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Europos vienijimo keliai
Ūkinio bendradarbiavimo konvencija. — Per 30 metu Europoj 
turi išnykti muitai. — Kuo rūpinasi Montano Unija. — Bendro
ji šešių valstybių rinkos sutartis. — Europos politinis ir ideolo
ginis vieningumas kiek atsilikęs, bet jau yra užuomazga europė- 

jiniam parlamentui.

B. PETKCNAS, Vokietija

jis teapima tik plieno ir anglies 
gamybą, bet ir pilnutiniam ūki
niam Europos susivienijimui jau 
keliai nutiesti. Todėl ūkiniai vie
nalytės Europos vaizdas atrodo 
pusėtinai konkretus.

Šį pavasarį pasirašyta nauja, 
labai svarbi Montano Unijos rė
muose sutartis, vadinama ben
droji rinka arba "šešių rinka", 
kuri ne tik praplečia pačius Uni
jos rėmus, bet iš dalies pakeičia 
ir taip vadinamą Muitų Uniją.

TAUTINĖS S-GOS 
SEIMAS

Suvienytos Europos idėja ar
ba paneuropinis judėjimas sie
kia tolokai į prieškarinius lai
kus, bet šiam pastatui pamatai 
realiai tepradėti statyti tik ka
ro audrai praūžus.

Kokios yriežastys vertė ir te-' 
beverčia Europos tautas ankš
tai glaustis viena prie kitos? Ir 
tos priežastys yra: 1. Iškilusi ir 
vis tebeauganti grėsminga dife- 
rencija tarp Vakarų ir Rytų pa
saulių arba Sovietų kraštų ir Va
karų demokratijos įtampa, 2. 
Kaip karą laimėjusių ir pralai
mėjusių valstybių ūkinis nusi
alinimas verčia eiti glaudaus 
bendradarbiavimo keliais ir 3. 
Šiaurės Amerikos konkretus įsi
jungimas į politinį bei ūkinį Eu
ropos gyvenimą, tuo būdu pa
skatinant ją išeiti iš ankštaus 
nacionalinio kiauto.

Tuoj po karo, tarp 1945-47 me
tų, Europa buvo visiško ūkinio 
pakrikimo prieangy. Pirmoji pa
galbos ranką jai ištiesė Ameri
ka. Gimė Marshall planas, žalia
vomis, maisto į rcdukmis ir ’a- 
nftąjų A mesik?
galimybę palengva vėl įeiti į ūki
nio bei dvasinio gyvenimo lyg
svarą.

Šitas Marshallio planas drau
ge buvo ir atsišaukimas į Euro 
pos tautas plačiu mastu pačioms 
kurti savitarpio pagalbą.

To plano apimtyje kurį laiką 
buvo Lenkija su Čekoslovakija, 
žinoma, sovietams paspaudus jos 
turėjo išstoti, čia buvo įsitikin
ta, kad ir plati Amerikos pagal
ba neatneš laikui bėgant pasek
mių; jei čionykštės valstybės 
nesiims iniciatyvos ūkiniam 
bendradarbiavimui. Taigi už me
tų po Marshallio plano paskel
bimo, 1948 m. pavasarį buvo pa
sirašyta Paryžiuj tarptautinė 
ūkinė sutartis, vadinama Euro
pos Ūkinio Bendradarbiavimo 
Konvencija arba OEEC.

Konvencijos vedamoji mintis: 
vieno krašto gerbūvis neatski
riamai priklauso nuo kito krašto, 
gerbūvio. Kitaip sakant, ūkinė 
integracija yra pirmasis fakto
rius ekonominėje europėjinių 
valstybių pažangoje.

Sutarties nuostatams realizuo
ti buvo sudaryta ūkio taryba, į 
kurią įeina lygiais balsais 17 val
stybių atstovai. Šitas organas 
neturi jokios ekzekutyvinės ga
lios, tai yra lyg pirmoji europi
nio parlamento užuomazga, dar 
ir nevisai tobula, su apsoliutinės 
balsų daugumos sprendimu, taigi 
su veto teise, bet jau konkreti 
užuomazga ūkiniam tų krašto 
bendradarbiavime.

Uždaviniui dataliai realizuoti 
1950 m. buvo sudaryta prie šios 
europinės ūkio tarybos piniginio 
atsiskaitymo unija arba Muitų 
Unija. Juk pati OEEC pasistatė 
pirmuoju uždavinio muitų varž
tų pašalinimą.

Pagal muitų unijos nustatus, 
konvenciją pasirašiusios valsty
bės įsipareigojo piniginį atsiskai
tymą vesti ne betarpiai kraštas 
su kraštu, bet per Muitų Unijos 
Centrą. Ligi 1956 m. jau pasiek
ta, kad 75% visų tarpvalstybinių 
mokėjimų vykdoma centralizuo
tai.

Pagrindiniam tikslui — muitų 
pašalinimui atsiekti, nutarta kas

trys metai sumažinti tarptauti
nėj mainų rinkoj 10% muito. 
Tokiu būdu per 30 metų turi bū
ti Europos prekybos rinkoj visi 
muitai panaikinti.

Trečias, bene pats konkrečiau
sias Europos ūkinio bendradar
biavimo veiksnys, tai 1951 me
tais. pasirašyta Montano Unija. 
Jos kūrėjas yra buvęs Prancūzi
jos užsienių reikalų ministeris 
R. Šumanas, todėl ji vadinama 
Šumano Planu.

Montano Unijos uždavinys yra 
tarptautiniai koordinuoti plieno 
ir anglies produkciją, vesti šios 
gamybos atsiskaitymą, reguliuo
ti kainas ir net rūpintis šioje pra
monėje dirbančių atlyginimu bei 
gerbūvių.

ši unija irgi įeina į OEEC rė
mus, bet jai priklauso ne 17 vals
tybių, bet tik šešios: Belgija, 
Olandija, Luksemburgas, Pran
cūzija, Italija ir Vakarų Vokie
tija. Anglija ligi šio! jai nepri
klauso, nežiūrint a.kštos pra
monės gamybos. M; anglai dar 
nepajėgia atsisakyt tradiciniai 

■.' ■inr - ,, '-—ulinės ūkio 
politikos.

Montano Unijos vykdomasis 
organas yra Aukštoji Įstaiga. 
Jos nutarimai pravedami papras
ta balsų dauguma ir jie visoms 
priklausančioms valstybėms pri
valomi. Jos nariai daro, sprendi
mus savystoviai ir neatsakomin- 
gi prieš savo kraštų vyriausy
bes.

Įstatymams leisti prie Unijos 
yra sudarytas ir parlamentas, į 
kurį atstovų skaičius skiriamas 
proporcingai tų kraštų gyvento
jų skaičiui.

Svarbesniais atvejais šaukia
ma ministrų taryba, kurią suda
ro priklausančių kraštų vyriau
sybių atstovai. Yra sudarytas ir 
teismas ginčitiniems klausimams 
spręsti. Jo sprendimui yra vi
siems privalomi.

Taigi, Montano Unija yra rea
liai veikiantis ūkinio Europos 
susivienijimo veiksnys, žinoma,

MIRĖ LIETUVOS PASIUNTINYS WASHINGTONE 
MIN. POVILAS ŽADEIKIS

A. a. Min. Povilas Žadeikis (kairėj) kitų Lietuvos ministerių tarpe. To
liau iš kairės: Min. St. Lozoraitis, Dr. S. Bačkis, E. Turauskas, a. a. J.

, šaulys ir B. K. Balutis.

šeštadienį, gegužės mėn. 11 
d. 10 vai. vakare mirė Lietu
vos Nepaprastais Pasiuntinys 
ir Įgaliotas Ministeris Povilas 
Žadeikis, nesenai atšventęs 70 
m. amžiaus sukaktį.

Velionis pašarvotas pasiun
tinybės rūmuose — 2622 — 16 
St., N. W., VVashington, D. C. 
Laidojamas šį ketvirtadienį iš

Deja, apie Europos politinį bei 
ideologinį vieningumą dar sun
koka daug pasakyti. Viskas dar 
gryna teorija. Posėdžiauja suda
rytas Europos parlamentas arba 
Europos Taryba, kuri yra grynai 
eksperimentinė institucija, čia 
dar pasigendama konkrečių re
zultatų ir jo įtakos į Europos 
kraštų politinį gyvenimą.

Jo nutarimai yra grynai ideo
loginio pobūdžio. Tai išplaukia ir 
iš tos Europos Tautų Tarybos 
Statuto: "Tarybos nariai yra 
priėįję įsitikinimo, kad tarptau
tinis bendradarbiavimas yra pir
mas laidas taikai stiprinti. Tik 
per šį bendradarbiavimą įgyven
dinamas teisingumo principas 
tarp tautų ir galimas pilnutinis 
žmonijos bendruomenės ir jos ci
vilizacijos išlaikymas. Nariai įsi
tikinę, kad šiems idealams iš
saugoti, juos plačiau išvystyti, 
įgyvendinti, atsiekti ūkinės bei 
socialinės pažangos yra būtinas 
glaudus Europos tautų bendra
darbiavimas.”

Nežiūrint šios tarybos bendro 
pobūdžio, yra jau gimęs visiškai 
naujas koordinacinis veiksnys 
Europos tautų gyvenime. Jis yra 
pozityvi užuomazga tikrajam eu- 
ropėjiniam parlamentui.

Nuolat spaudžiant bolševiki
nei grėsmei iš Rytų, iškilo rei
kalas Europoje dėti pastangas 
ginkluoto apsigynimo koordina
cijai. Pradžioje buvo sudarytas 
tautų apsigynimo projektas va
dinamas EVG vardu. Prancū
zams šį projektą atmetus, buvo 
sudarytas jo pagrindu naujas 
projektas WEU, arba Vakarų 
Europos Unija, kuri praplėsta 
prasme vadinasi šiaurės Atlanto 
Paktas. Jos vykdomasis organas 
yra NATO, kuriam šiuo metu 
priklauso 15 valstybių. Jo avan
garde stovi Amerika su visu sa
vo ūkiniu ir kariniu pajėgumų.

(B. d.)

Šv. Mato Katedros, kur pa
mokslą pasakys pats Katedros 
rektorius.

Į laidotuves iš Romos at
vyksta Dipl. šefas min. St. Lo
zoraitis. Taip pat j laidotuves 
vyksta daug JAV lietuvių iš 
įvairių, ypač artimiųjų lietu
vių kolonijų.

Tautinės Sąjungos seimo me
tu tame pačiame viešbutyje įvyks 
ir Vilties Draugijos metinis su
sirinkimas. Visiems Draugijos 
nariams pakvietimai jau išsiun
tinėti. Jei kas dėl adresų pasikei
timo tokių pakvietimų negautų, 
malonėkit skubiai pranešti Dir
vos redakcijos vardu.

Taip pat, besiartinant Vilties 
Draugijos metiniam susirinki
mui, labai kviečiami tie mūsų bi
čiuliai, kurie dar nėra į Draugi
ją įstoję, tai padaryti pačiu arti
miausiu laiku, kad pilnateisio 
nario teisėmis galėtų susirinki
me dalyvauti ir svarstyti tauti
nės spaudos reikalus.

Dr. Adolfas Schaerf, naujai iš
rinktas Austrijos valstybės pre
zidentas. Rinkimuose jis savo 
konkurentą Wolfgangą Denk su
mušė 100,000 skirtumu. Vienok 
rinkimai buvo labai džentelme
niški, ir rinkiminėj kovoj vienas 
kandidatais kitą tik girė. Tai re
tas pavyzdys, kurį ir lietuviams 

nevertet užmiršti.

VISAM 
PASAULY
• Dabar paaiškėjo, kad Izrae

lio kariuomenė prieš Egipto tan
kus, gautus iš Maskvos, naudojo 
prancūzų gamybos raketą, kuri 
nepaprastai taikliai juos bema
tant išvedė iš rikiuotės. .

• Iš Prancūzijos pranešama, 
kad Izraelis bandysiąs Sueso ka
nalu paleisti savo laivą ir žiūrė
ti kaip reaguos Egiptas. Tokį Iz
raelio žygį remianti Prancūzija.

• Nuo 1954 m. Alžyre arabai 
neteko 30,000 savo patriotų, ku
rie žuvo kovose su prancūzais.

• Sueso kanalo naudotojų są
junga pagaliau nusileido NaSse- 
rui ir atšaukė kanalo boikotą. Tik 
vieni prancūzai dar priešinasi, 
bet savaime suprantama, turės 
nusileisti.

• Kolumbijos diktatorius Ro- 
jas Pinnfla neatsilaikė prieš ko- 
lumbiečių spaudimą ir turėjo ap
leisti kraštą. Kolumbiją dabar 
valdo sudaryta karininkų junta. 
Žada skelbti laisvus rinkimus, 
bet pradėjus valdyti gali patikti 
ir vėl tada teksią gyvenojams 
juos versti.

• Lenkija, kaip pranešama iš 
Washingtono, iš JAV gausianti 
apie $95,000,000 paramos. Už 
tuos pinigus jie pirksią pusę mi- 
liono tonų kviečių ir kt. reika
lingų prekių.

Tautinės Sąjungos seimas 
įvyksta Clevelande birželio mėn. 
1-2 dienomis Hollenden Hotel pa
talpose.

Kiek tenka patirti iš Tautinės 
Sąjungos skyrių, nariai seime 
ruošiasi gausiai dalyvauti ir ak
tyviai svarstyti Tautinės Sąjun
gos reikalus.

Dirvos nuotr.

MES IR TOLIAU SKLEISIME TIESOS 
IR LAISVĖS ŽODĮ!

Penktosios Romos radijo metinės
(Dr. J. Gailiaus žodis sukaktuvių išvakarėse)

1952 metų gegužės 4 dieną bu
vome pakviesti pradėti lietuviš
kas transliacijas per Romos ra
diją. Noriai ėmėmės šio sunkaus 
ir atsakingo darbo ypač atsi
žvelgdami į tragišką mūsų pa
vergtos ir numylėtos Tėvynės — 
Lietuvos padėtį.

Antrasis Pasaulinis Karas, į 
kurį Vakarų kraštai stojo ginti, 
laisvės ir demokratijos idealų, 
Sovietų Rusijos buvo išnaudotas 
grynai imperialistiniams tiks
lams. Kremlius, negavęs iš lais-

KĄ VEIKIA 
DR. A. GERUTIS

Redaktoriui atsiųstam laiške 
Dr. A. Gerutis rašo:

Esu jau Amerikoj visą mėne
sį — laikas nepaprastai greit bė
ga. Ligšiol daugiausia prisilai
kau New Yorke, kur savo suma
nyto ir jau konkrečiai dirbamų 
darbų reikalams naudojuos Gen. 
Konsulate užtiktais šaltiniais — 
Lietuvos periodinių leidinių rin
kiniais. šalia to lankau pažįsta
mus ir draugus, o kai kada — 
atliekamu laiku — New Yorko 
įžymenybes, pirmoje eilėje čio
nykščius muziejus.

Velykas praleidęs pas brolį 
Amsterdame, buvau nuvykęs į 
sostinę, kur labai gražiai mane 
priėmė ministeris P. žadeikis, 
ponia žadeikienė, panelė Mirga 
žadeikytė ir pasiuntinybės ben
dradarbis S. žadeikis. Jie aprodė 
Vašingtono įžymenybes. Buvau 
kongreso bibliotekoje, kur ma
čiausi kone su visais tos įdomios 
įstaigos lietuvių bendradarbais. 
Buvau "Voice of America” lie
tuvių skyriuje. Keliais atvejais 
mačiausi su p-le B. Bilevičiūte. 
Lankiau sostinėje gyvenančius 
savo pažįstamus ir bičiulius.

Vašingtonas padarė didelį 
įspūdį.

Pabuvęs Amerikos sostinėje 
kelias dienas, sugrįžau į New 
Yorką, kur vėl įsitraukiau į dar
bą: šaltinių ieškojimą.

Visi artimiausieji savaitgaliai 
užimti. V 11 lankiausi ALT vie
tinio skyriaus kviečiamas, Bos
tone. Po to vėl savaitgaliui vyks
tu į Philadelphiją. Gegužės ant
roje pusėje būsiu Detroite, o to
liau — vėl būsiu clevelandiečių 
tarpe. Po to vyksiu į lietuviškąją 
sostinę — į Čikagą.

šiaip laikausi gerai ir esu sa
vo kelione visiškai patenkintas. 

APIE PADĖTĮ 
LIETUVOJE

skaityk antrajam puslapy sky
rių "šią savaitę ...”

Nesenai iš Lietuvos atvykęs 
Voldemaras Valdukaitis pasako
ja, kaip ten žmonės gyvena ir 
vargsta.

vųjų Vakarų demokratijų suti
kimo pavergti Pabaltijo valsty
bes, nesigėdino galvotrūkščiais 
pulti prie Hitlerio ir sū šiuo pa
sirašyti draugiškumo paktą, kad 
tik patenkintų savo hegemoninį 
plėšrumą.

Pasėkoje šio smurto susitari
mo, apdriskusi raudonoji armija 
užpuolė mūsų mažą ir taikingą 
kraštą, jėga jį okupavo ir klas
tingai jį įjungė į Sovietų Rusijos 
tautų kalėjimą.

Prieš Maskvos imperialistinius 
kėslus nieko Lietuvai nepadėjo 
nei penkios sutartys pasirašytos 
su Sovetų Rusija, nei skambūs 
Kremliaus valdovų pareiškimai 
apie mūsų Tėvynės neliečiamy
bę, nei griežtas mūsų krašto fte- 
utralumas, kurį šiandien kaip 
vienintelę išsigelbėjimo priemo
nę Maskva siūlo visoms savo kai-' 
myninėms valstybėms.

Nuo pat pirmosios okupacijos 
dienos sovietai ne tiek rūpinosi 
tariamos komunistinės santvar
kos mūsų krašte įvedimu, kiek 
išnaikinimu visko, kas lietuviui 
ir pasauliui galėjo priminti Lie
tuvos valstybingumą, lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklausomy
bės siekius. Kremlius iš Lietu
vos norėjo ir nori pirmoje vieto
je padaryti ne tariamą socialis
tinę respubliką, bet sovietinės 
Rusijos imperijos koloniją.

Jei tik giliau pažvelgsime į 
žiauraus okupanto smurto veiks
mus pavergtoje Lietuvoje, turė
sime konstatuoti, kad didžiulėje 
daugumoje jie neturėjo nieko 
bendra su marksistine doktrina. 
Lietuvių tautos sistemingas nai
kinimas, Lietuvos biaurus rusi
nimas tegali būti išaiškinti tik
tai remiantis rusiškojo imperia
lizmo šlykščiais makiaveliniais 
dėsniais, bet ne kuria nors ideo
logija.

Kuo prieštaravo sovietiniam 
režimui Lietuvos vardas, kuris 
ant vartų ženklino Lietuvos Pa
siuntinybės vilą Romoje ir kurį 
sovietai tuoj grobuoniškai nuplė
šė vos tik iš karą pralaimėjusios 

JAV lankosi Vietnamo prezidentas N. D. Diem, kuris padarė pa
reiškimą, kad tik JAV stropi parama sustiprinusi jo krašto eko

nominį gyvenimą ir tuo pačiu ištraukusi iš komunistų pinklių.

Italijos atėmė šį pastatą? Ne 
kokiais ideologiniais, bet grynai 
priešlietuviškais motyvais Mask
vos buvo uždraustas ir nuo šimtų 
metų Lietuvos vartojamas vals
tybinis herbas — Vytis. Kodėl 
Lenkija, kurioje taip pat įvestas 
komunistinis režimas, dar ir 
šiandien tebevartoja savo herbą 
— istorinį arą?

Praslinko bemaž trylika šiur
pių metų nuo antrosios sovietų 
okupacijos ir Lietuva, nepriklau
somybės laikais klestinti valsty
bė, įgijo tikros Sovietų Rusijos 
kolonijos išvaizdą. Lietuvis ne
bėra savo gimtojo krašto šeimi
ninkas. o tiktai engiama masko
liaus auka.

Lietuvos šaunūs ūkininkai 
badmiriauja, suvaryti baudžia
vą atlikti raudondosiuose dvaruo
se, kolchozais vadinamuose. Su
mani lietuviškoji darbininkija 
priversta tik lenktyniauti ir 
skursti, turėdama tenkintis vien 
savo sunkaus darbo vaisių tru
piniais, nubj. ; , nuo Mask
vos valdovų stalo.

Kremliaus rusiškieji diktato
riai barbariškai išžudydami ir 
deportuodami į Sibiro darbo ver
gų stovyklas • dešimtis tūkstan
čių, mūsų Tėvynės tauriausių sū
nų, laikinai užsmaugė lietuvių 
tautos atvirą pasipriešinimą ko
lonijinei rusų dominacijai.

Tačiau Maskvos kėslai išnai
kinti Lietuvos vardą tarptauti
nėje plotmėje buvo nesėkmingi.

Tiesa, lietuvių tautos aktyvus 
ir didvyriškas pasipriešinimas 
rusiškajam okupantui nesusilau
kė Laisvajame Pasaulyje tokio 
plataus atgarsio, kaip, pavyz
džiui, pereito rudens vengrų 
tautos sukilimas. Tatai ypač su
kliudė hermetiškas sovietinių 
tankų ir durtuvų įvykdytas Lie
tuvos atitvėrimas nuo Laisvojo 
Pasaulio ir rusiškųjų valdovų 
pasirinktasis lietuvių patriotų 
išnaikinimui pokario momentas, 
kada visos civilizuotos tautos ne
benorėjo nieko girdėti apie žiau
rumus ir skerdynes. Bet išžudy
tų vien todėl, kad mylėjo savo 
krašto laisvę, lietuvių nekaltas 
kraujas, nenuėjo veltui.

Bemaž visos didžiosios Laisvo
jo Pasaulio tautos, su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis prie
šakyje, pažindamos laisvos Lie- 

(Perkelta j 8 pual)
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Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse 35.0d, 
Kanadoje — 35.50, kitur — 36.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centą.

Balys Gaidžiūnas

Clevelando lietuvių tarpe ap
sigyveno Voldemaras Valdukai- 
tis, dar prieš 9 mėnesius buvęs 
Lietuvoje. Jam, kaip buvusiam 
repatriantui, po ilgų pastangų 
pasisekė pralaužti geležinę už
dangą. Pirmiausia gavo leidimą 
iš Lietuvos išvykti į Vakarų Vo
kietiją, o iš ten, savo artimųjų 
remiamės, galėjo greit persivel- 
ti ir į JAV.

Praėjusį sekmadienį jis kal
bėjo Clevelando lietuviams apie 
padėtį Lietuvoje. Pranešimą ren
gė Tautinės Sąjungos skyrius. 
Voldemarą Valdukaitį jautriu 
žodžiu clevelandiečiams pristatė 
skyriaus pirm. adv. Julius Sme
tona.

Vldemaro Valdukaičio pranę- 
šimo, kaip ir buvo spėjama, pri
sirinko išklausyti sausakimšai 
pilna lietuvių salė. Daugeliui, dėl 
vietų stokos, teko visą praneši- 
irto laiką ir išstovėti.

Voldemaras Valdukaitis yra iš 
tokių kalbėtojų, kurie sakinius 
kaip pupas neberia, todėl ir jo 
pagrindinis pranešimas buvo, 
trumpokas, palietęs'tik svarbiau
sius Lietuvos žmonių vargus. 
Bet atsiradus labai daug paklau
simų, buvo paliesti visi Lietuvos 
žmonių gyvenimo klausimai. Tat 
ir bendras pranešimas išėjo vaiz
dus ir turtingas.

Išklausius Voldemaro Valdu
kaičio pranešimo, galima džiaug
tis, kad mes, kad ir šykščias ži
nias iš anapus geležinės uždan
gos turėdami, buvome susidarę 
teisinga vaizdą, kokius sunkius 
vargus ten gyvenantieji žmonės 
neša. Šį kartą mes čia kai ką iš 
to pranešimo savo mieliems skai
tytojams ir priminsime.

•
Stalino mirtis žmonėms atne

šusi kiek politinių palengvėjimų, 
bet ne tiek, kiek žmonės laukė. 
Nors Stalinas dabar dažnais at
vejais kritikuojamas, bet jo pa
veikslai įstaigose ir gausiai pri
statyti paminklai tebėra. Ta jų 
stalinistinio laiko kritika grei
čiausiai daroma kokiais nors 
suktais sumetimais.

Materialinis žmonių gyveni
mas po Stalino mirties nė kiek 
nepagerėjęs. Kaip ir prie Stalino 
buvo tuščios krautuvės, taip tuš
čios ir dabar. Kaip ir prie Stali
no žmonės neturėjo jokio socia
linio aprūpinimo, kaip tada stigo 
bet kokių žmoniškesnių vaistų, 
taip jų ir dabar nėra.

•
Lietuvos žemės ūkis yra bai

siai apverktinoj padėty. Senieji 
sodybų trobesiai griūva ir nėra 
kaip jų pataisyti. Buvusieji ūki
ninkai, dabar turėdami tik skly
pelį jiems skirtos žemės, neturi 
šiaudų stogams uždengti. Joks 
ūkininkas negali turėti nuosavo 
arklio, todėl, jei kur ir gautų, 
negali parsivežti statybinės me
džiagos. O arklio nusisamdyti 
visiškai nepajėgia. Todėl buvu
sios ūkininkų sodybos, kurios da
bar nenaudojamos kolūkių reika
lams, yra be stogų, sugriuvusios. 
Patys kolūkių gyventojai labai 
išvarginti, nes uždirba nepapras
tai mažai.

•

Didžiausi vežimai iš Lietuvos 
buvo 1946, 1947 ir 1948 metais. 
Tais pačiais metais Lietuvoje 
buvo ir pati didžiausioji parti
zaninė veikla. Gyventojai tada 
dar tikėjosi, kad juos Vakarai 
išgeldės, sovietams įsakydami 
pasitraukti, todėl ir labai kietą 
pasipriešinimą vedė. Dabar žmo
nės tuo nusivylę. Vienintelis jų 
tikėjimas išsigelbėti — būsimas 
karas.

Partizaninė veikla Lietuvoje 
buvusi didžiausia Suvalkijoje ir 
Klaipėdos krašte. Tame partiza
niniam kare prieš sovietus žuvo 
labai daug žmonių. O ypač jų 
daug buvo ištremta iš Lietuvos 
j įvairias Sibiro sritis, žmonės 
buvo tremiami ištisais kaimais.

Nuo 1949 metų Lietuvoje ma
sinių vežimų jau nebuvo.

•

Lietuviškiausiais miestais Lie
tuvoje yra išlikę Šiauliai, Pane
vėžys, Kaunas, Marijampolė. Tuo 
tarpu Vilnius ir Klaipėda nepa
prastai surusinti. Vilnius suru
sintas, kaip Lietuvos sostinė, j 
kurią susikraustė visi atsakin
gieji pareigūnai rusai, kurie tie
sioginiai vadovauja Lietuvos val
dymui. Gi į Klaipėdą rusai susi
kraustė kaip į jūros uostą, kur 
taip j savo rankas suėmė visas 
atsakingasias pareigas. Klaipėda 
taip pat yra ir rusų karinio lai
vyno uostas, kur stovi nemaži 
pajūrio daliniai.

KAS ir KUR
• Iš VVorcesterio pranešama, kad 
ten gegužės mėn. 10 d. mirė ge
nerolas E. Adamkevičius. Velio
nis buvo gimęs 1888 m. Mažeikių 
apskr. Lietuvoje ilgesnį laiką 
buvo antrosios divizijos vadu.
• Lietuvos Nepaprastas pasiun
tinys ir Įgaliotas ministeris Po
vilas žadeikis atsiuntė padėką, 
kurioje dėkoja visiems, jį pager
busiems sulaukus 70 m sukak
ties.
• Dr. P. Daužvardžiui suėjo 20 
metų kai jis eina Lietuvos Kon
sulo pareigas Chicagoje.
• Poniai O. Bežienei Chicagoje 
Šv. Kryžiaus ligoninėje padary
ta sunki operacija.

maišo. Kartais nugirsti tik vieną 
kitą žodį, bet jau minties nepa
jėgi susidaryti.

Karo muizejaus sodelis Kaune 
iš pagrindų pertvarkytas. Visi 
lietuviui brangūs paminklai nu
griauti, nežinomojo kareivio ka
pas išdraskytas. Sodelyje jau 
pristatyta rusiškų paminklų, ku
rie lietuviui visiškai svetimi.

Karo muziejaus apatinėje sa
lėje laikomi ginklų rinkiniai. Vir
šutinėje salėje laikomi dailės 
rinkiniai. Ten ir vyksta įvairios 
parodos ir parodėlės.

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

• Milton Starkus, Lietuvių Die
nose redagavęs angliškąjį sky
rių, iš tų pareigų pasitraukė. Jas 
užėmė L. Valiukas.
• Rašytojas Marius Katiliškis 
parašė naują romaną "Miškais 
ateina ruduo”. Romaną leidžia 
Terros leidykla.
• Cltvelande viešėdamas Lietu
vių Skautų Brolijos vyriausias 
skautininkas Stp. Kairys tarėsi 
su Clevelando skautininkais ju
biliejinės lietuvių skautų stovyk
los reikalais. Jubiliejinė lietuvių 
skautų stovykla įvyks 1958 me
tais švenčiant Lietuvių Skautų 
Sąjungai 40 metų sukaktį.
• Dirvos redakcijoj galite nusi
pirkti naują Literatūros įlankų 
ir Santarvės žurnalo numerį. 
Kaštuoja po $1.00.

DETROIT
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
įvyks gegužės mėn. 12 d. (sek
madienį) Dr. J. ir«M. Sims na
muose __ 2207 Oakman Blvd.
Yra labai daug svarbių reikalų.

Po susirinkimo įvyks bičiuliš
kas pobūvis. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Visi skyriaus nariai ir jų 
bičiuliai kviečiami dalyvauti.

•

Voldemaras Valdukaitis, kal
bėdamas apie padėtį Lietuvoje, 
o taip pat atsakydamas į gausius 
paklausimus, palietė ir daugelį 
kitų klausimų, kaip jaunimo 
auklėjimo, mokymosi galimybes, 
lietuvių tautinės dvasios nesu- 
laužymą. Bet apie tai mes esame 
jau anksčiau keliais atvejais ra

ĮDOMI PASKAITA
Detroito Liet. Kultūros Klu

bas, po gerai pavykusios dail. A. 
Rūkštelės parodos suorganizavi
mo, dabar rengia įdomią paskai
tą.

Gegužės mėn. 12 d. 4 vai. p. p. 
Tarptautinio Instituto rūmuose, 
111 Kirby Avė. (priešais meno 

šę ir tik džiaugiamės, kad tuos]^^'tektas Edmundas 
mūsų samprotavimus pranešė- J Arbas-Arbačiauskas kalbės te- 
. i • t • i • mo • *’ A mhifnL-fTivn iv ino vr>iV<j_jas, pats nesenai Lietuvoje gy
venęs, tik patvirtino.
....—...*->.................................................... .................... .... ........n....

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

ma: "Architektūra ir jos reikš
mė gyvenime”. Architektūros 
darbų eigos iliustravimui bus ro
domi paveikslai, braižiniai ir kiti 
pavyzdžiai.

Po paskaitos įvyks arbatėlė. 
Kviečiama lietuviška visuome

nė skaitlingai dalyvauti. J. S.

Pirmoji Amerikoje literatūri
nė konferencija, surengta Bos
tono santariečių, praėjo netikė
tai dideliu pasisekimu. Atvelykio 
šeštadienį, balandžio 27 d. dr. 
Julius Kaupas davė plačią trem
ties literatūrinės kūrybos ap
žvalgą, o senas santariečių bi
čiulis Kostas Ostrauskas spal
vingai nupiešė gausią sovietinę 
lietuvių literatūros kūrybą.

Lietuvoje šiuo metu literatū
rinis gyvenimas yra platus, kie
kybiškai perviršy j ąs net trem
ties kūrybą. Yra daug naujų ta
lentų, kurių mes nepažįstame ir 
nieko apie juos nežinome. Tačiau 
nežiūrint gausios produkcijos, 
tikroji literatūrinė kūryba skur
sta, nes rašytojai suvaržyti par
tijos negali rašyti to, kas išsa
kytų jų tiesą, bet turi vykdyti 
okupanto įsakymus.

Po paskaitų vyko gyvos dis
kusijos. Jų metu dr. Juozas Gir
nius vaizdžiai išryškino porą 
bruožų, kuriais skiriasi paverg
tosios Lietuvos ir tremties lite
ratūra. Laisvoji literatūra esan
ti žmogiška, tuo tarpu partijos 
išprievartautoji daugiau prime
nanti gyvulišką psichologiją. Gy
vulys, anot dr. Girniaus, esąs 
anapus tiesos ir klaidos. Žmogus 
skiriąsis savo laisve. Ji pavojin
ga, nes kur laisvė, ten esanti ir 
klaidos galimybė. Tačiau tik ten. 
kur klaidos galimybė, galįs būti 
ir tikras tiesos ieškojimas.

Literatūrinę kūrybą šiapus ir 
anapus geležinės uždangos paro
dė skaitlinga ir įdomi knygų pa
rodėlė, kuriai eksponatus pasko
lino nuoširdūs santariečių bičiu
liai dr. M. ir J. Gimbutai. Vaka
re Tautiniuose Namuose įvyko 
studentiškas pasilinksminimas. 
Konferencijoje ir pasilinksmini
me dalyvavo daugumoje jauni
mas.

Kitą dieną įvykusiame meno 
vakare Julius Kaupas skaitė kau- 
nietišką novelę "Banknotas”, 
bostoniškis Antanas Gustaitis 
patiekė virtinę naujų aktualių

J. 
iš- 
re-

savo linksmųjų eilių, o Kostas; • Chicagos skyriaus susirinkl- 
Ostrauskas perskaitė pradžią me rašytojas Algimantas Mac- 
dramos "Kanarėlė”, kurios išlei
dimui šiuo metu yra renkamos 
prenumeratos. Darius I^iPinskas 
paskambino savo kompoziciją 
"Poemą”, solo dainavo jaunoji 
Daiva Mongirdaitė, o vakarą už
baigė nauju repertuaru mergai
čių trio: Vida Mališauskaitė, Liu
da šmitaitė ir Daiva Mongirdai
tė, akompanuojant muzikui 
Gaideliui. Savo programą ir 
pildymu, meno vakaras buvo 
to stiprumo.

Santariečiams ir bičiuliams 
buvo surengtas dar malonus va- 
kariukas, kuriame santariečiai 
prašė "kritikos”, o susilaukė tik 
šiltų ir gražių bičiuliškų žodžių...

Už šio puikaus kultūrinio sa
vaitgalio pasisekimą atsakingi 
yra Santaros Bostono skyriaus 
nariai, vadovaujami Vytauto Ei- 
kino ir Birutės Danerytės bei vi- 
sakeriopai pagelbėję svečiai: p.p. 
E. Mališauskienė, J. Kapočius, 
P. Viščinis ir kolegos: B. Kapo- 
čiūtė, R. Jakaitė, Ų. Banaitytė, 
L. šmitaitė, G. Kurpius, A. Gri
gaitis, L. Sabaliūnas, D. Gašlū
nas.

Visiems jiems reiškiama nuo
širdi padėka.

» * •

• Visuotinis Santaros suvažia
vimas šiemet įvyks rugsėjo mėn. 
6-7-8 dienomis Tabos Farmoje. 
Michigane. Suvažiavimui numa
tyta plati ir įvairi programa. Vi
si kviečiami jau dabar planuoti 
suvažiavime dalyvauti.

• Dr. A. Mačiuikienė įteikė 25 
dol., o Ponas X — 20 dolerių Ur- 
banos sąskrydžio išlaidoms pa
dengti. Ponas J. Cėsna Velykų 
proga paaukojo Santarai 5 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
duosniesiems ir ištikimiausiems 
rėmėjams. Jų parama įgalina 
mus atlikti užsibrėžtuosius pla
nus.

kus skaitė paskaitą "Kritikas, 
autorius ir skaitytojas”. Temoje 
labai įdomiai iškeltos mūsų lite
ratūrą, ypač kritiką liečiančios 
problemos ir giliai išnagrinėti 
santykiai tarp kritiko, kūrėjo ir 
skaitytojo.

Tema verta visų literatūra su
interesuotų dėmesio. Ji šiuo me
tu yra spausdinama žurnale 
"Užuolanka". Po paskaitos buvo 
gausios diskusijos, daugiausia 
lietusios kritikos uždavinius ir 
gerų kritikų trūkumo klausimus. 
Vėliau Jonas Gibaitis papasako
jo trumpus įspūdžius apie Urba
noje įvykusį sąskrydį, o Ramo
jus Vailys davė visą eilę prane
šimų. Susirinkimui sekretoriavo 
Rasa Betkauskaitė.

• Lituanistinę Bibliografiją 
jau prisiuntė Rimgaudas Ali
šauskas iš Illinois universiteto 
Urbanoje, Gražina Musteikytė iš 
visų Rochesterio (New Yorko 
valstybėje) bibliotekų ir Julius 
Šmulkštys iš Indianos universi
teto Bloomingtone. Lietuviškųjų 
knygų sąrašų sudarotojai kitose 
vietovėse prašomi juos siųsi bib
liografijos rinkimo koordinato
riui 
105

Leonui Narbučiui, 116 E.
St., Chicago, III.
Urbanoje įvykęs sąskrydis 
Atvelykį praėjo sėkmingai.

Nors komunistai skelbia, kad 
pas juos bedarbių nėra, bet tai 
melas. Vien Kaune tokių bedar
bių esama virš 15,000. Jų daug 
ir kituose miestuose, ir visuose 
dabar Rusijos valdomuose plo
tuose. Ir tai tikrų bedarbių, ne 
tokių kaip čia JAV, kurie gauna 
pašalpą ir iš 
gyventi. Ten 
nesirūpina.

Ir žmonės,
Lietuvoje, taip priverčiami ke
liauti į kitas Rusijos valdomas 
sritis. Dar ypač iškeliauti verčia 
ir todėl, kad ten darbai pažadami 
ir kelionei duodama po 1000 rub
lių pašalpos. Tiesa, tą pašalpą 
vėliau iš gaunamos algos išskai
to, bet tuo metu pasiūlyti pini
gai sugundo.

bedarbystės gali 
bedarbiais niekas

negaudami darbo

Lietuviškų karinių dalinių nė 
pačioj Lietuvoj, nė kitose Rusi
jos vietose stovinčių nėra. Lie
tuvoje stovi tik rusai kariai. Lie
tuvių jaunimas, kuris turi at
likti karinę prievolę, išskirsto
mas po įvairius' rusų karinius 
lalinius. Gerai, kad ten pakliūva 
po du ar tris jaunuolius, bet dau
giausia po vieną, ir jie ten turi 
išgyventi grynai rusiškoje ap
linkumoje.

Iš anksčiau buvusių Lietuvos 
kariuomenės karininkų, tarnau
jančių kariuomenėje dar yra, bet 
jie taip pat išmėtyti po įvairius 
rusų karinius dalinius.

•

Radijo transliacijų iš Vakarų 
žmonės klausosi, bet žinių ar ki
tų pranešimų beveik neįmanoma 
išgirsti. Dar kol transliuojama 
muzika, dar girdisi, bet kai tik 
prasideda žinios, tai užpiauna to
kie trukdytojai, kurie viską su-

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 EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė 

Chicago 22, 111.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniais.

CHICAGO
Čikagos Lietuvių Tautinio 

Akademinio Sambūrio naujai iš
rinkta valdyba pareigomis pasi
skirstė :

Pirmininkas inž V. Mažeika, 
vicepirm. — M. Šimkus, sekreto
rius — S. Mankus, kasininkas — 
P. Vėbra, narys kultūriniams rei
kalams — J. Dauparas.

Visais Sambūrio reikalais pra
šome kreiptis į valdybos pirmi
ninką inž. V. Mažeiką, 5841 So. 
Rockvvell St., Chicago 29, III., tel. 
PRospect 6-8206.

Valdyba kviečia visus Sambū
rio narius aktyviai ir skaitlingai

dalyvauti sueigose, iškilose bei 
parengimuose.

Pirmoji šių metų iškila yra 
numatyta birželio mėn. 22-23 
dienomis į p.p. Linkų vasarvietę 
— Christiana Lodge, Edvvards- 
burg, Michigan.

Smulkesnės informacijos bus 
suteiktos vėliau išsiuntinėjant 
pranešimus.

Sambūrio Valdyba

NE W YORK
Iš NEW YORKO MOTERŲ 

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

Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
ši firma įgaliota Intourist Maskvoje, čia vietoje rinkti muitus 

už siunčiamus daiktus į SSSR.
Klijentų patogumui veikia šie skyriai:

11601 Jos. Campau Avė., Detroit 12, Mieli., Tel. TOwnsend 8-0298 
S51 Albany Avenue, Hartford, Conn. Tel. CHapel 7-5164
121 So. Vermont St., Los Angeles, Calif., Tel. DUnkirk 5-6550 
78 Second Avė., Neiv York City, N. Y., Tel. ORchard 4-1540.
832 North 7th Street. Philadelphia, Pa. Tel. WA 3-1747

Galima beveik viskas siųsti — nauji ir dėvėti rūbai, maisto produktai, 
o taip pat visokiausi vaistai, Streptomicin, l’enicilin, Rimofon ir kiti. Vaistai 
siunčiami oro paštu gavėjui pristatomi per 7-10 dienų.

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, akordijonai, 
siuvamos mašinos. Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašų.

Pristatymas garantuotas ir gaunate gavėjo parašą.
Naujas adresas:

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
Naujas adresas: 1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

Telefonai: INgelsol 7-6465, 7-7272
Atidaryta kasdien ir'sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir 

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neatidėliojant ir paskyrimo vietą 

pasiekia per 7 savaites, oro’ paštu — per 8 -10 dienų dienų.
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Lietuvių Moterų Atstovybės, 
anksčiau vadinęsis Pabaltijo Lie
tuvių moterų klubas bal. 28 d., 
per Atvelykį, buvo suruošęs tra
dicinį Velykų stalą. Tai savotiš
kai nuotaikinga, kasmet jų ren
giama šventė, kurios tikslas tęsti 
lietuviškas Velykų tradicijas, 
bent simboliškai paremti vieną 
lietuvių menininkų, išleidžiant 
vieną paveikslą loterijos būdu. 
Šiemet šį paveikslą, dail. R. Vie
sulo pieštą, laimėjo Ona Šešto
kienė iš Philadelphijos.

Ta proga buvo literatūros va
landa, kurioj pagrindinė kalbė
toja buvo specialiai iš Clevelando 
pakviesta Aldona Augustinavi
čienė.

Ji apibudino Nelės Mazalaitės, 
bene kūrybingiausios mūsų šių 
dienų rašytojos kūrybą, iškelda
ma nepaprastą jos sugebėjimą 
perduoti gilų patriotizmą bei tė
vynės ilgesį skaitytojui. Taip pat 
ir rašyt. Kaupo kūryboj.

Nelė Mazalaitė-Gabienė pa
skaitė iš savo naujausios kūry
bos "Aukso namai".

Vietoj žadėjusios dalyvauti V. 
Prosčiūnaitės - Brazaitienės, iš 
Kaupo kūrybos paskaitė V. Ja- 
nulevičiūtė.

Po to vyko vaišės prie Velykų 
stalo.

Dalyvavo daug svečių.

• Chicagos skyriaus nariai V. 
Adamkevičius, L. Betkauskaitė, 
B. Mačiuika, R. Mieželis. R. Val
tys, V. Vepštas, G. Zauniūtė, H 
Žibąs taf«Z "Kanarėlės’’ Garbės 
Leidėjai paaukodami jos išleidi
mui po 5 dol. "Kanarėlės” leidi
mo vajus šiuo metu eina prie pa
baigos ir artimu laiku įdomioji 
Kosto Ostrausko drama bus ati
duota į spaustuvę.

• Leonas Sabaliūnas, Santaros 
Centro Valdybos vicepirminin
kas, šiuo metu studijuojąs Co- 
lumbijos universitete New Yor
ke, kalbėjo per Bostono "Laisvės 
Varpo" radijo programą apie gy
vąją lietuvybę ir jos problemas.

• Chicagos universiteto Pava
sario Meno Festivalyje du savo 
kūrinius buvo išstačiusi Rita Žu
kaitė. Stiprūs darbai susilaukė 
labai teigiamo įvertinimo.

• Los Angeles santariečiai sa
vo susirinkime pas fil. inž. Bro
nių Budginą nusistatė ateičiai 
veiklos planą ir jaukioje nuotai
koje pakrikštijo jo naujus na
mus. Nemažas skaičius losange- 
liečių žada dalyvauti visuotina
me Santaros suvažiavime.

• Waterburio Studentų Sąjun
gos skyriaus gegužės 4 d. sureng
tuose pradedantiesiems studen
tams debatuose apie jaunimo or
ganizacijas santariečius atstova
vo Vytautas Kavolis. Patys Wa- 
terburio santariečiai savo susi
rinkime diskutavo, ko jie iš San
taros kiekvienas sau laukia ir 
oramatė gana plačius skyriaus 
’eiklos planus vasarai. Skyrius 
mažiuos ir į visuotinį suvažiavi
mą Tabor Farmoje.

•

per
įdomioje programoje Juozas Ba
chunas davė pašnekesį "Kaip 
mes Amerikoje galime išlikti lie
tuviais" pilną šviesių gyveni
miškų pavyzdžių, Benediktas Ma
čiuika skaitė paskaitą "Ekono
minė Lietuvos sovietizacija”. Po 
jos įvykusiose plačiose diskusi
jose Lietuvos gyvenimą nušvie
tė jį gerai pažįstąs asmuo. Va
kare įvyko linksmavakaris, ku
riame programą išpildė chica- 
giškiai Rita šimanskytė ir Ju
lius Lintakas. Sąskrydį rengė Ur- 
oanos Santaros skyrius vadovau
jamas Alberto Kerelio ir Eglės 
Zabara'uskaitės. Dalyvių buvo iš 
Detroito, Ann Arbor, Blooming- 
tono ir Chicagos. Platesnį sąs
krydžiu aprašymą duosime vė- 
iialt ’

NUOŠIRDUS AČIŪ
Pasibaigus Gyvosios Lietuvy

bės Mėnesiui Chicagoje Lietuvių 
Studentų Santaros ir Sambūrio 
"Šviesa” skyriai reiškia giliau
sią padėką asmenims, kurių pa
galba šį lietuvių kultūrines ap
raiškas išryškinanti programa 
įvyko:

Prelegentams: Vladui Jakubė- 
nui, Vytautui Kavoliui, Antanui 
Rūkui, Stasiui Tamulaičiui.

Muzikui Jonui švedui už suti
kimą duoti savo kūrinių rečitalį.

Rašytojams: Juozei Augustai- 
tytei-Vaičiūnienei, Mariui Kati- 
liškiui, Algimantui Mackui.

Dainininkams: Irenai Kale- 
dinskaitei, Praurimei Krasaus
kaitei, Broniui Jančiui, Valenti
nui Liorentui.

Aktoriams: Stasei Kielaitei, 
Alfai Brinkai, Jonui Kelečiui, 
Vytautui Valiukui.

Dailininkams: Daliai Juknevi
čiūtei, Danutei Sakalauskaitei, 
Ritai Žukaitei, Vytautui Virkau.

Lietuvių Auditorijos savinin
kui ponui Jonui Malioriui už ma
lonią prieglaudą.

"Margučio” radijo programai, 
"Naujienoms”, "Dirvai” bei 
"Draugui" už sudarymą sąlygų 
visuomenę supažindinti su pro
gramomis.

Ir visiems atsilankiusiems sve
čiams.

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

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

Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344
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Pastabos Lietuvos Himno 
klausimu

KOTRYNA GRIGAITYTĖ

Lietuvos Himnas yra mūsų 
' tautos nepakeičiama brangenybė, 

priklausanti kiekvienam. Kiek
viena brangenybė nustoja savo 
vertės, kai ji nėra autentiška. 
Himno autentiškumas mums dar 
labiau turėtų rūpėti, nes jis yra 
kūrybinė vertybė, t. y., brange
nybė pati savyje. Dr. Vinco Ku
dirkas "Lietuva Tėvynė Mūsų” 
yra toji nesezoninė brangenybė, 
tapusi visos tautos nuosavybe, 
jos valios iškilminga giesme.

Taigi, ne dėl to pasisakau už 
mūsų himno brangios atminties 
autorių Dr. Vincą Kudirką, kad 
esu jo artima giminaitė, bet tik 
dėl ta, kad himnas nekeistinas, 
norint jį turėti autentišką tiek 
kūribiniu, tiek mūsų tautos va
lios atžvilgiu. Nesenai mūsų 
spaudoje p. Kunigunda Keblins- 
kienė siūlo ”Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus pašalina” pakeisti į 
"Tegul Dievas Lietuvos tamsu
mus pašalina”... Nepriimtina. Ir 
tai dėl daugelio priežasčių, svar
biausia:

1) Mūsų himnas TURI siūlomą 
DIEVĄ, kuris, kaip žinome, yra 
VIENAS. Taigi antro Dievą mū
sų himnui nesurasime, nes tokio 
antro Dievo nėra. Kad mūsų him
nui Dievas yra SAULg šalinanti 
pirmiausia ne nakties tamsumą, 
bet žmonių dvasinius tamsu
mus, tai tokios rūšies SAULĖ, 
kiekvienam turėtų būti aišku, 
yra ne kosminė saulė, bet augš- 
čiausia DVASINĖ Saulė — Die
vas, simboliškai tariant. Tik TO- 

* JI Saulė gali pašalinti tamsu
mas ir tamsumus; tik tokios 
Saulės šviesa ir Tiesa gali mūsų 
žingsnius lydėti ir lydį, a ne kos
minė saulė, kuri mums irgi nėra 
svetima.

Jeigu poezijoje ir dvasinėje li
teratūroje nėra bedieviška Dievą 
simboliškai minėti, neturėtume 
dėl tos pačios simbolikos rūpin
tis mūsų himno atžvilgiu, kuria
me Dievas kaip tik Jam priklau
sančią vietą užima. Tada reikėtų 
ir litanijas keisti! Sakysim, kam 
gi per gegužines pamaldas Baž
nyčia leidžia Mariją vadinti "Ro
že paslaptingąja”?... ir dar 
"melskis už mus”? Negi rožė yra 
paslaptingesnė už kitas gėles ir 
dar melstis gali? ... Poezijoje ir 
rožės meldžiasi, ir jos Dievo Kū
rybos skelbėjos. Juo labiau rožė 
yra paslaptinga ir galinti net už 
tobuliausią kūrinį — žmogų mel
stis, kada tąja rože SIMBOLIŠ
KAI suprantame MARIJĄ — 
Rožę Paslaptingąją ir t.t.'

Arba kad ir vieno autoriaus 
eilėraščio ("Lietuvos miškų ži

butei”) posmelis galėtų mums 
čia pasitarnauti:

.. ."Vis kraujo lašely žydėsi 
Kol saulė tave pamatys, 
žaliųjų mūs girių pavėsy 
Melsva ašarėlė melsvam lūke

sy”. ..
Aiškiai poetas čia kalba apie 

Lietuvą, jos kančias ir nepri
klausomybės atgavimo viltis. 
Raidiškai tame posmelyje n ė - 
r a Lietuvos net vardo, tačiau 
simboliškai ji čia daug gyvesnė, 
negu kad ji raidiškai būtų iš
reikšta. Jeigu antrą eilutę "Kol 
saulė tave pamatys” pakeistume 
"Kol atgausime nepriklausomy
bę”, — kas gi būtų iš tokio "ei
lėraščio?!” Ne tik poezijoje, bet 
visur gyvenime ir kūryboje 
mums reikia pirmiausia gyvo
sios dvasios, o ne raidiško for
malumo.

2) Jokiu būdu nesakau, kad p. 
Kunigunda Keblinskienė siūlo 
raidiškumą, o ne gyvąją minties 
dvasią. Tik pasisakau prieš siū
lymą simbolinę mūsų himno vie
tą sugriauti konkretybe: turinio 
atžvilgiu turėtume lygiai tą pa
tį — Dievą, bet kūrybiniu atžvil
giu mes nedovanotinai prasikals- 
tume, nes būtų neleistinas mė
ginimas pasisakyti vienu ir tuo 
pačiu atžvilgiu už kūrybą ir jos 
griovimą. Aišku, nei vienas ir 
nei viena tokio "pasitarnavimo” 
nenorime, bet nevykusių pasiūly
mų priėmimas arba net jiems 
pritarimas dažniausiai tokiems 
"pasitarnavimams” talkininkau
ja. Taigi jau grynai kūrybiniu 
atžvilgiu gerbiamos ponios pa
siūlymui negalima pritarti.

3) Suprantama: tik aiškinan
tis ir įvairius pasiūlymus paly
ginant labiau tiesa aiškėja. Ka
dangi mūsų himno autorius tei
sus davęs tai, kas mūsų tautos 
valią, troškimus, ryžtą ir tikslą 
giliausiai išreiškia, todėl ir drįs
tų užtarti kūrėjus, kurie negali 
iš kapų apginti savo kūrinių.

"Tegul Saulė Lietuvos tamsu
mus pašalina,

Ir šviesa ir Tiesa taus žings
nius telydi”, — 

mielai mums šiandieną pakarto
tų nemarios atminties velionis 
Dr. Vincas Kudirka.

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugi ją?

Visame pasaulyje skirtingu 
būdu švenčiama gegužės pirmoji, 
kaip darbininkijos šventė. Ji 
pradėta švęsti 1890 m. Ameriko
je, 1888 m. Amerikos Darbo Fe
deracijos suvažiavimui Saint 
Lpuis mieste nutarus pradėti ko
voti dėl 8 valandų darbo dienos 
ilgumo, vėliau tai priėmus tarp
tautiniam darbininkų organiza
cijų atstovų suvažiavimui Ams
terdame.

Sovietų Sąjunga gegužės pir
mąją švenčia laikydamosi prole
tariato diktatūros, stiprindama 
komunizmą ir žmonių vergiją, 

I kiti kraštai ją mini kaip darbo 
| žmonių ir tautų solidarumo šven
tę.

Amerikoje jau kelinti metai 
gegužės pirmosios proga rengia
mi įspūdingi lojalumo paradai, 
kuriuose dalyvauti yra kviečia
mos ir tautinės grupės.

Rašančiam šias eilutes teko 
dalyvauti Clevelando mieste su
rengtame lojalumo parade. Pa
baltiečių grupė (lietuviai, latviai 
ir estai) pasirodė negausiu bū
riu (arti šimto žmonių). Reikia
mo įspūdžio nesudarė. Kad atei
tyje būtų geriau pasirodyta, rei
kia padaryti keletą pastabų.

Pirmiausia, bendrai dėl para
do. Jis įvyko vėlai vakare. Buvo 
šalta ir vėjuota. Paradas buvo 
didelis ir įspūdingas, bet stebė
tojų minią sudarė tik apie 10,000 
_  12,000 žmonių miesto centre.

Naujas išradimas padėti turistams, atvykusiems į Caracas, Ve- 
nezuelą. Jūs tiktai pažiūrite į sąrašą ko reikia: krautuvės, laikro
dininko, tik paspaudžiat mygtuką ir šviesa užsidega žemėlapyje. 

Šviesa nurodo jūsų ieškomą vietą.

Pabakiečiai lojalumo paraduose
REIKIA TOKIŲ PROGŲ NEPRALEISTI

Specialios tribūnos su augštais 
valdžios ir visuomenės pareigū
nais nebuvo. Buvo tik pranešė
jas, garsiakalbiais pristatydamas 
praeinančius vienetus. Tai rodo, 
kad čia paradui nebuvo skirta 
reikiamo dėmesio.

Iš parado grįžau blogai nusi
teikęs dėl netinkamo pabaltiečių 
grupės pasirodymo. Visame pa
rade ši grupė sudarė disonansą, 
išsiskyrė savo "civile minia", kai 
kiti vienetai parade buvo unifor
muoti ir ėjo tikrai paradine 
tvarka.

Pabaltiečių grupėj buvo tik dvi 
estės ir dvi latvės tautiniais rū
bais apsirengusios. Kiekviena 
tautybė nešė savo ir Amerikos 
vėliavas, taip pat po kėlis anti
komunistinių šūkių plakatus. 
Lietuvių buvo tik 30, latvių kiek 
daugiau. Lietuvių vėliavas nešė 
du uniformuoti skautai.

Kiek atsimenu, kelias savaites 
prieš paradą Dirva buvo para
šiusi, kad lietuviai yra pakviesti 
dalyvauti lojalumo parade. Lie
tuvių dalyvavimą organizavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos Cle
velando skyrius. Bet prieš pat 
paradą ALT net per tą pačią 
Dirvą nepainformavo clevelan- 
diečių ką jie daro. Pasitenkino 
tik kvietimu per lietuvių radijo 
valandėlę. Buvo kviečiama gau
siai dalyvauti visa lietuvių visuo
menė. (Sprendžiant iš paradan 
susirinkusių 30 lietuvių, atrodo,! 

jei kitų priežasčių nėra, mūsų 
radijo valandėlę klauso labai ma
žai tautiečių).

Bet ne tai svarbu. Svarbu, kad 
ateityje mes negalime tokiu bū
du rodytis paraduose. Juk para
dai — tai kaip parodos, kurios 
turi daryti norimą įspūdį.

Amerikiečiai j paradus žiūri 
rimtai ir juos surengia įspūdin
gai. Mes gi esame už Lietuvos 
ribų. Mums privalu prisitaikyti 
prie amerikietinių paradų sti
liaus. Norime gi atkreipti viešu
mos dėmesį ir sudaryti gerą įspū
dį. Ar mes tikrai negalime to 
pasiekti? Jei ne — visai nesiro- 
dykime.

Bet mes galime labai gražiai 
ir įspūdingai pasirodyti. Tik rei
kia kitaip organizuoti. "Civile 
minia” čia nedaro įspūdžio. Rei
kia uniformuoto, kad ir negau
saus vieneto. Turime gi gražių 
organizacijų. Lietuvius galėjo 
atstovauti uniformuoti skautai, 
tautinių šokių grupė Grandinėlė, 
net Čiurlionio ansamblis tauti
niais rūbais apsirengęs, arba 

When “ai 1 hands” rcach for refreshment... 
fire-brevved STROH’S...in cans!

Sveikiname atgaivintoją: Stroh’s alų 
. . . dėžutėse. Toks šviesus, toks ska
nus ugnim virtas, virtas prie 2000 laip
snių, kad duotų geriausj skonį, koks 
tik galimas.
Paragauk šiandien!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan
Amerikoj tik 

ugnim virtas 

šviesesnis!

Jums patiks

yra
DABAR Už VIETINES KAINAS!

bent vienas atviras automobilis, 
atitinkamai papuoštas su tauti
niais rūbais apsirengusiom lietu
vaitėm, kaip lenkai ir vengrai 
kalbamame parade pasirodė, su
darydami tinkamą įspūdį ir pa
tekdami į didžiąją spaudą.

Sekančią dieną Cleveland Plain 
Dealer dienraščio pirmame pus
lapyje buvo atspausta didelė len
kaitės nuotrauka (sėdinti ant 
papuošto automobiliaus) ir trum
pas rašinys: Loyalty Day Parade 
Is Nationality Affair.

Jis sako, kad lojalumo para

JUOKTIS SVEIKA !
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

PELĖDA
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir grudžio mėn.
Rašykite šiandien: PELĖDA, 231 VVallace Avė., S., 

Welland, Ont., Canada.
Prenumerata metams $1.00 į visus pasaulio kraštus. 

Atskiras numeris 30 cnt.

das yra tautybės reikalas. Lietu
vių vardo nebuvo. Paminėti tik 
latviai ir bendrai pabaltiečiai. 
Kiti laikraščiai nei tiek nepami
nėjo parado.

Edv. Kamėnas

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikal 

lankti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

PLAUČIAI
K. BARĖNAS

(Tęsinys iš praeito numerio)
Apdėjavo Vebėrai ir išėjo. Tada Paukš

tės vieni du smarkiai apsikapojo dėl to melo. 
Nieko nepadėjo vyro įtikinėjimai, kad melu 
toli nenuvažiuosi. Jis tuoj susičiaupė, kai ji 
priminė vėlų jo grįžimą. Tuo stipriausiu ir 
kiečiausiu argumentu ji laimėjo teisę kalbėti 
apie nesveikus savo vyro plaučius.

Ji nebuvo plepi, ir reikia tikėtis, kad iš 
Vebėnų, o ne iš jos toji liūdna žinia greit pa
siekė virėją Zabielą, ir tas geros širdies vy
ras pats tuoj pasiūlė jai iš anksto atsineši- 
nėti savo indą sriubai, kad jis ligoniui galėtų 
pagraibyti daugiau tirštymų ir riebesnių pa
viršių.

— Mes pakliūsim su tais plaučiais, — 
prisimindavo Paukštė žmonai. Tada bus labai 
negražu.

— Kas jau čia bus? Kas čia sužinos? — 
sakė ji. — Kodėl nepakliuvai, kai pats pa
skutinis grįžai iš vokietės lovos? Tada tai 
nepakliuvai, o dabar bijai. Ar ne tavo čia 
plaučiai? Kas čia kam rūpi?

Tie plaučiai išgelbėjo juos ir nuo Kana
dos, kai jau ėmė ir vyrus ir moteris į to 
krašto siuvyklas. Išsiskirti nebebūtų reikėję, 
ir ji mokėjo siūti, o ir pačiam Paukštei adata 
nekrisdavo iš rankų. Jau Paukštė tikėjosi, 
kad dabar žmona nebesipriešins, nes tarp siu- 
vėjauti važiuojančiųjų nebuvo nė vieno jiems 
nusidėjusio žmogaus. Bet Paukštė nebebėgo 
rašytis tarp pirmųjų. Jis laukė, kada žmona 
be jo sakymo apsispręs ir pirmoji užsimins.

Šitaip nerimaudamas jis pralaukė, kol 
žmonės užpildė sąrašą, ir tada visą dieną ne
prakalbinamas dribsajo lovoj. O kai keli kan
didatai nubyrėjo, tada jis atsigavo ir nebe
iškentęs tarė žmonai:

— Tai ar mes nevažiuosim į Kanadą? Ko 
dabar čia sulauksim?

— Ne, nevažiuosim, — tarė žmona.
— Nevažiuosim? Tai visą laiką ir gy

vensim, kaip elgetos? Nebijok, greit išvarys 
iš stovyklos, jei niekur nevažiuosi.

žmona atsisėdo ir susidėjo sterblėn ran
kas. - i i-įsl

— Justai, — ramiai tarė ji, — ar tu no
rėtum, kad tie du rupūžės maišytųsi tau po 
kojų? žinai, Mikaila ir šiupyla išvažiavo miš
ko kirsti. Ar daug, manai, ten tų miškų? Iš
kirs ir atvažiuos į miestą, ir tau gal teks 
kartu su jais dirbti. Aš tai nenoriu į juos ir 
pažiūrėti. Rupūžės šitie! Kol jie nepradėjo 
loti, tai ramu buvo gyventi.

Po to ji graudžiai apsiverkė, ir Kanados 
jiedu neminėjo jau nei antruosius papildo
mus sąrašus sudarinėjant. Visą viltį Paukštė 
dėjo dabar tik į Ameriką ir nebesigailėjo nei 
Anglijos, nei Kanados. Aišku, Amerikoj bus 
geriausia, šitai sako visi. Tiesa, nei jis, nei 
Grasė neturėjo ten giminių, bet tikėjosi gauti 
dokumentus per religines organizacijas.

— Sako, kad teks dirbti ūky, — prisi
klausęs pasakojimų kartą tarė Paukštė žmo
nai.

— Dirbsim ūky! — linksma šūktelėjo ji. 
— O ką, ar mes negalėsim dirbti ūky? Jei 
reikės, tai ir dirbsim, rankos nenutruks.

Laukdami, kol bus pašaukti, Paukštės 
beveik karščiavo. Išvažiuos ir užmirš visas 
nesmagias dienas. Visi Karveliai ir Mikailos 
ir šiųpylos nuskęs užmaršty, lyg parištais po 
kaklu akmenimis girdomi šuniukai. Viltis iš
sivaduoti iš nesenos praeities ir dabarties 
tampriau surišo abu Paukštes. Jie dabar iš

eidavo jau ir pasivaikščioti (buvo ir kita prie
žastis : Paukštė nebedainavo ir nebevaidino). 
O kai jie tądien išėjo iš barako, pasiryžę pa
klaidžioti priemiesčiais ir pasidžiaugti sprog
stančiais medžiais, stovyklos kiemu į mašiną 
skubėjo daktaras Stačionis. Paukštės susto
jo, nes daktaras pasuko į juos.

— Kaip tamstų išvažiavimo reikalas ? — 
paklausė jis.

— Važiuojam į Ameriką, — tarė Paukš
tės žmona.

— Girdėjau, kad tamstos plaučiai nela
bai sveiki, — tyliau tarė daktaras Paukštei.
— Ar teisybė?

— Nesveiki, — tarė Paukštės žmona.
— Tai neišvažiuosit. Reikėjo jau anks

čiau susirūpinti. Nesveikais plaučiais neišva
žiuosit. Jeigu jau kas blogai, tai aš čia dažnai 
atvažiuoju. Kaip nesveikais plaučiais išva- 
žiuosit? Neišvažiuosit, kalbos nėra! Tai jau 
ir žmonės! Sakyčiau, tamsūs ... Jei nesveiki 
plaučiai, tai neleis, — ištiestą rodomąjį pirš
tą jis pasuko Paukštei arti krūtinės.

— Dėl tų plaučių tai leis, — tarė Paukš
tės žmona. — Nuvažiuosim Amerikon ir iš- 
gysim.

Daktaras Stačionis jau erzinosi.
— Tai ir pakalbėjo! — irzliai tarė jis.

— Aš žinau, kad neleis. Plaučiai nesveiki, tai 

ir neleis.
— Leis, pone daktare, — tarė ji. — Dėl 

'tų plaučių tai leis.
— Aš neleisiu! — prasiveržė daktaras. 

— Gal kas ir leis, bet aš neleisiu.
— Aš tamstos ir neprašysiu, — kelis 

žingsnius atsitraukusi nuo daktaro sušuko ji. 
__Aš žiųau, kad tamsta neleisi. Tamsta vie
nas norėtum apžioti visą Ameriką. Taip, taip, 
labai norėtum.

Ji ir nuskubėjo atgal j baraką. Paukštė 
nulydėjo žvilgsniu nubėgančią žmoną, o atsi
duso jau atsigrįžęs j daktarą, kuris taip pat 
laukė, kol moteris išnyks barako duryse, ir 
tada tarė:

— Tai ateik tamsta, pasirūpinsini per
šviesti, viskas paaiškės. Nelauk, ateik.

Paukštė sučepsėjo, palingavo galva, ir 
jiedu nuėjo kiekvienas savo keliu.

Vidun Paukštė neskubėjo. Stovėjo jis 
prie savo barako durų ir dairėsi. Išūžė dak
taras. Pro stovyklos vartus klegėdamas kie
me pabiro būrys vaikų, kurie šūkaudami skir
stėsi į barakus. Paukštė iš tolo pažiūrėjo į 
uždarą savo langą ir įėjo.

Iki ryto abu Paukštės nepriėjo jokia 
sprendimo. Vyras vis siūlė pasakyti daktarui, 
kad tie plaučiai buvo tik dangstymasis prieš 
kaimynus, o žmona atžagaria traukėsi nuo
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KODĖL NUSTOJOME ŠVĘSTI 
GEGUŽĖS 15 DIENA
Gen. štabo pukininkas P. ŽILYS

go bei lietaus, Vasario 16 d. bei 
lapkričio 23 d. dideliems, vie
šiems pasirodymams — para
dams netinka. Tinkamiausia to
kioms iškilmėms diena yra gegu
žės 15 d., nes tą dieną klimati
nės sąlygos yra geriausios.

Daugiausia tik dėl tos priežas
ties 1924-1926 metų laikotarpyje 
gegužės 15 d. ruošiami paradai 
— iškilmės, savo mąstu, labai 
žymiai prašokdavo kitų dviejų 
švenčių paradus — iškilmes.

Gerai prisimenu, kai 1924 m.

Praeitais metais tuo rei
kalu panašų straipsnį esu 
pasiuntęs Naujienoms. Nau
jienų redakciją mano rašinio 
neatspausdinio.

Teko skaityti spaudoje ir gir
dėti, ta proga, ruošiamų minėji
mų metu aukštų ir pretenzingų 
veikėjų kalbas apie gegužės 15 
d. — Steigiamojo Seimo susirin
kimo šventės panaikinimą.

Visi, lyg susitarę, garsiai ir 
iškilmingai kartoja: diktatoriai, 
fašistai, vadistai ir t.t., negalė
dami pakęsti demokratijos, ėmė | balandžio mėn. Kariuomenės šta- 
ir panaikino gegužės 15 dienos, be buvo gautas įsakymas gegu-
— Steigiamojo Seimo susirinki-j žės 15 dieną, suruošti šventę ir 
mo dienos šventę, o jos vietoje] padaryti skaitlingą ir įspūdingą 
įvedė rugsėjo 8 dienos šventę ir i paradą. Iškilmės — paradas tu- 
pavadino ją Tautos švente. | rėjo būti suruoštas ir pravestas

Štai Naujienos 1955 metų rug-' taip, kaip kitos valstybės švenčia 
sėjo 26 d. numeryje, p. An. Rg. savo tautas šventes, 
"žiupsnelis palaidų žinių, Tau
tos šventė", rašo: "Paskutiniai
siais Lietuvos nepriklausomybės 
laikais rugsėjo 8-oji buvo oficia
liai paskelbta ir laikoma "tautos 
šventė”, šitoji šventė turėjo at
sverti gegužės 15 dienos — Stei
giamojo Seimo susirinkimo pa
minėjimo šventę, kuri rinkimuo
se neturėjusiems pasisekimo ne
buvo prie širdies, ir jie ją panai
kino. Tik neatrodo, kad ji būtų 
išnykusi iš žmonių širdžių. Buvo 
iškelta kita šventė — D; L. K. 
Vytauto sumanyto karūnavimo 
šventė, kuri turėjusi įvykti rug
sėjo 8 dieną. Tačiau šita "iš kaž 
kur iškąsta” šventė neįgijo žmo
nėse didelio populiarumo ...”

Gražiai skambančių, visai ne
suprantamais sumetimais, spau- 
don paleista, tuščių žodžių pai
niava. Fantazija, o gal partinės 
demagogijos melas, nuo pradžios 
iki galo.

Gaila, kad daugelis mūsiškių, 
gana pretenzingų vyrų, gyven
dami N. Lietuvoje tik stebėjo 
įvykius, arba girdėjd apie juos, 
bet visai nesistengė išsiaiškinti, 
dėl kurios priežasties tie įvykiai
— pasikeitimai vyko taip, o ne 
kitaip.

Atsistačiusi Lietuva, pradžio
je vienodai šventė tris valstybi
nes šventes: Vasario 16 d. — 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo šventę, gegužės 15 d. 
__ Steigiamojo Seimo susirinki
mo šventę ir lapkričio 23 d. — 
Kariuomenės atkūrimo šventę.

Kol vyko karas, visos tos 
šventės buvo švenčiamos taip, 
kaip sąlygos leido, visai nesisten
giant pamėgdžioti kitas tautas
— valstybes.

Karui pasibaigus ir mes sten
gėmės tas šventės švęsti taip, 
kaip panašias šventes švenčia ki
tos tautos-valstybės.

Jau per pirmuosius kelius me
tus buvo patirta, kad dėl blogų 
klimatinių sąlygų — šalčio, snie-

Kadangi iki to laiko, tokio 
mąsto švenčių — paradų nebu
vome ruošę, todėl viską teko pra
dėti iš nieko. Šventės — parado 
paruošimu — pravedimu rūpino
si kariuomenės vadas generolas 
Žukauskas. Aš tuomet buvau ka
riuomenės vado adjutantu, todėl 
visas šventei — paradui pasiruo
šimo smulkmenas gerai žinojau 
ir dabar jas gerai prisimenu.

Dėl laiko ir vietos stokos ne
kalbėsiu apie tai, kokius sunku
mus teko nugalėti betvarkant 
šventei — paradui P. Vileišio 
aikštę, projektuojant ir statant 
tribūną aukštiesiams svečiams, 
paruošiant orkestrus ir paren
kant repertuarą.

Sunkiausias klausimas buvo 
— nustatyti kurios kariuomenės 
dalys bei organizacijos dalyvaus 
parade ir kokiame sąstate. Su
rinkus Kauno įgulos dalių sudė
ties žinias, gavosi savotiškai 
įspūdingi skaičiai, žmonių pakan
kamai, bet apmokymo ir paruo
šimo atžvilgiu jie taip įvairūs, 
kad reikalinga laiko ir darbo — 
mankštos, norint suruošti tikrai 
skaitlingą ir įspūdingą šventę — 
paradą.

Stebėtis netenka. Mūsų ka
riuomenė pradėjo kurtis sponta
niškai. Jis branduolį sudarė sa- kareivių skaičių. Kai buvo apsi- 
vanoriai - kūrėjai. Kariuomenei 
kurti-organizuoti savo įstatymų 
neturėjome. Naudojomės rusų 
įstatymais, kiek jie neprieštara
vo mūsų tikslui ir sąlygoms. Mo
bilizacijos buvo skelbiamos ir 
vykdomos ne tada, kada buvo 
reikalas, bet tada, kana turėjo
me mobilizuojamiems vyrams 
aprūpinti bent minimalų įvairaus 
turto kiekį, ypač ginklų. Mobili
zuojamų vyrų skaičius irgi pri
klausė ne nuo reikalo, o nuo tu
rimo turto, ypač ginklų, kiekio.

Kol vyko karas daugiausia bu
vo rūpinamasi vyrų šaukimu ka
riuomenėn nebuvo laiko galvoti 
ir spręsti kaip ilgai pašauktasis

tarnaus kariuomenėje. Paleidi
mai iš kariuomenės irgi buvo' 
vykdomi atskirais įstatymais — 
parėdymais.

Dėl to kariuomenės dalių su
dėtyje susidarė labai skirtingų 
tarnybos pradžių kareivių sąs
tatas.

Nors Steigiamasis Seimas su
sirinko 1920 m. gegužės 15 d., 
bet ir jis vienu rankos mostelė
jimu negalėjo sutvarkyti karinės 
prievolės reikalų.

Tik 1922 m. birželio 3 d.(?) 
buvo išleistas pilnesnis karinės 
prievolės įstatymas, kuris nusta
tė tarnybos laiką:

1. Pėstininkams 2 metai.
2. Kitų specialių dalių 3 metai.
Paskelbus šį įstatymą, buvo 

labai lengvas jo vykdymas pir
myn, bet jo veikimas atgal su
darė gana daug painiavos, rei
kėjo daug darbo ir laiko, išlygin
ti karo metu susidariusiems ne
normalumams.

Įstatymas turėjo daug spragų, 
kurioms lopyti vyriausybė kiek
vienais metais turėjo patiekti 
papildomų įstatymų projektus — 
nustatyti naujokų kontingentą. 
Reikėjo išleisi įstatymui vykdy
ti taisykles: nustatyti naujokų 
šaukimo apylinkes, ėmimo komi
sijas, šaukimo ir į dalis atvykimo 
datas ir t.t. Senų kareivių palei
dimo ir naujokų į dalis pašau
kimo datų nustatymas kėlė daug 
rūpesčių ir ginčų, nes tos datos 
turėjo būti gerai pritaikytos ka
riuomenės reikalavimams, kraš
to ūkio struktūrai ir saugumui.

Nereikia pamiršti, kad Lietu
va darė .smarkią pažangą visose 
gyvenimo srityse, todėl netenka 
stebėtis, kad karinės prievolės 
laiko trumpinimą mes irgi smar
kiai progresavome.

Nespėjus tinkamai susitvar
kyti pagal išleistą karinės prie
volės įstatymą, kilo stiprių ten
dencijų trumpinti karinės prie
volės laiką iki U/į metų.

Kai pasireiškė noras trumpin
ti karinės prievolės laiką, tai sa
vaime kilo reikalas, toms nau
joms sąlygoms, geriausiai pritai
kyti senų kareivių atsargon pa
leidimo ir naujokų j dalis pašau
kimo datas.

Krašto saugumo sumetimais, 
mes nekada negalėjome laikyti 
tuščių kareivinių. Visad turėjo
me turėti minimalų apmokytų

GEROS ŽINIOS VISIEMS
KURIE NORI SIŲSTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ AR 

KITAS SSSR DALIS
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Po didelių šios firmos pastangų INTOURISTas vėl patvarkė, kad 
vartoti drabužiai siunčiami į Lietuvą ir kitas SSSR dalis būtų vertinami 
kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai šios firmos įstaigose bus 
įvertinami realistiškai, tad

NEREIKĖS MOKĖTI UŽ NEŠIOTUS DRABUŽIUS 
kiek už naujus, o tik tiek, kiek tie drabužiai verti vietos rinkoje.

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas: 
PHILADELPHIA 6, PA.
716 Walnut St., Tel. LOmbard 3-3455. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

tiek,

CHICAGO 32, ILL.
4102 Archer Avė. Telef. FRemont 
6-6399. Kasdien 9-7, trečiadieniais 
9-5 vai.

CLEVEI.AND, OHIO
1165 East 71 St. Tel. UTah 1-0807. 
Kasdien 10-7, šeštadieniais 10-5 vai.

giško įsakymo prasmę ir tikslą.
Trijų metų bėgyje kariuome

nės Vadas įtikinėjo Respublikos 
prezidentą, seimo prezidiumą ir 
vyriausybę, kad esamose sąly
gose gegužės 15 d. parado-šven- 
tės surengimas sudaro nepapras
tai didelius sunkumus. Siūlė 
Kauno įgulos dalių senų karei
vių atsargon plaeidimą ir naujo
kų šaukimą vykdyti po gegužės 
15 d.

Prieš paradą-šventę buvo pa
žadama ateinančiais metais ieš
koti išeities, bet paradui-šventei 
pasibaigus 
trijų metų 
sikeitė.

viską užmiršdavo. Ir 
bėgyje niekas nepa-

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

Lietuvą, Latviją, Estiją.
Pilnai garantuota ir 

oficialiai
100 rublių $10.00

Persiuntimas atseina $5.00.
Perlaidos didžiausia suma $50.00 

Tačiau galite siųsti perlaidų 
kiek norite.

GRAMERCY
Shipping Co., Ine.
744 BROAD STREET, 

NEWARK, N. J.

NEW YORK 23, N. Y.
1991 Broadway. Tel. LYceum 5-0900. 
Kasdien ir šeštadieniais 9-5, (sekma
dieniais uždaryta).
DETROIT 10, MICHIGAN
6446 Michigan Avė. Tel. TAshmore 
5-7560. Pirmad., trečiad., ketvirtad. 
3-6, penktad. ir šeštadieniais 9-9 vai. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Room 10 EUis Bldg., 409 E. Broadway 
Telef. ANdrew 8-8764. Kasdien 9-5, 
šeštad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vai.

Galite siųsti maisto produktus, rūbus, rūbams medžiagas, avalynę, 
vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir garantuojamas 
pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gauna gavėjo pasi
rašytą pakvitavimą.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima.

Veikiama specialiu susitarimu su INTOURIST (Maskvoje ir siuntiniai 
siunčiami į visas Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami čia, taip, kad gavėjas 
neturi primokėti.

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo įstaigose turi įvairių 
audeklų, maisto produktų ir kitų savo klijentų patogumui.

Siuntinius galite Parcels Dep. Globė Travel Service įstaigoms siųsti 
paštu, tuoj gausite sąskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir išsiųsti 
paskyrimo vieton.

Savo siuntinius siųskite per įstaigą, kuri savo pasitikimumą įgijo 25 
metų geru patarnavimu.

Prašykite informacijų ir katalogų.
IlilIlilIlIlIlIlIlHIIIUlUIIIU

dalis gegužės ir lapkričio 1 dieną.
Nereikia pamiršti, kad pasi

remiant gražia fraze "Biudžeto 
subalansavimui”, senus kareivius 
mes dažnai paleisdavome atsar
gon visu mėnesiu anksčiau.

Nustačius karo tarnybos (prie
volės) laiką 1^2 metų, kariuo
menės dalių sudėtyje visad po 
lygų1 skaičių buvo trijų šaukimų 
kareiviai.

Senus kareivius paleidus at
sargon balandžio mėnesyje, o 
naujojkus pašaukus į dalis gegu
žės Jjd-, dalių sudėtyje turėjome 
2/3 apmokytų kareivių ir 1/3 
neapmokytų naujokų. Per dvi 
savaites paruošti naujokus pa- namažiau prakaito, 1924 m. pa-

das tuojau apie tai pranešė Res
publikos Prezidentui, Seimo pre
zidiumui ir vyriausybei. Visi ge
rai suprato keblią padėtį, bet iš 
visur buvo gautas atsakymas — 
kaip nors paradą-šventę reikią 
suruošti, nes svečiai jau užpra
šyti, nepatogu.

Šis pageidavimas turėjo būti 
įvykdytas. 1924 metais parado — 
šventės surengimą palengvino 
tai, kad Kaune laikinai buvo 3 
pėst. pulkas. Kad paradas būtų 
įspūdingesnis ir skaitlingesnis, 
buvo 1nųspręstą atgabenti iš Vil
kaviškio dar 2-ąjį ulanų pulką.

Įdėjus daug darbo ir išliejus

spręsta trumpinti tarnybos lai
ką, tuojau kilo reikalas daryti į 
metus du kartus senų kareivių 
paleidimą į atsargą ir naujokų 
į dalis pašaukimą.

Nustatant tas datas turėjo bū
ti atsižvelgta j kariuomenės rei
kalavimus — patogumus, krašto 
saugumą ir krašto ūkio struktū
rą.

Kadangi Lietuva vertėsi iš že
mės ūkio, tai šis motyvas buvo 
lemiantis, žemės ūkio darbai pra
sideda balandžio ir baigiasi spa
lio mėnesyje. Dėl tos priežasties 
buvo nuspręsta senus kareivius 
paleisti į atsargą balandžio — 
spalio mėn., o naujokus šaukti į

radui bei tarnybai — sargyboms 
neįmanoma.

Atsimenant, kad Kauno įgu
los dalys turėjo skirti gana skait
lingas įgulas į sargybas, vidaus 
sargybas, tarnybas, ir kitą ka
reivių išeigą (ligoniai, koman
diruotės, kursai, atostogos ir 
t.t.) susidarė beveik 1/3 tokios 
išeigos.

Todėl iš trijų batalionų pulko 
sąstato galima buvo išvesti para- 
dan apie 1 batalioną. Gi Kauno 
įguloje stovėjo du pėstininkų pul
kai, tai apitikriai, ruošti skait
lingą ir įspūdingą paradą turėjo
me su dviems pėstininkų batalio
nais ir kitais specialių dalių pa
daliniais.

Kai paaiškėjo Kauno įgulos 
dalių savotiškai "įspūdingi” su
dėties skaičiai, kariuomenės va-

radas-šventė gana gerai pasise
kė. Viskas baigėsi viltimi, kad 
ateinančiais metais bus suprasta 
sutikti sunkumai ir nuo tokio pa
rado bus atsisakyta.

Deja, 1925-26 metais kartojo
si tas pats. Gegužės 15 d. ruošė
me skaitlingus ir įspūdingus pa- 
radus-šventes. Sunku įsivaizduo
ti tuos sunkumus ir vargus, ku
riuos teko pakelti dalių kadrams, 
kareiviams ,ypač naujokams, kad 
gerai pasiruoštų paradui-šventei.

Dalių vadai darė išmetinėji
mus kariuomenės vadui, kad jis 
nenori ar nesugeba įtikinti vy
riausybę, jog įsakymas suruošti 
gegužės 15 d. skaitlingą ir įspū
dingą paradą-šventę, esamose są
lygose, yra neįvykdomas, kad 
jiems (dalių vadams) sunku iš
aiškinti pavaldiniams tokio nelo-

1927 m.
džioje 2 p. pulko vadas majoras 
J. Petruitis, nors pavėluotai, su
galvojo atšvęsti pulko įkurtuvių
— suorganizavimo sukaktį.

Iškilmės buvo labai kuklios ir 
trumpos. Svečių buvo labai ma
žai — ministeris pirmininkas 
prof. Voldemaras ir kariuomenės 
vadas gen. Žukauskas. Daugiau 
tik vietiniai.

Iškilmių metu pulkas labai 
gražiai pasirodė. Tas labai pati
ko prof. Voldemarui.

Kadangi artinosi gegužės 15 
d., tddėl kariuomenės vadas nu
sprendė užbėgti įvykiams už 
akių. Jis pradėjo aiškinti minis- 
teriui pirmininkui Voldemarui 
apie karinės prievolės senus ir 
naujus įstatymus ir neįmanomą 
jų priderinimą suruošti gegužės 
15 d. skaitlingą ir įspūdingą pa
radą-šventę.

Ministeris pirm. prof. Volde
maras atidžiai viską išklausė, 
susimastė ir pasakė: "šitokios 
beprotystės mes nedarysime, šis 
reikalas bus nuodugniai išstudi
juotas ir tinkamai sutvarkytas”.

Grįžtant į namus vėl buvo kal
bėta tuo pačiu reikalu. Automo
biliui sustojus prie Ministerių 
Kabineto rūmų, kariuomenės va
das gen. Žukauskas kreipėsi į 
prof. Voldemarą:

— Pone pirmininke, ar mes 
galime būti ramūs dėl gegužės 
15,d. parado-šventės surengimo?

Į tai ministeris pirmininkas 
prof. Voldemaras atsakė:

— Būkit,e ramūs, pone gene
role, mes tokios beprotystės ne
darysime. Seimas ar vyriausy
bė šį reikalą sutvarkys.

Nuo šio pasikalbėjimo gegužės 
15 d. nebešventėme ir skaitlingų
— įspūdingų paradų nebedarė
me. Keliems metams praslinkus 
pradėjome švęsti rugsėjo 8 d., 
kuri buvo pavadinta Tautos šven
te.

Štai tokios yra aplinkybės ir 
tikroji priežastis, dėl kurios bu
vo panaikinta gegužės 15 dienos
— Steigiamojo Seimo susirinki
mo paminėjimo šventė. Kaip tos 
aplinkybės ir priežastys atvaiz
duojamos ta proga ruošiamuose 
minėjimuose (specialiai buvau 
du kartus nuvykęs į vienos gru
pės tą proga ruoštus minėjimus 
Lietuvių Auditorijoje, bei spau
doje, mielas skaitytojas gali

sausio mėnesio pra- Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252

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

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

spręsti iš aukščiau patiekto pa
vyzdžio.

Ar toks tiesos klastojimas da
romas iš blogos valios ar dėl 
lengvapėdiškumo, gal tai išaiš
kins ateitis.

Vienu ir kitu atveju, tai aiš
kiai parodo, kad į mūsų tarpą 
yra įsimetusi baisi, savotiško 
vėžio bakterija, kuri ėda ir nuo
dija sveiką lietuviškosios visuo
menes kūną.

Kovoti su ta baisia bakterija 
yra kiekvieno lietuvio pareiga.

tokio sumanymo vis tolyn ir tolyn. Pasakysi 
daktarui, ji galvojo, tai tuoj sužinos ir visa 
stovykla. Juo ilgiau ta baiminga mintis brai
džiojo jos galvoje, juo sunkiau buvo susikal
bėti.

— Tai iš kur dabar daktaras sužinojo?
— dar gulėdama ji rytą klausė savo vyrą, 
plačiai prasimerkusi, nors maža temiegojusi.
— Sužinojo iš stovyklos. Kai išgirs iš mūsų 
visą teisybę, tai tada ir kalbės visa stovykla. 
Neapsiginsi kalbų. Ne, ne.

Vyras stovėjo ties langu. Viena mašina 
atvežė maistą. Dabar atvažiavo kita. Dangus 
aptrauktas pilkais debesimis.

— Dakaras ateina! — sušuko Paukštė.
— Ar aš tau nesakiau? — šokdama iš 

lovos tarė žmona. — Jis vaikščios čia apie 
mus, kol sužinos visą teisybę, o tada jam ne
bereikės nei tavo plaučių, nei nieko. Tada jis 
pasijuoks kartu su kitais. Prašau, — šūkte
lėjo ji, nes jau barbeno j duris.

Pamažu, bet plačiai atidaręs duris kori
doriuj stovėjo daktaras, šypsodamasis jis pa
sisveikino ir tarė;

— Tai užeikim, pone Paukšte, aš nuvešiu 
į miestą, ligoninėj patikrins.

— Ką patikrins? — tarė Paukštienė.

— Tamstos vyro plaučius, ponia.
— Mano vyro plaučių niekas netikrins!
— Ponia ...
—- Niekas netikrins!  pakartojo ji.
— Pone Paukšte, — kreipėsi j jos vyrą 

daktaras.
— Niekur jis neis, — užrėkė ji. — Jus

tai, neik. Neik nė iš kambario.
. Vyras žvalgėsi. Daktaras uždarė duris 

ir nuėjo.
— Bus negerai, — tarė vyras.
— Jau seniai negerai. Ar tu dar nema

tai? Ar tu aklas? Ar čia šiandien prasidėjo? 
Kai tu grįžai, tai ir prasidėjo. Iš kur bus 
gerai, sakyk tu man? Kaip gali būti gerai? 
Ar tu matai, kad bent vienas doras vyras 
šitaip padarytų, kaip tu? Pasibaigė karas, ir 
visi atbėgo pas žmonas. Tu, tu, tu tik toks, 
tu vienas ...

Ji raudojo jau, ir Paukštė suburbėjo:
— Gan, žmonės už sienos girdi.
— Tegu girdi. Ar aš ką nors bloga pada

riau? Ar aš žmogų užmušiau?
Verksmo pertraukiama, ji priekaištavo 

vyrui, kol kažkas vėl pasibeldė į duris. Įbėgo 
stovyklos komendantas.

— Paukšte, pas daktarą! Skubiai, sku

biai, daktaras laukia! — šaukė jis.
— Niekur jis neis. Niekur neis, — griež

tu balsu tarė ji. — Aš sakau tamstai, kad 
mano vyras niekur neis.

— Neis pas daktarą, tai išskris iš sto
vyklos, — tarė komendantas.__Eik, Paukš
te.

— Justinai, neik, — grėsmę pranašau
jančiu balsu sušuko ji. — Aš tau sakau: ne
judėk nė iš vietos. Tegu jie ryja visą tą Ame
riką, tegu ėda, o tu nebijok, mes nepražūsim. 
Užsprings jie patys, nebijok. Atsirado, ma
tai, per prievartą patikrins, matai, plaučius! 
Ne, šito tai jau nebus! Gal kam ir patikrins, 
bet ne mano vyrui.

Komendantas dar paragino Paukštę ir 
pagrasino išmesti iš stovyklos. Paukštė tylom 
dairėsi, bet žmona dar kartą sudraudė jį.

Kai išėjo komendantas, nepraslinko nė 
pusvalandis, ir abu Paukštės išskubėjo iš sa
vo barako ir pasuko į miestą. Kai jie grįžo, 
atėjo vėl komendantas.

— Kaip bus, Paukšte? — tarė jis.
— Nieko nebus, — tarė Paukštės žmo

na. — Rytoj mes išsikeliam.
Jos akys žibėjo laimėjimo liepsnelėm. 

Komendantas sumiksėjo ir išėjo.

Paukštės išsikraustė nelabai tylom. Su
sidomėjo Vebėnai ir senukai Tveriai, o ji, 
žmona, pasakojo visiems, kaip jos vyrui prie
varta norėjo patikrinti plaučius. Administra
cijos elgesys sukėlė tylią kaimynų užuojau
tą, o kai tarp vartų Paukštės žmona atsibu
čiavo su pačiais artimiausiais, tai sustojo dar 
ir pravirko.

Naujakurius mieste netrukus aplankė ne 
tik Vebėnai ir senukai Tveriai, bet ir eilė tų, 
kurie matė stovyklos tarpuvartėje stovėju
sios Paukštės žmonos ašaras. Tik ji vis pasi
gedo dviejų tų moterų, kurios atsisveikinda
mos bučiavosi, o dabar nė akių neparodo. Il
gainiui betgi pamiršo tas bučiuotojas (ji tvir
tino vyrui, kad vienos akyse mačiusi tada 
žibant ašaras), nes greit prasidėjo jai tikra 
rugiapiūtė.

Našlė Girdzijėnienė pati pirmoji paprašė 
ją padėti surasti netoli savęs kokį laužą, nes 
jos Amerika taip pat pasibaigė: dviejų vaikų 
plaučiai netiko važiuoti į kitą kraštą, o vy
riausioji duktė jau dirbo mieste.

Atėjo netrukus ir Vebėnai, ir tiems ji 
suieškojo prieglobstį.

Aplinkui savaitėmis augo ir tirštėjo ko
lonija vis tokių, kuriems ji niekada neatsisa

kė padėti ir kurie tos pagalbos buvo reika
lingi. Tai buvo Grasęs Paukštienės kolonija, 
nes ji daugumui padėjo įsikurti, o ir dabar, 
žiūrėk, čia ji vieną ar kitą Girdzijėnienės vai
ką palydi į ligoninę ar dispanserį, atliekamu 
laiku užbėga pakalbinti senukų Tvėrių, vien
rankiui Vilkui bent šventą dieną savo anglių 
nuneša pintinėlę ir pakuria krosnelę. Visiems 
reikia gero žodžio ir širdies, ir ji tarytum 
jaučia, kur šią ar kitą dieną tokių dalykų 
būtų pačios reikalingiausios durys.

Namie ji nebekalba nei apie savo vyro 
plaučius, nei apie Ameriką ir atrodo paten
kinta, kad likimas pakišo jai tokį, o ne kitokį 
sprendimą.

Tik Paukštė nepatenkintas. Jis vis lygi
na savo jėgas ir uždarbį su išvažiavusiųjų, 
ir jam atrodo, kad jis gana skaudžiai nu
skriaustas. Tokie raumenys, tokie plaučiai! 
Dėl to jis ketvirtą jau kartą keitė darbą, ir 
dar rodos, per maža moka už jo raumenis. 
Taip, už jo raumenis, nes tie prakeikti platu 
čiai vėl sudrumstė visus tylius uždarbių skai
čiavimus ir lyginimus, kai tas Petras Viadu
kas nepatikėjo jų ligotumu.
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ANTROJO 
PASAULINIO KARO

PABAIGA
(GEN. WENCK ARMIJA)

Pagal autentiškus gen. Wenck pasakojimus ir kitus istori
nius šaltinius surašė H. W. RITTER.

Vertė: L. S.
Dar daug įvykių iš paskutinių karo dienų yra padengti šydu. 

Gen. Wenck vardas šiandien vėl dažniau minimas. Kalbama, jog 
jis esąs numatytas vyriausiojo Vokietijos kariuomenės vado pa
reigoms. Todėl jo prisiminimai įgauna dar didesnę reikšmę.

Šviesa nedegė. Jos jau niekur nebebuvo. Pagaliau ir be švie
sos buvo galima apsieiti.

Vyriškis lipo laiptais j požeminio traukinio stotį, vis ranka 
liesdamas sieną, nes pakopos buvo bombų skeveldrų sužalotos. 
Tarpai tarp oro aliarmų nebebuvo pakankamai ilgi, nors ir pavir
šutiniškam remontui.

Vyriškis pasiekė savo tikslą. Prieš jj atsiveria tamsi anga. 
Kontroliuojančiam geležinkeliečiui įspraudė rankon leidimą va
žiuoti traukiniu. Jis dirba karui svarbioje įmonėje.

Jie žvelgia vienas į kitą. Abiejų veidai labai panašūs: išba
lę, išvargę, apatiški. Niekas netaria žodžio. Net nė berlyniečiams 
taip įprasto — Labas rytas!

Prie jau laukiančio traukinio kalbasi dvi moteriškės.
Vyras girdi pavienius žodžius.
”..: sunkumai greit baigsis. Herbert nuolat klausosi radijo. 

Wenck armija ateina. Jau ilgai nebetruks ...”
... Wenck — galvoja vyras.

23 balandžio, 1945 m.
Berlyne.

Henry CIay Dantei VVebster John O. Calhoun Robt. M. LaFoUette Robert A. Taft 
1717-1853 1782-1853 1782-1850 1855-1925 1889-1953

komiteto. Jų tarpe ir pagarsėjęs Orio senatoriusPenki didieji JAV senatoriai, išrinkti specialaus 
Robert A. Taft.

KAI PAVASARIS ATEINA
(p. Linkų vasarvietę aplankius)

Ak tas pavasaris. Jis mielas 
malonus, bet ir naujų rūpesčių 
atnešą. Vienas rimčiausių pava
sarinių rūpesčių kur atostogas 
praleisim ? Kur važiuosim ?

Šitą rūpestį aš laikau irgi la
bai rimtu. Geras vasarojimo vie-

Pravartu pagalvoti iš anksto 
ir padaryti rezervacijas, nes ge
riausiu metu pritrūksta vietų. 
Laiškais susirašinėti tokiu ad
resu : Christiana Lodge, Edwads- 
burg, Michigan.

J. Balčiūnas

ATOSTOGOMS 
ARTĖJANT

Dr. Valerija Norvaišienė pra
neša iš Cape Cod, Mass., kad jos 
vasarvietėj "Nidoj” jau rezer
vuojami kambariai.

Šiemet "Nida” iš naujo per-

Jinai stovėjo prie lango Berlyno Charite ligoninėje ir skai
čiavo perrišamos medžiagos likučius.

Leidosi saulė. Raudona lyg kraujas, susimaišusi su kažko
kia tamsa. Ir tas juodumas paslaptingomis rankomis stiebėsi į tuš
čią dangų.

Gailestingoji sesuo atsigręžė į sužeistąjį.
Jis 15-os metų priešlėktuvinės apsaugos karys, sužeistas 

laike oro puolimo.
— Sesutė, — sako jis.
Jinai paima jo ranką ir staiga ima verkti. Jai 17 metų.
Ligonis raminančiai spaudžia jos ranką: — Wenck ateis. 

Wenck išgelbės mus visus.
— Wenck, — tyliai, tartum sau sako sesuo ir jos jauname 

veide matyti baimė ir viltis.
... Wenck!
Tai buvo 28 balandžio, 1945 m., Berlyne.

TUNE IN 
TONIGHT!

11:00 P.M.

ALLTHE NEWS
WITH JOHN B. HUGHES

Latest films and on-the-scene 
pick-ups. Local events covered 
completely. Important nation- 
al, international news and 
sports highlights reported by 
one of the country’s top news- 
casters John B. Hughes.

WEWS TV CHANNEL 5
'T ' . . .

sponsored by 

The East Ohio Gas Company

tos pasirinkimas labai daug reiš
kia. Toli gražu ne vistiek kaip 
praėjo tas trumpas atostoginis 
mūsų poilsis. Daug nulemia to
lesniame gyvenimo bėgyje: ar 
mes po atostogų grįžom paten
kinti, šviesiu pralinksmėjusiu 
veidu, malonia savijauta, ar su
rūgę, erzlūs ir prislėgtos nuo
taikos.

Geram vasarojimui bei poil
siui šios svarbiausios sąlygos: 
grynas gaivus oras, sveikas įvai
rus geros virtuvės maistas, ma
loni ne nuobodi aplinka — van
duo, pamogos, įvairumas.

Visa tai aš randu pas savo ge
rus pažįstamus p.p. Linkus. Tik
ras esu, kad ir daugelis kitų juos 
pažįsta. Malonūs žmonės ir atsi 
dėję rūpinasi savo svečiais bei 
vasarotojais.

O jų vasarvietė — Christiana 
Lodge — puikiausia vasaros po
ilsiui vieta. Pirmiausia parkas, 
apie 30 akrų ąžuolyno. Visada 
vėsu ir jauku. Daug paukščių, 
žvėrelių, daug įvairumo. Svarbu, 
kad sausa, jokios drėgmės. Di
džiausi lietūs praeina, po valan
dos kaip nebūta.

Antras dalykas ežeras, ir ne 
vienas, bet trys. Visi čia pat,

Buvo nepaprastai tylu. Atrodė, tartum Reicho sostinė susi
gūžė po raudonosios armijos panteros šuoliu.

— Tu liksi kambary, — sako motina P. savo sūnui. — Ir 
gatvėje nepasirodyki!

— Bet, mama... — bando 13-kametis ją pertraukti.
— Aš neturiu jokio noro, kad jie tave pačiuptų ir pancer- 

faustu apginkluotų. Tegu tą viską suaugę daro. Wenck ateina. Ir 
kol jis ateis, tu sėdėsi kambaryje.

... Wenck.
Tai buvo 30 balandžio, 1945 m., Berlyne.

vadu. Generalinio štabo šefas Guderian tam postui buvo pasiūlęs 
generolą-feldmaršalą von Weichs. Tačiau Hitler, kuris generalinio

vienas su kitu sueina. Ežeras ne
toli nuo centrinio pastato, kur 
valgykla ir poilsio salė. Žavi ir 
patogi pakrantė, arba paplūdi- 
mis. Visi gali maudytis, net ir 
vaikai. Palankios sąlygos van
dens sporto mėgėjams ir žve
jams. Laiveliai, įvairiausios žu
vys.

Gyventi 30 atskirų namukų, 
arba cottage, ir viešbutis apie 
25 kambarius. Didžiulė salė pa
šokti, bendriems pasilinksmini
mams. čia pat bufetas, kur gau
namas alus ir vynas.

Valgis pirmos rūšies. Kuror
tas tokiems žmonėms, kurie vie
ną ar daugiau savaičių nori tik
rai pasilsėti, kuris atsisako nuo 
-bėginėjimo su maišeliais, visus 
rūpesčius dėl maisto palieka na
muose, norėdami, kad ir jų žmo
nos pamirštų virtuvės rūpesčius 
ir pasilsėtų. Atostogos visai šei
mai.

Chsistiana Lodge labai leng
vai pasiekiama iš Chicagos ir 
Clevelando, ypačiai su savo au
tomobiliu. Dabar kai pravestas 
Turnpike, vienas malonumas va
žiuoti.

Christiana Lodge yra beveik 
ant sienos Indiana-Michigan, tik 
trys mylios į šiaurę. 5 mylios 
nuo išvažiavimo nuo Turnpike 
prie Elkhart, Ind. Galima ir trau
kiniais važiuoti. Atvykus j Elk
hart, Ind. stotį paskambinti te
lefonu : Edwardsburg, Mich., 
NEptune 1-9489, atvažiuos pa
siimti.

Golfo srovės van-

lietuviškų valgių 
patenkins ir la-

tvarkyta suteiks dar daugiau 
patogumų poilsiaujantiems gra
žiuose pušynuose ir besimaudan- 
tiems šiltuose 
denyse.

Padidintas
pasirinkimas
blausiai išlepintą skonį.

Koncertai, žaidimai ir spor
tas užpildys likusias nuo poilsio 
valandas.

Vasarojimo sezonas "Nidoj” 
prasideda gegužės 18 dieną ir 
tęsiasi iki vėlyvo rudens.
~Iš anksto užsakyti kambariai 
bus tikrai rezervuoti.

Užsakymai su rankpinigiais 
siunčiami šiuo adresu:

JOHN B. HUGHES, famed CBS 
and Mutual conimentator, heads 
the news staff for The East Ohio 
Gas Company newscast which 
started recently on WEWS (Chan- 
nel 5) at 11 pan.. Monday through 
Saturday nlghts. The show, which 
includes world, nailonai, and re
gionai news plūs sports and weather 
In one 15-minute package, features 
dally newsreel eoverage of happen- 
Ings throughout northeastem Ohio.
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Valerija Norvaišienė, 
P. O. Box 367, 
West Hyannisport, 
Cap Cod, Mass.
Tel. Hyannis 1687-W4 

Boston AN 8-3461.

O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50.
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo $40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, KUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BIČKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet, 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma
nomą.

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted 
St., Chicago, III. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos į visus pasaulio kraštus. 
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— Wenck armija mus išgelbės! — viliasi visas Berlynas. 
Radijo kas valandą tai kartoja. Milionai, Berlyno gauleiterio Dr. 
J. Goebbelso spausdintų lapelių pažada Wenck atėjimą, pažada 
išgelbėjimą.

Giliai po žeme, Reicho kanceliarijos bunkeryje, viename iš 
trijų savo privačių kambarių, sėdi A. Hitler. Jau veik ketvirta 
valanda ryto, sekmadienio, 29 balandžio, 1945 m. Jo drebanti ranka 
yra kaip tik tokio dydžio, kad jaja ant stalo gulinčiame žemėlapyje 
gali uždengti dar laisvą likusią Vokietiją: Berlyną ir dalį Bran
denburgo provincijos.

Jis žiūri į žemėlapį ir diktuoja sekretorei savo testamentą. 
Tačiau ir jo mintys yra pas Wenck. Jis dar tikisi, kad jam neteks 
revolverio griebtis. Tikisi, nors galbūt jis yra vienintėlis visoje 
Vokietijoje, kuris turėtų žinoti, kad Wenck armija turi visai kitą 
uždavinį.

Kas yra tas generolas Wenck, apie kurį dar prieš kelias 
dienas Berlyne beveik niekas nebuvo girdėjęs?

Hitleris pažino jį 1944 metų vasarą. Tai buvo vieno eilinio 
karo padėties aptarimo metu, Fiurerio vyriausioje būstinėje, liepos 
mėnesį.

Wenck stovi šalia Hitlerio, pasilenkęs virš didelio rytų fron
to žemėlapio. Jis čia daro pirmą kartą pranešimą, kaip naujas ope
racinio skyriaus šefas. Jis nemėgsta pagražinimų ir kalba aiškiai 
nušviesdamas padėtį.

Aptarime dalyvaujantieji augštieji karininkai įdėmiai seka 
"naująjį”.

Senieji ginklo broliai
Wenck ir vėliau visada kalbėdavo neperdėdamas — negrą

žindamas. Jame buvo veik visi gerieji generalinio štabo karininko 
ir fronto kovotojo savumai. Hitleris nenujautė, kad šis, jam sim
patiškas karys, paskutinėmis prieš kapituliaciją dienomis, nepa
klausys jo įsakymų ir elgsis savarankiškai.

Hitleris vertino Wenck. Tas kaip tik tiko generalinio štabo 
šefui generolui-pulkininkui Guderian. Wenck, jo betarpis paval
dinys ir senas draugas, galėjo Fiurerio centrinėje būstinėje daug 
atsiekti.

Guderian ir Wenck pirmą kartą susitiko 1928 m., kai šie 
buvo 9-to pėst. pulko, IlI-io batalijono adjutantu. 1940 m. Guderian 
tankams riedant Prancūzijon, majoras Wenck buvo 1-os šarvuočių 
divizijos, kuri įvykdė lemiamą prasilaužimą ties Sedanu, štabo 
viršininku. Rusijoj abu šarvuočių specialistai kovojo beveik visose 
fronto dalyse.

Kai po liepos 20 d. (1944 m.) atentato Guderian perėmė 
nedėkingas ir sunkias vokiečių sausumos pajėgų generalinio štabo 
viršininko pareigas, jis pasikvietė Wenck savo padėjėju ir pasky
rė jį operacinio skyriaus vadu.

Po to atėjo 1945 m. sausio 22 d., — diena, kurioje Hitler 
įsikalė galvon, nieko nenusimanantį apie karinius reikalus Himm- 
ler, padaryti vyriausiuoju kariuomenės grupės Weichsel (Vysla)

štabo nekentė ir iki tos dienos iš 17 feldmaršalų buvo 10 atleidęs, 
ir tik 3 iš 36 generolų-pulkininkų savo vietose palikęs, prityrus} 
feldmaršalą atmetė, nes šis jam buvo per daug religingas. Hitler 
pareiškė, jei tarp Vyslos ir Oderio bus kuriama nauja kariuome
nės grupė, tai jos vadovavimą perims tik Himmler. Esą, tai vien 
Himmler nuopelnas, kad augštutinio Reino fronte sunki padėtis 
išlyginta ir pats frontas sustiprintas.

Veltui bandė Guderian Hitleriui išaiškinti, kad dabartinė 
padėtis esanti daug sunkesnė ir Himmler Rytų fronto reikalavi
mams nesąs pakankamai daaugęs.

Niekas nepadėjo. Himmler gavo tą postą ir sausio 24 d. savo 
specialiu traukiniu "Steiermark” išvyko į Deutsch-Krone. Nors 
operatyviniams reikalams buvo jam priskirtas pagelbininku pri
tyręs generalinio štabo pulkininkas Eissmann, bet savo štabo šefu 
paskyrė SS-brigados vadą Lammerding. šis plačiapetis vyras buvo 
narsus SS-karininkas, bet jam truko patyrimo vadovauti tokiam 
dideliam junginiui.

Veltui bandė Himmler tarp Oderio ir Warthe upės kilpos 
sulaikyti abi Žukovo šarvuočių armijas. Generalinio štabo šefas 
Guderian žinojo, kad čia pagelbėti gali tik paskirtas prie Himm- 
lerio prityręs strategas ir šarvuočių specialistas.

— Wenck, — šiandien aš pasiūlysiu Jus. Padėtis nepapras
tai rimta, — pasakė Guderian savo padėjėjui vasario 13-tos d. 
ryte.

Pietų metu Reicho kanceliarijoj įvyko lemiamas susikirti
mas tarp Guderian ir Hitlerio. Bet Keitei, Bormann, Doenitz, dar 
dalyvavo Himmler ir Sepp Dietrich bei jų visų adjutantai. Gude
rian pranešė, kad vasario 15 d. prieš Žukovą yra numatytas didelis 
priešpuolis. Puolimo laikui ten pas Himmlerį turėtų būti pasiųstas 
gen. Wenck ir jam pavesta praktiška šios svarbios operacijos 
vadovybė.

Guderian savo atsiminimuose rašo:
Guderian: — Gen. Wenck turi būti komandiruotas į Himm- 

lerio štabą, antraip nėra garantijos, kad puolimas pasiseks.
Hitler: — Reichsfiureris (Himmlerio partinis titulas) su

gebės puolimą ir vienas pravesti.
Guderian: — Reilrsfiureris neturi patyrimo ir neturi tin

kamo štabo savarankiškai puolimui vadovauti. Generolo Wenck 
buvimas yra būtinas.

Hitler: — Aš draudžiu Jums nurodinėti, kad reichsfiureris 
šiam uždaviniui nedabrendęs yra!

Guderian: — Aš lieku prie savo nuomonės, kad gen. Wenck 
būtų prie šios kariuomenės grupės komandiruotas, jei norime puo
limą sėkmingai pravesti. *

Ir taip ginčytasi dvi valandas. Iškeltomis kumštimis, visu 
kūnu drebėdamas, stovi Hitler prieš Guderianą, kurį jo adjutan
tas turi už uniformos skverno vis atgal patraukti. Kai tik Hitleris 
po pykčio išsiliejimo nori atsikvėpti, Guderian kartoja savo rei
kalavimą.

Staiga Hitleris nusiramina (jis savo artistiniais gabumais 
dažnai visus stebindavo) ir pareiškia:

— Tvarkoj. Himmler, šiandien vakare atvyksta pas Jus 
Wenck. Puolimas pradedamas vasario 15 dieną.

Po to atsisukęs į Guderianą:
— Pone generole-pulkininke, generalinis štabas laimėjo šį 

mūšį.
Gen. Wenck tuojau pat su specialiais įgaliojimais siunčia

mas į Himmlerio vyriausią būstinę.
(Bus daugiau)

N. E. OHIO GYVENTOJAMS! 4 dideli konkursai!

425,500 in prizes!
94 laimėtojai kas savaitę per 4 savaites, kada šiaurės rytų Ohio 

Parneš namo Coke”

I
20 Westinghouse Dryers

S each Mfeelr

280 Westinghouse 
“Rambler" Portable Radios

70 each mreelr
I
I

76 Westinghouse 
Portable Television Sets

19 eacli mreelr

I 
I

NORTHEASTERN OHIO’S 0WN CONTEST! 
ENTER OFTEN! MANY CHANCES TO WIN!

Just complete th is sentence in 25 vvords or less:
a/iva^i rinitu, hmi Gfca-čb&ts ____

COMPLETE CONTEST BULES ON OFFICIAl ENTRY BLANK WITH 
TAKE-HOME PACKAGES OF COCA-COLA AND AT YOUR DEALER'S

Parneškite namo Coca-

Cola: Taip geras sko

nis... ir taip geram sko

nyje, geriausiai mėgia

mas gėrimas pasaulyje!

1gik
6k r j

SIGN OF GOOD TASTE

1 Bottled under authority of The Coca-Cola Company by bottlers of Coca-Cola in
AKRON, ALLIANCE, ASHTABULA, CANTON, CLEVELAND, ELYR1A, MANSFIELD, VVOOSTER
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SENIAU IR DABAR

Senatorius McCarthy 
kovą baigė

K. S. KARPIUS

Komunistinis vėžys išvedė 
arenon

Žiauri mirtis pakirto vieną la
biausiai iškilusių šių laikų Ame
rikos žmonių, senatorių Joseph 
R. McCarthy, ėjusį 48 metus am
žiaus.

Pradėjus kovą prieš komuniz
mo vėžį jis sukėlė prieš save vi
sus viešus ir slaptus komunistus, 
jų rėmėjus ir suklaidintus ame
rikiečius. Paaiškėjo, kad komu
nistų buvo — ir dabar tebėra — 
valdžios įstaigose ir kariniuose 
sluogsniuose. Prieš juos pakėlęs 
kovos kardą, senatorius atsidū
rė didelėje arenoje, prieš jį iš
stojusius įtakingus ir pasalingus 
priešus pačioje vladžioje, kurią 
jis norėjo nuo komunistų apva
lyti.

Prieš jį buvo nusistatęs ir 
Amerikos prezidentas, nors Mc 
Carthy buvo įtakingas respubli
konų partijoj, kuri Eisenhowerį 
išrinko prezidentu.

Kai McCarthy dalietė valdžio
je esančius komunistus ir proso
vietinę propagandą kitose šalyse, 
varančią Amerikos oficialių pa
siuntinių, pareikalaudamas iš pa
siuntinybių prašalinti komunis
tinę literatūrą ir informacines 
knygas apie Rusiją, komunistai 
visame krašte is valdžioje pra
dėjo paniekinančiai McCarthy 
vadinti "knygų degintoju”. Ir Ei- 
senhoweris, jau prezidentas, kar
tais daugiau apie golfą galvoda
mas, negu apie rimtą tarptauti
nę padėtį ir savo šalies gerovę, 
taip pat pavadino senatorių 
"knygų degintoju”.

Buvo ir kitokių priežasčių, ku
rios privertė McCarthy viešai ir 
atvirai prieš klaidžiojantį'prezi- 
dentą išsireikšti. Kada McCar
thy iškėlė komunistų protagavi- 
mą ir paaukštinimą karinėje tar
nyboje respublikonams valdant, 
prez. Eisenhoweris ėmė senatorių 
smerkti. Tarp jų santykiai visai 
pašlijo ir prezidentas pradėjo ig
noruoti nekviesdamas McCarthy 
į savo vaišes Baltuosiuose Rū
muose, dažnai kviesdamas visus 
kitus žymesnius senatorius arti
miems pasitarimams.

Rengtasi žiauriai kovai 
1958 metais

1958 metais McCarthy vėl ren
gėsi kandidatuoti į senatą, nes 
tada jo terminas baigėsi. Visi jo 
priešai ruošėsi tiems rinkimams 
— jį galutinai sunaikinti kaip 
aukštai iškilusį žmogų, norėdami 
parodyti kas tikrai Ameriką val
do.

Dar kai jis buvo sveikas, jau 
pernai pradėjo rinkti kandidatus 
statyti rinkimams Wisconsine, ir 
rūpinosi fondais, kuriuos turės 
panaudoti propagandai prieš Mc 
Carthy, kad jis jokiu būdu dau
giau į senatą nebūtų išrinktas. 
Jo mirtis palieka visą klastingą 
ir kerštingą planą su tais, kurie 
savais išskaičiavimais tiems rin
kimams rengėsi.

Senatorius McCarthy prieš sa
ve sukelta komunistų audra nu
aidėjo per pasaulį, nustatydama 
naują neapykantos terminą Mac 
Carthizmas.

Prieš 1950 metus, kaip naujo
kas eilinis senatorius, McCarthy 
buvo mažai žinomas, bet pra
garsėjo vasario 9 d., 1950 me
tais Wheeling, W. Va., dideliame 
susirinkime paskelbdamas turįs 
savo rankose sąrašus Statė De
partamento ir kitur valdžios 
įstaigose tarnaujančių komunis
tų. Tada buvo Trumano-Acheso- 
no laikai. Komunistai jau buvo 
pagrobę Kiniją Statė Departa
mento pasitarnavimu ir Ameri
koje kilo antikomunistinis bruz
dėjimas.

Respublikonai, rengdamiesi 
1952 metų prezidento rinkimams 
naudojosi tuo aiškiu demokra
tams priekaištu, kad jie globoja 
komunistus, ir kad valdžios įstai

gose pilna įvairių kategorijų ko
munistų tarnautojų, kartu ir 
United Nations organizacijoje.

Komunistai grąžinti į vietas
Amerikai reikėjo drąsaus va

do pradėti atvirą kovą prieš ko
munistus. Ir senatorius McCar
thy tapo tuo vadu.

Senatui esant respublikonų 
kontrolėje, nepaisant visų Tru- 
mano-Achesono pastangų savo 
administraciją ginti ir komunis
tus slėpti, senatas skyrė šimtus 
tūkstančių dolerių komunistų 
veiklos atidengimui.

McCarthy senate buvo tokioje 
pozicijoje, kad jam teko pirmi
ninkauti komisijai tyrinėjimui 
raudonųjų veiklos. Jis buvo de
mokratų ir valdžioje esančių ko
munistų žiauriai užatakuotas. Ir 
tas dar labiau jį paskatino grei
čiau dirbti.

Komunistams ir jų globėjams 
pasidarius karšta, jie griebėsi 
priemonių senato komunistinės 
veiklos komisijos tyrinėjimus su
laikyti. McCarthy apšaukė žiau
resniu tardytoju ir persekioto
ju, negu buvo nekaltų žmonių 
kankintojai anais inkvizicijos 
laikais. Toks žmogus turi būti 
visos demokratinės Amerikos 
pasmerktas.

šiems šūkiams pritarė dauge
lis sumaišytos spaudos, visuo
menės veikėjai, pilietinių "lais
vių” gynėjai, radikalai, "libera
lų” vardu pasidengę komunistai, 
įtakingi profesoriai ir mokslinin
kai. Ir vietoje komunistinės veik
los sekimo buvo atsuktos visos 
pastangos pasmerkti senatoriaus 
McCarthy asmenį.
w Nors 1952 metais prezidento 
rinkimus laimėjo respublikonų 
partija su Eisenhoweriu, tačiau 
senato daugumą gavo demokra
tai. Tada komunistinės veiklos 
sekimo pirmininku liko senato
rius McClellan, buvęs McCarthy 
komisijos nariu.

Demokratams rūpėjo sušvel
ninti komunistų sekimą. O ir res
publikonų eilėse komunizmas pa
sidarė nebaisus, kai Dulles pra
dėjo skelbti, kad komunizmas 
jau baigiamas nugalėti.

Komunistai, paliuo^uoti iš val
diškų įstaigų, teismo buvo pri
pažinti turį teisę į savo senas 
vietas. Ir pereitą rudenį jie vėl 
pradėti grąžinti į įstaigas tikri
nant tik, kad keletas komunistų 
nebus priimti atgal j strategines 
vietas, kur galėtų prieiti prie 
slaptų dokumentų. Komunistai 
tokiu būdu atgavo savo pilietines 
teises ir respublikonų adminis
tracijoje, niekam prieš tai ir ne
protestuojant.

Palaidotas iškilmingai
Mirus Washingtone nuo kepe

nų uždegimo, senatoriui McCar
thy atiduota visa valstybinė pa
garba, kokia senatoriui priklau
so. Kaip katalikas, pirmiausia 
buvo nuvežtas iškilmingoms ge
dulo pamaldoms į Šv. Mato ka
tedrą. Iš ten jūrininkų, kurių na
riu jis buvo tarnaudamas kariuo
menėje II karo laiku, garbės sar
gybos nulydėtas į sostinės rū
mus — Kapitelių, kur yra sena
tas ir kongresas. Ten iškilmingo
mis dviejų valandų ceremonijo
mis pagerbtas.

Ir katedra buvo užpildyta jo 
gerbėjų, dalyvaujant viceprezi
dentui Nixonui su žmona, vi
siems senatoriams ir kitiems 
valdžios žmonėms. Ir Kapitoliuje 
taip pat buvo susirinkę patys di
dieji atiduoti paskutinę oficialią 
pagarbą. Prezidentas buvo įga
liojęs specialų savo atstovą da
lyvauti visose ceremonijose.

Laidoti išvežtas j Appleton, 
Wis., kur jis darbavosi ir iš kur 
buvo išrinktas į senatą.

RENGIA 
IMIGRACIJOS 
SUKAKTIES 
MINĖJIMĄ

Po šio antrojo pasaulinio karo 
iš Rytų Europos ksaštų pabėgu
siųjų nuo komunistinio siaubo j 
Vakarų šalis, į Ameriką atvyko 
apie 700,000. Jų tarpe lietuvių 
čia atvykusių yra apie 33,000. 
BALFo organizacija pabėgėlių 
globai ir jų emigracijos iš Euro
pos j Ameriką problemoms yra 
įdėjusi daug pastangų. Visų tau
tybių bei tikybų pabėgėliai, tai 
kaip ir lietuviai, Amerikoje ge
rai įsikūrė ir puikiai gyvena.

Emigracinė pabėgėlių eiga or
ganizuotai pradėjo veikti gruo
džio mėn., 1947 m. šiai 10 metų 
sukakčiai paminėti sukviečiau

visų tautybių emigracinės bei 
šalpos agentūras ir vyskupijos 
direktorius pasitarimams dėl šių 
iškilmių. Antrą susirinkimą dėl 
10 metų sukakties paminėjimo 
sukviečiau prieš pat man išvyks
tant į Europą, gegužės 6 dieną 
ir čia sudarėme galutiną planą.

šios sukakties paminėjimas 
bus daromas plačiai po visą Ame
riką. Pagrindinės iškilmės įvyks 
New Yorke, Commodore Hotel, 
lapkričio 23 dieną, vakare. Nu
matoma kviesti prezidentą Ei- 
senhower, New Yorko Statė gu
bernatorių ir New York City 
mayor, kardinolą Spellman ir ki
tus žymius asmenis kaip kalbė
tojus. Tautinės įžymybės — dai
nininkai bei dainininkės bus kvie
čiami dalyvauti programoje. Lie
tuviškos organizacijos ir visuo

menė bus kviečiame tose iškil
mėse dalyvauti.

Kan. Dr. J. B. Končius, 
BALFo Pirmininkas

L. L. KOVŲ INVALIDŲ 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

VIEŠA PADĖKA
Per J. Karalių gauta Liudo 

Vismanto auka $5.00 ir Jurgio 
Šidagio auka $5.00.

Lietuvos Laisvės Kovų Invali
dams sušelpti Draugijos valdy
ba širdingai dėkoja aukotojams 
už rūpestį mūsų invalidais.

Siunčiame Tamstoms širdin
giausius linkėjimus ir gilią pa
garbą.

............................................................... .... .....

ĮRODYMAS, KAD MAISTAS NEDEGA 
NAUJAM GASO DEGINTU VE SU PROTU

Nebus daugiau sudegintų lašinių! Kremo sosai neprisvils! 
Daržovės nepervirs! šie yra tiktai keli puikūs virimo rezul
tatai, kuriuos lūs gausite nuo šio termostatiniai kontroliuo
jamo gaso degintuvo su protu.

Jokio puodų prižiūrėjimo nereikia. Ugnis pakyla automa
tiškai iki reikiamos temperatūros ... sumažėja pamažėli iš
laikyti karštį maiste. Tiktai Gasas duoda jums tokį puikų 
kontroliavimą.

Sužinokite Viską apie šią naują Matchless Gaso Plytą pas 
savo gaso reikmenų prekybininką. O jei jūs gyvenat už mūsų 
patarnavimo ljnijų — pamatykite savo arčiausią LP Gaso 
prekybininką.

THE ElOliOllS^COMPANY

L. u*.

PIRMU KARTU CLEVELANDO LIETUVIŲ SCENOJE!
Gegužės mėn. 30 d.

(Vainikų diena — Decoration Day) 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ SALĖJE ĮVYKSTA

PIRMOSIOS J.A.V. ir KANADOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

IŠVAKARIŲ

KONCERTAS
Scenoje; Grandinėlės šokėjai,

Čiurlionio Ansamblio šokėjai ir dainininkai.
EKSTRA: Jums nematyti tautiniai šokiai, atliekami 

kviestinės šokėjų grupės.

Dalyvaukime ir tuo paremkime savus šokėjus, va
žiuojančius į mūsų pirmąją tautinių šokių šventę 

Chicagoje.
A. L. B. Clevelando Apylinkės 

Valdybą

MAX SOLOMON PLUMBING & HEATING
ELECTRIC SEWER CLEANING

7405 Superior Avė. EX 1-0739 —. Res. EX 1-2335

DAINOS IR GIESMĖS 
KONKURSO 

LAIMĖTOJAI
Pasibaigė dainos ir giesmės 

1957 m. konkursas, kuriam kun. 
J. Prunskis paskyrė 500 dol.

Jury komisija (VI. Jakubėnas, 
A. Stephens, A. Kutkus, B. 
Chomskis ir A. Skridulis) balan
džio 20 d. apsvarstė visus atsiųs
tuosius 22 kūrinius. Premijuoti 
kūriniai ir jų autoriai:

250 dol. už dainą vyrų chorui 
"Šilainė” — komp. Br. Markai- 
čiui, S. J.;

125 dol. už mišriam chorui 
"Mišių giesmes” — komp. Juo
zui Gaubui;

75 dol. už giesmę mišriam 
chorui "Eisi kentėt” — komp. 
Bruno Markaičiui,; S. J.

50 dol. už giesmę mišriam cho
rui su solo balsu ir akomp. — 
komp. Juozui Stroliai.

Konkursas pavyko, nes ir tarp 
nepremijuotų kūrinių yra visa 
eilė spausdintinų.

T jA Ks Iii

SaMKESE
"Kapt. Stp. Dariaus” laivo 

jūrų skautai,
reiškia padėka aukojusioms mū
sų vakaro bufetui: Butkuvienei, 
Dumbrienei, Drąsutienei, Jurgu- 
tavičienei, Juodvalkienei, Juodi
kienei, Jokubaitienei, Karalienei, 
A. Kazėnienei, B. Kazėnienei, Ka- 
valiūnienei, Kižienei, Laikūnie- 
nei, Mikulskienei, Marcinkevičie
nei, Petukauskienei, Peckienei, 
Petraitienei, Raulinaitienei, Ra- 
čilienei, šenbergienei, Sniečku- 
vienei, švelnienei, E. Stempužie- 
nei, Vaitėnienei ir M. švarcienei.

Skautiškas ačiū, bufeto orga
nizatorei Juodikienei ir O. Joku
baitienei — bufeto vedėjai, Ki
žienei, Peckienei, švelnienei, 
Dunduraitei ir Butkuvienei, stro
piai dirbusioms bufete. A. Juo
zaičiui, baro vedėjui, kuris dirbo 
bare ir kartu aukojo bufetui, 
Čėsnai ir Jurgutavičiui — dirbu-

X f Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

Basement store Į
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Pusė KAINOS!
Vyrų skelbiami

loopr. DACRON
K

LIETPALTIS

siems bare.
Dėkojame P. Maželiui, Dučma- 

nui, Gataučiui, — "Vaidilos” te
atro valdybai, kurie rūpinosi ir 
paruošė scenos dekoracijas. Adv. 
J. Smetonai už teisinius patari
mus.

Juozui Kaklauskui, paaukoju
siam $5.00.

Nors ši padėka būtų per maža, 
tačiau, tiek teįstengdami, reiš
kiame tikrai nuoširdžią, skautiš
ką padėką, Z. Peckui, jūrų skau
tų bičiuliui, kuris vedė programą 
ir nuolatos padėjo laivui — dar
bais ir patarimais.

Didžiausia padėka Clevelando 
lietuviškai visuomenei už gausų 
atsilankymą ir pabendravimą su 
mumis.

Vytautas Tumas, 
gyvenąs Rua Campos Novos 4, 
Vila Zelina, Sao Paulo, Brazil, 
ieško savo tetos Uobaitienės, 
anksčiau gyvenusios Clevelande.

Su nešiojimo dėžute
Savings will alvvays 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

with a feeling of 

security and personai 

independence!

Reguliarios « f14.75 / ‘

Vertės ■

Puikus lietaus ar gero oro paltas, kurį jūs galit sulanks
tyti į nešiojimo dėžutę. Ne plastikas, bet 100% Dacron... 
garantuotai neperleidžia vandenį. Sveria tiktai 6 uncijas! 
Populiariose tan, pilkose spalvose. Gerai pasiūti, su šoni
niais guzikais, ir kitokiais priedais. Dydžiai 36 iki 46 re
guliarūs, 36 iki 46 ilgi ir 36 iki 42 trumpi.

Garsaus gamintojo ženklai nėra ant šių lietpalčių, nes jie 
yra klasifikuoti kaip antri, bet klaidos yra tokios mažos, 
kad nematomos. Žinoma, jos netrukdys nešiojimui. Dydžiai 
36 iwi 46 reguliarūs, 36 iki 46 ilgi, ir 36 iki 42 trumpi.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... šaukit CH 1-3000

The May Co.’s Basement Men’s Clothing Department

Bavers a/ways ihIcoim

r Che 
Cleveland 

Crust Company
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Tautinės Sąjungos skyriaus ' 
narių susirinkimas

labai svarbiems reikalams aptar
ti šaukiamas gegužio mėn. 19 d., 
sekmadienį, 11:30 vai. Dirvos pa
talpose. Visi skyriaus nariai pra
šomi būtinai dalyvauti.

P. J. Žiūrys,
mirus senaoriui J. MacCarthy, 
CleVelando didžiausiam dienraš
tyje Plain Dealer atspaude raši
nį, kuriame iškėlė mirusiojo se
natoriaus nuopelnus kovoje prieš 
komunistų įsigalėjimą. Taip pat 
priminė, kad jo dirbamą patrio
tinį darbą amerikiečiai nevisad 
gerai suprato ir įvertino, todėl 
tą jo dirbamą darbą, komunistų 
klaidinami, dažnai tik trukdyda
vo.

Į pabaltiečių turnyro lietuvių 
krepšinio rinktinę pakviesti

šie žaidėjai: Dirvianskas, Ger
manas, Gaška, Kalvaitis, Kaunas 
iš Urbanos Lituanicos; Valaitis, 
Prapuolenis ir Varnas iš Čika
gos Neries; Matulionis iš Detroi- 
troito Kovo, Dovidaitis-Davys, 
Vysnius ir Kelbauskas iš New 
Yorko Atl. Klubo ir Morkūnas iš 
Clevelando žaibo.

Rinktinės vadovu pakviestas 
Grybauskas.

Pirmąsias pabaltiečių sporto 
žaidines atidaryti

yra pakviestas JAV L. Bendruo
menės pirui, p. St. Barzdukas. 
Garbės komitetą, be jo sudaro 
visų trijų tautų Clevelando ben
druomenių pirmininkai: Virba
lis, Steins ir estų Reinpold.

Aldonai Augustinavičienei
Universiteto Klinikose padaryta 
sunki operacija. Ligonė guli Mac 
donald House 221 kambaryje j ir 
palengva sveiksta.

Pasikeitė draugininkai
Vyr. sktn. V. Kizlaitis, pasku

tiniu metu vadovavęs Vytauto 
Didžiojo skautų draugovei, pasi
traukė iš draugininko pareigų ir 
skaitlingą 40 skautų draugovę 
gegužės 11 d. perdavė pasktn. 
Rimvydui Minkūnui.

Juliaus Kazėno ir muz.
Ambrazo mokinių

koncertas, rengtas gegužės mėn. 
12 d., praėjo gražiu pasisekimu.

Programoje pasirodė šie jau
nuoliai: V. Dailidė, D. Čiurliony
tė, G. Stuogytė, A. Kalvaitis, R. 
Vaitėnas, I. Stasaitė, D. Bružai
tė, R. Mockutė, J. Karaliūnaitė, 
D. Zylaitė, V. Damušis, A. Rut
kauskas, B. Rutkauskas, K. But- 
rimaitis, J. Vyšniauskas, R. Zy
lė, V. šlapelis, V. Benokraitis.

Taip pat dalį programos užpil
dė ir Ąžuolų oktetas.

Jaunųjų menininkų pasirodymo 
vakaras

įvyks gegužės mėn. 19 d. 5 vai. 
p. pįetų Naujosios Parapijos sa
lėje.

Po programos šokiai, bufetas 
ir kitos įvairenybės. Vakarą ruo
šia Moterų S-gos 36 kuopa. Pel
nas naujosios mokyklos statybos 
fondui.

Pabaltiečių koncerto programoje 
įvyko pakeitimais

Dėl tarnybinių kliūčių latvis 
Dr. Klavinš negali dalyvauti pro
gramoje. Latvius menininkus at
stovaus dainininkė W. Aigars- 
Ūbelitis.

Pasirodys mūsų šokėjai
Gegužės mėn. 30 d. lietuvių 

salėje įryks pirmosios tautinių 
šokių šventės išvakarių koncer
tas. Programą atliks mūsų tau
tinių šokių šokėjai, vykstą į Chi- 
cagą. Visi clevelandiečiai ragi
nami tą dieną būti su mūsų šo
kėjais ir juos paremti.

Nijolė Abraitytė
gegužės mėn. 10 d. Western Re
zerve Universitete gavo $75.00 
premiją, kaip turinti geriausią 
pažymį visame universitete iš 
romanistinių kalbų. Taip pat at
žymėta specialiu garbės lapu už 
geriausią pažymį vokiečių kal
boje.

Ji buvo, vienintelė tarp 4,000 
studentų, kurie lanko Matier, 
Adalbert ir Cleveland College.

Malonus ir džiuginantis laimė
jimas, kad studentai geru moks-

I’IRMOSIOS JAV PABALTIEČIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE, 

šeštadienį, gegužės 18 d.
Cathedral Latin High School salėje, 2056 E. 107 St.

10 vai. ryto stalo tenisas.
2:30 oficialus žaidynių atidarymas, seka lietuvių-latvių 

rinktinės: 
moterų tinklinis 
vyrų tinklinis 
vyrų krepšinis

Cathedral Latin salė turi 900 sėd. vietų.
Tos pačios dienos vakare 7:30 erdvioje ir puošnioje 

MASONIC AUDITORIUM SALĖJE — 3615 EUCLID AVĖ.

PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
KONCERTAS IR ŠOKIŲ VAKARAS 
Programoje: žinoma latvių dainininkė — Wilma Aigars-

Cbelitis, pianistas Antanas Smetona1 ir tauti
nių šokių Grandinėlė, vad. L. S a g i o, su 
nauja programa.

Clevelando visuomenė kviečiama savo skaitlingu 
dalyvavimu paremti lietuviško sporto sąjūdį.

LOKOR DELICATESSEN
6562 Superior

(kampas E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 

kykit j mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, 
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia lietuviška duoria, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

Telef. EN 1-9142

TURIME JUMS GERŲ NAMŲ,

ypatingai Eddy — St. Clair rajone.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

Juozą Mikonj,

IIAY NAUSNER REALTY

11809 St. Clair Avė. Tel. UL 1-3919

ar namuose MU 1-2154

lu garsina lietuvių vardą.
Nijolė Abraitytė yra veikli ir 

lietuvių visuomeniniame gyveni
me. Ji yra skautė akademike, ak
tyvi Clevelando Lietuvių Studen
tų skyriaus narė ir 
tuanus” platintoja 
Clevelande.

GERI NAMAI

Padėka

buvusi ”Li- 
ir atstovė

Sąjungos skyrius 
dėkoja skautininkei 

A. Petukauskienei už talką ga
minant rengtai paskaitai tauti
nius ženklelius.

Tautinės 
nuoširdžiai

J. Kamaičio t
batų taisymo ir pardavimo dirb
tuvėje — 12913 St. Clair Avė., 
atidarymo proga visiems klien
tams duodamos nuolaidos. Ypa
tingai tinkamiems batams, siun
čiamiems į Lietuvą.

Krautuvėje taip pat galite nu
sipirkti naujausią Dirvos nume
rį. *

Cherotee Rd. — 185 St. iš E 
kamb. bungalow; gaso pečius; 
garažas; geras susisiekimas; 
gražus sklypas; prašo $13,700.

East Cleveland į pietus iš Eu
clid Avė. mūrinis dviejų šeimų 
po 6 kamb.; 2 nauji gaso pečiai ■ 
2 garažai.

Coit Rd. — St. Clair Avė. gra
žus 6 kamb. colonial; gaso pe
čius; garažas; prašo $13,500.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St. 

KE 1-5030 
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DU DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAI 
VIENAM SKLYPE

Pasveikino Vyr. Skautininką
Clevelando skautininkų suei

gos metu, Vytauto Didžiojo skau
tų I-ji Briedžių skiltis ir skilti- 
ninkai pasveikino draugovės var
du Clevelande atsilankiusį LSB 
vyriausią skautininką Stp. Kai
rį. Jam įteikė draugovės gyve
nimo vaizdų rinkinį.

Draugininkas s. sk. V. Kizlai
tis pristatė vyriausiam skauti
ninkui stropiausius draugovės 
skautus ir skiltininkus. Vyr. 
sktn. Stp. Kairys palinkėjo drau
govės skautams ir toliau 
gražiai ir energingai veikti.

Tarp Superior ir St. Clair, ga- 
so šildymas. Geram stovyje, ge
ros pajamos.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITĮ
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080

JUMS GERI NAMAI
Biznio vieta. Delicatessen 

krautuvė, įsteigta prieš 35 m. 
Per metus daro $65,000 apyvar
tos. 8 k. gyv. butas. Gaso šildy
mas, 2 garažai, didelis sklypas. 
Kaina $17,900. Mažas įmokėji- 
mas. Turi parduoti dėl ligos.

Mėsinė ir grocery. Įsteigta 
prieš 40 m. Trijų šeimų namas. 
2 garažai. Dėl senatvės turi par
duoti.

Geri namai. 5 ir 5 k. Kietos 
grindys. Labai geram stovyje. 
$3000 Įmokėti.

4 šeimų po 4 kambarius kiek
vienas.

Vienos šeimos, 6 kamb. Gaso 
šildymas. Labai geras pirkinys.

Holmes Avė., 2 šeimų po 5 k. 
Du garažai, du gaso šildymai, 
lidelis sklypas.

Vienos šeimos 6 k. Garažas.
Gaso šildymas. Turi greit 
luoti.

South Lake Shore Blvd., 
/ienos šeimos, labai geram 
•zy. Turi parduoti. Geras pirki
nys.

4 šeimų, plytinis, po 5 kamb. 
kiekvienas. 4 gaso pečiai. Turi 
parduoti.

St. Jeromes parapijos rajone,į 
dviejų šeimų, po 6 ir 5 k. Kam
barys trečiam aukšte. Gaso šil
dymas. Kaina $17,900.

Į pietus nuo Lake Shore Blvd., 
5 k. vienos šeimos. 5 metų senu
mo. Turi parduoti. Maža kaina.

Side by side, plytinis, po 5 k. 
Sklypas 60x135 pėdų. Garažas. 
Kaina $26,000.

Colonial Heiths 5 kambarių. 
Garažas. Kaina $14,800.

Globokar Realty
990 E. 74 St. HE 1-6697 

(22)
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JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
12913 St. Clair Avė.

J. C1JUNSKAS
LAIKRODININKAS

taip

PIGIAI PARDUODAMAS
vienos šeimos, 8 kamb. namas 
E. 86 g-je (tarp Superior ir St. 
Clair).

Šaukie: M. Blynas, LI 1-6613 
arba

H. LATHY REALTY,
915 E. 185, IV 1-3454 

Turime ir daugiau namų 
Parapijos rajone!

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visą die-

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

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

PRADEKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!
Prieš perkant naują ar geres

nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.5< 
už $100 perkant naują mašiną 
ar 6% perkant naudotą mašiną 
iškaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite:'
Paulina Mozuraitis, agentas

D.L.K. Birutės D-jos 
Clevelando skyrius

gegužės mėn. 25 d. 7:30 vai. Ima- 
culata Conseption mokyklos sa- 

: Įėję, Willoughby, rengia Čiurlio
nio ansamblio, vadovaujamo mu
ziko A. Mikulskio, koncertą su 
tautiniais šokiais.

Po koncerto bendri užkandžiai 
ir šokiai.

Kaina suaugusiems $1.25, o 
jaunimui $0.75. Maloniai kvie
čiami visi dalyvauti.

PERKANTIEMS NAMUS, 
SKLYPUS, APARTAMENTUS

Mūsų įstaiga turi didelį pasi
rinkimą namų, sklypų, aparta
mentų Clevelando West Side, 
Lakevvood, Parma, Rocky-River. 
Kreipkitės į mūsų bendradarbį:

V. Senkus
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO. 
Realtors

2710 Lorain Avė 
AT 1-0781

(20)

Telefonas SK 1-2183

TWEW
RMNTINGGO.

Lietuvių įmonė. 
Atlieka namų dažymo darbus 

lauko ir vidaus.
677 E. 128 St.

Telef.: MU 1-8368 ’

MARGUTIS

iš

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
VVADE PARK REALTY CO. 

7032 Wade Park Avė.
Arthur O. Mays, broker

Telef.: UT 1-7551 
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J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas •

1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 h.ours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611. I

Dabar

pats laikas

užsisakyti

DIRVĄ!

Į yra pat3 seniausias Amerikon 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek 
vieną mėnesį — yra gausiai ilius 
truotas, turiningas, įvairus i) 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume 
rata $3.00.

Margučio adresas; 6755 So.
VVestern Avė., Chicago, Iii.

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
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės j mus ii būsit patenkinti i

JEWELERI. J. S AM A S

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai
6712 Superior Avė. HE 1-24S8
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

GERE5NZ NAMU STATYTOJA*
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

Tlil HENRY EURN ACE CO, MEDINA, O

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

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

II1
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LEIMON’S CAFE

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

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

f
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PAGALVOKIME PRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai laikų ai' rengiant subuvimus, vakarus, ves
tuves — kur yra patogiausia vieta ir kur būtų pareiga visa tai atlikti. 
Atsakymas pats atsiranda, jei galvojame, kad savi turime remti sa
vus. Tai būtų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir salėje.

Lietuvių klubas ir Salė po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
gražiai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

■i......—. -
Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
, WM. DEBESIS

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

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

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

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

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

JAKUBS & ŠOK
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakulis & IVilliam 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai 
25 metai simpatingo ir rimto 

6621 Edna Avenue 
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-7770



Dirva Nr. 20 * 1957 m. gegužės mėn. 16 d.

THE FIELD

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

Kas trukdo vieningą susitarimą?
Jau kurį laiką bevykstant Lie

tuvos laisvinimo veiksnių nesu
tarimams, daugelis jautrių Lie
tuvos'reikalams mūsų tautiečių 
pasuko abejingumo keliu, nebe
sidomėdami nė vieno iš jų dar
bais, nė jų neremdami. Dabar 
gi, palikus ” be valdžios’’, veiks
niams pradėjus vesti iš pagrindų 
persitvarkymo derybas, kurios 
labai neaiškiai ir lėtai eina, ta 
abejingoji lietuvių visubmenės 
dalis, atrodo, turėtų džiaugtis, 
jog niekas jai nedrumsčia ramy
bės su nuolatiniais prašymais 
aukų bei moralinės paramos.

Deja, taip nėra. Veiksnių pa
sitarimais, kurie vis dar nerodo 
jokių rezultatų, domisi kiekvie
nas, ir pats abejingasis lietuvis, 
ir kantriai laukia tų pasitarimų 
vieningų sprendimų. Tą klausi
mą kelia spauda ir gyvai disku
tuoja visuomenė. Tai rodo, kad 
Lietuva tebėra kiekvienam lie
tuviui brangi ir jos reikalais sie
lojasi visi, o ne vien tik aktyvūs 
toj kovoj dalyvaujantieji keli po
litiniai veiksniai.

Gerai žinome, kad vieni rėmė 
Vliką, kiti LNT-ą, dar kiti nieko 
neberėmė. Tad,kai to vieningo 
susitarimo bus prieita po Vliko 
senąja "kepure”, ar įmanoma 
bus anuos įtikinti, kurie jam ne- 
bepasitikėjo, jog jis nebetas, jog 
Vliko veidas ir darbai kiti, o tik 
"kepure ’ liko ta pati. Ar ne be 
reikalo tei s vėl daug aukoti ener
gijos ir laike visuomenės įtikinė
jimui?

Teisingai Br. Raila 1957 m. 
bal. 17 d. Vienybėje r<A»3 j į

”... Iš tikro, jei dar yra žmų 
nių, kurie trokšta ir tiki visų už 
sienio lietuvių vieningo veikime 
galimybe, tai kelias atrodo tebū
tų vienas — tenka pradėti iš nau
jo ... prašykime naują, realią i: 
protingą deklaraciją, kuri nuro 
dytų darnų kelią mūsų talkai 
Lietuvos nepriklausomybei ir 
įsteigtų Lietuvos išlaisvinimui 
padėti ir Lietuvos politinei bylai 
ginti komitetą (ir ne kokį "vy
riausią”, bet šiaip sau gerą pa
triotišką komitetą), kuriame 
rastų progos pasireikšti visos 
mūsų politinės, visuomeninės ir 
kultūrinės grupės ...”

Panašias mintis kelia ir K. 
Drunga Europos Lietuvyje, 1957 
m. kovo 14 d., kur jis rašo;

”... Reikia suprasti pagaliau, 
kad lietuviškoji imigracija yra 
tik moralinis įpareigojimas vie
ningai ir solidarai padėti pa- 
vergtajai Lietuvai... Jei lietu
viškoji vienybė būtų pripažinta 
Lietuvos labui pirmuoju gėriu, 
tai ir visi rungtyniavimai emi
gracinėje lietuvių visuomenėje 
virstų tik tuo, kuo jie šiandieni
nėse sąlygose faktiškai yra, bū
tent, angliškai tariant "hobby”.

Taip pat labai nuosekliai ir iš
samiai tą klausimą nagrinėja 
Aidai, 1957 m. Nr. 4. Tarp kitko 
ten rašoma:

”... Lietuvos laisvinimo už
daviniui esame visi įpareigoti, 
be jokių skirtybių. Lietuvos lais
vinimo uždavinys yra nebe par
tinis, o antpartinis ... Reikia im
tis jo (Vliko) atstatymo pastan
gų be partinių gudrybių, o su 
lietuviška pareiga. Gudrybėmis 
buvo atsiekta tik to, ką dabar tu
rime ...”

To paties siekia ir Liet, laisv. 
veiksnys LNT, ką matome iš jos 
dėsnių:

8) Prisidėti pagal išgales prie 
Lietuvos bylos gynimo yra kiek
vieno laisvėje gyvenančio lietu
vio teisė ir pareiga.

LNT atskleidžia galimybes dė-

EMILIJA ČEKIENĖ

tis nepriklausomybės kovon 
ganizacijoms ir asmenims, 
venimiškai suprantantiems 
Tėvynės ribų vedamos kovos už
davinius ir siekiantiems stoti 
tiesiai prie darbo.

LNT neturi vidujinių srovinių 
rungtyniavimų ir įtakos pasida
linimo problemų.

Toliau Aidai rašo:
”... Vietoj kovų tetenka viso

mis jėgomis siekti bendro suta
rimo, galimo tik nuoširdžia pa
garba visoms grupėms ... Lietu- 

' vos laisvinimo veikla ligi šiol bu- 
I vo ir gal dar ilgam liks visų pir
ma propagandinio pobūdžio ... 
nuo mūsų priklauso, kad būtų 
parengta bent studijinės medžia
gos Lietuvos reikalu ... Kada 
kalbama apie politinę mūsų veik
lą bendrąją prasme, visų pirma 
turime mintyje Lietuvos klausi
mą viešumoje aktualinti, šiam 
reikalui priemonės, kaip tik di
dele dalimi daugiausia yra kul
tūrinės ... Ir pagaliau pats va- 
šingtoninis sąskrydis, nors jau 
politikų organizuotas, rėmėsi ne 
kuo kitu, kaip mūsų kultūrinių 
vertybių pademonstravimu ...”

Gi LNT 10-as dėsnis tą pačią 
mintį taip nusako ir jos laikosi:

”... Savitarpinė pagarba ir vi
siškas pasitikėjimas yra būtina rie savo partines, asmenines am- 
organizacinės vienybės sąlyga, bicijas laiko aukščiau visiems 
Tos sąlygos nesant, organizacinė bendro idealo.

or- 
gy- 
už

į

vienybė negali būti sėkminga.
II. Rengimas duomenų ir stu

dijų klausimais tiesiogiai bei iš 
anksto susijusiais su nepriklau
somybės atkūrimu, kaip Lietu
vos vakarų bei rytų sienos, tarp
tautinėj plotmėj svarstomi Eu
ropos ar jos regioninės integra
cijos sumanymai, gyventojų re
patriacijos, okupacijų padarytos 
žalos atlyginimo ir k. klausimai 
šalia tiesioginės akcijos Lietuvos 
nepriklausomybei atkurti.

Ir kiek liečia kultūrines verty
bes, tenka kartoti vėl nesenai 
sakytą LNT principą, kuriuo ji 
neapsiriboja vien politine veikla, 
nes kultūrinis ginklas laisvės ir 
lietuvybės išlaikymo kovoje, bent 
šiuo metu, nemažesnis už politi
nį.

Kaip matom, LNT nuostatai 
bei ligišoliniai darbai, už kuriuos 
tiek daug ji ir jai dirbantieji 
žmonės buvo ir tebėra juodina
mi, visai atitinka daugumos lie
tuvių nuomonę bei nusistatymus.

Ir keista, jog visi trokštame 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo, visi sielojamės jos var
gais, gyvename tais pačiais rū
pesčiais, siekiame to paties tiks
lo — vieningo ir darnaus darbo 
Liet, laisv. kovoj bei lietuvybės 
išlaikyme. Tad kodėl to vienin
gumo vis dar nepasiekiame ? Ne
jaugi vis dar turime žmonių, ku-

MES IR TOLIAU SKLEISIME TIESOS 
IR LAISVĖS ŽODĮ!

mi užsienio pasai ir šiandien pil-(Atkelto iš 1 psl.)
tuvos valstybė; kultūringą ir pa- nai galioja laisvajame posaulyje. 
žangų vystymąsi ir patyrusios 
apie lietuvių 1 
priešinimąsi okupantui, nežiūrint 
zisų Kremliaus pastangų, atsi
sakė pripažinti Lietuvos jėga 
įvykdyto pavergimo, šiandien 
Maskva išvis jau nebedrįsta 'fiet 
prašyti, kad būtų tarptautinėje 
plotmėje įteisintas jos smurto 
veiksmas mūsų Tėvynėje.

Taip Lietuva, nors ir būdama 
Sovietų Rusijos okupuota, de ju
re, pasilieka nepriklausoma vals
tybė. Laisvos Lietuvos Respub
likos teisėtos Vyriausybės pa
skirtieji diplomatiniai atstovai 
Vakarų pasaulio kraštų sostinė
se vykdo toliau savo misiją, rū
pindamiesi užsieniuose gyvenan
čių Lietuvos piliečių reikalais ir 
keldami Lietuvos išlaisvinimo 
klausimą. Lietuvos Respublikos 
Diplomatinės Tarnybos išduoda-

Sovietų smurto ranka taip pat

Ministcriui POVILUI ŽADEIKIUI

jautą reiškia

LTS Toronfo Skyrius

mirus, jo žmonai, dukrelei ir artimiesiems širdingą užuo-

PRANCIŠKUI JOKŪBAIČIUI mirus,

L. V. S. Ramovė, 
Clevelando skyrius.

Senatoriaus J. McCarthy paskutinė šios žemės kelionė. Apatinėj 
nuotraukoj našlė Mrs. McCarthy ir senatoriaus brolis William 

McCarthy.

Ramovėnui VYTAUTUI JOKUBAICIUI ir ONAI 
JOKUBAITIENEI, mylimam tėveliui ir uošviui savano- 
riui-kūrėjui, Vyt. Kryžiaus I-mo laipsn. Kavaleriui

reiškiame gilią užuojautą

tautos herojišką negalėjo pasiekti tūkstančių lie-žestą, parodytą skaudžiausiasi ir
___ _____l t __ - y " - - -_ 1 V. A c.n v, iirv Vxzxl i’fATrilzi 4 riinUdnln I 1AT lllrACi 1AC’

kultūringą lietuvių tautą ir reik-, rus, vadindami juos imperialis- 
šti Lietuvai vis daugiau simpa
tijų. To pasėkoje, po Vatikano 
radijo ir po Amerikos Balso, ga
lėjo lietuviškai prabilti ir Romos 
radijas. O po jo-dar sekė ir Ma
drido radijas. Tikrai dar niekuo
met Lietuvos istorijoje lietuviš
kas tiesos žodis neplito eterio 
bangomis taip gausiai ir plačiai 
kaip dabar, kai Lietuva yra su
kaustyta sųvietų vergijos pan
čiuose.

Romos radijo penktųjų meti
nių proga', mes esame tikri galį 
išreikšti visos mūsų pavergtos 
tautos gilią ir nuoširdžią padėką 
Romos Radijaus italų vadovybei 
už suteikimą galimybės supažin
dinti pavergtosios Lietuvos žmo
nes su tiesos ir laisvės žodžiu. 
Lietuvių Tauta niekuomet ne
užmirš šį kilnų ir gražų Italijos

tais ir kolonistais, tačiau neap
sižiūri, kad visame pasaulyje 
niekuomet nebuvo jokios net 
puslaukinių kolonijos, kuri būtų 
taip naikinama, nutautinama ir 
išnaudojama, kaip yra šiandien 
Lietuva.

LIETUVIŲ TAUTINIO
SĄJŪDŽIO RIKIMŲ 

KOMISIJOS

PRANEŠIMAS N R . 1

tuvių, pabėgusių nuo bolševiki
nio teroro ir prisiglaudusių sve
tingose Vakarų pasaulio šalyse. 
Jau pats jų pabėgimo faktas 
vaizdžiai liudijo pasauliui apie jų 
Tėvynės pavergimą ir apie pa
vergėjo negirdėtą žiaurumą. Bet 
lietuviai pabėgėliai tuomi nepa
sitenkino. Jie laisvajame pasau
lyje atkūrė Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą ir sudarė 
eilę kitų orbanizacijų, kurių pa-, 
grindinis tikslas skelbti Sovietų 
Rusijos žiaurius imperialistinius 
kėslus ir kovoti dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Laisvasis Pasaulis, o ypač Va
karų Europos kraštai, atsipeikė
ję po Antrojo Pasaulinio Karo 
audros, pradėjo vis labiau su
prasti baisią tragediją ištikusią

Jie vilioja grįžti ir kartu pur
vais drabsto mus, lietuvius, gy
venančius Vakarų svetingose ša
lyse. Į jų viliones mes aiškiai at
sakome, jog yra šimtą kartų ge
riau gyventi laisvuose ir svetin
guose kraštuose, negu savo tėvų 
žemėje vilkti sunkų maskoliaus 
vergijos jungą.

Mūsų kovos tikslas yra vienas | 
ir labai aiškus, ir būtent, kad 
Lietuva vėl taptų laisva ir ne
priklausomą valstybė, kad lietu- 
visi būtų savo gimtosios žemės 
tikrasis šeimininkas. Mums ne
svarbu kokią valdymosi santvar
ką pasirinks lietuvių tauta, bet 
mums yra nepaprastai svarbu, 
kad toji santvara būtų laisvai, 

j ne svetimo arusio tanKti ir uui-

tamsiausiais Lietuvos vergijos 
metais.

Suprantama, šis pavergtosios 
Lietuvos reikalų suklestėjimas' 
Laisvajame Pasaulyje didžiai ne- j be svetimo krašto tankų ir kul- 
patinka maskviniams Lietuvos! kosvydžių grėsmės, pasirinkta 
pavergėjams, kurių pastangos lietuvių tautos, 
buvo visuomet nukreiptos — iš
naikinti Lietuvos vardą iš pa
saulinės istorijos ir geografijos 
lapų. Jis labai nemalonus ir 
Kremliaus valdovams, jie bergž
džiai kęsinasi apjuodinti Lietu
vos laisvės metą, tačiau kai nori 
pasireklamuoti albumuose ir žur
naluose, jie nieko kito neturi pa
rodyti kaip tik tai, kas buvo pa
statyta ir sukurta tais jų kei
kiamais nepriklausomybės lai
kais.

Jie puola Laisvuosius Vaka-

1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Centro Valdybai korespondenci 
niu būdu rinkti Rinkimų Komisi
ja sudaryta Chicagoje šios Sudė
ties: inž. Domas Adomaitis, dr. 
Juozas Bartkus, Petras Glemža, 
dr. Jonas Paplėnas ir dr. Stepo
nas Stankus.

2. LTS Centro Valdyba siunčia 
balsavimo lapus su kandidatų 
sąrašu ir rinkimų tvarkos ins
trukcija visiems nariams, įrašy
tiems į LTS centre esamus sąra
šus. Tačiau daugelio adresai yra 
pasikeitę, o kai kurie dėl kurių 
nors priežasčių gali būti į sąra
šus ir visai neįrašyti. Todėl LTS 
nariai, negavę iš Centro Valdy
bos balsavimo lapų, gali iki 1957 
m. birželio 1 dienos Rinkimų Ko
misijai pareikšti norą dalyvauti 
rinkimuose ir, pranešę savo var
dą, pavardę ir adresą, įsirašy
dinti į rinkikų sąrašus. Jiems 
Rinkimų Komisija tuojau pasiųs 
balsavimo lapus.

3. Australijoje gyveną LTS 
nariai, negavę balsavimo lapų, 
kreipiasi ne į Rinkimų Komisiją, 
bet į jos įgaliotinį šiuo adresu:

Komisiją Chicagoje.
4. Balsavimo lapai rinkimų 

instrukcijoje nurodyta tvarka iš
siunčiami Rinkimų Komisijai iki 
1957 m. birželio 15 dienos.

5. Rinkimų Komisijos adresas: 
Dr. J. Paplėnas, 5647 S. Wood 
St., Chicago 36, Illinois, U. S. A. 
Chicago, 1957 m. balandžio 23 d.

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Rinkimų Komisija

CADMIJAUS
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

Europoje naudojamas nuo iš
radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.

Negenda nuo šalčio, karščio, 
elektros smūgių. Daug kitų gerų 
savybių. Garantijos laikas neap
ribotas.

Supažindinimui parduodamas 
papiginta kaina. Skambinkite B. 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei
kalaukite garažuose.

BALTIC SUPPLY CO.,
71 E. 207 St., Euclid 23, O.

49 JAV gražuolės, kurios gegužės mėn. 11 d. dar visos svajojo laimėti Mrs. America titulą. Deja, 
tik vienai nusišypsojo laimė.

Nuo šito siekio, kuris yra už
tikrintas visoms tautoms svar
biausių tarptautinių chartų, mes j Mr. P. Lukošiūnas, P. O. Box 
niekuomet neatsisakysime. Mes 1665M, GOP, Adelaide, S. Aus- 
taip pat esame absoliučiai tikri, 
kad ateis diena, kurioje Sovietų 
Rusijos vergijos pančiai Lietu
voje bus sutriuškinti ir mūsų 
Tėvynė vėl prisikels šviesiam 
laisvės ir nepriklausomybės gy
venimui.

Belaukdami tos visų lietuvių 
karštai trokštamos dienos, mes 
ir toliau radijo bangomis sklei
sime tiesos ir laisvės žodį, ir 
energingai atremsime Lietuvos 
pavergėjo grubų melą, j kurį ne
gali reaguoti lietuvių tauta pa
vergtame krašte.

tralia.
JAV-se, Kanadoje, Pietų Ame

rikoje, Europoje ir kitur gyveną 
LTS nariai kreipiasi į Rinkimų

Į 
įsidėmėk

DIRVOS
adresą — s

1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio j

Musų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

■os fondui aukas atsiuntė:
Pakštas P., Chicago.......... $1.00
Janulaitis P., Los Angeles 1.00
Maurukas J., Elyria ..........  3.00
Kučiauskas J., Baltimore .... 1.00
Preibys P., Detroit ..........  1.00
Bruožis V., Cleveland ....... 1.00
Vyliaudas B., Elizabeth .... 1.00

Aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū.

ratar'- kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ!
Tai ne modernisto dailininko paveikslas, liet Kopenhagos zoologijos 

sodo gražios žirafos, susilaukusios įpėdinio, nuotrauka.
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