apie vieno metro 
augščio, išorinė — apie du met
rus. Tarp jų apie 4 metrų tar
pas. Kas 200 metrų yra sargy
bos bokštas su prožektoriais ir 
kulkosvaidžiais. Sargybiniai pri
klauso MVD kariuomenei, bet 
kiekvienoje stovykloje yra pla
tus politinės policijos šnipų tink
las, kuris yra tikroji stovyklos 
valdžia.

VISAM PASAULY
• Valstybės sekretorius Dulles, vykdamas į Ženevos kon

ferenciją, aplankė Italijos prezidentą G. Gronche ir užs. reikalų 
ministerį G. Martino. Taip pat buvo priimtas Popiežiaus privačioje 
audiencijoje.

• Izraelis, kaip arabai sako, jų tarpusavio ginčo ir silpnumo 
pagimdyta nauja valstybė, arabams organizuojantis ir ginkluo
jantis, labai susirūpino ateitimi. Izraelio min. pirm. Moshe Sharett 
specialiai prašys JAV ir Rusijos apsaugos.

• Egipte arabų kraštai susitarė ir toliau tęsti ekonominį 
boikotą prieš Izraelį. Izraelio valdžia išleido atsišaukimą į viso 
pasaulio žydus, kad jie iš naujo aukotų Izraeliui, ypač ginklų 
pirkimui.

• Prancūzijoje vis daugiau įsitikinama, kad reikia paleisti 
dabartinį parlamentą ir skelbti naujus rinkimus. Esą, gal tada 
susidarytų pastovesnei vyriausybei galimybės. Rinkimai įvyksią 
šių metų pabaigoje.

• Naujai išrinktas komunistuojąs Brazilijos prezidentas 
Kubitchek, kilimo iš Lenkijos, jau planuoja kelionę į komunisti
nius kraštus.

• Rusai laikraštininkai, po piketavimo Clevelande, sužino
ję, kad Chicagoj rengiama dar didesni piketavimai, pabūgo ten 
rodytis.

9

Harold MacMlIlan 
Oreat Brltaln

John Foster Dulles 
Unlted Statei

Antolne Pinay 
France

Pasaulinis dėmesys vėl nukrypo į Ženevą, štai posėdžių rūmai ir keturi užsienių reikalų minis
teriai. Argi ir po šios konferencijos iš Ženevos dvasios ir toliau komunistai kals pasaulio mig

dymo kapitalą ...

Vokietijos problema

¥ ¥

Dar 1951 metais darbo sąly
gos buvo labai primityvios. Be
veik visi darbai kalnų pramonėj 
ir anglių kasyklose buvo atlie
kami rankomis: vieninteliai 
įrankiai buvo tik kastuvai, kab
liai (kirkos) ir vienračiai veži
mėliai (tačkos), kuriais anglis 
reikdavo vežti kartais net iki ke
turių sluogsnių augštyn. Vėliau 
pradėjo įtaisyti mašinų. Dabar 
vietomis jau iki 75 nuošimčių 
anglies laužiama mašinomis, ku
rių dalis, tarp kitko, esanti va
kariečių gamybos. Tas staigus 

(Perkelta į 8 psl.)

Derybose su komunistiniais 
bosais Maskvoje, kancleris Aden
aueris, dvejuose pagrindiniuose 
reikaluose nesulaukė konkrečių 
išdavų: sovietų vyriausybė ne
davė jokių įsipareigojimų Vo
kietijos sujungimo klausimu, 
taipogi ir vokiečių belaisvių grą- 
ginimu. Kas'liečia belaisvių grą- 
vinimą, kancleris Adenaueris iš
gavo iš Bulganino privatų pasi
žadėjimą, kuris užtikrino, kad 
belaisvių grąžinimas prasidės, 
dar kancleriui nespėjus nutūpti> 
Vokietijos žemėn.

Šitūose abejuose klausimuose, 
derybos formaliai atsitrenkda
vo į kietą sovietų bosų laikyse
ną. Gudriai laikėsi Maskva tvir
tindama, kad Vokietijos sujun
gimas yra pačios vokiečių tau
tos reikalas ir kad tame reikale 
susitarimas visai nepriklauso 
nuo Sov. Sąjungos vyriausybės. 
Ji įtikinėjo, kad Adenaueris pri
valo užmegsti pasikalbėjimą be
tarpiai su komun. rytų Vokieti
jos vyriausybe, kurių pasėkoje 
išsispręs ir susijungimo susita
rimas.

derybų su vokiškais komunis
tais, pareikšdamas, kad tik jo 
vyriausybė yra visos vokiečių 
tautos pilnateisė atstovė. Mask
voje kancleris iš tikrųjų laikėsi 
tvirtai: neklūpčiojo ir neubaga
vo, bet derėjosi rimtai. Bet ar 
daug laimėjo, kolkas sunku pa
sakyti.

Diplomatinių santykių užmez
gimas buvo ir yra Maskvos inte- 

l suose, todėl iš ten ir išėjo ini
ciatyva. Nors Adenaueris per
spėdavo ir pabrėždavo, kad tas 
visų klausimų komplekso dar ne- 
išriša, bet diplomatinius santy
kius užmegsti sutiko.

Todėl atrodo, kad tame rei
kale daug laimėjo Sov. Sąjunga. 
Tarp šių valstybių, oficialių san
tykių užmezgimas, Vokietijos 
sujungimo klausimą leidžia nu
tęsti iki nepabaigiamumo. Nuo 
to laiko, kada egzistuoja dvi Vo
kietijos su savo vyriausybėmis, 
su kuriomis Sov. Sąjunga turi 
normalius diplomatinius santy
kius, sujungimo klausimas ne
bebus degantis. Tas klausimas 
bus išimtas iš tarptautiniu dis
kusijų, kaipo dar nepribrendęs 
svarstymui.

Tame laikotarpyje, Sov. Są-

VLIKįp POSĖDIS 
NEW YORKE 

LAPKRIČIO 11-13?

Antrajam pasauliniam karui 
baigiantis, kada buvo sprendžia
mas klausimas dėl valdžių suda
rymo bolševikų užimtuose kraš
tuose, turėdamas parankėje tų 
kraštų, Sovietų Sąjungoj išauk
lėtus komunistus, Stalinas pa
reiškė, kad būtų "nedemokratiš
ka”, kad toms valstybėms nu- . .
statytų santvarką svetimos vals- Per visuomenę, daryti painus 
tybės. Kokios iš tų skambių žo- spaudimus Vak. Vokietijos vy- 
džių pasekmės labai aišku: nuo
latinė bolševikų okupacija.

Kolkas Adenaueris nesidavė 
pagaunamas ant komunistų meš
kerės, atsisakydamas bet kokių

Tebevyksta neoficialūs vilki
nių grupių atstovų pasimatymai 
dėl Vliko reformų ir jo posėdžių 
vietos. Viename tokiame pasi
matyme visų keturių "krikščio
nių demokratų bloko” ir liaudi
ninkų bei socialdemokratų atsto
vai buvo lyg ir susitarę dėl ben
dros pažiūros į tuos klausimus.

Liaudininkų pirmininkas net 
per vietos radiją- paskelbė susi
tarimo turinį, tačiau kai kitą 
kartą tie patys susitikę gavo su
sitarimo turinį pasirašyti, tai 
paaiškėjo, kad beveik kiekvienas 
jį kitaip supranta ir susitarimas 
liko nepasirašytas.

Prie susitarimo prisidėjo maž- 
lietuvių atstovas, bet neprisidė
jo ūkininkų Partijso atstovas.

Kiti (dabar jau septyni), nors 
susitarimo ir nepasirašę, sutiko 
sudaryti komisiją naujam Vliko 
statutui paruošti. Projektas tu
rėjo būti paruoštas ligi pirma
dienio, spalio 24 dienos. Jame 
turėtų būti išspręsti neaiškumai, 
kurie pasireiškė beskaitant tą 
nepasirašytą likusį susitarimą. 
Nuomonių skirtumai tebėra dėl 
Vykdomosios Tarybos vaidmens, 
kompetencijų, žodžiu sakant, dėl

i Gvatemalos prezidentas Castillo Armas ir jo žmona ruošiasi 
vykti į JAV oficialiam vizitui.

junga stiprins savo komunisti-i to, kur turi būti visas Vliko svo- 
nės marjorietes rytinėj zonoj, o ris: ar New Yorke, ar Reutlin- 
kitoj pusėj, turės galimybę be-į gene. Jeigu būtų sutarta dėl Vli

ko statuto projekto, tai Vliko 
sesija New Yorke būtų šaukia
ma lapkričio 11-13 d.

Tą technikinių klausimų svar
stymą iš šalies, aktyviai jame 
nedalyvaudami, stebi LTS ir 
LLKS. Jų nuomone, esminiai 
reikalai tuose pasikalbėjimuose 
stengiamasi apeiti, o dėl techni
kinių taip pat nėra sutarimo, 
kadangi tarp besitariančiųjų 
grupių atstovų esama tam tikrų 
žodyno skirtumų.

ūk. Part. atstovas iš dalies 
tuose pasikalbėjimuose nedaly
vauja, iš dalies dalyvauja, bet 
nesiangažuoja.

Visi pareiškė pageidavimą, 
kad į Vliko posėdį New Yorke, 
jeigu jis įvyks, iš Reutlingeno 
niekas daugiau nevažiuotų, pa
sitenkintų dr. Karvelio čia buvi
mu. Ar tenai su tuo pasiūlymu 
sutiks, tuo tarpu neaišku.

Didžiausi posėdžio sušaukimo 
entuziastai (be jokių sąlygų, 
kad tik įvyktų posėdis, o tenai 
jau žiūrėsim) yra liaudininkai, 
mažlietuvių atstovas ir dr. Kar
velis. Kiti kiek šaltesni ir mano, 
kad tik visus klausimus išsiaiš
kinus galėtų būti prasminga po
sėdį šaukti. Yra iškeltas suma
nymas Vliko posėdį šaukti (jei
gu pasiseks) su "fanfarais”, tai 
yra viešą, su svečiais ne tik iš 
lietuvių visuomenės, bet gal ir 
iš amerikiečių tarpo. Sumanyto
jams pavesta išsiaiškinti gali
mybės.

I
tarpiai sudaryti visuomenės tar
pe viešą opiniją, per agentus ir

at-

riausybei.
Sov. Sąjungą paseks visos jos 

satelitinės valstybės, pareikšda
mos norą taipogi užmegsti, dar 
nesamus, diplomatinius santy
kius. (Rumunija jau pasiūlė). 
Reikia manyti, kad Vak. Vokie
tija ir tuos pasiūlymus priims 
tik išskiriant rytinės Vokieti
jos pasiūlymą.

Susidarys keista padėtis — 
Vakarų valstybės nepripažinda- 
mos ryt. Vokietijos neturės su 
ja diplomatinių santykių, o tuo 
tarpu Sov. Sąjunga ir jos visos 
okupuotosios valstybės turės sa
vo pasiuntinybės Bonnoje. To
kiai padėčiai esant, argi Va
karų valstybės išsilaikys neuž
mezgant diplomatinių santykių 
ir su rytine Vokietija? Daugiau 
davinių, kad po tam tikro laiko 
ir jos užmegs normalius santy
kius su ryt. Vokietija ir tuo bū
du apsunkins Bonną.

Maskva ne tik nesiruošia ap
leisti savo vokiškus komunistus, 
bet nori visą Vokietiją padaryti 
savo didžiausiu satelitu.

J. Šarūnas
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•

Clevelandiečiai šį šeštadienį, 
specialiu pobūviu, nori pasakyti 
seniesiams mūsų veikėjams ačiū 
už jų didelį darbų, dirbtų per 
daugelį metų. Tai nebūsiąs spe
cialiai vienam ar kuriam kitam 
veikėjui ačiū pasakymas, bet vi
siems, kurie tik lietuvybės dar
bų dirbo.

Tai gražus prisiminimai tų 
mūsų moterų ir vyrų, kurie dalį 
gyvenimo pašventė ire asmeni
niams, bet bendriesiams tauti
niams reikalams ir Lietuvos rė
mimui. Jų įnašų mes visi anks
čiau jautėme, mes jį dabar jau
čiame, mes dažnai ir stebimės, 
kad jie, pagal tuometines turė
tas jėgas, padarė daug daugiau, 
negu dabar padaloma. Dabar, 
tiesa pasakius, mūsų nelaimei, 
daugiau liežuviu malama, negu 
bendras darbo vežimas veža
mas ...

Ką šį šeštadienį clevelandie
čiai rengia nėra jau kokia staig
mena ar naujiena Amerikos lie
tuvių gyvenime. Buvo ir anks
čiau girdėti, kad vienoj ar kitoji 
lietuvių kolonijoj, prisijKlhami 
tie nuopelnai, kurie lietuvybei 
nuoširdžiai atlikti, mums visiems 
daro garbę. Gal ir gerai, kad 
clevelandiečiai ne kurį nors vie
nų ar kitų asmenį pasiryžo iš
kelti, bet bendrai visiems, dirbu
siems ir tebedirbantiems, nori 
ačiū pasakyti.

Lietuvybės išlaikymo ir Lietu
vos laisvės kovoje kiekviena jė
ga labai vertintina ir branginti
na. Ne vieno išmintim, ne vieno 
pagalbos ranka, ne vieno aukoja
mais pinigais tie darbai nudir
bami. Nudirbami didžiulės tai
kos, nudirbami organizuotai, kur 
labai reikalingi gabūs organiza
toriai, bet nemažiau reikalingi 
ir tie darbštieji nariai, kurie 
dažnai lieka nepastebėti už di
desnių pečių ar didesnių rėksnių.

Jie, tie eiliniai nariai, labai 
dažnais atvejais, sudaro visom 
organizacijom veikimo pagrin
dus, jie suneša tos veiklos pa
grindines plytas, iš kurių vėliau 
auga mūsų išsilaikymo ir laisvės 
darbai. Tat ir visiems, kurie tik 
norės nulenkti galvų prieš mūsų 
vyresniuosius, čia sukurusius 
gausias lietuviškas organizaci
jas, padėjusiems lietuviui kilti 
aukštyn ir platyn, gausiai rėmu-

siems prisikeliančių ir laisvų Lie
tuvą, patartina neužmiršti ypač 
tų, kurie labai dažnai būna už
mirštami. Tai tos moterys ir tie 
vyrai, kurių pavardžių dažnai 
nebūna laikraščiuose, bet kurie 
iš širdies gilumos dirba kilnų 
darbų. Jie mums lygiai brangūs, 
kaip ir tie, kurie ateina jiems 
vadovauti.

Garbė visiems!

•
Dirvos sukaktį švenčiant buvo 

daug tokių momentų, kurie ir su 
skaitytojais pasidalintini.

Prieš pat sukakties minėjimų' 
į Dirvos redakcijų atsilankė čia 
gimusi lietuvaitė A. žvingilytė- 
Mihelich ir redaktoriui pasakė: 
"Prieš daugelį metų esu Dirvo
je dirbusi ir tada iš Dirvos ga
vusi atlyginimų. Dabar jaučiu 
didelį malonumų Dirvai dalį ta
da gautų pinigų grųžinti”.

Ir ta proga Dirvai įteikė $25 
auka.

Prieš sukakties minėjimų iš 
savo ūkio redaktorių pašaukė 
senas Dirvos bičiulis, pirkimo- 
pardavimo tarpininkas, draudi
mo ir įkainpjimų specialsitas P. 
J. Keršis. Per telefonų jis sako: 
"Jaučiu, brolau, kad Dirva per 
40 metų iš manęs tikrai pelnė po 
$1. Taigi jos sukakties proga už
moku už visus 40 metų lygiai 
$40.00”.

Tai šaunūs momentai, kurie ir 
jaudina ir garbę daro! .,.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Tel. offic'o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203
Dr. Juozas Bartkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 Mest Chicago Avė
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad.,

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniai! 
’ 2—4 p p. šeštadieniais.

BALSUOK UŽ

George Zimmerman
CANDIDATE FOR

J U D G E
OF THE MUNICIPAL COURT

TURI PUIKIAUSIA PASIRUOŠIMĄ GERAI
ATLIKTI TEISĖJO PAREIGAS

Išrinkit GEORGE ZIMMERMAN teisėju

RINKIMAI ANTRADIENI,

LAPKRIČIO MĖN. 8 I)., 1955
6 mėty darbo pradžia sausio mėn. 4 d., 1956 m.

• Įsteigtas Lietuvos Kariuome
nės Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
skyrius Vokietijoje. Į laikiną 
valdybą išrinkti: Viktoras Sut
kus pirmininku, Juozas Kriščiū
nas sekretorium ir Kazys Mot- 
gabis nariu. Skyriaus valdyba 
kviečia visus lietuvius kūrėjus- 
savanorius Vokietijoje stoti į 
skyrių nariais. Rašyti valdybos 
sekretoriui adresu:’ J. Kriščiū
nas, (22b) Heidesheim, Krs. Bin- 
gen, 4204 Lbr. Svc. Co.
• Pigųjį knygų mėnesį nuo spa
lio 15 iki lapkričio 30 d. paskel
bė Gabijos leidykla. Per šį lai
kotarpį, knygas išrašant tiesiog 
iš leidyklos, gaunama nuo 25% 
iki 80% nuolaidos. Atpigintų 
knygų sąrašą leidykla prisiun
čia, parašius jai šiuo adresu: 
Gabija, Straight Path, Wyan- 
danch, L. I., N. Y.

• Miami lietuviai nuo spalio 
mėn. 15 d. pradėjo transliuoti 
per WMIE stotį lietuvišką radijo 
programą. Ji pavadinta Lietu
vos aidai. Programa bus girdi
ma kiekvieną šeštadienį 4:30 
vai. žiemos metu programa bus 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Lietuviška programa rūpinasi 
Adolfina Skudzinskas.
• Lietuvių Studentų Sąjungos 
vicepirmininkas Bronius Juode
lis, buv. Korp! Vytis centro val
dybos sekretorius, ir buv. Bos
tono Korp! Vytis skyriaus pirm. 
Raimundas Mieželis pasitraukė 
iš Korp! Vytis ir Akademinio 
Skautų Sąjūdžio.
• Redakcija gavo paminėti And
riaus Valucko romaną "Nemuno 
sūnus” I d. Knyga sukrauta Ter- 
ros knygyne (3333 S. Halsted 
St., Chicago 8, III.). Kaštuoja 
$3.00.
• Detroite organizuojamų lietu
vių namų fondan atsiųsta $24,- 
000* sumai pasižadėjimų. Su to
kia suma darbo dar negalį pra
dėti, todėl ieško būdų daugiau 
pasižadėjimų sutelkti.
• Čiurlionio ansamblio koncertas 
Bostone įvyksta lapkričio mėn. 
12 d. jordan Hali. Į koncertą no
rima sutraukti lietuvius iš dau
gelio artimųjų kolonijų.
• Iš spaudos išėjo Mirko Jelusič: 
Cezaris, istorinis romanas iš se
nosios Romos imperijos žydėji
mo laikų. Trys dalys — trys at
skiros knygos, kiekviena po 
apie 200 psl. ir po $2.00. Vertė

K. Puida, išleido knygų leidykla 
Terra, 3333 So. Halsted Street, 
Chicago 8, III.
* Atsiliepkite tremtinės Stasės 
Samienėfe giminės. Dirvoje galit 
gauti jos adresą.

la/r 
■ęda

kalais, o pats kaip daugiavaikis Vajus prasidėjo spalio 15 die- 
tėvas mano turįs teisę nustpti- ną ir baigsis lapkričio 15 dieną, 
nėti mokytojų kvalifikacijas ir Išsiuntinėti laiškai ir aukoms 
tinkamumą mokytojauti. Prieš vokeliai. Jei kas dėl adreso ne- 
kiek laiko, tas pats minimo laiš- žinojimo ar dėl kitos klaidos 
ko autorius įsikibęs "Salami” ra- laiško ir vokelio negautų, prašo- 
šė sieksninius straipsnius tame me kreiptis į Vajaus Komiteto 
pat skyriuje ir net "Nąujieno- būstinę, 105 Grand Street, 
se”, apie Dariaus ir Girėno Klu- Brooklyn 11, N. Y. Ten apie vis- 
bo piniginius reikalus užkabinę-' ką Jus painformuos, viskuo ap- 
damas ne tik nieko su tuo netu- rūpins ir aukas priims, 
rinčius asmenis, bet ir kišdamas 
savo trigrašį į to pačio klubo vi
daus reikalus. Būtų pateisina
ma, jei tas jo kišimasis būtų 
teisingas ir pagrįstas. Dabar gi, 
paties autoriaus žodžiais tariant: 
.. ."Būdamas girtas partine ne
apykanta, jis atėjo j spaudą me
luoti plačiajai visuomenei...” 
(Draugas, 1955. III. 17, pusi. 5). 
Prie to cfar reikia pridurti:...
ir tauškėti nesąmones!

Dėka šito neišmanėlio, šiais __ „____._____________
metais Aukšt. Lituanistinė Mo-, posėdis, meninė programa ir kor- 
kykla turi skaudžių nuostolių porantiškas alutis.
savo veiklai. Atsisakė buvę mo
kytojai, Lietuvių Bendruomenė 
turėjo p. S. Garliausko šmeižtų

maeilės pajėgas. Linkėtume de-' daktoriui, kuriame užsipuola/ p. Prašome paaukoti patys, o 
troitiečiams nepraleisti šios re-1 Z. V. Rekašių, kodėl neturėida- taip pat paraginti ir parinkti au
tos progos pasidžiaugti iškilan- mas vaikų domisi mokyklos įei- kų iš savo kaimynų ir pažįstamų, 
čiomis naujomis meno jėgomis.
Programoje taip pat dalyvaus ir 
detroitiečiams gerai pažįstamas 
P. Zaranka, vietos muzikos kon
servatorijos studentas, dažnai 
pasirodantis Detroito lietuviško
je scenoje.

Vakaras įvyks buvusioje Lie
tuvių Salėje. Pradžia 6 vai. 30 
min.

DETROIT
TAUTINES SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS
Pirmasis šį rudenį Tautinės 

Sąjungos Detroito skyriaus susi
rinkimas įvyko sekmadienį, spa
lio 16 dieną Neringos knygyno 
patalpose. Aptarta daug svarbiu 
reikalų, tarp jų Dirvos vajaus 
Detroite reikalai, Detroito lietu
vių namų statyba, tautinės min
ties jaunimo klausimai ir kt.

Pirmininkavęs inž. J. Gaižu
tis pasidžiaugė, kad Tautinės 
Sąjungos nariai gausiai atsilie
pė į namų pirkimo pasižadėjimų 
vajų. Nutarta paskatinti ir ki
tus skyriaus narius prisidėti prie 
šio visiems lietuviams svarbaus 
reikalo. Ypač savo lietuviškus 
namus svarbu turėti lietuviško
jo švietimo reikalams, nes pa
skutiniai įvykiai su šeštadienine 
mokykla parodė, kad kartais ne
atsakingų žmonių šmeižtai šeš
tadieninės mokyklos veiklą pa
daro beveik neįmanomą.

V. Pauža susirinkime padarė 
platesnę Bostone įvykusio Tau
tinės Sąjungos suvažiavimo ap
žvalgą.

MIRĖ KUN. J. ČIŽAUSKAS
Dievo Apvaizdos parapijos 

klebonas kun. J. čižauskas po il
gesnės ligos praeitą penktadienį, 
spalio 21 dieną atsiskirė su šiuo 
pasauliu.

Velionis buvo tvirto lietuviško 
nusistatymo ir ypač ankstyves
niais laikais gyvai reiškėsi lie
tuviškoj veikloj, ypač muzikos 
srityje.

KONCERTUOS 
A. STEMPUŽIENĖ

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje būsimo seimo Detroite ren
gimo komisija ruošia sekmadie
nį, spalio 30 dieną, vakarą.

Vakaro programoje clevelan- 
dietės solistės Aldonos Stempu- 
žienės koncertas. Solistė tiek 
Amerikos, tiek lietuviškame dai
nos meno pasaulyje iškilo į pir-

Sveikinimai ir linkėjimai sukakčių proga

J U D G E

PERRY B. JACKSON
MUNICIPAL COURT

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon. Lenkijon, Ru
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

J. Kamienski 
JANIQUE TRADING CO. 
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.)

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street West, Toronto, Ont.
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje. 

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

* 1162 Broadvvay Avė.. Buffalo 12, N. Y. 
Telef.: FI 1272

2314 VV. Chicago Avė., Chicago 22, III. 
Telef.: BRunsvvick 8-6780

Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte jau nieko nemoka.

Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
Visas siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

kiekvienų dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

TRUMPAI

Detroito skautės ir skautai 
ruošiasi pakartoti J. Siskino 5 
veiksmų vaidinimą "Džiaugs
mas". Praeitą pavasarį pirmas 
vaidinimo pastatymas susilaukė 
visuomenėje gražaus įvertinimo. 
Režisoriui J. Pusdešriui su jau
nom skautų ir skaučių jėgom 
pavyko pasiekti tokio lygio, ku
rio nekiekvienas jaunimo teat
ras tepasiekia. •

Praeitą sekmadienį įvyko Lie
tuvių Studentų Santaros Detroi
to skyriaus susirinkimas. Nu
tarta artimoje ateityje surengti 
studentišką vakarą, kuriame pa-,

Padėkime varge esantiems sa
vo tautiečiams!

CHICAGO
ARTĖJA TRADICINĖ ŠVENTĖ

Chicagos Tautinio Akademinio 
Sambūrio sueiga nutarė tradici
nę metinę šventę surengti lap
kričio 12 d. Lietuvių Auditori
joje. Programoje bus akademinis

Sambūrio pirmininkas J. žvy- 
nys painformavo apie lapkričio 
5 d. Clevelande šaukiamą Chica-rodys los angeliečių sudentiško paliestus žmones atsiprašyti ir, ' cleve]ando ir New Yorko

41,4- inal/nti mnlzirtmii Izlivia otitil/tugyvenimo filmą ir kt.
♦

• Aukštesniojoje lituanistinėje 
mokykloje prasidėjo pamokos. 
Po didelių sunkumų šiaip taip 
pavyko rasti mokyklai kelis mo
kytojus, kai dėl mažo išsilavini
mo žmonių šmeižtų didelis skai
čius buvusių ar naujai pakvies
tų mokytojų atsisakė mokykloje 
dirbti.

ieškoti mokytojų, kurie atitiktų 
p. S. Garliausko "nustatytoms 
k v a 1 i Akacijoms". Pasekmėse, 
mokyklai paimti mokytojai ne
turi mokytojų cenzo ir atitinka
mo išsimokslinimo. Atrodo, grei
tai prieisim prie to, kad Aukš
tesniosios Lituanistinės mokyk
los baigimo pažymėjimus išdavi
nės visi, tik ne mokytojai.

A. J. Pajieeis
*

Studentų Sąjungos 
šiais metais ruošia

Lietuvių 
skyrius ir 
Naujųjų Metų sutikimą. Rengi
mo komisiją sudaro skyriaus 
pirmininkas A. šimoliūnas, D. 
Bulgarauskaitė ir K. Navasaitis.

¥

Skautai ruošiasi gruodžio 4 d. 
paminėti savo gyvavimo Detroi
te penkmetį. Tikimasi, kad šia 
proga detrottiečius aplaTfBys ^yr. 
skautininkas S.' Kairys ir dau
giau svečių. Z. V. R.

NE W YORK

KIRŠINIMO DARBAS
Labai gražu ir naudinga, ka-

sambūrių suvažiavimą ir ten 
pat rengiamą Neo Lithuanijos 
šventę. Būrys korporantų žada 
ta proga aplankyti Clevelandą.

J. Paplėnas ir J. Jurkūnas pra
nešė apie vidaus aktualijas.

Pageidauta paremti, kiek leis 
kasa, Balfą, kolegas Vokietijoje 
ir Dirvą.

Sueigai pirmininkavo S. Vid
mantas, sekretoriavo Andrašū- 
nas. N. L.

BOSTONDIDYSIS NEW YORKAS 
PRADĖJO BALFo VAJŲ

Vargo yra kiekvienoje visuo
menėje, bet daugiausiai jis išsi
plečia didžiųjų nelaimių metais. 
Lietuvai netekus laisvės, vargo 
marios išsiliejo ir lietuviams^ dei^Išką šokių vakarą. Spalio 9 
Daug kieno gyvenimas buvo su
griautas, sveikata pakirsta, sve
timose žemėse atsidurta.

SANTARIEČIAI VEIKIA
Šiemetinį sezoną Bostono- 

Brocktono santariečiai pradėjo 
rugsėjo 24 d. surengdami stu-

d., susirinkusių studentų dide
liam būriui buvo parodyta Los 
Angeles santariečių susukta fil
mą "Veikla palmių pavėsyje”, o 
VI. Eikinas ir Z. Mereckis kal
bėjo apie Santarą. Spalio 16 d.

' ivvkn susirinkimas snvvhnip Vii-

Norėdami jiems bent kiek pa
dėti, jų sunkią dalią palengvin
ti, kiekvienais metais New Yor-. 
ko BALFo Vajaus KomitetasTyko susirinkimas savybėje, ku------------- ------------ ------------ -- n.o imu' v vajaus .rvuiimeias . . . .

da kultūrinis ir visuomeninis lie-( kreipiasi į visus Didžiojo New mme Vyt Kavolis s“ susirinku-
tuviškos kolonijos gyvenimas ap- Yorko lietuvius ir prašo aukos, 
rašomas spaudoje, keliamos ak
tualios problemos, pozityvūs su
manymai, duodama apžvalginių 
žinelių, aktualijų ir t.t. Atsižvel
giant į tai, lietuviškų laikraščių 
redakcijos mielai deda tokias ži
nias, duoda vietos kartais net 
nuolatiniam žinių skyriui nesi
gailėdami ribotų 
spaudos puslapių.

Labai apgailestautina, 
toks vienos ar kitos lietuvių ko
lonijos žinių skyrius pasidaro 
daugiau negu karikatūriškas: 
užgauliojama ne tik pavieniai as
menys, lietuviškos institucijos 
ar organizacijos, bet taipgi, są
moningai stengiamasi pakenkti 
tiek geram paskirų asmenų var
dui, tiek paskiroms organizaci
joms bei jų tarpusavio santy
kiams.

Štai jau kelinti metai viename 
dienraštyje, kas savaitę yra "De
troito žinių” skyrius. Seniau jis 
buvo vedamas Liet. Korespon
dentų Klubo (taip buvo skelbia
ma — aut.), vėliau Liet. Kata
likų Koresp. Klubo, šiuo metu 
po jame rašomoms žinioms ir 
"straipsniais" daugiausia pasi
rašinėja tūlas (-i) ”S”, "St. G”, 
"G", — Stasys Garliauskas
(-ai?). Iš jo (jų?) straipsnelių 
antgalvių atrodo, kad autorius 
(-iai?) yra "visažinantis" auto
ritetas religiniuose, kultūriniuo
se, visuomeniniuose ir švietimo 
reikaluose. Kada perskaitai tuos 
"dorovinius, visuomeninius irj 
pedagoginius" straipsnelius gau-[ 
naši įspūdis: kad rašo, turbūt/ 
pasiklausęs prie atvirų svetimų1 
durų, būdamas fiziškai silpnas 
savo "priešui" skelti į antausį, 
lieja tulžį ant popierio, vaizduo
jasi visažinąs ir pramatąs. At
rodo, kad jam nėra problemos, 
kurios jis negalėtų išspręsti. I 

Štai, jis, ponas Stasys Gar
liauskas, rašo laišką Draugo re-

lietuviškos

kai

siais diskutavo "Emigrantų 
menkystę”, o Raimundas Mieže- 

čiams lietuvių, kurie yra dide- trumpu pranešimu pristatė 
liame varge įvairiuose Europos Ę’ Sruogos Milžino paunksmė- 
kraštuose. Jie prašo pagelbos iš ’ P^eklamuodamas ištrau-

Prašo ne sau, bet tiems tūkstan-

BALFo, o BALFas prašo gailes
tingumo ir aukos iš Jūsų.

Tokių varge esančių benamių 
yra dar 10.214. Jų tarpe 2.957 
vaikai, 1.945 ligoniai ir slaugo
mi seneliai. Iš sveikųjų tik tre
čioji dalis yra gavusi menkus 
darbelius. Visi kiti yra bedarbiai 
ir turi gyventi iš labai mažos tų 
kraštų pašalpos, kuriuose jie gy
vena.

Visa jų viltis ir išsigelbėjimas 
— Amerikos lietuviai. Jie juos 
aprengia, valgydina ir gydo. Jų 
aukomis BALFas pasiekia visus, 
kur tik vargas ar liga spaudžia 
lietuvį.

BALFas pats iš savęs to pa
daryti negalėtų. Jo geri artimo 
meilės darbai priklauso nuo jau
trių ir aukos nevengiančių šir
džių. Kiek Amerikos lietuviai 
BALFą paremia, kiek per 
BALFą aukoja, tiek jis gali var
ge ar ligoje esančius sušelpti.

Todėl Didžiojo New Yorko 
BALFo Vajaus Komitetas su pa
sitikėjimu ir viltimi kreipiasi į 
Jus ir labai prašo neatsisakyti 
aukos kenčiantiems lietuviams 
gelbėti. Prašo tik vieną kartą 
per metus, todėl prašo kiek dau
giau, pagal išgales vienos dienos 
uždarbio, kurie dirba.

»»

kas. Veiklą šiais metais numa
toma paįvairinti, (-a).

LOS ANGELES
Spalio 1 ir 2 d. Tarptautinis 

institutas turėjo metinį festiva
lį, kuriame lietuvius atstovavo 
L. Zaikienės tautinių šokių gru
pė. Buvo duodama šeštadienį ir 
sek. po dvi programas, šiame 
festivaly taip pat buvofjr tauti
nių rankdarbių paroda. Lietuvių 
parodos dalį puikiai priruošė me
nininkė Ada Korsakaitė, A.L.B. 
švietimo skyriaus narė.

*

. Miltonas Starkus, LD dalies 
red. spalio 22 d. vedė Niną Nau
jokaitę.

*

Vytautas F. Beliajus, kuris 
dabar gyvena 1550 lOth Avė., 
San Diego, kas penktadienį at
vyksta į Los Angeles dėstyti 
Valstybiniame Kalifornijos uni
versitete įvairių tautinių šokių. 
Jis turi net 22 mokinius.

Buvęs tremtiny, nepamiršk 
savo vargo brolių, tebeskurstan- 
čių tremtyje.

.................—............ —
4. PROPOSED LAW

To Increase Unemployment Initiative Petition

X

YES
Balsuokite NE prieš Bedarbių Pašalpos 
Pakėlimą Lapkričio 8. nes —
• tas viskam pakels kainas $47,000,000 per 

metus;
• tas sutrauks tinginius ir apsileidėlius j 

Ohio.

CUYAHOCA COUNTRY D|V1S1ON
OHIO INFORMATION COMMITTEE 

604 Hnnna Bulldinj. Paul Secretary
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DIRVOS PASKIRTIS ATLIEKAMA
Dirvos 40 m. gyvavimo sukakties proga K. S. Karpius

Vėlyvats tautininkų 
susiorganizavimas

Amerikos lietuviai tautinin
kai ir tada, neturėdami jokių 
asmeniškų interesų su politika 
Lietuvoje, Lietuvą rėmė, rekla
mavo, skiepijo jai meilę kitų 
klaidinamuose išeiviuose, tenkin- 
damiesi tuo, kad Lietuva lietu
viška, kad kraštas kultūrėja, vi
sais atžvilgiais kyla. Be tų pa
minėtų laikraščių, vadovaujan
čių tautinei ideologijai, tautinin
kai neturėjo savo centralinės 
organizacijos, kai Sandaros va
dovybė nukairėjo, nors joje tū
las skaičius dešiniųjų lietuvių 
pasiliko visą laiką, norėję dar 
Sandarą padaryti daugiau tauti- 
ninkiška organizacija.

Kol J. O. Sirvydas iki 1929 
metų redagavo Vienybę ir po jo 
išvykimo į Lietuvą, kada Vieny
bę redagavo Vytautas Sirvydas 
ir Jonas Valaitis, remiami 
Brooklyno aktyvių tautininkų, 
visas Amerikos lietuvių, tauti
ninkų savitarpinio ryšio palai
kymas buvo Dirva ir Vienybė.

Dar prie senojo Sirvydo 
Brooklyne buvo įkurtas Tauti
ninkų Klubas. Tik 1940 metais 
greta jo buvo įsteigta Rytų Tau
tininkų organizacija, kas rodė, 
kad tautininkams be savo orga
nizacijos gyventi neįmanoma. 
Bet viskas ėjo taip lėtai, ir sa
kau, daugiausia vien dėl pasi
tenkinimo, kad Lietuvoje reika
lai ėjo gerai, Lietuva kilo.

Rytų tautininkai vadovavo 
Lietuvos Prezidento A. Smeto
nos pasitikimui, kada jis gruo
džio mėn. 1940 metais atvyko 
Amerikon. Formalų, iškilmingą 
Lietuvos Prezidentui priėmimą, 
dalyvaujant šimtams patriotų 
lietuvių, suvažiavusių iš plačios 
Amerikos, Brooklyno tautinin
kai surengė kovo 13 d. 1941 me
tais. Nuo tada prasidėjo Lietu
vos Prezidento veikimas Ameri
kos lietuvių tarpe ir amerikie
čiuose.

Rytų tautininkai netrukus 
persiorganizavo į Tautininkų 
Centrą, kurin įsi jungėm visi, 
jautusieji reikalą turėti bendrą 
organizaciją.

Vienybės bendrovei pairus, re
daktoriams keitinėjantis, buvo 
laikotarpių, kad rytų tautinin
kai laikė Dirvą savo organu. Chi- 
cagiečiai tautininkai vadai, adv. 
Antanas Olis, komp. A. Vana
gaitis, Dr. St. Biežis, Juozas J. 
Bačiūnas ir detroitiečiai laikė 
Dirvą pastoviu tautininkų orga
nu. Mažesnių kolonijų tautinin
kai veikėjai sekė didesniuosius 
Chicagos, Brooklyno ir kitų ko
lonijų veikėjus.

Antro Pasaulinio Karo 
laikotarpis

Sovietams Lietuvą okupavus 
1940 metų birželio mėn., ir Ame
rikos lietuviams naujai pradėjus 
dirbti laisvinimo darbą, rugp. 
9-10 d. 1940 m. Pittsburghe, 
Liet. Katalikų Federacijos ini
ciatyva, buvo įkurta Amerikos 
Lietuvių Taryba (originaliai ją 
sudarė katalikai, tautininkai ir 
sandariečiai. Socialistai prisidė
jo pora mėnesių vėliau). Man 
teko pareiga atstovauti tautinin
kus ALTe, ir kovoti už tautinin
kų indivudualumą, nes katalikai 
vadai keistai galvojo: tautinin
kai ir sandariečiai esą tie patys, 
ir mums numatė bendrai tris 
vietas, socialistams, nereikšmin
giausiai grupei, taip pat tris vie
tas ,ir sau tris. Mums reikėjo 
gauti sau atskirai tris vietas. 
Kai vėliau paaiškėjo, tik socia
listams ir sandariečiams bendrai 
turėjo būti skirta trys vietos 
Taryboje, nes jie ir šiandien kaip 
dvynukai sutartinai dirba ir tik 
taip savo poziciją išlaiko. Vieni 
be kitų tuoj žlugtų.

Amerikon atvykus Lietuvos 
Preizdentui A. Smetonai, ir Ta
rybos vadams nesiliaujant jį nei
gus ir prieš jį kovojus, balan
džio mėn. 1941 m. posėdyje su 
veikėjais Chicagoje, kur dalyva-

Dirva ir skaitytojai
Palyginant ano laiko Dirvos 

skaitytojus su dabartiniais nau
jais, nors tarp vienų ir kitų yra 
didelis skirtumas ir laiko ir išsi
lavinimo, skaitymo atžvilgiu vie
ni nuo kitų mažai kuo skiriasi. 
Ano laiko išeiviai mėgo sekti sa
vo lietuvišką politiką, griežtai 
skyrė savo sroves vieną nuo ki
tos ir už. jų interesus karštai 
kovojo; rąmė savo mėgiamus 
laikraščius.

Laikraštyje mėgo skaityti ro
manus, prašydami Dirvoje dėti 
daugiau "pasakų”. Labai buvo 
patenkinti kai pradėjau duoti 
jiems pasakas — iš Lietuvos is
torijos, istorinius romanus iš lie
tuvių nuotykių su vikingais se
novėje, su kryžiuočiais, apie di
džiuosius Lietuvos kunigaikš
čius, jų kovas ir darbus.

Temų Lietuvos istorijoje tiems 
romanams radau daug, ir išsky
rus vieną kitą, daugiau pasakiš
ką dalyką, apysakas rašiau pa
siremdamas istorijoje pažymė
tais ryškesniais momentais. Taip 
jaučiau Dirvos pagalba pasitar-

vo ir p. Smetona, tautininkai nu
sprendėm iš ALT pasitraukti.

Vėliau, kai iš Europos mūsų 
vienminčiai raginė mus į ALT 
rgįžti, mes savo tikslo atsiekėm, 
gaudami A. L. Taryboje sau at
skirą tautininkų reprezentaciją.

Po pasitraukimo iš ALT 1941 
metų birželio mėn. Tabor ‘Far- 
moje tautininkų veikėjų suva
žiavime buvo įkurta Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga, kurios sava
noriu organu buvo Dirva, pa
ėmus ant savo pečių visą šios 
organizacijos veiklą: aukų rin
kimą Dr. Norem’o knygos ”Time- 
less Lithuania” išleidimui, 1944 
metų vasario mėn. New Yorke 
rengiamam Lietuvių Seimui, Wa- 
shingtone misijų rengimui ir de
legacijos į San Francisco siunti
mui 1945 m.

Tam tikslui buvo susilaukta 
gražios talkos iš kitų tautinių 
laikraščių, tačiau Dirvai teko 
visą darbo ratą sukti, ypač kad 
Clevelande (iki 1944 m. sausio 
9) gyveno Prezidentas A. Sme
tona, ir čia atvykdavo kiti tau
tininkai veikėjai ir seimo bei 
misijų organizatoriai pagrindams 
nutiesti.

Šito viso veikimo laikotarpiu 
išsivystė trys paskiros tautinin
kų organizacijos: Lietuvai Va
duoti Sąjunga, Amerikos Lietu
vių Misija ir Tautininkų Cent
ras, kiekviena turėjus savo sim- 
patikus, kurie pradėjo galvoti, 
kad jų mėgiamesnė organizacija 
privalėtų būti tautininkų gal
va __

Gimus minčiai iš tų organiza
cijų sudaryti vieną ir išrinkti vi
siems atitinkamą vadovybę, Dir
va rėmė ir dirbo už to persitvar
kymo pravedimą. Užtruko pora 
metų, kol 1949 metais buvo su
sitarta įsteigti Amerikos Lietu
vių. Tautinę Sąjungą. Trys pir
mosios organizacijos buvo likvi
duotos atsargiais formaliais po
sėdžiais, visų sutikimu.

Pirmutiniai ryšiai Lietuvos 
tautininkų su Amerikos tauti
ninkais padaryti per Dirvą. Kai 
ką tada apie tremtinius gaudavo 
Dirva iš Dr. A. Geručio Šveica
rijoje, bet tikrus ryšius, kaip 
tremtinys su Dirva sumezgė Ba
lys Gaidžiūnas, dabartinis Dir
vos redaktorius, 1945 metais su
radęs galimybę prisiųsti Dirvai 
savo pranešimą iš Vokietijos. Iki 
tol mes buvom kaip užrištom 
akim: žinijom, kad tautininkų 
iš Lietuvos taip pat turėjo pa
bėgti, bet kur jie ir kas jie, 
mums nebuvo žinoma.

Atvykus Amerikon pirmiau 
Vincui Rasteniui, kuriam suti
kau Dirvą pavesti, ir paskui Dir
vai atitekus redaguoti Baliui 
Gaidžiūnui, jaučiu, kad Dirva ir 
toliau savo paskirtį vykdo ir tę
sia mums tautininkams — trem
tiniams iš Lietuvos ir, mums se
niems amerikiečiams, labai rei
kalingus darbus.

naująs mūsų ankstyvesnei išei
vijai lengvu būdu supažindinti 

’ su Lietuvos istorija ir mūsų tau
tos karžygiška praeitimi.

Kai antro pasaulinio karo me
tu darbai neleido pačiam rašyti, 
Dirvoje perspausdinau "Algi
mantą”, "Dainavos šąlies Pada
vimus”, kitų rašytus istorinius 
romanus, liečiančius mūsų gar
sią praeitį, kad Dirvoje tie mė
giami veikalai nenutruktų.

Apie naują, nepriklausomą 
Lietuvą, kurios mūsų išeiviai ne
pažinojo, ir turėjo senus, visai 
nemalonius atsiminimus, reikė
jo padėti daug pastangų, kad ją 

I pažintų ir pamiltų. Tačiau pa
prastoje visuomenėje vis buvo 
sena, labai gerai žinoma nema
loni atmintis, kad "ten nieko ge
ro nėra, tik purvas ...” Lietuvą 
neigusiems komunistams buvo 
lengva tokių žmonių tarpe rasti 
sau pasekėjų.

Laikas taip pat daug pasitar
navo. Ne tik Dirvai, lygiai visai 
mūsų spaudai, gražia talka atėjo 
Elta, kuri jau tautininkų laikais 
išvystė platų naudingų žinių ir 
Lietuvos vaizdų teikimo patarna
vimą užsienio lietuvių spaudai.

Nors opozicijos spauda nemė
go tautininkų rėžimo, kalnus ant 
jų vertė savo skiltyse, skelbė, 
kad Lietuvoje "vulkanai kunku
liuoja”, bet Eltos vaizdus ir ap
žvalgas spausdino, išskyrus ko
munistus ir socialistus. Tas daug 
padėjo praregėti, kokia ta nauja 
Lietuva iš tikro yra. Be to, orga
nizuojamos ekskursijos į Lietu
vą, ką darė ir opozicijos spau
dos vadai biznio sumetimais, 
Lietuvon parvažiuoj a n t i e m s 
amerikiečiams davė progos Lie
tuvą pažinti, sugrįžus ją ginti. 
Ir visa tai lengvino mums Dir
voje įtikinti seną Lietuvą atme
nančius išeivius, kad nauja Lie
tuva yra kitokia: graži, kultū
ringa, sava, maloni, lietuviška.

Pagal naująjį Įstatymą 3,000 
lietuviu galės įvažiuoti į Ameri
ką, jei tu padėsi jiems savo au
ka ir garantijomis.

AMERICA'S ONLY 
FIRE-BREV/ED BEER 
(Fire-Brewed at 2000°)

In twelve gleaming copper 
kettles, Stroh’s is fire-brewed 
at 2000 degrees. Fire-brew- 
ing creates the lighter, 
smoother, more refreshing 
flavor of Stroh’s beer that 
no other American beer can 
equal.

Vieną kartą paragavęs gaivinančio skonio, ugnimi vi- 
riinamo Stroh’s alaus, mes manom, jumis visada patiks. 
Tat atsiminkit ir prašykit Stroh’s alaus.... 12 oz. 
buteliuose ir dėžutėse ir 32 oz. specialiose bonkose.

The Stroh Brewery Co., 
Detroit 26, Miu/gan

Resldent General Plerre 
Georgės Boyer de Latour French halt viUagers for identiflcation.

Premier Edgar Fanre

Casablanca looks likę any modern seaport. 
Population is nearly half a million.

Sultan Moulay Ben Ar- 
afa, exiled to Tangier.

Maroko įvykiai tebėra pasaulio dėmesio centre. Prancūzai skundžiasi, kad didžiausias kurstymas 
ir arabams parama ateina iš Ispanijos. Viršuj Casablancos miestas, apačioj prancūzai krečia ma

rokiečių kaimą.

įspūdžiai iš Italijos
A. S. TREČIOKAS

Rugsėjo 22 d. vidurdienyje 
atplaukėme į Genuvos uostą ir 
papietavę laive išvykome apžiū
rėti miestą. Miestas švarus, tu
rįs apie 900,000 gyventojų, 75 
bažnyčias ir nepaprastai įdomius 
kapus, kuriuos ir mes aplankė
me.

Lankydami šio miesto įdomes
nes vietoves ir apylinkes per dvi 
valandas su gerai organizuota 
ekskursija ir American Express 
kompanijos patarnavimu, kuris 

Visi, kurie paragavo gaivinančio 
skonio, vienintelio Amerikoj 

ugnim virinamo alaus, sako — 

Stroh’s Alos 
kiekviena karta!

Jums patiks

Jis yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas

kiekvienam kainuoja po du dole
rius, daug ką įdomaus galėjome 
pastebėti. Sugrįžę į laivą paste
bėjome, kad daug kas iš1 keleivių 
yra apleidę laivą ir išlipę šiame 
mieste.

Neapolyje

Rugsėjo 23 d., po 18 valandų, 
mūsų laivas atplaukė į Neapolį, 
kur šiuo laivu buvo mūsų kelio
nės pabaiga.

Laivu kelionė buvo maloni, 
oras labai geras, kad daugelis iš 
keleivių dar būtų mielai sutikę 
toliau plaukti.

Laivui besiartinant prie kraš
to pastebėjome, kad Kazys Lo
zoraitis jau yra atvykęs mūsų 
laivą sutikti. Buvo miela po 9 
dienų kelionės pasimatyti su sa
vo tautiečių, kuris atvyko iš Ro
mos į Neapolį pasirūpinti, kad 
mūsų kelionė būtų malonesnė. 
Kazys Lozoraitis jau buvo parū
pinęs labai patogioje miesto da
lyje viešbutį, padėjo atlikti for
malumus su muitine, supažindi
no su miestu ir jo įdomybėmis 
ir vėliau pasirūpino, kad ’ mes 
turėtume gerą ir malonią kelionę 
j Romą.

Romoje
Rugsėjo 24 d. vakare pribuvę 

į Romą geležinkelio stotyje jau 
radome laukiančius dipl. šfefą 
min, S. Lozoraitį su žmona ir 
sūnum (min. Girdvainio sekr. S. 
Lozoraičiu, jaunuoju), kurie sa
vo automobiliu palydėjo į vieš
butį ir dar tą patį vakarą buvo 
padaryta audiencija pas Popie
žių, kuris priėmė savo vasarinė
je rezidencijoje. Sekančią dieną, 
sekmadienį, min. Lozoraitis pa
kvietė pasikalbėti ir susipažinti 
su Romoje gyvenančiais lietu
viais.

Lietuvos Pasiuntinybėje, Ro
moje, rugsėjo 25 d., atsilankiu
sių svečių tarpe buvo: Dr. J. 
Gailius, Romos radijo lietuviškų 
transliacijų vedėjas su žmona, 
prof. Z. Ivinskis, Baltų Instituto 
Bonnoje pirm., p. J. Macevičius, 
p-lė O. Stašinskaitė, p-lė O. Lius- 
tikaitė iš Londono, kun. J. Bal
čiūnas, kun. K. Rėklaitis, M.I.C., 
kun. J. Vaškas, M.I.C., kun. J. 
Bičiūnas, kun. Kazlauskas iš 
Londono, p. St. Vykintas'iš Vo
kietijos, kun. L. Goras ir kun. A. 
Pupšys iš šv. Kazimiero Kolegi
jos Romoje, na, ir mes septyni 
keliauninkai. Susipažinome, pa- 
siinformavome ir susitarę sekan
čią dieną apžiūrėjome Lietuvių 
šv. Kazimiero Kolegijos vasaro
jimo namus savame ūkelyje, ku
riame buvome priimti ir pavai
šinti pietumis.

Vėliau, grįžę į Romą, buvome 
labai maloniai priimti vieninte
lėj šiuo metu laisvame pasaulyje 
esančioj lietuviškoj Kunigų Se
minarijoje. Apžiūrėję gerai 
įrengtas patalpas, buvome pri
imti ir pavaišinti.

Buvo labai malonu matyti lie
tuviškas ir pačių lietuvių veda
mas ir tvarkomas institucijas. 

Man ypatingai buvo labai malo
nu susitikti keletą pažįstamų, jų 
tarpe kun. J. Vašką, M.I.C., sa
vo kaimyną iš Newark, New 
Jersey, kuris yra vicegenerolas 
ir dabar einąs generolo pareigas. 
Jis patsai pirmas kalbėjo ir įver
tino amerikiečių svečių atsilan
kymą, o už amerikiečius atitin
kama kalba padėkojo Dr. S. Bie
žis, Juozas J. Bačiūnas, A. S. 
Trečiokas ir keletas iš dvasiškių.
Pasidžiaugėm, kad Romos lietu

viai gražiai savo tarpe sugyve
na. Min. S. Lozoraitis ir min. A. 
Girdvainis buvo labai malonūs 
mus priimti ir su visais supažin
dinti, o aukštiejai dvasiškiai irgi 
iš savo pusės mus labai maloniai 
priėmė, vaišino, aprodė savas 
institucijas, nuosavybes (savąjį 
ūkelį ir Kolegijos namus, kurie 
yra lietuvių nuosavybės).

Romoje ir apylinkėse yra tiek 
daug įdomių vietų, kurios patar
tinos visiems pamatyti ir su jo
mis plačiau susipažinti.

NEREIKTŲ PAMIRŠTI,
Kad J. Tumas-Vaižgantas sie

lojosi dėl Lietuvos laisvės iš pat 
jaunystės — vaikystės dienų. 
Juk šiame rašinėlyje visko nesu
minėsi gi žmogus. Trumpai tik 
galima pasakyti, kad Vaižgan
tas yra reta asmenybė, vertas 
didelės pagarbos žmogus. Pav., 
prof. Balys Sruoga sakė: buvo 
šviesus žmogus visomis gyslo
mis, lyg šaknimis įaugęs į Tė
viškės žemelę, kaip ąžuolas pla
čiomis šakomis mosuojąs ir prieš 
audrą ir pavėjui ir taikiam, pa
keleiviui, ir pasaulio valkatai, vi
siems lygiai, visiems vienodai, 
visus šios žemės brolius vieno
dai mylėjo, visais vienodai džiau
gėsi. šviesiai Vaižganto asmeny
bei priminti ir jo kūrybos stip
rybės pasisemti išleista A. Mer
kelio parašyta VAIŽGANTO 
MONOGRAFIJA. 500 puslapių 
įrišta kaina -$7>x— ir leidžiama 
VAIŽGANTO RAŠTAI, vienoje 
knygoje bus po 2 tomus, įrištos 
kaina po $5.—. Visi žinome, kaip 
sunki lietuviškos knygos būklė 
yra šiandien, būtent: didesnio 
skaičiau egz. nėra galimybės at
spausdinti, o kai spausdinama 
mažas kiekis, tai brangiai kny
ga atesina, tuomet kenčia visi: 
autorius, leidėjas, pardavėjas ir 
pirkėjas. Jeigu užsisakytumėm 
knygas iš anksto, tai gal pasida
rytų šiek tiek knyga pigesnė, 
nes leidėjai žinotų nors apytikrį 
skaičių, kiek reikalinga spaus
dinti, o tas juk nesunku padary
ti iškirpus iš laikraščio atkarpą 
ir užpildžius įmesti į pašto dėžu
tę. Pinigų iš anksto mokėti ne
reikalinga. Suprantama, kad 
žmonės abejoja: pinigus pasių
siu, o gal knygos ir negausiu, 
nes panašių atsitikimų ir ne
priklausomoje Lietuvoje būda
vo, bet čia tas klausimas atpuo
la.

Taigi, išpildykite šį prašymą, 
palengvinkite knygas išleisti. J. 
Karveliui, 3322 So. Halsted St., 
Chicago, III., USA.

Užsakau:
Vaižganto Monografiją egz........
Vaižganto Raštų po egz.........t...

(10 knygų)

Pavardė, vardas ......................

Gatvė ........................................
Miestas ......................................

Parašas.............................

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521 
\_________________________ /
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Vilnius V. Kapsuko valdžioje
Kun. Tumas nuėjo ir Kapsu

kas Linartą paleido iš kalėjimo. 
Bolševikų akimis žiūrint Li- 
nartas ir kiti taip pasielgę, bu
vo valdžios parėdymų sabatuo- 
tojai ir jiems bausmė, remiantis 
revoliucijos dėsniais, grėsė kul
ka į pakaušį. Kulka bolševikams 
mažai tekainavo, o žmogus, ku
rio jie nė augino, nė maitino yra 
bevertis, jeigu jis jų priešas ar 
kenkėjas. Tačiau Kapsukas Li
nartą paleido, ir jis čia pasielgė 
kaip lietuvis.

Suprantama, tų laikų komu
nistinė valdžia dar nebuvo tiek 
stipri, kad būtų galėjusi, kaip 
vėliau, be atodairos elgtis. Kap
sukas buvo pats komunistas ir 
Maskvos komunistinės valdžios 
pastatytas Vilniaus valdžios 
priešakyje. Iš jo tegalima buvo 
laukti, kad jis tik vykdys ko
munistinius uždavinius ir Vil
niaus pagalba stengsis užgrobti 
visą. Lietuvą. Juk jau raudonoji 
armija, vokiečiams traukiantis 
daug kur buvo įsiveržusi Lietu
von.

Tuo laiku Kaune tvirtėjo tik
roji Lietuvos valstybės valdžia. 
Ir mes, likę Vilniuje, kurių skai
čius vis mažėjo, daugeliui bė
gant į Kauną, kur buvo ir sočiau 
ir saugiau gyventi, laukėme su
grįžtant į Vilnių tikrosios Lie
tuvos valdžios.

•Gyvenimas Vilniuje, valdant 
jį komunistams su Kapsuku prie
šakyje, buvo labai sunkus. Kiek 
geriau gyveno tie, kurie speku
liacijos pagalba prasimanydavo 
sau šiokią tokią išeitį, ir kurie 
sulindo į validškas tarnybas. Tai 
buvo daugiausia žydai ir lenkai. 
Buvo ir lietuvių, bet ne taip 
daug, nors lietuviams Kapsukas 
ir buvo palankus.

Vertėsi judriai ir prekybinin
kai, ,kol turėjo ką parduoti, nes 
niekas neklausė, kiek prekė kai- 
noja, tik norėjo ją gauti. Preky-

1919 m. sausio 5 d. Vilniuje STEPONAS NASVYTIS 
buvo paskelbtas ir įvairiose vie-j 
tose prilipdytas trumpas, bet 
reikšmingas pranešimas: 1919: monė ir Kapsukui galimybė sek
im sausio 5 d..raudonoji armija 
užėmė Vilnių.

Tai buvo tik bolševikų pasigi- 
rimas, jie Vilniaus neužėmė, bet 
į jį įsibrovė, nes jokia rimta jė
ga, su kuria jie būtų turėję su
sidurti, kad patektų į Vilnių, 
jiems kelio nepastojo.

Bet faktas buvo įvykęs. 5 d. 
sausio, anksti rytą, raudonosios 
armijos kariai švaistėsi Vilniaus 
gatvėse, o su jais maišėsi paten
kintais veidais minios nuskuru
sių vilniečių. Tik dabar vaizdžiai 
pamatei, kiek vokiečių okupantų 
buvo išvargintas ir iščiulptas 
Vilnius, kurį jie tik keletas die
nų, kaip apleido, ir kiek daug 
istorinėje Lietuvos sostinėje yra 
vargšų.

Tie vargšai paveikti bolševikų 
propagandos, tikėjosi, kad ko
munistai jiems, jei dar neatne
šė, tai atneš duonos ir kitko, kas 
žmogui būtiniausiai reikalinga. 
Bet tie pralinksmėję vargšai, 
greitai įsitikino, kad jie yra nu
sivylę ir kad jų gyvenimas dėl 
bolševikų atėjimo tik pablogėjo. 

Pati komunistinė Rusijos val
džia norėjo ką nors gauti iš nau
jai užimamų kraštų, ries plačio
sios ”matuškos” Rusijos aruodai 
buvo tušti dėl 4 metus užsitęsu
sio karo ir dėl įvykusios ir tebe- 
gilinamos revoliucijos. Rusų 
liaudžiai Lenino mestas šūkis, 
kad paėmus valdžią į savo ran
kas revoliucijos pagalba ”grab 
nagrablennoje” — ”plėšk prisi
plėštą”, rusų dvasiai ir tiko ir 
patiko. Tik rusų liaudis buvo su
sirūpinusi, iš ko ir ką plėšti. O 
dirbti ir gaminti — lai kvailiai 
tuo užsiima.. Ir tada rusų bolše
vikų tėvynėje, ir jų užimamuose 
kraštuose, tuo laiku dieną iš die
nos viskas ėjo blogyn. Nekitaip 
galėjo būti ir Vilniuje.

Kaip ten bebūtų, bet virš po 
100 metų pertraukos Vilnius su
silaukė valdžios priešakyje, kad 
ir raudona kepuraite, bet lietu
vio Vinco Kapsuko asmeny. Jis 
į Vilnių atėjo raudonosios armi
jos remiamas. Jis galėjo įsakyti 
ir jo įsakymai ir parėdymai bu
vo vykdomi. Nors .aišku, jis bu
vo Maskvos pastatytas ir turėjo 
vykdyti, ko Maskva norėjo. Bet 
tas faktas, kad jis lietuvis, nors 
komunistas, man atrodė, Vil
niaus lietuvius kiek ramino. Ir 
jie tos valdžios netaip jau šąli-j 
nosi, kaikurie net stojo į jos' 
įstaigas dirbti.

Pats V. Kapsukas ieškojo lie-' 
tuvių pritarimo. Jis kvietė lietu
vius į susirinkimą ateitį, atvirai 
išsikalbėti. Netenka abejoti, kad 
jis tikėjosi ne vieną palenkti ko
munizmui.

Vieną tokį susirinkimą gyvai 
prisimenu. Susirinkime buvo 
Kapsukas ir nemaža lietuvių, 
daugiausia inteligentų. Kapsu
kas prašė kalbėti atvirai ir be 
baimės.

Dalyviai reiškė sayo nuomo
nes, kad ir ne 100% atvirai. Pri
simenu Pr. Mašioto ir jo tarnai
tės žodžius. Pr. Mašiotas pradė
damas kalbėti pasakė, kad jis 
ne politikas, o pedagogas ir pra
šė Kapsuką atsakyti į jo klausi
mą, jei sujungsime du rezervua
rus, didelį tuščią su mažu pilnu, 
tai kas pasidarys? Didelis rezer
vuaras tai žinoma Rusija, o ma
žasis Vilnius su Lietuva.

žinoma, Kapsukui teliko pasa
kyti, kad ateis laikas ir didysis 
rezervuaras bus pilnas ir tuo
met mažąjį jis visuomet pripil
dys. O Pr..Mašioto tarnaitė pa-! 
sakė Kapsukui: ”Jūs naikinate' 
ponus, o męs tarnaitės liekame 
be darbo, iš ko gi mes gyvensi
me?” Kapsukas čia pasakė, kad 
tokiom tarnaitėm, kurios užsto- 

. ja ponus, o neremia savo darbi
ninkų valdžios, nepasigailėsime 
botagėlio.

Na, žinoma, toks susirinkimas
■ nieko ypatingo negalėjo nulemti. 
Jis tebuvo pasiinformavimo prie- 

ti lietuvių nuotaikas. Manyčiau, 
kad tai iš dalies buvo ir V. Kap
suko lietuviams rodomas palan
kumas.

Prisimenu vieną bendrą vil
niečių susirinkimą, sukviestą 
Kapsuko. Į susirinkimą prigu
žėjo daug žmonių įvairių tauty
bių, daugiausia žydų. Bet pir
miausia ir gana ilgai Kapsukas 
kalbėjo lietuviškai. Kai žydai, ne
suprasdami lietuviškai nekant
ravo ir pradėdavo balsiai tarp 
savęs kalbėti, Kapsukas juos 
prašė rusų kalba nusiraminti ir 
palaukti, kol bus pakalbėta ir 
jiems suprantama kalba.

Kada Lietuvos valdžios įgalio
tiniai, likę Vilniuje, M. Biržiška 
ir A. Janulaitis buvo bolševikų 
suimti, tai prašant lietuvių vi
suomenės atstovų juos paliuo- 
suoti, jie buvo Kapsuko paleisti. 

Tai*p kitų faktų yra ir toks. 
Vilniuje rusų pinigai keren- 
kos 20 ir 40 rublių vertės, at
spausdintos ant keturkampių 
kortelių, 20 rublių geltonos ir 
40 rublių raudonos spalvos, iš
leistos esant Kerenskiui rusų re- 
voliucioninės valdžios priešaky
je, oficialiai buvo laikomos ly
giomis caro rubliams, bet juo
doje rinkoje jų'vertė buvo laiko
ma tik pusė caro rublių vertės. 
Todėl prekyboje buvo susidariu
si didelė kliūtis dėl iškeitimo 
krautuvėse kerenkų į smulkes
nius pinigus, o šie buvo caro 
rubliai. Pirkėjas pirkdamas ke- 
renką už keletą rublių laimėda
vo ne tik veltui perkamą prekę, 
bet dar laimėdavo ir pinigais 
grąžos pavidalu. Suprantama, 

I pirkliai vengdavo priiminėti ke- 
i renkas, aiškindamiesi neturį grą
žos.

Šis reikalas paralyžavo Vil
niuje prekybą. Bolševikų valdžia bininkai pardavinėjo laisvai ką 
turėjo griebtis priemonių, kad 
paveiktų krautuvininkų užsispy
rimą. Ji išleido slaptus agentus 
su įgaliojimais tikrinti pardavė
jų, sakančių neturinčių grąžos, 
kasas. Ir štai, Jurgis Linartas, 
įsikūręs Vilniuje rašomųjų da
lykų krautuvę, pakliuvo agentui 
į rankas, atsisakęs duoti grąžos 
iš 20 rub. kerenkos, kadangi ne
turįs smulkių pinigų. Agentas 
pareikalavo parodyti kasą, o joje 
smulkių būta. t

Linartas areštuojamas. Linar- 
tienė verkdama ir dejuodama 
atlėkė į mano butą, kad jos vy
rą bolševikai sušaudys. Buvo pa
tarta Linartienei kreiptis į kun. 
Tumą ir prašyti jį nueiti pas 
Kapsuką Linarto reikalu.

tik turėjo labai išpustomis kai
nomis.

Tada į Vilnių skrido speku
liantai iš Minsko, Vitebsko, 
Smolensko ir iš Maskvos paimti 
už popierinius pinigus prekes, 
kurios buvo likusios Vilniuje 
nuo vokiečių, kol ta prekyba ne- 

• buvo nacionalizuota.
Mūsų vaistų ir kosmetikos 

prekyba buvo dar ir tuo geroje 
padėty, kad mano bendras VI. 
Narbutas buvo pakviestas Vil
niaus sanitarijos viršininko Dr. 
Alseikos organizuoti yaistų san
dėlį. Taigi aš geriausiai žinojau 
kas jiems reikalinga ir kiek jie 
gali mokėti už reikalingus jiems 
vaistus. Buvo tik užduotis tų 
vaistų ieškoti ir suradus juos

Vilniaus senamiesčio gatvelė.

t

i

patiekti. O kas turėjo ir galėjo 
prasimanyti daugiau pinigų, tas 
galėjo pirkti maisto juodoje rin
koje ir tas nebadavo.

Likimas varguomenės, kuri su 
džiaugsmu pasitiko raudonuo
sius, jiems atėjus į Vilnių, buvo 
labai žiaurus: jie badavo, verkė 
ir dejavo. Nestebėtina, kad dau
guma Vilniaus gyventojų laukė 
komunistų iš Vilniaus išėjimo. 
Labiausia laukėme mes, Vilniaus 
lietuviai. Mes netik laukėme, bet 
ir tikėjome, kad nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenė atsiims iš 
korriunistų Vilnių ir tai netru
kus. Mes buvome veikiami gau
namų įvairiais keliais žinių iš 
Kauno, kurios dažnai būdavo 
perdėtoj.

Po 3 mėnesių Vilniuje viešpa
tavimo Kapsuko Valdžia paskel
bė prekybos nacionalizaciją. Į 
krautuves buvo prisiųsti agen
tai, kurie stebėjo ir tikrino esa
mų krautuvėse prekių surašy
mą. Jį ttirėjo būti daug, bet tie 
agentai daugiausia buvo žydai, 
o jų gi Vilniuje buvo pakanka
mai.

Mūsų vaistų krautuvės pre
kių surašymą prižiūrėjo mums 
pažįstamas žydas, kuris esant 
vokiečiams Vilniuje, mums pri
statinėjo prekes. Kai prekių su
rašymas krautuvėse buvo baig
tas, jos buvo užantspauduotos. 
Likę be darbo prekybininkai 
slankiojo Vilniaus gatvėmis ir 
tarp savęs šnekučiavosi, žinoma 
apie tai, kad greitai bolševikai 
iš Vilniaus būsią išvaryti.

Prekybininkų luomas gudrus 
ir judrus, o jų uoslė apie būsi
mus įvykius dažnai tikresnė, ne
gu šiaip piliečių. Ir mes lietu
viai rengimės greitai pasitikti 
ateinančius Lietuvos karius į 
Vilnių.

Dvufioterys, nusipirkusios lie
tuviškoms vėliavoms medžiagų, 
jų pavardžių čia neminėsiu, ne
šėsi į mūsų butą jas siūti. Rei
kėjo pfereiti Žaliąjį tiltą. Jį per
einant jos buvo sulaikytos, ap
klaustos, iš kur eina ir kur einą, 
bet laimei ką jos nešasi — ne
buvo patikrintos.

Buvo ruošiami vaikai su gėlė
mis pasitikti mūsų būsimus iš
vaduotojus? Vilniečių spėjimas, 
kad bolševikai iš Vilniaus bus 
greitai išvaryti, buvo tikras. Bet 
kas juos išvarys — lietuviai ar 
lenkai? Mes tikėjomės, kad lietu
viai, 0 lenkai — kad lenkai. Ir, 
deja, lenkai neapsiriko.

Kai kovos pasiekė Vilnių ir 
ėjo jo gatvėse, vilniečiai 3 die
nas neišėjo iš namų. Kai kovos 
baigėsi, išėję į gatves lietuviai 
.pamatė lenkų kareivius — mo
terys verkė, žinoma ne iš džiaug
smo, b kad Vilnių užėmė nauji 
mūsų, priešai — lenkai.

1919 m. Velykas reikėjo švęs
ti su lenkais. Tos Velykos lietu
viams Vilniuje buvo labai liūd
nos,. nes apsivylėmė: laukėme 
savųjų, o atėjo lenkai.

Kpmunistai nacionalizuotų 
prekių iš krautuvių nesuskubo 
paimti ir pradėjus Vilniuje len
kams Šeimininkauti, visos krau
tuvės tuoj atsidarė. Nors prekių 
buvo likę, bet nebuvo kas jas 
perka. Vilnius buvo atskirtas

Visiems inžinieriams, 
architektams ir techniką 

studijuojantiems
Trečiasis Am. Liet. Inž. ir 

Archit. S-gos atstovų suvažiavi
mas 1954 m. gegužės 29-31 d. 
nutarė ir pavedė ALIAS New 
Yorko Skyriui išrinkti metraščio 
redakcinę Komisiją, surinkti me
džiagą, suredagūoti ir išleisti — 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų dešimties (1945-1955) metų 
veiklos metraštį, apimantį ir in
žinierių bei architektų Nepri
klausomoje Lietuvoje veiklos ap
žvalgą. »

ALIAS New Yorko Skyriaus 
narių visuotiniame susirinkime 
išrinkta metraščiui redaguoti 
Komisija: K. Krulikas, J. Kiz- 
lauskas, J. Valaitis ir J. Zabiels- 
kis.

Metraščiui medžiagos bei pre
numeratos rinkimo reikalais iki 
šiol parašyta keli šimtai laiškų 
inžinieriams ir architektams vi
same pasaulyje.

Daug vertingos ir įdomios me
džiagos jau gauta iš profesorių: 
J. čiurlio, St. Kolupailos, J. ši- 
moliūno; Dr. inž. J. Gimbuto, 
Dr, inž. A. Nasvyčio; inžinierių: 
A. Novickio, J. Dačinsko, Z. 
Knystauto, J. Lenkevičiaus, V. 
Petraičio; J. Puškoriaus (PLIAS 
Clevelando Sk.); Technikos žo
džio ir ALIAS New Yorko Sk.
— Jungtinėse Amer. V-bėse; B. 
Daukaus (PLIAS Sydnėjaus 
Sk.) Australijoje; J. Dragašiaus 
(PLIAS Toronto Sk.) Kanado
je; Dr. K. Kraujalio — Švedi
joje; Pr. Zundės, F. Vizbaro, B. 
Banaičio, S. Tyškos, A. Funko
— Vokietijoje (apie inžinierių 
veiklą Austrijoje, Danijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Vo
kietijoje) ; V. Venckaus ir V. 
Drevinsko — Venecueloje.

Dar laukiama iš prof. A. Jurs- 
kio, prof. J. šimoliūno; inžinie
rių J. Muloko, A. Novickio, K. 
Prelfęrio, B. Banaičio, Dr. inž. 
M. Bajjblįo, Dr. inž. St. Juzėno 
įr kitų. Taip pat inžinierių veik
los medžiagos iš PLIAS-gos sky
rių: Australijoje — Adelaidėje 
ir Melbourne; Argentinoje; Bra- 
zilijęje; Didž. Britanijoje; Ka
nadoje — Montrealyje; Kolum
bijoje; Jungtinėse Am. V-bese 
iš ALIAS-gos skyrių: Bostono, 
Chicagoje, Detroite, Phildaelphi- 
joje.

Metraštis jau redaguojamas, 
todėl pradėjus jį spausdinti bus 
reikalingos visos vertingos veik
los žinios ir nuotraukos, o ypa
tingai metraščio prenumerata. I 
Pinigai labai reikalingi metraš
čio spausdinimo, nuotraukų pa
ruošimo ir popierio išlaidoms ap
mokėti.

Todėl prenumeratą 2 arba 3 
USA dol., vertingą veiklos me
džiagą ir savo adresus (kurie su
tinka mertaštyje savo adresą 
talpinti) visi inžinieriai ir ar
chitektai bei techniką studijuo- 
iantięji malonėkite jau dabar — 
iš anksto siųsti šiuo adresu: K.
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nuo Lietuvos ir Rusijos, o len
kai ir patys tokių prekių turėjo 
nemažiau, negu jų buvo Vilniu
je. Vilnių prislėgė naujas sustin
gimas.

Lietuvių savijauta, pasireiš
kus lenkų šovinizmui ir lietuvių 
persekiojimui, darėsi vis sun
kesnė. Lietuviai, kurie tik galė
jo, naujai bėgo iš Vilniaus į Kau
ną, kur jie jautėsi būsią naudin
gesni.

Palikęs vieną VI. Narbutą mū
sų bendrai įsteigtoje vaistų ir 
kosmetikos prekyboje, ir aš su 
šeima, persikėliau į nepriklauso
mą Lietuvą, kur mane, kaip ir 
kitus lietuvius, laukė nauji rū
pesčiai ir uždaviniai.

4. I’ROPOSED LAW

6615 CARNEGIE'
PHONE HE.I-2455

To Iicrease Unemployment Initiative Petition
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YES Balsuokite NE prieš Bedarbių Pašalpos E
E ■ Pakėlimą Lapkričio 8, nes — E
= metus;

E X
• .

• tas sutrauks tinginius ir apsileidėlius į
11 C/ Ohio.

E

s CUYAHOGA COUNTRY DIViSlON
OHIO INFORMATION COMJIITTEE l:

■ų *, 604 Hanna Building. Paul Brokaw, Secretfcry

Graikijos ministerio pirmininko, tautinio didvyrio Papagos lai
dotuvės, Atėnuose buvo labai iškilmingos, kuriose dalyvavo tūks

tančiai graikų.

Krulikas, 160 Hendrix St., 
Brooklyn 7, N. Y., USA. Met- 
raštį atspausdinus, jo kaina bus 
didesnė iš anksto neužsisakiu
siems.

Taipgi labai laukiamos ir au
kos. Visi aukojusieji bus atžy
mėti kaip metraščio rėmėjai.

Iki šiol yra gautos tik 45 pre
numeratos. Jau gan senai ir pir
mieji prenumeratas prisiuntė: 
E. Senkus — New York, prof. 
St. Kolupaila — South Bend ir 
prof. St. Dirmantas — Chicaga.

Gi pavyzdingiausiai, inž. V. 
Venckaus dėka, 7 Venecueloje 
gyvenantieji inžinieriai.

Metraščiui išleisti yra reika
linga mažiausiai 400 prenume
ratų. Bet būtų gerai, kad šį rei
kalingą ir įdomų liet. inž. ir 
archit. 10-ties metų veiklos met
raštį įsigytų visi inžinieriai ir 
architektai. Tada ir jo turinys 
būtų platesnis, išsamesnis bei 
išleidimas vertingesnis.

Metraščio Redakcinė 
Komisija

610 senelių skursta tremties 
lageriuose — palengvink jų se
natvės dienas — aukok šio va
jaus metų.

PADĖKIME NUO 
POTVYNIO 

NUKENTĖJUSIEMS
Vėl naujos liūtys nusiaubė ry

tinių JAV pakraščių lietuvius. Į 
Bendruomenės Valdybos kreipi
mąsi jięms padėti jau daug kas 
atsiliepė. Tautinis lietuvių soli
darumas pasirodė esąs gyvas ir 
stiprus. Tai teikia daug džiaugs
mo ir paguodos ir apskritai lie
tuviškam tautiniam mūsų gyve
nimui.

Aukas (čekiais arba pinigi
niais orderiais) ir toliau prašo
me siųsti Bendruomenės Valdy
bos iždininkui J. Staniškiui 
(7513 Lawnview Avė., Cleveland 
3, Ohio) arba Hartfordo apygar
dos valdybos iždininkui J. Že
maitaičiui (154 Alder St., Wa- 
terbury, Conn.).

įsidėmėk

DIRVOS
adresą —

1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio

Geriausi sveikinimai sukakties proga

HOTSTRE AM

AUTOMATINIS VANDENS ŠIDLYMASare
Nerūdija — Nesusimeta — Be plėmų

GASAS IR ELEKTRA
DARO ŠILDYTUVUS, KURIE TIKRAI ŠILDO

THE HOTSTREAM 
HEATER CO.

2363 East 69tr Street EN 1-1300

Geriausi sveikinimai sukakties proga 
R O X Y T H E A T R E

VISI SCENOS PASIRODYMAI 
IŠSKIRIANT FILMAS

Atidaryta 11:30 iki 4 P. M., 6:30 iki 11130 P. M. 
SPECIALI PROGRAMA ŠEŠTADIENIAIS NAKTĮ

EAST 9th and CHESTER

Sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams
Hours: Mon. Thru Fri. 5:00 P.M.—10:0 A.M. Sat. 5:00 P.M.—2:00 

A.M. Sun. 12:00 Noon — 1:00 A.M. Closed Tuesday. 
FAirmount 1-9648. Carry out Service. Free Delivery

HEIGHTS PIZZERIA and RESTAURANT
SPECIALIZING IN PIZZA P1E

Else Farrante 2783 Euclid Hts. Blvd.
FA 1-9648 Next to Heights Theątre



„VLIKo atstovas budi Fridlande”
Šią sensaciją pranešė spalio 

18 dienos "Draugas” visų septy
nių skilčių antrašte. Tas budėto
jas __Simas Miglinas — štai ką
rašo:

"Gausu žinių apie lietuvius. 
Iš nelaisvės per Friedlando sto
vyklą j laisvę išeiną vokiečiai, 
bent žymi jų dalis, turi vertingų 
žinių apie lietuvius, sutiktus 
įvairiose priverčiamojo darbo 
stovyklose. Galima taip pat iš 
gautųjų žinių patirti ir apie kai- 
kuriuos buities momentus nū
dienėje Lietuvoje.

Deja, šitų žinių telkti neteko 
matyti nė vieno iš tų mūsiškių 
grupių, kurios daug kalba apie 
darbingumus ir kurios bando sa
vintis Lietuvos padėties žinovų 
titulus. Nė besidangstą rezisten
cijos šydais, nė tie, kurių "kū
nas dūšioje palaikomas" įsteig
tojo Nepriklausomybės fondo lė
šomis, nepasiuntė atstovų į 
Friedlandą, kad pasitikrintų ligi 
šiol skleistų įtikinėjimų tisklin- 
gumu bei parinktų naujų duo
menų steigiamojo Informacijos 
Centro pamatams padėti. Darbo 
koordinavimo šalininkai negalė
tų skųstis lėšų stoka į Friedlan
dą atstovus pasiųsti, jei jų pa
kanka nusiųsti asmeniui iš Mem- 
mingeno į Romą Europoje besi
lankančių Amerikos Tautinės 
Lietuvių Sąjungos atstovų lydė
ti ir kartu saugoti, kad nesusi
tiktų su kaikuriais asmenimis ir 
nepatirtų teisybės apie skelbia
mus nedarbingumus ir "darbin
gumus”. ..”

* *
Min. B. K. Balutis savo svei

kinime "Dirvai” tarp ko kita 
padejavo, kad ir "Dirva" neiš
vengianti neįsileidusi į asmeni
nio ar partinio pobūdžio gin
čus ... Patarimas maždaug, kaip 
iš pasakėčios: tegu sau loja — 
palos ir nustos ...

Yra tačiau lojikų, kurie ne tik 
loja ir nenustoja, bet net gar- 
džiuojasi ir didžiuojasi savo "ne
įveikiama galybe”, jei niekas 
pirštu neparodo, kokiais melais 
toks lojimas pamuštas. Tad, 
bent- kaikada reikia parodyti.

» *
Neseniai tas pats p. S. Migli

nas "Drauge” švietė visuomenę 
apie dabartinę padėtį Lietuvoj. 
Atpasakojo samprotavimus, ku
rie seniai kiekvienam aiškūs ir 
lengvai galėtų būti sukompiliuo
ti vien iš čionykščiuose laikraš
čiuose pasirodančių žinelių nuo
trupų, bet neišvengiamai pasi
didžiavo, kad štai jis "viską ži
no”, ne tai ką ten kažkokį pagy
rūnai, kurie nesugeba nieko pra
nešti apie padėtį Lietuvoj ... 
Dabar, keturias dienas pabuvęs 
Friedlande ir pasikalbėjęs su 
grįžtančiais vokiečiais -belais
viais, vėl pradeda tais pačiais 
priekaištavimais ir pasididžiavi
mais. Mums negaila pasididžia
vimo malonumų p. Miglinui, bet 
tą pasididžiavimo pamatų dalį, 
kuri suausta iš prasimanymų 
apie Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondą — atsiprašome — jaučia
mės turį patraukti iš p. Miglino 
pakojės ...

» *
P. S. Miglinas, Vliko atstovas- 

budėtojas Friedlande, pasigenda 
konkurentų: kodėl ten nėra to 
ir to... O jeigu būtų, ar tada 
nebūtų priekaišto — kam čia 
kaž kas kliudo ir stengiasi "pa
kišti koją” visai akcijai vadovau
jančiam Vlikui, kam stengiasi 
užbėgti jam už akių, kam dirba 
tą patį darbą ir t.t.?

Vliko Informacijos Tarnybos 
skyriaus vedėjui tikrai derėjo 
Friedlande pasirodyti ir apsidai
ryti, ar čia nebus galima rasti 
naudingų informacijų šaltinių. 
Būtumėm nustebinti, jei ta pro
ga būtų buvusi pražiopsota. Vli
ko atstovas tam tikslui turi biu
džetą, algą, kelionpinigius, dien
pinigius ir visa kita, ko reikia. 
Tai kam gi dar kas kitąs turi 
veržtis to paties darbo atlikti?

Kitas klausimas, kaip ta pro
ga bus išnaudota: kas bus pada
ryta su ta medžiaga, jeigu jos 
bus gauta. J,ei tiR straipsniams

į "Eltos” biuletenį ar "Draugą”, 
ir tokiems, kokių ligi šiol priga
minta visa virtinė, tai tada teks 
pasakyti, kad išlaidos veltui pa
darytos. Mūsų supratimu, šių ži
nių rinkimo tikslas nėra repor
tažai spaudai apie vieną kitą 
izoliuotą įvykį ar asmens likimą, 
o kaupimas ir sistemingas studi
javimas medžiagos, stengiantis 
susidaryti platesnį padėties vaiz
dą, paremtą visa eile sugretintų 
faktų. Todėl, tarp ko kita, mums 
atrodo, kad jeigu Vliko budėto
jas, su vienu kitu pasikalbėjęs, 
jąu ant portfelio popierį pasidė
jęs, rašo pranešimus, tai eina 
klaidingu keliu. Nes čia jau pa
sirodo reporteris, o ne tyrinėto
jas ...

* ♦

Mums atrodo, kad turi būti at
kreiptas dėmesys ir į tai, kad 
nėra kitų "Lietuvos padėties ži
novų” titulus besisavinančių, iš
skyrus Reutlingeno informato
rius. Bet, kadangi iš ten aklei" 
džiama informacija neretai pa
rodo, kad tie žinovai faktiškai 
žino mažiau, negu visa eilė ne
pašvęstųjų, tai atsiranda ir to 
jų žinojimo kritikų. Kritikuo
jantieji tokį "žinojimą” kreipia 
dėmesį, kad reikia atidžiau tirti 
Lietuvos padėtį, negalima ten
kintis tokiu reporterišku pavir
šutiniškumu. Jie sako, kad rei
kia sistemingiau susitvarkyti 
jau turimus duomenis, sistemin
giau rinkti naujus duomenis, ir 
nesiskubinti juos, kaip papuolė, 
skelbti, o studijuoti, daryti išva
das ir nebūtinai jomis tuojau 
spaudoje švaistytis savo "žino
jimui” pademonstruoti, bet lai
kyti jas parengtas tikram reika
lui.

Kai Reutlingene, kur toks stu
dijavimo centras turėtų būti, ne
prisirengiama prie to darbo pri
eiti ir net nesirengiama, o tebe- 
sitenkinama atsitiktiniais ir la
bai jau dažnai pro šalį šaunan
čiais reportažais, tai atsiranda 
tuo reikalu susirūpinusių, kurie 
ryžtasi savo iniciatyva tą darbą 
atlikti.

Ne koks nors Informacijų 
Centras, o Lietuvos Būklės Stu
dijų Centras pasiryžta steigti, ir 
jis nebe steigiamas, o yra įsteig
tas, savo darbą pradėjęs. Kadan
gi tai ne Informacijų-reportažų 
rengimo, o studijų vieta, tai ji 
nesirengia konkuruoti nei su in
formaciniais biuleteniais nei su 
p. S. Miglinu reportažų rašyme. 
Savo darbo pasėkas studijų cen
tras gali parodyti jomis suinte-' 
resuotiems, arba ir plačiai visuo
menei tada, kai darbas kurioje 
srityje baigtas. Kas į tokį darbą 
žiūri rimtai, tas nesivaiko repor- 
teriškos pirmenybės su kokia ži
nute pirmiau už kitą pasirodyti 
laikraščių skiltyse.

* *

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas, nors ir privalėtų turėti 
savo remiamiems darbams atly
ginamų ir vien tik tam pasišven
tusių darbininkų, tačiau tuo tar
pu jis tokių dar neturi ir, deja, 
dar "dūšių kūne neišlaiko”, nes 
tos lėšos, kurias LNF užsimoji
mus supratusieji jau spėjo su
dėti, buvo reikalingos eilei kitų 
svarbių dalykų, kurių p. Migli
no dūšią kūne išlaikančioji ir 
dienpinigius pridedančioji įstai
ga, deja, nenori pripažinti svar
biais.

Tad juo labiau LNF negalėjo 
rįžtis konkuruoti su atstovu-bu- 
dėtoju ir paniekinti jo turimas 
galimybes suregistruoti per 
Friedlandą atvykstančius vokie
čius, žinančius ką nors apie lie
tuvius.

Be to, budėjimas Friedlande 
vargu ar žada esminės medžia
gos apie padėtį Lietuvoje. Ten 
grįžta žmonės, Lietuvoje nebu
vę, taigi apie padėtį Lietuvoje 
nieko negalį pasakyti. Jie gali 
daug papasakoti apie priverčia
mojo darbo stovyklas. Bet tokios 
medžiagos jau yra kalnai, o kiek 
jos dar per Friedlaaidą ateis, ji 
irgi bus surinkta tokių įstaigų 
rūpesčiu, kurios tam. priemonių 
turi nesulyginamai daugiau, ne

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerbiamieji,
Siunčiu menką auką sukaktu

vių proga ir linkiu viso geriau
sio.

Linkėjimai p. Karpiui. Mes 
daugiau laukiame tokių straips
nių kaip "McCarthy pučia prieš 
vėją” ir "Kas suka antrą Ame
rikos politikos ratą” ir kt.

Sužinojęs iš Dirvos "McCar
thy pučia prieš vėją”__ tuojau
kreipiaus į vieną iš Chicagso lie
tuviškų dienraščių padarydamas 
pastabą, kaip tat galėjo atsitik
ti, kad savaitraštis Dirva at- 
spaudė senatoriaus McCarthy 
100% teisybės žodį, o tuo tarpu, 
kada iš dienraščio daugiau rei
kalaujama, nebuvo nė žodžio.

To laikraščio redaktorius už 
poros dienų parašė man ilgą laiš
ką labai nuvertindamas šen. Mc 
Carthy asmenybę ir išdėstė man 
jo klaidingąjį kelią, kuriuo se
natorius eidamas, kaipo karje
ristas, nė su nieku nesiskaity
damas, nes esąs pakenkęs užsie
nyje JAV geram vardui!

Aš jokiu būdu negaliu įsivaiz
duoti, kaip dienraščio redakto
rius, kuris Lietuvos laisvinimo 
reikalais dalyvauja įvairiose de
legacijose, gali būti toks politi
nis atsilikėlis?

Jeigu jau tas Lietuvos patrio
tas nori į niekus paversti Mc 
Carthy ir bijo net jo kalbą at
spausdinti savo dienraštyje, tai 
ką bekalbėti apie kitus.

Šiek tiek iliustracijos.
Vienas mano pažįstamas prieš 

porą metų turėjo reikalų su vie
nu lietuviu advokatu, gimusiu 
Šiame krašte, čia užaugusiu ir 
mokslą čia baigusiu.

Mano draugas kreipiasi į ad- 

gu jų turi LNF ir Vlikas sudė
jus drauge. Tąja medžiaga yra 
ir bus galima pasinaudoti viso
kiems reikalams, taip pat ir re
portažams. Kaip tik vieną tokį 
reportažą apie Vorkutą spausdi
name šiame "Dirvos" numeryje. 
Mūsų bendradarbis jį parūpino 
ir be kelionės į Friedlandą.

Be abejo, tarp kelių tūkstan
čių grįžtančių vokiečių belaisvių 
yra tokių, kurie stovyklose yra 
susitikę lietuvių, atsimena vie
ną kitą pavardę. Jau dabar p. 
Miglino paminėtos trys pavardės 
tą liudija. Bet tai yra privataus 
pobūdžio informacija — įdomi, 
paminėtųjų giminėms begalo 
svarbi, bet vistiek tik privačios 
reikšmės informacija, apie Lie
tuvą nieko nesakanti.

Tie vokiečiai iš tų sutiktų lie
tuvių gali būti girdėję kaiką ir 
apie padėtį Lietuvoje. Be abejo, 
tokios žinios užregistruotinos, ir 
mes linkėtumėm, kad budinčiam 
Vliko atstovui tai kogeriausiai 
pasisektų, nors tokiame sąmy
šyje tai gali būti labai sunku, 
tiesiog neįmanoma. Jeigu tų ži
nių rinkėjui nepavyks susitarti 
ir susitikti su pasakotojais vė
liau, ramesnėje, o ne pirmojo su 
savaisiais susitikimo aplinkoje, 
tai tokių žinių tikslumas gali 
būti labai abejotinas. Net jei, 
pavyzdžiui, pats p. Miglinas 
šiandien atvyktų tiesiai iš Lie
tuvos, ir mes galėtumėm jį pasi
klausti, kas dedasi Lietuvoj tik 
tuo metu, kada jis susitinka su 
10 metų nematyta savo šeima, 
tai jo atsakymu perdaug nepa- 
sikliautumėm, o bandytumėm 
susitarti susitikti su juo ir pasi
kalbėti ilgesnį laiką, kai bus ra
mesnės aplinkybės ...

Pagaliau, svetimų žmonių pa
sakojimai, paremti tik kitų žmo
nių pasakojimais, jų girdėtais 
tolimose vergų stovyklose ar ka
lėjimuose prieš metus ar keletą 
metų, negali būti tokia tiksli 
informącija, kuria būtų galima 
labai drąsiai remti kokias išva
das. Tojdą informaciją tenka 
skirti tik j gandų kategorįją, ir 
jąja, pavyzdžiui, net buvusiuose 
Amerikos Kongreso komisijos 
tyrinėjimuose negalėtum pasi
naudoti. Gandas, nors gal ir tei
singas, vistiek lieka gandas ir 
įrodomosios galios neturi. Tai 
yra trečia priežastis, dėl ko p. 
Miglino pasigendamieji tų žinįų 
rinkimo konkurentai neskubėjo 
jam konkuruoti.

* *
Pagaliau, dėl tariamai Lietu

vos Nepriklausomybės Fondo lė
šomis iš Memmingeno į Romą 
siųsto asmens ALTS atstovams 
pasitikti ir saugoti, kad neąusj- 
tiktų su kitais ... Tai yra p. Mig
lino prasimanymas. Nei JjNF, 
nei kokia kita organizacija nie
ko niekur savo lėšomis nesiuntė 
pp. Biežių, Bačiūnų ir Trečiokų 
pasitikti. Mes girdėjome, kad jš 
Memmingeno į Romą buvo nu
vykęs p. S. Vykintas ir kaip tik 
tuo metu Romon atvyko minė-, 
tieji svečiai. Berods, p. Vykintas 
iŠ Romos su jais kartu grįžo iki 
Muencheno. Kokiąis reikalais įr 
kokiomis lėšomis p. Vykintas 
keliavo Romon, mes neklausėm, 
nežinom ir manom, kad tai yra 
jo reikalas. Mes tik žinom, kad 
nei NLF, nei p. Miglino minimi 
"koordinavimo šalininkai” su ;ta 
kelione neturi nieko bendra.

Mums taip pat aišku, kad p. 
Vykintas netrukdė ir nesutruk
dė svečiams pasimatyti nei su 
min. Lozoraičiu, nei su kun. Min
cevičium bei kitais šv. Kazimie
ro kolegijos vadovais, nei su 
Šveicarijos lietuvių bendruome
nės veikėjais, nei su Amerikos 
Balso Muenchene lietuvių sky
riaus vedėju p. Laučka, nei su 
Balfo atstovais, nei, pagaliau su 
visais tuo metu Reutlingene bu
vusiais Vliko pareigūnais, neiš
skiriant nei paties p. Miglino.

Ęent šitą insinuaciją šioks 
toks padorumas r,eikalautų iš p. 
Miglino per tą patį "Draugą” 
viešai atsiimti.

Jeigu tik su šitokiomis "teisy
bėmis” p. Miglino minimi "kai-

(Atkelta iš 1 psl.) 

rovėje, laisvos ir nepriklauso
mos.

Priambulė, kurios svarbiau
siais uždavinys buvo paprastai, 
bet aiškiai nurodyti tikslus, su
vedusius tautas j tarptautinę or
ganizaciją, buvo savotiškos rū
šies tarptautinė sutartis, kurio
je pirmą sykį kalbėta tautų var
du, bet ne karalių ar princų. Ir 
joje deklaruota, kad vyriausybė

kurie asmenys” siekė pasimaty
ti su amerikiečiais svečiais, tai 
svečiai nusipelno užuojautos dėl 
nesmagaus ir nenaudingo laiko 
sugaišimo...

vokątą sakydamas: "šiame kraš
te vadovaujančių asmenų tarpe 
tėra 15% protingų ir teisingų 
žmonių.” Advokatas atsako ne 
15%, bet 6%. Aš gi, dabar po 
gavimo mano laiško, norėčiau 
tą % nužeminti į 3% ar į 1%.

Bloga mūsų padėtis tarp tokių 
veikėjų.

Viso geriausio
Jūsų

A. R., Chicago

SUMODERNINKITE MŪSŲ BEDARBIŲ 
PAŠALPŲ ĮSTATYMUS

Jeigu jūs prarastumėt savo darbą ne savo 

kalte, jūs tuoj pamatytumėt, kad Ohio bedar

bių pašalpa yra taip pasenusi, kaip arklys ir 

karieta. Į pirkimo kaina pašalpa yra mažesnė, 

negu kad ji buvM pradėta prieš 16 metų. 1939 

m. bedarbis gavo 43% mažiau. Dabar bedar

bis gauna 62% mažiau. Jūs negalite pirkti 

daug maisto už likusius 38%. .Projektuotas 

įstatymas, už kurį jūs balsuosite lapkričio 

mėn. 8 d. pakelti pašalpų bent iki 50%.

kainuos, ir jūs apsaugos, apsaugos jūsų šeimą. 

Taip pat neskatins tinginiavimą - Ohio įsta- 
, ’ . iei tu buvai atleis-tymai leidžia imti pašalpa, J 

tas iš darbo ir ieškai naujo darbo!
Prezidentas Eisenhoweris savo pranešime 

Kongresui 1955 m. sausio 20 d. pasakė: "Pa

šalpos dabar yra per žemos... būtų gerai jei 

atskiros valstybės pakeistų įstatymus, kad be

darbių pašalpos duotų bent pušų jų ankse.au 

gaunamos algos’.

čia nėra nauji
PROPOSED t.AW

on No- 4 T

mokesčiai — jums nieko ne-

COMMITTEE Tę PROTECT 
STANDAUS ©F LIVING 
.■ĘŪjtohstt'
Columbus, Ohio
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Norwalk, Ccoin. valstybėje daugiausia nukentėjo paskutiniojo potvynio metu.

Baigė dešimtmeti
yra žmonių tarnas, bet ne jų 
ponas.

žinoma, negalvojo tada geros 
valios žmonės, tokie kaip ir tos 
priambulės pirmutinio teksto au
torius Pietų Afrikos didvyris 
maršalas' Smuts, kad gyvenimiš
koje JT veiklos praktikoje bus 
labai nuo to teksto nukrypstama. 
Ir nukrypstama, pažeidžiant ir 
tas pačias pagrindines žmogaus 
teises ir laisves ir plakant žmo
niją naujų karų rykštėmis vien 
tik dėlto, kad vienas pagrindinių 
JT organizacijos kūrėjų — So
vietų Sąjunga parodys savo il
tis. Nenujautė nė daugelis mū
sų, tada tremtinių stovyklose po 
visą Europą išblaškyti, kad tuos 
viltingus žiedus taip greit pa- 
kąs šalna.

Charta praktikoje
Nenujautė tada ir tie visi, ku

rie nenuilstamai diskutavo dėl 

keturių didžiųjų pasiūlytos bal
savimo tvarkos Saugumo Tary
boje, kad kaip tik šis punktas 
bus pats nelemčiausias.

Kad ir lygiomis teisėmis, di
džiosios valstybės vistiek nu
rungė mažąsias, taip ugningai 
savo teises gynusias. Ir taip Sau
gumo Taryboje atsirado penkių 
nuolatinių narių veto. Ir ne kas 
kitas, o tik Sovietų Sąjunga, pa
sirodė, ta teise operavo. Į vie
nuoliktuosius JT gyvavimo me
tus sovietai žygiuoja su šešias
dešimties veto kraičiu. Daugiau
sia jie jų panaudoję, blokuoda
mi naujų narių priėmimą. Ne
pagalvojo tada organizacijos kū
rėjai, kad ir kitais visais atve
jais Sovietų Sąjunga, vadinda- 
mosi "taiką mylinčia tauta”, ki
tų laisvę ir nepriklausomybę 
gerbti pasižadėjusi, tiek daug 
tautų ir valstybių pagrobs ir tiek 
daug žmonių vergais pavers.

Viena, ką šis pirmasis dešimt
metis, atrodo, gero atnešė, tai 
tas, kad visiškai demaskavo šitą 
"taiką mylinčią tautą”, viešai 
įrodant, kad ji mindo žmogaus 
teises ,ir laisves ir kaip ji laužo 
tarptautinius įsipareigojimus.

Ar yra vilties?
Ber pirmąjį dešimtmetį, ste

bėdami JT įsikūrimą, veiklą, jos 
.viltingus lūkesčius ir erškėčiuo
tus kelius, nevienas asmeniškai 
turėjome pakelti sunkių valan
dų. Tačiau JT dienos keitėsi. 
Keitėsi ir mūsiškės. Iš karo pa
bėgėlių ir beteisių žmonių tapo
me politiniais ^migrantais, ta
pome demokratinių šalių pilie
čiais, ne tik politinę globą turė
dami, bet ir šiokį tokį materia
linį pagrindą po kojomis jaus
dami.

Tuo tarpu mūsų tėvynėje Lie
tuvoje nieko nepakitėjo. Ten ta 
pati vergija, baigiant sekti kan
trybei ištverti ir nematant jo
kio žiburio, kuris išvestų iš tos 
nevilties pelkių. Argi Jungtinės 
Tautos, kurios nieko nenuveikė 
Lietuvai išlaisvinti per pirmąjį 
savo veiklos dešimtmetį, nuveiks 
ką ateityje? šitokį klausimą ra
šančiai šias eilutes teko pasta
tyti vienam Pietų Amerikos už
sienių reikalų ministrui pereitą 
vasarą San Francisce, kai buvo 
minima JT dešimt metų Ghartos 
pasirašymo sukaktis.

"O, taip! Jungtinės Tautos 
turi ką nors daryti, kad padėtis 
būtų atitaisyta”, atsakė jis. Pa
našių žodžių yra nuaidėję nema
žai per tą JT gyvavimo laiką. 
”Ar gi bus kas nors konkrečiai 
nuveikta ta linkme ?” dabar klau
sia lietuvis, JT sukaktį prisimin
damas ir klausydamasis diskusi
jų apie tos organizacijos naudin
gumą bei reikalingumą.

D O W D

FOR A DEAL

ON AN

OLDSMOBILE

29^0 MAYFIELD

ankse.au


4 Dirva Nr. 43 * 1945 m. spalio mėn. 27 d.

Rusijos raudonieji redaktoriai
Clevelande

jaugi dėl to, kad po šio piketa- 
vimo nebuvo paskelbti šokiai ?...

Jaunimo žiede, studentija, ap
sidairyk! Ar nepradėjai nustoti 
"būti žmogumi” ?

K. Žukais

Spalio pradžioje Clevelande 
pasklido gandas, kad vietinė 
amerikietiška spauda ir Council 
On World Affairs pakvietė rau
donuosius Rusijos redaktorius į 
Clevelandą. Jų atsilankymo lai
kas, lankymosi programa buvo 
slepiama. Atseit, buvo norima, 
kad jie čia paskleistų tos geros 
nuotaikos, kuri vis dar eina iš 
Ženevos dvasios...

Adv. Julius Smetona mane pa
informavo, kad vietinis ALT 
skyrius rengia protesto demons
tracijas, kad reikia kam nors 
imtis iniciatyvos ir dalyvauti ke
liant Lietuvos reikalus. Pašau
kiau Councill on World Affairs. 
Vietinis pareigūnas Mr. Braen- 
ing pranešė, kad spaudos konfe
rencija įvyks penktadienį, bet 
jis nežinąs nei laiko nei vietos. 
Taip pat pranešė, kad bus įlei
džiami vien laikraščių atstovai.

Ketvirtadienį Dirva įgaliojo 
Julių Smetoną ir mane toje kon
ferencijoje dalyvauti. Mums pa
vyko sužinoti laiką ir vietą, kur 
ta konferencija bus. Bet pasku
tinę minutę laikas vėl buvo pa
keistas, ir vietoj 10 vai. ryto, 
atkeltas į 9:30 vai. ryto. Aišku, 
kad su tikslu, jog neatvyktų ne
pageidaujami jiems asmenys. 
Man teiraujantis kodėl taip da
roma, p. Bruening man pranešė, 
kad tų redaktorių lankymąsi re
mia Statė Department ir parodė 
laišką, rašytą iš Informacijos ir 
Kultūros skyriaus, kuriame jo 
prašoma, kad tie redaktoriai bū
tų tinkamai priimti.

Penktadienį man pribuvus į 
posėdį drauge su J. Smetona, 
buvo pranešta, kad tik didieji 
dieniniai laikraščiai bus atsto
vaujami. Iškilo klausimas apie 
Chicagos Naujienų atstovavimą, 
kurių atstovas taip pat buvo at
vykęs. Iš karto pareiškė, kad ir 
minėtas laikraštis negalės būti 
atstovaujamas, bet vėliau, nuo
mones keitinėjant, jis buvo įleis
tas.

Tokiai padėčiai esant krei
piausi į spaudos dalyvius, lau
kiančius už durų tokiu pareiški
mu: Gerbiamieji, būkite liudi
ninkais, kad čia, vyrauja viena
šališkumas ir sovietiška taktika 
leisti dalyvauti tik palankiai 
spaudai. Išeinu su protestu prieš 
amerikietiškus sponsorius, kurie 
toleruoja šią nuolaidą ir pareiš
kiu norą sovietų spaudos atsto
vams eilų klausimų iškelti.

Momentaliai mus apspito 
spaudos atstovai prašydami tų 
klausimų ir padaryto pareiški
mo. Mudu pareiškėme, kad daly
vavimą toje konferencijoje ne
turi apspręsti didumas ar daž
numas išeinančio laikraščio, bet 
viešam posėdyje turi teisės da
lyvauti visi laikraštininkai. Toks 
organizavimas kvepia sovietiš
ka dvasia, kur gali pasireikšti 
tik draugingi nariai arba tie, ku
rie tyli ir vengia kovoti už tei
sybę. Išgirdę sovietų spaudos 
atstovai mūsų pareiškimą, pra
šė duoti tuos klausimus. Tie 
klausimai ir buvo paduoti. Juose 
sakoma:-

— Sovietų spaudos atstovai 
mums praneškit, ar jums visur 
ir visada buvo leidžiama rašyti 
teisybę? Jeigu taip, ar jus savo 
piliečius informavote, kad sovie
tų valdžia sulaužė 32 sutartis, 
užėmė 20 tautų, paėmė pajėges
nius piliečius į nelaisvę, uždarė 
juos priverčiamųjų darbų sto
vyklose ?

Ar pranešėt savo piliečiams 
kaip Stalinas išžudė arti 20 mil. 
rusų, kad įvestų komunistinius 
kolchozus?

Ar pranešėt kaip buvo užimta 
Lietuva ir pabaltijys ir arti pu
sės milijono žmonių išžudyta?

Ar atspausdinot davinius apie 
pravestus "balsavimus” Pabalti
jo ir kituose kraštuose, kur bu
vo leidžiama kandidatuoti tik

P. J. ŽIŪRYS

vienai partijai ir tiek parinktų 
asmenų, kiek reikia išrinkti?

Ar nupiešėt, kaip buvo atima
ma užimto krašto piliečiams vi
sos žmogiškos teisės: spaudos, 
kalbos, susirinkimų ir galu gale 
jų turtai, laisvė ir gyvastys 
be jokio teisiško sprendimo, 
praktikuojamo visame civilizuo
tame pasaulyje?

Ar viešai pranešėt, kaip jūsų 
valdžia pakvietė lenkų kariškius 
kovoti "išvien” ir nuvedė į Ka
tino girias ir ten 10,000 išžudė?

Ar atspausdinot žinių apie 
Bulganino įsakymą, kad Sovietų 
kariuomenė negintų Varšuvos, 
vokiečių kariuomenės apsuptos, 
ir leistų ją išžudyti?

Ar painformavote, kaip keis
tai jūsų valdžia atsidėkojo JAV 
už 11 bilijonų pagalbos paskolą 
(kurią niekad negražins) ir bi
lijonus kitokios pagelbos?

Gal esat neinformuoti, tad 
leiskite priminti. Jūsų valdžia 
įstojo į karą, kada jau Japonai 
buvo JAV nugalėta. Įstojo tam, 
kad semtų neužsitarnautus nuo
pelnus ir girtųsi sovietų miniai, 
kad, būk, sovietų galia sutraš
kino Japoniją.

Ar jūs susipažinę su išvogimu 
atominių paslapčių iš savo lab
dario? Ar jūs žinote ir ar pra
nešėte saviems, kaip jūsų val
džia veikė Korėjoje ir duotu pa
žadų neišpildė. Tuo jūsų valdžia 
prisidėjo prie išžudymo 32,000 
Amerikos kareivių, 150,000 su- 
žeidžiant, padarydama taip pat 
virš 5 bilijonų dolerių nuostolio.

Tai tik keletas klausimų, j ku
riuos malonėkite prabilti. Jeigu 
savo piliečius teisingai informa
vote, ir jie tylės prieš tokį bar
barišką elgesį, tad jie turi būti 
priskaitomi prie Chengis Kano 
ir kitų panašių gaujų, nuo ku
rių civilizuotas pasaulis turėtų 
uždėti savo geležinę tvorą, apsi
saugoti. Bet jeigu neinformavo
te, tad neturite laisvės ir esate 
vien tik savo žiaurių satrapų pa
siuntiniais ir šnipais. Ir šios ša
lies suklaidinti valdžios pareigū
nai ir lengvatikinčios organiza
cijos ar spauda, turėtų jūs iš
vyti atgal, kad čia neskleistumėt 
žalingos propagandos ir nepieš- 
tumėt smalą baltais dažais.

Kada spaudos atstovai mus 
apklausinėjo, suprantama, kilo 
triukšmas. JAV Statė Departa
mento palydovas, kuris už durų 
viską tvarkė, (tūlas Frank 
Kluckholm) išėjęs man pareiš
kė, kad jis neaprobuoja mano el
gesio ir kad mes, užsibaigus po
sėdžiui, galėsime dalyvauti sa
vaitinių laikraščių posėdyje. Ma
tydami, kad čia yra savos rūšies 
farsas, mes išėjome su pažadu, 
kad šį klausimą kelsime viešu
mon.

Baigiant noriu pastebėti, kad 
ALT ir kitos organizacijos, ku
rios prisiėmė pareigą ginti Lie
tuvos laisvinimą, tegul pasamdo 
nors po 15 minučių savaitėj 
"National Hoook up” ir per ra
diją į šiuos ir panašius klausi
mus reaguoja.

Užtenka mums kalbėti vien 
tik lietuviškose svetainėse. Gin
kime mūsų reikalus ten, kur 
klauso milijonai.
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TIK KĄ ATVEŽTOS
• IMPORTUOTA Iš OLANDIJOS SODINIMUI

• TULPĖS • NARCIZAI
• CROCUS • HYACINTAI

(Apdenkite savo rudenines gėles su durpėmis)

• DAVIS VIDAUS DAŽAI

• DAVIS LAUKO NAMŲ DAŽAI

Mes turime geriausias žolės sėklas ir trąšas naujam rudens užsėjimui 
Geriausias pasirinkimas Evergreen medžių ir krūmų

LANDSCAPE AND FARM SUPPLY
3998 WARRENSVILLE CENTER ROAD

Prie Harvard WA 1-5542

Redakciją painformavo kon- 
ferencijon įėjęs clevelandietis 
Armonas, atstovavęs Naujienas. 
Sako, amerikiečiai klausinėjo ra
sų smulkių klausimėlių apie kai
nas ir kitą. Jis pasiprašė balso ir 
paklausė, kodėl rusai komunis
tai neišleidžia iš Sibiro kalina
mų amerikiečių žmonų. Ir to pa
klausęs tuoj patiesė dokumentus, 
kad jo žmona ten kalinama. Ru
sai sumišo, visi sužiuro ir kon
ferencija pakriko.

*

šeštadienį lietuviai ir latviai 
vėl piketavo rusus prie Plain 
Dealer dienraščio redakcijos, 
kur jie turėjo atvykti. Deja, ru
sai pabūgo ir neatvyko. Buvo 
pastebėti pravažiuojant pro šalį.

Sekmadienį juos piketavo ki
tų tautybių nariai. Įvykę ir in
cidentų.

Apie piketavimą pakenčiamai 
informavo ir Plain Dealer ir Cle
veland News. Cleveland Press 
dienraštis beveik nutylėjo. At
seit, jam tas nepatiko ...

SKAUTAI
AKADEMINIAM SKAUTŲ 

SĄJŪDŽIUI 31 M.
(sks) Akad. Skautų Sąjūdžio 

Clevelando skyrius spalio 22 d. 
Olmsted viešbutyje gražiai pa
minėjo ASS 31 metines. Iškil
mingą sueigą atidarė Clevelando 
ASD p-kė t. n. S. Juodvalkytė. 
Įnešus vėliavas sugiedotas Tau
tos himnas. Korp! Vytis Cleve
lando sk. p-kas senj. V. Kaman- 
tas suglaustai apžvelgė ASS nuo 
1924 m. spalio 16 d. nueitą ke
lią, kartu primindamas žuvusius 
ar ištremtus ASS garbės narius, 
pirmininkus-kes ir narius-res. 
Vėliau sekė prasmingas sktn. 
Aid. Augustinavičienės pašneke
sys apie akademinio jaunimo ir 
atžalyno lietuviškumo momen
tus skautiškoje perspektyvoje.

Sueigą raštu sveikino LB p-kas 
St. Barzdukas, Clevelando akad. 
org. skyriai — Korp! Neo-Lithu
ania ir Stud. Ateitininkai, "Mū
sų Vyčio” red. fil. Br. Kviklys, 
"Dirvos” red. B. Gaidžiūnas, Pr. 
Joga (Liet. Stud. S-gos JAV 
p-kas), Čiurlionio Ansamblis, 
LSB 2-jo rajono vadeiva vyr. 
sktn. V. šenbergas, abu — skau
čių ir skautų tuntai, Clevelando 
skautininkių klubas, ASS Los 
Angeles sk. ir pavieniai asmens. 
Iškilmingoji sueigos dalis už
baigta Gaudeamus.

Vėliau jaukioje nuotaikoje pa
sivaišinta kavute ir kepsniais. 
Vaišių metų sueigos dalyviams 
parodyti spalvoti filmai iš ASS 
gyvenimo. Jie apėmė tris epizo
dus — Korp! Vytis suvažiavi
mas Chicagoje, ”Mūsų Vyčio” 
redakcijos darbai ir šios vasaros 
ASS stovykla "Pašvaistė” prie 
Deerfield, Ohio.

Sueigoje dalyvavo Clevelando 
ASS sk. narės-riai bei jų namiš
kiai ir bičiuliai. Svečių tarpe bu
vo LB p-kas St. Barzdukas, "Dir
vos” red. B. Gaidžiūnas su ponia, 
Radijo Klubo p-kas J. Stempu- 
žis, LB kult. reik, atstovė sktn.

ŽODIS MŪSŲ 
STUDENTIJAI

Prieš kelias dešimtis metų 
Prancūzijoje gyveno ilgametis 
ministeris Aristides Briand, ka
daise karštas socialistas, vėliau 
konservatyvių pažiūrų žmogus. 
Kartą jis parlamente debatavo 
dėl kažkokio socialistų įstatymo 
projekto. Jam bekalbant, iš so
cialistų eilių pasigirdo replika:

— Tamsta gi pats buvai socia
listu.

— Taip, buvau — atsakė jis. 
— Kas jaunas būdamas socialis
tu nebuvo, tas širdies neturi, bet 
kas juo pasiliko iki senatvės, tas 
proto neturi.

Bet ne apie socializmą aš no
riu kalbėti.

Perfrazuodamas Briando žo
džius ir mintį, turiu pasakyti:

Kas jaunas būdamas nebuvo 
idealistu, kam nerūpi gėris, gro
žis, teisė ir žmoniškumas, kas 
šaltai gali žiūrėti į daromą žmo
nėms ar tautoms skriaudą, to vi
sas idealas greit bus doleris, 
banko knygutė, gyvenimo pato
gumai, naujos markės auto, tas 
į senatvę pasidarys "dvikojis 
gyvis be plunksnų su paplokš- 
čiais nagais”, tas greit užmirš, 
"kad žmogumi buvęs”.

Spalio mėn. 22 d. lietuviai ir 
latviai piketavo atvykusius į 
Clevelandą bolševikų žurnalistus. 
Tikslas aiškus — išreikšti pro
testą tiems, kurie savo šalyje 
opiniją formuoja. Susirinko ne
maža žmonių. Kas jie buvo? Tai 
buvo daugiausia pagyvenę žmo
nės ar žilagalviai seniai. Kur gi 
buvo mūsų jaunimas? Be vieno 
kito, jo lyg ir nebuvo matyti.

Tokius piketavimus turėtų at
likti jaunimas, ypač studentija, 
o senesni žmonės turėtų tik pa
dėti jiems ir džiaugtis jaunimo 
užsidegimu, jo idealizmu.

Tuo laiku, kada reiškiamas 
protestas prieš mūsų tautos žu
dikus, prieš didžiausią mums da
romą skriaudą, prieš žmogaus 
nužmoginimą, prieš dar neregė
tą smurtą, — kodėl mes nema
tėme mūsų studentų masės? Ne- 

Dunduraitė, sktn. A. Augustina- 
vičienė, vyr. sktn. V. Kizlaitis, 
Korp! Neo-Lithuania p-kas J. 
Čiuberkis ir kt.

DAR VIENA JŪRŲ SKAUTŲ 
VALTIS

(sks) New Haven, Conn., įsi
steigė jūrų skautų "NARŲ” val
tis. Jai vadovauti paskirtas jūrų 
skautas Jonas Kronkaitis. "Na
rų” valtis priklauso betarpiai 
LSB I JAV rajono vadeivai.

SKAUTIŠKIEJI PARENGIMAI
(sks) Artimiausioje ateityje 

LSB 1-jame JAV rajone numa
tyti skautų parengimai: 1) spa
lio 29 d. Hartforde, Conn. — 
skuutiškas parengimas su filmu 
iš "Dainavos” stovyklos, kavu
tė ir šokiai; 2) lapkričio 19 d. 
New Yorke — Kariuomenės 
šventės minėjimas, skautų būk- 
lo atidarymas ir New Yorko sk. 
tunto krikštynos, vėliau pasi
linksminimas; 3) lapkričio 26 d. 
VVaterbury — tradicinis kaukių 
balius, kurį ruošia Waterburio 
skautų-čių tėvų k-tas.

JŪROS DUGNAS IR 
KREPŠINIS

(sks) Chicagos "Baltijos Jū
ros” jūrų skautų tuntas, nese
niai taip puikiai užbaigęs plau
kiojimo sezoną ir vasarinę pro
gramą, priėjo prie žiemos darbų. 
Daugiau bus pašvęsta laiko teo
retinėms žinioms papildyti. Ta
čiau vis dar prisimenama pui
kioji "Gintaro Uosto” stovykla 
prie Pewaukee ežero, dar tebe
minimi laimėjimai vandens spor
to šventėse bei mielosios buria
vimo valandos.

Rudens darbuose numatomas 
ir tradicinis vakaras — "šokiai 
Jūros Dugne”, kuris rengiamas 
lapkričio 12 d. Lietuvių Audito
rijoje.

Sporto entuziasto psktn. Ed. 
Vengiansko pastangomis yra su
daryta jūrų skautų krepšinio 
komanda, kuri dalyvąus Chica
gos parkų distr. krepšinio pir
menybėse. Gero vėjo jūrų skau
tams ir žiemos sezono darbuose!

MŪSŲ SKAUTAI 
AUSTRALIJOJE RUOŠIASI 

ŽYGIUI
(sks) šių metų Pan-Pacifiko 

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

THEMAYC03 BAJEMENT
Glas-Glo su pamušalu 100% vilnos

Zip-Out pamušalai

Paltai

Jamborėje — Clifton Parke, ne
toli Melbourno, Vic., stovyklaus 
20 Australijos rajono lietuvių 
skautų. Mūsų skautų reprezen
tacinis vienetas intensyviai ruo
šiasi šiai didžiajai stovyklai, ku
rioje jiems jau nepirmą kartą 
teks reprezentuoti Lietuvą.

DARBAI SKAUTIŠKAJAME 
TORONTE

(sks) Rūgs. 18-19 d. Toronto 
Perkūno sk. vyčių būrelis šven
tė savo 6-rių metų veiklos su
kaktį. Iškyloje — ”30-ties tūks
tančių salų” apylinkėje 7-siems 
metams būrelio vadu buvo per
rinktas skltn. G. šernas.

Rūgs. 19 d. abu Toronto tun
tai — skaučių Šatrijos t. ir skau
tų Rambyno t. paminėjo Tautos 
Šventę. Iškilmingoje sueigoje 
skautiškos gretos paaugo 7 na
riais. Įžodį davė 2 jaunesn. skau
tės, 4 vilkiukai ir 1 jūrų skau
tė. Į skiltininko laipsnį pakelti 
— V. šernas ir A. Dailydė. šven
tei skirtą žodį tarė vyr. sktn. 
Vyt. Skrinskas. Po iškilmių Per
kūno būrelio sk. vyčiai pakvietė 
abu tuntus savo metinių pobū- 
vin — kavutėm Joje perkūnie- 
čiai pravedė nuotaikingą pro
gramą. Sukaktuvininkus sveiki
no vyresn. skaučių Kun. Birutės 
dr-vė ir Vandenių laivas.

Spalio 9 d. Toronto jūrų skau
tai ir jūrų budžiai uždarė plau
kiojimo sezoną Ontario ežere. 
Nuleidus vimpilus, kalbėjo vyr. 
valtin. B. Vaškelis. Jis kvietė 
visus žiemos sezoną išnaudoti 
įsigyti teoretinių žinių bei jas 
papildyti.

KONFIDENCIALIAI
Mes rizikuosimi

Nieks nežino naujų kainų, bet jūs galit padaryti 
gerą susitarimą dėl

56 M. OLDSMOB1LIO 
su MICHAEL

Ateikit ir pamatykit mus — DABAR

Lietuvis Alex Kunevičius jums padės
MICHAEL OLDSMOBILE CO.

vienoj vietoj visa generacija

10640 St. Clair Avė. MU 1-7000

Gražūs paltai visiems metams

Dydžiai 10 iki 18

• Pilka • Ąžuolo • Mėlyna • Žalia

Dabar naujausi sezono paltai. Visada populiarūs 
susegami paltai KURLS, ZIBELINE ir PIN- 
CHECKS. Pamušalas yra Glass-Glo, medžiaga 
padaryta iš stiklo, kuris duoda šilumą be svorio. 
Parodyta yra 2 styliaus iš daugelio, kokias mes 
turim. Ateikit ir pamatykit visus.

«
Naudokite mūsų išsimokėjimo planą. ... BE 
{MOKĖJIMO.

The May Co.’s Basement 
Women’s Coat Department

VASARIO 16 
GIMNAZIJA LAUKIA 

MŪSŲ PARAMOS
Vasario 16 gimnazija laikosi 

laisvojo pasaulio lietuvių auko
mis. Mūsų garbei reikia pasa
kyti, kad tų aukų ligi šiol netrū
ko ir gimnazija pajėgė normaliai 
dirbti. Ši parama yra būtina ir 
toliau. Jos mūsų išlaikoma mo
kykla laukia. Aukas siųsti prie 
Bendruomenės veikiančiai Va
sario 16 Gimnazijos Komisijai: 
pirm. P. Viščiniui (31 Bunker 
Avė., Brockton 4, Mass.) arba 
ižd. P. Pauliukoniui (9 Aetna 
St., Worcester 4, Mass.).

VERTA DĖMESIO
Pirkdamas vis netikėjau rek

lama, kad su radiju galima gir
dėti LIETUVĄ per Vilniaus ra
dijo stotį lietuviškai, bet tai yra 
tikras dalykas. Girdėjau puikiai 
ne tik pranešimus, bet ir muzi
kos kūrinius. Skambinant girdė
jau B. Dvarioną. Taipgi puikiai 
girdisi ir kiti Europos miestai.

Irgi netikėjau, kad su ta pačia 
mašinėle galima rašyti lietuviš
kai ir dar keturiomis kalbomis, 
bet tikras dalykas yra, o ne rek
lama.

Šias prekes pirkau pas J. Kar
velį, 3322 So. Halsted St., Chi
cago, III.

J. Kaunas
Detroit, Mich. (47)

530 lietuvių džiovininkų trem
tyje nori gyventi — padėk jiems 
savo auka.
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Bendruomenė kviečia
Pagaliau čia pat ir spalio 29 

d. Vakare 6:30 vai. lietuvių sa
lėj turėsime ne kasdieninį įvykį, 
kurių Clevelando lietuvių gyve-Į 
nime nemaža. Šis įvykis iš kitų 
išsiskirs savo retumu: rinksi-' 
mės į krūvą visi, bet vieni būsi-1 
me pagerbti, kiti ateisime pa
gerbti. Ateisime pagerbti tų, ku
rie čia kūrė lietuvišką gyvenimą
— organizavo draugijas, steigė norima užbaigti vasaros 
parapijas ir mokyklas, leido laik-1 sezoną, 
raščius ir rašė knygas, kurje 
taip pat neužmiršo ir tėvų šalies 
Lietuvos — siuntė jai pinigus, 
kovojo dėl jos laisvės, sielojosi 
jos gerove.

Bendruomenės apylinkės val
dybai todėl didžiai malonu pa
kviesti visus į šį senųjų Ameri
kos lietuvių veikėjų pagerbimo 
pobūvį-akademiją. Jos programoj 
bus prisiminti visi mirusieji ir 
gyvieji, įvyks vaišės, bus suda
rytos sąlygos pasilinksminti bei 
pasišokti ir t.t. Džiugu pranešti, 
kad meninę programą atliks se
nieji veteranai: J. Alekna su sa
vo dukrele, Salasevičienė, Galdi
kienė, A. Zdanis, pianinu jiems 
pritars Jankauskaitė, šalia jų 
matysime ir savo jaunąjį atža
lyną — L. Sagio lituanistinės 
mokyklos tautinių šokių grupę. 
Išgirsime deklamacijų. Progra
mai vadovaus akt. P. Maželis.

Mūsų pagerbiamieji dalyvaus 
kaip svečiai. Kitiems kvietimai 
atsieis po 2 dol. asmeniui. Įsigy- 
kime juos iš anksto pas platin
tojus, "Dirvoj” ir lietuvių klu
be. Paskutinė data — penktadie
nio vakaras. Įeikime ir į rengė
jų padėtį — juk reikia bent apy
tikriai žinoti dalyvaujančių skai
čių.

Norį sveikinti savo sveikini
mus bendruomenės valdybai iš 
anksto įteikia raštu.

Vyksta piniginė Balfo rinkliava

Clevelando skautų tunto metinė 
sueiga

(sks) Spalio 30 d., sekmadie
nį, Clevelando skautų tuntas ski
ria lietuviškosios skautijos 37- 
sioms metinėms atšvęsti. Visi 
skautai tą dieną uniformuoti at
vyksta į 10 vai. pamaldas šv. 
Jurgio bažnyčion. Po pamaldų 
— 11:30 vai. Lietuvių salėje bus 
iškilminga tunto sueiga, kurioje 

darbų
pagerbti ir prisiminti 

skautų bičiulius bei tėvus, pra
vesti įžodžio apeigas.

Clevelando skautų tuntas kvie
čia visus sk. tėvelius ir- mamy
tes, o taip pat ir mieluosius bi
čiulius tą sekmadienį pasimelsti 
su skautais bažnyčioje ir daly
vauti tunto sueigoje. Buvote mū
sų mieli svečiai "Žalgirio” vasa
ros stovykloje, nepamirškite mū-' 
sų rudens sueigoje.

Korp! Neo-Lithuania metinės 
šventės minėjimas

Š. m. lapkričio mėn. 5 d. (šeš
tadieni) vyks šia tvarka:

6:30 vai. vakare iškilmingas 
aktas Colonial Gardens salėje, 
1960 E. 79 gatvėj. 8 vai. pobū- 
vis-vakarienė. Pobūvio metu pro
gramoje baleto solistai atliks šo
kius pagal Alfonso Liepino cho
reografiją.

Lapkričio 6 d. (sekmadienį) 
Naujosios parapijos bažnyčioje 
pamaldos. Po pamaldų vyksta
ma bendrai j mauzoliejų Korp! 
Garbės Nario A. A. Ant. Smeto
nos pagerbti.

Į korporacijos šventės minėji
mą ir pobūvį yra pakviesti daly
vauti visi Tautinių Korporacijų 
Sambūrių suvažiavimo dalyviai iš 
New Yorko ir Chicagos. Tikima
si sulaukti svečių taip pat iš De
troito, Toronto, Rochesterio ir 
kt. vietovių.

L. T. A. SAMBŪRIŲ 
SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Tautiniams Akade

miniams Sambūriams, esantiems 
Clevelande, New Yorke ir Chi
cagoje susitarus, 1955 m. lap
kričio mėn. 5 ir 6 dienomis Cle
velande, Colonial Garden salėje, 
1960 E. 79 St., šaukiamas visų 
L.T.A. Sambūrių narių suvažia
vimas :

a) XI. 5 d. 1 vai. po pietų dar
bo posėdis ir 8 vai. vakare 
pobūvis pas Neolituanus,

b) XI. 6 d. 10 vai. ryto pamal
dos Naujosios parapijos 
bažnyčioje ir po to a. a. 
prez. A. Smetonos kapo 
aplankymas.

Į šį suvažiavimą maloniai kvie
čiami ir kitose vietose gyveną 
lietuviai akademikai, kurie do
misi LTA Sambūrio veikla.

P. J. Keršis
buvo išvykęs į Pittsburgą daly
vauti mirusios sesers — Marce
lės Matulevičienės laidotuvėse. 
Velionė buvo sulaukusi 73 m. 
amžiaus.

Laukia

LIETUVAIČIŲClevelando tunto DLK Kęstu
čio vilkiukų dr-vės draugininkas moterų kirpykloj 
pasktn. Vladas Bacevičius pra- 
neša, kad draugovės sueigos 
šaukiamo kiekvieną sekmadienį 
10 vai. Dirvos patalpose. Tėvai, 
kurie nori savo berniukus leisti 
šion dr-vėn, prašomi juos atsiųs
ti sueigon.

Speciali pusmetinių nuolaida 
antradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais — po $6.50.

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

REMONTO DARBAI

Ramioje vietoje Išnuomojami 
2 kambariai

Galima su maistu arba be 
maisto. Kreiptis:

745 E. 118 St.
Telef.: PO 1-6015

Išnuomojamas
kambarys su garažu St. Clair — 
Eddy Rd. rajone. Skambinti nuo 
5 iki 8 vai. vakaro tel.:

PO 1-5007

Išnuomojamas kambarys
Gražus, sekantis už vonios. 

Namų privilegijos. Teirautis: 
8109 Morris Avė.
telef. SW 1-0327

Išnuomojamas kambarys
Galima naudotis virtuve. Tei

rautis :
UT 1-1357

Patark ir kaimynu.,
kad prenumeruotų

D I R ' A

Išnuomojamas kambarys 
merginai ar moteriai. 5 kamba
rių bute gyvena tik viena mote
ris.

Telef.: EN 1-2910
Šaukti 5 vai. p. pietų.

4 miegamų kambarių namas
E. 75 St., netoli St. Clair. 8 

kambariai, gaso šildymas autom, 
vandens šildymas. Geram stovy.

*

4 butų plytų apartamentas, E. 
72 St., netoli St. Clair. 3 gara
žai.

J. J. Hrovat Realty 
19991 Lake Shore 

KE 1-6576

PIK BEVERAGE

TERRACE BEAUTY 
SOLON 

1161 East 71 St.
UT 1-1641

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, O’’*" 

Tel.: EX 1-0376

i

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

Kai eergat — Jūs tuoj šaukiat) 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži 
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ii 

apdraustų Jūsų ateitį.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 

Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

45 rūšių alus. Kiti gaivinan
tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.

Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

v

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas

Kreipkitės ir gausite geriau
sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

(52)

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
ųž $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

BATŲ KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

i«
i"t t 
i
I
t
1

Balfo aukų rinkėjai pradėjo 
lankyti Clevelando lietuvių na
mus, rinkdami aukas Europoje 
skurstantiems tautiečiams šelp
ti.

Balfas kreipiasi į visus lietu
vius primindamas jų kaip tau
tiečių ir geros valios žmonių pa
reigą padėti savo vargstantiems 
broliams. Jiems reikalingas 
maistas, drabužis, vaistai... Jū
sų doleris, kurio galėsite atsisa
kyti, nepadarydami didesnės 
skriaudos sau ar savo šeimai, 
gali pasotinti alkaną ar išgydy
ti ligonį... Per Balfą ištieskite 
ranką pagalbos reikalingiems!

Būkite nuoširdūs aukotojai;
Tapkite Balfo nariais, nes įsi

jungdami j organizaciją padary
site Balfo veiklą sėkmingesnę;

Kas galite, sudarykite įvažia
vimo garantijas, nes dar dauge
lis galėtų atsikelti į šį kraštą,1 
sumažindami vargstančių skai-: 
čių.

Tad į talką visi, kas tik gali!

Irenos šilinvtės ir 
Česlovo Šatkausko 

vestuvės šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje įvyko spalio mėn. 22 
d. Vestuvėse jau galėjo- dalyvau
ti ir Kazimieras šilinis, jauno
sios tėvas, sunkiai susirgęs ir 
besigydąs ligoninėje.

Irenos Johainsonaitės ir 
Edvardo Rydelio vestuvės 

įvyksta spalio mėn. 29 d. 9:30 
vai. šv. Jurgio parapijos bažny
čioje. Vaišės 6:30 vai. Maud 
Hali — 911 Maud St.

Išnuomojami 2 dideli šviesūs 
kambariai,

dirbantiems vyrams. Galima pa
sinaudoti virtuve. Lietuvių ra
jone, geras susisiekimas. Skam
binti ryte ar vakare.

HE 1-6412

Už BEDARBĖS PAŠALPOS 
PAKĖLIMĄ

Naujas bedarbių pašalpos pa- 
I kėlimo planas pakels Ohio be- 
, darbių pašalpas į tokį lygį, apie 
I kokį kalbėjo prez. Eisenhowris 
ir rekomendavo darbo sekreto
rius Mitchell.

Naujas įstatymas, jei bus 
įvykdytas: pakels pašalpas nuo 
$33 iki $50 per svaaitę; padidins 
priedus šeimos nariams, mokėji
mo laiką prailgins iš 26 sav. iki 
39 savaičių, duos daug kitų pa
gerinimų. (Sk.)

Sveikinimai ir linkėjimai 
sukakties proga

WILSON and CO.
INSURANCE

12927 SHAKER BLVD.

AT SHAKER SQUARE

WY 1-5800

I

Ar jau 

įstojai į 

VILTIES

draugiją?

. 1389 E. 65 St, 
East 65 and Wade Park

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunami money orders (galioja ir užsienyje)

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

Dirva
praėjusią savaitę, dėkodama už 
didelę talką organizuojant su- 
kakčio minėjimo bufetą ir jį ap
tarnaujant, praleido p. Eidimtie- 
nės — aukojusios bufetui ir P. 
Dabrilos — pardavinėjusio bile- 
tėlius, pavardes. Ačiū už talką.

PRIEŠ BEDARBĖS PAŠALPOS 
PAKĖLIMĄ

Lapkričio mėn. 8 d. bus bal
suojama dėl bedarbių pašalpos’ 
pakėlimo. Nesenai Ohio valsty-j 
bėj tekia pašalpa buvo pakelta' 
iš $35 iki $39 per savaitę.

Nauju įstatymu būtų pakelta 
iki $59 per savaitę. Arba $1.47% I 
per valandą, dirbant 40 valandų' 
savaitėje. Tai dažnais atvejais' 
daugiau, negu gauna dirbanty-' 
sis. Tat kam tada dirbti? Todėl' 
ir reikia prieš jį balsuoti. (Sk.)

4. PROPOSED LAW
To Increase Unemployment Initiative Petition

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

1104 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

■c

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, įrankius, žaislus 
ir beveik visus kitus buto ir asmens reikmenis galima pirkti iš urmo 
sandėlių pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

BALTIC Supply Company
"Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantus "Dirvos” na
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

Balsuokite NE prieš Bedarbių Pašalpos 
Pakėlimų Lapkričio 8, nes —
• tas viskam pakels kainas $47,000,000 per 

metus;
• tas sutrauks tinginius ir apsileidėlius j 

Ohio.
CUYAHOGA COUNTRY DIVISION

OHIO INFORMATION COMMITTEE 
604 Hannn Bulldlng. Paitl Brokaw, Secretary

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVED’MAS 

SAV 1-0327 VU 3-5063

V. Riekus
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

Ohio

JEV/ELER

PRADĖKIT MAŽA SUMA!,

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS
I

NAMAMS

THE SUPERIOR 
AND LOAN 

6712 Superior Avė.
C 1 e v e 1 ą n d ,

SAVINGS
ASS’N

MONCRIEF Visų metų 
ORO VĖDINIMAS F v

ŠALDO vasarą —
Aplankykit savo kaimynistės

ŠILDO žiemą
Moncrief pardavėjų

Į

■ T H E h E N V? ' FtTlĮ’N - Medina, o< «i»rj

I. J. S AM A S
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

LEIMON’S CAFE

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrai

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIU KLUBASc-

6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143
Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos 

lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.
Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo

lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

1

Pilnai padengta apdrauda III 2-7626

WM. DEBBS PAINHNG CO.
WM. DEBESIS

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

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

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

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimų ■ įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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DIRVA...
žastys, atrodo, ne ką menkiau' 
atkaklios ir atsparios New Yor
ke, kaip ir Reutlingene ...

¥

Nuobodžiausia, žinoma, vis 
dar skaityti tas pasakaites apie 
"frontą”, apie tai, kad Lietuva 
gi Europoj, o ne Amerikoj esan-' 
ti, kad Amerikoj jau ir taip pa-J 
kanka veikėjų, o Europoj labiau 
reikia "veikti” ir t.t.

Sedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Stalinas grobia Lietuva...
Kaip buvo sudarytas Lietuvos-Sovietų Sąjungos 

Tarpusaviškos pagalbos paktas

Lietuvos vyriausybė, ap- 
svarčiūsi Maskvos pasiūlymus, 
m u tarė jų nepriimti, nes sovietų 
karinių bazių įsteigimas Lietu
voje pastatytų Lietuvos nepri
klausomybę į pavojų. Vietoje ka
ro bazių, Lietuva siūlė sudaryti 
specialinę misiją iš Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos generalinių 
štabų.

Spalio 7 dieną Urbšys grįžo į 
Maskvą. Kritikuodamas sovietų 
pasiūlymą, Urbšys, tarp kitko 
pareiškė: ”... toks savitarpinės 
pagalbos paktas kokį dabar siūlo 
Sovietų Sąjunga, būtų, Lietuvos 
vyriausybės įsitikinimu, pažeidi
mas tradiciniai draugingų san
tykių ir sėjimas nepasitikėjimo 
tarp abiejų valstybių. Svetimos 
kariuomenės įkurdinimas taikos 
metu mūsų žemėje prislėgtų mū
sų tautą ir išsyk ją nustatytų 
prieš Sovietų Sąjungą. Tauta to
kio kariuomenės įvedimo į Lie
tuvą nesuprastų kitaip, kaip Lie
tuvos okupacijos. Sovietų Sąjun
gos kariuomenės įvedimas į Lie
tuvą pažeistų mūsų nepriklau
somybę. Tai sudarytų šaltinį 
nuolatiniams nesusipratim a m s 
tarp abiejų kariuomenių, g įąip- 
gi tarp Sovietų Sąjungos kariuo
menės ir civilinių gyventojų. Tos 
kariuomenės sutalpinimas ir 
maitinimas būtų mūsų sąlygo
mis labai sunkiai nugalimos pro
blemos. Gi tarptautinėje plotmė
je Sovietų Sąjungos ka.iuome- 
nės buvimas Lietuvos teritorijo
je degraduotų Lietuvą į vasališ- 
ką padėtį. Todėl Lietuvos vy
riausybė siūlo tokį savitarpinės 
pagalbos paktą, kuris netik pa- 
tenkytų Lietuvos saugumo rei
kalus, bet leistų jai ir toliau lai 
kytis neutralumo.”

Tačiau Urbšio įrodinėjimai ne
įtikino Molotovo. Molotovas pri
kaišiojo, kad Lietuvos spyrima
sis nepriimti tarpusaviškos pa
galbos pakto kenkia jau sudary
tiems paktams su Estija ir Lat
vija. Be to, Molotovas pakarto
tinai teigė, kad įgulos bus įve
damos tik šio karo metui ir kad 
nebus kišamasi į Lietuvos socia
linę, ekonominę ir politinę san
tvarką.

"Lietuva turi nepamiršti, sa
kė Molotovas, kokiose sąlygose 
dabar gyvena Europa. Dabarti
nis karas dar nėra pilnai prasi
dėjęs, jo visas pasekmes sunku 
dabar numatyti, ir todėl Sovietų 
Sąjunga negali nekreipti dėmesio 
į savo saugumą. Nežinia kas dar 
gali atsitikti vakaruose. Vokie
čiai gali atsigręžti prieš mus, jei 
jie karą laimėtų. Anglų siekimai 
taip pat neaiškūs, jei Vokietija 
būtų parblokšta. Jūs turite ne
pamiršti, kad Lietuva turi ilgą 
sieną su Vokietija ir kad ji ne
gali lengvapėdiškai žiūrėti į tos 
sienos apsaugą. Lietuva nori iš
skirti save iš estų ir latvių pa
dėties Sovietų Sąjungos saugu
mo atžvilgiu, tačiau aš turiu pa
brėžti, kad Sovietų Sąjungai Lie
tuva yra daug svarbesnė negu 
Estija ir Latvija”.

Sekančiame posėdyje Sta
linas pareiškė Lietuvos de
legacijai: "Į sovietų armijos 
įvedimą Lietuvos teritorijon mes 
žiūrime kaip j simbolį, kuris su
teiktų Lietuvai ramumo tiek vi
daus, tiek išorės atžvilgiu. Tai 
būtų Lietuvai "didelis skydas”. 
Jei Jūs bijotės 35.000, tai mes j 
galime padaryti nuolaidą iki]

20.000 kariuomenės. Lietuvos 
vyriausybė juri suprasti skirtu
mą tarp vokiečių ir bolševikų 
metodų. Jei Lietuva būtų pate
kus vokiečių įtakos zonon, tai 
jie, geriausiu atveju padarytų 
iš Lietuvos protektoratą,, M ū - 
s ų gi metodas yra aiškus: Lie
tuvos nepriklausomybės neliesti, 
saugoti jos neliečiamybę prieš 
išorės pavojus ir palaikyti jos 
viduje pastovymą”.

Kai Urbšys dar kartą paban
dė diskutuoti, Stalinas grubiai 
pastebėjo: Vy slyškom mnogo 
dokazyvajete; kas reiškia — jūs 
perdaug įrodinėjate. Tada Urb
šys vėl kreipėsi į Staliną ir pra
šė jo sutikti sudaryti tarpusavio 

1 pagalbos sutartį b e įgulų. 
”Niet” atsakė Stalinas. Akivaiz
doje šios padėties Urbšys pa
reiškė, kad jis savo vyriausybės 
duotus įgaliojimus yra išsėmęs 
ir kad todėl turįs prašyti n a u- 
j ų įgaliojimų.

Spalio 9 dieną du Lietuvos de
legacijos nariai — ministro pir
mininko pavaduotojas Bizaus
kas ir kariuomenės vadas gene- 
rolas Raštikis išskubėjo į Kauną 
pranešti vyriausybei apie susi
dariusią padėtį.

Lietuvos vyriausybė buvo pa
statyta prieš sprendžiamos reik
šmės problemą: priimti sovietų 
pasiūlymą ar laukti militarinės 
okupacijos. Iš tikrųjų Sovietų 
Sąjungą koncentravo savo ka
riuomenę Lietuvos pasieny. Ga
vusi ' Vokįetljos pritarimą, So
vietų Sąjunga galėjo laisvai 
vykdyti savų politinius siekimus. 
Į Lietuva buvo daromas toks di
delis spaudini: s, kad Lietuvos 
/yriausybė nutarė priimti pri
rietamą sutart', kad išvengtų 
iesiogiai gresiančios karinės 

. okupacijos.
Lietuvos delsimas labai užrūs

tino Kremliaus valdftvus. Maty- 
, ti, sovietai, propagandos sume- 
. timais norėjo, kad sutartis būtų 

pasirašyta splaio 9 dieną, bū- 
. tent, dieną, kada lenkai okupa- 
. vo Vilnių. Sovietai pakeitė su

tarties tekstą. Sujungė abi su-

tartis ir svarbiausia išmetė iš 
sutarties tą nuostatą, kuris ribo
jo sovietų įgulų pasilikimą Lie
tuvoje tik karo pariodui. Kai 
Urbšys pastebėjo, kad jis taip 
pakeistos sutarties pasirašyti 
negalįs, Molotovas pareiškė, kad 
projektas esąs priimtas Sovietų 
Komisarų Tarybos ir kad nuo
statą dėl termino išbraukęs pats 
Stalinas.

Spalio 10 dieną 10 valandą po 
pietų Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras pasirašė sutartį, daly
vaujant Stalinui, Vorošilovui ir 
Ždanovui. Tokiu būdu buvo pa
tenkintas ždanovo ir kitų bolše
vikų vadų valia: prakirstas lan
gas į Baltijos jūrą Raudonosios 
Armijos pagalba.

* SPAUDA *
I R VĖL Iš

P R A D ž I O S...

"Frontas prie kareivių nieka
da nebuvo keliavęs” — iškilmiri-, 
gai praneša S. Miglinas. Tai ne 
naujiena. Tik kur čia Vliko klau-! 
sime frontas, kur kareiviai ? Kai 
verčiamasi tokiais palyginimais,' 
tai siūlosi mintis, kad čia kaž
kas švininiais kareivėliais žai
džia ir vaizduojasi tikrą karą ... 
O jeigu Lietuva ne Amerikoj,' 
tai ir ne Reutlingene. Lietuva
yra prie Baltijos jūros, prie Ne-' *'lpro nesiliaujant įvairioms demonstracijoms prieš anglus, anglų kariuomenės daliniai su-
muno. Vilkas negalėjo atlaikyti stiprinti ir jie saugo visas svarbesnes vietas,
tame tikrajame fronte. Nieko 
nepadarysi. Bet tai nei kiek ne-1 
pateisina Reutlingeno "Sodo gat-1 
vės” pripažinimo tikru ir vie-Į 
ninteliu netektos pozicijos pakai-: 
talu.

Gyvenimas Vorkutoj

Kaip to nuobodulio pasakoj: tis pateisintų). 
Vilkas užkliūva varčios ir vėl j 
pradeda iš pradžios. Štai Simas' 
Miglinas pagamino "Draugui”, 
editorialą, pilną įrodinėjimų, kad 
Vilkas turi būti Europoj. Kam 
to reikia? Juk nutarimo Vliką 
kelti iš Europos dar nėra ir at
rodo, kad labai nedaug kas tą 
perkėlimo idėją begina. New 
Yorke buvo nutarta, kad bent 
Vliko sesiją reiktų čionai paban
dyti sušaukti, bet ir tam, pasi
rodo tiek maža entuziazmo, jog 
dar nežinia, kada ji įvyks ir ar 
iš viso įvyks ...

Problema yra ne perkėlimas, 
o Vliko darbo atitaisymas. Gir
dėti, kad net ir dabar Amerikon 
atvykęs dr. Karvelis pasikalbė
jimuose su čionykščiais veikė
jais pripažįsta*, kad Vlike yra 
negerai ir kad reikia taisyti. Tos 
pačios nuomonės esąs ir čionai 
besilankąs dr. E. Turauskas. Pu
se lūpų net ir pats S. Miglinas 
tą pripažįsta. Bet Reutlingene 
mėnesiais ir metais plakamasi 
dėl to taisymo ir nieko neišeina. 
Tad nenuostabu, jog kaikas ma
no, kad gal bent Amerikon per
kėlus tą ligonį pasisektų pagy
dyti. Nors, kaip mes ne -kartą 
jau pabrėžėm, vien tik perkėli-

S. Miglinas skundžiasi, kad 
"kaikurios Vlike esančios gru- 

; pės pasimetė nuo pagrindinio 
i tikslo, būtent, Lietuvos laisvini

mo klausimą iškeitė į partinį iš- 
I skaičiavimą”, čia tai daug tie
sos, tik irgi labai senos tiesos. 
Dėl to ir kalbama, kad gal tik 
išjudinus iš Reutlingeno Vliką 
būtų galima nuo to supartiškėji- 
mo dvasios nusikratyti (nors ne
daug yra žymių, kurios tas vil-

(Atkelta iš 1 psl.)

kasyklų mechanizavimas nebuvo 
labai sėkmingas, nes žmonės ne-l 
buvo parengti mašinomis dirbti 
ir gamyba vietoj pakilusi net 
smuko. Neretai pasitaiko ir ne
organizuoto sabotažo veiksmų: 
mašinos sugadinamos, elektros 
laidai nukertami ir apskritai 
darbo tempas sulėtinamas. Dar
bo sulėtinimas yra sėkmingos 
slaptos propagandos pasėka. Ta 
propaganda iš lūpų į lūpas sklei
džiama pogrindinio rezistencinio 
judėjimo veikėjų.* *

Pasakotojas pastaruoju laiku 
buvęs mašinos prižiūrėtoju ir 
gaudavęs 
apie 1000

Bet kas gi Reutlingene tą ”su- 
partiškėjimo” dvasią palaiko? 
Vlikas praktiškai šiandien susi
deda iš .įęętufių asmenų, tebesi- 
vadinančių pirmininkais ar val
dytojais. šįais metais įvykę du 
platesni posėdžiai, kuriuose da- dirbama 8 valandas kasdien, pa-

mėnesinį atlyginimą 
rublių brutto. Dabar

i to atžvilgiu esą daug mažesni.
Kitiems tos sąlygos daug sun- 

j kiau pakeliamos ir fiziškai ir 
moraliai. Visų pirma klimatas 
— vidutinė metinė temperatūra 
20 laipsn. Celsijaus žemiau nu
lio, be to blogas maistas, men
kas apsivilkimas ir neviltis, nes 
daugumas nuteisti 20-25 me
tams. Bet kaip tik iš tų kitų — 
užsieniečių bei "naujųjų pilie
čių” daugiausia atsiranda tų, 
kurie dvasinį atsparumą ne tik 
patys išlaiko, bet ir kitiems pa
laiko. Juo sunkesnės sąlygos, juo 
ramiau ir kantriau jie jas pake
lia ir kitus moraliai palaiko. To
kių tarpe nemaža esą katalikų 
bei protestantų dvasininkų.

¥ ¥
Po Stalino mirties, kada pa-
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Kokia visų tų ”palengvinimų” 
reikšmė? Ar jie duoda pamato 
lengviau atsikvėpti ir nusira
minti, kad net tokioje Vorkuto
je, kūrios vardas yra laikomas 
moderniosios vergijos simboliu, 
nebe taip blogai, kaip buvo?

Nėra reikalo nepripažinti, kad 
tam tikri palengvinimai regimai 
yra. Bet negalima pamiršti, kad 
tai yra vistiek vergovietė, ir tai, 
liudininkų nuomone, viena iš 
švelnesniųjų. Nereikia taip pat 
užmiršti, kad ta vergovietė yra 
bausmės vieta ne už tikrus nusi
kaltimus, o tik už įsitikinimus 
bei bandymą ginti neginčytinas 
savas teisės. Ir pagaliau — koki 
tai palengvinimai! Taip, jei pir
ma kirto ranką iki alkūnės, o 
dabar tekerta iki riešo, tai jau 
"palengvinimas”, bet visdėlto...

lyvavo tįg. patys keturi ir dar mainomis. Kadangi darbas ne- lengvinimai tapo labiau juntami, 
kiti keturi, nei per nago juody- pertraukiamas, tai laisvų nuo ypač užsieniečiai galėdavo su
mą nepakeitė to, kas pagrindinių, darbo sekmadienių nėra, o yra1 kombinuoti gaiimybę nedirbti, 
keturių ^ombjnuota. Niekas; viena lasiva nuo darbo pamaina' jeigu nenorėdavo. Mat, stovyk- 
tiems ketylęms nesukliudė nei.betkurią dieną, atitinkanti kiek- ]os gydytojų daugumas buvo už-
daryti, nei. nutarti, kada jie ko 
norėjo, ir net nebandė sukliudy
ti. Tai kam gi čia jieškoti kokių 
kaltininkų,, kažkokiose "grupė
se”? Yra tas, ką nepakeičiomoji 
ketveriukė sukūrė, žinoma, su; 
savų užnugarių palaiminimu.

Gale gražiai S. Miglinas siūlo, 
vietoj svarsčius vietovės pakei
timą, atsigręžti į tiesioginį tiks
lą — j jėgų telkimą Lietuvos 
laisvinimo reikalui. Tik kam tą 
reikia rašyti į Chicagą, kada 
tikrieji adresatai yra po tuo pa
čiu stogu, kaip ir tų žodžių au
torius. Nes ten yra įsigalėjęs ne

vieną sekmadienį ar valstybinę šiemečiai ar pabaltiečiai ir iš jų 
šventę. | nesunku būdavę gauti ligonio, pa

žymėjimą. Išimtį čia sudaręs tik

SAARAS KARTOJA 
ISTORIJĄ...

rios norėtų telktis, ir dairosi, 
mas nieko nepadės, jeigu nebus k u r jos galėtų iš tikrųjų su- 
pasiryžimo pašalinti pačias ne- sitelkti. 
sveikatos priežastis. O tos prie---------------

Iranui prisijungiant prie Turkijos-Irano pakto, karinės sąjungos tinklas ("pažymėtas juoda 
va) supa Sovietų Sąjungą.

šventę.
Atlyginimas už darbą įvestas' 

nuo 1952 metų sausio 1 dienos, 
bet pirmą kartą atlyginimas iš
mokėtas tik už 1952 metų balan
džio mėnesį, o už pirmus tris 
mėnesius mokėta papildomai vė
liau. Ligi tol kiekvienas priva
lėjo dirbti tik už vadinamą iš
laikymą, visiškai nepatenkina
mą. Taigi jau prie Stalino buvo 
prieita išvados, kad vergų darbo 
sąlygas reikia kiek gerinti, ka-1 _ 
dangi, kaip Baltijos jūros kana- gkaįino ]atvjų veikėjus niekur 
lo patyrimas rodė, yra nuostolin- nesišalinti, nes dabar kaip tik 

jėgų telkimas, o atkaklus jų stū- ga ->uos Per8reit numarinti. Bet atėję Latvijai geri laikai... Vis- 
mimas į šalį. Dėl to jėgos, ku-'tik po +Stalin° mirtiea P*1^- dėlto ir jis tuos

1 .. . .į mmai tapo apčiuopiamesni. I t r „„v,
Iš to 1000 rublių atlyginimo, 

kurį pasakotojas savo vergavi-| 
mo pabaigoje (t. y., 1955 m. pir
mąjį pusmetį) uždirbdavo, 500 
rublių buvo išskaitomi policijai 
ir 350 — už išlaikymą. Taigi lik
davo tik nepilni 150 rublių, ku
riuos buvo galima naudoti mais
tui ar aprangai pagerinti. Mais
tas stovykloje daugiausia — avi
žinė sriuba, avižinė košė, be cuk
raus ir beveik be riebalų. Iš al
gos liekanos galima pirkti stip
resnio maisto, bet kainos —- 
sviesto kilogramas (du su vir
šum svarai) 30 rublių, margari
no kilogramas 16 rublių, cukraus 
kilogramas irgi 16 rublių.

1000 rublių atlyginimas gau
namas vidutinio darbininko. Yra 
ir mažiau teuždirbančių. Bet yra 
kvalifikuotų darbininkų ir spar
tuolių, kurie sugeba uždirbti net 
iki 3500 rublių, paskirais atve
jais net iki 5000 rublių. Nors 
tokių nedaug, bet kaikurie sovie
tiniai piliečiai sakydavę, kad 
kolūkiuose jie neturėdavę pro
gos tiek uždirbti... Dėl to, sa
ko, yra tokių, kurie bausmę at
likę tikrai savo noru sutinka to
liau pasilikti dirbti Vorkutos sri
tyje, vietoj grįžę į kolūkį...

* ¥

Vadinamųjų darbo spartuolių 
Vorkutoje atsiranda išimtinai 
tik iš senųjų sovietinių piliečių, 
nes jie esą labiau užgrūdinti 

■ sunkiose darbo sąlygose, ir jų 
reikalavimai aprangos bei maie-

Saaro kraštas dažnai buvo ne
santaikos obuoliu tarp Vokieti
jos ir Prancūzijos. Ir niekad be
veik nesurandama, pasibaigusv V . t . j V Vili llvO UI dlludlim į įJdOlMdAf^llO

tūlas profesorius Vilda, latvis, karams, kitokio sprendimo, kaip 
iš Rygos, irgi kalinys. Jis buvęs tą kraštą sutarptautinti.
toks griežtas, kad net ir tikrai Po pirmojo pasaulinio karo 
sergančiam atsisakydavęs išduo- Saaro kraštas kurj laiką buvo 
ti pažymėjimą ir vydavęs dirb-ITautų S.gos žinioj. 1935 m. 8au.
ti. Galų gale jis pačių kalinių 
tapęs nužudytas.

(Prof. Vilde buvo Rygoje ži
nomas psichiatras, stipriai kai- 

I rių pažiūrų. Bolševikams įsiver- 
i žus Latvijon, pirmomis dienomis

spal-

i "gerus laikus” 
'susilaukė Vorkutoje...).
. Rimtai susirgus, galima pa- 
tekti ir į ligoninę, kuri gana ge
ra, kadangi turi gerų gydytojų 
(iš kalinių tarpo). Neretai šie 
gydytojai esą "skolinami” ir j 
' laisvę”, ypač jei kas iš parti
jos vyresniųjų suserga ir reikia 
svarbesnę operaciją atlikti. Net 
partiečiai savais vietiniais gy
dytojais mažiau pasitiki, nei tais 
’ liaudies priešais”.

* ♦

Po Stalino mirties ir vėliau 
įvykusių riaušių (kurios neap
ėmė visų Vorkutos stovyklų) 
įvesti šie svarbesni palengvini
mai:

1) Tam tikroms sąlygoms 
esant, kalinys gali gauti leidimą 
ribotam laikui išvykti iš sto
vyklos ;

2) Kalinio šeima gali kartą 
per metus jį aplankyti; jei lanko 
žmona bei vaikai iki 14 metų, 
kaliniui duodama viena savaitė 
atostogų praleisti drauge su šei
ma vadinamuose poilsio namuo
se ;

3) Jei kalinys atlieka darbo 
normą visu šimtu nuošimčių, jis 
gali gauti 4 savaites atostogų 
(jei neturėjo tais metais kitokių 
pirmuose punktuose minėtų pri
vilegijų). Atostogos praleidžia-

i mos stovyklos rajone, specialiam 
, barake, kur patogesnės patal- 
i pos, yra biblioteka, pasivaikš- 
i čiojimo aikštė ir kiek pagerin- 
• tas maistas.

šio 13 d. įvykdytuose balsavi
muose 
sisakė už susijungimą su Vo
kietija.

Po antrojo pasaulinio karo 
Saaras išgyvena tą pačią istori
ją. štai Prancūzija ir Vokietija, 
spręsdama tą ginčą, paruošė 
Saaro krašto sueuropėjinimo 
planą ir atidavė gyventojų bal
savimui. Balsavimuose 423,434 
balsai prieš 201,973 balsus pasi
sakė prieš tą planą. O kaip ži
nia, Saaro krašto vokiečių vadai 
ir agitavo pasisakyti prieš tą 
planą ir jungtis su Vokietija.

Po balsavimų prancūzams pa
lankus min. pirm. J. Hoffmann 
tuoj atsistatidino ir vėl pakibo 
ties šia problema naujas klaus
tukas.

virš 90% visų balsų pa-

‘SUDARYTA 
KULTŪROS FONDO 

TARYBA
Bendruomenės Valdyba spalio 

20 d. posėdy papildė Kultūros 
Fondo statutą ir sudarė Kultū
ros Fondo Tarybą. J Tarybą sa
vo atstovus kviečiamos išrinkti 
arba paskirti įvairios kultūrinės 
mūsų institucijos, draugijos, an
sambliai ir t.t., taip pat j ją 
kviečiami ir paskirų šakų kultū
rininkai bei atskiri lietuvių kul
tūrą remią asmenys. Numatyti 
28 Tarybos nariai. Bendruome
nės Valdyba imasi parengiamų
jų darbų, kad būtų galima ne
trukus sušaukti Kultūros Fondo 
Tarybą pirmojo posėdžio. Tary
bos narių daugumą sudarys chi- 
cagiškiai, tad ir jos reziduoja
moji vieta bus Chicaga.

Atskirų vietovių mūsų kultū
rininkai bei lietuvių kultūros rė
mėjai kviečiami tuojau taip pat 
imtis Kultūros Fondo skyrių or
ganizavimo darbų. •
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