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Dirbome ir dirbsime
Lietuvos garbei ir laisvei
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Nepakartokime didžiosios klaidos dėl mūsų jaunimo praradimo. 
— Tautinė Sąjunga ieško ir ieškos Lietuvai naujų draugų ir jos 
laisvės bylos gynėjų. — Geri santykiai su mūsų išlikusiais dip
lomatais. — Draugiški santykiai su visomis patriotiškomis orga

nizacijomis.

Amerikos Lietuvių Tautinė ■ laikinas reiškinys, ir tai palygi
namai, ne ilgam laikui. Lietuvy
bės ugdymas tiesiog atsiremia į 
atžalyną, į mūsų jaunuomenę, 
kuri tik tepajėgs išlaikyti tęsti
numą. Užtat į tą mūsų jaunimą 
privalo būti nukreiptas mūsų vi
sų rimčiausias dėmesys ir deda
mos kolektyvinės pastangas.

Praeity, kaip žinome, apie mū
sų jaunimą mažai kas galvojo ir 
jei kiek pastangų buvo dėta, tai 
daugiausia tik paskirai ir spora- Į mą ;r mokėjimą šaltai orientuo-

Sąjunga jau ketvirtą kartą turi 
dvimetinį suvažiavimą-seimą ap
tarti organizacijos reikalus. Ir 
praeityje, per desėtkus metų, 
tautinės ideologijos žmonės taip 
pat suvažiuodavo, atseit, turė
davo seimus, nors ne taip regu
liariai ir kitais vardais. Tačiau 
pagrindiniai principai pasilieka 
tie patys.Desėtkais metų jie gy
venimo patikrinti ir rasti prak
tiški, naudingi jr reikalingi mū
sų lietuviškam gyvenimui šiame 
krašte. Ir nuo mūsų pagrindinių 
principų ir įsigyvenusios demo
kratinės santvarkos nenukrypsi
me.

Kaip visiškai vienodų dviejų 
žmonių nerasime, taip pat ne
rasime žmonių visiškai vienodai 
galvojančių. Vienok visa žmoni
ja turi pagrindinių vienodumų, 
kurie aiškiai ją išskiria iš kitų 
gyvių. Taip ir galvosenoje pasi
reiškia pagrindinių vii nejunti”, 
k<n->r juos-Jungia į atšku^EsTi’i’u- 
pes, iš kurių kila įvairios organi
zacijos. Jų išsilaikymas ilges
niam laikui vargiai būtų įmano
mas nevykdant daugumos valios, 
kurią jau per šimtmečius vado
vaujasi demokratiniai kraštai. 
Užtat ir mums neatbūtina kar
tas nuo karto suvažiuoti, kad per 
išrinktus delegatus patirti narių 
valią, balsų dauguma išspręsti 
uždavinius bei iškilusias proble
mas. Kitaip, kaip gi prieisi išva
dų?

Ne savame krašte organizaci
jos, išskiriant turinčias specifi
nius tikslus, ar jos būtų lbkalinio 
ar nacionalio pobūdžio ir apim
ties, daugiausia pateisinimo tu
ri ir vertos rėmimo, kurios šir
dingai dirba lietuvybės išlaiky
mui. šis svarbus uždavinys dar 
netaip tolimoje praeityje rado 
mažai susidomėjimo ir dar ma
žiau pastangų. Tiesa, ši proble
ma milžiniška, reikalaujanti nuo
saikaus apdairumo ir milžinišku 
nuolatiniu pastangų, kad nors iš 
dalies sulaikytų ištautėjimą. šia 
linkme Tautinė Sąjunga vis dau
giau jėgų sudeda, šiam uždavi
niui reikalingos visų sujungtos 
pastangos.

šalia lietuvybės išlaikymo rei
kia ją ir ugdyti, nes tai būtų tik 

diškai. Kaip reale pasekmė, da
bar matome, kad kuone viso prie
auglio netekome. Jį lietuviškiems 
reikalarns praradome visiems lai
kams. Pasimokę iš praeities klai
dų, jų nebekartokime.

Dabar mes turime naujo jau
nimo, ir tokio gražaus, draus
mingo jaunimo, kuris dar tebė
ra lietuviškas ir kuris nori būti 
lietuviškas. Jis yra organizuotas, 
vyriausiai į skautijos ir studen- 
Gjos gretas. Yra ir kitu kolek 
t.vvų, taip pat lietuviško ir gra
žaus.

Jis vienas vargiai lietuvišku 
išsilaikys ilgesnį laiką. Jis reika
lingas mūsų visų, tiek organiza
cijų tiek pavienių, planingos ir 
neatlaidžios moralinės ir me
džiaginės paramos, čia varžybų 
už kokias pirmenybes ar bandy
mo įskiepyti vienokių ar kitokių 
pažiūrų negali būti. Privalėtų 
būti tik vienintelis siekimas, — 
tai mūsų jaunimo išlaikymas lie
tuviškoje dvasioje.

Su džiaugsmu šičia galiu pasi
sakyti, kad ALT Sąjunga šia 
linkme jau išvarė ilgoką vagą. 
Šis Sąjungos seimas, noriu tikė
ti, ras būdus ir priemones dar 
efektingiau ir planingiau mūsų 
jaunimui padėti išlikti l'etuviš- 
ku ir subrendus aktyvia, stoti į 
lietuvišką veiklą.

Į Lietuvos laisvinimo pastan
gas privalo visi lietuviai įsijung
ti. Tiesa, mes turime tam specia
lus laisvinimo veiksnius, ku
riuos reikia visokeriopai remti. 
Be tų veiksnių tiesioginio rėmi
mo, dar yra ir kitų priemonių 
jiems netiesiogiai padėti, pasi
reiškiant savistovia iniciatyva ir 
darbais. Tai galima siekti de
mokratijoms išpopuliarinant lie
tuvių tautos gerą vardą, iške-

padėtis 
vienok 
padėtį

Gimnazijos finansinė 
rodo pagerėjimo žymes, 
negalima būtų laikyti

Iš Tautinės Sąjungos seimo atidarymo. Pirmoj nuotraukoj, pirmoj eilėj — A. Senikas, V. Abraitis, J. Bačiūnas, Dr. A. Gerutis, V. Rastenis. Antroj — adv. J. Smetona sako atidaromąjį žodį. Trečioj — kalba konsulas P. Daužvardis. 
Greta Tautinės S-gos pirmininkas Dr. S. Biežis. Ketvirtoj — pirmoj eilėj Dr. J. Bartkus, P. Vėbra, inž. E. Bartkus. Kitose eilėse matyti P. J. žiūrys, A. S. Trečiokas, ponia Biežienė ir kt. Nuotraukos Dirvos.
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liant Lietuvos didelius ir ver
tingus nuopelnus tolimesnėje 
praeityje; supažindinant jas su 
lietuvių tautos kultūriniais lai
mėjimais, susirandant draugų ir 
rėmėjų, kurių žodis yra svarus 
tarptautinėje politikoje.

Supraskime, kad lietuvių tau
tos vardas dar ir dabar mažai ir 
dažnai tik miglotai težinomas. 
Užtat jos vardas reikalingas ati
tinkamos reklamos, čia pavieniai 
asmenys ir organizacijos gali 
daug padėti, visai nesikryžuo- 
jant ar į paralelizmą sueinant su 
grynai laisvinimo veiksniais, 
kurie, atrodo, tik turėtų skatin
ti tokius žygius. •

Tautinė Sąjunga šia linkme 
yra jau daug padariusi įvairiais 
keliais, ypač pakartotinais sąs- 
krydžiais-suvažiavimais šio kraš
to sostinėje. Deja, Sąjunga už 
šiuos geros valios darbus susi
laukė nepagrįstos kritikos ir net 
piktų puolimų, kurie, malonu 
konstatuoti faktą, ne tik nerado 
mūsų patriotingoje visuomenėje 
agarsio, bet priešingai, tokią kri
tiką ir puolimus pasmerkė. Tai 
parodo visuomenės apsisprendi- 

tis.
Sąjunga kaip iki šiol, taip ir 

ateityje, padės politiniams veiks
niams, širdingai dirbantiems 
Lietuvos laisvinimo darbą, bet ir 
neišsižadės savos iniciatyvos ir 
savos veiklos, kokią patsai gyve
nimas atneš.
. Negalima įsivaizduoti darnaus 
ir sėkmingo Lietuvos laisvinimo 
darbo be pilno sutarimo ir visiš
ko kooperavimo su Lietuyos visa 
D; ' ;-i. ALT Sąjunga vi
suomet draugiškai sugyveno ir 

Po pasaulį pasižvalgius V. RIMVYDAS

Vengrija ar Pabaltijo valstybės 
be sovietu!

Kraštas jaudinasi dėl Chruščiovo pareiškimų. — Kremliaus bosas 
įspėja skandinavus. — Einama prie neutralaus valstybių bloko 
Pabaltijy? __ Apleiskit Vengriją ar Pabaltijo kraštus ir gausite
neutralią Norvegiją — siūlo šen. Knowland. — Lietuvaitė, reika
laudama teisybės, kovoja su sovietais. — Girardo byla jaudina 
politikus ir visuomenę. — Kodėl nemėgstami JAV kariai užjū

riuose?

Leidžiama spiauti į pačią Imą, pasipiktinimą, nusistebėji- 
tautą ... mą ir vis” eilę kitokių jausmu.

Visai nenuostabu, kad'bir ' 
2-sios Nikitos Chruščiovo, 
rody ir JAV televizijoje 1 
dijo bangose (Clevelande Nii 
televizijoje buvo matytas savai
tę vėliau, praėjusio sekmadienio 
rytą) turėjo sukelti susijaudini-

pilnai kooperavo su visa Lietu
vos Diplomatija. Ir ji nesiruo
šia pakeisti dabartinio savo nu
sistatymo.

Vasario 16 Gimnazijos išsilai
kymas Sąjungai visuomet buvo 
ir yra arti prie širdies. Jai Są
junga yra skirusi stambias au
kas. Ir ateityje ją rems visomis 
išgalėmis.

Šia proga malonu pasidalinti 
informacija, kad j ALT Sąjungą 
vis daugiau ir daugiau įsirašo 
profesionalų ir aukštos rūšies 
verslininkų, nors ir paprasto dar
bo rankpelnis taip pat Sąjungai 
malonus ir pageidaujamas. Tai 
neatsitiktinas reiškinys. Anot 
pareiškimų, — matydami Tauti
nės Sąjungos tikslus ir aktyvę 
darbuotę lietuviškiems reika
lams, negi begalim nuošaliai sto
vėti.

Naujų inteligentinių jėgų įsi
jungimas dar daugiau Sąjungą 
sustiprins ir pagyvins. Tas duos 
didesnį pajėgumą plėstis ir siek
ti naujų patriotinių darbų, pir
moje vietoje Lietuvos laisvini
mo darbe.

Tautinė Sąjunga siekė ir sieks 
nuoširdaus bendradarbiavimo su 
įvairiomis patriotinėmis organi
zacijomis, neišsižadėdama savos 
iniciatyvos, nenutildama nuo sa
vų pagrindinių principų. Taip 
pat ji pasilaikys sau teisę bei 
laisvę dirbti tokius darbus, kurie 
reikalingi ir naudingi mūsų lie
tuviškame šio krašto gyvenime 
ir Lietuvos laisvinimo kovoje. 
Jos darbai nesikryžiuos su gry
nai politinių 
niais darbais.

veiksnių specifi-

X

rancija, šaunūs vidinės kultūros 
bruožai, o gal tai kai kurių užku
lisinių jėgų pasitarnąvimas ?

Jei pasidairytume, tai tekių 
paslaugų priešui rastume dau
giau. Pvz. kai vietiniai žurnalai 
dažnai deda atominių įrengimų 
žemėlapius ar rašo, kaip vyksta 
kurių nors raketų gamyba, tai 
sakoma, kaip puiku čia dirbti 
svetimų kraštų šnipams! Tik nu
sipirk už 20 centų naujausią žur
nalo numerį ir tavo* darbas bus 
žymiai palengvintas ...

Šiaip ar taip, kraštas visą sa
vaitę' jaudinosi dėl Chruščiovo 
pareiškimų, o jis, drauge su Bul- 
ganinu viešėdamas Suoijiijps 
Helsink^su pasitenkinimu galė- 

Kremliuje praleis- 
i pri su Jaunaisiais JAV

■ televizijos žmonėmis.,
,yo žvaigždė vis .Ją 

ir jo, .-;+i>Btelėjimas televizijų.ek- 
ranuose, plepalai radijo apma
tuose sudarė tiesiog istorinę Pro- 
gą su sovietine propaganda pa-

-a rašyta, kad daug L Ąngei. 
a nusistebėjimo jau pats fak-1 

is, kad leidžiama sovietijos gal
iai varyti propagandą ir net juo
dinti ne tik šio. krašto politiką, 
bet spia'uti ir..i pačią Putą. Ne
regėta, su la.tole-

Iš Tautinės Sąjungos šeinio. Pirmoj nuotraukoj seimo prezidiu
mas. P. Vėbra, T. Blinstrubas, B. Gediminas ir V. Abraitis. Antroj 
nuotr. S-gos pirmininkas Dr. S. Biežis kalba naujos valdybos rin
kimo klausimais. Greta jo, iš kairės, matyti: Dr. J. Paplėnas, E. 
Karnėnas, J. Rastenis, Dr. B. Nemickas, inž. E. Bartkus ir inž. Z. 
V. Rekašius. Trečioj nuotrifiuoj seimo dalyviai balsuoja. Prieky 

matosi K. S. Karpius, J. Bačiūnas ir A. Senikas.
Nuotraukos Dirvos.

siekti ne tūkstančius, bet dešim
tis milionų eilinių šio krašto 
žmonių.

Kaip įgudusiai dirba tos Ame
rikos viešosios opinijos vairuo
tojai!

Amerikai prarijus piliulę
Kaip ir reikėjo laukti, prezi

dentas Eisenhoweris savo kole
gos Kremliuje propagandinį 
sriautą turėjo pavadinti senomis 
pasakomis. Ir žinoma, niekas ne
liki, kad Baltųjų Rūmų šeimi
ninkas būtų pasinešęs plačiau 
diskutuoti su Nikita ar prašytis 
vietos atsakyti .per sovietinį ra
diją (televiuija dar menkai pa
siekia gyventojų mases).

Pagaliau, Kremliaus žmonės 
niekuomet ir nesutiktų kapitalis- 

(Perkelta į 5 psl.)
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PADĖTIS

IŠ VISUR
• I’rezidenlas Eisenhoweris šį 

sekmadienį staiga susirgo vidu
rių negalavimu. Pirmadienį jis 
buvo lankomas gydytojų, buvo 
atšaukti priėmimai Baltuose Rū
muose. Paskutinėmis žiniomis, 
prezidento sveikata taisosi.

• Grįžus į Londoną JAV atsto
vui nusiginklavimo derybose, H. 
Stassenui, pasikalbėjimai toliau 

i tęsiami. Kalbama, kad JAV at- 
' stovas praneš apie amerikiečių 
planą pradėti dalinį nusiginkla-

Į vimą. Tik klausimas, ar su tuo 
I planu sutiks sovietai ir kiti de
rybų dalyviai — Anglija, Pran
cūzija ir Kanada.

>
I • JAV Massachusetts valsty
bės Atlanto vietovę Province- 
town pasiekė būrinis laivas May- 
flower II, pastatytas pagal isto
rinio piligrimų laivo pavyzdį 
perplaukusio Atlantą 1609 me
tais per 66 dienas, šių dienų lai
vas perplaukė per 50 dienų. Is
torinėse Atlanto pakraščių vieto
vėse laivas su jo įgula buvo su
tiktas labai iškilmingai ir vėliau 
jis bus rodomas turistams.

• Praėjusį savaitgalį Jor
danijos karalių Husseiną lankė 
Saudi Arabijos karalius Saud. 
Jis pritaria Husseino vedamai 
kovai su komunizmu ir su radi
kaliais nacionalistiniais elemen
tais, palaikomais iš Egipto ir Si
rijos.

• Clevelando simfoninis orkes
tras, šiuo metu vykdąs koncertų 
serijas devyniose Europos vals
tybėse, didžiausių ovacijų sulau
kė sekmadienį ir pirmadienį, Da
nijoje, Katovicų ir Krokuvos 
miestuose. Koncertų biletai bu
vo išpirkti ir entuziazmo pagau
ta lenkų publika .mosavo JAV ir 
lenkų vėliavėlėmis ir šaukė — 
Tegyvuoja Amerika.

• Maskva giriasi, kad ji ir 
šioje srityje sumušė pasaulinį 
rekordą: sulaukęs 157 metų am
žiaus mirė Egor Korojev. Atseit, 
supry-Jy tik sovietuose žmonės 
taip Ilgai gyvena ...

• Berlyne, Vokietijoje, buvo 
paskelbta susisiekimo nelaimių 
apsaugos savaitė. Deja, per tą 
savaitę įvyko daugiau nelaimių, 
negu paprastai'įvyksta, žuvo 6 
ir buvo sužeista 108 asmenys.

• JAV filmų mėgėjų yra apie 
3,000,000. Iš jų kiekvienas per 
metus sunaudoja po keliasde
šimt ar kelius šimtus pėdų filmų. 
Dabar filmų mėgėjai 95% filmų 
naudoja spalvotas ir tik 5% juo- 
dą-baltą filmą.

stabilizuota ar patenkinama. 
Praeities patirtis rodo, kad va
saros metu rėmėjų būrelių veik
la aprimsta ir aukų rinkimas bei 
siuntimas dalinai sustoja.

Norėtume išreikšti viltį, kad 
šiais metais aukotojai ir vasa
ros mėnesiais Gimnazijos nepa
mirš.

Jei 1956 metų lapkričio 1 d., 
naujai išrinktai, dabartinei Kr. 
Valdybai pradėjus eiti pareigas, 
Gimnazijas skolos siekė DM 
45.987,41, tai 1957 m. .gegužės 
1 dienai jos sumažėjo iki DM. 
26.243.84. Tuo pat laiku perei
tais, 1956 metais, skolų buvo DM 
18.378,28.
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•
Ateinantį šeštadienį ir sekma

dienį daug kur šio laisvojo kraš
to lietuviai minės skaudžiuosius 
trėmimus iš Lietuvos, vykdytus 
1941 metais birželio mėnesį. Mi
nės tūkstančius brangių vardų, 
baisiojo teroro perspaudoje pra
puolusių anapus geležinės uždan
gos. Minės vėlesnių ir dar bai
sesnių trėmimų, vykdytų 1946, 
1947 ir 1948 metais aukas. Mi
nės pavergtos Lietuvos žmonių 
kančias, kurios tol nesibaigs, kol 
šio šimtmečio skaudžioji rykštė 
nebus sulaužyta ir visos žmogui 
priklausančios laisvės atstatytos.

Dalyvaukime visi, dalyvauki
me gausiai. Sakykime kalbas ir 
šaukimės pagalbos ne savųjų 
tarpe. Dėkime visas pastangas, 
kad mūsų balsą išgirstų tie, ku
rie gali mūsų tautos didelėje ne
laimėje mums padėti.

•
•

Daug mūsų gražaus jaunimo 
— Mergaičių ir -vyrų paskutinį 
kartą uždaro ilgesnį laiką lanky
tų mokyklų durįs. Vieni iš jų ei
na kitur mokytis, antri savaran
kiškai duonos pelnytįs^Ųreti pa- 
šių aukštųjų mokslų viršųuių 
siekti.

Didelis džiaugsmas tėvams, 
nemažesnis ir visai lietuviškai 
bendruomenei, kad praturtėjame 
tokiais nariais, kuriems abi, 
mums taip svarbios kalbos, vie
nodai žinomos, kad mokslo pagal
ba mes galime stipriau atsiremti 
į visus šio krašto įtakinguosius 
ir juos lenkti savo tautos ir tė
vynės reikalų gynimui.

Taip pat daug tūkstančių jau
nuolių ir pavergtoje mūsų tėvy
nėje uždarys mokyklos duris. 
Vieni iš jų išeis kieti ir žinantie
ji ko siekia, bet bus nemažai ir 
komunistinių nuodų sužalotų. 
Gaila, kad ir labai trokšdami, 
męs negalėsime didvyrių keliais 
pasiryžusių eiti pasveikinti, ir 
žalojamuosius pagloboti, kad jie, 
mūsų seserys ir broliai, baisiose 
audrose grįžtų į kelią, kuris kan
kinamos tautos per šimtmečius 
nebuvo pamestas ir visą tautą 
nuvedė laisvės keliais.

Uždarys mokyklos duris ir mū
sų artimųjų vaikai baisioje so
vietinėje tremtyje, už Uralo kal
nų ir stepių platybėse. Jie visi 
nešis skaudžiausias žaizdas, nes 
tai kalinių vaikai, kurie dienom 
ir naktim grįžta mintimis į iš
plėštos tėviškės sodus ir laukus.

Taip, mokslo metai baigti. Lie
tuvos vaikai, persekiojimų pri
versti keliauja per svetimas ir 
savas žemes. Jie lenkiasi mokslo 
žibintą. Vieni jį pajėgs iškelti iki 
aukštybių, kiti nueis eiliniais 
vieškeliais. Bet visi tesėkite tė
vų žemei šventąjį pažadą — 
skintis kelius sau, bet drauge 
skinti ir platų kelią laisvai Lie
tuvai Tėvynei!

•
Šiame Dirvos numeryje spau

džiame daugiau vaizdų iš įvyku
sio Tautinės Sąjungos seimo. Jų 
bus dar ir kituose Dirvos nume
riuose, kadangi mūsų skaitytojai 
pageidauja laikraštį kiek dau
giau iliustruoti lietuviško gyve
nimo nuotraukomis.

Šia proga mes prašome visų 
savo bendradarbių ir skaitytojų,

kad turintieji tokių nuotraukų, 
kurios vaizduoja mūsų darbus, 
mūsų pasižymėjusius veikėjus, 
mums jas atsiųstumėt. Taip pat, 
kas išgalit, prie tų nuotraukų, 
prijunkit ir klišių kaštams pa
dengti vieną kitą dolerį. Klišių 
gaminimas labai brangus, ir be 
specialios paramos, kol kas mes 
to prašymo pilnai negalime įvyk
dyti. Vienok, kiek tik sąlygos 
leis, mes tą skaitytojų prašymą 
ateityje pildysime.

BENDRUOMENES 
ŽINIOS
Metraštis

JAV Lietuvių Bendruomenės 
metraščio red. J. Cicėnas infor
muoja, kad straipsnius metraš
čiui jau yra atsiuntę Audėnas, 
dr. Girnius, S. Sužiedėlis, Yla, 
Baltinis, Ignatonis, Greimas ir 
kt. Linkėjimus yra atsiuntę 
vysk. Brizgys, prel. Krupavičius, 
prof. M. Biržiška, prof. J. Ka
minskas, E. Simonaitis, Alto 
pirm. L. šimutis, V. Rastenis, 
prof. Kolupaila, inž. Vilčinskas, 
min. P. žadeikis ir kt.

Bendruomeninę dalį rengia šie 
autoriai: prel. J. Balkūnas rašo 
apie priešlokinius ir lokinius lai
kus, J. Šlepetys — apie Bendruo
menės Tarybą, St. Barzdukas — 
apie Bendruomenės Centro Val
dybą, J. Kreivėnas — apie LB 
Kultūros Fondą, W. M. Chase — 
apie LB Finansų Komisiją. Apy
gardų ir apylinkių valdybos veik
los aprašymus taip pat siunčia, 
bet šį uždavinį yra atlikusios dar 
nevisos, tad prašomos paskubėti.

Metraštis bus ne tik Lietuvių 
Bendruomenės siekimų, gyveni
mo ir darbų atspindys, bet ir mū
sų valios pareiškimas lietuviais 
išlikti. Tai bus pasisakymas už 
teisę laisvai savo tėvynėje gy
venti bei tvarkytis ir tautinės 
sąžinės balsas nutautimo grės
mei atsispirti. Be gyvųjų autorių 
žodžio, metraštyje į mus kalbės 
ir mirusieji mūsų tautos dar
buotojai.

Svarstomas ir metraščio var
das. Pasiūlyta ir šiuo metu ap
sistota prie Atšvaito.

KAS ir KUR
——I l—ll« liB 1111 III

• Lietuvos Konsulas Chicagoje 
atspaude skoningą leidinėlį ”The 
Soviet aggression against Lithu- 
ania”, parašytą min. St. Lozorai
čio. Kiek teko patirti, to leidinė
lio atspausta 2000 egz.
• Būdamas Amerikos Jungtinių 
Valstybių sostinėje, min. S. Lo
zoraitis lankėsi Valstybės De
partamente ir kalbėjosi tenai 
taip pat klausimais, susijusiais 
su Lietuvos ministerio Vašing
tone mirtimi.
• Lietuvos Ministerio Povilo ža- 
deikio atminčiai pagerbti New 
Yorko Generalinio Konsulato pa
reigūnai : J. Budrys — gen. kon
sulas, V. Stasiškis — konsulas, 
A. šimutis — vicekonsulas ir A. 
Mackevičienė — sekretorė, šalia 
padėtų gėlių, dar paaukojo Va
sario 16 Gimnazijai 75 dolerius.
• Petro Kiaulėno kūrinių paroda 
įvyksta birželio 15-16 dienomis 
Pr. Lapienės vasarvietėj, Stony 
Brook Lodge, Stony Brook, Long 
Island. Besidomintieji galės pa
matyti ir tuos darbus, kurie bu
vo išstatyti pereitą pavasarį Pa
ryžiuje ir kur jie susilaukė gra
žaus kritikė dėmesio.
• Organizacijos bei asmenys, no
rintieji sveikinti Jaunimo Kon
gresą, prašomi sveikinimus siųs
ti šiuo adresu: Jurgis Štuopis,

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 Mest 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 VVest Chicago Avė 

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

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

Bendruomenės Tarybos III sesija

JAV Lietuvių Bendruomenės 
l’arybos Iii sesija šaukiama Chi
cagoje rugp. 31 ir rugsėjo 1 bei 
2 d. Patalpas posėdžiams paža
dėjo parūpinti Bendruomenės 
Chicagos Apyg. Valdyba, ji taip 
pat atvykusius Tarybos narius 
ir priims.

Tarybos sesijos darbų tvarko-’ 
je daug svarbių klausimų: cen
trinių organų pranešimai, kon
trolės komisijos aktas, diskusi
jos dėl pranešimų ir jų tvirtini
mas, specialūs pranešimai mes 
žvilgsnį į JAV Lietuvių Bendruo
menės ateitį, bus svarstomas 
Bendruomenės Tarybos darbo 
statutas, pasisakyta dėl Ben
druomenės šventės ir ženklelio, 
išrinkti JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovai į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės 1958 m. New 
Yorke įvykstantį seimą ir kt.

Į komisiją Bendruomenės Ta
rybos darbo statutui paruošti 
yra pakviesti čikagičkiai Tary
bos nariai: J. Bajerčius, R. Ski
pitis ir M. Rėklaitis. Bendruome
nės padėčiai kritiškai įvertinti 
pakviesti niujorkietis A. Bendo- 
rius ir bostoniškis dr. J. Girnius.

Meninė PLB Seimo programa

1958 m. New Yorke įvykstąs 
Pasaulio Liet. Bendruomenės 
Seimas siejamas su dideliu ir 
svarbiu kultūriniu įvykiu. Buvo 
iškilę du siūlymai: rengti simfo
ninės lietuvių muzikos koncertą 
ir statyti tautinę misteriją, ku
rios konkursas yra paskelbtas 
Kanados ir JAV LB Kultūros 
fondų (jei konkursas reikiamo 
lygio kūrinio neduotų — tuomet 
rengti jau turimų lietuviškų kan
tatų koncertą su simfoniniu or
kestru) . .

PLB Seimo Organizacinio Ko
miteto gegužės 18 dienos posėdy 
dauguma balsų buvo pasisakyta 
už antrąjį variantą. Į pastatymo 
techninę komisiją yra pakviesti 
J. Makauskis ir kun. V. Dabušis, 
pastatymo darbams vadovaus 
Centro Valdybos narys kult, rei
kalams Čiurlionio ansamblio me
no vadovas mhz. Alf. Mikulskis.

Į Centro Valdybą yra atėjusių 
ir naujų siūlymų, su kuriais su
sipažįstama.

Kiekvienas lietuvis moka’ 
nuolatinį tautinio solidarumo 

įnašą

Lietuvių Charta yra paskelbu
si labai gražų dėsnį: "Tautinio 
susipratimo ir lietuvių vienybės 
ženklan kiekvienas lietuvis mo
ka nuolatinį tautinio solidarumo 
įnašą”. Kiekvienas atlikime šią 
bendruomeninę pareigą!

3237 So. Lituanica, Chicago 8, 
Illinois.
• Rusijoj mirė generolas Baltu- 
šis-žemaitis, kuris Maskvos 1940 
metais buvo atsiųstas į Lietuvą 
likviduoti mūsų kariuomenės.
• Gen. Stasio Raštikio atsinimų 
II tomas išeis iš spaudos liepos 
mėn. Knyga jau atspausta ir ati
duota rišyklon. Leidžia "Lietu
vių Dienų” leidykla.
• Liepos 20-21 d. Vasario 16 
Gimnazijoje, Vokietijos Krašto 
Valdyba numato sušaukti apy
linkių pirmininkų, seniūnų ir 
vargo mokyklų mokytojų suva
žiavimą, kuriame bus aptariami 
organizaciniai, lietuvybės išlai
kymo, vargo mokyklų ir kiti ben
druomenės reikalai. Numatyta, 
kad dalyvaus 60-70 asmenų. Pa
skutinis toks suvažiavimas yra 
buvęs 1955 metais.
• Vasario 16 Gimnazijoje lietu
vių kalbos ir literatūros /nokyto- 
ju nuo gegužės 15 dienos paskir
tas St. Vykintas-Povilavičius.

St. Vykintas yra 1942 metais 
baigęs Vilniaus Universiteto Hu
manitarinių mokslų fakultetą ir 
mokytojavęs nepriklauso moję 
Lietuvoje šakių ir Alytaus gim
nazijose.
• Vasario 16 Gimnazijoje nuola
tos mokytojavo 2, o protarpiais 
net ir 3 lietuvių kalbos ir litera
tūros dėstytojai. Pastaruoju lai
ku mokytojui V. Natkevičiui iš
sikėlus į Muejicheną ir mokyto
jams A. Venclauskui ir V. Snars- 
kiui išemigravus į JAV, lietuvių 
kalbos dėstytojo Vieną trumpą 
tarpą visai nebuvo. Atvykus mo
kytojui St. Vykintui, nuo gegu
žės 16 d. lietuvių kalba dėstoma 
jau visose klasėse.

Kaikurių mokslo šakų moky
tojų trūksta, tat trijose žemes
nėse klasėse tuo tarpu dėsto kitų 
specialybių mokytojai.

Gamtai ir chemijai dėstyti yra 
kviečiamas dr. Damijonaitis.
• Valdo Adamkavičiaus pastan
gomis Čikagoje Meissner Engi- 
neering Companijoje dirbą lietu
čiai suaukojo ir persiuntė ”LI- 
TUANUS” kultūriniam anglų 
kalboje išeinančiam žurnalui 
$200. Tai gražus pavyzdys vi
siems, kaip reikia rūpintis lie
tuviškais reikalais.

Aukos laukiamos ir iš kitų 
tautiečių. "LITUANUS” adre
sas : 916 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y.
• Aldona ir Genė švėgždaitės 
maloniai prašo atsiliepti buv. Jo
niškio gimnazijos drauges(us) 
ir bendraklases (ius). Kreiptis į. 
R. šomkaitę, 9 Maple Avė., 
MORRIS PLAINS, N„ J.
• žymusis lietuvių krepšininkas 
Pranas Lubinas kalbėjo Lietuvos 
Vyčių susirinkime, įvykusiame 
birželio mėn. 2 d. L'fcdi luitas, 
Statler viešbutyje. Malonfli noi;. 
siminė savo gyvenimą Lietuvoje, 
savo kalboje sustojo ties sporto 
gyvenimu nepriklausomybės lai
kais Lietuvoje. Labai įdomiai 
papasakojo apie Europos krepši
nio pirmenybes Kaune 1939 me
tais. Susirinkime dalyvavo sy 
savo žmona Mary Agnės. Lubi
nai augina sūnų ir dukrą. Abu 
pažadėjo dalyvauti Lietuvos Vy
čių seime, kuris įvyks rugpiūčio 
8-11 dienomis Statler viešbutyje, 
Los Angeles mieste. Pranas Lu
binas gimęs Los Angeles mies
te, lankęs Kalifornijos Univer
sitetą Los Angeles mieste 
(UCLA) ir Kalifornijos Univer
sitetą Berkeley mieste. Yra bai
sės teisės mokslus. Berlyno olim
piadoje jis vadovavo J. A. V-bių 
krepšinio komandai ir laimėjo 
aukso medalį. Krepšinį žaidžiąs 
dar ir dabar. Jojo adresas: Mr. 
Frank Lubin, 1891 South Man- 
hattan PI., Los Angeles 19, Calif.

Patari: kaimynui

prenumeruoti

DIRVAI

OMAIIA
PELŲ SĖJA PRIEŠ VĖJĄ
Tai pavadinimas komedijos, 

kurią gegužės 25 d. suvaidino. 
Omahos scenos meno mėgėjų bū
relis. Komedija 2-jų veiksmų; 
jos autorius ir režisierius -r Gas
paras Velička.

šiame pastatyme autorius pa
sišaipo iš vyrų neryžtingumo ir 
moterų sumaterialėjimo. Taigi, 
scenoje ir matome posėdį penkių 
vyrų, pasišovusių pastatyti ko
lonijai lietuviškus namus. Apie 
vyrų posėdį sužinojusios jų žmo
nos posėdį išardo ir namų staty
mas paposėdžiavimu ir baigiasi.

Šalia nevykusių pastangų pa
statyti lietuviškus namus, ko
medijoje dar matome senbernio 
pastangas įsipiršti jaunai, kap
rizingai gražuolei. Tiek namų 
statytojų, tiek senbernio pastan
gos baigiasi, autoriaus žodžiais 
tariant: — Pelų sėja prieš vėją.

Komedijoje vaidino: pats au
torius ir režisierius G. Velička, 
I. šarkaitė, J. Agurkis, O. Ogil- 
vytė-Kudirkienė, S. Radžiūnas, 
A. Neliubavičius, J. Petrulytė, 
V. Sederavičius, D. šarkaitė ir 
G. Kovaitė. Dekoracijos: Pr. 
Kvedaro ir Pr. Totilo. Apšvieti
mas — J. Jablonskio.

Komedija, kaip liečianti nau
jųjų lietuvių emigrantų buitį, 
yra aktuali, o drauge ir nuotai
kinga. čia daug jumoro ir sąmo
jaus, o drauge kiek sušaržuotos 
ir gyvenimiškos tiesos.

Į šį parengimą publikos prisi
rinko pilna salė. Pelno, turėta 
apie $200.00, kas Omahos sąly
gomis yra labai daug.

Nors vaidintojai turi ir savų 
piniginių sunkumų (inventoriaus 
įsigijimas), tačiau iš gauto pel
no paskyrė BALFui $25.00, ku
riuos prašo panaudoti šalpai lie
tuvių tremtinių Sibire.

KONCERTAS

Bach, Mozart, Tchaikowsky — 
tai žymūs vardai muzikos pasau
lyje. Jų ir eilės mažiau,žinomų 
kompozitorių kyrinių'^'turėjome 
progos klausyti ■ gegužės 26 d. 
Joslyn muziejaus salėje, Omaho- 
je. Debiutavo sopranas Irena šar
kaitė.

Nesiimu koncerto vertinti iš 
esmės, tačiau turiu pasakyti, kad 
eiliniam klausytojui jis suteikė 
malonų pasigėrėjimą. Už tai pub
lika nepagailėjo debiutantei gau
sių katučių, o paskutinį kūrinį 
išpildžius, dainininkės pasiseki
mas buvo atžymėtas ir puikiomis 
gėlėmis. Akompanavo Mrs. J. 
Curtis Edwards.

I. šarkaitė lanko privačią dai
navimo mokyklą jau ketvirti me
tai. Ji jau kelinti metai kai pasi
rodo solo dainomis minėjimų me
tu ir solo, giesmėmis — bažny
čioje.

Į ją buvome pratę žiūrėti kaip 
Į puikų balsą turinčią gabią mė- 
gėją-dainininkę. Tačiau šiuo kon
certu I. šarkaitė įrodė, kad ji jau 
nebe mėgėja, o kandidatė į rim
tas dainininkes. J. P.

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 SI. 

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

DETROIT Meninėje dalyje dalyvaus: so
listė Stasė Daugėlienė, okompo-

STUDENTŲ IŠVYKA — FINIS nuos kompozit. Julius Gaidelis. 
Deklamuos Bostono Dramos samSEMESTRI

Šį šeštadienį, birželio mėn. 15 
d., įvyksta Liet. Stud. S-gos De
troito. skyriaus iškyla į naujai 
įrengiamą A.L.R.K.F. stovykla
vietę prie Manchester, Mich. 
Nors nėra nustatytos iškylos for
malios pradžios, tačiau visi kvie
čiami rinktis iš pat ryto praleis
ti savo tarpe gamtos prieglobs
tyje visą dieną.

7 vai. vak. įvyks studentiškas 
laužas. Jam pasibaigus, 9 vai. 
vak. prasidės šokiai American 
Legion namuose, pačiame Man
chester miestelyje.

Visi Detroito studentai ir lie
tuviškas jaunimas bei skyriaus 
bičiuliai kviečiami gausiai atsi
lankyti.

LINDEN, MICH.
VASARVIETĖ NIDA

Orui atšilus vasarvietė Nida 
ant Lobdell ežero, Linden, Mich. 
jau pradėjo savo sezoną. Vis dau
giau atvažiuoja žmonių praleisti 
sekmadienius ir savaitgalius.

Nuo. birželio mėn. vidurio at
važiuoja ir pirmieji vasarotojai: 
A. Ramanauskienė su šeima iš 
Chicagos, L. Dūda su šeima iš 
Canados ir A. Am. Biuiėnui ir J. 
Mitkus iš Detroito.

Kviečiame visus detroitiečius 
bei kitų vietovių lietuvius savait
galiais apsilankyti, pabuvoti, ap
sižiūrėti ... ir jei kurie manytų 
vasaroti užsisakyti vasarnamius 
iš anksto.

Vasarotojai priimami ir su 
maistu. Dėl smulkesnių informa
cijų rašyti — 16228 Haviland 
Beach, Linden, Mich., arba skam
binti Linden, P.R. 4-2448 Koda- 
čiams.

BOSTON
A. L. B. BOSTONO APYLINKĖ 
RENGIA BAISIŲJŲ BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ VIEŠĄ MINĖJIMĄ

Jis įvyks birželio mėn. 15 d., 
7 vai. vakare, šeštadienį, Muni- 
cipal Building salėje, E. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Kalbės prof. K. Pakštas iš 
Washington, D. C. \ i

būrio aktorė Regina Norvaišaitė 
ir Algis Gustaitis. Taip pat gir
dėsime jauną muziką, kompozi
torių Darių Lapinską išpildant 
savo ir kitų kūrinius pianinu.

Įėjimas visiems laisvas.

Su tikra viltimi kviečiame vi
sus lietuvius taip pat organizaci
jas su vėliavomis šiame minėji
me gausiai dalyvauti. ’

NAUJA VASARVIETĖ — 
ALAUŠAS

Nuo birželio mėn. 1 d. Ignas 
Vilėniškis atidaro netoli Bosto
no — 30 mylių, prie ežero Old- 
ham Pond PembA>ke, Mass., va
sarvietę.

Graži vieta, geras paplūdymis. 
Vasarojanti šeima gauna savo 
žinion laivelį. Virtuvėje gali pa
sigaminti valgyti arba laiveliu 
pavažiavus 10 min. paežerėje yra 
užkandinės. Kasdien atvežamas 
pienas.

Iš Bostono reikia važiuoti apie 
1 valandą keliais 3, 18, 58-14. Ke
turioliktu 2 mylias pavažiavus 
sukti miškan keliu Taylor Pt. Rd. 
ir prie ežero, vila su užrašu Alau
šas.

Kambarius galima užsisakyti 
savaitėmis ar savaitgaliais.

tPtel. A N R.8384 (25)

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

Lietuvą, Latviją, Estiją.
Pilnai garantuota ir 

oficialiai
100 rublių $10.00

Pristatoma per 2 savaites
Persiuntimas atseina $5.00.

Perlaidos didžiausia suma $50.00
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.

GRAMERCY
744 BROAD STREET, 

NEVY ARK, N. J.
Licenesed and Bonded by N. J.
Statė Banking Commission 

©©@©®©©©)©©©©®

DIRVA

LAUKIA

JOSŲ TALKOS 1

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS!

D A I NORA
49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4

Telf. CHI 2107

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

Medžiagos, avalynė, vaistai, laikrodžiai, baltiniai ir kit.
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefonu Londone, CHI 2107.

Telefoniniai užsakymai automatiškr’.i įrašomi plokštelėn, todėl negali įvykti klaidų.

ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų Paprastu paštu 4-5 savaitės 
Oro paštu 1 kilogramo persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba 3 dol. 30 centų. Kiekvienas 
sekantis klg. — 9 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą.
Visi patarimai, paaiškini nai, kainoraščiai lietuvių kalboje siunčiami nemokamai.
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžiamas.
Įmokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.

Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.



Dirva' Nr. 24 * 1957 m. birželio mėn. 13 d. 3

Jaunimas
Lietuvos Jaunime, buvo lai

kas, kada keletas šviesuolių kal
nus nuversdavo, bet šiandiena 
kelių negana; šiandieną reikia 
visų ryžto ir darbo. Mūsų tėvų 
žemė guli paslika po okupacijos 
jungu, jos vaikai nyksta Sibiro 
taigose ir emigracijos materia
lizmo dumble. 0 Ji, kas diena vis 
silpstančiu balsu, šaukia:

Lietuvos Jaunimo, karštų šir
džių ir tvirtų rankų šiandieną 
reikia. Tėvų — senųjų darbuoto
jų gretos retėja ir jų pečiai jau 
nebetoki tvirti. Ko vertas tas, 
kuris motiną palieka mirties pa
tale, ko vertas jaunimas neklau
sąs engiamos tėviškės balso, už- 
mirštąs gimtą kalbą ar metąs į 
šalį mūsų garbingas tradicijas? 
Jau pribrendo laikas nors dalį 
egzistencijos kovos paimti ant 
jaunųjų pečių, jau pribrendo lai
kas atsakyti į Tėviškės šauksmą, 
ir todėl,

Lietuvos Jaunime, šių metų 
birželio 29 ir 30 dienomis Čika
goje šaukiamas Jaunimo Kon
gresas. Reikia aptarti dabartines 
mūsų problemas, išsiaiškinti ir 
susiderinti laisvinimo kovos bū
dus ir išreikšti lietuvių jaunimo 
ištikimybę kovojančiai Lietuvai. 
Susiburkim visi į šj Kongresą, 
tenelieka nei vieno prie svetimo 
krašto pastogių židinių. Stokime 
visi skaitlingai, kad prieš savo 
pranokėjus ir prieš savo palikuo
nis galėtume pasišventusiomis 
širdimis ir galingu balsu pa
skelbti: MES _ LIETUVAI!

Iki pasimatymo Kongrese,
Jaunimo Kongresui 
Ruošti Komitetas
¥ *

JAUNIMO KONGRESO 
PROGRAMA

Visi keliai veda j Chicagą, kur 
birželio 29-30 d. International 
Amphitheatre ir Morrison Hotel 
įvyksta pirmasis Amerikos-Ka- 
nados lietuvių Jaunimo Kongre
sas —r Tautinių šokių Festivalis.

Mūsų visuomeniniame gyveni
me tai yra vienas iš didžiausių 
įvykių, nes šiuo susiburimu no
rima pakreipti tautišką dvasią 
pozityviu keliu. Jaunimo Kon
grese norima atkreipti dėmesį į 
dabartines jaunimo problemas ir 
imti pirmuosius žingsnius link 
jų išsprendimo, šiame Kongrese 
norima įkvėpti entuziazmo lietu
viškai idėjai, lietuviškam darbui.

Užtikrinti kongreso pasiseki
mą jau virš pusės metų kaip ke
liasdešimt asmenų dirba plenu
me, technikinėje, programos, 
spaudos ir kitose komisijose 
svarstydami, spręsdami ir per- 
svarstydami kiekvieną detalę. O 
tų detalių begalės. Vien tik pro
gramos suplanavimui įdėtą šim
tai valandų. Pagaliau temos su
rastos, žmonės sukviesti ir pro
grama susiformuoja maždaug 
panašiai:

Pagrindinės temos (kiekviena 
paskaita apie 45 min. Diskusijų 
nebus).

1. Jaunimas ir šeima — A. 
Krikščiūnaitė.

Jaunimo ir šeimos problemos. 
Jaunimas ir veikla (organizaci
jos, sportas) ir religija ir jo tau
tiškumas.

2. Jaunimas ir aplinkos proble
mos — V. Vardys.

Kartų bendradarbiavimo pro
blemos ; lietuviško dialogo tęsi
nys. Aplinkos įtaka į - jaunimą; 
jaunimo įtaka į aplinką — tauti
niais kultūriniais ir kitais atžvil
giais.

3. Jaunimas ir ateities per
spektyvos — Br. Vaškelis..

Lietuva ateityje ir jaunimas. 
Jei Lietuva būtų išlaisvinta arti
moje ateityje ... Jei tremtis tęs
tųsi ilgesnį laiką ... Jaunimo pa
skirtis abejais atvejais.

4. Susumuojanti baigiamoji 
kalba — V. Adamkavičius.

Meilė tėvynei ir konkretūs dar
bai.

Sekcijos. Mažesnėse grupėse 
bus nagrinėjamos pagrindinės 
kongreso mintys jas pritaikant 
specializuotai šakai. Sekcijų nu
tarimai rezoliucijos bus patiek
tos plenumo uždaromojo posė
džio metu.

į kongresą
Planuojamos sekančios sekci

jos:
1. griežtųjų mokslų,
2. lietuviškos dainos ir šokio,
3. literatūros ir spaudos,
4. meno,
5. moksleivių,
6. socialinių, visuomeninių 

mokslų,
7. sporto,
8. informacinė sekcija anglų 

kalba tema: Lietuva ir lie
tuviškas, jaunimas Ameri
koje.

Bet čia paduoti tik bendri pro
gramos bruožai. Vyks dar daug 
nesuminėtų dalykų, kaip, šešta
dienį vakare šokiai didžiausiame 
pasaulyje (plotu) civiliniame na
me Merchandise Mart, sekmadie
nį, po Kongreso uždarymo, Šokių 
Festivalis, vakare banketas ir 
šokiai.

Šiuo Kongresu bus įrodyta, 
kad lietuvybė yra ne tik pareiga, 
bet ir malonumas, kad abu susi
lieja į vieną.

LITUANISTIKOS 
STUDIJOS 

FORDHAME
Šią vasarą Fordhamo univer

sitete pradedame pirmąjį litua
nistikos semestrą. Bus dėstoma 
lietuvių kalba ,istorija, literatū
ra ir lietuvių civilizacija.

Dėstys 4 nuolatiniai lektoriai 
ir 9 svečiai lektoriai. Studentai 
galės gauti 6 kreditus. Užsire
gistruoti gali ne tik studentai, 
norintieji gauti kreditus, bet ir 
laisvieji klausytojai. Laisvais 
klausytojais gali būti suaugę as
mens arba vidurinės mokyklos 
baigiamosios klasės mokiniai. Už
siregistruoti galima ir vienam 
kursui.

Iki birželio 5 d. užsiregistravo 
18 studentų. Iš jų 13 seselių ir 5 
civiliai studentai. Visi jie čia gi- 
,mę (antros, trečios eilės). Iš 
naujai atvykusių nėra nei vieno. 
Tikimasi, kad ir naujieji ateiviai 
atsiųs savo atstovus.

Paskaitos pradedamos liepos 5 
dieną ir bus rytais nuo 9 vai. iki 
1 vai. Kaikurios vizituojančių 
lektorių paskaitos bus popietinė
mis valandomis. Apie tai bus 
pranešta spaudoje.

Norintieji užsiregistruoti, tu
ri užpildyti specialią anketą, ku
ri gali būt jiems pasiųsta paštu.

Kreiptis.
Director og the Lithuanian 

Program,
Box 566,
Fordham University, 
New York 58, N. Y.

Tel. FOrdham 7-5400, Ext. 218.

PASIŽYMĖJUSIOS 
LIETUVAITĖS

Birželio 6 d. Putnam Catholic 
Academy, Putnam, Conn., įvyko 
baigimo iškilmės. Tarpe 27 šiais 
metais mokyklą baigusių • buvo 
septynios lietuvaitės: Jūratė A. 
Bernotaitė, Roma S. Bilskytė, 
Gražina M. Gulaitė, Dalia M. 
Keblinskaitė, Kristina Paproc- 
kaitė, Gražina V. Pauliukonytė 
ir Aldona Simutytė. Lietuvaitės 
kaip grupę parodė gana aukštą 
pažangos lygį moksle, iš jų tar
po buvo ir klasės pirmoji mokinė 
— Kristina Paprockaitė, kuriai 
ir atiteko garbė pasakyti klasės 
vardu atsisveikinimo žodį. Iš 
dviejų pagyrimo lapus gavusių 
abiturienčių už ypatingą pažan
gą muzikoje vienas irgi teko lie
tuvaitei — Aldonai Simutytei.

Dilomus abiturientiems išda
lino Norvvich Vyskupas B. J. 
Flanagan. Į baigimo iškilmes bu
vo suvažiavę abiturienčių tėve
liai iš New Yorko ir kitų miestų.

Visos lietuvaitės gyveno Ne
kalto Prasidėjimo Seselių ben
drabutyje Putnam, Conn., iš kur 
lankė prancūzių vienuolių veda
mą Putnam Catholic Academy. 
Be to, lietuvės seselės savo keliu 
dėstė lietuvaitėms lietuvių kal
bą, istoriją, muziką ir kitus da
lykus už akademijos ribų. Kad 
lietuvaitės parodė pažangą moks-

Iš Tautinės Sąjungos seimo banketo. Pirmoj nuotraukoj — skambina A. Smetona. Antroj — kalba konsulas P. Daužvardis. Greta 
Dr. S. Biežis ir J. Tūbelienė. Apačioj V. Braziulis ir V. Alseika. Trečioj — dainuoja A. Stempužiene. Ketvirtoj ir penktoj — ban

keto dalyvių dalis, kurių buvo virš 120. Nuotraukos Dirvos.

čių k., Gargždų vai.
Augutis Jonas, Juozas ir My

kolas, iš Utenos apskr., gimę 
1914, 1923 ir 1910 m.

Aušrotas Juozas, Silvestro sū
nus ir jo sūnūs Edvardas ir kiti, 
iš šeškinių k., Bartininkų vai.

Baltrašiūnas Jonas, iš Pasva
lio.

Banionis Vincas ir Banionytė 
Magdė.

Briedelienė-Pucevičiūtė Katrė, 
d. Antano.

Dalidavičius Petras, sūnus 
Adomo. ,

Glamba Antanas, kil. nuo 
Skriaudžių.

Glambaitė - Koloserienė Ona, 
kil. nuo Skriaudžių.

Grinčytė-Ramanauskienė Ele
na, vyras Ramanauskas Vytau
tas ir sūnūs Kymantas ir Vytau
tas, gyvenę Biržų apskr.

Jdkubenienė - Kazlauskaitė 
Agota.

Kazlauskaitė - Jakubenienė 
Agota.

Keiba Kazimieras, sūn. Jono. 
Koloserienė - Glambaitė Ona, 

kil. nuo Skriaudžių.
Lišauskas Kazimieras, sūn. 

Kazimiero.
Lukšas, Aleksas ir jo sūnus 

Aleksas.
Makštelė Juozas, .gyveno Ka

nadoje, Edmontone.
Matulionis Stanley, gyveno Ci- 

ceso, III., 1243 So. 48 Couit.
Navickaitė - Povilaitienė Mag

dalena ir sūnus Leonas.
Oželis Vytautas, dirbęs kasyk

lose Malaritic, Quebec, Kanado
je.

SKIRTUMAI TARP JAV IR RUSIJOS 
ELGSENOS

Iš Petro Daužvardžio, Lietuvos konsulo Čikagoje 
kalbos, pasakytos Tautinės Sąjungos bankete

Clevelandas yra lietuvių Me
ka: čia ilsisi Lietuvos Preziden
to Antano Smetonos palaikai; čia 
Kultūriniuose Darželiuose yra 
lietuvių tautos resistencijos ir 
kovos simboliai dėl Lietuvos lais
vės ir neprikįausomybės; čia yra 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės vadovybė; čia ir laikraščiai 
yra draugiški lietuviams ir Lie
tuvos reikalams.

Atsimenant visą šį foną ir žiū
rint į tarptautines ir Lietuvos 
problemas, suprantama pareiga 
paliesti pagrindinius taškus.

Didžiausios pasauly jėgos — 
demokratinė Amerika ir dikta
tūrinė Rusija varo propagandą 
dėl savo pasaulinių principų ir 
sistemų. Rusija naudoja apga
vystes ir dvilypumą. Amerika 
kalba apie laisvę ir padeda tau
toms kovojančioms dėl laisvės. 
Rusija irgi kalba apie laisvę, bet 
jai nė kiek nepadeda. Ji visom 
priemonėm laisvę varžo.

Jungtynės Valstybės ir jų są
jungininkai sudarė po antrojo 
pasaulinio karo visą grupę naujų 
valstybių. Ryškiausias pavyzdys 
yra skirtume tarp Pilipinų ir 
Baltijos valstybių. Amerika Pi- 
lipinus paskelbė nepriklausoma

le ir ypatingai lituanistikos da
lykuose, didelė dalis nuopelnų 
priklauso Nekalto Prasidėjimo 
Seselėms, kurios su dideliu pasi
šventimu ir pasiaukojimu lietu
vaitės mokė, globojo ir auklėjo.

valstybe. Rusija'nepriklausomas 
Baltijos valstybes — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją pavertė į savo 
vergų kolonijas. Amerika saugo 
ir padeda Pilipinams, Rusija iš
naudoja ir naikina Baltijos vals
tybes. Ji atėmė šių valstybių 
žmonėms turėtą turtą ir laisyę, 
juos pavertė valstybės vergais. 
Daugiau kaip pusė miliono žmo
nių buvo deportuota į Sibirą ir 
kitas Rusijos dalis. Likusieji 
žmonės prirakinti prie valstybės 
mašinų, suvaryti į kolektyvinius 
ir valstybinius ūkius. Jie turi 
dirbti vergų darbą Rusijai, kada 
patys neturi reikalingų drabužių 
ar maisto. Džiova juos kankina 
kaip siaubas. Geriausi įrodymai 
yra laiškai iš Lietuvos su prašy
mais rūbų ir vaistų. ■

Įvykiai su paskolos lakštais 
yra naujausi Rusijos darbų pa
vyzdžiai. Per prievartą jie įbruk
ti žmonėms atimant jų paskutinį 
skatiką, dabar paskelbti negalio- 
jantieji. Tuo pačiu laiku vėl per 
prievartą parduodami nauji pa
skolos lakštai. Vėliau, žinoma, ir 
jie negalios, žmonės neturi iš ko 
pirkti rūbų ir maisto, bet jie pri
valo pirkti paskolos lakštus.

Tokia kolonizacija ir toks žmo
nių alinimas, koks vykdomas 
Baltijos valstybėse, niekur ne
sutinkamas šiapus geležinės už
dangos. Baltijos valstybės yra 
geriausias pavyzdys koegzisten
cijos, kurios sovietai taip nori ir 
siūlo laisvam pasauliui. Jie nori 
išlaikyti pavergtas tautas ir tuo 
pačiu dar kitas pavergti. Jie nori' 
iš laisvų valstybių išgauti prita
rimą savo nusikaltimams.

Reikia labai abejoti ar jiems 
pasiseks. Amerika ir kitos vals
tybės gerai žino sovietų klastą 
ir jų planus. Pavyzdžiui, prieš 
kelias savaites kalbėjęs Valsty
bės sekretorius Dulles pareiškė: 
"žmonės Kremliuje paglemžė... 
nepriklausomybę tuzinui valsty
bių ... Mes smerkiam ir einam 
prieš jų imperializmą ..

Būtų didžiausia neteisybė ir 
neatleidžiamas išdavimas jei 
laisvos ir save gerbiančios tau
tos teisiniai perleistų vagims jų 
pagrobtą turtą ir po tokiu susi
tarimu padėtų savo parašą. Bet 
toks pasielgimas neįmanomas.

Mes, lietuviai, ir žmonės iš ki
tų sovietų pavergtų tautų' turim 
visad būti pasiruošę ir visad lai
ku iškelti tragišką mūsų krašto 
likimą. Mes turimi laiku išaiškin

ti sovietų užmačias tiems, kurie 
jų nežino ir kurie kai kada pati
ki jų netikra daina.

Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių likimas yra tokioj padėty, 
kad jis gali būti perkeltas j po
litines diskusijas tarptautinėse 
tribūnose. Iš teisinės pusės šios 
valstybės vis dar yra nepriklau
somos, bet sovietų okupuotos, Jų 
oficialūs atstovai veikia Jungti
nėse Amerikos ir kitose laisvose 
valstybėse. Joks tarptautinis or
ganas nepripažino, kad jos pri
klausančios sovietams. Sovietai 
jas kontroliuoja tiktai jėga, vi
siškai nežiūrėdami į tarptauti
nius įstatymus ir lietuvių tautos 
norą.

Tarpautiniai įstatymai ir įsta
tymus respektuojančios valsty

bės pripažįsta Lietuvos nepri
klausomybę. Lietuvių tauta nori 
ir reikalauja laisvės bei nepri
klausomybės.

Red. pastaba. Didžioji Cleve
lando spauda, konsului P. Dauž- 
vardžiui esant Tautinės Sąjun
gos seime, tos kalbos esmingiau
sias ištraukas atspausdino ir tuo 
patarnavo Lietuvos laisvės bylai.

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinio Konsula

to New Yorke paieškomi asme
nys:

Ališauskas Vincas, sūn. Jono, 
inžinierius.

Andrijauskas Antanas (An- 
drews), sūn. Mykolo, iš Maciui-

Pakalnis-' Vytautas-Arvydas.
Pocius Stasys, sūn. Benedikto, 

iš Indrėtiškių k., Luokės parap.
Povilaitienė - Navickaitė Mag

dalena ir sūniš Leonas.
Pruselaitis Antanas, sūn. Pra

no, iš Marijampolės vai.
Pucevičius-Pocius Jurgis, sūn. 

Antaio.
Purlys Rapolas, sūn. Kazio, iš 

Balninkų vai., Ukmergės apskr.
Ramanaunskas Vytautas, sūn. 

Jono, iš šakių apskr.
Vonžodas Povilas, sūn. Stepoi 

ir Jadvygos y
Jieškomieji ar apie juos turin

tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y

KADA JŪS ILSITE... 

ATSIGAIVINKITE 

UGNIM VERDAMU 

STROH’S ALUMI!

Jums patiks

The Stroh Brewery Co. Detroit 26, Michiganšviesesnis!yra
Dabar už vietines kainas!

Pavėsis, gamakas ir šalta dėžutė Stroh’s 
alaus lengvai pasiekiama. Koks puikus 
būdas praleisti vasaros popietį' Stroh’s 
turi lengvą, skanų, daugiau gaivinantį 
skonį... tik Amerikoj ugnim verdamas 
alus — verdamas prie 2000 laips. Kada 
jūs ilsitės ... atsigaivinkite su geriau
siu ... Stroh’s!



4 — Dirva' Nf. 24 * 1957 m. birželio mėW. 13 d.

j atėjo laikas perkratyti mūsų są- 
žinę.ir savęs rimtai atsiklausti — 
Kuo aš padedu Lietuvos laisvės 
prikėlimui ir lietuviškumo išlai
kymui?

Eilinis lietuvis, per metus pa
aukojęs dolerį rėkte rėkia — O 
kodėl mūsų neremia bankininkai, 
daktarai, advokatai, amatininkai 
ir kiti.

Ar galime laukti, kad mūsų 
profesionalai ir amatininkai šir
dingai remtų, kad mes patys daž
nai praeinam jų duris ir ęinam| 
pas svetimus? Ar mes manom,i 
kad elgiamės dorai ir sąžiningai ? 
Štai mūsų didžiausias trūkumas. 
Mes neremiam profesionalus ir 
amatininkus, neišauginam pasi
turinčių lietuvių, kurie galėtų 
rimtai padėti mūsų lietuviškuose 
reikaluose.

Šios klaidos nebūtų taip skau
džios, jeigu jos būtų nepataiso
mos. Kada matai savo brolį įsi- 

mą, kad reikia dėti visas pastan- raizgusį į pinkles ir jam patari 
gas, kad jos lietuviškos ir išlik
tų. i

Dažnai mes pudedam milionus 
į svetimą aruodą, o savo reika
lams negalim sudėti ir 5 milionų. 
Savo laikraščius ir radijo valan
dėles paliėkam ubagų stovyje ir 
labai raivydamiesi duodam pėn- 
kinę sakydami daug priekaištų, 
kokį jūs tiems pasišventusiams 
leidėjams sudarote malonumą ir 
prabangą. Tiems, kurie dirba ne
mokamai arba pusdykiai apleis
dami savo šeimas .aukodami sa
vo visą liuoslaikį, kad tik lietu
viškas žodis, lietuviškas raštas, 
lietuviškas susipratimas neiš
nyktų iš mūsų gyvenimo. Ar ne-

AR SAVAS PAS SAVĄ YRA TIK 
TUŠČIAI SKAMBANTIS ŠŪKIS, AR 

JĮ REIKIA ĮGYVENDINTI
P. J. ŽICRYS

Per visą eilę metų, aš, kaip ir 
tūkstančiai mūsų išeivijos lietu
vių klausiau mūsų prakalbių, 
skaičiau ilgiausius straipsnius ir 
knygeles, ir su maža išimtim, 
visur radau ir randu perpildyta 
perdėtos panegerikos ir nepa
grįstų pagyrų.

Suprantama, kad nuolatos sa
ve peikiant, pagaliau nors ir iš 
dalies gali tokiu tapti, kokiais 
save perstatom. Bet save giriant 
reikėtų prisilaikyti lygsvaros ir 
skaitytis su esamais daviniais.

Aš pats dažnai rašiau ir rašy
siu apie mūsų didelius nuveiktus 
darbus Lietuvos laisvės laikotar
py, nes jie yra paremti nepalau
žiamais daviniais. Bet šį kartą 
esu priverstas prabilti apie mūsų 
trūkumus ir atkreipti mūsų dė
mesį ne tuom sumetimu, būk esu 
geriau nusimanantis, ar tai užsi
pelnęs pamokslininko titulo, bet 
daugiau, kad nors iš dalies mano 
žodžiai pasiektų mūsų brolius ir 
sumažintų mūsų tas klaidas, ku
rios yra lengvai pataisomos ir 
kurių išvengimas atneštų vi
siems lietuviams pelną ir gerovę7.

laikyme. Per virš 16 metų buvo 
dedama pastangos surinkti nors 
5 milionus dolerių Lietuvos iš
laisvinimo reikalams. Bet mes 
duodam tik likučius, kurie atlie
ka nuo atostogų, karčiamos ir 
kitų įstaigų rėmimo, kurios tie
sioginiai priklauso svetimie- 
siams. Vieną dieną jos atsisuks 
prieš patį aukotoją lietuvį, kaip 
jau daug kur tas įvyko.

žiūrėkit, per 57 metus lietu
viai yra sudėję bažnyčių ir vie
nuolyno statybai per 500,000,000, 
o nepasirūpino, kad jų valdymas 
būtų garantuotas lietuvių ran
kose. čia nieko nesakau, kad jos 
nereikalingos, bet keliu klausi-

kalinga remti savus, nes kitaip 
neturime moralės teisės iš jų 
reikalauti paramos. "Ranka ran
ka plana” — čia labai tinkantis 
pasakymas.

Jeigu norime, kad ateityje 
skambėtų lietuviškas žodis ir ne
išnyktų lietuviai JV išeivijoje, 
tai paskirkime tam tikrą sumą 
per metus palaikymui mokyklų, 
laikraščių, išleidimui knygų, iš
laikymui meno grupių (kurias 
dažnai panaudojam mūsų reika
lų reklamai, bet retai paremiam, 
pavyzdžiui Čiurlionio Ansamb
lis. Didelį dėmesį reikia skirti 
radijo valandėms, kurios, jeigu 
gautų tinkamą paramą, vieton 
smulkių apgarsinimų, galėtų pa-

gerinti ir įvairinti savo progra
mas, gintų Lietuvos laisvės bylų 
reaguojant prieš mums nepalan
kius laikraščius, komentatorius. 
Čia gera priemonė supažindinti 
amerikiečius su Lietuvos siekiais 
ir atliktais darbais.

Tat lietuviai, savas pas savą! 
Ir tegul ta.s nelieka vien tik tuš
čiu šūkiu, bet gyvenime įvykdy
tų veiksmu ...

ANTROJO
PASAULINIO KARO

PABAIGA

KAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!
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"SAVAS PAS SAVĄ”

Mūsų didžiausia silpnybė tai 
trūkumas solidarumo. Kada mes 
esam varge ar bėdoje, tuoj krei
piamės pas savą ir net reikalau
jam ir jam primenam, kad tai jo 
šventa pareiga lietuvį remti. Jei 
jo neriamiam, tai jis tuoj ap
šauks tave išgama, iskariotu, iš
daviku, aukso veršio garbinto
ju ir kitais bažnyčios nepriimtais 
apkrikštinimais. Bet kaip tik šis 
brolis savus reikalus apsirūpina, 
tai jau kitą dainą dainuoja. Jo 
žmona, jis pats ir vaikai jau ne
silanko pas lietuvį daktarą ligos 
metu, bet šuoliais bėga pas Jos- 
kę, kurio nuopelnų lietuviams vi
siškai nematyti.

Šis mūsų brolių trūkumas bū
tų atleistinas, jeigu iš mūsų tar
po nebūtų pasirinkimo. Bet šian
dien visose lietuviškose kolonijo
se yra pakankamai gerų daktarų 
ir net specialistų, pas kuriuos 
patys amerikiečiai kreipiasi. Bet 
mūsų lietuvis vis dar nėra pri
mityvaus kaimiškumo atsikra
tęs, tebemąsto senoviškai: — 
Kas svetima, tai gera!

Taip mūsų Clevelande, kaip ir 
visur kitur, yra pakankamai ge
rų advokatų, namų pardavėjų, 
amatininkų: dažytojų, mūrinin
kų, dailydžių ir kt. Bet didžiuma 
mūsų lietuvių šuoliais bėga pas 
svetimus, o dar ypatingai pas 
žydelius. Kada papuola į bėdą, 
tai atbėgęs pas lietuvį advokatą 
maldauja pagalbos ir labai išrei
kalauja, kad jam kaip lietuviui, 
pusdykiai patarnautų. O kai tu
ri rimtą bylą, kur sukasi didelės 
sumos, tai bėga pas žydelį. Jeigu 
reikia mformačijos pas namų 
pardavėją, tai jis ieško lietuvio, 
kada reikia namą pirkti, apdrau
sti, tai bėga pas svetimą, kuris 
dažnai atstovauja tą pačią fir
mą, kurią ir jo draugas lietuvis. 
Kada reikia apdraudos, tai negi 
jis dėsis su SLA, SLRKA ar kita 
lietuvių organizacija?

Ne, nes jo supratimu ten pri
klauso beraščiai ir nesusipratė
liai. Bet šis "mandrapypkis” ne- 
pamąsto, kad tik dėka šiems be- 
raščiams ir jų solidarumui, Lie
tuva tapo laisva ir sukūrė gali
mybes ir šiam mandrapypkiui iš
simokslinti.

Pas mus yra visa eilė gerų sa
vų kepyklų, krautuvių, mėsinių. 
Ir jos laikosi, palyginti tik ma
žam lietuvių nuošimčiui jas pa
laikant. Ir tik dėl to, kad jose 
gali pirktis lietuvišką maistą, 
kurio nėra kitose krautuvėse. 
Mūsų bankas, kad ir gerai gy
vuoja, galėtų dešimts kartų bū
ti didesnis, jeigu visi jį remtu
me. Suprantama, yra tokių, ku
rie gyvena atokiau ar kitos kū- 
rios sąlygos juos priverčia kitur 
dalyvauti, bet vistiek mes nete- 
miam, kaip kad priklausytų.

Mūsų didžiausias apsileidimas 
tai yra grynai lietuviškumo pa-

kaip iš jų išsinarplioti, iš jo daž
nai susilauki tik neapykantos, 
tai kyla klausimas, 
patys esame savo 
priešais. J

Baigiant prašau 
remti senas lietuvių organizaci
jas, neš kitaip SLA, SLRK tur
tai ir visos eilės kitų lietuviškų 
organizacijų ateity tarnaus ne 
lietuvių' reikalams, bet svetimų
jų. Taip pat patartina, kad tie, 
kurie vadovauja bažnyčių reika
lams, taip pat išsireikalautų sau 
vadovaujamų vietų, surastų bū
dus ir priemones, kad lietuvių 
turtą apsaugotų nuo svėtimų pa
veldėjimų. Ypatingai mums rei-

ar ne mes 
didžiausiais

savo brolių

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 800 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 i visus pasaulio kraštus.

IV. WENCK PRIE POTSDAMO

Generolas Wenck pasilenkė virš žemėlapio. Sprendimas bu
vo padarytas: jis turi prasiveržti j šiaurės rytus ir susirišti su 
9-ąja gen. Busse armija, kuri buvo apsupta į pietryčius nuo Ber
lyno, kad ties Potsdamu apsuptieji junginiai galėtų prasilaužti. 
Galbūt net ir Reicho sostinėje kovojantiems kariams susidarytų 
galimybė išsiveržti. Frontas turi būti laikomas šimtams tūkstan
čių pabėgėlių ir nesuskaitomam kiekiui sužeistųjų, kad jie su
skubtų persikelti per Elbę.

"Kai mes tai įvykdysime”, pasakė Wenckas savo štabo 
šefui pulk. Reichhelm, "trauksimės prie Elbės ir perduosim mūsų 
armiją amerikiečiams. Tai yra mūsų paskutinis uždavinys”. 
Wenckas turėjo veikti prieš Vyriausios Kariuomenės Vadovybės 
įsakymus.

apsaugos jus taip pat, kaip ir namie.

BY THESE NON-PROFIT HOSPITALS.

O C I A T I O MST

IN NORTHEASTERN OHID
Amherst 
Ashtabula General 
Corey at Chardon 
Brown Memorialai Conneauf 
Elyria Memorial 
Geneva Memorial 
St. Joseph af Lorain 
Allen Memorial at Oberttn
Lake Coaaty Memorial at PainesvUh

savo
Blue Cross

N amuose ar kelionėje, Blue Croaa apsaugo jus nuo nenumatytų ligo
ninės išlaidų.

Yra daugiau negu 6,000 Blue Cross ligoninių, nuo krašto iki krašto, ku
rios duos jums pilną patarnavimą — be piniginio užstato ir rūpesčio dėl 
kainos. .

Pilnas patarnavimas, pagal jūsų kontraktą, yra duodamas ir Cleveland 
Blue Cross apmokamas tiesiai į jūsų ligoninę.

Nešiokitės savo Blue Cross kortelę visada su savim. Kada keliaujat, esat 
atostogose ar biznyje. Ji

■ ■
(f >

■ ■
IN CLEVELAND
Boofh Memorial 
Cleveland City 
Cleveland Clinie 
Florence Crittenton Home 
Evangelical Deaconess 
Fairview Park
Foresf Hill 
Grace
Jevvish Convalescenl 
tųtfieran
Mt. Sinai

SPONSORED

Polyclinlc IN THE SUBURBS
St. Alexit Bay View Hospital
Saint Ann Bedford Municipal
St. John't Berea Community
St. Luke's Doctors
St. Vincent Charify Euclid-Glenville
Mary B. Talbert Garfield Heights
University (Babies and Huron Road

Childrens, Hanna House, Lakewood
Lakeside, MacDonald House) Marymount

Woman'i Rainboet

AL S E R V 1 C E A S

Aušo balandžio 26 dienos rytas. Jauni XX-o armijos kor
puso kariai, vadovaujami gen. Koehler, plakančiomis širdimis sė
dėjo pasiruošę puolimui tarp Belzig ir Brandenburg. Kiekvienas 
iš jų žinojo apie ką reikalas eina. Jie visi matė išvargusias pabė
gėlių vilkstynes, slenkančias vakarų kryptimi. Baimė moterų ir 
vaikų veiduose, kurie jau savaitėmis kentėjo rusų lėktuvų perse
kiojimus, dažnai net artilerijos ugnies antpuolius, dar kartą davė 
drąsos jauniems kariūnams ir Reicho tarnybos vyrams.

— Taikinys 11, visa baterija. Ugnis! — įsakė baterijos 
vadas.

— Šarvuočiai — pirmyn! — pasigirdo tankų komendantų 
ausinėse.

— Rikiuotis! — įsakė kuopos vadas.
■ Wencko armijos XX-asis armijos korpas rinkosi paskuti

niam puolimui.
Rusai netikėjo savo akim, kai tą ankstyvų ir gražų pavasa

rio rytą staiga prieš juos atsirado vokiečių kariai. Karas jiems 
buvo kaip ir pasibaigęs: jie telaukė malonaus pasivaikščiojimo 
iki Elbės. Jie iš anksto džiaugėsi kiekvienu naujai užimtu kaimu 
ir grobiu, kuris papuls į jų rankas.

MG-42 tarškėjimas pažadino rusų majorą. Vienu šuoliu jis 
atsirado prie lango. Jo sanariai sustingo nuo vaizdo, kurį jis pa
matė. Arklių vežimai didžiausioj išgąsty lėkė iš kaimo. Jo bata- 
lijono kariai, be jokios tvarkos, bėgo į visas puses. Visur stovėjo 
automatais ginkluoti vokiečiai ir šaudė kiek tik ginklai išnešė. 
Netrukus majoras buvo nuginkluotas. Kelios dienos prieš "didžio
jo tėvynės karo” pabaigą jis tapo vokiečių belaisviu.

Nusiminę, be vilties, prislėgti sėdėjo jie vienam kamba
rėly: dvi jaunos moterys, trys maži vaikai, keletas senukų, šėto
niškas "Frau komm” (moterie, ajzūk) skambėjo dar jų ausyse. 
Kaip viesulas iš stepių tas viskas užliejo juos. Akys jau ašarų 
pritruko. Jie nieko kito nelaukė, kaip kad užremtos durys būtų 
raudonarmiečių šautuvų buožėmis sudaužytos.

Staiga girdi jie šautuvų šūvius, rusų rėkavimus, šimtų 
batų kaukšėjimą.

Jie visi metėsi ant grindų ir teatsistojo kai išgirdo vokiečių 
komandos žodžius. Drebančiomis rankomis senukas atidarė duris, 
išbėgo gatvėn, krito ant kelių ir apkabino vokiečių karį. Iš visų 
užkampių, palėpių ir slėptuvių pradėjo rodytis žmonės, dėkingai 
glebeščiavo savuosius ir didžiausiu skubotumu bėgo j Vakarus.

Baisias scenas pergyvėno Węnk armijos vyrai. Jie jau 
anksčiau matė pabėgėlių išgąsti. Jie buvo matę badu mirštančius 
vaikus. Tačiau ką jie pamatė paskutinio puolimo metu, to žiauru
mo nebegalima beaprašyti. .

— Praktiškai mums nebereikėjo jokių įsakymų duoti. Ka
riai patys viską matė’ir galvojo apie tūkstančius, kuriuos jie dar 
gali išgelbėti, — pasakoja šiandien Wenckas. — Vaizdas buvo bai
sus. Daliniai turėjo paplenčiais pirmyn žygiuoti, nes viskas buvo 
užsikimšę. Tačiau žmonės dar kartą įgavo vilties.

Vis garsiau girdėjosi rusų artilerijos šūviai. Jų lėktuvai 
skraidė virš kovos srities ir mėtė tūkstančius atsišaukimo lapelių, 
kurie vokiečiams nieko gero nežadėjo. Viename iš jų vokiečių kal
boje buvo rašoma:

— Rokossowskis jau stovi prie jūsų durų!
Vien to vardo pakako, visiems likusiems gyventojams iš

gąsdinti, — toks garsas sklido apie jo armiją.
Visi keliai vakarų kryptimi greitu laiku užsikimšo veži

mais, pakrautais kas po ranka pakliuvo, pilnais vaikų ir senelių.
Sekančios dienos buvo baisiausios. Vidurnakty pradėjo ar

tėti rusų tankai. Jau vien nepaprastas jų triukšmas kėlė baimę. 
Rusų pėstininkai, sėdėdami po 15 ar 20 ant kiekvieno šarvuočio, 
atrodė kaip laukiniai. Jie šaudė iš šautuvų ir automatų į visas 
puses. Daugumas buvo azijatai. Jie kasdien gaudavo degtinės nor
mą, be to, rado ir vokiško alkoholio. Didžioji jų dalis buvo nuolat 
girti.

Balandžio mėn. 26 dienos popietis. Wencko armijos XX-to 
korpuso puolimo smaigalys pasistūmėjo 18 klm. į šiaurės rytus. 
Miškingose apylinkėse pasipriešinimas mažesnis. Netikėtumas yra 
per didelis. Didžiuma rusų pajėgų ruošiasi paskutinei kovai dėl 
Berlyno. Be to, miškuose jiems yra sunkiau sutraukti didesnes 
šarvuočių pajėgas.

Beelitzo ligoninė Mark Brandenburgo miškuose. 3000 su
žeistųjų, gydytojai ir slaugomasis personalas prieš tris dienas 
pateko į rusų rankas. Sovietų priekiniai daliniai, palikę sargybas, 
žygiavo toliau.

Vokiečių žvalgybos šarvuotis atsiranda prie vartų. Trys 
rusų sargybiniai sėdi mažame namelyje. Kol jie pastebėjo kas čia 
darosi, jau stovėjo vokiečių kariai duryse.

Po akimirkos visi telefono ryšiai su rusų štabu nuplauna
mi. Sovietų dalinius nebegalima beperspėti. Per kelias minutes 
visa didelė ligoninė užimama.

Gen. Wenck pasakoja:
— Mūsų puolimas rusus nustūmė pro Beelitz ligoninės šalį. 

Kai mes į ligoninę įvažiavom, iš langų žiūrėjo nustebę sužeistieji 
ir seserys. Jie veik netikėjo, kad prieš juos stovėjo vokiečių kariai. 
Jie girdėjo kovos triukšmą, bet nežinojo, ką tas reiškia. Kai pa-
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Pabaltijys be sovietų...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tinę propagandą varyti sovieti
nėmis bangomis. Gyventojų juk 
negalirfia maitinti melais, pali
kime tai supuvusiems vaka
rams ...

Pranašas Chruščiovas net ti
kėtis negalėjo, kaip jis paveiks 
JAV tautą su savo drąsiuoju tei
gimu, jog dabartinių gyventojų 
anūkai gyvensią jau socialistinė
je sistemoje... Viso krašto

spauda atitinkamai reagavo. Vie
ni piktinosi, kiti nurodinėjo j 
Ameriką, kaip pašėlusiai didelio 
gyvenimo standarto kraštą (ne
gi tai vestų j komunizmą?), treti 
džiaugėsi, kad, matyti, Nikita 
nenori karo su mumis, nes kaip 
gi po maždaug 50 metų tikėtis 
taikingo sistemos apsivertimo 
šiame krašte ?

Milionus skaitytojų pasiekiąs 
Lippmanno žodis, kaip įprastai,

matė, jog tai tikrai vokiečių daliniai, ėmė riedėti ašaros iš akių. 
Jie jautė: dabar mes iš čia išvyksime. Dabar dar turime galimybę 
išsigelbėti.

Per tas tris dienas rusai buvo gan korektiški. Tik gydyto
jai ir slaugomasis personalas turėjo nsuiimti antpečius bei rango 
ženklus. Jie nužygiavo toliau palikę sargybas, — pasakoja Wenck.

— Mes pažadėjom ligoninės šefui, jog armija viską padarys, 
kad sužeistieji kaip galima greičiau būtų išgabenti. Visi, kurie 
tik galėjo paeiti, turėjo tuojau išvykti vakarų kryptimi.

Prasidėjo lenktynės su laiku. Visos tinkamos mašinos, sunk
vežimiai, net vienas sanitarinis traukinys krovė sužeistuosius ir 
gabeno į Barby prie Elbės. Kadangi anglai-amerikiečiai, dėl neži
nomų priežasčių, jau prieš tris dienas buvo sustabdę oro puolimus, 
o taip pat rusų kovos lėktuvai šioje srityje nesirodė, tai ligonių 
perkėlimas praėjo palyginamai tvarkingai. Mašina paskui maši
nos riedėjo į vakarus, tuo tarpu kai vokiečių puolimas kilometras 
po kilometro stūmėsi pirmyn. Kai sužeistieji radosi saugioje vie
toje, buvo įmanoma išgabenti net didelį kiekį taip labai reikalingos 
sanitarinės medžiagos.

Balandžio 27 d. puolančių divizijų smaigalys dasistūmė iki 
Ferch, pietuose nuo Potsdamo.

XX-asis armijos korpusas pasiekė Ferch. Visomis prie
monėmis sudarykite ryšį ir prasimuškite prie 12-os armijos.

Ši radijo-telegrama pridavė jėgų Potsdame apsuptiems ge
nerolui Reimann ir jo 20000 karių. Jie visi pasiekė Wencko armiją 
ir tapo prie jos priskirti.

Armijos specialisto Girard ("dešinėj) byla jaudina amerikiečius, 
kurie vis negali dovanoti japonams, už paskutiniame kare įvykdy

tus žiaurumus. Greta jo japonas advokatas I. Hayaski.

vertindamas Chruščiovo pasiro
dymą, vengė pasmerkti sovieti
nius tauškalus, išryškinti laisvo
jo pasaulio nusistatymą ir ... 
ieškojo geros valios deimančiu
kų.

Jo nuomone, anas tik patvirti
nęs, jog nebus nei karo, nei kokio 
nors susitarimo. Girdi, karas, 
kaip tautos politikos ginklas, 
esąs jau išjungtas, o Nikita toli 
pažengęs nuo stalininio imperia
lizmo, kai žadąs tautai tam tik
rą laisvę...

Ir žmogus vėl stebies — kaip 
toji sovietinė propaganda meis
triškai sugeba nuodyti žmonių 
protus!Wencko armijas štabas pranešė pirmuosius pasisekimus. 

Tuo metu, kai ant Fiurerio bunkerio sproginėjo rusų artilerijos 
sviediniai; tuo metu, kai rusų daliniai slinko vis arčiau Berlyno 
centro, Vyriausios karinės būstinės informacijos žinybos karinin
kas priėmė Wencko armijos pranešimą.

žaibo greitumu žinia pasklido bunkeryje: — Wenck stovi 
jau prie Potsdamo!

Ar Reicho sostinės likimas nebus paskutinėje minutėje pa
keistas ?

Dar kartą vilties kibirkštėlė sužadino prislėgtuosius.
Jei Wenck įstengė Potsdamą pasiekti, tai jis gali iki Ber

lyno prasiveržti. Ir jei Wenck Berlyną pasieks, tai bus jau netoli 
ir 9-oji gen. Btfsse armija.

— Padėtis lemiamai pasikeitė mūsų gerovei. Amerikiečiai 
žygiuoja Berlynan. Karas įgaus visai kitą kryptį. Nežiūrint aukų, 
Berlynas turi būti išlaikytas, kol atvyks Wencko armija!

Tai buvo mintys, kurias skelbė Dr. Naumann, propagandos 
ministerijos valstybės sekretorius. Iliuzija, kurios laikėsi visi esan
tieji fiurerio bunkeryje ir daugelis kitų, sėdintieji rūsiuose bei 
požeminio traukinio tuneliuose.

Berlyno gyventojai buvo dar kartą Goebbelso bei jo tarnų 
viltingomis propagandos frazėmis klaidinančiai papenėti.

— Pone generole, Wehrmachto pranešimas!
Vyriausioje 12-os armijos būstinėje karininkas sukinėja 

didelį radijo aparatą. Gen. Wenck ir jo štabo karininkai netiki sa
vo ausimįs. Iš garsiakalbio sklinda pranešėjo balsas:

— Vyriausioji kariuomenės vadovybė praneša: Didvyriš
koje Berlyno kovoje dar kartą viso pasaulio akyse išryškėja vo
kiečių tautos likiminė kova prieš bolševizmą. Kai dar iki šiol isto
rijoj nebuvusio sunkumo grumtynėse sostinė ginasi, mūsų pajė
gos prie Elbės atsiiko nugarą amerikiečiams, kad puldami paleng
vintų Berlyno gynėjams. Iš vakarų mestos divizijos, sunkiose ko
vose plačiu frontu atstūmė priešą ir pasiekė Ferch.

Nustebę žvelgė gen. Wenck ir jo štabo šefas pulkininkas 
Reichhelm vienas į kitą. Staiga gen. Wenc.k nebeišlaiko:

— Jei taip lengvabūdiškai mūsų pasisekimai į pasaulį iš- 
trimituojami, rytoj mes nebepajėgsime nei žingsnio pirmyn pa
žengti. Rusai mes visas turimas pajėgas prieš mus.

Kovojančios armijos užnugaryje buvo viskas daroma padėti 
sužeistiesiems ir pabėgėliams pasiekti Elbę. Tačiau tai ne kelių 
valandų darbas. Porą dienų priekinės linijos turėjo būti išlaikytos.

Į pietus nuo Berlyno apsuptoji 9-oji generolo Busse armija 
ruošėsi prasilaužimui. Wenck surado rusų linijose silpną vietą. 
Čia turėjo pavykti abiejų armijų susijungimas.

Ir štai šis pranešimas.
Savaime suprantama, kad ir priešas girdėjo Wehrmachto 

žinias.
Aišku buvo kas tuoj įvyks.

Jau sekančią dieną rusai sutraukė papildomas pajėgas ties 
įlaužtu frontu. Iki šiol puolusios divizijos turėjo sunkiai gintis 
nuo daug stipresnio priešo. Padėtis fronte darėsi vis sunkesnė. 
Rusai puolė be pertraukos. Išvargę Wenck armijos vyrai gynėsi 
kietai ir įnirtę.

Kodėl dar kovojo vokiečių karys? Jis visur matė — tarp 
Elbės ir Spree, Havel ir Muldės upių — mases išvargusių žmonių, 
skubančius į Vakarus ir todėl laikė Rytų frontą, tikėdamasis tuo- 
mi duosią laiko pabėgėliams iš Rytprūsių, Silezijos, Wartegau ar 
Pomeranijos pasiekti laisvę. 300000 pabėgėlių tomis valandomis 
fronto dengiami judėjo Elbės link. Buvo reikalinga evakuoti tarp 
70 ir 100,000 sužeistųjų. 9-tos armijos 30,000 karių turėjo dar 
prasilaužti. Visa tai ir buvo kovos prasmė jaunos 12-tos armijos, 
kuri jautėsi likiminiais ryšiais susijungusi.

Sunkiausią naštą turėjo Koerner, Scharnhorst ir Von Hut- 
ten divizijos. Jos laikėsi nepajudinamai. Tačiau šiaurinis sparnas 
tapo įlaužtas. Žukovo armijos daliniai prasiskverbė į miškus ties 
Leehnin. Tik dideliu vargu Schill divizijos daliai pavyko įsilaužimą 
užsklęsti.

Wehrmachto pranešimo pasėkos buvo nebepataisomos. Vo
kiečių puolimas tapo sutabdytaš .

Ką atneš sekančios valandos?
(Bus daugiau)

Dvynių viešnagė Suomijoje
Chruščiovas su Bulganinu ke

liauja svetur ne tuščiai ir ne be 
konkrečių planų. Juo labiau jie 
grįžta Maskvon su apčiuopiamais 
pasiekimais. Ir pereito savaitga
lio "dvynių” apsilankymas Hel
sinkyje turėjo tikslą padaryti 
tam tikrų įspėjimų tiek pačiai 
Suomijai, tiek jos skandinaviš
kiems kaimynams.

Savo kalboje suomių - sovietų 
bičiulių d-joje Chruščiovas ne
dviprasmiškai pasisakė prieš 
skandinavų kraštų šliejimasi 
prie vakarų kraštų valstybių 
blokų, kitaip tariant, jis išreiš
kė savo nepasitenkinimą dėl Da
nijos bei Norvegijos dalyvavimo 
NATO.

— Venkite ryšių su vakarais 
ir būkite neutralūs, — štai ką 
pasiūlė Kremliaus bosas, šalia 
įspėjimų, sovietiniai svečiai su
tarė toliau plėsti prekybinius ry
šius su suomiais, užsakyti laivų 
bei mašinų, na, o šaltieji suomiai, 
kaip ir reikėjo laukti, svečius 
priėmė šaltai.

Chruščiovas Helsinky šiomis 
dienomis pareiškė — visa Pabal
tijo sritis turėtų virsti visiems 
laikams neutralia — ir taikos 
zona.

Turbūt, ryšium su šiuo nauju 
Maskvos pasiūlymu, o gal ir sa
varankiškai Knowlandas dabar 
pareiškė, kad jis JAV vyriausy
bei patiekęs planą, kuriuo būdu 
išbandyti Chruščiovo nuoširdu
mą, kai jis pasiūlęs atitraukti 
sovietines bei amerikiečių pajė
gas iš rytinės bei vakarų Euro
pos. Jis dabar pasiūlė štai ką — 
sovietai atitrauks dalinius iš 
Vengrijos, o JAV sutiks, kad 
Norvegija virstų Pabaltijo neu
tralių kraštų bloko nariu. Tad 
Vengrija turėtų būti pirmuoju 
bandymu.

O jei, anot Knowlando, sovie
tai su tuo nesutiktų, tai jis siū
ląs JAV kreiptis j sovietus, kad 
šie pasitrauktų iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ir už tai gautų 
griežtai neutralią Norvegiją. Jei 
sovietai sutiktų su vienu iš abie
jų pasiūlymų, tuomet būtų siū
loma jiems trauktis iš Lenkijos 
ir tuo atveju JAV galėtų apleisti 
Graikiją.

Taigi, sumanymas seka vie
nas paskui kitą ir belieka laukti 
tolesnės įvykių raidos.

Sibiro, dabar — už leidimą jiems 
išvykti iš Lietuvos.

Vietos spaudoje laikas nuo lai
ko sutinkame Armonaitės nuo
traukas, jos pareiškimus sovietų 
adresu. Praėjusią savaitę ji vėl 
atkreipė visos Amerikos spaudos 
dėmesį savo atsilankymu sovie
tų ambasadoje Washingtone.

Antrojo sekretoriaus priimta, 
Armonaitė reikalavo leisti susi
jungti su Lietuvos likusiais šei
mos nariais, reikalavo, kad 
Chruščiovo žodžiai būtų remiami 
darbais. Ir spauda dėjo Armo
naitės, einančios į ambasadą, 
nuotraukas. Radijas skelbė apie 
pastangas gelbėti Lietuvoje li
kusius.

Tai gražios, pasigėrėtinos pa
stangos ir Donna Armonaitė su 
savo neišblėsusia energija verta 
daugiau negu pagyrimo. Tai tik
ras unikumas jaunimo tarpe. 
Dar pridurtina, kad savo pastan
gomis — visuomet lydimomis 
publicity spaudoje — Armonaitė 
ta pačia proga iškelia ir Lietu
vos likimą, masėms primena apie 
Pabaltijo kraštų pavergimą.

šlubuojanti moralė
Kai kraštas pasigėrėtinai žen

gia pirmyn materialiu gerbūviu, 
tai gyventojų moralė, Pažiūros į 
jos ar teisingumo bei teisės pa
žeidimą, vis labiau nuvertina
mos. Kada pasižvalgai į įvykius 
aplink save ir toliau nuo savo 
kiemo, bematant susiduri su 
klausimu — negi dvasinė gyven
tojų kultūra smunka ir pasibai
sėtinu tempu?

Gal taip nėra, bet kai retai 
sutinki pasmerkimo žodžius tais 
atvejais, kai tai neišvengiama, 
tai kelia ir tamsesnių minčių. 
Nesvetimos jos ir kai kuriems 
blaivesniems šio krašto viešosios 
opinijas protams, kaip Cleveland 
Press redaktoriui Selzeriui.

Armonaitė pakėlė Nikitos 
pirštinę

Jei jūs kalbate apie sovietų 
draugiškus norus JAV požiūriu, 
tai įrodykit savo darbais — kon
krečiai Chruščiovo žodžiams at
sakė ne kas kitas, o Clevelando 
lietuvaitė, W. Reserve Universi- 
ty auklėtinė Donna Armonaitė. 
Ji jau ne pirmi metai veda at
kaklią kovą už savo motinos bei
brolio išlaisvinimą, pirmiau iš pavogė 28,800 dol., neš norėjęs

Štai keletas pavyzdžių — vaiz
das spaudos kioskuose su gausy
be pornografinės literatūros, 
seksualinėmis istorijomis filmų 
ar TV žvaigždžių tarpe mintą 
pusiau pornografiniai žurnalai 
‘(Confidential, Lowndown ir kt.).

Moralės pažeidimas skverbiasi 
net į dailiąją literatūrą (knygų 
pamėgimu šis kraštas negali pa
sigirti — jas skaito vos kas 17 
gyventojas...), nekalbant jau 
apie filmus ar nežmoniškai žemo 
lygio televizijos spektaklius. Vai
kai žudo savo tėvus ...

Vagystės jau virsta supranta
mais reiškiniais. Moteriškė per 
20 metų iš aklųjų draugijos pa
sivogė 68,000 dol. ir ji ramiau
siai aiškina__stigo pinigų, rei
kėjo palaikyti šeimą ... Netoli 
Clevelando, Chesterland vietovėj, 
banko tarnautojas Cummings
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padengti spekuliacijas Kanados 
rūdos akcijų biržoje. Manote, 
kad gyventojai pasipiktino ar 
net pasmerkė Cummingsą? Kur 
tau.

Visi miestelio gyventojai su
judo, sukruto ginti savo Bob’ą. 
Tai juk puikus kaimynas, jis pa
vėžinęs mano dukrą pas gydyto
jų, jis paglostęs tavo šuniuką, 
jis buvęs taip paslaugus kaimy
nas ... Ir todėl ginkime, mote
rys ir vyrai, savo Bobą, rinkime 
pinigus padengti jo "išlaidoms” 
ir smerkime tą spaudą, išdrįsu
sią rašyti apie kažin kokius iš
eikvojimus.

Ir vėl visu svoriu iškyla jau 
kartoti augščiau žodžiai — kas 
gi darosi su morale, su teisingu
mo suvokimu?

I
Sunku šiuo metu pasakyti, 

kaip šioji byla baigsis. Tikra, 
kad dar kuris metas tebevyks 
ginčai, trynimasis tarp japonų 
ir JAV, ir vasaros metui tai ne
abejotinai teiks kiek gyvumo.

Milionas JAV karių 79 
kraštuose

J* •
Kongreso nariai, vis dar aidint 

Reynolds ir Girardo šūvių gar
sams, dabar klausia__kokios gi
visų nepasitenkinimų priežastys, 
kodėl JAV kariai vis mažiau my
limi svetur?

Chruščiovas vis linksniuojamas
Birželio pirmoje pusėje, Chruš

čiovo vardas, šalia kario Girardo, 
daugiausia linksniuotas JAV 
spaudoje, radijo ir televizijoje.

Dar vis tebevyksta ginčai, ar 
gerai pasielgė CBS bendrovė, 
leidusi Maskvos bosui šeiminin
kauti Amerikos bangose ir 
"šviesti” ne būtinai sąmoningus 
politiškai masių protus. Demo
kratų vadas senate Johnsonas 
pasiūlė net kas savaitę keistis su 
sovietais informacija, panaudo
jant abiejų kraštų radiją bei TV. 
žinoma, iš anksto galime įspėti, 
kad sovietai niekuomet nesutiks 
su šitokiu laisvu pasikeitimu 
mintimis.

Pereitas sekmadienis buvo 
ypatingai gyvas amerikinėse ra
dijo bangose bei televizijoje ir 
vis jose vyravo Chruščiovo min
tys ir naujai paskelbtos idėjos 
dėl neutralių kraštų juostos.

Apleiskit Lietuvą — siūlo 
Knowland

Alžyro sukilėliai — tėvas , ir 14 metų sūnus. Sukilėlių esą

Mums mažiau buvo įdomūs so
vietinio režimo tariamų žinovų 
— kai kurių žurnalistų bei dip
lomatų pasisakymas, jog, girdi, 
Chruščiovo garsusis ihterview 
įgalino spėti, kad sovietai, vis 
dėlto, linkę būti sukalbamesni, 
besišnekant apie nusiginklavimą, 
žymiai įdomesni lietuviams 
draugjngo, senato respublikonų 
vado senatoriaus Knowlando pa-j 30,000 ir gerai prisitaikiusių kovoti Alžyro kalnuotose vietovėse, 

reiškimai bei pasiūlymai. todėl ir prancūzai jų neįstengia nugalėti.

žaibai Tolimuose Rytuose
Išeikvojimai bankuose tai jau 

beveik kasdienis reiškinys ir 
daug kas mažai tekreipia j tai 
dėmesio. Tačiau amerikinių ka
rių užjūrių bazėse šūviai į vie
tos gyventojus bematant išvirs
ta į perkūniją. Įvykių grandinėje 
toji perkūnija kelia žaibus, tren
kiančius į visą santykių kom
pleksą tarp JAV ir jų sąjungi
ninkų Azijoje. Jau baimingai ke
liamas klausimas — ar jie nu
sistatę prieš Ameriką, kaip rei
kia pasukti politiką tose srityse ?

Kai praėjusią savaitę JAV nu
tarė perleisti japonų teismui! 
teisti japonę nušovusį kareivį 
Girardą (motyvas — kad išveng
tų galimų riaušių, neapnuodytų 
santykių su japonais ...) tai vis 
tebekelia audrą ir spaudoje ir 
Kongreso žmonių tarpe. Formo- 
zoš saloje buvęs sprogimas-riau- 
šės, Japonijoje kilęs sąjūdis Wa- 
shingtoną privertė susirūpinti 
savo bazėmis svetur, ypač Azi
joje, ieškoti tų sproginėjimų gi
lesnių priežasčių.

Girardas tebejaudina kraštą
Amerikiečio kario William S. 

Girardo dar sausio mėnesį, karių 
pratybų metu, paleistas šūvis į 
geležies laužą renkančią japonę, 
atnešė ne tik mirtį. Sunku buvo 
ir tikėtis, kad birželį, ne tik Kon
greso nariai, teisininkai, bet ir 
visa JAV visuomenė tiek dėme
sio paskirtų Girardo bylai.

Šios savaitės pradžioje Wa- 
shingtone buvo apklausinėti se
kretorių Dulles, Wilsono atsto
vai ir armijos sekretorius Bruc- 
keris. Baltuose Rūmuose su pro
testais lankėsi Girardo brolis su 
visa gimtojo miestelio delegaci
ja.

Ir kongresas ir visuomenė rei
kalauja jaunąjį karį neleisti teis
ti japonų teismui, politikai rei
kalauja' pakeisti susitarimus, 
(vad. "status of forces”) su sve
timomis vyriausybėmis.

Ne visi gal žino, kad ameriki
niai kariai su gausesniais dali
niais šiuo metu eina pareigas 48 
svetimuose kraštuose, o 31 kraš
te rasime jų kiek mažiau. Kas 
pranešama apie tų karių, vadi
namų GI santykius su vietos gy
ventojais?

Europa — mažėja incidentų 
skaičius, karių išlaidos doleriais 
sudaro nemažą pajamų šaltinį. 
Nepasitenkinimai — per daug 
nelaimių su amerikiniais auto
mobiliais. Anglijoje kiek pyksta
ma dėl sprausminių lėktuvų ke
liamo triukšmo, Italijoje jaučia
mas murmėjimas, girdi, per daug 
karių pasimatymų su italų mer
ginomis. Aplamai, per pastaruo
sius metus Europos kraštuose 
santykiai su JAV kariais nero
dė didesnio įtempimo žymių.

O kitur? Sakoma, kad tokioje 
Azijoje vietos gyventojai ne
mėgsta JAV karių dėl jų prak
tikuojamo patogaus gyvenimo 
su šaldytuvais ir blizgančiais au
tomobiliais. Vėl nepatinka, kad 
daugely Azijos kraštų amerikie
čiai galį būti teisiami vietos teis
mų, tik kariams nusikaltus už jų 
tarnybos ribų.

Nėra ko stebėtis, kad visi inci
dentai su JAV kariais kelia 
Maskvos ir Peikingo džiaugsmą. 
Ir dar daugiau, tikra, kad tose 
sostinėse nepaprastai suintere
suoti visu tuo trynimusi. O kuo 
baigsis visi tie sproginėjimai pa
rodys artimiausi mėnesiai.

"s.

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
k J
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Ispanijos auksas atsirado
K. S. KARPIUS.

Ar parsiduos Maskvai?
Prieš metus esu čia trumpai 

minėjęs, kad Ispanijos pilietinio 
karo 1936-39 laikotarpiu komu
nistai išvogė Ispanijos valsty
bės iždo auksą ir išgabeno į Mas
kvą. Tas parodo, kokiu sumanu
mu ruošėsi valstybės užvaldy
mui, iki paskutinės smulkmenos, 
kad valstybės auksas atsidūrė jų 
rankose. Visas komunistų są
mokslas buvo suruoštas Krem
liuje. Tik dėka ryžtingam Vo
kietijos ir Italijos vyriausybių 
pasistengimui neleisti sovietų 
užsimojimą įvykti, Ispanija buvo 
nuo komunizmo išgelbėta.

Ispanijos pjilietinis karas pra
sidėjo liepos 17 d. 1936 metais, 
komunistams, pasivadinusi e m s 
"lojalistais”, pradėjus sukilimą 
Ispanijos Moroke ir staiga per
kėlus į pačią Ispaniją. Tų-pat 
metų spalio 1 d. generolas Fran- 
cisco Franco, populiarus valsty
bės gynėjų vadas, apšauktas tau
tinės vyriausybės vadu, kuo jis 
tebėra ir šiandien. Jo vyriausy
bė sugebėjo kraštą sutvarkyti. 
Nežiūrint pabėgėlių užsieniuose, 
ypač Prancūzijoje, pastangų 
rengti perversmus, tie pasikėsi
nimai nedavė reikiamų rezulta
tų.

Franco vyriausybė laimingai 
išliko ir 1945 metų karą su Vo
kietija baigus, kai nugalėtojai 
sąjungininkai, nacinę Vokietiją 
sutriuškinę, pergalės apimti, tuo 
pačiu užsimojimu buvo ragina
mi išversti ir Ispanijos "fašisti
nę” Frahco vyriausybę. Europa 
buvo raginama, pašalinus pasku
tinius "fašizmo” daigus padary
ti "demokratine”. Ir tos "demo
kratijos” histerijos auka turėjo 
būti Ispanija.

Tik kelios labai sumanios gal
vos sulaikė prezidento Trumano 
vyriausybę nuo davimo sutiki
mo. (Laimė, nes Rooseveltui 
esant gyvam, toks sutikimas bū
tų buvęs duotas). Prancūzijoje 
esanti paruošta komunistinė "de
mokratinė” vyriausybė Ispanijai 
būtų iki šiol jau nulėmus visos 
Europos posūkį į sovietinį komu
nizmą.

To pilietinio karo laikotarpiu, 
komunistai kaip atsargą, pasirū
pino slaptomis išvogti iš Ispani
jos auksą, penkių šimtų milionų 
dolerių vertės. Tas auksas, laiko
mas Maskvoje, dabar žvangina
mas Ispanijos vyriausybės privi
liojimui, kad parsiduotų sovie
tams.

rimus sovietų išduotus aukso 
priėmimo kvitus.

Pašalint Amerikos bazes ir t.t.
Sovietų sąlyga Ispanijai esan

ti: pasikeisti ambasadomis, pa
sirašyti prekybos sutartį, priim
ti komunistus spaudos atstovus, 
parduoti Maskvai Ispanijoje tu
rimas strategines medžiagas, ir 
su laiku pašalinti iš Ispanjios 
Amerikos lėktuvų bazes, dabar 
rengiamas keletoje vietų, kurios 
tiesioginiai nukreiptos prieš Ru
siją.

Nors, sakoma, Ispanija pareiš
kusi, jog nedarysianti su Rusija 
jokių sutarčių aukso atgavimui, 
tačiau patyrę diplomatai, kaip 
Washingtone ir kitur kalba, nu
jaučia, kad su aukso grąžinimu 
Madride atsirastų sovietų amba
sada, kurios pasalingas tikslas 
būtų sukelti krašte pasipiktini
mą prieš Amerikos karo lėktuvų 
bazes, ir įvairiomis akcijomis 
darbininkų, studentų judėjimu 
ir politinėmis tąsynėmis išreika
lauti tas bazes prašalinti.

Amerika ten pila šimtus milio- 
nų dolerių. Tačiau Kremliaus bū
tinai nori tą viską paversti be
verčiu dalyku.

Sovietams įsigalėjus Egipte ir 
kitose Artimų Rytų valstybėse, 
po Sueso kanalo išplėšimo iš an
glų ir prancūzų kontrolės, sekan
tis sovietų žingsnis būtų išstum
ti anglus iš Ispanijos Gibraltaro. 
Ir už kelių metų Viduržemio jū
ra paliktų sovietų "ežeru”.

Ispanijos vyriausybė rengiasi 
savo aukso atgavimo reikalu iš
kelti bylą UN Tarptautiniame 
Teisme. Kiek sovietai skaitysis 
su tuo teismu, galima lengvai 
spėti. 

MARGUTIS

yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So.
Western Avė., Chicago, III.

Iš Nevados atominiu bandymu. Kairėj inž. R. Peterson 
tvarko kontrolės įrengimus. Dešinėj išsprogdinta van
denilio bomba, pakelta balionu Į 500 pėdų aukštį. Ji 

sprogo inžinieriui paspaudus kontrolės mygtuką.

^tp/LItfKĖSE

apie senąją lietuvių kultūrą dai 
liai išleisti. Prenumerata $2.50

-Reiškiu pagarbą
Marija Gimbutienė,
4 Rutledge Street, 
Boston 32, Mass.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
"Dirvoje” buvo atspausdinta 

Liet. Bendruom. C. Vald. prane
šimai, kad Kultūros Fondas re- 
miąs mano "Senosios simbolikos 
lietuvių tautodailėje” išleidimą 
anglų k. ("Ancient Symbolism in 
Lithuanian Folk Art”).

Prašau painformuoti šiuo laiš
ku "Dirvos” skaitytojus, kad iš 
tikrųjų K. Fondo parama buvo 
tik tokia, kad jisai pritarė India
nos Universiteto ir American 
Folklore Society iniciatyvai tą 
knygą išleisti ir sutiko patarpi
ninkauti prenumeratomis surink
ti reikalingų lėšų knygai gerai 
iliustruoti.

Su leidėjais buvo sutarta pa
rūpinti 600 egz. prefiumeratų, 
bet Kult. F. pirm. p. J. Kreivė
nui tepavyko surinkti vos 38 pre
numeratas. Daugiau jokios fi
nansinės paramos K. f. nėra da
vęs. Tad autorei teko pačiai im
tis trūkstamųjų prenumeratų 
rinkimo. Rankraštis su 160> ilius
tracijų jau spaustuvėje ir bus 
atspausdinta rudenį, tad dar yra 
pora mėnesių laiko prenumera
toms rinkti.

Į autorės išsiuntinėtus asme- 1 
niškus pranešimus susilaukta 
gana gyvo reagavimo: jau dabar 1 
yra 320 egz. užmokėtų prenume
ratų. štai, Lietuvos Įgl. Minis
teris Brazilijoje p. Pr. Meieris 
užsisakė 40 egz., visa eilė asme
nų po keletą egz., pvz. kan. M. 
Vaitkus, inž. J. Stankus, prof. J. 
Žilevičius, kun. J. Pragulbickas, 
Dr. Al. M. Račkus, J. Kreivėnas, 
inž. J. Mikalauskas, Dr. J. Ba
lys, P. Jurkus, V. Civinskas, J. 
Kapočius ir daug kas po du egz. 
Autorė tikisi, kad ir daugiau 
knygas mylėtojų prisidės savo 
prenumeratomis šiai studijai

SUKILIMO 
PAMINĖJIMAS

Chicagos, Clevelando ir Detroito 
lietuviams

Papildydami pereitam numery 
atspaustą Tautinės Sąjungos 

seimo reportažą, 
pastebim, kad delegatų priėmi
mo komisijos pirmininkė buvo 
Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus valdybos narė Emilija 
Skrabulytė.

Dr. Julius Abraitis
atidarė gydymo ofisą — 928 E.
79 Street.

Pabaltiečiai televizijoj ir radijo
Ryšium su birželio dienų mi

nėjimu, šį Penktadienį, 10 vai. 
ryto WJW TV stotis 15 min. pa
skyrė pabaltiečiams. Bus inter- 
view ir Grandinėlės pasirodymas.

Pirmadienį, 5 vai. TV kanalas 
3 davė pasikalbėjimą su lietu
vaite ir parodė estų šokėjus.

šį šeštadienį, 10 vai. 5 min. 
WIIK radijo stotis skiria 55 min. 
pabaltiečiams.

St. Grabliauskas, 
vokiškų radijo aparatų atstovas 
iš Bostono, šią savaitę atvyksta 
į Clevelandą ir sustos pas A. Jo- 
hansoną — 609 E. 120

M. Katkus

St.

persikėlė į naują butą 
pasiekiafnas __ 1211
Rd., Cleveland 12. Telef. MU 
1-3717.

ir dabar 
Carlyon

vietes į pietryčius nuo Clevelan. 
do. Jų ieškot ds stovyklavietės 
šios vasaros skaučių ir skautų 
stovykloms.

Kelionė buvusi sėkminga — 
rastos dvi geros stovyklavietės. 
Skautės žada šią vasarą, stovyk
lauti antroje liepos mėn. pusėje. 
Tikimasi, kad ir skautų stovykla 
būsianti tuo pat laiku.

Paskirtas atsakingoms 
pareigoms

Džiugu, kad vėl vienas lietu
vis — Albertas Meilus, 33 metų 
amžiaus, nesenai atvykęs iš Wi- 
chita, Kan., yra paskirtas War- 
ren Refining & Chemical Co. Cle- 
velande atsakingoms viršininko 
(chief chemist) tepalų skyriuje 
pareigoms.

Teko patirti, kad šį rudenį A. 
Meilus lankys universitetą (sti
pendija kaip gabiam chemikui 
pasiūlyta iš kelių firmų) daktaro 
laipsniui įgyti.

Birželio mėn. 22 ir 23 dieno
mis "Jaunimo stovykloje” ren
giama 16 metų sukilimo sukak
tis.

Birželio 22 d. 8 vai. vakaro 
Joninių šokiai "Jaunimo stovyk
loje”. Įėjimas visiems nemoka
mas.

Birželio mėn. 23 d. 11 vai. sto
vyklos salėje pamaldos už žuvu
sius. šv. Mišias atnašauja kun. 
Dagilis.

1 vai. trumpa p. Leono Prapo- 
lenio, svečio iš Chicagos, paskai
ta ir meninė dalis. ,

Susipažinimas su stovykla.
Chicagos, Clevelando ir De

troito bei apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti minėjime 
atvykstant į stovyklą, dalyvau
jant pamaldose ir drauge pralei
džiant dieną gamtoje.

Minėjimą rengia Lietuvių 
Fronto Bičiulių skyrius Detroite.

Nijolė Ambrazaitė
savo pasirodymuose birželio 
mėn. 2 d. ateitininkų šventėje ir' 
birželio mėn. 8 d. per Vytauto 
Kamanto ir Aldonos Valaitytės 
sutuoktuves pradeda reikštis 
kaip nauja meninė pajėga.

Kurį laiką ji lankė Wesern Re- 
serve Universitetą, vėliau perėjo 
j Clevelando Muzikos Mokyklą, 
kur ji jau keletą kartų kolegų ir 

trečias aukštas. Gaso šildymas. 1 mokytojų tarpe pasirodė savo 
Garažas.
524 E. 120 St. MU 1-5432 

Šaukti prieš 9 vai. ryto arba 
po 5 vai. vakare.
ililiiillliiilllilliilliiiiiiiiiiiiiiilllilliliiiiin

Parduoda 6 k. namą
su 3 miegamaisiais. Įrengiamas 
f rnnio c oiilzeto a flnon ailrlvrmoa '

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas 
iiiiilillliilllilllinillliiiilllliiilliilillllllllli

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

dainavimo sugebėjimais.

Vytautėnai iškylaus
(sks) Birželio 14-16 d. Cleve

lando Pilėnų tunto DLK Vytau
to skautų dr-vės trys skiltys da
lyvaus vietos skautų 5-jo distrik- 
to savaitgalio stovykloje — Cam- 
poreer. Ta Camporee bus praves
ta varžybų tarp skilčių pagrin
dais, North Chagrin rezervate. 
Sėkmės vytautėnams!

Rado stovyklavietes
(sks) Birželio 9 d. Clevelando 

Neringos skaučių tuntininkė 
sktn. A. Petukauskienė ir Pilė
nų skautų tuntininką pavaduo
jąs pasktn. R. Vizgirdas su savo 
šeimomis aplankė kelias vasar-

Rimvydas Bajoraitis 
baigė Case Institute of Techno- 
logy ir gavo metalurgijos inžine- 
riaus diplomą. Prieš metus jo 
sesuo Danutė baigė Bovvling 
Green Universitetą gaudama 
business accounting diplomą. Tai 
didelis nuopelnas motinos, kuri 
du vaikus išleido į aukštuosius 
mokslus.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas prašo

tėvus, kurie dar liko neatsiskai
tę už mokslą su Lituanistine mo
kykla, artimiausiu laiku atlikti 
savo pareigą ir nustatytą mo
kestį sumokėti. Tam tikslui kiek
vieną sekmadienį po 10 v. pamal
dų šv. Jurgio parapijos salėje 
budi tėvų komitetas.

Džiugu, kad tiek pavieniai as
menys, tiek organizacijos kiek
viena proga stengiasi ją paremti. 
Pastaruoju metu pinigais auko
jo: Liet. Bendruomenės Cleve
lando Apylinkės Valdyba — 
$150.00, "Ateitis” Klubas — 
$25.00, ALTo Clevelando skyrius 
— $20.00, Krikšč. Demokr. S-ga 
Clevelande — $20.00, Dr. J. Ma- 
silionis — $20.00.

Komitetas visiems širdingai 
dėkoja.

BASEMENT Otone

Ko iš Ispanijos reikalaujama
Nors apie pavogto aukso liki

mą per eilę metų neturėta žinių, 
bet jis staiga iškilo švieson kai 
sovietai pradėjo grąžinti to karo 
metu pagrobtus ispanus ir jų 
vaikus, išvežtus Rusijon, paro
dydami savo "gerą valią” tai pie
tų Europos respublikai.

Sovietų ambasadorius Pary
žiuje pradėjo megzti santykius 
su tenaitiniu Ispanijos ambasa
dorium. Maskvos tikslas, paža
dant tą vogtą auksą grąžinti, 
įkelti koją pačion Ispanijon. 
Skurdžiai Ispanijai atgavimas 
savo aukso būtų tiesiog išgany
mas. Valstybė nepaprastai su
stiprėtų. ,

Bet už tai iš Ispanijos reika
laujama sumokėti didelę kainą, 
kas galėtų būti savanoriškas su
tikimas prisiimti sovietų jungą.

Pradėjęs užmegsti ryšius su 
Ispanijos ambasadorium Pary
žiuje, sovietų ambasadorius sten
gėsi pavogto aukso reikalą užty
lėti, minėdamas tik reikalingu
mą "sunormalinti” santykius 
tarp tų dviejų valstybių atnauji
nant diplomatinius ryšius. Ma
dridas tūlą laiką neturėjo įrody
mo, kol du aukšti sovietų valdi
ninkai nepatiekė dokumentalių 
davinių apie tą auksą, surašyda
mi juos aštuoniuose puslapiuose 
prancūzų kalboje. Prieš mirtį, 
Paryžiuje buvęs ispanas "lojalis- 
tų” vadas taip pat įsakė perduo
ti Franco vyriausybei savo tu-

GEROS ŽINIOS VISIEMS
KURIE NORI SIŲSTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ AR 

KITAS SSSR DALIS
Po didelių šios firmos pastangų INTOURISTas vėl patvarkė, kad 

vartoti drabužiai siunčiami j 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 
tiek, 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.

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

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. 
9-6, penktad. ir šeštadieniais 9-9 vai. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Room 10 Ellis Bldg., 409 E. Broadway 
Telef. ANdrew 8-8764. Kasdien 9-5, 
šeštad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vai.

CLEVELAND, OHIO
1165 East 71 St. Tel. UTah 1-0807.
Kasdien 10-7, šeštadieniais 10-5 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
rašytų pakvitavimų.

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

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

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo Įstaigose turi {vairių 
audeklų, maisto produktų ir kitų savo klijentų patogumui.

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

Savo siuntinius siųskite per įstaigų, kuri savo pasitikimumų jgijo 25 
metų geru patarnavimu.

Prašykite informacijų ir katalogų.

Atsiminkite Tėvo Dieną . .

sekmadienį, birželio 16

Vyrų $3.95 vertesDACRON
Sporto Marškiniai

Vyrų vėsūs ir patogūs lengvo svorio 100% 
DACRON trumpom rankovėm marškiniai, 
balti ir spalvoti! Puikūs marškiniai karš
tam orui. Išdžiūva per valandą ir nereika
lauja prosinimo, kad gražiai atrodytų. Dy
džiai maži, vidutiniai, dideli ir ekstra dideli. ' 
Mažos klaidos!

1.69
Vyrų Mercerized Batiste trumpom 

rankovėm sportiniai marškiniai

Importuoti mercerized Batiste leng
vo svorio, trumpom rankovėm sportiniai 
marškiniai, balti ir spalvuoti. Dydžiai 
maži, vidutiniai, dideli ir ekstra dideli. 
Mažos klaidos.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinffltninifltniimiiMl

Paštu ir telefonu užsakymai priimami jmokant $2 ar daugiau... 
Šaukit CHerry 1-3000.

The May Co.’s Basement Men’s Fumishings Department
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Laisvės Pabaltijo valstybėms! 
Reikalaujame: sustabdyti terorą 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje!

Grąžinti iš Sibiro ir ‘Rusijos 
išvežtuosius estus, latvius ir lie
tuvius!

Sovietų Rusija turi atsitrauk
ti iki 1939 m. rugsėjo 1 d. savo 
sienų!

Tokiais šūkiais Clevelande gy
veną pabaltiečiai — estai, latviai 
jr lietuviai mini tragiškąsias bir
želio 14-16 dienas, kada prieš 
septyniolika metų Sovietų Rusi
ja, sulaužiusi tarptautines sutar
tis, okupavo taikingas Pabaltijo 
valstybes, ir kada prieš šešioli- 
ką metų pradėjo estų, latvių ir 
lietuvių tautų žudymą — geno
cidą, kuris vedamas be pertrau
kos iki dabar ir kurio galo dar 
nematyti.

Minėjimas įvyks šį sekmadie
nį, birželio 16 d. šia tvarka:

I. 
dos:

D
Z)

bažnyčioje.
3) 8 vai. 30 min. St. Markus 

Church evangelikams
— Lorain Avė.).

4) 1 vai. popiet 
Church evangelikams
— Saymore Avė. W.).
bažnyčiose dalyvaus estai ir lat
viai katalikai). Estų ir latvių 
bažnyčiose dalyvaus lietuviai 
evangelikai).

Pamaldose dalyvauti kviečia
mos organizacijos su savo vėlia
vomis.

II. Masinis protesto susirinki
mas — aktas 4 vai. po pietų En- 
gineering Building salėje (On- 
tario St. — St. Clair Avė., mies-1 
to centre, įėjimas iš St. Clair 
Avė.), kurio programoje numa
tyta :

D
2)

Kun. Dr. K. širvaitis,
kelis metus buvęs Akrono buvu
sios šv. Petro lietuvių parapijos 
vikaru, atkeltas į Naująją para
piją, kur jis buvo prisiglaudęs 
prieš 15 metų. Jis buvo vienas iš 
keletos ankstyvųjų Lietuvos 
tremtinių, kai sovietai Lietuvą 
okupavo pirmą kartą 1940 me
tais. Ir jis iš Belgijos, kur buvo 
išsiųstas tęsti tarptautines stu
dijas, į Lietuvą grįžt negalėjo.

Čia gyveno jo teta p. Cecėnie- 
nė, kuri juo rūpinosi. Ta teta su 
savo vyru prieš du metus auto
mobilio nelaimėje buvo užmušta. 
Vyras mirė už kelių savaičių po 
tos nelaimės.

Kun. K. širvaitis, čia studija
vęs, paskiau buvo paskirtas vi
karu šv. Jurgio parapijoje, iš 
kur iškeltas į Akroną. Dabar vėl 
grįžo į Clevelandą.

l

10 vai. iškilmingos pamal-

Šv. Jurgio bažnyčioje.
Nepaliaujamos Pagalbos

(W. 57 St.

Emanuel 
(Scranton 
(Lietuvių

E. ir VI. Maslauskai,
nusipirkę didelį motelį Strongs- 
ville, Ohio, pasiekiami telefonu 
CE 8-7376.
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GERI NAMAI

ypatingai Eddy — St. Clair rajone.
•N *

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

Juozą Mikonį,

RA Y NAUSNER REALTY

11809 St. Clair Avė. Tel. UL 1-3919

ar namuose MU 1-2154

Nuotaikingos vestuvės
Birželio mėn. 8 d. j vedusiųjų 

eiles įsirašė Vytautas Kaman- 
tas ir Aldona Valaitytė, abu ak
tyvūs dalyviai Clevelando lietu
vių kultūriniame - visuomeniina- 
me gyvenime, veiklūs Lietuvių 
Studentų Sąjungoje, alumnų ei
lėse ir kitose organizacijose.

Sutuoktuvės įvyko šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje. Pamaldų 
metu gražiai giedojo Nijolė Am- 
brazaitė. Jauniesiems puikius 
pusryčius, kuriuose dalyvavo 30 
svečių, surengė jaunojo tėveliai, 
o vaišės gausesniems svečiams 
įvyko Windermere salėje.

Vaišių metu Vyt. ir Aid. Ka-

Aspinwall — 152 St. 2-jų šeimų 
iš 5 ir 4 kamb. Du gaso pečiai. 
Prašo. $12,500.

East Cleveland 2-jų šeimų po 
6 kamb. Du gaso pečiai. Du ga
ražai. Prašo $20,500.

Eddy Rd. — St. Clair apylin
kėj 6 kamb. colonial, 2 garažai; 
reikalingas remontas. Prašo 
$11,900.

E. Park Dr. — Schenely apy
linkėj 2-jų šeimų po 5 kamb.; 2 
gaso pečiai; 2 garažai; gražus, 
didelis sklypas.

Creekvievv Rd. į pietus iš Lake 
Shore Blvd. mūrinis 7 kamb. 
bungalow, 2 mieg. viršuje ir 2 
apačioje. Gaso apšildymas; ga
ražas. Labai geras pirkinys.

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

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030
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JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
12913 St. Clair Avė.

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

■"X

.1. C1JUNSKAS
LAIKRODININKAS

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

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

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADŽKiT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

G
GERI NAMAI

M

3)

4)

Naujas, baigiamas statyti na-* 
mas netoli N. Parap. bažnyčios. 
2 miegamieji. Galima dekoruoti 
pagal savo skonį! Sujungtas ga
ražas.

JUMS GERI NAMAI
J. P. Mull-Muliolis 
6606 Superior Avė.

VVhitney. Vienos šeimos
kamb., nauja gazo krosnis, ge
ras garažas, erdvus kiemas. 
$8,800.

E. 79 — St. Clair. Vienos šei 
šos 6 kamb., 2 garažai. $9,800.

E. 74. Į šiaurę nuo Superior, 
2 šeimų 6-5. $14,000.

E. 65 — St. Clair. Vienos šei- 
šos 7 kamb., 3 mieg. ir vonios 
kainb. žemai, nauja gazo krosnis, 
pilnas rūsys, labai gerame sto
vyje. $10,200. Galima pirkti su 
nedideliu įmokėjimu.

E. 87 — Kosciuszko. Vienos 
šeimos 4 mieg., išbaigtas trečias 
aukštas, nauja gazo krosnis, 2 
vonios. Tinka didelei šeimai; ir 
nesunku perdirbti į 2 šeimų. Ga
ražai. $12,000.

Šv. Kazimiero par. Vienos šei
mos 4 mieg., moderniška virtu
vė ir vonia. Kaina buvo $12,500. 
Savininkas turi greitai parduoti, 
dabar prašo $11,500.

Eddy Rd. —■ St. Clair. 2 šeimų 
5-5, namas gerame stovyje. 
$17,900.

E. 170 — St. Clair. Vienos šei- 
mos 6 kamb., garažas. $11,600.

Giddings. 4 kamb. ir virtuvė 
žemai, 3 kamb. ir virtuvė viršuj, 
1 (Z> vonios, 2 garažai, labai gra
žus ir didelis sklypas (40x182).

Mūsų $15.00 sukimas už $12.50. Nauja gazo krosnis apšildo visą 
$12.50 sukimas už $10.00. Įsidė
mėkit, tiktai antradienį ir tre
čiadienį, bet kurią savaitę iki 
birželio mėn. 30 d.

I Susitarimui šaukite KE 1-2548 
į ir prašykite Lojise Morkūnas.
1 (25)
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J. P. Realty
Netoli lietuvių bažnyčios, prie

E. 185 St., 3 mieg. colonial na
mas. Naujas gaso pečius. NaujiĮmanįug j]gesnįu godžiu sveikino 
vario vamzdžiai. Kilimai. Nauja st Barzdukas, J. Virbalis, B. 

"........  | Gaidžiūnas, S. Laniauskas, P.
Karalius ir St. Matusevičius.

Vestuvių puota prabėgo labai 
nuotaikingoje ir lietuvių papro
čių dvasioje; dalyvaujant '269 
svečių.
4iiiiiiiiniiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHniiiiiiiiiiini!iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiHiii!niu

APLANKYKITE BETTY’S
SHOP

virtuvė. Nauja vonia. Dviejų au
tomobilių garažas. Apsauginės 
langinės. Viskas už $16,800.

♦

Prie E. 188, nuo St. Clair, 7 
metų senumo bungalow. Salionaš, 
graži virtuvė, du mieg. ir viena 
gul. vieta žemai. Vieta dideliam 
miegamajam aukštai. Įrengtas 
poilsio kambarys. Dušas ir tua
letas žemai. Gražios užuolaidos. 
Galima tuoj užimti. Kaina 
$17,9^0.

J. P. Realty
496 E. 2,0 IV 1-8501

604 East 185 St.

I 1-

aukš-
spau-

žuvusiųjų pagerbimas;
Prof. Oliver S c h r o- 
d e r, Jr., kalba (VV’estern 
Reserve Universiteto kon
stitucinės ir tarptautinės 
teisės profesorius);
estų, latvių ir lietuvių at
stovų kalbos;
protesto rezoliucijos pri
ėmimas ;

5) estų, latvių ir lietuvių cho
rai (Čiurlionio Ansamblis);

6) estų menininkė Ella 
b a c k .

Susirinkiman pakviesti 
ti amerikiečių pareigūnai,
dos atstovai ir kitų pavergtų 
tautų delegacijos.

Lietuvių visuomenė kviečiamai 
gausiai dalyvauti kaip pamaldo
se, taip ir masiniame susirinki-] 
me-akte. Tragiškosios birželio 
dienos ir besitęsiantis lietuvių 
tautos genocidas liečia kiekvie
ną lietuvių šeimą. Kiekvieno lie
tuvio aktyvus prisidėjimas prie 
minėjimo įspūdingumo yra bū
tinas. Parodykime, kad esame 
gyvi ir vieningi. Užpildykime su 
kaupu bažnyčias ir didžiulę En- 
gineering Building salę! (Įėji
mas laisvas).

vakarasRadijo vasaros
rengiamas šeštadienį, liepos
d. Lakeshore Country Club. Pra
džia 7:39 v vak.. Svečiai kvie
čiami rezervuotis vietas prie sta
liukų iš anksto pas M. Dundurai- 
tę telef. EN 1-6477 ir J. Stempu-
žį — EX 1-2296. Rez. vietos — patogumai. Kreiptis: 8601 Kos- 
2,50 dol., moksleiviams ir stu- ciuszko Avė. Telefonu šaukti po 
dentams 1.50 dol.
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*
Labai geras pirkinys!

2 šeimų namas. Geros paja
mos. N. Parap. rajone, — netoli!

Šaukie: M. Blynas, LI 1-6613
arba

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

‘inllllliniiniiliiitlliuilimillinillllllllllllliiiiiiliili>iiiiililliilillininiu<li>illliili<lianiulltniniitlirh

GERI NAMAI

Clevelando priemiesty — Gate
, Mills,

12 myįių nuo centro, reikalingas 
ūkio prižiūrėtojas, ūkis priklau
so turtingam amerikiečiui, žemė 
nedirbama. Prižiūrėtojas gauna 
atskirą 8 kambarių namą, dalį 
maisto ir algą.

Kreiptis į A. Nasvytį — 10823 
Magnolia Dr., Cleveland. Telef. 
RA 1-4181.
imiHUIII'IM! lllllll! SIIHIIRIUii

GERAS NAMAS

geriausiam plaukų sukimui, kir
pimui ir dažymui, prieinamom 
kainom.

Sutaupykite $2.50 mūsų pa
čiam geriausio plaukų sukimui.

E. 118 St. 5x5 — dviejų šeim.
E. 120 St. 6x6x4 — trijų šeim.
E. 124 St. 5x5 — dviejų šeimų. 
Ę. 120 1 šeimos — 7 kamb.
Eddy Rd. vienos šeimos, ga

ražai.
Visi namai labai gerame sto

ryje.
Be to, turime labai gerą 2 šei

mų namą Nauj. parapijos rajone.
RAY NAUSNĖRIS, 

Namų prekyba; namų, baldų ii 
automašinų apdrauda. 

11809 St. Clair
UL 1-3919 LI 1-9216

'iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii:iiiiiiiiiiiiiiin.

THE
SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N

Du skyriai
6712 Superior Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

JEWELERL 1 S A M A S

THE HENRY FURNACĘ CO, MEDINA, O

Visų metų 
ORO VĖDINIMAS 

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 
kflimvnisfps Moncrief pardavėją

i
'i j

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

pasirinkimas.

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

LEIMON’S CAFE

E. 86, į šiaurę nuo Superior, 
miegamųjų, vienos šeimos.4

Kietos grindys ir užbaigimas. 
Pilnas prieškambarys. Namą ga
lit pirkti už $11,000. Nelaukiant 
apžiūrėk ir duok pasiūlymą.

Kreiptis:
Mr. Guinen Broker

WO 1-2377 o vakarais RA 1-6959
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiihiiitiiiiii;^^

Geras namas
E. 76, netoli St. Clair. 3 kamb. 

ir vonia viršuj, 5 k. ir vonia že
mai. Naujas gaso pečius. Geros 
pajamos. Kaina $13,200.

Šaukti: VVII 3-6768. (26)

Išnuomojamas kambarys 
vyrui. Duodamas maistas ir kiti

5 vai. UT 1-6349.

Ieškoma moteris ar vyras

namą, $9,000.
E. 76 — St. Clair. 2 šeimų 5-5. 

Iš lauko ir vidaus neseniai išde- 
koruota. $14,600.

E. 77 — Korman. 2 šeimų 6-6. 
mūrinis, nėra garažo. $17,900.

Bendradarbiai
Algimantais Dailidė ir 

Antanas Gailiušis 
UT 1-2345 HE 1-8516

iš-

,i

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior

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

kykit į 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 duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

Telef. EN 1-9142 j

drauge gyventi su viena mote
rim dideliam bute. 7 dol. savai
tės nuoma.

Mrs. N. Gerdulis, 
459 East 124 St.
Tel. UL 1-2746

Ar ja v - 
įstojai į 

VILTIES 
drausrlip?

"ii:;!ri!iii!i!iHi:iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

I

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
ĮVADE PARK REALTY CO.

7032 Wade Park Avė.
Arthur O. Mays, broker

Telef.: UT 1-7551

GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!

CADMIJAUS
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

Europoje naudojamas nuo
•adimo dienos — 1909 m. dai 
ebeveikia. Amerikoje vadinamas 

amžinu.
Negenda nuo šalčio, karščio, 

21ektros smūgių. Daug kitų geru 
savybių Garantijos laikas neap 
ribotas.

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

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

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiHiniiiiiiiiiiiiiniiimiiniiiiniinin
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J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1251 Addison Road 
Tel. IIE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iRi 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

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

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

PAGALVOKIME FRIEŠ EIDAMI AR KĄ 
NORS DARYDAMI

Visiems Clevelando lietuviams reikėtų pagalvoti prieš einant 
kur nors praleisti linksmai laiką ar 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 «r kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau
gus, pažįstamus, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Prieš perkant naują ar geres- 
lį naudotą automobili, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas; maždaug $4.50 
’ž $100 perkant naują mašiną 
•r 6% perkant naudotą mašiną 
skaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite;
Paulina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183
< ilgimu

M/
THREEVW 
mNTINGCO. 
|\ g

L i e t u f ’ ‘i įmonė. 
Atlieka namų 'd.»’’Tmo darbus 

! lauko ir vtč'”3.
, 677 E. 128

Telef.: MU l-85t,n

iš

t.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

W. DEBBS PAINTiNG CO.
tVM. DEBESIS

barnų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Sumtnit Dr. Cleveland 24, Ohio

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

f

6212 Supcrior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

P. J. KEKSIS
609 Society for Savings Bldg.—Clsveland, Ohio

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

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

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

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
IJella E. Jakubs & VVilliam

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

0^4 k
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Istorijos dulkes nupūto 
matom tikrąją Lietuvą

B. PETKCNAS

Kokia gi iš tikrųjų buvo ta mūsų bajorija. — Vilniaus miesto 
išpuošimo nuopelnai. — Lietuvos statutas — tuometinės teisės 
pažiba. — Paginkime praeities lietuvį su visomis jo ydomis ir 

visais nuopelnais.

III minusių Rytų Europos kultūros
Antroje istorijos dalyje pikti-, centru. Pradedant Stepono Ba- 

namės savosios aristokratijos — 
bajorijos valstybiniu nekūrybiš
kumu, jų taip sakant tautiniu iš
sigimimu ir grynai savo kiemo 
egoizmu. Visa kaltė suverčiama 
bajorijai, ypač aukštąjai.

Mes turime suprasti, kad lie
tuviška bajorija, o taip pat ir 
lenkų vadinama šlėkta sunkiai 
duodasi palyginama su vakarų 
Europos aukštuoju to meto luo
mu: su vokišku Adei, su angliš
ku lordu ar net su prancūziška 
aukštuomene.

Rytų Europoj susikūrė speci
finis aukštasis luomas su pasi
skolintomis vakarietiškomis tra
dicijomis, jas savaip pakeičiant 
ir pritaikant krašto dvasiai. Jos 
geneologinės šaknys, palyginant, 
gana trumpos. Geriau sakant tai 
poros šimtmečių dabartyje išsi
mušęs į viršų, iš dalies asmeni
nės energijos, iš ^dalies politinių 
aplinkybių dėka, gaivalingesnis 
tautos sluoksnis. Todėl jai cha
rakteringa šis lengvas kęljas iš 
bajorybės į mužikus, iš mužiko 
į viršų.

Šita bajorija bent Lietuvoje 
sudarė, bet reliatyviai gana ap
čiuopiamą krašto gyventojų skai
čių. Mūsų bajorija, ypač 15?16 

, šimtmečio, negalima laikyti ko
kia tai išsigimusia tautos parazi
tine mažuma. Bajorija buvo, mū-1 
sų tautos aktyvusis kamienas su 
visais gerais ir blogais mūsų 
tautos bruožais. Tai to meto lie
tuviškasis elitas.

Tais amžiais mūsų bajorija, 
lietuvybės atžvilgiu, buvo tur
būt ir grynesnė už to meto mu
žikus, kurių žymią dalį sudarė 
ir ne lietuviai.

Mūsų bajorijos užmegstas ry
šys su lenkais, per vadinamą 
uniją, atnešė akiems kraštams I 
ilgalaikę taiką. Juk pradedant' , 
Zigmantu I, net ligi švedų karų,' ; 
taigi beveik du šimtus metų patį! 
kraštą neteriojo joks priešas. ' 
Tuo laiku su rusais vedami karai ; 
tiesioginiai nelietė gyventojų1 
saugumo. Tai buvo, taip sakant, , 
rekordinis taikos laikotarpis, j 
kuo deja, nė viena Vakarų Ęu- . 
ropos tauta tuo negali pasigirti. I 
Ir neskaityti tų nuopelnų tikrai! 
būtų prasižengimas istorijos la
pams ir nuopelnų mažinimas mū
sų bajorijai.

Sakoma, per šią tariamą tai
ką praradome daug mūsų valdo
mų sričių. Tos sritys buvo rusų 
žemės ir ritso žmogaus apgyven
tos. Vistik mes buvome tuo at
žvilgiu svetimų .žemių okupan
tai, nors ir nevisiška šiandienine 
prasme. Vienc.k, kokiu saiku sai- 
kėjame kitiems, tuo pačiu saikė- 
kime ir sau. Mūsų buvusiais rū
beliais galima didžiuotis, bet jų 
susiaurėjimu argi labai verta 
sielotis?

Mes didžiuojamės Vilniaus 
miesto grožybe, jo istoriniais pa
statais, jo bažnyčiomis. Ar Vil
nius ne unijos laikais iškilo i pir
maeilius Fuco^ns r'i'st”c9 Ar 
ne mūru 'pir,—, i- ‘r m.

rĮ-,n- jr ' a'ny'ios
iškilo?

Vilnius tuo metu pavirto ne tik 
, pr?vybos centru, bet ir vienu žy-1

THE FIELD

jo teisės kardo nešioti nei stoni
nių žirgų nelaikė. Juk karo prie
volė pirmoje eilėje buvo bajorų 
reikalas.

Naivu būtų tikėti, kad bau
džiauninkas būtų tokiais rafi
nuotais rimais, tokia fantazija ir 
meile jam svetimą bajore dvarą, 
pats sėdėdamas ligi kaklo bėdo
je, apdainavęs.

Mūsų liaudies dainos ir iš da
lies visa tautosaka, tai atskirų 
mūsų laisvų poetų ar poečių še
devrai, pateke plačion masėn ir 
eidami iš lūpų į lūpas pavirtę 
liaudies turtu.

Ir tautos visuotinos kūrybos 
prasme būtų neteisinga nepri
skirti laisvam, to meto žmogui, 
kad ir bajorui, nuopelnų.

Kaip tik šita, taip mūsų nemė
giama antroji istorijos dalis, iš
ryškina mūsų to meto socialinius 
santykius. Ji vaizdžiai iškelia tą 
buvusi Lietuvos valdomąjį elitą, 
tą aktyvųjį lietuvį su visais jo 
nuopelnais ir jo ydomis.

Apsivalykime nuo tos istorijoj 
pagrindinės ydos spekuliuoti, 
kad jei taip nebūtų buvę, tai 
anaip būtų įvykę. Skaitydami is
toriją nepasidarykime rūščiais 
mūsų garbingu bočių mokyto
jais, žiūrėdami tik per dabarties 
jvvkiii akinius.

Nebūkime kaip tiė žydai, jei 
jau su pasigerėjimu skaitome 
mūsų garbingos praeities Senąij 
Testamentą, tai skaitykime ir 
naująjį. Ir pripažinkime abi is
torijos dalis. Jos abi yra mūsų 
tautos lvgiaver’iai veidrodžiai ir 
lygiaverčiai atskleidžia, su jos 
didybe ir su jos ydomis, mūsų 
tautos nueita kelia.

(Pabaiga)

Prezidentas Eisenhoweris sveikina gen. G. Marshalj, suėjus 
metų nuo Maršalio piano paskelbimo, kuris atstatė daugelį karo 

sugriautų valstybių.
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KREMLIUS SIŪLO PASIDALYTI
PASAULI

toro Universitetu ir baigiant ki
tomis mokslo ir švietimo įstai
gomis, ar tai ne valdančio tau
tos sluoksnio nuopelnas.

Pasukime teisės keliu. Ar Lie
tuvos Statutas nėra tuometinės 
teisės šedevru?

Pažiūrėkime į to meto Lietu
vos administracinį susitvarky
mą, ar,jis buvo toks pakrikęs? 
Rimtos pastangos buvo daromos 
ne tik krašto kultūrinimo bei 
švietimo srityje. Jos buvo daro
mos krašto prekybos ir pramo
nės atžvilgiu. Gal galėtume tai 
laikyti ir per mažu to meto są
lygų išnaudojimu šiose srityse, 
bet atminkime, kad ir kituose to 
meto laisvuose kraštuose, taip 
vadinamai visuotinai tautos ge
rovei — liaudžiai, pastangų re
zultatai buvo labai apibrėžti.

Tokia visur buvo istorijos rai
da. Unijinė Lietuva, palyginant 
ir su Rusija, stovėjo daug aukš
tesniam kultūros ir civilizacijos 
laipsnyje. Ir skaitėsi unijos rė
muose prie pirmaeilių Europos 
valstybių.

To meto Lietuvoje, neperde
dant galima sakyti, buvo geras 
gyvenimas. Gal šito gero gyve
nimo priežastys ir yra, kad mū
sų bajorija palengva, ne tik so
cialiai bet ir 1 icloginiai išsigimė 
ir abi tautas nuvedė žlugiman ir 
vergijon.

Mes ligi šiandien didžiuojamės 
literatūra apie Lietuvą, ypač is
torine, nežiūrint, kad tai ir ■ ne 
lietuvių kalba rašyta. Kiek ten krvdis. Suvažiavo apie 110 skau- 
atsispindi krašto meilės ir pasi- tiškojo jaunimo iš Bostono, Wor- 
didžiavimo savo tauta. Ar tai ne cesterio, Hartfordo, NewIJave- 
mūsų bajorų vaikų kūryba? '

Net mūsų tautosaka, mūsųl 
liaudies dainos, ar nebus laisvo 
valstiečio, gal bajoro kieme gi-j 
musios. Kažin ar iš primityvaus 
ir tamsaus bedalio, vergo širdies 
šitos dainos būtų galėjusios to
kia aukšta verte išplaukti?

Mūsų dainos pilnos "dvarelių”, 
"kardelių”, "žirgelių”, "karelių” 
ir brolių bajorų. Juk baudžiau
ninkas — vergas neturėjo nė 
dvaro ar kiemo kuriam būtų ga
lėję sakalai krypuoti ar po ji 
vaikščioti ir dūmoti. Jis neturė-

SKAUTAI
PAVASARINIS I’AATLANTĖS 

SĄSKRYDIS

(sks) Birželio 1-2 d. Worceste- 
ryje, Mass., buvo paątlantės sk. 

j vyčių ir vyresniųjų skaučių sąs-

no ir Elizabetho vietovių.

Sąskrydžio pašnekesiai buvo 
gerai paruošti, o temos pritaiky
tos akademinio jaunimo išsilavi
nimui. Apie sk. vyčių uždavinius 
tremtyje kalbėjo vyr. sktn. K. 
Jonaitis, dr. inž. J. Gimbutas — 
"Lietuvio skauto profesionalo 
vieta išeivijoje”. Psktn. V. Pilei- 
ka pravedė pašnekėsi sk. vy
čiams kandidatams ir pranešė 
apie šios vasaros sk. vyčių sto
vyklą, kurį bus liepos 3-6 d. 
Psktn. J. Raškys kalbėjo ben
drais 1-jo rajono sk. vyčių 
kalais.

Vyresniosioms skautėms 
šnekėsius skaitė Seserijos Vy
riausioji Skautininke v. s. O. Za- 
ilskienė, kuri sąskrydin atvyko 
net iš Chicagos, ir p. E. Vosy- 
liūnienė — "Saviaukla meilėje”.

Bendrus pašnekesius sk. vy
čiams ir vyr. skautėms skaitė 
sktn. R. Šilbajoris — "Humanis
tinių studijų prasmė Ameriko
je”, psktn. dr'. kun. V. Cukuras 
kalbėjo apie individo kovą prieš 
asmenybę smukdančias jėgas, 
buv. Vokietijos Rajono Vadeiva 
sktn. A. Venclauskas pranešė 
apie Vokietijos lietuvių skautų- 
čių veiklą ir apie Vasario 16 gim
naziją. Vyr. sktn. O. Zailskienė 
gyvais pavyzdžiais nušvietė pras
mingumą tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir artimui.

šeštadienio vakare buvo sma
gus laužas, kuri pakaitomis, vedė 
vyr. skltn. V .Strolia ir psktn. R. 
Kezys. Pasirodė įv. vietovių vie
netai. Po laužo Maironio parko 
salėje jaunimas linksmai pasi
šoko. Lauže ir šokiuose taip pat 
skaitlingai dalyvavo Worceste- 
rio skautiškieji bičiuliai.

Sekmadienį sąskrydžio daly-

i

rei-

pa-

, viai uniformuoti dalyvavo pa
maldose šv. Kazimiero bažnyčio
je. Sąskrydžio proga Woreeste- 
, to skautai ir skautės išleido 12 

ush jų pačių spausdintą ”Ke- 
į”, kuriame sveikinamas suva- 

įavimas, Informuojama skautiš
kais reikalais, duodama dainų, 
juokų ir kt. Sk. vyčių sąskry
džiui pirmininkavo psktn. V. Go- 
bužaSj sekretoriavo psktn. J. Ulė- 
nas. Vyresn. skautėms pirminin
kavo psktn. R. Molienė

Iš kitų vietovių sąskrydin su
važiavęs skautiškas jaunimas 
bei vadovai yra nepaprastai dė
kingi worcesteriečiams-tėms už 
tokią puikią viešnagę. Nepapras
tas ačiū ponioms Prąpuolenienei, 
Matulevičienei, Gorodeckienei ir 
ponams S. Prapuoleniui ir L. Ja
kubauskui. O taip pat seseriškai- 
broliškaš dėkui už puikią organi
zaciją Worcesterio sesėms ir bro
liams.

O tarp kitko iš Worcesterio ne 
taip lengva ištrukti. Štai vos pa
baigę veieną sąskrydį, worceste- 
rio skautai jau vėl visus kviečia 
sporto šventėn, birželio 21-23 d. 
Maironio parke. O ir sporte jiems 
miklumo netrūksta, teks ir ki
tiems pasitempti.

TALKA DŽIAMBORĖS 
FONDUI

PARCELS TO RUSSIA, INC.,
pati patikimiausia firma siuntinius persiųsti į SSSR, Lietuvą, Latviją, 1 
Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus, praneša Nevarto, New Jersey gyven
tojams, kad visuomenei pageidaujant šiomis dienomis Newarke atidaro 
savo skyrių, kuriam vadovaus Roman ir Weresh, skyriaus adresas:

N E W A R K
263 Market Street 
Ncwark, Ncw Jersey

I

Naujas JAV armijos kėlimosi laivelis. Jis sveria tik 225 svarus, bet veža 15 vyrų.

(sks) Tolimosios Australijos 
lietuviai skautai davė didelį įna
šą lietuviškajai reprezentacijai 
atstovaudami Lietuvos Skautų 
Broliją Pan-Pacifiko džiamborė- 
se. štai ir dabar jie jau pradėjo 
stropiai ruoštis ateinančiai to
kiai džiamborei.

Daromi žygiai iš N. Zelandijo
je gyvenančių skautų sudaryti 
reprezentacinį vienetą. Iki šiol 
tą reprezentacijos naštą Austra
lijos rajonas vienas išnešdavo 
ant savo pečių. Sunku būtų iš to 
krašto skautų bei vadovų laukti 
dar ir talkos bendriesiems visos 
brolijos reikalams. Tačiau štai 
. us pasiekė maloni žinia, kad ir 
'<1 Australijos plaukia aukos LSB 
džiamborės Fondui. Aukojo — 
vyr. sktn. Ant. Krausas 3 sva
rus, psktn. A. Bakaitis — 2 sv. 
ir sk. vytis J. Vizbaras — 2 sv.

Jų pavyzdys tepaskatina ir 
mus čia arčiau to reikalo esan
čius prisidėti prie Džiamborės 
Fondo talkos. Jo lėšomis šią va
sarą lietuviai skautai atstovaus 
mus visus Auksi įėję Džiamborė- 
ie, Skautų Vyčių Sąskrydyje ir 
Tarpt; Skautų Konferencijoje 
Anglijoje. DF iždininkas yra Al
fonsas Pocius, 43 Paddington 
Avė., London, Ont.„ Canada.

Specialiam ”New York Times” 
laikraščio korespondentui Chruš
čiovas pareiškė, kad jei tik liečia 
Vidurio ir Rytų Europos paverg
tų tautų valdymą, tai sovietai 
yra "nepalenkiami”.

Pasikalbėjime Chruščiovas pa
sakė: ' Labai norim kalbėtis su 
JA Valstybėmis, bet jeigu mums 
statomos tokios sąlygos, kokias 
pakišo mums kalbant Dulles, pa
vyzd. apie Rytų Europos iš ver
gijos išlaisvinimą, tai kol mes 
susitiksime, praeis ir du šimtai 
metų. Tuc.ie klausimuose mes 
esame nepalenkiami”.

Kas liečia amerikietišką pa
galbą Lenkijai ir kiton?,3 satelis- 
inėms valstybėms, Chruščiovas 

sako, kad teoretiniaii tokiai kapi
talistinei pagalbai nesipriešina, 
bet tuos kraštus sykiu ir perspė
ja nito "pasiskandinimo medu
je” pavojaus.

Kaip žinome, dabartinės sovie
tinės propagandos.smaigalys yra 
nukreiptas prieš. JA Valstybes. 
Norėdamas IMiarį išrengti karo, 
Chruščiovas U’ nąisp -endė, kad 
Kremliui ieikį«sus tarti su Wa- 
shingtonų ir tiktai dviems. "Ma
nome, — pasakė kruvinasis va
das, — kad jei pasisektų susi
tarti su JA Valstybėmis, tai ga
lėtumėm susitarti su D. Brita
nija ir kitomis valstybėmis”. Dar 
pridūrė, kad pasitarimus su JA 
Valstybėmis jis skaito svarbes
niais, negu keturių didžiųjų kon
ferencijas. Tokiu būdu D. Brita
niją ir Prancūziją Chruščiovas 
pastatė į antraeiles valstybes, 
kurios pasaulio pasidalinime ne
turi reikšmės.

Chruščiovas nori, kad "Euro
pos saugumo” organe dominuotų 
Sov. Sąjunga ir, JA Valstybės, 
kas reikštų NATO likvidavimą.

Atrodo keistai, kad Chruščio
vas, norėdamas kalbėtis su JA 
Valstybėmis ir dviems pasidalin
ti šį žemės .rutulį, nėkuomet ne
pamiršta savo propagandinio 
arkliuko ir vis skundžia JAV, 
kad jos nori karo. Tą faktą jis 
skaito neabejotinu, motyvuoda
mas, kad "šalis, kuri nenori ka
ro, neorganizuotų tokių karo pa- 
iėgų ir nekrautų tokių didelių 
karinių reikmenų atsargų, bet 
stengtųsi su kita šalimi pasiekti 
susitarimo”.

Savo pasikalbėjime Chruščio
vas nuėjo taip toli, kad net yra

pasiruošęs nuvykti į IVashing- 
teną ir kalbėtis su prez. Eisen- 
hovveriu. Bet skundėsi, kad ne
gavo iš JAV pakvietimo.

Kai sekr. Dulles paskutinioje 
savo garsioje kalboje paminėjo 
nadalintų valstybių suvienijimą 
ir pavergtųjų išlaisvinimą, nuo 
to laiko Kremliaus valdovai lyg 
pradėjo sirgti pamišimu. Ir daž
nai padaro staigius ir stebinan
čius išsišokimus.

JAV gerai žino, kiek bilionų 
dolerių joms, iki šiol kainavo 
Teherano ir Jaltos su Kremliaus 
viešpačiais padaryti susitarimai, 
todėl ateityje į tokias prekybas 
tautomis vargu liejsivels.

K. M. Juozas Šarūnas

PJT REIKALAUJA
GALIMYBES ATSAKYTI

CHRUŠČIOVUI

PAATLANčIO VILKIUKŲ 
STOVYKLA

(sks) LSB 1-jo rajono vilkiu
kai ir šiemet turės vieną bendrą 
stovyklą. Organizaciniai šios sto- 
'VKMnmnnuNMM!

vykios ■ pasiruošimo darbai jau 
įpusėjo. Stovyklai vadovaus 1-jo 
rajono vilkiukų skyriaus vedėjas 
psktn. J. Benešiūnas. Stovykla
vietė bus p. Ericksono ūkyje, So. 
Woodstock, Con. Laikas — lie
pos 13-27 d. Maisto tiekimu rū
pinsis skltn. A. Glodas, o jį ga
mins p. Br. Jucėnienė, padedama 
skaučių.

Stovyklaus vilkiukai 9-12 m. 
Jaunesni kaip 9 ib. bus priimami 
tik su specialiu vietovės vadovo 
leidimu. Šiemet bus priimami 
sion stovyklprąuįsi;|ietuviai ber
niukai 9-12 tri.llr. turės prisi
taikyti prie st«#klLB skautiškos | 
tvarkos ir drausmės. šiuo reika
lu tų berniukų tėvai tesikreipia 
, savo vietovės skautų vadovą.

Vilkiukų stovyklos mokestis 
dus apie $30. Vilkiukų būrelių 
vadovais stovykloje bus kviečia
mi vietovių pažangesni skautai.

Stovyklos vadovybė pageidau
ja, kad stovykloje visą laiką bū
tų lietuvis gydytojas. Jis galėtų 
apsigyventi ūkininko name su 
visa savo šeima. Gydytojas norįs 
praleisti porą . malonių vasaros 
savaičių šioje stovykloje, prašo 
mas pranešti apie tai jos virši
ninkui. Visais šios stovyklos rei
kalais prašoma kreiptis į psktn. 
J. Benešiūną, 122 Fairfield Avė., 
Hartford, Conn.
!!■■■■ IWIM....... ..................................BET

Ryšium su Chruščiovo pareiš
kimais per ”Columbia Broadeas- 
ting System” PJT birželio 3 d. 
naprašė Jungtinių Valstybių Ry
šių Komisijos (Federal Commu- 
nication Commission) pirminin
ką G. C. McConnaughey patvar
kymo, kad CBS duotų PJT tiek 
pat per savo televiziją ir radiją 
nemokamo laiko atsakyti į 
Chruščiovo melus, kiek davė lai
ko Chruščiovui savo melais klai
dinti JAV visuomenę. Prašymo 
nuorašas įteiktas ir CBS prezi
dentui dr. F. Stanton.

Kartu PJT išleido spaudai pa
reiškimą, kuriame pažymi, kad 
tol, kol sovietų pavergtosios 
Centro ir Rytų Europos tautos 
negali laisvais rinkimais tarp
tautinėje priežiūroje, visas so
vietu okupacines jėgas atitrau
kus, be jokios baimės ir prievar
tos pareikšti savo valios, Chruš
čiovo propaganda, kad dabartinė 
padėtis sovietų pavergtuose 
kraštuose remiasi tų tautų valia, 
yra akiplėšiškiausias melas.

PJT pabrėžia, kad sovietų pa
vergtųjų Centro ir Rytų Euro
pos valstybių laisvė bei nepri- 
klausymybė negali būti spren
džiama sovietų pasitraukimo ap
gaulingais pažadais, bet tik be
sąlyginiu sovietų karinių ir poli
cinių jėgų atsitraukimu. Sovietų 
pavergtosios tautos žino ir lais
vasis pasaulis to neturi išleisti iš 
akių, sakoma PJT pareiškime, 
kad Chruščiovo siūlomas sovietų 
kariuomenės atitraukimas mai
nais už JAV pasitraukimą iš Eu
ropos ir NATO likvidavimą fak
tiškai reiškia ne ką kitą, kaip so
vietinę vergiją visai Europai.

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

Metinė prenumerata $5.00; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughby 
\ve.. Rrooklyn 21. N. Y.

P I L I E T

E G Z A M INAI

i
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Mielam mūsų pusbroliui ir dėdei VLADUI ŠUMSKIUI, 
mirus Lietuvoje jo brangiajai mamytei

A. A.

ALEKSANDRAI ŠUMSKIENEI,
gilią užuojautą reiškia

I’olė, Bronius ir Vytas Radzivanai

Klausimai — 
iliustruoti braižiniu.

Kaina 75 c.
Jaunama pas knygų platintojus. 
Dirvos” admin.,.1272 E. 71 91, 
lleveland 3. Ohio ir pas autorių;

D. Klinga, 496 Grand S‘,, 
Brooklyn 11, N. Y.

atsakymai
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