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V. RIMVYDASPo pasauli pasižvalgius

ž«neą.. tI

Naujų nuolaidų akivaizdoje?
Kai pasižvalgai po spaudos 

puslapius lengvai gali įžiūrėti

tas per radiją birželio 15 dienos minėjimo proga.

Kada sovietų valstybė dar ne
egzistavo ir netrukdė žmonijos 
pažangos, civilizuotasis pasaulis 
minėdavo tų įvykių sukaktis, ku
rie turėjo teigdamos įtakos atski
rų tautų ar jų bendruomenės 
gyvenimui - kultūros, mokslo ar 
idėjų srityje. Atsiradus sovietų 
valstybei, kuri nuo pat pirmo
sios dienos pastatė savo užsienio 
ir vidaus politikų ant smurto bei 
neteisybės pagrindo, atsirado 
reikalo minėti naujos rūšies su
kaktis — sovietų padarytųjų di
džių nusikalstamų darbų. Birže
lio 15 diena yra dviejų tokių nu
sikaltimų sukaktis.

Tų dienų 1940 metais Sovietų 
Sąjunga užpuolė ir okupavo mū
sų kraštų, sulaužydama savo pa
sirašytas sutartis ir prisiimtas 
prievoles bet kuriomis aplinky
bėmis gerbti Lietuvos valstybės 
suverenumų bei nepriklausomy
bę. Pasaulio viešoji nuomonėr pa
smerkė šį sovietų agresijos ak
tų. Gi ypač griežtą jo pasmerki
mų padarė Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė, kuri ir da
bar nuosekliai laikosi to nusista
tymo Lietuvos okupacijos ir va
dinamos inkorporacijos j Sovie
tų Sąjungų klausimu.

Po vienerių metų Maskvos vy
riausybė padarė dar vienų nusi- 
kalstamą darbų: negirdėto žiau
rumo aplinkybėmis per kelias 
dienas ir naktis iš Lietuvos buvo 
deportuota keliasdešimt tūkstan
čių žmonių. Juos sovietai išplėšė 
iš gimtojo krašto, nežiūrėdami 
elementariškiausių žmogaus tei
sių, negailestingai suardydami 
šeimas, atskirdami žmonas nuo 
vyrų, mažus vaikus nuo tėvų. 
Dauguma tų žmonių žuvo ištrė
mime, priverčiamojo darbo sto
vyklose ar kalėjimuose nuo bado, 
ligų, nepakeliamo darbo.

Yra žaizdų, kurios ilgai neuž
gyja, kurios ilgai palieka atda
ros ir dega tiek atskirų žmonių, 
tiek tautų kūne. Tokią žaizdą So
vietų Sąjunga yra padariusi mū
sų tautai, ją užpuldama ir smur
tu primesdama jai komunistinę 
santvarką, štai kodėl birželio 15- 
toji yra lietuviams gedulo diena. 
Bet jos minėjimas išeina iš vien 
tik mūsų tautinių interesų bei 
jausmų ribų ir turi platesnės 
reikšmės. Tai, ką sovietų vyriau-
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atstatyta. Kada ateis tas laikas, 
— niekas negali tiksliai numa
tyti, bet jis ateis. Toks visados 
buvo Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos, kurios vardu aš kalbu, įsi
tikinimas.

Jį sustiprina Jungtinių Ame
rikos Valstybių politika, kuri 
grindžiama kilniais laisvės idea
lais. Ir dabar, būdamas šiame
galingame .krašte, turėjau naujų 
progų patirti Amerikos palanku
mų Lietuvos laisvės atgavimo 
bylai, ir lygiu budu galėjau kon
statuoti, kokios didelės svarbos 
turi tąi bylai gausingų Amerikos 
lietuvių veikla.

sybė padarė Lietuvai, tebuvo 
pradžia akcijos, kurios Maskva 
griebėsi, siekdama užvaldyti vi
sų Europą. Ir jeigu sovietai to 
tikslo pilnai nepasiekė, tai vis 
dėlto jie pavergė 10 kraštų, bū
tent, Lietuvą, Estiją, Latviją, 
Rytų Vokietijų, Lenkiją, Ven
griją, Čekoslovakiją, Rumuniją, 
Bulgariją ir Albaniją. Tokiu bū
du 100 milionų europiečių asidū- 
rė sovietų priespaudoje ir komu
nistinėje santvarkoje, kuri, prie
šingai tų tautų valiai, yra išlai
koma vien tiktai sovietų ginklų 
pagalba.

Prieš dvi savaites Sovietų Są
jungos komunistų partijos pir
masis sekretorius ir vienas uo
liausiųjų Stalino teroro vykdy
tojų davė televizijoje intervierr 
Amerikos laikraštininkams, ku
riame, be kita ko,/pasakė, kad 
amerikiečiai ir sovietai neturėtų 
žiūrėti vieni Į kitus kaip į plėši
kus, bet kaip Į padorius žmones. 
I šitokį keistą pageidavimą — 
kad sovietai nebūtų laikomi plė
šikais — geriausią atsakymą 
duoda šios dienos sukaktis. Ji 
primena pasauliui, kad sovietai 
įsiveržė į Lietuvų ir ją apiplėšė 
kiekvienoje tautinių .gyvenimo 
srityje. Jie ištrėmė šimtus tūks
tančių žmonių, jie atėmė iš mūsų 
tauos žemę, nuosavybę, žmogaus 
teises, politines laisves, asmens 
saugumo garantijas, minties, są
žinės, tikėjimo laisvę, teisę ben
drauti su pasauliu ir, pagaliau, 
tai,'kas yra aukščiausias tautos 
gėris, — jos valstybinę nepri
klausomybę.

šitaip nuterioję Lietuvą ir ei
lę kitų kraštų sovietai nemano 
atsisakyti nuo savo grobio. To
dėl Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos pirmojo sekretoriaus sa
votiška pretenzija — kad nebū
tų atsižiūrima skirtumo tarp pa
dorių žmonių ir plėšikų — yra 
nesuderinama nei su mųralės ir 
teisės dėsniais nei su faktais ir 
civilizuoto pasaulio interesais.

Nežiūrint skaudžių nuostolių 
ir žaizdų, kurių sovietai yra pa
darę ir tebedaro Lietuvai, jie ne
įstengia išrauti laisvės troškimo 
iš mūsų tautos širdžių. Šis tau
tos nusistatymas yra svarbiau
sias pagrindas tvirtai vilčiai, kad 
Lietuvos nepriklausomybė bus
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Perorganizuoja 
Michailovo akcija
Michailovo komiteto leidinys, 

pavadintas gramozdišku iš rusų 
kalbos pažodžiui išverstu vardu 
”Už sugrįžimų j tėvynę”, matyt 
įsitikino neturįs jokio pasiseki
mo, nors paskutiniu metu ir bu
vo stengtasi jį padaryti "lietu- 
viškesnį”, tai yra, nebebuvo ver
čiamasi vien tik iš rusų kalbos 
verstais straipsniais.

Dabar vėl atgaivintas (tokiu 
vardu tuoj po karo keletą ihetų 
leistas) "Tėvynės Balsas”, kurio 
pirmas numeris Vilniuje jau iš
ėjo ir, turbūt, po kiek laiko pa
sirodys ir daugelio lietuvių laiš
kų dėžutėse Amerikoj bei kituo
se kraštuose. Skirtumas, atrodo, 
dabar bus tas, kad dabartinis 
("Didžiosios") "Tėvynės Balsas*’ 
bus gaunamas taip pat ir Lietu
voje. Anksčiau negrįžėliams skir
tieji leidiniai Lietuvoje nebuvo 
niekam rodomi.

Atgaivintasis leidinys prabyla 
į negrįžėlius atsišaukimu grįžti, 
kurį pasirašo žymiausi sugrįžė- 
liai, būtent: Vosyliūtė-Dauguvie- 
tienė, buvęs "Lietuvos ūkinin
ko" (valst. liaudininkų savait
raščio) redaktorius’Vincas Ožki
nis ir pernai rudenį iš Anglijos 
grįžęs Bostono "Keleivio” kores
pondentas Albinas Molis. Bet vi
si jie kalba, kaip "Už grįžimą į 
tėvynę" (Michailovo) komiteto 
"Lietuvos iniciatyvinės grupės 
įgalioti”. Taigi vien tas paaiški
na, kokios "tėvynės” balsu jie 
privalo kalbėti.

ši reorganizacija ir priekin 
pastatytų asmenų- pavardės lyg 
ir leidžia spėti, kad viliojimo ak
cija rengiamasi daugiau nukreip
ti vėl į 1944 metų pabėgėlius-ne- 
grįžėlius. Ligi šiol tie viliojimai 
šiek tiek pasisekimo turėjo seno
joje emigracijoje Pietų Ameri
koje ,bet pirmųjų susigundžiu-

Perorganizuoja* administraciją
Ryšium su Chruščiovo paskelb

tu "planavimoįperplanavimu”, 
Lietuvoje iki i® 1 dienos tu
ri būti įvyl didelė adminis
tracijos reorgįrtįutaija. Panaiki
nama 10   ir architek

tūros komltėtaa,fKiek anksčiau 
panaikinta daif 
ja, sovchozų, ____
pirmą kartą) pįįjįįngta prie že
mės ūkio m s. Tik vietoj
dviejų pana vadinamų
"sąjunginių - rmį^likinių” mi
nisterijų tuoj teigiamos dvi 
grynai "respubiflnnės” ministe
rijos. Tokiu i, ministerijų 
skaičius Vilniująfit viso sumažės 
devyniomis, bet jii vietoje atsi
ras keliolika įvaįrįą ūkio-pramo- 
nės valdybų, kurios tačiau bus 
visos sujungtos įLendrą "Liau
dies ūkio Tarybą”. šios pirmi
ninku jau paskirtas ministerio 
pirmininko pirmasis pavaduoto
jas Eduardas Oęarskis (gimęs, 
berods, Lietuvoje,;,augęs Rusijo
je). Vietoj arc^ektūros komi
teto bus statybpą valdyba liau- 
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na miniBteri- 
ir vėl (nebe

berods, Lietuvi 
je). Vietoj ai 
taku uud liau
dies ūkio tarybociftųjįuose, bet 
užtat j vyriausybės; sudėtį įeis 
naujai.kuriamo mokslo-technikos 
komiteto pirmininkas. Ministeri
jų dabar lieka 16, iš jų šešios 
grynai respublikinės, kitos, svar
besniosios, — "sąjunginės - res
publikinės” ,tai yra, Maskvoje 
esančių atitinkamų ministerijų 
padaliniai.

ši reforma, visdėlto, bus jau 
žymus žingsnis į decentralizaci
ją, nes, visų pirma, Lietuvos te
ritorija (tai yra, ta jos, dalis, ku
rią apima Maskvos nustatytosios 
"LTSR" sienos) nuo šiol bus at
skiras ūkinis vienetas, Vilniuje 
esamos ūkio tarybos ir ministe- 
rių tarybos tiesioginėje kontro
lėje (kad ir iš Maskvos prižiūri
moje bei diriguojamoje). Vilniu
je esamų valdžios organų žinion 
pereis apie 440 įmonių, ligi šiol 
buvusių tiesioginėje Maskvos 
įstaigų kontrolėje ir vadovauja
mų "per Vilniaus valdžios gal
vą”.

Ryšium su reforma šiomis die
nomis Lietuvoje turi vykti nere
gėtas augštesniųjų pareigūnų 
perkilnojimas, arba bent jų pa
reigų pavadinimu pakeitinėjimas 
(nauji blankai, iš dalies nauji 
adresai, nauji telefonų nume
riai, daugybė atleidimų ir naujų 
paskyrimų...). Kiek iš viso to 
bus naudos ar žalos Lietuvai, gal 
pradės aiškėti po keleto mėne-
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Visur rusai nori apgauti
Kviečia peržiūrėti ligšiolinę politiką; Drferi»Vebėttnt‘BV®rt- — 
Kaip ilgai truks JAV gerbūvis? — Kyla milionierių skaičius. — 
Europiečiai vis labiau primena amerikiečius. — Vokietija lemia 
Europos ateitį. — Keli paklausimai norintiems keistis idėjomis 

su sovietais.

laivai, paprašę leidimo, praplau
kė Bosforo ir Dardanelų sąsiau
rius ir pro Viduržemio jūrą žada 
pasiekti Baltijos jūros sritis, kur 
numatomi karo laivyno manev
rai. Kai kas spėlioja, kad sovie
tinių karo laivų plaukimas esąs 
tam tikra demonstracija.

• Jordanui uždarius savo am
basadą Kaire, santykiai tarp Jor
dano ir Egipto dar labiau įsitem
pė.

• JAV viduriniųjų vakarų val
stybės toliau kenčia nuo gamtos 
nelaimių. Praėjusią savaitę nau
jos liūtys ir vėsulai padarė milio- 
nus dol. nuostolių. St. Louis mie
ste Missouri valstybėje. Taip pat 
ir Kansas, lowa, Nebraska, Illi- 
nois valstybėse. Jau antrą savai
tą JAV vidurio ir rytų gyvento
jai buvo paliesti šiuo metu ne
įprastų karščių bangos — dau
gelyje valstybių karščiai buvo 
pasiekę netoli 100 laipsnių Fah- 
renheito.

vis labiau juntamą politinio kli
mato kitėjimą. Amerikos pozi
cijas, jos prestižą Tolimuose Ry
tuose ištinka smūgis po smūgio 
ir nestebėtina, kad ieškoma išei
čių. Neteks labai stebėtis, jei po 
kelių mėnesių ir bent ne vėliau 
kaip po metų, susidursime su lig
šiolinių vertybių radikaliu per
vertinimu. Jei buvo kokie prin
cipai tautų laisvės, diktatorių 
pažabojimo, bent nepripažinimo 
požiūriu, tai tuos principus gal 
teks mesti į šiukšlyną.

Formozoje kilo aiitiamerikinės 
riaušės ir iškilo nuomonių skir
tumai tarp JAV ir jų sąjungi
ninkų dėl prekybinių ryšių su 
raudonąja Kinija. Tai nemaži 
smūgiai ir nė kiek nenuostabu, 
kad nuolatinis Eisenhowerio val
džios darbų kritikas W. Lipp- 
mannas dabar randa auksinę 
progą vėl smogti ligšiolinei poli
tikai ir kelti reikalavimus.

Reikia keisti, reikia1 peržiūrė
ti dabartinę Kinijos politiką — 
šaukia žinomasis komentatorius. 
Mes amerikiečiai, girdi, viena 
kalbame, bet kita dirbame mūsų 
politikoj su Formozos čiangkai-

I 
šėku. JAV pripažįstančios For
mozos vis senstančių galvų tei
sėtos kinų valdžios atstovu, ta
čiau jos nenori čiango paremti,, 
kad jis atgautų prarastas kinų 
žemes,,. T) ■ ' -t-

Lippmannas Ir kviečia mesti 
šalin šią "fatališkai silpnų’* poli
tiką ir tartis su kinais, o For- 
mozai jis siūlo specialų statusų 
— ji turėtų pereiti Jungt. Tautų 
globai.
k

Doleris tebeturi galių
Visos nuotaikos Azijoje dar 

nereiškia, kad Japonija ar For- 
moza norėtų atsikratyti JAV ka
rių. Priešingai, aukštieji parei
gūnai Tokio ar Taipei miestuose 
net neužsimena apie tai, kad 
amerikiečių kariniai daliniai tu
rėtų būti atitraukti iš Azijos.

Doleris čia turi žodį ir svorį, 
štai, tokioje Anglijoje amerikie
čiai sausumos kariai ir aviacija 
kas metai išleidžia apie 150 mi
lionų dolerių, Japonijoje kraštas 
tuo būdu uždirba apie 40 mi
lionų, o kur dar milionai už ka
rinių bazių bei įvairių pastatų 
statybas. Ir dar svarbiau, kad iš 
amerikiečių laukiama visų stra
teginės reikšmės Azijos sričių 
gynėjo prieš komunistinę agre
sijų. Tad, kaip teigia Washing- 
tono politiniai sluogsniai, sunku 
šiuo metu tikėtis, kad JAV ir 
Formozos čiangkaišeko santy
kiuose įvyktų koks lūžis. Toji 
sala pakankamai svarbi, turint 
galvoje Filipinų, Okinavos, Ko
rėjos ir Japonijos gynybą.

• J JAV atvyko Japonijos mi- 
nisteris pirmininkas Nobusuke 
Kishi. Iš San Francisko j Wa- 
shingtoną japonu .svečių nuga
beno prezidento Eisėnhowerio 
lėktuvas Columbine..Atlikęs eilę 
pasikalbėjimų JAV sostinėje 
(Japonija nori vaidinti didesnį 
vaidmenį Azijoje), .Kishi šešta
dienį išvyksta į Nėw Yorką. Be 
to dar lankysis Los Angeles ir 
Honolulu saloje.

‘ • Šių savaitę šeši sovietų karo
Gynybos sekretorius Wilson ir adm. J, Wright, Atlanto laivyno 

vadas, apžiūri kreiserio Camberra, raketinius ginklus,

Ką atneš artimoji ateitis? -
Esama duomenų, įtaigojančių 

mintį, jog prieš Ameriką daro
mas tam tikras spaudimas, sie
kiąs sumažinti šio krašto įtakų 
pasauly. Biudžetiniai apkarpy
mai turės įtakos į užsieniams 
teikiamą paramą, gana skaudžiai 
atsiliks į amerikinę radijo pro
pagandą svetur, šis kraštas vis 
dažniau puolamas dėl atominių 
bandymų, tuo tarpu tokias kri
tikos žymiai mažiau įžiūrėsime 
sovietų adresu.

Tačiau, politinių stebėtojų tei
gimu, šiuo metu negalima tikė
tis žymesnių permainų JAV ve
damoje politikoje. Štai keletas 

(Perkelta i 4 pat)
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bių ir daugeliu milionų jos gy
ventojų.

•
. šilta Dirvos numeryje npnun- 

diuMot, mūsų bendradarbiu pca- 
nadfiE* apie atominės bombos 
pasekmes. Neabejojame, kad jį 
skaitytojai paseks didėliu dėmė
siu.

Straipsnyje, pasiremiant pa
skutiniais daviniais, iškelta ato
minės energijos teigiamos ir nei
giamos pasekmės. Ir žmonija, nė 
kiek neabejojama, sulaukusi ato
minės gadynės, praturtės gausy
be naujų išrarimų, kurių be ato
minės jėgos iki šiol nebuvo ga
lima jvykdyti. Bet iš kitos pusės, 
ta pati atominė jėga, panaudota 
žmonijos naikinimui, gali anešti 
tokius baisius griuvėsius, kokių 
dar niekad nėra buvę ir po pačių 
didžiųjų karų.

Mums čia labai rūpi atkreipti 
skaitytojų dėmesį į tai, kad vi
sas atominės jėgos neigiamybes, 
nepaprastai uoliai kelia patys so
vietų galiūnai ir įvairūs jų vieši 
ir nevieši agentai. Jų tikslas aiš
kus — kituose kraštuose suda
ryti tokią viešąją nuomonę, kuri 
spauste spaustų savo kraštų vy
riausybes, jei jau ne visiškai su
stabdyti, tai bent labai apibrėžti 
atominės energijos gamybą ir 
jos įvairius bandymus.

Patys sovietai gerai žino, kad 
tokiomis priemonėmis kituose 
kraštuose, kuriuos jie veikia 
įvairiausiomis savomis propa
gandos priemonėmis, gali nema
žai laimėti. Tuo tarpu panašio
mis priemonėmis kiti kraštai so- 
vietijoje ne tik negali nieko lai
mėti, bet iš viso net ir pasireikš
ti. O svarbiausia, kad kitus kraš
tus versdami mažinti atominės 
energijos gamybą ir jos bandy
mus, patys yra pasiryžę daryti 
viską, kad toje labai svarbioje 
krašto stiprumo srityje, jei jau 
ir nepralenktų, tai bent susily
gintų. Ir visa tai išnaudotų ko
munistinio pavergimo užma
čioms.

Dėl atominės energijos bandy
mų, ypač sprogdinant atomines 
bombas, sovietinis riksmas jau 
perėjęs j isteriką. O tai yra tik
ras ženklas, kad sovietai šioje 
srityje yra toli atsilikę. Jie sa
varankiškai dirbdami neįstengia 
su JAV lenktyniauti. Tų reikalų 
įgudę žinovai tikrina, kad be sa
vo šnipų pagalbos, kurie vogė ir 
vagia atominių laimėjimų duo
menis ir juos skubiai siunčia 
Maskvai, atsilikimas būtų dar 
kelis kartus didesnis.

Sovietų agentų diriguojamas 
atominis riksmas yra dar viena 
priemonė išmušti iš vakariečių 
rankų tokį ginklą, kuris ateities 
kovoje gali būti lemiamas — ar 
pasaulis išliks laisvas, ar neš 
vergijos grandines. O kad jis bū
tų laisvas, kad galėtų laisvės ki
birkštis įžiebti ir anapus gele
žinės uždangos, jis turi būti vi
sais požiūriais galingesnis. Be 
atominės energijos pirmenybės 
jis tokiu negalės būti.

Ir būtų didžiausioji žmonijos 
nelaimė, jei JAV to sovietinio 
riksmo klausytų ir jų agitacijai 
pasiduotų. Sovietus gali suval
dyti tik stipri jėga. Galingi ato
miniai ginklai, yra pati tikriau
sioji kalba su sovietais. Be jos, 
be dominavimo; sovietai plėš, pa
vergs ir žudys, kaip iki šiol kad 
darė s ii daugeliu ūiavy valsty-'

• JaunlmoKongreea* čla*ųt.
Birželio ^^ienonūs Cįįf ^“

• Ministeris St. Lozoraitis ir pa
tarėjais Dr. A. Gerutis yirš sa
vaitės laiko atostogavo J. Bačiū- 
no vasarvietėje, Tabor Farmoje.
• Dr. A. Gerutis birželio mėn. 15 
d. Chicagoje surengtame ALT 
skyriaus iniciatyva minėjime ta
rė žodį.

• .Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio Vyriausioji Valdyba 
(Chicagoje) paskutiniame savo 
posėdyje nutarė centralizuoti 
šelpimą artimųjų, netekusių 
sveikatos ir atsidūrusių nepake
liamoje medžiaginėje padėtyje 
snapus, šalpai koordinuoti ruo
šiamas statutas.

greit skaitysite kruviną liudiji
mą, kada suklaidinti amerikie
čiai aklai pildė rusų reikalavi
mus, kad iš jų užimtų sričių į va
karus nepršsiverštų jokie pabė
gėliai. Jų tarpe buvo ir tūkstan
čiai lietuvių. Ta gen. Wenck ar
mija, kaip matysite, kovojo jau 
ne dėl. Vokietijos išgelbėjimo, 
bet kovojo nepaprastai kilnią

Ketinom Dirvos numeriuose 
mūsų skaitytojai skaito įdomų 
raštelį apie antrojo pasaulinio ka
ro pabaigą. Iš eilės skaitytojų 
esame gavę atsiliepimų, kad jie žmonių gelbėjimo kovą, kad tik 
ir ateityje pageidauja panašių jie nepakliūtų į sovietines ran- 
rašinių susilaukti. Vienas net kas ir nebūtų sunaikinti vergų 
taip parašė: "Jau vien dėl to ra- stovyklose, 
šinio verta Dirvą prenumeruo- “ 
tr...

Antrojo pasaulinio karo pa
baiga, tiesioginiai ar netiesiogi
niai yra palietusi ir visą lietuvių 
tautą. Mandagiai tariant, dėt di
delio nayvumo, rusai visus są
jungininkus apgavo, gerai išnau
dodami karo pabaigą, laisvų vals
tybių sąskaiton nepaprastai iš
plėtė savo komunistinės imperi- 
os rubęžius. ’

Antrasis pasaulinis karas bai
gėsi taip, kaip niekas negalėjo 
tikėti. Dar gyvendami Lietuvoje 
manėm, kad jei rytų frontas vėl 
ateis prie Lietuvos sienų, Vo
kietija padės ginklus. Taip pat 
manėm, kad ir vakarų sąjungi
ninkai laiku priims Vokietijos 
kapituliaciją ir rusams tvirtai 
pasakys kur jų vieta.

Deja, tie galvojimai neišsipil
dė. Pamišęs Hitleris sugriovė pa
čią Vokietiją, o vakarų sąjungi
ninkai, rusų už nosies vedžioja
mi, jiems atidavė pusę Europos. 
Dabar tos baisios klaidos iškyla 
visu savo nuogumu ir skausmu. 
Bet ir. šiose aplinkybėse dar ne
galima tvirtai pasakyti, kad va
karai būtų nuo tų padarytų klai
dų išsigydę. Klaidos vis toliau 
kartojamos.

Šiam įdomiam rašiny apie an
trojo pasaulinio karo pabaigą

Taip, antrasis pasaulinis ka
ras, kiti rašo, pasibaigęs. Bet 
mums, lietuviams, jis tebesitę
sia. Tiesa, nesigirdi didžiųjų pa
trankų trenksmų ir baisiųjų 
bombų sproginėjimų, bet mūsų 
žmonės kasdien tebemiršta ko
vodami dėl laisvės.

CH1CAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir nekmad. ofisas uždarytas, 
šežtad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

ReaM. 3241 W. 66th PLACB

Tel. offle’o EVerglade 4-7370 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medleal Ceiiter 

2336 West Chicago Avė 
Chicago 22. III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:80 p. p. plrmad., 
antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus treiiadieniais.

11-2 p. p. šeštadieniais.
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Moderni pastatyta Matehlėss Gaao Plyta Bor- 
ner su protu padaro viriną automatiška taip 
kaip kepimą. Padaro kiekvieną jOaų puodą au
tomatišku. Maistas nesudega, aepridega, ne* 
pervirs ar neišdžius. » .
TIKSLUS KONTROLIAVIMAS!
Tiktai ušatatyklt* rodyki*'a*t. Mm neriami 
temperatūros. Burper su protu IŠLAIKYS no-

Pamatykite tuoj gražias Matchl 
tas pas jūsų Gaso reikmenų prek 

J«. jūs gyvenat už mūsų patama 
pamatykite savo aržiausią LP-Ga 
ninlcą.

ašns^^gg*W»<*1M» «•» “S® 'M®.

J

LIETUVIAI PER LIETUVIUS - LIETUVIAMS! 
DAINORA

49. THORNTON AVĖ, LONDON, W. 4 
TeH. CHI2107

' -v . , \ vi

SIUNČIA DOVANŲ SRJNTINiUUS LIETUVON m SIBIRAN
> -X .; U- . .IŠ EUROPOS

y.- ■, . 1 . •. •**. » » •

NEBRANGIAUkMi, bot SnBfari GREIČIAU!
Modžtatfos. avmjyaA, vaistai, lnMereliai, baltiniai ir MĄ

'i maut, užsakymai priimami teteforu Logbas, CH1 2107. 
' M Įrašomi pfokštoto^todti begali (vykti kbddų.........

Oro pali4WMP^^ 
sekanti*

f r
■

Jaunimo;
—29*3Q .dienomis Cįię^oiĮ 
suplauks Vfsąu.lietuviškamu jau* 
nimas. Nepraleiskit tokfos įųi» 
kios progos atsilankyti Chicagbj 
ir susitikti su senais pažįstamais' 
ar sudaryt) naujų pažinčių. Gru
pėms, .vyl^tančioiiLs traukiniais 
ar autobusais, dažnai tranBpor- 
tacijos kompanijos duoda nuolai
das. Reikia ' tik paminėti, kad 
grupė vyksta | vieną vietą, vienu 
tikslu.
• Jonas Paltukas gyvenąs 4335 
So. Artėsian* Avė., Chicago, ID. 
Tel.: VIrginia 7-6528 tvarko Jau
nimo Kongresan-Tautinėn Šokių 
Šventėn atvykstančių nakvynes.
• Organizacijos bei asmenys no
rį pasveikinti Jaunimo Kongresą 
prašomi siųsti sveikinimus Jur
giui štuopiui, 32.37 So. Lituanica 
Avė., Chicago 8, III.
• Jaunimo Kongresui visuomenė 1
prašoma pasiųsti paramą adre- ' 
su: R. Slėnys, 6239 So. Wolcott 
Avė., Chicago, III. ’ l

• Seštadien), birželio 29 d. valia- i 
re garsiajame Merchandiss Mari 
įvyks šokiai Jaunimo Kongrsšo- 
Tautinių Šokių Festivalio daly
viams. Biletus bus galima įsigyti 
registracijos metu. .
• Pirmoji JĄV ir Kanados Lie
tuvių Tautinių šokių Šventė 
įvyksta Chicagoje 1957 m. bir
želio 30d. Iškilmingas šventės 
atidarymas 2:30 vai. Chicagoe 
laiku, šventė rengiama INTER- 
NATIONAL AMPHITHEATRE, 
esančiame prįe 42 ir So. Halsted 
gatvių. Amphitheatre veikia šal
domoji oro sistemą, modemus 
apšvietimas, puikiausias mato
mumas iš visų vietų. Gretimose 
salėse užkandinės, gėrimų par
duotuvės, o lauke daug erdvės 
mašinų pastatymui.
• Visi lietuvių tautinių šokių 
šventės dalyviai, atvykę į Chica- 
gą, tuojau registruojasi. Regis
tracija ^ksUĮ®!TUVię ■ AUDI
TORIJOJE^ 3l3>So. Halsted St., 
telef. Vlętory ■2'^172. Registra
cija pradedanti birželio mėn. 28 
d. (penktadienio) vakare. Chlca- 
gos ir apylinkių tautinių šokių 
grupės prašonąos registraciją at
likti anksčiau;
• Visų tautiniųjįtokių šventės da
lyvių generalinė repeticija bus 
International Amphfthėatre bir
želio 29 d., šeštadienį.
• Chicagos Lietuvių Tautinis 

, Akademinis SaĮėb&ris ruošia ifr-

lįiĮi'iuPUulino'Tl 
vo&inčia;. 
įvyksta biriįą 
Pirmoji Z. 
rusi Lietuv^-^B

* M
• Nądnlkųrtąądn’Trijųltožių 
Šventė” dabar, vietoj *5.00, par
duodama po *3.00. Poezijos mė
gėjai pąskubėkit įsigyti,
• Prof. Ignas Končius, išėjęs iš 
ligoninės po sunkios operacijos, 
sveiksta pas savo Būnu, gyve
nanti Middlębury, Conn.
• Modernaus šokto šokėja Jonė 
Kvtetytė birželio mėn. 22 d., šeš
tadienį, programą išpildys Joni* 
irių vakare, rengiamam V. K. U

. S-gos St. Catharines skyrius. Jo- 
• ninės {vylu tik už kelių mylių 
> ubo Niagaros, St Stephans par

ito salėje. Pradžia 4 vai.

• Beveik 300,000 radijo abonen
tų esą dabar Lietuvoje, pranešė 
Vilniaus radijas gegužės 7 d. Gi 
gegužės 6 dieną tas pats Vil
niaus radijas pranešė, kad "šiuo 
įdėtu mūsų respublikoje yra dau
giau kaip 110,000 radijo imtuvų 
ir apie 125,000 radijo taškų”. 
Bendras skaičius tokiu būdu su
sidarytų 235,000. Sunku tikėti, 
kad radijo imtuvų skaičius per 
vieną parą galėtų padidėti 65- 
iais tūkstančiais.

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 kelfuTaytor Pi. Rd; 
įr prie ežero, vila su užrašu Alau
šas.

Kambarius galima užsisakyti 
savaitėmis ar savaitgaliais. 
Skambinti tel. ĄN 8-8384. (25)

NAUJIENA!!!
PINIGAI shmčtoud į Sov. S-gą, 
' Lietuvą, Latviją, Estiją.

Pilnai garantuota ir 
oficialiai 
100 rublių >10.00' 

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atsekta *5.00.

Perlaidos didžiausia suma *5(U)0 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.
GRAMERCY

744 BRO AUSTRE ET, 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commbunon

BOSTON
NAUJA VASARV1ETR — 

ALAUŠAS

PARCEui^iuOk, INC
. . • •""« .

pati patikimiausia firma aiuatiniua persiųsti i SSSR, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus, praneša Neearko, New.Jersey gyven
tojams, kad visuomenei pageidaujant šiomis dienomis Newarke atidaro 
savo skyrių, kuriam vadovaus Roman ir Weresh, skyriaus adrešas:

N ĖWAHK
26* Mufcet Stnet
Netaurių N«w Jeney

MnmmnmmmnasnssBa^anmaBOB 
t , . ■ O

SIUNTINIAI GREIČIAU 
IŠSIUNČIAMI IR GREIČIAU 

PASIEKIA ADRESATĄ
Globė Travel Service — Par

cel Department 716 Wataut St., 
Philadelphia, Pa., o taip pat tos 
firmos įsaigoee esančiose įvai
riose vietose tarnautojų skaičius 
padidintas ir todėl siuntiniai Iš
siunčiami po dviejų trijų dienų, 
kaip tik jie gaunami. Globė Tra- 
vel Service — Parcel Department 
įstaigų adresai skelbiami mūsų 
laikraštyje.

Tos firmos prezidentas Mau- 
rice Rifkin, šio laikraščio ben
dradarbiui pareiškė, kad siunti
niai, siunčiami per jo vadovau
jamą firmą ir tos firmos paski
ras įstaigas, adresatą pasiekia 
per 6 savaites, o oro paštu siun
čiami siuntiniai eina 10 dienų. 

NAUJAS PARCEL TO 
RUSSIA, INCn SKYRIUS 

NEWARKE
Vis didesnis kiekis siuntinių

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

RAŠOMOS MASINfiLftS 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, au kuriais girdima bevelk visos pasaulio 

šalys, žinoma ir U VILNIAUS tronaltocijos, nuo *46.00;
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austru firmų, kainos nuo >40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite itetuviškas plokšteles 

su 800 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, RUTKAUSKO, ŠABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BICKIENfiS 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. Habted 
8L, Čhittoga, ffl. Teief. YA 7-0077.

P. S. Prekės siunčiamos j v ištįs pasaulio kraštus. 
aoMMHmNiH*NimifflinimMNniiNmmtHuuMMMMUiBMBiiiniiunuNiiiui

siunčiamų į Lietuvą, ir kitas 
SSSR sritis. Siuntėjų patogumui 
ir. Nomarko, N. J., - visuomenei 
pageidaujant, kaip šio laikraščio 
bendradarbiui pareiškė Mr. John 
Faigner, Parosi to Russia, Inę., 
atidaro naują skyrių Nevrarkd, 
N*w Jeney.

John Feigner yra Parcel to 
Russia, Ine., prezidentas. Kaip 
spaudoje buvo jau rašyta, siun
tinių siuntimo reikalais jis lan
kėsi Maskvoje ir tuo reikalu pa
siekta. daug pagerinimų.

Parcel to Russia, Ine., padidi
no savo tarnautojų skaičių visuo
se skyriuose, taip, kad dabar 
siuntiniai, kaip tik jie gaunami, 
tai už 2-3 dienų išsiunčiami ir 
daug greičiau pasiekia adresa
tus.
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And thls.I beįievei.thąt 
the free, explorinį miėd of ‘ 
the individual human is the 
most valūable thing in the 
world. And this I would 
fight for: the freedom of 
the mind to take any direc- 
tion it wlshes undirected.

John Steinbeck, iš knygos 
East of Ėden

ftį motto pasirinkome neatsi
tiktinai. Jis atrodo charakterin
gas Lieratūros Lankams, kurio 
pirmame numeryje buvo pa
skelbs panaši redakcinio kolek
tyvo (Kazys Bradūnas, Juozas 
Kėkštas, Juozas Girnius, Henri
kas Nagys, Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas) mintis: "Literatūros Lankų 
gimimo data nėra ir neturi pre
tenzijų tapti naujos literatūrinės 
srovės data. Tatai yra vienas iš 
svarbiausių momentų leidinio 
aptarimui. Pabrėžiame kuo jis 
nėra dėl to, kad jo egzistencijos 
perspektyvos remsis ne kokia 
nors visiems dalyviams privalo
ma uniforma, kryptim ar srove, 
bet atskirų individų kūrybine po
tencija ir estetinio intereso gy
vastingumu. Kuo jis bus — pa
aiškės leidinio idėją realizavus 
arba jai žlugus”.

Literatūros Lankų idėja, ta
riame su neBlepimu džiaugsmu, 
nežuvo. Neperiodinis poezijos, 
prozos ir kritikos žodis įėjo j pa
čių reikšminigausių bet kada pa
sirodžiusių mūsų literatūrinių 
leidinių tarpą.

Literatūros Lankus skaitan
čioji visuomenė pasitiko nevie
nodai. (Gal turėtume pasakyti, 
kad nevienodai žurnalą sutiko 
rašančioji visuomenė). Vieni 
juos priėmė entuziastiškai, kiti 
šaltoku, rezervuotu veidu, o dar 
kiti pažvelgė j Lankus tokiomis 
akimis, kokiomis esti palydimas 
netikėtai ant mazolio užšokęs 
praeivis. Spaudos, kuri visai jų 
nepastebėjo, kaip kartais atsi
tinka su nepolitikuojančiais lei
diniais, nebuvo.

Neperiodiniam poezijos, pro
zos ir kritikos žodžiui žengiant 
j pirmą penkmetį, vferto patik
rinti jo ištikimybę redakcijos su- 
formuluotom ("tradicinės de
klaracijos vietoje”) ir pačioje 
darbo pradžioje paskelbtom įva
dinėm pastabom.

"Ištikimybės patikrinimas" ir 
yra mūsų rašinio paskirtis. (Te
atleidžia mūsų "rezoliuciją” iš 
pirmų rašinio eilučių pastebėję 
skaitytojai).

I
Literatūros Lankai, jų pačių 

frazoėlogiją naudojant, neturėjo 
pretenzijų tapti nauja literatū
rine srove. Kad šį pažadą žurna
las išlaikė galime lengvai įrody
ti, suminėdami visą eilę rašytojų 

■— Literatūros Lankų bendradar
bių : Henrikas Radauskas ir Hen
rikas Nagys, Leonas Lėtas ir 
Kazys Bradūnas, Juozas Kėkštas 
ir Jurgis Blekaitis, Alfonsas Ny
ka Niliūnas ir Jonas Mekas, Vla
das šlaitas ir Vlada Prosčiūnaitė, 
Antanas Jasmantas ir Aušra 
Bendoriūtė, Marius Katiliškis ir 
Antanas Škėma, Julius Kaupas 
ir Algirdas Landsbergis, Kęstu
tis Keblys ir Jonas Staniškis.

Iš šio nepilno bendradarbių 
sąrašo, kuriam jokiu būdu nėra 
būdinga kokia nors srovinė gi
minystė, regime Literatūros 
Lankus netapus vienos literatū
rinės srovės ir literatūrinės pa
saulėjautos pasireiškimo platfor
ma.

Tačiau, mūsų nuomone. Lan
kų žmones riša bendra pažiūra į 
patį kūrybinį derbą. Literatūros 
Lankai atsisako tikėti' būtinu 
emigracinės kūrybos luošumu, 
jie atsisako tikėti emigracinės 
literatūros lengvatomis, kurių 
yra linkę suteikti kai kurie kiti 
mūsų rašto žmonės. Anaiptol, tai 
nereiškia, jog žurnalo skiltyse 
sudėta medžiaga yra literatūri
nės tobulybės sinonimas, o žodi
nė kūryba, pasirodanti kitur — 
ne Lankuos esti'menkavertė.

Literatūros Lankai neatsto- 
| vaudami specifinės kodinės kū

rybos linijos, neatstovauja, 
griežtai kalbant, ir vienos kar
tos.1 Jie yra atviri tiek. pačiai 
mūsų literatūros viršūnei su že

A. AUDRIUS
iinuoįatinį

mės aitologijos dalyviais, su Ka
tiliškio,' Škėmos masto prozai
kais, f tiek jaųnesnlai, tremtyje 
išaugusiai .rašytojų kartai su 
Landsbergiu, Ostrausku, tiek pa
čiai jaukiausiai čia, Amerikoje, 
literatūrinį darbą pradėjusiai 
grupei su Aušra Bendoriūte, 
Kęstiičiu Kebliu ir dar . keliais. 
Tuo būdu neperiodinis poezijos, 
prozos ir kritikos žunalas yra 
nesrovinis pačia plačiausia žo
džio prasme.

(Kalbėdami apie nesrovinį 
Lankų pobūdį, mes nebūtinai tei
giame, jog šitoks kelias gyvai li
teratūrai tarpti yra pats geriau
sias. Mes gerai suprantame tam 
tikrom literatūrinėm srovėm at
stovaujančių leidinių naudą, bet, 
nedarydami iš mūsų tikrovės 
kažkokios norimos fikcijos, turi
me pripažinti, kad tai būtų ne
įmanoma dėl daugybės priežas
čių. Net ir Nepriklausomoj Lie
tuvoj, kur sąlygos kūrybai, kal
bėkime taip ar anaip, buvo žy
miai palankesnės negu čia, pana
šių leidinių neturėjome daug, o 
ir tie, gal su viena Keturių Vėjų 
išimtimi, buvo sroviniai ne tiek 
literatūriniu, kiek pasaulėžiūri
niu aspektu. Antra vertus, ir 
įvairios liteatūrinės srovės (taip 
pat ir mados), gyvos arba jau 
mirusios, neskaitant ne tiesio
giai, bet per rusus atneštą futu
rizmą, mūsų literatūros nebuvo 
stipriai užkrėtusios).

Literatūros Lankai savo po
būdžiu, mums regis, yra didžiai 
giminingi žemės antologijai, ku
ri buvo penkių savitų bei skir
tingų poetų skirtingais žodžiais 
išreikštas manifestas. Jų kūry
binis žodis su puikiu Juozo Gir
niaus įvadu buvo pati pagrindinė 
idėja Literatūros Lankams gim
ti.

Literatūros Lankai, mūsų jsiT 
tikinimu, yra logiška, žymiai 
praplėsta, įtraukiant naujų žmo
nių ir neapsiribojant tik. poezi
jos žanru, žemėh antologijos idė
jos tąsa, kaip anksčiau sakėme, 
paremta tam tikra pažiūra į li
teratūrinį, kūrybinį darbą. Jei
gu šioji pažiūra kartais atsispin
di daugiau kritikoje, ne origina
lioje kūryboje, šaltai galvojant. 
Literatūros Lankų vien dėl to 
neturėtume nuvertinti.

"Literatūros Lankų tikslai yra 
aiškūs ir paprasti: grąžinti be
veik totaliai prarastą literatūros, 
kaip estetinės kūrybos, nepri
klausomybę, atstatyti normalią 
vertybių gradaciją, kuri pasku
tinių metų periodinėje spaudoje

i

kontaktą" su Vakarais’”. Tokie 
yra žurnalo redakcijos žodyje 
-nusakyti Lankų tikslai.

Literatūros Lankai, kaip anks
čiau sakėnie, buVo sutikti su ne
slepiamu susidomėjimu. Susido- 
mėjimas Latakais daugiausia ki
lo dėl jų kritikinės pusės, tvirtai 
atsistojusios už literatūrinį ne
priklausomumą ir dažnai aštro
kai palietosios mūsų vyresnės 
kartos pirmūnus, pavyzdžiui — 
Brazdžionį Ir Aistį.'

Lietuviškamė. meno gyveniihe, 
būdingame neetiškų kūrybinių 
autoritetų iškėlimu į pusdievius, 
toks žurnalo žodis buvo tikra 
sensaciją. Pripratę praėjusios 
dienos nuopelnus priskirti ir šiai 
diėnai, už vakarykščius autorių 
šedevrus garbinti ir šių dienų jų 
kūrybą, mes pasijutome paža
dinti iš saldaus-visuotinio susiža
vėjimo.

Tada pasigirdo visa eilė baisų, 
kurie šaukė, kad Literatūros 
Lankai verčia nuo pjedestalo 
Brazdžionį ir Aistį, tačiau mūsų
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nuvergti ioks^fcl 

yra mnžlhlškl' tat tis,W^ų<aį 
ChimeifaO^P 
ŽalgMžiųbei'’MB 
'p«iirbdjrmo.^S

' Paliktometah 
ąteMdanil, Joc į* 
numerių kritikiu 
be abejonės tik tl 
lis, būtų buvę p 
literatūriniais^ 
tant recenzuoji 
ji aštriais, o i 
niais, prieskoniaispasūdyta kri
tika, konstatuojame SU nuošir
džiu džiaugsmu, Vėlesniuose Li
teratūros Lankų:numeriuose iš
nyko. Tai nereiškia, jog vėliau 
recenzuoti veikalai jbe išimties 
buvo gerai įvertinti Ir pasaldin
ti, bet tai relikto,liad Literatū
ros Lankai prabilo rimtam lite
ratūros žurnalui 'cįiėrakteringu 
tonų, atsisakydami kai kurių sti
listinių puošmenų kabutėse. Ir 
nuo tada įmanu, tarti Lankus 
pradėjus atstatyti "normalią 
vertybių gradaciją”.

(B. d.>

I0ejų didelių 
tolo nebegali 
.ir pats kar- 

fedis. Jų pa- 
Mros mieste 
^tmago Mor- 
nįĮ Užgęsusių 
įįy Krintančių 
K ir Stebuklų

įHrdūs nepa- 
nųjų žurnalo 
^straipsniai, 
Ž tikra jų da- 
felbti grynai 
Bijais svars- 
įį^eikalus. To
li net neska-

MŪSIŠKĖ "POLITIKA“
New Yorke pereitą savaitę bu

vo visa eilė privačių ir pusviešių 
išleistuvių buv. Vliko pirminin
kui J. Matulioniui ir vicepirmi
ninkui J. Kaminskui (pastarasis 
niekur neišvažiuoja, tik šiaip pa
sitraukė iš prezidiumo). Tuo pa
čiu metu tebevyksta "derybos 
dėl vienybės”.

Birželio 8 dieną LNT ir Lietu
vių Fronto Darbo Federacijos 
delegacijos patiekė savo atsaky
mus ir kontrpasiūlymus j vilki
nių grupių septynis punktus. 
LNT kelia mintį, kad jau laikas 
įtraukti j politinį darbą jaunimą 
ir siūlo ta proga visai iš naujo 
perorganizuoti egzilinės politinės 
veiklos organą, kuriame turėtų 
vietą ne tik visi Lietuvos politi
niai egziliniai sambūriai; bet .ir 
atitinkamo pobūdžio lietuvių jau
nuomenės organizacijos.

Kaip tas organas būtų sudary
tas, LNT patiekė dvi galimybes. 
Viena galimybė — kad politiniai 
sambūriai bei atitinkamos jau
nimo organizacijos siūlytų kan
didatus, o visi, kas ryžtasi tos 
srities darbą remti ir juo domiai, 
rinktų iš pasiūlytų kandidatų to
kio bendro organo narius. Kitas 
variantas — kad tą organą su
darytų visi esami Lietuvos egzi
liniai politiniai sambūriai ir pa
našaus pobūdžio jau išeivijoje 
susikūrusios jaunimo organiza-

kad

GEROS ŽINIOS VISIEMS
KURIE NORI SIŲSTI SIUNTINIUS I LIETUVĄ AR 

KITAS SSSR DALIS
Po dideliu šios firmos pastangų INTOURISTas vėl patvarkė,

vartoti drabužiai siunčiami j Lietuvę ir kitks SSSR dalis būtą vertinami 
kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai šios firmos ištaigose bus 
įvertinami realistiškai, tad

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

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas: 

PHILADELPHIA 6, PA.
716 Walnut St, Tel. LOmbard 3-3455, 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

tiek,

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

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. ANdrevv 8-8764. Kasdien 9-5, 
šeštad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vai.

IMrm Nr, tĮ> * ftgf :

Juguslavijos diktatorius Tito ir jo žmona Jovanka (abu kairėj) pasikvietę britų teatralus, kurie vai- 
dina Shekspiro "Titus Andronicus”.

cijos, bet tik kad jos bendrame 
organe būtų atstovaujamos ne 
paritetiniu pagrindą (kaip lig 
šiol daroma), bet;proporcingai 
įrodytam jų narių skaičiui (tai 
užtikrintų po vieną atstovą kiek
vienam sambūriui, bet gausesni 
sambūriai galėtų turtti daugiau 
vietų). Girdi, kad LNT sutiktų 
svarstyti ir kitus metodus suda
ryti bendram organui, tokius, ku
rie kiek galima geriau užtikrintų 
ryšį su jo veiklą remiančiąja vi
suomene.

LF-DF delegacija konkrečių 
metodų, kaip bendrą organą su
daryti, nesiūlė, tik išdėstė savo 
pažiūras, kokių principų būtina

laikytisc, kad bendras organas 
būtų naudingas. Pažymėtina, kad 
LF-DF delegatai dėl politinio or
gano santykių su diplomatine 
tarnyba, reiškia visai panašią pa
žiūrą, kaip ir LNT. Būtent, kad 
diplomatinės tarnybos ir politi- 
laikytis, kad bendras organas 
veikia skirtingose plotmėse ir 
kokios nors derybos tarp jų dėl 
kompetencijų nereik alingos: 
bendradarbiavimas savaime ga
limas, jei kiekvieni laikysis savo 
plotmėje.

Birželio 14 dieną turėjo įvykti 
vilkinių grupių pasitarimas, ką 
su "nevlikininkų” pasiūlymais 
daryti. Ten turėjo paaiškėti, ar 
bus tęsiami pasitarimai ligšioli
niu būdu. Aiškėja, kad K. Škir
pos padiktuotieji septyni punk
tai neturį pakankamai pritarimo 
net ir vilkinėse grupėse. Apie 
birželio 14 d. turėjusius paaiškėti 
nusistatymus tikimės galėsią tu
rėti žinių vėliau.

PADĖKA

Giliausia mano padėka Dr. M. 
Deveniui ir Dr. K. Bobeliui už 
pagalbą aštrios ligos priepuolio 
metu.

Nerandu žodžių, kuriais galė
čiau išreikšti savo dėkingumo 
jausmą Dr. K. Bobeliui, sėkmin
gai padariusiam sudėtingą ope
raciją, — visą laiką tėviškai glo
bojusiam ir ligoninėj ir iš ligo-

ninės išėjus, visai nesigailint nei 
savo jėgų nei brangaus laiko.

Ig. Končius

Ar ja*

{stojai |

VILTUS

draagiją?

JUOKTIS SVEIKA!
Linksmos saulėtos nuotaikos įgysi skaitydamas humoro 

ir savikritikos žurnalą

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

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

Atskiras numeris 30 cnt.

MARGUTIS

tsarT

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

MARGUČIO metinė prenume
ratą 13.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
W«stęrn AveM Chicago, IR.

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

Metinė prenumerata 05.00; ra
šykite: KARYS, 916 VVilloughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

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
rašytą pakvitavimą.

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 Serviee įstaigoms siųsti 
paštu, tuoj gausite sąskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir išsiųsti 
paskyrimo vieton.

Savo siuntinius siųskite per ištaigą, kuri savo pasitikimumą įgijo-25 
metų gerų patarnavimu. .

'•if' Prašykite informacijų Ir katalogų.

PILIETYBES 
Ę G Z A M I N AI 

Klausimai — atsakymai 
iliustruoti braižiniu. 

Kaina 75 c.♦

Gaunama pas knygų platintojus. 
"Dirvos" admin., 1272 E. 713L 
Cleveland 8, Ohio ir pas autorių.

D. Kliaga, 496 Grand 
Brooklyn 11, N. Y.-
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JAV kreiceris Canberra — ginkluotas raketom ir Prancūzijos lėktuvnešis Bois Belleau, plaukia į 18 
valstybių laivyno apžvalgą Norfolk, Va.
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Kaip užrašas sako

"DUODAMAS, KUR
Kur yra geras skonis, ten yra gaivinantis Stroh’s 
alus. Stroh’s reiškia gerą skonį, nes tiktai geriausi 
dalykai eina j Stroh’s. Ir Stroh’s yra ugnim verda
mas, kad duotų skonį; nelyginamą dėl. lengvumo, dėl 
malonumo, dėl rūšies! Bandyk Stroh’s, tai alus, kuris 
"Duodamas' kur yra geras skonis!”

YRA GERAS SKONIS “

DABAR Už 
VIETINES KAINAS!

Jums patiks

Amerikos vienintelis
ugnim verdamas alus.. ’. 
ugnim verdamas prie 
2000 laipsnių!

yra šviesesnis!



J

«

Už

Specialūs sutaupymai!

”CONE“ Dideli 20x40 colių

V. PRASILAUtlMAS PASISEKS

Dirva Nr. SS * 1*57 ta. bfrMHo

Visur rusai nori apgauti
i'

(Atkelta iš 1 psl.) 
duomenų — iš Azijos bus ati
traukta nedidelis kiekis dalinių, 
o iš Europos? Joje laukiama dar 
gausiau prieškomunistinių gynė- loną) daug kaštuoja, tačiau tai 
jų. Kai Londone Stassenąs su so- neatbaido europiečių nuo ambi- 
vietų Zurinu toliau veda ilgas cijos pasivyti JAV auto savinin- 
nusiginklavimo derybas, abu kus. Dabar Europoje auto savi- 
kiaštai karštligiškai siekia pir- ninku yra vienas iš devynių, blo- 
menybės tolimojo skridimo ra- glausiu atveju, vienas iš 24.
ketų srity. | šalia automobilių, europinės

Sovietai, teigiama, pralenkę šeimininkės vis daugiau, akis 
amerikiečius smulkesnių raketų kreipia į naujoviškuosius namų 
gamyboje, o JAV visas viltis de- reikmenis, kaip šaldytuvus, elek- 
da į savo "Alias” tarpkontinen- trinius mikserius. Viš' daugiau 
tinę raketą, galinčią vandenilio įsigali televizija. Visuose kraš- 
bombą nunešti Maskvon per 20 tuose JAV filmai kelia didžiau- 
minučių.

Nuostabus ginklas, tačiau... 
praėjusią savaitę per savo pir
mąjį bandymą Floridoje jis su
sprogo. šiaip ar taip, šis kraštas 
pralenkė sovietus jau bent suge
bėjimu pradėti pirmuosius ban
dymus pačiu pavojinguoju rake
tiniu ginklu.

vadinamų motorskuterių vietą la
biau užima mažai benzino varto- 
jančios auto mašinos. Žinoma, 
benzino kaštai (90 centų už ga-

sią dėmesį ir kai kur Hollyvvoodo 
žvaigždės geriau žinomos kaip 
vietiniai produktai.

Vokietija — raktas Europos 
ateičiai

Meskime žvilgsnį į vakarinę 
Europą. Daugiausia pažangos, 
dinamikos, aktyvumo jūs paste
bėsite Vak. Vokietijoje, o Pran
cūzija jus apglušins savo dideliu 

'dėmesiu politikai bei politikavi-
Ar gyventojų gerbūvis nesikeis?

Ar galime būti optimistais, be
žiūrėdami į Amerikos ūkinį ger- mui. 
būvį ?

Iš dalies __ taip. Bent šiuo'skurdas pietuose —
metu negalima skųstis, kad kraš-! bins šių dienų stebėt 
te ūkinis gyvumas, gamyba ro-,kai kurie prancūzai 1
d.vtų silpnėjimo žymių. Tačiau 
pripažįstama, kad kainos ir at
lyginimai toliau kils, tas pats ir 
su gamybos kaštais. Tolimesnė 
ateitis garantuojanti gerbūv|, 
bet jei pažvelgti į artimiausius 
mėnesius, vaizdas jau kitoks — 
galima laukti ir tam tikro ūkinio 
gyvenimo sulėtėjimo.

201 milionierius Amerikoje
Šio krašto gyventojų pajamos 

auga kas metai, tačiau auga ir 
prekių kainos. Nesiskundžia ypa
tingai eilinis pilietis, tačiau juo 
labiau negalėtų verkšlenti uždir
bą milionus.

Kaip praneša Internal Reve- 
'nue įstaigos paskelbti duomenys 
už 1954 metus, tais metais 96% 
mokesčių mokėtojų JAV-se tu
rėję pajamų mažiau 10,000 do
lerių ir kiek daugiau kaip 74% 
iš tų mokėtojų uždirbę žemiau 
5,000 dolerių per metus.

Toks maždaug santykis gali 
būti ir šiuo metu, tačiau kas la
biausiai stebina, tai milionierių 
ir šimtus tūkstančių uždirbančių 
skaičiaus padidėjimas, štai, nuo 
1953 ligi 1954 metų, nors tuo 
metu ūkiniame gyvenime buvo 
sulėtėjimo periodas, krašto mi
lionierių skaičius pakilo net 39% 
ir siekė 201 asmenį, uždirbusį 
milioną ir daugiau.

Skaičius tų, kurie uždirba nuo 
100,000 ligi miliono per tuos me
tus pakilo 19',i ir jų krašte būta 
l«,5o9. Ligi šių metų tų turtuo
lių skaičius bus dar labiau pa
kilęs.

Dar gulima pridurti, kad 1956 
metais buvo septyni įmonių va
dovai, per metus uždirbę per pu
sę miliono dolerių ir šešiolika, 
uždirbusių per 300,000. Pirmoje 
grupėje rasime atstovus tik trijų 
įmonių — General Motors, Beth- 
leliem Steel ir Du Pont.

Gerbūvis Italijos šiaurėje, 
štai kas ste- 
;oją. Ir nors 
laiko dabar

tinę vakarų Vokietiją "Europos 
USA”, tačiau toji pati — stipri 
Vokietija — kai kur kelia vis la
biau augančios baimės jausmus.

Keliamos dvi galimybės — pir
ma, Vokietija neamžinai liks pa
dalinta ir, antra, pateisindama 
savo pajėgumą, toji Vokietija 
pareikalaus sau tinkamo vaid
mens Europoje. Ir ne kas kitas, 
bet Vokietija tai raktas į senojo 
kontinento ateitį — dabar tei
giama. Ir čia daugiausia minimi 
du keliai, būtent — eventualus 
susitarimas su sovietais, arba — 
karas.

Viktorijos krioklys savo dldingumtipCašoka ir Niaįpūį^

progą laisvai pasikeisti savo pa- i 
žiūromis.

Kai šio mėnesio pradžioje 
Chruščiovas per JAV radiją ir 

.televiziją paskleidė sovietinę pro
pagandą, dar ir šiandien susidu
riame su nuolatiniais siūlymais, 
kai tokio pasikeitimo trokšta pa
tys žymieji politikai krašte, būt
ies lūpomis, vyriausybė toliau 
darąnti spaudimą ‘sovietams, kad 
šie duotų "lygų laiką ir panašias 
galimybes” amerikiečiams atsi
kirsti Kremliui.

"Mes nesibijome konkuruoti 
pažiūrų srity” — praėjusią sa
vaitę viename diplomatiniame 
priėmime pareiškė sovietų prem
jero pavaduotojas Mikojanas' ir 
dar nurodė, kad JAV formaliai 
pasisiūlytų su tokiu pasikeitimu 
idėjomis. Tačiau jau porą .dienų 
vėliau Maskvos radijas pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos tauta ne
būtų "suinteresuota” vakarų 
skleidžiamais antisovietiniais pa
reiškimais.

Ir kaip gi galėtų būti kitaip? 
Sovietų gyventojai nuolat maiti
nami žiniomis, kad JAV turin
čios 9 milionus bedarbių, trečda
lis gyventojų gyvenąs laužuose, 
gi streikai esąs nuolatinis reiš- 

"Krokodilo” i

Piety Afrikoje.

Wenck armijos vyriausioj būstinėj, telegrafistas praneši
nėja Morzės aparatu: "Berlyno kovos, komendantui, gen. Weidling. 
12-os armijos publimas sustojo į pietus nuo Potsdamo. Sunkios 
gynimosi kovos. Patariu jums bandyti prasiveržti, Wenck”.

Tai buvo balandžio 27 d. vakare. Telegrafistu perjungia 
aparatą priėmimui. Jis laukia žinios patvirtinimo. Ar tu praneši
mas pasiekė Berlyną? Ar sumušta įgultf galės dar prasiveržti? 
Ausinėse tik traškėjimas. Telegramos priėmimu nepakvituoja
mas. -Berlynas jau nebeatsako. Vilties nustojusių gyventojų ir 
36000 paskutinėmis jėgomis kovojančių karių likimas yra išspręs
tas?

Tikrovė pasirodė stipresnė, nei Hitlerio iliuzijos apie Ber
lyno išlaisvinimą.

šaržais apie "kraugerius amsri- vienodai naudotis ta inforauKi- 
kiečius kapitalistus”, dolerini 
NATO ir vaizduoja, kaip'. aki
niuoti kapitalistiniai juodvarniai 
krauna dolerius į maišus su už
rašais "ginklai” ir "subversyvi- 
niai veiksmai” ir nė cento nenu
meta švietimo ar šalpos reika
lams. ‘ j į. '■ '•

Teisingai praėjusį sekmadienį 
televizijos programoje JAV In
formacijos įstaigos vadovas Lar- 
son pareiškė, kad pirmoje eilėje 
sovietai turėtų sustabdyti Ame
rikos Balso programų trukdymą. 
Bet, jei, sakykime, taip ir įvyk
tų, jei sovietai pažadėtų daugiau 
nebetrųkdyti kapitalistinėms 
bangoms šviesti komunistus, tai 
ar šio didelio, nuostabaus kraš
to atsakingieji vyrai gali tikėtis, 
kad, jei Sovietai ir sutiktų keis
tis radijo ir televizijos bangomis 
(minėtas Maskvos radijo pareiš
kimas įtaigoja priešingai...) tai 
kas gi čia laimėtų?.

Ir dar pora klausimų tiems vy
rams, (o jų patriotiškumu ir ge
ra valia ,nė kiek nesinori abejo
ti), būtent —

Gerai,jjįągul sovietai sutinka 
suteikti panąšų laiką tiems pasi
keitimams mintimis (ar propa-

Ar jūs žinote, ką kalbate?

Ne taip sunku prisiminti, kad 
dar 1955 metų Ženevos konferen
cijoje keturi didieji susitarė pa
laipsniui pralaužti užtvaras, ku
rios apsunkina laisvą pasikeiti- . ...
mą mintimis. Atseit, norėta siek- kinys. "Krokodilo" žurnalas ir'ganda, kaip norite), tai, ar pri-Į 
ti rytams ir vakarams suteikti, toliau maitina savo skaitytojus pažįstate^ kad abi

Ir Europoje gerbūvis
Amerikiečiai stebėtojai, pake

liavę po Vakarų Europos kraš
tus, pasikalbėję su valdžios žmo
nėmis ir pažvelgę į krautuvių 
vitrinas bei fabrikų kaminus, da- 
I :ir vienu balsu teigia — visur 
gn būvis, atlyginimai auga, dar
bų pilna (išskyrus Italiją), daug 
kas yra pasiekęs nepatirtą ligšioi 
gyvenimo lygį.

Tačiau ir Europos politikai, ly
giai kaip ir JAV vairuotojai, jąu 
susirūpinę klausia — ar pakaks 
visiems darbų, vis kylant pra
gyvenimo kaštams, atlygini
mams ir ar galima bus išvengti 
aiškius, nors ir palaipsniui ky
lančios infliacijos reiškinių?

Europiečiai daugeliu požiūriu 
jau. primena amerikiečius. Kiek
vienas bent vidutinio uždarbio 
žmogus, siekia turėti savo auto
mobilį, visi didieji miestai susi
duria su auto susisiekimo sun
kumais, motociklų, dviračių ir

ja?
Geni, žvilgterėję | statistikos 

duomenis, sutiksite, kad JAV 
radijo ir televizijos tinklų didu
mas nepaprastai skiriasi nuo so
vietų pasiekimų? štai, 1957 m. 
pradžioje JAV-je radijo priim
tuvų buvo per 148 milionus, o 
televizijos aparatų savininkų — 
daugiau 42 mil. O kiek buvo so
vietuose?

Geni, jei su tuo sutinkate, po
nai, tai paskutinis klausimas — 
jei ir sovietai leistų laisvai 
sklisti 'amerikiečių pažiūroms 
per jų bangas (ir tai labai abe
jotina) Ir su jomis tegalėtų susi
pažinti vos maža sovietijos kraš
to dalelytė, o šiame krašte ko
munistine propaganda mistų de
šimtys milionų piliečių, tai ar 
šitokie sumanymai neatneštų be
galinę naudą tik ir išimtinai pa
tiems sovietams?

ir todėl mus nepaprastai ste
bina tie vasariški sumanymai 
bei juos svarstantieji net rimti 
laikraščiai.

Virš pievų kabo rūkas. Pavasario saulė stengiasi jį išsklai
dyti. Plento pakraščiuose nuo šalčio bei nuovargio drebėdami guli 
kariai ir pabėgėliai. Tolumoje be perstojaus griaudžia rusų artile
rija. išraustose duobelėse moterys verda kavą. Per savaites nuo 
besivejančių sovietų užtrukusį bėgimą Jos pasidarė toje srityje 
tikros specialistės. Pabėgėliai dalinasi su kariais karštu ir kitokiu 
gėrimu.

Plentu važiuoja 9-tos, generolo Busse, armijos karininkas. 
Dažnai sustabdydamaš motociklą vis kartoja: "Dėmesio 1 Iš va
karų Wėnck armija įvykdė priešpuoiį. Smaigalys stovi ties Bee
litz. Nuo čia nepilni 50 kilometrų. Mes prasilaužime ir kelsimės 
pęr Elbę. Svarbiausia, kad mes greitai išeitume iš apsupimo!"

Sužimba paskutinė vilties kibirkštis. Ir ji plečiasi nuo gru
pės prie grupės. Pabėgėliai ir kariai ruošiasi lemiamam žingsniui. 

.Jie tegali prarasti vien gyvybę, kuri dėl nesibaigiančių vargų, nuo
latinio artilerijos apšaudymo, nenutrūkstančių rusų kovos lėktu
vų puolimų, nebedaug verta. Tėra tik valandų, geriausiu atveju, 
dienų klausimas, kol rusai juos "išvaduotų".

O kas po to? ...

• j .u.•, •
DIRVA 
LAUKIA 

JŪSŲ TALKOS!

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Reg. 49 c. rankšluosčiai 15x24” dydžio 3 už 31,

Reg. 19 c. plaunami rankšluosčiai 12x12 dydžio 6 už 31

Minkšti, sutraukiami Cone Turkish rankšluosčiai dideliame pasi
rinkime spalvą, pagrąžinti ir pritaikyti jūsų voniai! Visi yra geros 
rūšies, garsaus gamintojo rankšluosčiai, pink, jose, geltonose, ža
liose, aqua iy kitą spalvą.CO1VE Minkšti, ilgo nešiojimo

Bet štai Jie vėl dar kartą atgyja. Prasilaužimas į Vakarus? 
50 kilometrų laukia laisvė? Daugėliui iŠ šios pilkos, Jau be

jausmės masės, galės gyvenimas vėl prasidėti. Jie kaupia likusias 
jėgas, kad galėtų išlaikyti šį paskutinį vargų žygį.

Pėstininkų generolas Theodor Busse skaito radijo-telegra- 
mą: "Vyriausias 12-tos armijoa vadas, vyriausiam 9-tos armijos 
vadui. Stovime sunkiose gynimosi kovose ties Potsdamu. Pasku
binkite prasilaužimą pas mus. MeB laukiame jūsų 1"

Augštas, plačiapetis generolas rūko pypkę. Ramiai jis pa
duoda telegramą savo štabo šefui, generolui Hoelz.

— Mes laukiame jūsų! —.gftšą.V^nck.
Busrt palįsta šį vyrą. Sunkiose Rytų fronto kovose, jie 

vienas antro niekad neapvylė. Jis Žino, kad Wenck savo pažadą 
laikys. Tačiau jis taip pat tino, jog kiekviena užtęsta diena, kiek
viena užtęsta valanda, reikalauja naujų aukų.

Duodami įsakymai daliniams. "Katilo" vakaruose, kuriamą 
į pietryčius nuo Berlyno yra apsuptoji 9-toji armija, "sutraukia
mi" du Tigro klasės tankai ir keletas šarvuočių. Tai yra pasku
tinieji, kuriuos ši armija* turi. Bet ir tiems patiems trūksta benzino.

Benzinas po literų iščiulpiamas iš kitų mašinų. Surandama- 
amunicija Tigrams. Paliekami artilerijos pabūklai susprogdinamu 
9-tos armijos prasilaužimas gali prasidėti.

Generolas Busse šiandien pasakoja, kaip jis savo sumuštą 
ir išvargusią armiją šiam paskutiniam žygiui vedė:

— Mūsų buvo apsupta trys korpai, — maždaug 40,000 ka
rių — ir tūkstančiai pabėgėlių. Visi mūsų bandymai dar su kovai 
tinkančiais daliniais prasiveržti į Vakarus, Baruth srityje, nepa
sisekė. Fizinis ir dvasinis karių stovis, šaudmenų ir skysto kuro 
padėtis, neleido galvoti apie ilgesnį išsilaikymą. Ypač slegiančiai 
velkė apsupime sugrūstų pabėgėlių nepaprastas Margas. Tik dide
liu sunkumu pasisekė iki galo išlaikyti karių moralę, dis bandymas 
prasilaužti buvo paskutinė galimybė išsivaduoti iš apsupimo.

Balandžio 28 d. generolas Busse laiko rankose naują 12-tos 
armijos telegramą. Joje perspėjama nuo bandymo veržtis ties 
Treuenbrietzen. Wenck siūlo puolimo kylį nukreipti į pietus nuo 
Beelitz. Jis pastebėjo, kad šioje srityje priešo pajėgos yra silp
nesnės.

Gražūs, austi spalvoti ar balti
Dabar iššluastykite savo indus rekordiniu laiku ... su
Jais, minkštais virtuvės talkininkais. Iššluostytos lėkštės tikrai 
greitai išdžiūva be jokio trynimo. Lengvai plaunasi ir nereikalingi 
proainimo. į -.į.-
Paštu Ir telefonu užsakymai priimami įmokant M ar daugi Šaukit CHrtry l-įąšt

The May Co.’» Sšsataent Domestica Department

■ vlemui?'
■ • '•m.
6 už 2.89

Auštant balandžio mėn. 29-os dienos rytui abu Tigrai išlen
da iš miško. Pasiskleidžia pėstiniąkai. Pabėgėlių vežimai seka 
puolimo smaigalį.

Aštrus rusų prieštankinių pabūklų lojimas nutraukia paukš
čių giedojimą. Tarška sovietų automatai, sproginėja granatos. 
Tigfų keliamas triukšmas maišosi su puolančių rusų lėktuvų stau
gimu. Visu kūnu teka prakaitas šarvuočiuose esantiems šauliams, 
šūvis paskui šūvį lekia iš vamzdžių. Metras po metro rieda Tigrai 
Pirmyn.

Pupolimo kylis yra vieno kilometro platumo. Prasideda kova <J) 
vyras prieš vyrą, žingsnis po žingsnio stumiasi sumuštoji 9-toji 
armija į Vakarus. Moterys ir merginos žygiuoja kartu su kariais. 
Jos neša šautuvus ir automatus, kariai yra apsikrovę šaudmenų 
dėžėmis. Kai rusų šūviai ima jau per daug arti ausų švilpti, ati-' 
duoda ginklus kariams, o pačios ieško uždangos..

Generolas Wenck lengvą mašiną paliko savo štabe. Dėl rusų 
lėktuvų puolimų ir užkimštų kelių neįmanoma ja naudotis. Tačiau 
jis. negali vietoj sėdėti, nės reikia, sekti ir stebėti padėtį visose 
fronto dalyse. Todėl sėdo ant,stipraus motociklo.

Visur, kur tik jis pasirodo, jam pranešama:
—- Pone generole, mes nebegalime ilgiair atsilaikyti! Rusai 

puola be pertraukos I Jų jėgos daug stipresnės nei mūsų t

Wenck tai žino. Jis mato savo ųkimiB. Jo sąžinėje vyksta 
konfliktas: -r,: ’

— Ar turiu savo pajėgu atitraųktiir BussepaMkti, ar dar f Jį) 
vieną dieną rizikuoti? Pytoji armija turi ateiti l .
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uftaiglama- ^en politinė aistra, kuri sukosi 
*’A nOtlA Xlna oAlJAnAlna V«« Navtsvėežt*Ateitininkų 

i nematys reikalo 
gos naštą ir ne- 
vinio visą laiką

lMaguoja: D. Bartuikaitė, G. Musteikyte, R. Mtaiella lų > IGpoIMnas. Red. adraraa 
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bambėjus apie ’ į ątato-
vavimą!*? ■

Besąlyginis gailos tTOikbhas, 
iš tiesų, gali būti atUdraunaa 
besąlyginiu pasiaukojimu. Ne 
dėl kitų priežasčių, kaip dėl "pik 
siaukojime”, ir preL ltnlpūvi- 
člus per dešimt ntatų eMiffiinni 
vadovavo Vilkui ir lietuvių tiaėo- 
menės skaldymui. Bet savigyra 
ateitininkų nepralenkė nė jų po
litiniai tėvai.,* . y

Nemaloni mums tradicinė atei
tininkų <iženteiMehUkmno stoka 
ir žaidimas dviprasmybėmis. Kai 
rinkimai vyksta proporcine sis
tema, tas faktas, 
kai išstatė pilną, 
nepilnus sąųteu^^lMiąU^^lMi 
pirmieji savaime- turėjo 'fStM 
daugiau balsų. Didžiuojamasi ta 
dauguma, kaip ateitininkų pačių 
nuopelnų. Bet kaitų kltoa gFto 
pės smerkiamas, tedUote ne
pilnus sąrašus, tuo padarydamos 
galimu tą "ateitininkų nuopel
ną"... *

Reiktų dar pridūrei, kad an
truosiuose Studentų S-gos rinki
muose patys ateRtnlnkai neiš
statė nė vieno kandidato į centro 
valdybą... Bet ar tuomet kitos 
grupės gyrėsi, kad tik jos vienos 
turi pasitikėjimą, yra Stipriau
sios ir atsakingiausios?

Tiek santariečiai, tiek, atrodo, 
akademikai skautai įprato iiūrė- 
ti į Studentų Sąjunga, kaip or
ganizacinę plotmę, kuri nei nira 
politinių kovų 
tas, nei tokio 
aukojimo re 
vienas dalyvav 
būti per laikraščius ktas
"didžiausio a {ro
dymu. Todėl nė Viena, nė kita 
grupė neina į rinkimus SU Žūtbū
tinio laimėjimo i^totaikMhU, su 
priešui "kailio dirbimais", su vi-

-. Nr. (56 
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Šių ritėtų studentiškieji rinki
mai praėjo ramiai. Išvengta net 
."tradicinio" rinkiminio apsišau
dymo tarp akademikų skautų ir 
santariečių.... Tai liudija, kad 
su "skyrybomis" jau abiejų 
grupių daugmaž susitaikyta. 
Galbūt, vėl atsivers durys Žmo
niškam bendradarbiavimui.

Senosiomis "politinėmis" nuo
taikomis, kada rinkimų laimėji
mas buvo gyvybės ar mirties da
lykas, pasirodė gyveną vien bi
čiuliai ateitininkai. Rinkimų pro
ga Drauge pasirodė keletas ug- 
sipuollmų: kad akademikai skau
tai, pereitais metais laimėję še
šias iš septynių vietų Studentų 
Sąjungos centro valdybon, jos 
vos nesužlugdė, kad santariečiai 
neparaduoja, ir kad abi šios gru
pės "nebejaučia organizacinės 
atsakomybės rinkimų atžvilgiu" 
— būtent, išstatė ne septynių, 
kaip aeitininkai, o penkių ar ke
turių žmonių sąrašus. "Organi
zacinė. atsakomybė"' pavirsta 
skirtumu tarp septynių ir pen
kių žmonių 1

Negalima tačiau bičiulių atei
tininkų kaltinti perdėtų negaty
vizmu. Labai ryškiai iškeliamos 
ir šviesiosios Studentų Sąjungos 
veiklos pusės: ”.... studentų atei
tininkų pažiūras išreiškiu indi
vidai turi didžiausią studentijos 
pasitikėjimą... patys ateitinin
kai šiuo metu sudaro stipriausią 
ir skaičiumi gauisausią studentų 
organizacinę grupę... ši grupe 
parodė tikrą atsakingumo jaus
mą..."

Nėra pagrindė nusiminti, kol 
tokie vadovauja! Reikia tik pa
klausti, kodėl tik po rinkimų iš
einama bu "ateitininkų pažiūro
mis”, prieš tai trejus metus

vinti’ ė 
naštų, ir 
dabar jau 
kės 
dss 
darbiavtmp? 
tame organe.- -■

Tarytum ateitininkai vieni Są
jungoje visą taiką būtų dirbę! 
Tai jau nebe pigi savosios gru
pės aukštinimų politika, tai jau 
tuštybė, uš kurią dievai baudžia.

V. Draugelis 
-- - *■& • 

b religiniai rūpesčiai lietuvių

VISUOMENĖJE;1

sų jėgų naobilisavimu oponentą 
sunafltinknui.

Ir gaila, kad ateitininkai taip 
"rapaUtino" studentiiką veiklą. 
Geteje |r jto pasimokyti per eilę 
metą, kad taika ir sugyventoms 
yra geraanfo kelias, Jie, tačiau, 
matyti, pasirinko laimėti "nuo
širdų visą, bendradarbiavimą" 
nuolatiniais visą kitą užpuldinė
jimais per laikraščius...

• - —------

ųjų ateitininkų 
deklaruojama, 

ės, kaip kol. R. 
Kregždys, nėra 
ai, galį nuleng-

ų pasiaukojimo 
atsakomingieji 
baimę, kad rei- 

bti! (įdomus bū- 
idaraus bendra

utą naujai išrink-

d Rai kurie jų yra paveldėti. 
Religinės tradicijos ir industri- 
ate moliudjoe pagimdyto seku- 
llarizmo susidūrimas devyniolik
tojo šimtmečio paskutinio ket- 
virdalio Lietuvos kaime išjudino 
tokias bangas, kad jos ir iki šian
dien nespėjo nurimti.

Industrinės civilizacijos išsi
vystymas Vakaruose buvo seną
ją bendruomenės sąrangą stip
riai sprogdinanti jėga. Kur ii jė
ga vystėsi pati ir nuosekliai, kaip 
Anglijoje, tradicija buvo palaip
sniui keičiama, pritaikoma, ir 
radikalaus lūžio tarp jos ir nau
jųjų laikų neįvyko. Sena ir nau
ja suaugo J istorinį tęstinumą.

Lietuvon visa atkeliavo pavė
luotai Ir per staigiai. Iš vidaus 
nebuvo pribręsta pasikeitimams 
kurie įvyko, Buvo jie atnešti iš 
svetur. Ir atneitl su misionieriš
ku entuziazmų. Atrasta nauja, 
dar absoliutesnė religija, kuri 
panaikinsianti ankstyv e s n i u s 
klaidžiojimus iliuzijose, gimusio
se iš nežinojimo, žmogus žino, 
jam nebereikia tikėti. Tokiu šū
kiu ėjo podMrvistaL

Ii tikrųjų susidūrė dvi religi
nės sistemos: antgamtinė ir se- kad pajutus pačią problemą, 
kuliaristinė, pretendavusi "mok- Liko iš anų taikų paveldėta

— Mes turime laikytis lyg dantimis įsikandę! Buseeš dar 
nėra! Mes turime jo laukti!

Paskutinėmis dienomis generolas Wenck beveik nebuvo Uni
formos nusivilkęs. Po kiekvienos inspekcijos sunkiai kovo jaučiame 
fronte, plačiai kalbasi su savo generalinio štabo šefu pulkininku 
Reichhelm. Abu karininkai įdėmiai seka kiekvieną 12-tos armijos 
judėsį. Jų abiejų vienintėlis troškimas, 'tai po 9-tos armijos prask 
laužimo, 12-tą armiją iŠ lėto atitraukti iki Elbės ir ten ištaikyti 
prietiltį, kol visi sužeistieji, pabėgėliai bei aprūpinimo daliniai bus 
persikėlę per upę.

— Kas vakarą mes išnagrinėdavom naują padėtį. Stebėti
nai harmoniškai ir ramiai dirbo štabas. Visi buvo patyrų Rytų 
fronto kovotojai ir, palyginamai, jauni. Mano štabo < karininkus 
savo laiku galėjau aš pats pasirinkti. Mes viską apsvorsiydąvom 
prieš darydami sprendimą. Svarbiausi klausimai būdavo: Kokia 
yra padėtis? Kur yra priešas įsilaužęs? Kur būtinai mes turime 
da laikytis? Kur naujus sprendimus reikia padaryti?

— Kiekviena diena, kiekviena valanda reikalavo iš mūsų 
sunkių sprendimų, — pasakoja Wenck. — Ir ne vien fronto rei
kalai, bet taip pat įvykiai prie Elbės, bei gyvenimas armijos taiko
moje srityje. Dažniausia tie mŪBų pasitarimai vykdavo vakarais, 
kai priešas duodavo šiek tiek ramybės. Dažnai bet gi junginiai 
reikalaudavo būtinų pergrupavimų. Didesnes operacijas mes jau 
nebegalėjome pravesti. Mūsų puolimas ties Potsdamu buvo sustab
dytas. Aviacijos paramos neturėjome. Rusai vis stipriau spaudė 
šiaurėje. Tačiau dėka nepaprasto eilinio kario narsumo sparnai 
laikėsi. Jie atsilaikė ir kai mes vieną dieną ilgiau, nei buvo numa
tyta, turėjome laukti 9-tos armijos. \ .

— Mano asmeniniai pergyvenimai buvo baisūs, — pasa
koja Wenck toliau. -— girdis kraujuodavo, matant tai, kas aplink 
vyko. Nervai vos Išlaikydavo beatsakinėjaųt į iš visų pusių duo
damus klausimus. Prašymai, rūpestis — tas beveik viršija žmo
gaus jėgas! Tačiau aiškus turimas tikslas pridavė mums ištver
mės ir jėgos mūsų nervams, tą sunkų laikotarpį pergyventi.

Gegužės l-os dienos ankstyvas rytas. Blyškiame danguje 
tarp Treūenbrįėteen ir Beelitz sužimba šviečiamoe kulkės. XX-to 
armijos korpo priekinių linijų kryptimi slenka suaiMnkų šešėliai. 
Karių nervai įtempti. Piritai liečia gaidukus, šautuvą! ir killkos- 
vaidžlki paruošti. \ . ■ . ■ /

-o Slaptažodis? — aitriai klausįa postAs. ftiaigkšU atitar
tas atsakymas. 9-tos armijai smaigalys pasiekė Wenck frontą.

Praėjusioj: dienos popietyje Reicho kąncelttfrtjdė buMkeryje 
nuskambėjo revoIVerio ifivis. "Didžiojo Vokietijos Reictio flttreris 
ir Vyriausias WehrMachta vadas" pasirinko šį būdą užtarigtt'Mlvo 
gyvenimą. Eva Hitler, buvusi Braun, kurivosRriši'-l|:<talų.BeF- 
lynaii atvyko, gulėjo Šalia jo nunuodyta.

Tuo pačiu metu Braelau miesto-įgula kovoja :pdeš daug 
stipresnį priešą. y f ..

Tuo pačiu metu dar stovėjo vokiečių,kartai.BąįkWWee> 
Čekoslovakijoj, -Norvegijoj ir Danijoj. į■' ‘

v* Tuo pačia metu turėjo būti pradėtas vykdyti BRlerto taA“

slo” vardan. Ir buvo kova, kaip 
tarp dviejų MMgijų, stipriai ža
dinusi žmonių .emocijas iki pat 
asmenybės laimų. Bet nei krikš
čionybė nebuvo dar lietuviuose 
tiek prigijusįkad būtų žmonių 
pražvelgiama pro paviršutinį pa
pročių. rūbų, nei pozityviznjui 
priimti nebūtų .pakankamai kri
tinio subrendžtaž.

"Religijos* ir "mokslo” kovą 
sužaidė pirmąjį karta, iš viso su
sipažinusi ra įmoksiu. Nenuosta
bu, kad buvo Sužaista su tikrai 
jaunatvišku rataziazmu, lyg "re
ligija” būtų Indėnai su toma
haukais, ©."mekslas” —‘baltieji 
su šautuvais, -progresu (ir ligo
mis, kurias jlai indėnams atne- 
Šė).

Ir religija, Iri mokslas liko iš 
esmės neužangažuoti. Politiškai 
kova vyko aistringai: tarp kon- 
seraatjnriųjų ^radikaliųjų. (Lie
tuviški nuosaikieji tuo tarpu liko 
silpni ir truput} juokingi). Bet 
intelektualinėje > plotmėje tada 
buvo vien plevėsuojama vėliavė
lėmis ir šūkaujama. Tiek moks
lo, tiek religijostatžvilgiu lietu
vių būta perdaug primityvių, 

į kud pajutus pačią prubienią.
I' ..T.tVra iŠ onn Imilrii nnvnldAta

tameatas, pagal kurį didysis admirolas Doenitz buvo paskirtas 
Reicho prezidentu, o Goebbels Reicho kancleriu.

Ir tuo pačiu metu Berlyne, vis dar buvo kietai kovojama 
pavienėse gatvėse, net paskiruose namuose.

Vienas Muencheberg divizijos karininkas ’ savo dienoraš
tyje rako: ;

—- Gegužės mėn. 1 d. 1945 m. Berlynas. Aplinkui vien gra
natų duobės. Atrodo, jog gatvės garuoja. Nežiūrint smarkios arti
lerijos ugnies, pereitą naktį, aukšte virš mūsų, policijbs karininkai 
ir kariai šventė atsisveikinimą su gyvenimu. Paskutinėmis die
nomis kiekvienas iš mŪBų grupės yra antrą ar trečią kartą sužei
džiamas. Generolas Mumme vaikšto pasirišęs dešinę ranką. Radis
tai klausosi, bet nebėra jokią pranešimų, jokių įsakymų. Eina 
gandas, kad Hitleris žuvo. Viltys gęsta. Kalbama tik apie vieną: 
nepasiduoti belaisvėn, tačiau, jei Hitleris tikrai nebegyvas, kaip 
nors prasiskverbi į Vakarus. Civilių akyse nebematyti jokios ki
birkštėlės vilties. Niekas daugiau nebekalba apie Wenck.

šiomis valandomis ties Beelitz, Ferch ir Petzow vyksta 
drama. Po narsios prasilaužimo kovos, vos paeidami, vyras paskui 
vyrą atsvyrtioja išvargę, išsemti 9-tos generolo Busse armijos 
likučiai. Niekas šiuo momentu nebegalvoja apie Belyną ar Hitlerį. 
Generolas Wėnck yra priekinėse linijose, — vadovauja 9-tos armi
jos priėmimui.

Visur Širdį spaudžiantieji vaizdai. Pabėgėliai ir kariai pa
skutinėmis jėgomis slenka, velkasi per fronto linijas. Daugėlis 
nebeturi jokių ginklų, apiplyšę to purvini. Jų vienintėlė mintis: 
— Mes esame laisvėje, mes pasiekėme ją.

Ir jėgos apleidžia juos. Nei geru žodžiu, nei įsakymu neįma
noma paveikti, kad trauktųsi toliau. Paskutinės savaitės jų dvasi
nes ir fizines jėgas taip išsėmė, jog jie vietoje alpo.

12-tos armijos vyriausioj būstinėj prie Klein-Wulkow, šeši 
kilometrai į šiaurės vakarus nuo Genthin, skamba telefonas. Vie
tos telefono tinklas, pašto tarnautojų prižiūrimas ir tvarkomas kol 
tik rusai ateina, yra viepinėlė susižinojimo priemonė tarp paskirų 
dalinių. Kalba generolas Busse:

— Mūsų prasilaužimas yrą užbaigtas, Mano štabo šefas 
žuvo. Mano vyraitaip išvargę, jog jokiu būdu nebeįmanoma bepri- 
versti juos, tolyn žygiuoti, nekalbant jau kovoti.

Busra nlokbį.Mperdeda. Generolas Wenck tą viską matė 
savo akimitu;iĮiii-at8akd:

— Iš ta naudos’ nėra niekam, Busse. Mes turime trauktis. 
Frpntų jfytttosė MtigdlAie ilgįiau belaikyti, nes sparnai bus įlauži ir 
tuomet visas pasitraukimas į Vakarus taps negalimas. Šiaurėje ru
sas puola stipriomis jėgomis. Kad jis mums neatkirstų kelio, aš 
tūriu Hutten divisiją atitraukti nuo Ęeelitz ir ją perkelti prie 
HaVėlbargo. Iki š t Koefnęr divizija įstengė atmulti- visus puoli- 
mua dešiniajame sparne tarp Niemegk ir Treuenbrietzen. Tačiau 
ruėai'puola toliau. Mes turime tuojau., trauktis, antraip visi atsi
rasime katile. Jūsų vyrai privalo pajudėti. Jie turi vykti.į vakarus!

.... :
(B:u> daugiau)

apie šias vėliavėles. Ir žmonių, 
kurie jaučiasi už savęs turį mi
nių, pakankamai primityvių, kad 
galėtų būti ir vėl (aistrintos, 
šiandien griebiamasi pastangų 
visą religinį mūsų. rūpestį per
kelti atgal į tas devynioliktojo 1 
amžiaus kovas apie vėliavėles.

Iš tikrųjų gi šiandien religinis 1 
rūpestis visai kitas. Mokslas yra ■ 
subrendęs. Nebereiškia jis pre
tenzijų j kurias nukrypdavo savo ' 
vaikystėje, šiandien patsai mok
slas nurodo žmogaus žinojimui 
ribas, kuriose netelpa viskas, kas 
žmogui reikšminga. Mokslas tuo 
būdu definuoja vietą tikėjimui: 
už to, ką mokslas pažįsta, 
skverbtis jis nebando. Nei nemė
gina paneigti žmogaus teisės ir 
tenai turėti, kuo rūpintis. Už 
priežastingumo ir funkcinių ry
šių, kuriuos tyrinėja mokslas, ti
kėjimui liko paties mokslo su 
pagarba palikta vieta prasmės 
rūpesčiuose, kuriuos žmogus tu
ri.

Gyvojo religinio rūpesčio šak
nis kiekvienoje modernioje ben
druomenėje — jų tarpe ir mūsų 
— yra tie, kurie pajunta savo 
egzistenciją nebeįtelpant į pa
veldėtąsias tradicijas ir ritualus. 
Nes iš tiesų nebeįtelpa į tai, kas 
paveldėta iš primityvesnės ben
druomenės, modernusis žmogus. 
Ir jei jis automatiškai kartoja 
tai, kas įprasta,. nejusdamas, 
kaiy tuščias ir beprasmiškas jam 
pačiam ir bet kam iš tiesų yra 
tas kartoj injpa, — jis tik parodo, 
kad jam nerūpi prasmė to, ką 
jis gali daryti iš' įpratimo. Ir re
ligijoje yra automatų. Bet čia jie 
dar tuštesni ir labiau melagingi, 
negu bet kur kitur.

Religiniu rūpesčiu gyvena 
žmogus, kuris savyje pajunta tą 
beprasmę, ir ieško kas ją nuga
lėtų. Industrinė civilizacija jau 
sukurta. Daug organizacinių ir 
socialinių formų surasta. Bet nė
ra toms formoms atitinkančio 
tikėjimo žmogui. Ir tik kas visiš
kai nužudęs turi savo žmogišku
mą ,gali nepajusti skausmo, kad 
jo nėra. Iš šio skausmo kyla šian
dienis religinis rūpestis, kuris 
reiškiasi ieškojimu sau galutinio 
tikslo.

Modernus žmogus pakankamai 
sugriovė sau ir visai bendruome
nei, kad pajustų save griuvėsių 
lauke. Ir buvo verta sugriauti, 
kas sugriuvo. Bet šiandien jis 
jaučia naujų dvasinių sąrangų 
ilgesį. Ir jas jis gali susikurti 
tiktai per kūrybą savo tikėjimo.

Nebeateinama kovoti. Pilių, 
kurios dar nesugriautos, įgulos 
gali būti ramios. Šiandienis žmo
gus ateina ieškoti. Nesugriautos 
ideologinės tvirtovės jam nei pa
piktinimas, reikalaująs karinio 
žygio, nei pagarbos vertas isto
rinis monumentas. Jis jų ne
griaus, bet jis ateis, kaip termi
tas, iš vidaus išrausti kiekvieną 
šaltą akmenį, kad prieitų gyvo
sios dvasios, kurią pridengia for
malumai.

"Tvirtovių gynėjamas" baisus 
ir toksai priešas. Jie nujaučia, 
kad jam ne akmeninė tvirtovė 
svarbi, bet kad jis pats turėtų 
kuo tikėti savo gyvenime. Gali 
sugriūti visos sistemos, kad tik 
žmogus turėtų pilną širdį ir ga
lutinį tikslą prieš akis!

štai dėl ko ideologijų biuro
kratai šiandien mėgina mobili
zuoti primitdvias aistras. Ne
svarbu, ką kenčia ir ko ieško 
žmogus. Svarbu, kad tvirtovės 
bokštai būtų aukštesni. Ir-suei
na tvirtovių gynėjai į sąjungą 
su tais, kuriem religija tiktai rū
bas, ne rūpestis, kad sunaikintų 
pavojingiausią priešą — kuriuos 
jų beprasmės pajutimas išjudino 
ieškojimui galutinių tikslų, ne
žiūrint kainos.

Indiferentas visada smerkė 
tuos, kurie iki skausmo rūpinosi 
tuo, apie ką jis tiktai kalbėdavo. 
Todėl ir tampa kai kurie iš mūsų 
visuomenės akyse "bedieviais”, 
kad jie tūkstantinei indiferentų] 
miniai parodo, jog yra, kas dau- 

• giau už juos rūpinasi tuo, kuo 
I jie turėtų rūpintis. Ir" tada kiti 

plaljami,-kad jų krauju priden
gus savo nuogumą.. X

UNIVERSITETAS, KURIS ŠVENČIA
500 M.SUKAKTĮ

' VYTAUTAS DONIELA

Vokietijos gyvenimas, galima 
sakyti, yra grįžęs j normalias 
vėžes. Tiesą, miestuose dar ma
tyti tuščių plotų, kuriuos prieš 
keletą metų dengė griuvėsiai, 
bet jie jau nyksta. Vienas po 
kito jie aptveriami, o prikalti už
rašai tuoj nurodo, jog netrukus 
prasidės statyba.

Vis tai reiškinys "Vokietijos 
stebuklo", kuris akivaizdžiai re
gimas ne tik miestų bei pramo
nės rajonų atstatyme, bet ir 
krautuvių turtingume, DMar- 
kės tvirtume, kultūriniame jud
rume.

Ranka rankon atgyja ir vo
kiečių universitetai. NeVienodas 
likimas juos buvo ištikęs karo 
metu: kaikurie išliko nepaliesti, 
kiti gi skaudžiai nukentėjo. Da
bar tos žaizdos jau beveik pilnai

a '

užgydytos. Pagaliau, juk dvylika 
metų jau nuo karo pabaigos, o 
tai prilygsta 1930-siems metams, 
kai Europos tautos, o kartu ir 
mokslas, žiūrėjo į ateitį su nau
jomis viltimis.

Freiburgo univei sitetas, pri
siglaudęs pietų Vokietijos 
Schwarzwaldo kalnų papėdėje, 
antrojo karo metu tik nedaug 
buvo sužalotas. Išsilaikė ir bib
lioteka ir svarbieji pastatai, ku
rie dabar išsiplečia naujomis la
boratorijomis ir institutais. Stu
dentų skaičius paprastai svyruo
ja tarp 6 ir 7 tūkstančių. Tik da
bartiniame vasaros semestre bus 
jų daug daugiau, nes universite
tas birželio mėnesi švęs 500 me
tų sukaktį. Didelis tai įvykis ra
miame Freibąrge, kurio gatvės 

( Perkelta į 6-tą pual. ) 
---------- i

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Lietuvių Studentų Sąjungos kalais. Fondas, reikalui esant, 

JAV rinkimai į centrinius orga
nus pasibaigė. Į Centro Valdybą 
išrinkti R. Mišauskas, J. Kregž- 
dys, V. Kleiza, V. Soiiūnas, A. 
Gečiauakaa, N. Lipčiūtė ir V. Du
dėnas. Revezijos Komisijon įėjo 
S. Bobelis, D. Karaliūtė ir K. 
Skrupakelis. Garbės Teismą se
kančiai kadencijai sudarys; L. 
Sabaliūnas, K. Kudžma ir V. Va
laitis. Centriniuose organuose 
vyrauja ateitininkai. Iš santa- 
riečių remto sąrašo išrinkti L. 
Sabaliūnas (Garbės Teisman) ir 
R. Mišauskas (Centro Valdy
bon), o iš oficialaus Akademinio 
Skautų Sąjūdžio sąrašo J. Kregž- 
dys (Centro Valdybon).

• Sambūrio "Šviesa" visuoti
nas suvažiavimas įvyko New 
Yorke. Suvažiavę šviesiečiai pa
darė visą eilę svarbių nutarimų 
ateities veiklos klausimais.

• Jaunimo Kongresui paruo
šiamieji darbai vyksta visu 
smarkumu. Numatyta plati ir 
įdomi programa. Laukiama bir
želio mėnesio gale Chicagoje su
sirenkant viso lietuviškojo jau
nimo. Šiuo metu įvairiose ko o- 
nijose organizuojasi ekskursijos 
ir pavieni keliauninkai į Jaunimo 
Kongresą.

• Santaros visuotinis suvažia
vimas įvyks rugsėjo mėn. 6-8 d.d. 
Tabor Faunoje. Suvažiavimui 
numatyta gili ir įvairi progra
ma. šiemet suvažiavime galės 
dalyvauti tik Santaros nariai ir 
kviesti svečiai. Kvietimai bus 
gaunami per vietos Santaros 
skyrius.

• Rochesterio, N. Y. studentai 
kiekvieną mėnesį ruošia nuolati
nius pasilinksminimo vakarus 
jaunimui. Birželio mėn. 1 d. įvy
ko Finis Semestri vakaras. Buvo 
svečių ir iš tolimesnių apylinkių:

• Veiklus santarietis Zenonas 
Mereckis, iš Bostono, apsigyve
no Rochesteryje, N. Y. Jis gavo 
paskyrimo vieta kaip inžinierius 
Stromberg Carlson fabrikuose.

• Ramutė Kliorytė, baigianti 
Illinois universitete studijas, pa
kviesta įstoti į garbės korporaci
ją — Phi Beta Kappa.

• Nijolė Lipčiūtė rūpinasi Lie- 
. tuvių Studentų šalpos fondo rei-

duoda nepasiturintiems studen
tams stipendijas paskolos sąly
gomis. Studentai, norintieji gau
ti paskolas kreipiasi į Lietuvių 
Stud. S-gos Centro V-bą.

• Pagal paruoštą 
Universitete, N. Y. 
lituanistikos vasaros 
prasidės liepos 5 d.
rugpjūčio 15 d. Programai vado
vauja kun. V. C. Juškevičius. 
Dėstys: J. Brazaitis, prof. A. 
Salys, prof. A. Vasys, J. Aistis, 
Dr. K. Pakštas ir kiti.

• Chicagos Studentų Skyrius 
paskyrė "Lituanus”-žurnalo lei
dimui $100. Omahos miesto aka. 
demikai — $35. Bostono skautai 
akad. — $25. Chicagos skaut. 
akad. — $50. žurnalo adresas: 
Lituanus, 916 wnioughby 
Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

• Gegužės mėn. 4-5 d. Cleve- 
lande įvyko skautų akademikų
suvažiavimas. Dalyvavo apie 60 t 
atstovų iš įvairių Amerikos vie
tovių.

• Philadelphijos Studentų San
taros skyr. v-bą sudaro: L. Kal
vaitis, A. Lušaitytė ir P. Maša- 
laitis.

• Chicagos tautinių šokių gru
pė, vadovaujdfna G. Sabaliūnai- 
tės, gražiai pasirodė per televizi
jos programą.

• New Yorko Santaros skyrius 
savo iniciatyva leidžia studentiš
ką biuletenį, apimantį vietos ir 
apylinkės studentų veiklą. Sky
riui vadovauja Vytautas Vaitai- 
tis, veiklus Studentų S-gos na
rys.

• Studentų Santaros New Yor
ko skyrius, baigiant Gyvosios 
Lietuvybės mėnesį, ir prieš pra
dedant vasaros atostogas, numa
to pasidarbuoti ir išeiti su nau
ja veiklos programa, priaikyta 
vasaros meto laikui.

• Joana Piežaitė, Mundelein 
kolegijos studentė, pereitą sek
madienį dalyvavo Morriš B. 
Sachs televizijos programoje, 
Chicagoje.

• Lituanistinė Bibliografija 
yra pristatyta iš Bloomingtono, 
Detroito, Rochesterio, Urbanos ir 
dalinai Bostono.

X

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI J SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ET1JĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

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

Tel. IN 7-7272, 7-6465
Mūsų firma dabar taip suorganizuota,-kad kiekvienas siuntinys 

išsiunčiamas per 2-3 dienas ir adresatų pasiekia laike 6-8 savaičių. 
Oro paštu siuntiniai pasiekia adresatų per 6-8 dienas.

Galima siųsti nauji ir dėvėti drabužiai, maisto produktai, vaistai, 
siuvamos mašinos, akordijonai ir t.t

Garantuojame gavėjo pasirašytų kvitų.
Firma atidaryta kasdien, taip pat sekmadieniais nuo 9 v. ryto 

iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 valandos.

Mūsų skyriai.:
New York City, 78 Sccond Avė, TeL ORchard 4-1540.
Delrulį 12, Mich, 11601 Jot. Caapau Avė, TOwnsend 8-0298. 
Hartford, Conn, 651 Albany Ava, CHapel 7-5164.
Los Angeles, Calif, 121 So. VarmOat Avė, DUnkirk 5-6350.
Philadelphia 23, Pa, 832 North 7th St, Tel. WA 3-1747 
Chicago, 111, 3741 W. 26th St, Chieago 23, III. 
Nenark, N. J, 263 Markei St, Ne»ark, N. J.
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SENIAU IR DABAR

Unijų lizdai pajudinti
universitetas; kuiiissvenčia

500 M. SUKAKTĮ;

K. S. KARPIUS

Darbininkai išsiaugino sau 
diktatorius

(Atkelta U 5-to ptuL) 

suplanuotos 1120 metais, ir į ku
rį nejsiskverbė pramonės triukš
mas. Kaip taisyklė, tik pusė Frei- 
burgo studentų yra vietiniai. Ki
ti suvažiuoja iš visų Vokietijos

je spausdintas. Ne

Senato komisija veda tardy- 1 
mus vienos iš galingiausių — . 
prekių išvežiotojų unijos vadų < 
veiklą, savanaudišką eikvojimą < 
darbininku sumokėtų unijai < 
duoklių, įsitaisymą sau pašalinių ' 
biznių, papirkimą valdininkų ir i 
teroristinį valdymą darbdavių ir 
biznių ir pačių darbininkų.

Iki šiol, unijistų darbininkų 
mintyse buvo įauklėtas galvoji
mas, kad jei kas prataria kriti
kos žodį prieš unijų vadus, tas 
yra priešingas darbininkų kla
sei. Ir toks vadų gynimas davė 
jiems galimybę pasidaryti galin
gais, susikrovus milioninius fon
dus be valdžios kontrolės, be mo
kėjimo mokesčių.

Tikybinės institucijos ir jų ne
judamas turtas, o taip pat unijų 
turtas iš senai yra laisvi nuo mo
kesčių mokėjimo. Tik pastarais 
laikais valdžia pradėjo į unijų 
tvarką kištis, kai unijų vadai 
ėmė leisti šimtus tūkstančių do
lerių, kad išrinktų sau prielan
kius politikierius. Bet unijos lei
džia šimtus tūkstančių dolerių 
rinkimų metu "švietimo vajų” 
priedanga per radiją, televiziją, 
spaudą ir samdant agitatorius.

Įvairius spaudimo metodus 
vartojančios grupės, tarp jų ir 
unijų vadai, išsikovojo sau ga
lybę grąsinimais neremti silpnus 
politinius kandidatus, jeigu jie 
nepalaikys unijų reikalų. Ir kur 
tokie paremti kandidatai laimi, 
unijų vadai pasidaro jų valdyto
jais, labiau įtikindami juos, kad 
tik unijos parama jie buvo iš
rinkti. Jie priverčiami labiau 
unijų vadų užgaidas ginti.

Neginčijamas faktas, kad uni
jos iškovojo darbininkams ir 
lengvesnes darbo sąlygas, ir 
trumpesnes darbo valandas ir 
didesnius atlyginimus pastarų 
50 metų bėgyje. Tačiau tas su
tvėrė ir naują vadų-diktatoriukų 
luomą. Unijų vadai, kurie iki 
šiol nenumirė iš senatvės ir da
bar tebėra savo unijų carukais. 
Išrinkimas vadų praktikuojama 
tik kai kuriose unijose; daugu
moje gi aukštieji vadai valdo iki 
gyvos galvos. Ir nėra vilties ma
tyti kitą išrenkant.

Pasidarę unijų carukais, jie 
pasirūpina, kad neabejotinai bū
tų išrinkti. Jie apsistatę atkak
liais gynėjais, rėmėjais, gerai ap
mokamais pakalikais ir net mu
šeikomis savo opozicijai sunai
kinti.

Ne visose unijose taip, tačiau 
daugelyje siaučia kas tai pana
šaus j diktatūrą ir terorą.

•i ... 
raudono .vynelio, nes kalnų pa? 
šlaitės -išklotos vynuogynais.

Nenuostabų, kad šitokiose są
lygose stsdento gyvenimas turi 
neabejotino patrauklumo, apie, 
kurį išgirsta ir užsieniečiai. To
kių-čia suplaukia nemažai iš visų 
pasaulio kraštų. Metai iš metų 
užsieniečių studentų skaičius au
ga; Prieš keletą semestrų univer
siteto vadovybė didžiavosi, kad 
užsieniečių skaičius prašoko 
prieškarinį. Pereitame žiemos se
mestre jų buvo skaičiuota virš 
400. Kiek naujų suplūdo šią va
sarą atšvęsti universiteto sukak
tį, dar nežinia. Viena aišku, kad 
jų yra daug daugiau, nes apsi-

Diktatūra būtų kaip Rusijoje
Unijų tikslas buvo ir turėtų Į dalių, nes čia įprasta, kad stu- 

būti, savitarpinės gerovės žiūrė- lentas studijų metais praleistų 
j imąs, kas iki tam tikro laipsnio pieną kitą semestrą skirtingoje 
daroma. Bet unijų vadai, naudo- aplinkoje, paklausyų dar žymes- 
dami iš darbininkų surenkamas nių Bpecialistų. 
dideles duokles, pasimojo vado- Į Freiburgą viepus patraukia 
vauti šalies politikai. Laimė, kad kaikurių profesorių garsas, ki- 
darbininkai naudojasi savo pilie-p*eras rūpi neribotos žiemos 
tinę laisve ir slaptu balsavimu sP°rto galimybės, o, šiltesniu! 
balsuoja už ką nori. Jei būtų iš- orui atkeliavus, klajojimas po 
renkami tie unijų vadai arba jų kalnus ir slėnius grupėmis, po 
paskirti kandidatai senatoriais, pieną, po du. Pagaliau, ir žiemą 
gubernatoriais ar prezidentu, *r vasar4 nepritrūksta balto bei gyvenimas liliėšte prieš sėmes- 
diktatūra darbininkų vardu būtų 
nemenkesnė kaip Rusijoje.

Iškilus Davė Beck skandalui, 
senato tyrinėjimo jo bylos me
tu, vienas tos unijos vicepirmi
ninkas Detroite, taip pat įsivėlęs 
į savanaudišką pinigų eikvojimą, 
naudodamas iš savo skyriaus 
tūkstančius dolerių, papirko vie
ną advokatą Washingtone, pa
statyti unijai draugingą asmenį 
sąstate tyrinėtojų ir tardytojų, 
kurie varto turimus bylos davi
nius. Tas advokatas savo paty
rimą perdavė valdžiai, ir tas "vi
ceprezidentas” dar daugiau pa
kliuvo.

Davė Beck taip pat norėjo 
skirti unijos pinigų šimtą tūks
tančių dolerių "nušvietimui” pa
dėties, tikėdamas taip save ap- 

i ginti ir išsiteisinti. Tas nepavy- 
■ ko. Jis išmestas iš vadovybės.

tro pradžią buvo tapęs bevfltlš- 

tuvių. Dabar jųnėra likę nevie
no, išskyrus iš Australijos nau- 
jai atvykusį šių eilučių' autorių. 
Bet Freiburgo universitete tre
čią semestrą skaito prof. Macei
na, pasirinkęs savąja tema rytų 
Europos religinės — filosofines 
problemas. Kiti lietuviai studen
tai, '(nevienas grįžęs iŠ JAV) 
kolkas yra susibūrę Heidelbergo, 
Muencheno ir Bonnos universite
tuose, vadinasi prie Vakarų Vo
kietijos politinių centrų.

Kokios gyvenimo sąlygos Frei- 
burge? Pirmiausia, reikia paste
bėti, kad iš JAV atvykę studen
tai vargų nejaučia. Doleris čia 
atneša daugiau, negu Ameriko
je, nes turbūt niekur laisvame dvigubai brangesnės už Angiijo-

pasaulyje kainos nėra tiek augš-

& Frel—w..r 
ta* Išeinami? 
kąmbariui’mri 
20, o semestriniai (pusės metų) 
universiteto mokesčiai įvairuoja 
nuo 200 iki 400 DM.

Kaip ir viaur, humanitarams 
mokslas pigesnis, medikams ir 
kitiems surištiems su laboratori
jomis ir praktiniais darbais — 
brangesnis. Dolerio vertė Vokie
tijoje -—,4 DM. Prie minėtų Iš
laidų dar reikia priskaityti pri- 
puolamybęs, kurios priklauso 
nuo linksmybių pamėgimo.
‘ Vienas iš dalykų, kurie Vokie
tijoje palyginti brangūs, tai kny
gos. Jos šiek tiek brangesnės už 
Amerikoje leidžiamas ir beveik

Tyla darbininkų eilėse
• Senato komisijai paėmus 
(lyti galingos prekių išvežiotojų 
unijos prezidentą Davė Beck, 
darbininkų eilėse niekur nekilo 
protesto Įtaisai jo užtarimui ir 
reikalavimui paliuosuoti ir iš
teisinti.

Tas reiškia, darbininkai jau
čia savyje slaptą pasitenkinimą, 
kad jų diktatoriai pakliuvo. Davė 
Beck atveju, jis jau iš pirminin
ko unijoje išmestas, nors val
džia dar nebaigė tyrinėjus jo fi
nansinių transakcijų, už kurias 
jis gali pakliūti kalėjiman, slė
pęs savo pajamas ir mokesčių už 
jas nesumokėjęs.

Kad unijų diktatoriai nevaldo 
savo darbininkų politiniuose rin
kimuose, rodo faktai, o jų yra 
daugybė, štai Ohio valstybėje, 
unijų vadų akyse priešai buvo 
senatorius Taft (dabar jau mi
ręs) ir buvęs gubernatorius, da
bar senatorius Lausche. Jei dar
bininkai būtų klausę savo vadų 
rinkimų metu, jie nė vienas pa
čiais pirmutiniais rinkimais ne 
būtų buvę išrinkti. Bet jie buv 
išrenkami nors unijų vadai jų 
nerėmė. Jie tavo išrenkami ypa
tingai dideliais balsy skaičiais.

tar-

Rūmai Washingtone

Prekių vežiotojų unija, tur- , 
tinga ir galinga, pastatė $5,000,-1 
000 vertės rūmus Washingtone, 
kur greta raštinių įrengta dau
gelio kambarių puošnus butas 
"prezidentui”, kai jis į Washing- 
toną atvažiuoja.

Seattle mieste, kur Beck tu
rėjo savo puošnų namą, privertė 
uniją iš jo tą namą nupirkti su-l 
mokant dvigubai ir padovanoti 
— "prezidentui” gyventi.

Ten jo pakalikai, vietinių uni
jos skyrių vadai, įsitaisė sau pa
šalinius biznius, vartodami uni
jos spaudimą: "Aš pastatau ir 
išverčiu valdininkus ir prokuro
rus”, — gyrėsi vienas tos apy
gardos unijos vadas. Jie ten įsi
rengė, be kitko, ir pelningus pa
leistuvystės namus, žinodami, 
kad jų "pastatyti valdininkai ne
darys jokių kliūčių.

Dabar iškelta viešumon veik
la ir statybos medžio darbininkų 
unijos vadų, kurie Indianoj susi-Į 
dėję su suktais politikieriais da
rė sau pelnus šalia unijos reika
lų, apgaudami valdžią, superkant 
žemes didžiųjų vieškelių staty
bai.

New Yorke iškilo, duonkepių 
unijos skyriaus skandalas, ati
dengiąs vadų ir vadukų sauva
liavimą. Pav., unijos skyriaus 
balius centralinės unijos "vice- 
prezideitui” pagerbti. Visų ke
pyklų savininkai priverčiami 
pirkti baliui biletus po $25. Uni
jos vicepirmininkas iš to pokilio 
gauna sau dovaną $60,000. Tai 
ypatingas skyriaus vadukų pa
pirkimas centro vicepirmininko, 
kad leidžia jiems sauvaliauti su 
darbininkais ir jų surenkamomis 
duoklėmis.

Kas liečia kepyklų savininkus, 
atsisakęs biletą pirkti, kitą rytą 
duonos neiškeps, ir jo biznis tu
rės užsidaryti, nes vadukai pa
sirūpina, kad tos keptuvės dar
bininkai susirgtų... Jei sąžinin
gas darbininkas norėtų eiti į dar
bą, jis nubaudžiamas, iš unijos 
išmetamas arba sumušamas ei
nant ar pareinant iš darbo. Yra 
net specialus fondas mušeikoms 
išlaikyti...

Panašiais metodais darbinin-| 
kus ir jų darbdavius "sudiscipli- 
nuoti” naudoja Becko ir kitų 
unijų skyriai.

11.90

13.84

I

PIRMA KELIONĖ - birželio 21 d

Ištaikingas dieninis laivas iš CLEVELANDO 
į DETROITĄ ir atgal nustatytu laiku

Didž^ moderniausias, 
greičiausias ir saugiausias 

keleivinis laivas, plaukiąs 
Didi. Ežeruose. 

PRIEPLAUKA prie W. 8 g-vėn

PASAKIŠKAS
NAUJAS 8 MIL. DOLERIŲ 

DIENOS PLAUKIMO LAIVAS

Sudarykite grupę dabar vykta 
vienos dienos puilflai vasaros kelionei puikiu 

Aųuarama laivu
i:

• 9 denių aukščio • Bloko Ūgio • Metalo konstrukcija

• Naujausios saugumo priemones • Patogiai talpina 2S00 keleivių

• TV kambariai • Graiiis langai su pa noram! įkals vaizdais

• Karnlvalo kambarys ir dovanų krautuvi • žaidimai ir sporto deniai

• Valgiai • Restoranai • Kokteilis ir užkandžiai

• Orkestrai • Vargonų muzika • Keliaujantys musikantal

• takių deniai • Priii&rimi vaikų žaidimo kambariai

Patogus sėdėjimas • Verandos su kėdėmis

• Erdvus vidus ir saulės deniai

Aųuarama duoda juros naują, skirtingą, pulką 
pergyvetUaro-keliavimo ir pramogą. Jis yra mil
žiniškas, Įspūdingas'laivas — paskutinis žodis 
vandens keliavime — keliavimui puikiame sti
liuje, gražioj ir įdomioj aplinkoj. Viskas yra 
paruošta dėl Jūsą pramogos, patogumo, ilsėji- 
mosi, laiko praleidimo. Jūs turėsite ramias valan
das ar saulėtuose deniuose, jūs galite praleisti 
laiką tarp daug poilsio vietą su muzika, šokiais, 
žaidimais, sportu, programom, dainavimu ar tik
tai pažįstant naujus draugus linksmoj švenčių 
nuotaikoj. Ir geram apetitui yra restoranai ir 
užkandžių vietos, kurie patiekia puiką maistą ir 
gėrimus, tokiom - pat kainom, kaip ir žemėje. 
Pasiimkite ir vaikus; yra puikus žaidimą kam
barys jiems, prižiūrimas dvieją slaugią. Jie irgi 
turės džiaugsmo, bus saugūs ir mama galės tu
rėti atostogas. Užsakykite rezervacijas dabar, 
čia yra jŪBą gyvenimo patyrimas — nepraleis-

GAUKITE 
BILETUS 
DABAR
PLAUKIMAS 
Iš CLEVELANDO 

Klakvim pint, a*«r.

IS CLEVELANDO 8:15 a. m. 
I Detroit________1:80 p. m.
Iš Detroit_____ 4:00 p. m.
I CLEVELAND 11:00 p. m.

KMraiMe tret. katv., paafct, MU 
IšZJLEVELANDO 5:4* p. m. 

, J Detroit _____ 11:00 p. m.
Plaukimas iš Detroit 

Treč., ketv., Penkt., Sešt.
Išplaukia 8:15 a. m. 

Atplaukia Į Clevleandą 
8115 p, m. 

Sekm., pirm., antr. 
Išplaukia 4:00 p. m. 

Atplaukia J Clevelandą 
11:00 p. m.

KAINOS (Skaitant FederalTaz) 
fiešt, sekm., šventom dienom

Lenais 
CUm

Vieno kelio .. (5.75 
Abieju keliu 
tą pačią dieną 8.50 
Abieju kelių 
7 d. sustojimas 10.35

Pirau antr^ kiivrų penkt.
.Lmmjb Clnb.

C1M9 Clnss 

Vieno kelio .. (5.75 (7.70
Abieju kelių 
tą pačią dieną 9.50 13.00
VAIKAI: 5-11 metų pusę 
kainos, kartu sų pilna suau
gusio kainą. 
AUTOMOBILIAI: vienu ke
liu (9.00 ; abiem keliais (18.00 
ekstra prie biletų kainos.

■ GRUPĖS: Specialios Rainos 
‘ i£ anksto "biletus pąrdųodant

1 ! 1111 ------- ■
MndmM tr amato amdto to MNMBMU UBESend to: H-TaOLABAMA?
B1B Peny-FayMBH^cEmlNrf IKObfo 
PtašeNritoa.„..JUMTTUrii«A..^,$a|y*LromtOmū CtokOmD • ’

Patart kaimynai 
prenumeruoti 

D I B V 4!

VISI PAŠTO IR TELEFONO 
PATARNAVIMAI

_ _ • '
CLEVELAND DISTRICT OJTICE 

610 Perry-Paynė BMgi. > 
Cleveland 13,

SUperior 1-1555 ,. I.

CLEVELANDO MIESTO BlLETŲOFISAS 
HOTEL CLEVELNAD '

Maln Lobby

tikslais.-s
Kalbant apie bendras išlaidas, 

aišku, kad jų suma priklauso nuo 
ndividualių aplinkybių. Yra vo

kiečių studentų kurie {įsiverčia 
su DM 160-180 mėnesiui, vadi
nasi $40-45. Bet užsienietis su 
tiek vargu galėtų išgyventi. Ap- • 
skritai, vokiečių studentija po
karinės ; ekonomijos liko nu
skriausta, p, be to, jos ketvirtį 
sudaro pabėgėliai Iš rytų zonos.

Kalbant apie vokiečių univer
sitetus, negalima užmiršti vis di
dėjančio tarptautinio bendradar
biavimo, kurio ryškiausia for
ma yra ekskursijos { svetimus 
kraštus. Daugelis universitetų 
atostogų metu organizuoja išvy
kas {kitas Europos valstybes pa
pigintomis kainomis. Šitokių pro
gų yra gana daug. Ypač pramin
ti takai yra per Prancūziją {Is
paniją bei Siaurės Afriką ir per 
Austriją Į Italiją, Graikiją ir 
Egiptą. Kelionė atliekama omni
busu. Ji, palyginti, kainuoja ne
brangiai, pigiau negu geležinke
liu, o prityrę vadovai išvengia 
pinklių, kurias vietiniai rengia 
nesusigaudantiems turistams.

Viena iš populiariausių ir 
trumpiausių yra ekskursija Į Pa
ryžių. Freiburgo omnibusu ten 
ir atgal kainuoja DM 28, vadina
si, vos 7 doleriai.

Studentai iš šiaurės bei pietų 
Amerikos ir kitų kontineptų to
kias keliones po Europą papras
tai labai mėgsta. Keliones pa
lengvina formalumų nebuvimas. 
Vokiečiai po Vakarų Europą gali 
važinėti skersai ir išilgai vien su 
asmens dokumentu, o tas pats 
taikoma ir amerikiečiams. Aps
kritai, sienų užtvaros yra din
gusios.

Studijų sąlygos Vokietijos uni
versitetuose, nėra blogos. Huma
nitarinių mokslų atveju, jos at
veria platesnių galimybių, negu 
kitur. Bet ir kitų mokslų atžvil
giu, vokiečių universitetai turi 
gerųjų pusių. Bibliotekos yra 
turtijųpe, o vokiškasis moksliš- 
kūmasll seno gerai žinomas.

Apsilankyti dar kartą Vokie
tijoje patartina studijų gilinimo 
tikslu. Ne taip jau patartina va
žiuoti Vokietijon pirmojo laips
nio įsigijimui. Ne dėl to, žinoma, 
kad čia lygis būtų žemas, o tik 
todėl, kad lcaikurie kraštai ne
pripažįsta svetimų universitetų 
laipsnius. Iš tikro, baigusysis 
medicinos ar inžinerijos ar kito
kias studijas Vokietijoje turės 
kalbos sunkumų Amerikoje, kur 
jis be abejo norės praktikuotis. 
Šitoks mėtymasis vargu pateisi
namas. Kas kita, jei svetiman 
kraštan važiuojama studijų gi
lini!, jau turint tam tikrą bazę. 
Tokiu atveju naujos aplinkybės 
praplečia Intelektualinį akiratį, 
išmoko naujos kalbos ir pratur
tina profesinį žinių ryšulėlį.

P A D fi K A
1957 m. gegužės mėn. 11 d. 

minu Povilui Žadeikių!, Iietuvos 
Nepaprastam Pasiuntiniui ir 
Įgaliotam Ministrui Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, mudviejų 
mylimam ir brangiam vyrui ir 
tėveliui, mūsų nepaprastai skau
daus liūdesio valandoje, reiškia
me nuoširdžiausią padėką už 
gautus gilios užuojautos pareiš
kimus iš Dvasiškijos, Lietuvos 
Diplomatinės ir Konsuliarinės 
Tarnybos, skaitlingų lietuvių vi
suomenės organizacijų laisvame 
pasaulyje, spaudos ir pavienių 
asmenų: asmeniškai, telegramoj 
mis, laiškais ir laikraščių straipl 
sniais bei skelbimais.. *

Mūsų širdingiausia padėka vi
siems lietuviams atsilankiusiems 
šermenyse, aukojusiems Bv. Mi
šias, atsiuntasiems gražiausias 
gėles bei puošniausius vainikus 
ir - padėjusiemB bei dalyvavu
siems laidotuvėse, palydint. Ve
lionį J amžino atilsio vietą.

Tegul Visagalis atlygina Jums 
visiems.

Nuliūdusios: •,
> ■ •. v .v - ‘

X



LEIMON’S CAFE

KE 1-9737

St.

i
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’ufflitu'umnui!

mote- 
savai-

Dabar 
pats laikas 
užsisakyti 

DIRVĄ!

APLANKYKITE BETTY’S 
SHOP

604 East 185 St.

Visu LIETUVIU 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.

•i

CtevetauUte 
noiulas* bais

»,W««teraIk 
,cJ&j^isRfaik. 

ClmiitutJ — mėta- 
fasMuui Arvydas, 
•ėrte —architektūrą, 

■ urąmyie jėitata, Western Re- 
■ . šerta';-— 'biologiJi Jnm. Pranas, 

W«*ern/Eėnerve —“ statistiką, 
Dalia, Notre Dama 
. ir socialogiją, Stra- 

vlnaludtė Rita, Notre Dama — 
madicinoa technologiją,

Dlhign, kad cievelandiečiai 
praturtėjome gausiu būriu aukš
tuosius mokslus baigusiu akty
viu mūsų jaunimu.

Spauda paminėjo baltų 
reikalavimus

Pabsltiečlų surengtą išvežimų 
. minėjimą Clevelande ir priimtą 

^rezoliuciją pbčiau paminėjo Cte- 
. velande išeinanti didžioji spau- 

da. Dienraštis Cleveland Plain 
Dealer rašA dviejuose numeriuo
se. Sekmadienio n-ry plačiau pa
pilnėjo programoje dalyvaujan
čią estę išraiškos šokėją, patį 
minėjimą ir pakartojo adv. Ju
liaus Smetonos pareiškimą. Pir
madienio pumery plačiau atpa
sakojo priimtą rezoliuciją, minė
jimo programą Jr pastebėjo, kad, 
”t __ m
drė^'ir karščių, apie 600 aZ| £*, >teikė draugininkui psktn. 
menų atsilankė j minėjimą”, no-'Minkunui dovaną skydą, o 
rėdami paremti rezoliuciją, pa. I trims musų skiltims, kaip sunn- 
siųstą Prezidentui, Jungtinėms ‘ku81on’’ daugiausia taškų skil- 
Tautoms ir Ohio atstovams Kon-Į ’n^.n?.^a8pi-
grese.

"O 

ii savo stovyklą 
ryje aikštės. Greta 
dygo iŠ akmenukų

tl) -f $1 'irse-r/'—r— -r— ’ — —

5 disttW^W^' 

įsirengė VR 
vartų tuoj „ _______
ir smėlio mūsą valstybinis ženk
las Vy^ o kitoje pusėje trispal
vė ir žvaigždėtoji vėliavos.

Briedžių, PĮmtėrų ir Lapiną 
skiltys; mjrvayo visose Bkautiš- 
kų žaidimų ir programinių daly
kų varžybose. Pasibaigus .ben
driems užsiėmimams ir žaidi
mams, visi iškylėti vadovai ir 
kitų draugovių dršugininkai ve
dini savo .skautų būrelius atėjo 
apžiūrėti mūsų stovyklą, parodė
lę ir įsirengimus. ,

Toks gausus vadovų domėji
masis rodė, kad mūsų skautai 

(yra dėmesio centre. Sekmadienį 
1 vai. išsirikiavus visiems dis- 
trikto skautams vėliavos aikštė
je, iškylos viršininkas ir distrik- 

į to pirmininko pavaduotojas J. 
; Boyd pranešė šioje iškyloje pa

siektus rezultatus ir visiems, 
staigmeną, kad mūsų Vytautė- 
nai šioje iškyloje nugalėjo senas 
ir stiprias amerikiečių draugo-

GERINAMA]
AspimvaU —152 St. 2-Jų šeimų 

iš 5 ir 4 kamb. Du gaso pečiai. 
Prašo $12,560. .J ?

East Cleveland 2-jų šeimų po 
6 kamb. Du gaso pečiai. Du ga
ražai. Prašo 320JJCT). J

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 % kamb.; 2 
gaso pečiai; 2 garažai; gražus, 

|Uid--iis sklypas.
| Creekviuw Rd. į pietus iš Lake 
Shore Blvd. mūrinis 7 kamb. 
bungalow, 2 mieg. viršuje ir 2 
apačioje. Gaso apšildymas; ga- 
.ačas. Labai geras pirkinys.

Šaukite Paul Mikšys namų 
elef. LI 1-8758 arka office

Kovac Realty
963 E. 1?5 St.

KE 1-5G30

juozokamaičio*
'■ ■ , .■'..S ■

naujų batų )Mwdu0tavi 
batų taiaymaa ir o^oa 
. WM$I' 

12913 St. Clair Avė.
Norintieji kreiptis telefonu 

šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
/akugo. Sekmadieniais visą die-

J. C1JUN3KA8 
L A I K R () D, LA 1 N K A b 

t'aisb ir p.irdi«fdą. teikronau.* 
'pyiankea i'r-MfssĮbrAūg'enytam 
■ąžnitiigar. u gaiAnruutyS-<h»n 

prieiiiMiiiuinis kainonu* 
753 E. 118 tit. 

Cleveland ftį Uhio 
Telef.: LI 1-M66

PRADuKiT MA1A SUMA!
BET PRADĖT DASAR!

Iškilmingai sutiko orkestro 
dąlyviM

Po kelių savaičių koncertų de
vyniose Europos valstybėse (jų 
tarpe ir Lenkijoje), po nepa
prasto pasisekimo, antradienį 
grįžą atgal į Clevelandą didelė 
vietos simfoninio orkestro narių 
'dalis, jų tarpe ir lietuvis violis- 
tas Vyt. Kušleika. Iš aerodromo 
orkestro dalyviai buvo iškilmin
gai nuvežti prie Severance kon
certų salės, kur buvo pasakytos 
kalbos ir iškelti nuopelnai orkes
tro, vieno iŠ stipriausių JAV, su- 

I gebėjusio kultūriniu būdu iškel- 
Iti Amerikos vardą europiečių kO tarpe.

pasAOio
IŠGELBĖTOJ AS

Mes, Švento Ėdi^Bkaitytojai, 
nuo 1874 metų skelbiant Jėzaus 
Kristaus itį2®kurios pra
šėme prieš 19 šimtą.metų. Da
baratėjo tikrasis Ii s apie ką 
pranašai kalbėjo.

Man yra labai malonu šiandien 
skelbti jums gertSįRauj ienas ir 
——i—j .—aĮįftina Dievo 

______________j'apnaikinti ši
tas žetono karalystės ir įsteigti 
Dievo karalysę ant^žemės. Die
vas buaf išgelbėtoj^ žmonijos iš 
pavojaus, pasaulio IŠ nelaimingo 
stovio kokiame jis; <iabar yra. 
Pasaulis šioje prasmėje reiškia 
Žmones, kurie___________~
Beveik visi žino,

Man yra labai n

pranešti, kad ' 
nuskirtasis lai)

'nežiūrint valirykščios dienosive8 vietą, čia

Studentai kviečią j mokslo 
metų užbaigimą

Clevelando studentų skyriaus 
ruošiamasis Finis Semestri įvyks 
birželio mėn. 21 d., penktadienį, 
7 vai. vak. šokiai bus Semi-For- 
mal. Bus trumpa programa, gros 
geras orkestras, veiks bufetas.

Pobūvio vieta yrt — 15538 
Waterloo Rd., Slovenian Worit- 
men's Home.

Biletus galima įsigyti pas stu
dentus ar prie įėjimo. Vienam 
asmeniui kaina 32.00.

Visi clevelaądiečiai kviečiami 
atvykti ir linksmai praleisti laį- 
ką su mūsų studentais.

Iną. Mūsų skautams iškyloje va
dovavo skautų vyčių būrelio va
das psktn. Remigijus Vizgirdas.'

P. Baltrukonienė
labai ilgai išgyvenusi 2112
Clair Avė. (net 55 metus!) dabar 
išsikėlė į vakarinę pusę ir pasie
kiama šiuo adresu: 4457 West 

' 227 St, Cleveland 26, Ohio. Tele
fonas RE 4-2835.

SanlatiiHis aprimusios iki $10.(100 

3''< palūkanų.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR

NAMAMS

STATOMIEMS

GERI NAMAI
Naujas, baigiamas statyti na

mas netoli N. Parap. bažnyčios. 
2 miegamieji. Galima dekoruoti 
pagal savo skonį! Sujungtas ga
ražas.

Kun. P. Dzegoraičio rengtas 
pagerbimas

birželio 23 d., atsiradus įvairių 
kliūčių, atidedamas vėlesniam 
laikui.

Už išplatintus biletus pinigai 
bus ^grąžinti.

IšTAIKINGAS 
KELEIVINIS LAIVAS 

AQUARAMA
kurio skelbimas atspaustas šios 
savaitės Dirvoje 5 psl, pradeda 
keliones iš Clevelando į Detroitą 
ir atgal.

Laivas, kurį neperseniausiai 
savininkai aprodė Clevelando

gyvėBi ant žemės. 
JinOg'kRd pasaulio 

žmonės yra pavojingame stovy
je. Todėl su pasitikėjimu galime 
daryti išvadą, kad didis Jehova 
Dievas liepė savo fc&dyje užrašy
ti visą kas reiks”'—S5i”---------
mokymui tokio __ 
nori surasti išgelbėjnn 
tykit Biblijoje 2’ Petrp: 
21 e., ir skaitykite,>1 
per., 11 e.).

Viešpats įsteigs | 
karaliją ant žemė*; 
suteikta žmonėms 
visos teisingos 
Pirma bus re 
pažinti tiesą ir priinfti Viešpatį 
Jėzų, tą didį atpirkėją. Todėl, 
brangūs priėteliai, Dievas taip 
patvarkė, kad turės visi teisybę 
priimti, be jos paskalis nebus 

----------- ~llšgelbėtas. .’ijh.
IšnuoMbjamas ■ kambarys | Kk reiškia tiesi” atsakymas 

šiuose tekstuose* taip kąlba mūsų 
vyrui. Duodamas maistas ir kiti karalius Jėzus Kristui f Pasaulis 
patogumai. Kreiptis: 8601 Kos- turės pripažinti, Jėzų Kristų už 
ciuszko Avė. Telefonu saukti po
5 vai. UT 1-6349.

Dainos choro gegužinė
įvyksta birželio mėn; 30 d., sek
madienį, 3 vai. p. pietų p. Čepie
nės rezidencijoj — 17903 Dor- 
chester Dr. Važiuoti iš Maple- 
cliff Rd.

Visi nuoširdžiai kviečiami at
vykti. (26)

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: WH 3-6768. (26)

llingStikram pa- 
’r'ii»&1U3, kuris 

lą. (Skai- 
: 1 p, 20- 

. Kor. 10

o teisybės 
r jų bus 

ai tas, ką 
s trokšta, 

žmonėms

*
Labai geras pirkinys!

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

Šaukie: M. Blynas, LI 1-6613 
arba 

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

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

ražai.
Visi namai labai gerame sto

vyje.
Be to, turime labai gerą 2 šei

mų namą Nauj. parapijos rajone.
RA1 NAUSNER1S, 

Namų prekyba; namų, baldų ii 
automašinų apdrauda. 

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

'«numiMniaurąiuinniaiiuiiiMmiuinunu:tciu»ui)imrnnHiuiiiiiuauiftiHi>utiiiiBiiii<.

THE
SUPERIOR SAVINGS 

. AND LOAN ASS’N
Du skyriai

6712 Superior Avė. HE 1-24SM
13515 Eudid Avė. MU 1-8100

GERESNI NAMU ST-ATYTOJAi
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

I. J. S A M A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
pasirinkimas.

I 7007 Superior Avė. Greta Ezella TJieatr*
| Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354 y

Dr. Anelė ir G. Juškėnai
su šeima birželio 17 d. apsigyve
no 2896 Washington Boulevard, 
Cleveland 18, Ohio. Z
Aukokite drabužius ir avalynę

1257 E. 89 St. pas Ig. Stanke
vičių atidarytas Balfo drabužių 
sandėlys. Prašom drabužius ir 
avalynę vežti į šį garažą.

68 Sk. Balfo Valdyba
Radijo vasaros vakaras

rengiamas šeštadienį, liepos 13 
d. Lakeąhore Country Club. Pra
džia 7:39 v vak.. Svečiai kvie
čiami rezervuotis vietas prie sta
liukų iš anksto pas M. Dundurai- 
tę telef. EN 1-8477 ir J. Stempu- 
žį —. EX 1-2296. Ros. Vietos — 
2.50 dėl., moksleiviams ir stu-, 
(tentams' 1.50 dol.

V lliiillLsšž ČŽJJIVLIC v>lWCŽ4ąllL2V ■ 
laikraštininkams, yra įrengtas geriausiam plaukų sukimui, kir- 
tikrai moderniškai, keleiviui tei- pimui ir dažymui, prieinamom 
kiąs visus galimus patogumus, kainom.
Jis pritaikytas poilsio ieškau- j Sutaupykite $2.50 njūsų pa
čiam keleiviui, nutarusiam dieną čiam geriausio plaukų sukimui, 
praleisti didžiuosiuose ežeruose. Mūsų $15.00 sukimas už $12.50.

Laivas gali lengvai sutalpinti Į $12.50 sukimas už $10.00. įsidė- 
2500 keleivių ir drauge paimti 
200 automobilių, kuriuos keliau
jantieji išsikėlę Detroite ar Cle
velande gali daryti tolimesnes 
keliones sauskeliais.

Kelionė iš Clevelando j Detroi
tą sekmadieniais, pirmadieniais 
ir trečiadieniais prasideda 8:15 
vai. ryto. Grįžtama į Clevelandą 
11 vai. vakare. Detroite galima 
praleisti 2 */2 valandas.

Laivas turi pastovią ir patogią 
sustojimo vietą prie West 3 St., 
kuri clevelandiečiams iš visų pu
sių labai lengvai pasiekiama.

Laive yra įrengta labai daug 
ir įvairių pramogų vietų. įvai
rios žaidymų ir sporto aikštės, 
šokių salės ir gera muzika, nė 
kiek neabejojama, kad patrauks 
ctoveiandiečius šiuo laivu pake-

karalių ir pripažint Kristaus au
ką, ir pripažinti Dievą už išgel
bėtoją, ir pripažinti visus Dievo 
planus: Vienas Dievas ir Jėzus 
Kristus.

Skelbia:
W1LLIAM SHI^kUS

. 1077 East VVallingu Rd.
Brecksville, Ohio

1WUUU36linNmilUUUDISIiU3KIUiilui>uiil a ''HUMtMMmtlUIl.'ll.uilHlIUUb

Ieškoma moteris ar* vyras 
drauge gyventi su viena 
rim dideliam bute. 7 dol. 
tės

mėkit, tiktai antradienį ir tre
čiadienį, bet kurią savaitę iki 
birželio mėn. 30 d.

Susitarimui šaukite KE 1-2548 
ir prašykite Louise Morkūnas.

(25)

Mes turime spalvuotų pirkėjų. 
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.
WADE PARK REALTY CO. 

7C32 Wade Park Avė. 
Arthur O. Mays, broker 

Telef.: UT 1-7551

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

tinmiNMaiiHiiH.'iiiiiiiiunMiniinii
GALIU JUMS PADĖTI 

PERKANT AUTOMOBILI IR 
TUO SUTAUPYTI!

Prieš perkant naują ar geres- 
lį naudoti; automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan- 
avimo sąlygas: ma daug $4.5'’ 
iž $100 perkant naują mašiną 
r 6% perkant'^naudotą mašiną. 

Įskaitant ir gyvybės draudimą.
Saukite:

I

Paulina Mozuraitis, agentas
Telefonas SK 1-2183

CADMIJAUS 
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

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

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

Supažindinimui parduodamas 
oapiginta kaina. Stambinkite B. 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei
kalaukite garažuose.

BALT1C SUPPLY CO,
71 E. 207 St., EucHd 23,0. .

Parduoda 6 k. namą
su 3 miegamaisiais. įrengiamas 
'.rėžias aukštas. Gaso šildymas. 
Garažas.
524 E. 120 St. MU 1-5432

Saukti prieš 9 vai. ryto arba 
po 5 vai. vakare.

1
 PAGALVOKIME PRIEŠ 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 bitų patogiausia vieta — Lietuvių klube ir aaUje.

Lietuvių klubas ir sale po remonto — atnaujinimo dabar atrodo 
graliai, jaukiai ir kiekvienam malonu pabūvuoti, sutikti savus drau- 
gua, palįstamu8, praleisti lietuviškoje nuotaikoje savuose namuose.

■ LIETUVIŲ KLUBAS
ji SURRRIOR AVĖ. EX 1-1143
AM

’l

I

Pilnai padengta apdrauda H1 2-7626

■VM. DEBBS PAINTiNG CO
WM. DEBESIS

l>emu Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
11.12 Summil Dr. Cleveland 24. Ohio

jentus. Būtinai ataitan- 
klt savo pageidavimus,

J. S. AUTO SEBVICE 
Sav. J. Švarcas 

1254 Addieon Road 
Tat HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 ik! 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
kr dažymas; motorų, stab- 
dttų patikrinimas ir taisy- 
aįš, tršlčfo dėžės ir kt. ma- 
linos dalių {dėjimas, 
Parduodami amžini aku-

tąaring. • p--:-5; 
Utenos telef.: HE 1-6352. '

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, turtus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojome į namus.

P. J. K EP SIS
6C9 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

,»FISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENINSULA 26Z1
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą jvai- 
riuoae apdraudos-inturance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

T

! ST. CLAIR BAKERY f
. - Sav. O'Bell-Obelenls o

• 6212 Superior Avenue Te). EN 1-6525 a
. Antroji mūsų krautuvė yra 0

1404 E. 66 Street TeLEN 1-4551 0
1 Čia‘Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos ? 

produktus. o

Kreipkitės j mm b būsit patenkinti 1

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & WiUiam J. Jakubs

Ličensijuotl laidotuvių direktoriai, ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

$621 Ednar Avenųe ENdicott 1-1763
KE 1-7779986. East 185 Strėet
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bor Farmoje. Savo kelionės Ūke- • 
lą J JAV jis paryškino dvlem u£- .,
v-..... Metuyjjnuo.. ■

ilntį pasaulio '

pažinus Chicagos.n

Atominės bombos pasekmės
D. DEGESYS

pat priežasties ir žmonijai grą- 
sia išsigimimo pavojus.

Vienas labiausiai pavojingų 
atominės bombos sprogimo pada
rinių yra atmosferoje susidaręs 
radio aktyvus strontium (stron- 
tium 90) ši medžiaga turi spe
cialų patraukimą koncentruotis 
žmogaus kauluose, kuriuose išsi
laiko ilgą laiką ir sukelia nepa
gydomų pakitimų kaulų smege
nyse. šių pakitimų pasėkoje žmo
gus suserga kraujo liga leukemi
ja vadinama, kuri nepasiduoda 
jokiam gydymui.

Hiroshimos ir Nagasaki mies
tų gyventojų tarpe dabartiniu 
metu ji yra 10 kartų dažnesnė, 
negu kitų Japonijos vietovių. 
Madame Curie, radio išradėja, 
irgi mirė nuo šios ligos.

Dr. U. E. Libby, US atominės 
komisijos narys, tvirtina, kad 
kiekvienas Amerikos arba Euro
pos gyventojas šiais laikais turi 
mažus kiekius radio aktyvaus 
strontium kauluose, bet tas kie
kis yra labai mažas. Jo nuomo
ne, kiekvienas žmogus turi apie 
0.2-0.5 vieneto strontium 90. Gi 
maksimalinis kiekis, kuris būtų 
pavojingas sveikatai, būtų 200 
kartų didesnis.

Prieš pradedant atominės 
bombos sprogdinimus, šio radio 
aktyvaus strontium žmogaus or
ganizme nebuvo randama.

Dr. U. Eiscnbund, Atominės 
Komisijos direktorius New Yor- 
ke, mano, kad strontium 90 mak
simumo riba bus pasiekta už ke- 

; lių metų. Anot jo, paskutinių 2

Pereitą savaitę Amerikos Kon
gresas pradėjo diskusijas atomi
nės bombos ir jos neigiamųjų 
pasekmių reikalu. * :

Apklausinėjo daug mokslinin
kų, dirbančių atominės energi
jos ir biologijos srityse. Išgirdo 
daug'nuomonių iš oficialių vals- 
tybės-jstaigose ekspertų, lygiai 
kaip iš privačių autoritetingų 
asmenų, dirbančių įvairiuose in- 

' stitutuose bei universitetuose.
Nuomonių skirtumas buvo tik 

paskiruose klausimuose. Visi pri
tarė, kad nekontroliuota atominė 
energija yra pavojinga dabarti
nei ir būsimoms kartoms.

1955 metais Ženevoje ”Atom 
for peace’’ konferencijoje posė
džiavo 72 tautų mokslininkai. 
Ten irgi buvo mišinys optimizmo 
ir pesimizmo. Jie priėjo vienin
gos išvados, kad karo ir neapdai
raus atomo energijos vartojimo 
atveju, radijo aktyvūs spinduliai 
bus priežastimi didėjančių'įvai
riausių ligų.

Atominis amžius iškelia pro
blemą, kur padėti radijo akty
vias nuotrupas, kurios laikosi 
šimtus metų ? Kaip sutvarkyti 
atominius dūmus ir dulkes, ku
rios po išsprogusių bombų išsi
skirsto erdvėje ir krenta ant au
galų, vaisių ir vandens? Juk męs 
geriam '-nndenj, valgom vaisius 
nežinodami koki kiekį tokių dul
kių suvalgi.m ir kukios žalos ga
lim sau padaryt.

Kiekvienais mefms tu dulkių 
ore atsiranda daugiau. fT'velan-. 
do Universiteto tyrimo res -’ta- iuo universiTeio tyrimo res .a-paanuuu^ -------------- •
tais, šiais metais rasta, kad,ra- .metų bėgyje Amerikos pieno1 gamtoje. 

-I-A... 1 žx._ !•    'l ’ r\y*rvrl 1 »lz flirtą a a ' rnnfi nm QA Violzia n ndijo aktyvių kritulių apie Cleve- 
landą padidėjo 3 vienetais. Kitais 
metais tikimasi rasti daugiau.

Vienetais ir procentais išreikš
ti krituliai mažai ką sako, nes 
niekas tiksliai negali nustatyti, 
kokio kiekio reikia radioaktyvių 
kritulių pakenkti žmogaus svei
katai. Lygiai kaip niekas nežino, 
ar dabartiniai krituliai nesuda
rys grėsmės ateinančioms kar
toms.

Danijos mokslininko Dr. Kemp 
nuomone radio aktyvių spindulių 
kiekis ir jų įtaka j žmonijos evo
liucijų ir genų mutaciją (tam 
tikra gyvio charakteristika) 
ateityje didės, nes kiekvienas 
žmogus šių spindulių bus dau
giau ir daugiau paliestas, šitas 
augantis spinduliu kiekis suda
rys grėsmę žmonijai, o taip pat 
augalams ir visiems gyviams.

Horishimoje, po atominės 
bombas sprogimo, iš 2a5 gimdy
mų, 28 vaikai gimė su širdies ir 
kitų organų ydomis. Vadinasi, 
kas 9-tas vaikas gimė ligotas. 
Negana to, iš 11 nėščių moterų, 
kurios buvo 1200 metrų nuoto
lyje nuo sprogimo vietas, 6 vai
kai gimė su neišsivysčiusiais 
smegenimis. 6 vaikai iš 11 gim
dymu gimė nenormalūs! Atrodo, 
kad žmogaus proto padarinys — 
paliuosuota atomo energija turi 
afinitetą naikinti svarbiausią 
organą — smegenis.

Mes nežinom, kokių pasekmių 
susilauks vaikai ir vaiku vaikai 
tu žmonių, kurie buvo vienu ar 
kitu būdu šių spindulių paliesti. 
Bet darant eksperimentus su 
vabzdžiais ir greitai besiveisen- 
čiais gyviais yra pastebėta, kad 
radio aktyvūs spinduliai pakeičia 
genus — t. y.- būdingas gyvio ( 
charakteristikas. Atsiradę nei
giamos rūšies genai persiduoda 
iš vienus grutės i kita 'renta Ir 
ta, taip vadinama bloga gyvių 
rūšis, dauginasi progresyviu 
būdu.'Kai kas mano, Jcad dėl taB1
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padidėjo 10 kartų.
Dar atsimenant tą kiekį, ku

ris yra atmosferoje, jam nukri
tus ant žemės, padidės 23 kartus.

Atominės Energijos Komisi
jos nariai bando sukurti "šva
resnę” atominę bombą, kuri po 

‘sprogimo duotų mažiau kritulių. 
Manoma, kad ' ateityje pavyks 
tokius bombas sukonstruoti.

Tiriant orą po sovietų išsprog
dintų atominių bombų, buvo ras
ta, kad strontium 90, labai pa
didėjo ore, todėl daug kas spėjo, 
kad sovietų bombos buvo primi
tyvaus pobūdžio.

Strontium elementas randa
mas gamtoje įvairių druskų for
moje ir kaip toks nėra pavojin
gas sveikatai. Jo atominis svoris 
yra 87.63. Gi strontium 90 yra 
šio gamtoje randamo elemento 
izotopas, kuris susidaro atomi
nio apkrovimo įtakoje. Ypač ato
minės bombos sprogimo metu, 
kada atsipalaiduoja tiek daug 
energijos.

Izotopo sąvokos aiškumui pa
imkim tokį pavyzdį. Visi žinom 
kaip atrodo automobilio bateri
ja. Sakysim, turim 2 baterijas. 
Jos nesiskiria ne išvaizda, nė 
konstrukcija. Sakysim, viena iš 
jų išsieikvojus, o kita apkrauta 
energija. Ta baterija, kuri yra 
apkrauta, yra izotopas išsieikvo
jusios baterijos, nes laikui bė
gant apkrautoji išsieikvos ir pa
sidarys lygiai tokia, kaip pirmo
ji.

Tas pats ir su strontium ato
me. Strontium 90 yra atomas, 
apkrautas energija, kuris per 
kelisdešimt metų atiduoda ener
giją radio aktyvių spindulių for
moje, kol pavirsta neaktyviu 
elementu. Tokiu, koks randamar

'produktuose s'.rontium 90 kiekis Protingai ir humaniškai var-

■ 'iį ■ i ,.

tojant šią"’izotopų savybę, gali
ma ją pritaikyti kai kurių ligų 
gydymui. Sakysim, jodo izoto
pas, tai yra apkrautas radio ak
tyvia «nergi įa jodo atomas, var
tojamas skydinės liaukos vėžiui 
gydyti; Mat, šios liaukoą vėžys 
mėgstajodą. todėl jo cėlės, pri- 
sotinusiMg.iradio aktyviu jodu 
žūsta, nes* atsipalaidavus jodo 
izotopo energija spindulių for
moje cėles užmuša iš vidaus.

Atomas ir jo energijos varto
jimas gali duoti daug laimėjimų 
technikos ir medicinos srityse. 
Iš kitos pusės, atominės bombos 
ir jų kritiniai gali pakenkti ne 
tik dabartiniai žmonijai, bet ir 
ateinančiom kartom. Nenuosta
bu, kad kai kurie mokslininkai 
atsisako dirbti atominės pramo
nės srityje' jeigu ji neprisideda 
prie žmonijos gerbūvio kėlimo.

Spaudos, radijo bei televizijos 
informuojamos žmonių masės 
daugiau ir daugiau pradeda gal
voti ir spausti savo valstybių pa
reigūnus, kad šie kontroliuotų 
atomo energiją.

Prezidentas. Eisenhoweris pa
žadėjo, kad jaugiau nebus sprog
dinama tokio dydžio bombos, 
kaip išsprogdinta 1954 metais, 
kuri sukėlė dšug kritulių ir pa
darė daug žalos Pacifiko gyven
tojams.

Reiki-i tikėtis, kad ateityje, š: 
taip galinga energija, tamau1' 
žmonijos progresui, sveikatai 
bet ne žudymui.

Advokatas ir poetas Nadas ir Julė (Baltrukonytė) Rasteniai. šių metų blrž. 18 sulaukė 30 metų ve
dybinio gyvenimo. Nadas yra Marylando ir Ohio teisininkas. Clevelatu|e gyvenu 1935-36 m. ir lai
kinai redagavo Dirvą. Julė per eilę metų dalyvavo Dirvos scenos veikaluose ir dainavo koncertuose.

Abu ilgamečiai Dirvos skaitytojai. * . ’ y. MAŽELIO nuotrauka.

STASYS LOZORAITIS CHICAGOJE
* « . . •

Birželio' 11 d. Bismarko vieš- vos reikalas bus išspręstas tei- 
butyje Chicagoje buvo surengtas 
priėmimas Lietuvos Diplomati
jos šefui S. Lozoraičiui ir pata
rėjui Dr. A. Geručiui pagerbti.

Konsulas Dr. P. Daužvardis 
supažindino kviestus svečius su 
Dr. A. Geručiu ir pakvietė S. Lo
zoraitį pasidalinti mintimis su 
priėmimo dalyviais.

Diplomatijos šefas savo kal
boje pasidžiaugė ta širdinga at- 
mosfęra, kurią jis jau antrą kar
tą randa .Chicagoje, ir pabrėžė, 
kad pritarimo ir simpatijų ypa
tingai reikalingi žmonės, atsto
vaują okupuotą valstybę. Tokių 
betgi nuotaikų dažnai tenka pa- 
sigęsti.

Prisiminęs , spaudos galybę, S. 
Lozoraitis pažymėjo, jog spauda 
be gero gali ir daug blogo pada
ryti. Ji gali įtikinti ir tuo, ko nė-j 
ra. Tokių pavyzdžių nereta ir 
mūsų spaudoje. Negatyvi veiklą 
kenkia mūsų vyriausiam tikslui 
ir laisvinimo darbui. O tam mū
sų darbui ir pagrindiniam mūsų 
reikalui laikai ateityje gali būti 
sunkesni, bet ne lengvesni. Mūsų 
eilės vis retės. J darbą reikia 
traukti jaunimą. O jo tarpe yra 
dorų žmonių, kurių mums taip 
reikia.

Užsienyje, dabarties sąlygo
mis, kiekvienas lietuvis kitam 
ietuviui turi pasidaryti tikras 
(raugas.

Prisiminęs mirusį minister; 
tadeikį, S. Lozoraitis pažymėjo 
kad Lietuvai nusipelnęs velionis 
turėjęs retą ypatybę: jis buvęs 
teisingas žmogus.

Baigdamas savo žodi, min. S. 
Lozoraitis pareiškė įsitikinimą, 
kad nepaisant sunkumu. Lietu-

singa prasme.
Dr. A. Gerutis pasinaudojo 

proga padėkoti p. Bačiūnams už 
lietuvišką širdingumą ir šveica
rišką orą, kuriuos jis radęs Ta-
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Kada jūsų namai arba ra. 
kandai tampa sunaikinti arte 
stigę linti Ugnies, kreipkitės ) 
P. J. KERŠIS., dėl apkalnavimo. 
ko visada reikalauja apdraudo." 
kompanijos pųm. negu išmoka 
•’ž nuostolius. •

P. J. KERŠIS,
• . r t'.v . •

6(59 Socictv tar Savings Bldg.
■ Telef.rMAin 1-1773
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galima pažinti Amerikos 
vių, todėl jis į ąavo kelionės plikį 
ną įsirašęs ir Chicagą, lietuvių-: 
sostinę Vakaruose. Chicaga,į» 
žodžiais, esanti dar įdomi ib tįįo^ 
kad joje yra p. Oliai. , -7^

Baigdamas savo mintis^ Dr. 
Gerutis šiltai atsiliepė apie Ame-, 
rikos Lietuvių Tautinės. Stf os 
Seimą Clęvelande, kuriame jis 
turėjęs progos dalyvauti, o šio 
pobūvio dalyvių prašė paramos 
savo uždaviniams, kurių jis tik' 
rįs Chicagoje.

Dr. S. Biežis supažindino sve
čius su naujuoju Am. Liet Tau
tinės S-gos pirmininku inž. E. 
Bartkum ir S-gos valdybos na
riais.

Priėmime, be buv. S-gos .pir
mininko Dr. Biežio, dalyvavo dar 
du buvę pirmininkai — Ant. Olis 
ir Ant. Lapinskas ir tautinio 
darbo netituluotas šulas ir įkvė
pėjas Juozas Bačiūnas. Taip pat 
dalyvavo ir jų ponios.

Priėmime, surengtame naujo
jo S-gos pirm. inž. E. Bartkaus 
iniciatyva, dalyvavo apie 40 
kviestųjų svečių.

J. PapUnas

JONUI LIETUVNIKUI SUEINA
75 METAI AMŽIAUS-

Baltimorę. šio birželio 24 d., Tarybai ar LN Talkai. Nepralei- 
kaip tik per Jonines, sueina 751 džia didesnių susirinkimų ar po- 
metai vienam iš senųjų ateivių, būvių.
baltimoriečiui Jonui Eietuvnikui. i Reikia įvertinti, kad tokio am- 
Nedaugeliui pasiseka tokio am-įžiaus sulaukęs jis vis uoliai da- 
žiaus sulaukti. Tai vienas jo nuo
pelnų, kad mokėjo išsaugoti sa
vo sveikatą, nesusiviliodamas nė 
gėrimais, nė kitais kenksmingais

i įpročiais. Ramiai, tvarkingai gy
vendamas ir dirbdamas, jis susi
laukė tokio garbingo amžiaus. 
Antras, dar didesnis jo nuopel
nas, ypač pastaruoju laiku pa
stebimas, atsidavimas lietuviš
kam darbui.

Kur tik reikalinga piniginė pa
galba — jis pirmas. Ar reikia 
Vasario 16 gimnaziją paremti, 
jis, kad ir senyvo amžiaus, tuoj 
apeina pažįstamus ir surenka 20 
ar daugiau dolerių, pats pridė
damas žymią dalį.

ALTS Baltimorės skyrius, jo 
pagalba pasinaudodamas, nekar
tą pasiuntė Vasario 16 Gimna- 
:ijai didesnę ar mažesnę pinigų 
sumą. < "

Jis pirmas įmokėjo 35 dolerius 
Vilties draugiją steigiant, nepa-j 
gailėjo iš savo darbininko atly
ginimo paskirti po 50 dolerių 
vienam ar kitam VVashingtono 
sąskrydžiui. Neišykšti aukoti AL

lyvauja lietuvių visuomeninėj 
veikloj. Tai rodo jį esant susi
pratusiu tautiečiu. Be to jis yra 
prasilavinęs ir apsiskaitęs.

Jonas Lietuvnikas yra gimęs 
1882 m. birželio 24 d. Viščiakai- 
my, Vilkaviškio aps. ir valsčiaus. 
1903 m., 21 metų būdamas, at
keliavo į Ameriką laimės ieškoti. 
Čia pirmas jo darbas buvo stalių 
djrhtavėje, vėliau dirbo Pensil
vanijos aiglių kasyklose. Paga
liau Baltimorės siuvyklose mo
kėsi siūti.

1916 m. tryse susidėję įsteigė 
savo siuvyklą. 1918 m. įsigyja 
maisto krautuvę, 1921 m. — res
toraną ir taverną. Tačiau, visko 
pabandęs, vėliau grįžo prie savo 
pirmykščio darbo siuvykloje, kur 
ir dirbo iki pat pastarųjų laikų, 
tik prieš metus išeidamas į pen
siją.

1923 metais buvo atsilankęs 
1 Lietuvoje. Sekančiais metais su
grįžo į Baltimorę, kur ir dabar 
gyvena savo namuose, 4213 Mas- 
sachusettes Avė., Baltimorę 29, 
Md.

Už jo nenuilstamą darbą lietu
vybei draugų būrelis birželio 22 
d. Lietuvių svetainėje ruošiasi 
jo sukaktuves paminėti. K. P.

Įsidėmėk
DIRVOS 

adresą — 
1272 East 71 St 

Člereland 3, Olno

K


