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Vakarai jaudinasi, Sirijai atvirai 'patekus į sovietizacijos vande
nis. — Sovietų bazės Rytuose. — Trumanas sukritikavo JAV. lauk 
kimo ir steMjimo taktiką. — "Pravda” puola JAV, o "savanoriai? 
skuba | Siriją. — Turkijoje, prasidėjo svarbūs, pasitarimai Sfyijoe 

, ' klausimu. ■

Maskvai pažadėjus karinę ir 
ūkinę paramą Sirijai, jau dabar 
aišku, kad - pastaroji pasiryžo 
'Kremliui sumokėti didelę ir Va
karams skaudžią duoklę. Sirija, 
jau seniai prieš Vakarus nusi
statęs kraštas, dabar jau atvi
rai įėjo t sovietinių satelitų šei
mą ir to negalėjo nuslėpti ir pre
zidentas Eisenhoweris savo pra
ėjusios savaitės pasišnekėjime 
su žurnalistais Washingtone. 
Maskva Siriją pavergė pagal vi
sus, seniai žinomus sovietinius 
receptus — šiais, maždaug, žo
džiais apie nemalonų dalyką 
trumpai pasakė prezidentas.

Dar nėra žinomos airi jiečių bu 
sovietais susitarimo smulkme
nos. Tačiau jau pats faktas, kad 
Sirijos atvyksta sovietų misija, 
kad ji netrukus planuosianti sta
tyti Sirijos geležinkelius, sąus- 
kelius, hidroelektrines bei pra
mokto įmones, jau pasako, kaip 
glaudūs ryšiai suriš šį kraštą 
su Kremliumi — "militaristinių 
kraštų grąsinamos Sirijos glo
bėju”. ..

Strateginiai reikšmingas 
kraštas

, Pati Sirija, tai vargingas, dy
kumomis išraižytas kraštas. Jo 
dydis — 74,000 kv. mylių, o gy
ventojų esama 4 milionai. Jų 
tarpe 80% mahometonų tikybos. 
Tačiau strateginiu požiūriu Si
rija svarbi. Per jos žemes nu
tiesti naftos vamzdžiai, per ku
riuos bėga tas Vakarams gyvy
binės reikšmės skystis nuo Per
sų įlankos į Viduržemio jūros 
sritis. Bendrą sieną Sirija turi 
su penkiomis valstybėmis, drau
gingomis vakarams ar su jais 
turinčiomis karines ir kitokias 
sąjungas — tai Turkija, Irakas, 
Jordanas, Lebanonas ir Izraelis.

Pati gi Sirija griežtai nusista
čiusi prieš Vakarus. Ji turi arti
mas ryšius su Egiptu, drauge su 
juo atmetė JAV pasiūlytą' vad. 
Eisenhowerio doktrinos ūkinę 
paramą. Tačiau su Egiptu ją ir 
skiria kai kurie bruožai — kai 
Nasseras Egipte suvaržė vietos 
komunistus, tai Sirijoje jiems 
suteikta laisvė. Egiptas veda sa
votišką, rytus su vakarais kirši
nančią politiką, tuo tarpu Siri
jos režimas visai atvirai plaukia 
.prosovietinės linijos vandenimis.

Rugp.-AUgnst

per anksti dar Siriją laikyti so
vietų satelitu ... Tiek valdžia, 
tiek įtakingieji spaudos organai 
(N. Y. Times) laikosi tradicinio 
dėsnio ”wait and see”, atseit — 
laukti ir stebėti, ypatingai, ko
kia būsianti Sirijos arabiškųjų 
kaimynų laikysena. Esame nuo
monių, kad Siriją tektų izoliuoti 
nuo kaimynų, įtraukti į tam tik
rą "karantiną", paspausti ūki
niai ar pan. O iš kitos pusės vėl 
teigiama, kad Sirija su Egiptu 
jau pakankamai patys atsidūrę 
izoliacijoje.

Atrodo, daug šviežio oro įnešė 
seknuidienį paskelbtas buv. pre
zidento H. S- Trumano pasisaky
mas Sirijos krizės reikalu. Jis 
sukritikavo JAV vyriausybę ir 
primetė jai neveiklumą. Girdi, 
laukimo ir stebėjimo politika 
tais atvejais, kai grąsoma katas
trofa, esanti pavojinga.

Ta proga buvęs prezidentas iš
kėlė savo veiklumą Korėjos ir kt. 
atvejais, pasmerkė JAV nusi
ginklavimo pavojus ių nurodė į 
sovietų planus per Vid. Rytų už- 
karaviavimus, pasiglemžti ir Eu
ropą. Anot jo, jei amerikiečiai 
neparodę aiškiai savo nsuistaty- 
mo ar delsia, tai sovietai bema
tant tais silpnumais pasinaudo
ja ... Užtat JAV įvairios doktri
nos ar pareiškimai daug nereiš
kia Kremliaus vyrams, nebent 
jie įsitikintų, jog^JAV pasiryžu- 
sios savo žodžius remti veiks
mais. ...

Kai sovietai pradeda veržtis

iemonėmis, bet 
iu keliu, dabar 

Md nėra kaip pa- 
(pverio doktriną, 

tik karinis už- 
puolimas būdu krašto

.... i dabar svars-

ne 
ūkiniu ir 
vėl paaiškėj 
naudoti Eta 
nes joję

tūros draugijas savo žinioje tu
rėjo komunistiniai elementai 
Spauda aiškiai simpatizavo ko
munistinei linijai ar bent buvo 
"neutralios” krypties. Jau buvo 
aišku, kad oficialiai prezidento 
ai — Kuwatly vadovaujamais 
režimas, tikrumoje gi diriguoja
mas Maskvos pastatyto vyro — 
valdančio Sirijos vadinamąjį an
trą skyrių (armijos žvalgybos 
Bkyrių) — Įeit. pulk. Abdel Ha- 
mid Serraj — kad tas reižmas 
neišvengiamai turės nutraukti 
ryšius su vakarais, o su JAV 
pirmoje eilėje.

Tai jau ir įvyko. Dabar, kai ir 
JĄV oficialiai Siriją skaito suso- 
vietinta valstybe (nors diploma
tinių santykių ir nenutraukė), 
beliks stebėti, kaip toli eis toli- 
sraųnis krašto sovietinimas bei 
jo Infiltracija. Vakarams įdomu, 
kaip visa tai atsilieps į santykius 
su kaimynais, kurių bent du — 
Turkija bu Izraeliu — labiausiai 
pergyvena sovietinės letenos at
siradimą jų panosėje.

Tikra, kad ir Egipto Nasseras 
įvykius Sirijoje palaikys grėsme 
jo sudaromiems neutralios "tre
čiosios pajėgos” planams Vid- 
Rytuose. Per toli nuėjusiu žaidi
mu su Maskva toli gražu nėra 
patenkinti ir kiti arabų kraštai, 

i pvz. ir Saydi Arabija.
Tik artimoji ateitis galės pa

rodyti, kaip išsirutulios santy
kiai Viduriniuose Rytuose. O dėl 
sovietų pasiryžimo įsitvirtinti 
Viduržemio jūros ir iš viso Vid. 
Rytų srityse abejoti netenka — 
tai liudyja ir numatomos ten 
įrengti jų aviacijos ir povande
ninių laivų bazės, šį tą sako ir 
skubus jų laivų plaukimas per 
Baltijos, šiaurės jūras ir Gibral
tarą tarytum padaryti manda
gumo vizitą^draūgingai Albani
jai ...
Pažvelgę j pastarųjų dienų įvy
kius,-gauname kiek miglotą vaiz
dą, štai, Washingtonas teigia, jog importuoti. Darbininkų nenašus

Sovietai toliau plečia savo įtaką
Pasinaudodama buvusia Sueso 

krize ir, žinoma, vakarų valsty
bių silpnumu bei politine trum
paregyste, Maskva visomis prie
monėmis sustiprino savo įtakos 
plėtįmą Viduriniųjų Rytų kraš
tuose. Vien ginklais. Kremlių? 
'sukišo j tris tų sričių kraštus 
370 mil. dolerių — jų tarpe Egip
tui teko karinių medžiagų už 
200 mil. dol., Sirijai — už 150 
mll. ir neseniai Jemenu! — už 
20 ipil. ,dol

Sirija dabar gali būti laikoma 
labiausia . entymunistintu 1 Vid- 
Kytų kraštu.

Dar prieš* SirijoB kai 
atitenkantį komunisto 
■Aftf^Bfrrjr/rankasr’f--

politiniai
to, kas di_. „.,

Juo labiau, iuAįMask vos ”Prav- 
da” praėjusį šeštadienį akiplė
šiškai užpuolė ŽAV-es, apkaltin
dama jas Opnudimu, šantažu, 
prpvokacijortia fr kitokiais ne
švariais dsfbalę Sirijos atžvil
giu. Esą, "arkty kraštai ir kitos 
pasaulio šalęb'ieleis JAV-ėms 
skriausti sf 
matyt, a tai;
sovietų savaMlty į Siriją ir vis 
daugiau
S. Rusijos Mt 
skuba ” 
jai”. , .

Tokioje atmosferoje sekma
dienį Turkijoje/ Tstanbule, pra
dėjo pasitariau su Turkijos 
valdžios sluogtniais specialus 
JAV pasiunitayėir žinovas Vid. 
Rytų reikalaty-Aįtubiai pasiųstas 
Loy W- Henėsroon. Jis taip pat 
susitiko iraptarė padėtį su 
dviem Vakaratai palankiais ka
raliais, viešinčiais Turkijoje — 
Irako Feisaluif Jordano — Hus- 
seinu. StengtAM išsiaiškinti, kaip 
toli dar nuriedės Sirijos susi
draugavimas SU sovietais ir ko
kios grėsmta’frfttų galima tikė
tis Sirijos kątyjrnams ir iš viso 
Vid. Rytų

iirijW$ų...” Dėl te 
inūndfe. ir vis daugiau

^specialistų” iš 
inių kraštų 

kriaušiai Siri-

Kanados karališkoji gvardija ruošiasi iškilmėms,- kada spalio mėn. 14 d. Kanadą vizituojanti kara
lienę Elzbieta atidarys parlamento sesiją.

U DIRBA LIETUVOS LAISVES KOMITETAS
Į mūsų bendradarbės klausimus atsako 

Vaclovas Sidzikauskas

Emilija Čekienė

Lietuvai laisvės grąžinimas 
' rūpi kieuvienam lietuviui, todėl 
1 ir Lietuvos laisvės bylą liečian

čiais klausimais visi gyvai domi
si. Tuo reikalu man teko Jfasj- 
kalbėti^LzU rtC'Romiteto Pir-

Jei kas tikėjosi, kad neseniai 
Lenkijos mieste -r- Lodzėje kilęs 
transporto darbininkų streikas 
išsilies į naują, Poznanės tipo su
kilimą, žinoma, suklydo. Tačiau 
tas, vos porą dienų trukęs strei
kas, iš policijos pareikalavęs aša
rinių bombų prieš darbininkuB, 
buvo naujas įrodymas, kad Len
kijoje Gomulkai dar nepavyko 
susidoroti su ūkiniais kraite 
sunkumais. Krašte, kur darbi
ninko mėnesinio atlyginimo pa
kanka įsigyti vos vieną neblogų 
batų porą, negalės ir ateity ne
kilti rūgimo, nepasitenkinimo 
reiškinių-

Lenkijoje ir toliau stokoja 
vartojamųjų gerybių. Daug reiš
kia krašto ūkiui ir tai, kad len
kų anglis ir kitos prekės nu
kreiptos eksportui į S. Rusiją 
ir... žymiai mažiau gali prekių

darbas,’ pnįĮkkimas { girtuoklia
vimą (degtinė, kaip įprasti ko- 
munistbiiatne rėžime — pigi) — 
visa tai Lenkijos ūkiui neišeina 
i

Tačiau ūkiniai sunkumai ir 
darbininkų bruzdėjimai tai tik 
viena'medalio pusė. Vladislovo 
Gomulkos režimui tenka rungtis 
ir su kita. milionine armija — 
krašto katalikais. Už jų gi pečių 
stovi, su visa savo įtaka — Va
tikanas.
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vos valymo darbų, negubet kuriAJįtiKM 'tnė profesijos 
m**

F. W/fiwHter ir J. Bičiūnas.
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Lenkija — Vatikano kovos 
laukas

Iš Europos ateina žinios — 
sovietai vis labiau siekia sunor- 
muoti santykius su Šv. Sostu 
(Bonnos šaltiniai). O iš Romos 
pranešama — Vatikano radijas 
kasdieną įvairiomis kalbomis 
įspėja tikinčiuosius satelitiniuo
se ir pavergtuose kraštuose, kad 
nepasiduokite komunistų įtakai, 
akylai sekite visus jų gundymus 
tariamai po katalikiška skrais
te... Apie katalikų pavojus pa
kliūti į suktus komunistų spąs
tus parašė ir Vatikano oficiozas 
"Osservatore Romano”.

Kai kurie Vatikano sluogsniai 
pabrėžia, kad šiuo metu Romos 
Katalikų Bažnyčia .lygiai kaip ir 
laisvasis pasaulis, yra {žengusi į 
sunkiausią laikotarpį — apsigin
ti nuo naujų komunistų infiltra
cijos metodų. Tad dabar jau ir 
iškyla naujos katalikų bu komu
nizmu kovos galimybės, o kau
tynių lauku tenka būti rakti
niam sovietų satelitui Ir pačiam 
katalikiškiausiam kraštui ryti
nėje Europoje — Gomulkos Len
kijai.

Kas tas lenkų PAX
Dabar Lenkijoje ryškėja, kad 

einama prie susidūrimo tarp 
lenkų komunistinio vadovo Go
mulkos ir kardinolo Stepono Vi
šinskio. Reikalas sukasi apie tai, 
.ar katalikų bažnyfia Lenkijoje 
{pdi Mti laisva ar suvaržyta.

Po ■ praėjusių metų gruodžio 
tūta. "paliaubų” aa lankų kata-

mlnlnltu p.VačloVu Sidzikausku, 
kuris mielai sutiko supažindinti 
Dirvos skaitytojus su to komi
teto darbais bei veikla, atsaky
damas į jam duotus klausimus.

— Kurie darbai, p. pirminin
ke, Jiįsų nuomone laikytini pir
maeiliais Lietuvos laisvinimo ko
voj?

— Lietuvos laisvinimas — Lie
tuvos nepriklausomybės ir lais
vės atstatymas — dabartinėse 
tarptautinėse sąlygose yra sudė
tingas uždavinys ir dar sudėtin
gesnis darbas. Laisvinimas reiš
kia (a) išsivadavimą iš Sovietų 
Rusijos okupacijos ir (b) nusi
kratymą okupanto primestu ko
munistiniu režimu ir to režimo 
pakeitimą pačios tautos laisvais 
ir nesuklastotais rinkimais nu
statysimą santvarka.

Mes turime atlikti tai, ko so
vietinės okupacijos ir teroro są
lygose negali atlikti mūsų tau
tos kamienas tėvynėje, būtent:

1. Turime reikšti tarptautinia
me forume tikrą mūsų tautos 
politinę valią, jos tikrąsias aspi
racijas, būti tikrais jos reprezen
tantais laisvajame pasaulyje; 2. 
Informuoti ir įtaigoti laisvojo 
pasaulio vyriausybes, tarptauti
nes institucijas ir viešąją opi
niją; 3. Derinti savo vekilą su 
panašioje kaip mes padėtyje 
esančiomis tautomis ir jų poli
tiniais veiksniais egzilyje; 4. Ly
ginti kelią būsimiems Lietuvos 
santykiams su kaimynais; 5. Žva
liai stebėti viešojo gyvenimo 
reiškinius rusų okupuotoje Lie
tuvoje; 6. Atremdinėti okupan
to ir jo pakalikų skleidžiamus 
Vakaruose melus apie Lietuvą, 
ir 7. Kiek leidžia sąlygos perteik- 
dinėti kraštui tikras žinias apie 
tarptautinius įvykius ir objek
tyvų tų įvykių vertinimą.

Nuvainikavęs Staliną buvęs 
ištikimas jo bendradarbis Chruš
čiovas pažadėjo daugiau duonos 
ir daugiau laisvės rusų tautai Ir 
daugiau savaimingumo sovietų 
pavergtiesiems kraštąms. ‘Pasi
darė aktualus kultūrinių santyT 
kių. tarp sovifetųorbitos ir vaka
rietiškojo pasaulio klausimas.

nė vieno, kuris nepritartų lietu
vių tautos siekimui atstatyti sa
vo krašto nepriklausomybę ir 
laisvę.

Dvidešimt dveji nepriklauso
mybės metai yra padarę tai, ko 
jokia sovietų propaganda ir klas
ta neišdildys. Tačiau tų nuotai- 

(Perkelta i 6 psl.)
Tas klausimas yra svarbus 
mums.

Visi čia mano suminėti užda
viniai ir darbai sudaro vieną vi
sumą, todėl vargu būtų pras
minga skirstyti juos j pirmaei
lius ir antraeilius. Pats gyveni
mas, tarptautiniai ir tautiniai 
įvykiai, nustato jų vykdymo eilę.

— Kokiu būdu Lietuvos lais
vės komitetas dalyvauja Lietu
vos laisvinimo darbe?

— Lietuvos Laisvės Komite
tas dalyvauja Lietuvos laisvini
me betarpiškai savo tiesiogine 
veikla ir tarpiškai — per jo su
darytą Lietuvos delegaciją Pa
vergtose Europos Tautose. Jam 
talkina lietuviai dirbantieji Free 
Europe Presą įstaigoje New Yor
ke ir Kongreso Bibliotekoje Wa- 
shingtone Foreign Law Project 
ir Blbliographical Acessions sky
riuose.

— Į ką Jūsų veikla šiuo metu 
daugiausia kreipia dėmesio?

— Veikdami iš vien su kitų 
aštuonių Sovietų pavergtųjų tau
tų egziliniais organais šiuo me- -aimą, būk 6 laivynas grąso Vid. 
tu mes darome žygius iškelti 
Lietuvos ir kitų Centro ir Rytų 
Europos valstybių nepriklauso
mybės ir laisvės atstatymo klau
simą š. m. rugsėjo 17 d. praside- 
be to, sušaukti specialią JT Gene
ralinės Asamblėjos sesijoje, ir 
be to, sušaukti Bpeialią JT Gene
ralinės Asamblėjos sesiją Pen
kių Komiteto raportui apie įvy
kius Vengrijoje apsvarstyti.

Mes rūpinamės, kad ir svars
tant Vengrijos bylą būtų palies
ta taip pat ir Lietuvos bei kitų 
sovietų pavergtųjų kraštų byla. 
Tam tikslui ruošiami memoran
dumai ir kontaktuojami laisvųjų 
valstybių delegatai Jungtinėse 
Tautose.

Kultūriniai Rytų ir Vakarų 
santykiai ir planuojamoji Euro
pos saugumo sistema ryšium su 
nusiginklavimo derybomis Lon
done ir bu Vokietijos sujungimo 
problema taip pat yra mūsų šių 
dienų dėmesio ir veiklos centre.

ir

IŠ VISUR
• Jau kelios dienos Kinijoje 

lankosi 41 JAV jaunuolis. Jie vi
si, nepaisydami valdžios įspėji
mų, išvyko į Kiniją prieš tai da
lyvavę Maskvoje propagandi
niais tikslais surengtame festi
valy. Dabar tie jaunuoliai suti
ko savo lankymąsi Kinijoje pft* 
tęsti dar 6 savaitėms, nes jięfflš 
rūpi spalio mėn. 1 d. stebėti ko
munistinės Kinijos tautinę šven
tę... e

Bent trečdalis tų amerikiečių 
atvirai reiškia simpatijas komu
nistams, o jų vadovu dabar yra 
dvariškis McKenna, dėl savo 
staputijų komunistams pramin- 
tas"rau<i®nuoju dekanu”...

• NATO laivyno pajėgos rug
sėjo mėn. antroje pusėje pradės 
didžiulius manevrus Atlante. Tik 
JAV laivų, numatoma, kad da
lyvaus per 200.

• JAV atmetė sovietų tvirti-

— Ar yra bendradarbiavimas 
ir koks tarp Laisvės Komiteto ir 
kitų mūsų laisvinimo veiksnių?

— Būdamas funkcionalinis 
Lietuvai laisvinti organas, Lietu
vos Laisvės Komitetas glaudžiai 
ir, sakyčiau, vaisingai' bendra
darbiaują su visais kitais to pa
ties tikslo siekiančiais veiksniais 
ir su visuomeninėmis ir bendruo
meninėmis lietuvių organizaci
jomis visame laisvajame pasau
lyje. ;

— Jums susitinkant sa kitų 
kraštų diplomatais ar neteko pa
stebėti, kurie daugiau rodo sim
patijų TJetavai?

— Iš savo kontaktų bu kitų 
kraštų diplomatais, politikais,.vi
suomenės ir-spaudos veikėjais 
tiek šiame krašte, tiekEuropo- 
je, galiu teigti, kad nesu sutikus

Rytų kraštams. Tas laivynas 
šiuo metu, kaip ir seniau, yra 
netoli Italijos krantų.

• Dullesui sutikus, bandymo 
tikslais, išleisti j Raud. Kiniją 
24 amerikiečių žurnalistus, ir ki
nai pareiškė norą patekti į JAV, 
Šio krašto valdžios sluogsniai ki
nų žurnalistų nesutiko įsileisti.

• JAV aviacijos ir laivyno ka
rines bazes Maroke įsteigė tuo 
laiku, kada Marokas buvo Pran
cūzijoj valdžioje. Maroku! išsi
kovojus nepriklausomybę buvo 
prisibijoma, kad gali atsirasti 
sunkumų tas brangiai kaštavu
sias bazes išlaikyti- Bet aiškėja, 
kad Maroko karalius Ben Juzef 
bazių išlaikymui pritaria, tik de
rėsis dėl naujų sąlygų.

• Argentinoje pradėjo posė
džius Amerikos Valstybių Sąjun
ga. Dalyvauja virš 300 atstovų 
iš šiaurės ir Pietų Amerikos 
valstybių. Nedalyvauja tik Ve- 
nezuela, nes jos diplomatiniai 
santykiai su Argentina nutrauk
ti.

• Sovietų Tass agentūra pa
skelbė, kad JAV specialaus at
stovo — L. Hendersono — lan
kymasis Turkijoje reiškiąs "nau
ją sąmokslą” prieš Vid. Rytų 
kraštus. Po poros dienų pasita
rimų Instanbula Henderson vyk
siąs dar pasitarimams į Ankarą, 
po to, greičiausiai dar į kai ku
riuos Vid. Rytų kraštus ir gal į 
pietinę Europą.

• Sovietų špionažą JAV ati
dengęs Baris Mortos vėl suteikė 
Žinių apie dviejųjzmeriklečių se
serų įsijungimą į sovietinį šnipų 
tinklą.- Vieną Ja- ištekėjusi 
už JAV a‘ 
trukus Mor 
dar eilę asnfejųįį-^ _------
tų naudai jųtOSą 
kiečiai, turį tarnybas JAV įstai
gose užjūrių kraštuos*

. tt 
ąsorie-
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Šią savaitę
Balys Gaidžiūnas

Gavau rašytojo Balio Sruogos 
raštų, išleistų Lietuvoje, penktų- j 
jį tomų — Dievų miškas.

Dievų miške Balys Sruoga ap- ' 
rašo savo skaudžius išgyvenimus 
vokiečių koncentracijos stovyk
loje Stutthofe, per kurią yra ‘ 

-perėję daug lietuvių, nemažai iš 
jų, iškankintų išrūkusių ir pro ' 
stovyklos krematoriumo kaminą.

Knyga parašyta meistriškai, 
gilios erudicijos rašytojo, į tą 
koncentracijos pragarą pajėgu
sio pažvelgti ne verkšlentojo ka
linio, bet išdidaus lietuvio aki
mis, kas kad tada paniekinto, 
mušamo ir nužmoginto.

Meistriškas pasakojimas nusi
tęsia per 450 puslapių. Ir jei ne 
tūlo R. šarmaičio propagandinis 
komunistinis įvadas ir redakci
nis komisijos, atsakingos už tos 
knygos redakciją, paaiškinimai, 
pilnai tikėtum, kad ta knyga iš
ėjusi kur norą Vakaruose, lais
vam krašte.

Pats autorius, nors ir pačius 
žiauriausius koncentracijos sto
vyklos išgyvenimus agrašyda^ 
mas, nė vienu žodžiu ne’pasmilico 
smilkalais tariamų komunistinių 
išvaduotojų, kokiu nori rusus 
pristatyti įvado rašytojas R. šar
maitis. Ir kadangi jis Balio Sruo
gos tame Dievų miške nerado 
nieko komunistinio, patį rašyto
ją ten vadina beidėjiniu. Net ir 
tokį rašytojo sakinį: "Ruseliai 
bėgo, šunės juos drąskė, esesi
ninkai juos mušė, Zelionkė juos 
korė” — R. šarmaitis šoka ginti 
ir tuos ruselius didvyriais dary
ti, kada jie nei tokiais galėjo būti 
nei buvo.

Būdinga, kad rašytojas Balys 
Sruoga, rusų paimtas ir nuvež
tas į Lietuvą, nė vienu žodžiu 
knygoje apie tai neužsimena, 
nors R. šarmaitis įžangoj tai va
dina jo išlaisvinimu. Tikrenybėj 
tai buvo iš vienos vergijos per
kėlimas į kitą vergiją.

Priešingai, rašytojas, kad ir 
rašydamas išgyvenimus vokiečių 
koncentracijos stovykloje, suge
bėjo pakalbėti ir apie visas pa
našias stovyklas, gerai atsimin
damas, kad dabar lietuvių tautą 
žudo Sibiro stovyklos.

Juk jam tą knygą rašant vo
kiečių koncentracijas stovyklų 
jau nebebuvo, o tuo tarpu sovie
tų valdomose žemėse jos žydėjo 
"gražiausiais žiedais”. Todėl Ba
lio Sruogos labai prasmingai pa
rinkti sakiniai, labai daug ką 
kiekvienam lietuviu kalba, štai 
jie:

”lš kažkur atsirado staigus 
noras skaityti knygas apie kali
nių, apie katorgininkų gyvenimą. 
Apie jų skurdą, apie jų dvasios 
stiprybę, apie .laisvės pasiilgimą. 
Prisirinkau tokių knygų, — apie 
klasinę katorgininkų šalį, apie 
Sibirą? Skęstu jose. Prisimenu 
Vaižganto paguodžiantį šauks
mą:

— Lietuviai, nebijokite tur- 
mos!”

Kiek daug pasakantys žodžiai!, 
Arba štai kita ištrauka': 
"Pagrindinis visų koncentraci

jos lagerių veiklos dėsnis — rū
pinti?, kąd niekas pasauly nešu- 
JUnotų, kas ir kaip vyksta už 
spygliuotu vielų tvoros, Paskli
dusios žinias apie užtvertųjų gy-

venimą galėtų lagerio šeiminin
kams įvairių , nemalonumų pri- ’ 
painioti. Atsirastų vienas kitas, 1 
kuris ir pasipiktintų, ir rėkti 
pradėtų, ir svetimuosius šeimi
ninkus barbarais pavadintų. 
(Mano pabraukta). Kam viso to 
reikia? kur kas patogiau lagerio 
veiksmai atlikinėti tuomet, kai 
jokios pašalinės ausys nęgirdi, 
pašalinės akys nemato ir neken
kia samdytajai propagandai la
gerio šeimininkų kultūringumą 
ir kūrybinius laimėjimus liaup
sinti”

Tie žodžiai stebėtinai tinka ru
siškosioms koncentracijos sto
vykloms aptarti. Ir neabejotina, 
kad apdairus rašytojas knygoje 
sugebėjo tai pasakyti, nes juk 
dabar visa Lietuva ir kenčia nuo 
tokių stovyklų gausumo ir žiau
rumo.

Dideliu įdomumu tą knygą 
perskaičiau. Ir esu be galo dė
kingas tiems, kurie man tą kny- 
gą taip greit parūpino. Neuž
mirškit, kad ji Lietuvoje išėjusi 
tik šių metų liepos mėn. pradžio
je.

Balys Sruoga, koncentracijos 
stovykloje fiziniai apnaikintas, 
bet dvasia išlikęs toks pat milži
nas, Lietuvoje mirė pačiam ra
šytojo pajėgume. Dabar, išleisti 
jo raštų penki tomai yra likę ge
riausiais liudytojais, kokios raš
to pajėgos esame netekę.

Rašytojas Balys Sruoga, dar 
1821 m., Vainikuose rašydamas 
apie save pranašiškai pasakė:

"Todėl aš ir einu j gyvenimą 
mylėdamas žemę, tą žiaurią, rūš- 
čią, drėgną. Todėl ir negailestin
gai suskaitytos mano dienos man 
yra palaimos žemė. Ir ištremty 
iki dugno išsemdamas aš maną 
dalią, laiminu žemės sultis ir 
amžinai grįžtančią dainą”.

Skaitytojų supažindinimui su 
naujausia Balio Sruogos knyga 
ir jo labai įdomiu pasakojimu, 
atspausim'e keturis tos knygos 
skyrelius: Važiuojam — apie ra
šytojo suėmimą, Pirmoji nakte
lė — kaip kaliniai buvo priima
mi j koncentracijos stovyklas, 
Waeek Kazlovvski — kas kali
nius valdė ir mušė ir Kamino 
paūksmėje — kaip ten buvo su
naikinta dalis labai šviesių. lie
tuvių.

Šios savaitės Dirvoje jau 
■ spausdiname rašytojo suėmimo 
• pasakojimą.

• Iš Lietuvos laiškuose rašo, kad i
ten beveik kiekvieną dieną tam- i 
peratūra siekia 30 laips. C. Maža ! 
lietaus, didelės sausros, išdžiuvę < 
daržai. ,
• Dr. A. Gerutis rugpiūčio mėn. 
18 d„ prabuvęs JAV tris mėne- , 
Bius, pasiekė Bretaenhaveną ir 
tuoj išvažiavo į Bonną, vakarų 
Vokietijos sostinę, kur prabus 
ilgesnį laiką, greičiausia iki rug
sėjo 15 d. — vakarų Vokietijos 
parlamento rinkimų.
• Kanados lietuvių dienoj, kuri 
šiais metais vyksta Niagara 
Falls, dalyvaus ir Kanados tei
singumo ministeritaE. D. Fulton. 
Taip pat dalyvaus ir eilė kitų 
įtakingų Kanados politikų ir vi
suomenininkų.
• Kanados Lietuvių Tautinės. Są
jungos nariai, įvykstančioj Nia
gara Falls lietuvių dienoj, iš 
įvairių Kanados vietų susirinks 
aptarti savo artimiausius veik
los reikalus.
• A. Banionis iš Anglijos Dr. S. 
Biežiui atsiuntė gražų padėkos 
laišką. Jame sako:

"Siunčiame Tamstai ir visiems 
lietuvių skautų rėmėjams nuo
širdžiausius sveikinimus ir pa
dėką už Jūsų paramą, kuri mus 
įgalino dalyvauti šijime tarptau
tiniame skautijos ’r
atstovauti Lietuvą bei jos skau
tus. Nora ir negausus mūsų bū
relis, tačiau jis yra tarsi gaivi ir 
nemirštanti ugnelė — nemarios 
mūsų Tautos laisvės kibirkštė-

> lė.”
s

• Į Korp! Neo Littauiia suvožia- , 
vimą Dėtroitan iš Neta Yorko 
vyksta E. Noakas — pirm., B. 
Nemickas, G. Siliūhienė, V. Ab- 
raitis, P. Ališauskas ir kt.

i • J. Jančys, kurio vargų odisėją 
esam Dirvoje minėję, kada jis 
švedų buvo: Įduotas rusams ir 

! vėliau iški rtktitas grįžo Vnkiė-
> tijon, dabar gyvena N. Zelaridl- 
■ joj, yra aktyviai įsijungęs į Du-

nedino lietuvių koloniją.
• N. Zelandijos lietuvių tarybą 
sudaro: A. Mitkevičfus, J. Pečiu- 
laitis, J. Ziginskas, P- Ramutė- 
nas, E. šernas, A. Senatorskis, 
A. Butkus, M. Kuzmienė ir V. 
Skridulaitis. N- Zelandijos lietu
vių tarybą sudaro atskirų vieto
vių valdybos pirmininkai, seniū
nai ir rinkti atstovai.
• JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba posėdžiaus Chicagoje, 
Harrison viešbutyje, rugpiūčio 
31 — rugsėjo 2 d.
• Aldona Mackevičienė, Lietu
vos Generalinio Konsulato sekre
torė, kuri Lietuvoje studijavo 
teisę, šiomis dienom!.^ New Yor- 
ke, Columbijos Universiteto, bai-

fakūltetą. Spe-
/ ■ J-:-/

“*!•

gė bibliografijos fakūltetį. Spe
cializavosi grynųjų' mokslų, bit> 
liografijos srity ir gūyį>: 
of Sciencę laipsnį.
• Rugp. 24 d.New Yorko lr New 
Jersey skautės ir skautai pradė
jo sava Vydūno vardo stovyklą 
Catskill kalnuose, KriaunaiČių 
vasarvietėje — Andes, N. Y. ,

KORP!
NEO LITUANIA 

ŠVENČIA 35 MĖTŲ 
SUKAKTI

Ta proga Korp! Neo Lituania 
Centro Valdyba rugpiūčio mėn. 
21 — rugsėjo 1 dienomis Detroi
te šaukia antrąjį visuotinį narių 
suvažiavimą.

Pirmos suvažiavimo dieilos

f

- . i lauciį/iii,

programa vyks Detroite Tūlleri Arboro, 
viešbutyje, Park ir Adams gat
vių kampas • (tel. Woodward 
3-5200): •

4 vai. p. p. iškilmingas Korp!
Neo Lituania'posėdis,

7 vai. vak.%anketas ir Šokiai.
Antrosios suvažiavimo dienos 

programa: ,
Pamaldos ųž mirusius bei žu

vusius KdrpĮ'tearbės narius, me
cenatus, -korpbrantus ir korpo- 
rantes. . ?

Darbo is — YMCA pa
talpose, Clark St. (prie
Clark parko) antrame aukšte.'

Visi korpoMuftai ir korporan- 
tės kviečiaml'skaitlirigai suvažia
vime dalyvauji. Pirmos dienos 
iškilmėse -biaijįjmkete kviečiami 
dalyvauti Korp! narių šeimos 
nariai, drauni ir svečiai. v

Valdyba praše ‘ 
korporantes, vykstančius . į su- 

ikstd registruotis 
Neringos 

St., Detroit 
Detroit TA

^rugbiĘ. 
iji Korp! nž- 

d^ąuo 9 vai. ryto

mie, kai santariečiai važiuoja J 
visuotinį suvažiavimą Tabor 
Parmoję rugsėjo 6-8 dd. 1

Km turi ilgai tegalvo
ja, o tuaj gat vtžiMja! U vi
suotinį santarie^ų - BUvažidvi- 
mą.,.. Galvoti visiems-bus ga
lima ir tenai).

I Santaros suvažiavimą šiemet 
pirmą sykį žada atvykti: Wa- 
shington, D. C, Rochųstef, Wta 
terbury, Baltimorė, Wes Lafa- 
yette ir kitos vietovės, o taip pat 
Visų Santaros skyrių detegacl- 
joa: iš New Yorko> Bostono, PhK 

l ladelphijos, Los Angeles, Ana 
k Clevelando, Detro
Chicagos, Urbehos, Bloomlhgto- 

1 RO....

• Bostone įvykusiuose šv 
Sambūrio it Filisterių Santaros 
atstovų pasitarimuose si 
Federacijos Filisterių Kolegija 
Pirmininku išrinktas Algis Gu 
rėčkas, sekretore Rima 
kaitė, iždininku Jurgis Valai 
Nariais liko Vytautas Kavolis 
(nlternatas Algis Grigaitis), J. 
Jaks-Tyrte ir Leonas Sabaliūnas. 
Į Federacijos vaidybų deleguos 
po tris atstovus ši Filisterių Ko
legijų ir Lietuvių Studentų San
tara, iš kurios filisterių veikla 
šiemet galutinai norima išskirti. 
Jurgis Valaitis rūpinasi Šviesie- 
čių įsijungimu į filisterių vajų.

* Kostas Ostrauskas "Kanarė-

MIoNgan 1-®W
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GREET1NGS and BEST W1SHES 
To Our Friend. and Patroną
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JIM CONNELL 

CHEVROLET. INC.

THE FINESt BVER BUILT

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso rRuopoct 8-1717 
Re*Me*cUa* REąubUc 7-7888

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
VAL.: 1-8 popl*t ir 7-8 »v. rak. 

TreCiad. ir *ekm*d. ofi*a* uidahyta*.
Seltadl tik n«o 1-3 vai. popiet. 

Ruid. 3241 W. Mth PLACB
* _____

Tel. offk'o ĘVerriade 4-7378 
Tel. buto GRaceląntT 2-9203 

Dr. Juozas Barlkua 
gydytojas ik chirurgas 

Norrest Mtatcal Cratar 
2336 West Chicago Avė 

ętaeagu n. m
VAL.: 1-8:M, 8-8:M p. p. pinasi. 

Minti, taMriad.; prahtaaL, 
Tik staitann MiidMtU. 
U-S p. p. šiltaikialsb ‘

Valdyba prašo korporantus bei lės” autorius jau prisiuntė Bpaus- 
knrnoranteA vvkatančhi* < aii.1 __• ______________________ »-
važiavimą^ 
raštu -
Knygynas,
16, Mich7;jj 
6-7134.-.
' Suvutaū
čio 31 diįtįtv
riai toįSitruo;^__ ______ .
— Neringos Knygyne ar nuo 3
pal. p. ,p. suvažiavimo vietoj —
Tuller viešbutyje,

SEE THE NEW 1957 CHEVROLETdinimui galutinai paruoštus pir
mąjį ir antrąjį dramos veiksmus. 
Garbės Leidėjų vajus sėkmingai 
vyksta toliau: Clevelande j jų 
eiles įsijungė A. Spirikaitis, E. 
Karnėnas, B. Gaidžiūnas ir San
taros fūbfe^ŪŪrA.Voitaltis; 
New Yorke —■ A. Mačionis, J. 
Vilgaiys ir Aloyzas Petrikas, 
Santaros Įgaliotinis rytiniams 
pakraščiams; Los Angeles — p. 
Lukštiettė^ir B. Gediminas. Gar
bės Leidėjams, '■prisidėjusiems 
prie dramos išleidimo su 6 dole
rių auka, nuoširdžiai dėkojame.

New Yorko skyrius iki šio lai
ko jau yra surinkęs 106 dolerius. 
Prenumeratų rinkime daugiau
sia dirbo Vytautas Vaitaitis {su
rinko |50), D. Žėkaite, L. Saba
liūnas ir R. Gradrinskaftė. ’

• Leoaaa SaMiūaM paškirtM 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio at
stovu j LNT Valdybą.

• New Yorke įvykusiame pa
sitarime su liaudihinkų veikėjais 
dalyvavo VndevM RtepaMVi- 
čias, Vytartaa Vaitattte, Lmmb 
Sabaltūmtt ir Giedi* Zauaiatė.

• Lietuvos Jūrų Bkautfjoa Ju
biliejinėje stovykloje, kurioje 
gražiai paminėta 35 metų sukak
tis nuo jūrų skautų įšisteigimo, 
stovyklos vtršinlnkte pavadaobta 
jos paNtaM ėjo DaMk
naite ir EnhtaMMdM MMntta, ato- 
vyktea adjutanto.

• Uteanteunę Blbifogtaiiją 
pririaMė Arvydo VaMŠųra H 
Vale universiteto ir Ima
Santaros Nė«r Torte
skyrhta MMbtte-

gas .gMtNtoR
Ne#į»

JAV

1258 East 106th Stovėt CE 1*7080

taros fatit
;.Vi.. »' T

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleaaant Holiday

LOS ANGELES?
Los Angeles Miestas, trečias, 

gyventojų skaiflMkl Ameriteje, 
rugsėjo mėn. 4 d. atšvęs savo 
176 metų sukaktį.

Apitikriais duomenimis, pir
mieji lietuviai Los Angeles mies
te apsigyvenoS Jįri»š 60 metų, gi 
dabar jų prisfcaitoma arti 1500.

Los Angelei ^eihątČIai Organi
zuoja stiprų vįMtelą prieš suval-

r

GREET1NGS and BEST WISHES

FEDERAL, HAZEL ANO COMMERCE 8TREET8
• ’ V.

-v •

JTOUNGSTOWN, omo

*sMMVMSMMe

šnetaitol

Neabejojame,

LEONARD F. FUERST

CLERK OF COURTS

BEST W1SHES
4 f;' '"r. •. -1

To Our Friends and Patroną 
NORWOODDRUG. INC 

GERAS RECEPTO IAPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA
MŪSŲ PAREIGA.

RECEPTŲ SPECIALISTAS

Ull Superitr A ve.
' *

GREET1NGS and BEST WISHES

VKTS GULF SERViCE STATION 

"nm ronS* sbrvice in town 
W0t0aaf;teįįiiĮ^^r, WR GIVE GREEN 8TAMPS 

BA8T Mik 8t)

ŠM PatroM

iMęUi»d,Fro|k

-į



Lietuvių kultūra Gomiflicot

Rašo J. A.

9 Žmonis š baltų trobelių
Čia seka lenkei žurnalistei Aleklandroi Naborowskos reportažas apie 

vadinamojo Suvalkų trikampio lietuvių gyvenimą ir veiklą. Straipsnis tiek' 
savo tonu, tiek žiniomis yra labai būdingas, dėlto radau reikalo j| iitisai 
išversti ir paduoti taip, kaip jis parašytas lenkų kalba.

>

Lietuvėlė (lietuviškai parašyta, 
net .su akcentais). — lenkiškai 
tai skambėtų Litao... Litven- 
ko,

”į šiaurės rytus nuo Balstogės 
klojasi Seinų apskritis. Seinai — 
mažas,, tačiau senas miestelis. 
Senus laikus mena jųbažnyčia 
ir mažos triobelės, bėt-gal.dar 
senesnius laikus atmena išsi
draikę ir išsiraizgę keliai į ne- 

gus i ir ' mažus kaimelius, 
^viskas čia, išskyrus saulę, kiek 

akis užmato — pilka ir purvina. 
Senos troboB, dažniausiai šiau
dais dengtos, pilkos nuo nešva
rumų; palaidai bindziną po lan
ku arkliukai traukia skurdžius 
mažus vežimėlius; pilki dar ne- 
pabudusių miškų ruožai.

Dvidešimtame kilometre nuo 
Suvalkų gamtovaizdis staiga 
pradeda linksmėtL Tai lieknų 
baltažievių berželių būreliai ir 
vietomis tvorelėmis apsuptos iš
bėgusios augštyn koplytėlės su
teikia tam gamtovaizdžiui gro
žio. Tolydžio vis dažniau aplen
kiame daugiau pasiturinčias tro
bas ir net kelis kaip ir dvarelius 
su būdingomis kolonėlėmis palai
komomis gonkomis. Aplinka šva
ru, ūkio trobėsiai su mūro pa
matais, švariai iššluotos aslos. 
Kažkurioje kryžkelėje šmėstelė
jo išsikerojęs senas ąžuolas. Ar 
ne kitas kraštas bėga siaurais 
vingiuotais kėliais tarp priplotų 
augštumų? Gamtovaizdis visai 
pasikeitė ir, rodos, aiškiai sako, 
jog čia gyvena visai kiti žmonės, 
negu prie pačios Balstogės, Gra- 
jevo ar Elko.

įvažiuojame j Punską.
Punske didžiausia lietuvių 

bendruomenė visoje Lenkijoje- 
Tame kaime, kuris turi visas 
miestelio savybes, iš bendro 1882 
gyventojų skaičiaus 1645 yra lie
tuviai. Sale Punsko tirštai ap
gyventi Navininkai .toliau j ry
tus Vidugiriai, kur iš 1393 gy
ventojų 1009 yra lietuviai. Dvie
jose apskrityse — Suvalkų ir 
Seinų — šešiolikoje vietovių! 
(lenkiškai "gromada” — yra ma
žiausias administracinis viene
tas, kaip kadaise "seniūnija"), 
kurių ir vardai dainingą: ir kiek 
svetimai skamba, kaip antai: 
Skuteliai. Jodeliškės, Maįutkinė, 
Kleiviai ir Vyžainiai, gyvena 
apie 7000 (siuntėjo ištaisyta į 
12,000) lietuvių. Visoje Lenki
joje jų yra daugiau kaip 10,000 
(siuntėjo ištaisyta į 30,000).

Visi Punską laiko savo "sosti
ne”. Apsigyvenę čia nuo amžių, 
savo baltų trobų architektūra, 
šuliniais ir koplytėlėmis, kaimų 
išplanavimu, papročių švarumu 
ir gamtos meile jie sugebėjo su
teikti savo gamtovaizdžiui savo 
mylimosios tėvynės būdingąsias 
savybes.

Lietuva... Lietuvėli... 1
O myli jie savo netolima tėvy- j 

nę milžiniška meile. Tasai jaus? ( 
mas, suprantamas ir artima* ( 
kiekvienam lenkui, padeda lietiV 
viams gyventi ir dirbti mūsų . 
tarpe. Apskričių šeimininkai gi
ria juos už darbštumą, discipli
nuotumą ir tvarkingumą. Nusi
kaltimai lietuviškuose kaimuose 
yra retenybė.. Kiekvienas val
džios pageidavimas ar vietinių 
tarybų, į kurias išrinkta nema
žą lietuvių, nutarimas vykdomas 
su dideliu susipratimu ir valsty
bingumu. Nebuvo čia, pavyz
džiui, niekad užsilikusių mokes
čių nei kokių nors valstybei ro
domų sunkumų.

Abi kalbos — lenkų ir lietu
vių — abiejų tautybių tose apy
linkėse yra gimtosios kalbos. Se
nesnieji, suaugusieji ir vaikai 
taip laisvai abi kalbas vartoja, 
jog sunku atskirti lenkas nuo 
lietuvio.

Lietuviai nuoširdžiai savo kal
bą gerbia ir garsiai jąja didžiuo
jasi, sakydami ją esant seniau
sia Europos kalba. Mums tai pa
sakė Punsko trylikametis moks
leivis, o porą valandų vėliau ir 
sena sodietė iš Navininkų. O mo
kytojas įrodinėjo, kad lietuvių 
kalba tiesia linija kylanti iš 
sanskrito. Reikia gilesnių daly
ko studijų, kad galima būtų įro
dyti jo tvirtinimų teisingumą. 
Bet kaip ten bebūtų, vistiek tai 
liiitlija didelę savosios kalbos 
meilę.

Savo lietuviškuosius papro
čius, dainą ir liaudies šokį, dra
bužį, audimo, puodininkystės ir 
net meninės kalvystės meną 
puoselėja ir praktikuoja su ne
matytu pietizmu. Apskrities vie
tos tautodailės parodoje Suval
kų kultūros namuose (vykusioje 
1956. Xn. 22 — 1957. II. 1) ke
liolika lietuvių atstovavo savo 
įdomią kūrybą- Buvo ten gražiai 
išaustų senoviniu ir nauju bū
dais iš linų ir vilnų kilimų, raš
tuotų rankšluosčių, juostų, ąso
čių, dubenių, meistriškai nukal
tų geležies dirbinių. (Tos paro
dos dvi nuotraukos kaip tik ir 
puošia šio straipsnio skiltis, J. 
A.).

Lietuviai su didele meile ir pa
garba žiūri j savo liaudies kū
rybą. Jiems nėra ribų tarp liau
dinės ir tautinės kūrybos. Su to
lygiu jausmingumu jie dainuoja 
liaudies dainas ir deklamuoja di
džiausios lietuvių poetės Salomė
jos Neries eiles. Visur dvelkia 
gili gimtojo krašto meilė. Juk 
tai vienintelė tauta, kuri rado 
savo tėvynei mažybinį vardą.* 
Lietuvis vienaip taria Lietuva ir

Rūmai su mūro pamatai*
Neseniai visa šalies spauda ra

šė, kad atidaryti Lietuvių kultū
ros namai Punske: Lietuvių Kul
tūros Namai (šį kartą be' ženklų, 
bet lietuviška transkripcija, j. 
A.). Prisiglaudė čia visi liaudies 
kūrybos rateliai, patraukdami 
savęsp ir Punsko bei apylinkių 
lenkus. Lietuvių kultūros namai, 
anot vadovo Juozo Vainos, turi 
ambicijų' tapti visų gyventojų 
kultūriniu* židiniu. Ir greičiau
siai ta^p ir bus. Jau dabar ten 
gali nugirsti pakaitomis skam
bančias lietuvių ir lenkų kalbas.

Namelis ant mūro pamatų 
kasdien kūpa gyvenimu. Užsi
ėmimai pradedami 18 valandą- 
šiandien choro ir šokių ratelių 
repeticija su kaimo kapela. Po 
to, galima pakeisti bibliotekoje 
knygą ir net . 1. pašokti eilinį 
tango. Ateina ir senesnieji: sėda 
prie radijo, lošia šaškėihis, stebi 
jaunimą, kalba ūkio ir politikos 
klausimais. Senieji kalba tik lie
tuviškai: dainingai, laisvai, ne
daug. Sėdi jie paprastai viename 
didžiausių kambarių prie salkos, 
kur yra ir vedėjo patalpos; čia 
stovi didelė spinta su knygomis, 
radijas ir pianinas. Mažesniame 
kambaryje yra sandėlis ir dra
bužinė. Sandėlyje tautiniai dra
bužiai (dažnai paskolinti apylin
kės meno mėgėjų rateliams j 
kaimus), dekoracijos, uždangos, 
audeklai .popieris, įrankiai, da
žai ir klijai.

Kultūros namuose galima su- 
1 žinoti, kas vyksta gretimuose 
1 kaimuose. Kur dainuoja choras, 

kur repetuoja teatrinė trupė ar 
kapela, kur eilinės vakaruškos 

’ ar meninis pasirodymas. Kultū- 
1 ros namai globoja septynis kai- 
' mus ir jų dainų bei šūkių rate

lius. Siunčia ten savo instrukto
rius, gabesnius artistus, juos 
taip pat "vizituoja” namų vedė
jos, įgijęs didelį autoritetu ir 
pelnęs nuoširdžią pagarbą, ni<L‘ 
kytojas ir auklėtojas — Juozas 
Vaina. Iš atminties jis aiškina: 
Kleiviuose yra du meno mėgėjų 
rateliai; šoka, dainuoja, insceni
zuoja liaudies daineles ir vaidi
na. Įdomus yra Kleivių ratelių 
bendradarbiavimas: vienam pri
klauso tik jaunimas, kitam vy
resnio amžiaus žemdirbiai. Jau
nimas nori parodyti savo gim
dytojams ir seneliams, kad mo
ka taip pat, kaip ir jie, groti, 
dainuoti ir šokti, jog lygiai pa
žįsta ir gerbia lietuvišką kultū
rą. Vaičiuliškiuose ratelis vos 
bežengia pirmuosius žingsnius, 
Vaitkinė turi veiklią vedėją Bi
rutę Bobkovską, Kreivėnuose jau 
ketvirtą kartą statoma daugia- 
aktė lietuvių klasiko, dar tebe
gyvenančio septyniasdešimt pen
kiamečio Vienuolio - Žukausko 
pjesę. Pjesė vadinasi Sutemose 
ir turi milžinišką pasisekimą. Di
džiausio rūpesčio dabar turi Na- 
vinininkai, kur mokytojai Danu
tė Pečiulis ir Antanas Valynie-

■a • »

llaudieą . padavimo I ja suktinio, populiariausio lietu- 
’.žvėją in- viško šokio melodiją. Dvi poros 
orius gy-1 pradeda šokti, o tuo tarpu mer- 
b rašytojo gipos, apsirengusios lietuvių tau

tiniais drabužiais, sužavi to pat 
kaimo bendramečįus jaunuolius 
ir susilaukia gausių plojimų. *

Kai nėrą repeticijų, lygia da
lia čia pilna. Navininkuose nėra 
salės, bet mokykla jąratstoja, su 
tuo tiktai skirtumu, kad budėto
jas, po susirinkimo, turi sutvar
kyti ir išvalyti klasę. Daugelis 
turi paėmę, knygų, jie ryt rate
lyje nepasirodys. Jie skaitys. 
Lietuviai daug skaito.

(B. d.) .

.cm ruošia 

venuriaiprieš W0h|$|rašy tojo i 

' GM» gaidžiai paryčiais

Navininkų kalmeapie 10 va
landą vakaro žmdnėa renkasi 
prie namo, norėdaralgeriau iš
girsti kaip gied*m»'.daugiabalsė 
daina: Gieda gaideliai, rytuose 
(lietuviška transkripcija). Ma
žoje lletuviškoe mokyklos kla
sėje jaunimas dainuoją per per
trauką tarp I Ir H akto repeti
cijų. Režisorius — Dąnutė Pe
čiulis yra kiek pavargusi, bet ji 
dar nepatenkinta aktorių vaidi
nimu. Vėl ji gtįŠ n- vidur
naktį. Bet greičiausiai pe viena. 
Mažoje klasėje ant J šalį nu
stumtų suolų sėdi penkiasdešimt 
gražiai nuaugusių jaunuolių. Pa
rengimuose dalyvauja tik kelio- 

' lika, bet dainuoja visi ir visi per- 
' gyvena repeticijų sėkmes ir ne- 
! sėkmes. Specialiai svečiams dai- 
1 nuoja vyrų kvartetas dainą apie 
' Nemuną, įsimylėjusios lietuvai- 
1 tės savają ir tėvynės ilgesio dai- 
' ną. Jonas Milašius, prganizato- 
* rius ir ratelio vadovas, niūniuo- I * J zi-ifeSfaSt?

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
PROGRAMA

Vykstantiems į Kanados lietu
vių dieną svarbu žinoti bent 
svarbesnius tos dienos įvykius.

štai jie —
1. šventė prasidės rugpiūčio 31 

dieną, šeštadienį, 10 vai. ryte, 
Collegiate - Vocational Institute 
patalpose, Epwort Circle, Niaga
ra Falls, Ont. .lietuvių dailės pa
rodos atidarymu. Ją organiuoja 
Lietuvių Dailės Institutas vado

vaujant dail. Telesforui VALIUI. 
Parodoje dalyvauja Kanados ir

GREETINGS and BEST WISHES 
To AJ1 the Lithuanian People

AUGUSTUS G. PARKER

CANDIDATE F O R

COUNCILMAN
25 WARD

yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas!

ugnim virto
’s...

iau gaivina!

Stroh’a yra Amerikoj vieninUlia ugnim 
virtau' alus. virtau prie 2000 laipa- 
nig. Dėl to Stroh’a yra Šviesesnis, dau
giau gaivinantis skonis, kuriam negali 
prilygt joks kitas Amerikos alus. Pra
šyk Btroh's alaus bonkose, arba reika
lauk jfisę artimoj kavinėj ar restorane.

Važiuojam...
Iš rašytojo Balio Sruogos naujausios Lietuvoj išėjusios knygos — Dievų miškas.

1943 metų vasaris, kovas. Vokiečių oku- 
į^Bacinė valdžia skelbia Lietuvos jaunimo mo

bilizaciją į vokiškas SS eiles, šaukia stoti ir 
vokiškon bausmėm nestojantiem grūmoja.

Jaunimas bausmių nenusigąsta. Jauni
mas į SS neina. Jaunimas traukia: 

Tu girele, tu. žalioji...
Jaunimas traukia į žaliąją girelę.
Jaunimo suėmimo įstaigose tarytum 

giltinės vaikštinėja. Į raštinę, kur turėjo bū
ti paimta keli šimtai jaunuolių, ateina vos 
keturi — penki, ir tie patys — šleivi, kreivi, 
persimetę it sudžiūvusi žagrė, luoši ir klipa
tos, aiškiai netinką SS šėkui plauti. ’

Vokiečiai, jaunimo šaukėjai, sėdi paža- 
'’^iavę. Gėdis. į raštines dirstelti. Smulkūs šni

peliai ir - kitokie baudžiauninkėliai paląižos 
zuja iš paskutiniosios. Jų pastangos__tuš
čios. . .. .

, Kažkur iš požemio, iš tamsių jų okupaci

nės valdžios kabinetų pro baudžiauninkėlių 
pastumdėlių lūpas girdėti įtūžęs maurojimas: 
lietuvių inteligentija gausianti, kas jai pri
klausą. šitokios kompromitacijos valdžia ne
dovanosianti; Lietuvos jaunimas vokiečių 
generaliniam komisarui Rentelnui aiškiai pa
gadino krajerą. Rentelnas buvo patikinęs 
Berlyno dėdes, kad Lietuvoje, kaip ir kitur 
Pabaltijyje, "visa būsią tvarkoj" ,o čia — 
perkūnas žino, kas pasidarė!

— Na, kad jau griebsime — tai grieb
sime! — ateina rūgštūs balsai iš didžiųjų 
Vilniaus gestapo rūmų.

Gandų daugybė. Vienas už kitą baises
nis. Oficialiai skelbiamomis žinomis niekas 
netiki. Teisybės niekas nežino. Ten e&ą jau 
tiek ir tiek žmonių suėmė,'ten — jau'išvežė, 
ten — jau sušaudė. Kaune esą tiek ir tiek 
žmonių jau’prįtrūkę, provincijoje — trūkstą 
dar daugiau.

Nagera, nemiela dūšioje.
— Et! Nuo likimo nepabėgsi! — numoji 

ranka žmogus. — Kas bus — tas bus, vis 
tiek: "Visi mes esame svečiai pasauly ...”

Iš kažkur atsirado staigus noras skai
tyti knygas apie kalinių, apie katorgininkų 
gyvenimą. Apie jų skurdą, apie jų dvasios 
stiprybę, apie laisvės pasiilgimą. Prisirinkau 
tokių knygų, — apie klasinę katorgininkų 
šalį, apie Sibirą. Skęstu jose. Prisimenu Vaiž
ganto paguodžiantį šauksmą:

— Lietuviai, nebijokite turmos!
Kovo 16 diena. Bevartaliojant kalinišką 

knygą, 23.30 valandą laiptuose pasigirsta 
sunkūs kaustyti žingsniai- ’ ,

— Trep-trep-trep, — vokiškai kaukši.
Pažvelgėme viens į kitą, išgirdę kaukš- 

tėjimą. Be žodžių aišku:
— Ką dabar 'griebs ?
Duryse ilgas skambutis valdančiu tonu, 

širdys stabtelėjo. Bato duslūs smūgiai į du
rų lentas. • ,

Taip ir yra: du gestapininkai. Pilki. Pa
kaustyti. { • .• *

— Ar yra. tolis ir toks. Parodyk pasą.

Ar turi ginklą? Pasiimk kepurę ir dar šį bei 
tą, kad nori. Daug nereikią. Dviem, trim die
nom, __daugiau nereikėsią.

Krata — labai paviršutiniška, neverta 
gestapo vardo garso. Paėmė kažkuriuos se
nus laiškus. Keletą niekuo nekaltų rankraš
čių, kas pasitaikė. Medžiaga, iš kurios nieko 
neišpeši. Medžiagos jiem tartum nė nerei
kėjo. Svarbu buvo tiktai, kad šį bei tą gavo 
paimti.

Musų širdyse nyku. Mūsų veidai suak
menėję. Tik rankos trupučiuką virpa. Ir — 
tiek. Ir — visa.

— Baly, laikykis! — atsisveikinimui pa
lydi mane du balsu, pilni tokios neišbrenda-, 
mos kančios ir tokios neaprėpiamos meilės, 
kad jų palydėtam ir į kartuves eiti, būtų 
jauku.

— Aš — tai ištversiu-. Tik jūs ... O, bū
kit palaimintos!

Iki gestapo rūmų Vilniuje man netoli, 
šlepu, trepu — ir jau ten.

Vienos durys, kitos; koridorius, kiemas, 
durys — ir aš jan požemio karalystėje,

Snūduriuojąs gestapininkas prie įėjimo.

JAV lietuviai dailininkai. Tęsis 
tik dvi dienas. Anksčiau paskelb
ta dviejų savaičių laikas atšauk
tas.

11 vai. tose pačiose patalpose, 
Collegiate - Vocational Institute, 
prasidės sporto rungtinės. Rung- 
tinėse dalyvauja visos Kanados 
moterų ir vyrų krepšinio koman
dos. Taip pat ir svečiai iš JAV.

Vakare, 6 vai. didžiulėje Me- 
morial Arena salėje, 1145 Centre 
St., Niagara Falls, Ont., rengia
ma susipažinimo balius,

2. Sekmadienį, rugsėjo 1 die
ną 12 vai. iškilmingos pamaldos 
St. Anthony’s Church, 570 Por- 
tage-Rd.', Niagara Falls, Ont. Ka
talikams pamaldas laikys prel. 
J. Balkūnas. Pamaldų metu gie
dos ansamblis ir solistai.

12:30 vai. St. Paul’s Evange- 
lical Lutheran Church, Vjctoria 
& Kichener St., Niagara Falls, 
Ont., kun. Dr. M. Kavolis laikys 
pamaldas evangelikams.

Tuojau po pamaldų, 1:30 vai., 
dalyvaujant visuomenei padeda
mas vainikas prie žuvusio kario 
paminklo, Viktoria Park (prie 
pat Niagaros krioklio).

Vakare, 6 vai. Collegiate-Vo- 
cational Institute salėje (ten pat 
kur sportas ir paroda) įvyks iš
kilmingas aktas, sveikinimai, 
sporto laimėtojams dovanų įtei
kimas, rezoliucijos ir koncertas. 
Koncerte dalyvauja Alice Ste- 
phens ansamblis iš Čikagos, ne
senai iš Italijos grįžęs sol. St. 
Baranauskas, aktorius H. Ka
činskas ir Hamiltono tautinių 
šokių grupė, vadovaujama G. 
Breichmanienės.

3. Pirmadienį, rugsėjo 2 die
ną: Lankymas žymiųjų Niaga
ros apylinkių vietovių.

4. Dienos šventės metu infor
maciją ir smulkesnę programą 
galima bus gauti: šeštadienį, 
rugpiūčio 31 dieną nuo 10 vai. 
ryte, Memorial Arena, 1145 
Centre St., Niagara Falls, Ont., 
tel. Elgn 8-3322 ir sekmadienį, 
rugsėjo 1 dieną, nuo 10 vai. ry- 
(e, Collegiate-Vocational Insti
tute, Epworth Circle, Niagara 
Falls, Ont., tel. Elgn 4-5637.

ĮVAIRENYBĖS
SVAJONĖS APIE AUTOMO
BILĮ IR DAUG PINIGŲ...
Kalėjime, Portsmouth Angli

joje, 24 metų Alan Haines sva
jojo apie didelį automobilį ir 
daug pinigų. Jis savo svajonę iš
pildė pasinaudodamas populiariu 
įmokėjimo planu.

Pirmiausiai jis susirado dar
bą ir gavo $56 avanso algos. 
Tuos $56 jis panaudojo kaip įmo- 
kėjimą už $187 motociklą. Moto
ciklas pasidarė įmokėjimas už 
$361 motociklo, šis buvo įmai
nytas už $683 automobilį. Po to 
jis pirko $850 automobilį, jį iš
mainė ant pigesnio modelio už
dirbdamas $70. Pagaliau visi 
kreditoriai jį pavijo ir jis vėl 
svajodamas sėdi kalėjime.

Nieko daugiau.
— Kas, po velnių, ar aš tiktai vienas 

būsiu?
Ilgai vazojasi mieguistas gestapininkas, 

kraustydamas mano kišenes ir atiminėdamas 
daiktus, žiovauja, akis trina. Baisiai nuobo
du jam. Man — dar nuobodžiau.

Tuo tarpu koridoriuje už geležinių, pa
našių į akėčias, durų žingsniai. Daugelis jų. 
Kuždesys.

— Sruoga! — girdžiu lietuvišką nusi
stebėjimo balsą už durų, panašų į akėčias, 
žvilgteriu atgal — pažįstami veidai. Vienas, 
kitas, trečias ... Vilniaus lietuviai inteligen
tai.

— O, aš — nebe vienas! Vadinas, muilo 
iš manęs nebevirs!

Sveiki, kaimynai!__šūktelėjau pra
eidamas pro šalį, kol įgrūdo mane į požemio 
peryklą.

Į ląstą įgrūdo mane vis dėlto vieną.. Joje 
buvo daugiau- Ji buvo pilna. Lyg ir krimina- ‘ 
lįnė publika, tiktai vienas iš jų visą naktį 
rožančių kalbėjo be paliovos. Vietos nėra. 
Šiaip taip išsitiėsiau ant grindų išilgai ka-



ŽIŪRINT IŠ ŠALIES

Baruchas ir jo patarimai
Rugpjūčio mėn. 19 d. Bernar

das Baruchas, garsusis Ameri
kos finansininkas, minėjo savo 
87-tą gimtadienį. Tą Bukaktį mi
nėjo ne jis vienas su savo arti
maisiais, o, galima sakyti, visas 
pasaulis, nes Baruchas yra pa
saulinio masto žmogus. Jo pa
vardė rodo, kad jis yra žydiškos 
kilmės. Tokiomis pavardėmis žy
dų yra buvę ir Lietuvoj.

Bernardo Barucho protėviai 
yra buvę Ispanijos ir Portugali-. 
jos žydai. O jo tėvas, gydytojas, 
yra gyvenęs Vokietijoj, paskui 
emigravęs Amerikon.

Bernardas Baruchas yra vie
nas sėkmingiausių finansininkų 
žmonijos istorijoj. Dar nebuvo 
sulaukęs 30-ties metų, o-jau bu- 
VO' milionierius. Nebuvo sulau
kęs 35 metų, o jau buvo multi- 
milionierius.

Svarstant Barucho rolę Ame
rikos gyvenime, ypatingai pa
brėžiama, kad jis buvo patarė
jas visiems šių laikų preziden
tams. Jei prileisime, kad prezi
dentai skaitėsi su jo patarimais, 
tai tų patarimų vertė yra aiški 
iš pasėkų, ką prezidentai yra pa
darę.

Baruchas buvo prez. Wilsono 
patarėjas. Tasai prezidentas pir
mąjį pasaulinį karą baigė taip, 
kad padėjo pagrindus antram 
pasauliniam karui.

Baruchas buvo prez. Roose- 
velto patarėjas. Tasai preziden
tas išgelbėjo iš pražūties raudo
nąjį slibiną ir atidarė jam duris 
į laisvąjį pasaulį. Tuo padėjo pa
grindus trečiam pasauliniam ka
rui.

Iš didelio debesio mažas lietus
Chicagos Naujienos (rugpj. 

12, 1957) įsidėjo M. Šiluvio laiš
ką iš Clevelando. Laiške kriti
kuojami naujieji ateiviai už tai, 
kad pristeigę ir tebesteigią savų 
organizacijų, veikusių nepriklau
somoj Lietuvoj. O, girdi, čia jos 
nerandančios realaus savo veiki
mui pagrindo. Todėl, girdi, savo 
veikla susmulkėjame į dulkes.

Straipsnis ilgokas. Išrodė, kad 
autoriaus tų dulkių nurodys visą 
debesį. Ir nudavė kalbąs apie tų 
dulkių debesį. O iš to debesio iš
krito tik viena dulkė. Tai yra, 
autorius paminėjo tik vieną nau
jųjų ateivių dr-ją, būtent Kuni
gaikštienės Birutės Dr-ją. Tarsi, 
jei tos draugijos nebūtų, tai ne
būtų nei susmulkėjimo į dulkes.

buvęs tarptautiškumas* kai jie 
balsavę kaizeriui kredįtua vesti 
1914 metų karą.

Iš šalies žiūrinčiam, čia pra
šosi be galo svarbus ir įdottniB 
klausimas.

Kas buvo kaizeris? Pagonis? 
Mahometonas? Žydas? Bedievis? 
Ne. Jis buvo liuteronų bažnyčios 
galva. Caras tada buvo pravosla
vų bažnyčios galva, o Anglijos 
karalius anglikonų bažnyčios 
galva. Jei Vdkietijos socialistai 
ir kitų šalių socialistai parodė 
nesubrendimą remdami savo val
džias pasaulinio karo metu, tai 
ką pasakyti apie subrendimą mi
nėtų krikščioniškų bažnyčių gal
vų, kurie tų kreditų pareikalavo, 
kad galėtų tą karą vesti? Ar So
cialistai čia turėjo parodyti di
desnį krikščioniškumą už krikš
čioniškų bažnyčių galvas? Keno 
krikščioniškumas ir teislUgutaMs 
privalėjo pasirodyti didesnis — 
socialistų ar krikščioniškų baž- 
nyčių galvų? O Vokietijoj ka
talikų centras ar balsavo prieš 
kreditus kaizeriui?

Taigi svarstymas apie seeta- 
listų subrendimą ir jų buvusį 
nesubramlimą kelia klausimą 
apie krikščionių subrendimą it 
nesubrendimą. KrikMtohyė turė
jo daug' Šimtmečių bręsti ir n«- 
pribrendo, kad suprastų, jog bė
rai Kristaus mokslo Šviesoje taip 
nesiderina krikščioniškų taktą 
tarpe, kaip ugnis ir vanduo.

Meška ir lapė

Sakoma, kad greit paaiškės, 
kas gudresnis ir stipresnis — 
Adenaueris ar Chruščiovas? Mat 
Chruščiovas buvo atsitrenkąs į 
rytinę Vokietiją, kad išniekintų 
Adenauerį. Tą jis darė. Norėjo 
paveikti Vakarinės Vokietijoe 
balsuotojus. Norėjo, kad Vakarų 
Vokietijos piliečiai nebeišrinktų

Remk'te tavo šeimos ateitį
teSpymo MOKĖJIMU PLANU!

Taupykite kiekviėa* Aeo* pu Sode- 
t*. Jti tai būtų skola, jūs ųsokėtumėt 
laiku. Bet per dažnai mes atidedam 
"mokajitnų" skolos mūsų šeimai — ir 
niekad nematome tų geresnių dalykų, 
kuriuo* tees plinerma. • ‘1

Renkite savo Šeimos ateiti taupy- 
nu pianu dabar. Kiekvteaf'alges die
nų "pirkite” trttpeti amteetho ateičiai 
didindami Jūsų taupymo sąskaitų pa*

Soeiety . . . kur įimtai tūkstančių 
kitų elerelandiečių taupo!
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CANDIDATB for

CLERK OF CLEVELAND
Adenauerio, o jo vietoti pasta
tytų socialdemokratų vadą.

Rinkimai įvyks rugsėjo 15 d. 
Tą dieną ir pasirodys, kuris tek 
ntės — malka ar lapė? Mat, sa
koma, kad Adėnauėris esąs fu®- 
rite kaip lapė.

Ko neturėtų minėti r—
Naujienos (liepos 18,1957) iš-

Bė

Ii. .

GREETINGS and BEST W1SHES
-tirom

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE

ANO

Apie subrendimą
Draugas (rugj. 17, 1957) įsi

dėjo straipsnį "Europos socialis
tų subrendimas”. Tai Vytauto 
Sirvydo išverstas straipsnis, pa
sirodęs anglų katalikų savaitraš
tyje The Tablet.

Reiškia dabar Europos socia
listai jau subrendę, o buvo lai
kas, kada jie nebuvo subrendę. 
Ir nurodoma, kada socialistai bu
vo nebrendilos- Girdi, vokiečių 
socialistai įrodę, kaip menkas jų

Ralph S. Locher, LaW Director 
Edward C. Knuth, Finance Director 
Emil J. Crown* Utilitieu Director 
WiUiam j. Rogėm, Port Control Director 
Louis L. Drasler, Sdtvlcė Director
M. Lavimia Warner* Welfare Director 
John N. MeCormlck* DirfeėtOr
John J. Locuoco, PropertilMl Directot

spausdino straipsnį Pagyrų puo
das netaukuotas. Jame įprastu 
būdu niekinamas ir žeminamas 
mbdatras St. Lozoraitis. Be kito 
ko ten rašoma:

'^Valstybės departamentui 
Lozoraičio vardas yra žino
mas tiktai iš to, kad velio- 
hisP. žadeikis įdėjo jį į są
rašą asmenų, kuriems mo- 
kąpii pinigai iš Lietuvos 

io. atsargos likučių (tie, 
ir kiti, išmokėjimai yra 
(ni pegal pasiuntinybės .

> Bąmatas, kurias kasmet 
h tvirtina, valstybės departa-

. mentaą).”' •
Kad išvedžiojimo išmintį ir 

išmanymą pamačius, prileiski- 
me, kad Lietuvos pasiuntinybė 
į savo metinę sąmatą įtraukia 
pehsijds Pruseikai, Bimbai, Mi- 
•zarai.-gMl Dr. P. Grigaičiui arba 
net ptel; Krupavičiui. Ar Vals
tybės Departamentas tokią są
matą patvirtintų? Turbūt ne.

Nesiskaityti su tuo pareigū
nu, kurį Amerikos vyriausybė 
pripažįsta, tai jau daugiau, negu 
keista'

3 ai

Stebėtojas> ’

-I 1
M I R e BUV. KLAIPĖ
DOS MIESTO LIGO
NIAIS VEDĖJAS
Kaip iš rytų vokiečių spaudos 

sužinota, š. m. birželio mėn. 28 d., 
Sachsenhausene, vakarų Vokie

tijoje,'mirė ilgametinis Klaipė
dos miesto ligoninės direktorius,

sanitarijos patarėjas, medicinos 
daktaras Adolfas Gessner.

Velionis yta gimęs Klaipėdoje. 
Ten pat baigė gimnaziją. Studi
javo Karaliaučiaus universitete 
mediciną, priklausydamas "Ųtu- 
ania” korporacijai.

1901 ip. jis grjžo Klaipėdori ir 
visą laiką ten vertės gydytojo 
praktika, kartu būdamas Klaipė
dos miesto ligoninės vedėju, kU- 
ri jo laikuose buvo pakartotinai 
.padidinta, pąskutiniais laikais 
turėjo 350 lovų.

Dr. Gessner pasižymėjo mo
derninėje chirurgijoje ir gineko- 

. logijoje, buvo žymus rentgenblo- 1 

. gas, ausiu, gerklės ir nosies spe- j 
I cialistas.
, 1944 m. rudenį apleido Klai-
. pėdą kartu su jo sergančia ir iš 
, dalies paraližuota žmona. Jo žmo- 
. na palaidota Goddelshėime.

Lietuvos laikuose dr. Gessner 
politikoje nedalyvavo. Kurį laiką 
toje pačioje ligoninėje dirbo lie
tuvis dr. Kristupas Gudaitis, da
bar praktikuojąs Jungtinėse 
Valstybėse^^^^^^^^^

Ieškoma
Marė Leščiukaitienė, duktė Pa- 

kutkos Antano, kilusi iš Akmenų 
kaimo, ieško savo giminių — dė
dės ir tetos Antano Kardoko (gy
venusio New Yorke) ir pusbro
lių Adolfo* Motiejaus, Jievutės 
ir Marytės. Antanui Kardokuj 
yra laiškas iš Lietuvos. Dėl irk 
formacijų kreiptis: J- Pavasaris, 
1272 E. 71 St., Cleveland 3, Ohio.l
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meros ir spoksau. Lemputė mirksi palubėj. 
Palubėj ir langelis, baltai nuteptas, kad ei
nančiųjų šaligatviais kojų nepamatytum, — 
kad ir praeiviai nežinotų, kas ir kaip Už tųjų 
stiklų apačioje dūsauja. Aš — kalinys? Juo
kai!

Po valandos sugirgžda rūsio durys, — 
įverčia mum kailiniuotą pilietį. Storai šneka. 
Bene bosas koks iš įgulos bažnyčios? Ne, ba
ritonas, preferanso klasikas.. Atsargos kapi
tonas. Netrukus čia įkiša dar du pažįstamu. 
Mes jau keturi — netrauks perkūnas.

Na, išaušta, — tik ji neatneša jokių pa
keitimų. Vėlai vakare iš namiškių gaunu 
siuntinėlį. Lašinių, kavos, dar šį tą.

Tokia laimė žmogaus gyvenime retai te
pasitaiko! Namiškiai dar laisvi! Tiesia pa
galbos ranką ... Ne, tur būt, neverkė .. * Ne, 
ne!

Kitą rytą parūdijęs gestapininkas, žemai 
nusilenkdamas, įleidžia į mūsų rūsį tokį vo
kietį su blizgančiomis sagomis. ‘

— Kuris čia bus profesorius? — pra
šneka saguotasai.

— Taigi aš jau toks būsiu, — paslenku 
arčiau Raguotojo. — ”0, geru konjaku dvo
kia, — pamanau, —'bene visą naktelę bus 
pravargęs?...”

— Ar žinai, pone profesoriau, kas atsi
tiko per paskutini dvi savaiti?

— Hm... — sakau, — kas čia tokio 
būtų galėją atsitikti? Ne, nepamenu. Nieko 
gera nepamenu. Kur? Kaip?

— Kas atsitiko Lietuvoj per dvi savaiti?
— Tikrtl, nepamertu. Aš, mat, pastaruo

ju meth buvau pasinėręs „darbe.- Teatrui ver
čiau pjesę eilėmis •.. Jambu tokiu, šekspy
rišku ... Raitau studiją apie Florencijos re- 
ntmsatisą... iAiktašėių ni neskaičiau...

— Jut pastebėjai, kad uniVbhrtte paskai
tose stūdetitų'kas karias buvo vii mažiau ir 
mažiau, kęl pagaliau jų vsiai nebeliko? Kur 
jie dingo? “

— Ne, pone, tokių dalykų dš rtegdliU ži
noti. Nieko nepastebėjau. Af btrvatf tavęs iš
universiteto atostogų Hterattttdiii dafbut dirb- vaikštinėti. Juo labiau, kad jo Viena koja 
ti ir pats | paskaitas hėvkittš&ojdtt. ’jii^ kaip buvo bėsa. di3a».jį žino, kur jis ją bhvo nu
tik užvdkifr tėpriufejatt, apie vdki&čii) grdts- slankąs. Ji dabar buvo jam paišinu įspėti ap-

tyvąją romantiką ... Studentų, mano išma
nymu, buvo visiškai pakankamai...

Šiuo diskusijos buvo baigtos, — prasi
dėjo pamokslas. Sakė jį tasai Vilniaus ges
tapo viršininkas sabuotasai, per naktelę bu 
konjaku prasimeilinęs. Dėstė jisai didelius 
daiktus apie vokiečių dorybes, apie nacional- 
socializmo išmintį.

— Jum laisvė yra atimta ilgam laikui, 
iki karo pabaigos, eventualiai, iki gyvenimo 
pabaigos, — dėstė jisai, mostaguodamas su
gniaužtu kumščiu* Kaip tiktai šiuo saguoto
sios dvasios phkilimdzmetu mano kolegai,, būtį dar pavojirigesni!

— Na, jau... Reichas — toks galingas, 
aš — toks menkas.*kurgi čia. .. Nežinau, 
kaip aš galėčiau būti pavijingas...

—- Kaip išdrįsai abejoti vokiečių kariška

amžinajam studentui teisininkui, trupučiu
ką praplikusiam jaunais meteliais, čiuber- 
kiui Jonui kažkas galvoje pasipainiojo: ėmė 
jisai ir nusikvatojo visa gerkle.

— Ko tu juokies tanai, a? — papyko 
pamokslininkas, R, kO tu juokies? Ar nori 
eiti su maniihi driluge?

Ne, — Čihijerkis nenorėjo niekur su juo

žiuojat pirmieji.*. Ties jūsų galvomis pa
statytai ženklas... — čia jisai ore apibrėžė 
didelį klausimo ženklą. — nuo šiol jūsų uni
versitetai uždaromi, visa profesūra suimta... 

— Visa profesūra? Suimta?
—i Visa, be išimties. Gimnazijos taip 

uždarytes... Eisite visi. •.
Dkbaf nusijuokiau ir aš. Gestape visuo

met Meluoja. Negalimas daiktas, kad ir da
bar gestapininkas teisybę sakytų. Būtų bu
vus suimta visa profesūra*, mes čia, rūsyje, 
vis tiek būtuihe pajutę- Dabar niekur nie
ko. Et* Mekipja* latras* gąsdina!

' Man tačiau nepasiūlė su juo pasivaikš
čioti* ii mūs visus tuojau iš Jtlslo į kiemą 
IšprašyainO.

______ ___, - . ‘ GiBiitdjto kieme -- gražus būrelis išri- 
galybe ir pergale? ėmė sketeriotis jisai.' kiuotų žmonių, apie tris dešimtis, jų tarpe, 
— Per paskaitas, per paalkąibėjhhUs viena — geri pažįstami. IŠ karto jaukiau pasidarė- 
kita^šypeeha, vieną kita ironiška pastaba *•. 1 
Mum to gana. Mūta daUg-netaikia...-Mes, VielutaOd fr mhrti trąšu* 
nacionalsocialistai* ėšamo kodšėktentHki: He- 
tuvlį inteligentija eiha prie! įtart — lietuvių 
inteligentija turi būU ąmtaikihta. Jūs

lipdyta.
— Va, mano koja kokia, atseit, nepa

slenku ... — pravartu kartais ir nusukta ko
ja turėti.

— Mūsų, vokiečių, šimtas milijonų, jū
sų — tik trys milijonai, kaip jūs drįstate 
prieš mus eiti! — Ciuberkio išvestas iš gir
tos pusiausvyros, ėmė karščiuotis saguotasai.

— Kiek tai liečia mane, —> įsidrąsinau ir 
aš, — tai aš niekur hevaikštau. Aš esu poe
tas ir jokia politika nesiverčiu.

— O! — šūktelėjo jisai, — poetai gali

ia-

Kaip ritasi (Ritai na mini 1 sibeftj ktasna^k 
“ --v1' ■' •

Du šlihktelMtaiJ— ir birbiname į Kaū- 
./■ ,:i •' '' •“

— Sudieu, Vilniau, — tu dar išgirsi mūs!
M-



tuose. Ir m 
"boaig*"-^ 
Herberf, 0

Km ta* muzika* Bprū Moftvte-Mterog ir kaip ' 
dviguba* špionažo dadbaa |M*itarriivo kraitui

VRusų subversiją šiame kraš- ’ 
te ir visame pasauly yra žymiai i 
geriau organizuota, kaip kas ma- : 
no”, — tai yrą žodžiai 62 m. am-' 
šiauš Boriso Morros (greičiau- 1 
šiai -u Moroz), žmogaus, kurio ’ 
Šiuo metu Washingtone daromi ' 
pareiškimai kongreso tyrinėji- ; 
mų valdininkams akivaizdžiai i 
C ė, jog komunistinis špionažo :

las JAV-se deda visas pa- 1 
štangas pasiglemžti kuo daugiau 
švarbių žinią apie krašto gyny- : 
ką ir kitas sritis.

> Iš kitos vėl pusės, Morros pa
reiškimai -spalvingi ir įtampos 
kupini, lyg koks, kriminalinis j 
Hollywood0 filmas*. Jis parodė, 
kad ir šis kraštas, savo kontr-Į 
Ivaigybos priemonėmis, sugeba : 
daug pasiekti.

Morros darbas, tai dvylika 
metų užtrukusi istorija, kai vy
riausia sovietą špionažo vadovy
bė buvo vedžiojama, kaip sako
ma, už nosies. Tik šių metų sau
sio 20 dieną jis baigė savo darbą, 
kaip įžymus sovietų šnipas ir per 
Visą laiką drauge dirbęs ir ame
rikiečių FBI įstaigai. Borisas 
Morros JAV* ypatingai pasitar
navo — tik jo dėka JAV įstai
goms pavyko suimti šnipų tri
julę— Jokūbą Soble (Sobolevi- 
čių) su žmona Myra ir Jokūbą 
Albam, vėliau už šnipinėjimą bu
vo apkaltinti Paryžiuje gyveną 
JAV piliečiai G. Zlatdvski bu 
žmona Jane, pagaliau Mor- 
roB dėka paaiškėjo, jog sovietų 
špionažui dirbo ir JAV buv. am
basadoriaus Vokietijoje duktė 
Martha Dodd su savo vyru, mi- 
lionierium Sternu (dabar su mi- 
lionu dolerių jau pasprukę iš 
Meksikos į Čekoslovakiją), JAV 
ambasados Čekoslovakijoje se
kretorius, JAV žvalgybos agen
tas Vokietijoje (šių pavardės ne
nurodytos) ir kt.

Morros pareiškimai dar ne
baigti — dar paaiškės nauji v*r- 
dai, gerose tarnybose sėdį ame
rikiečiai, gal ir nauji milionie- 
riai, dirbę sovietams.

Tačiau, šiaip ar taip, visa Mor- 
ros-Morozo istorija nepaprastai 
nemaloni sovietams. Ji, lyg tas 
šaltis — moroz tarėjo šiurpu su
kratyti visą soviėtiię špionažo 
sistemą. Dabar Maskvoje, neabe
jotinai, tek* kiek pertvarkyti vi
są špionažo tinklą, griebtis nau
jų metodų, peržiūrėti visus šni
pinėjimo kadrus. Nepakeista liks 
tik senoji sistema — Maskvos 
praktikuojama* būdas leisti mi- 
lionine* sumas jos vykdomam 
subveflijtM darbui ir kud pla- i 
čiausial išnaudoti diplomatinius, < 
prekybos ir kt. sovietinius pa
reigūnu* svetimuos* kraštuose.

Nuo muziko ir caro patlkėttaio 
j ligi šnipe
Visa Morros gyvenimo eiga 

galėtų patvirtiiiti tiesą, kad jei 
žmogus aukštos kultūros, ne ei
linio inteligentiškumo, tuo jis 
gabesnis bei apsukresnis šnipas. 
Ir Iš tikrųjų, per *aVo 62 gyve
nimo metus Morros daugiausia 
laiko paskyrė mušikai, kompo
zicijai, tanią gaminimui. Jie ang
lų kalbos (nors ir'su akcentu), 
ji* laisvai kalba dar aštuoniomis. 
Tik sausio 20-ją baigę* tavo šni
po karjerą, Morros anksčiau ve
dė rūmų, be nuotykių I* kūrybin
gą gyvenimą, nors jau bu viena 
kita avantiūrizmo priemaiša.

Gimęs Št. Peterburge, Rusijo
je iš tėvtj mmUkų, Morros jau 
pačioje jaunystėje ptairodė esąs 
talentingta Vo* klįtveris metus 
turėdami* ji* grpjo vidtončėle, 
o aštuonhrių metg amžiau* jau 
rodėsi kdncėrttKiėe. 12 metų jatt 
galėjo pagroti bet kuriuo muzi- 
kosĮinštrūmėhtų. 'Tikl? m. turė
damas, jaunas Borisas buvo pa
kviestas Imperatoriaus Operos 
Kūmų Št. Petersburge direkto
riaus pavaduotoju ir Imperato- 
riauB simfonijos orkestro direk
torium, Sukakus 18 metų, cąrta 
Mitalojūs jį pakvietė vadovauti

visiems muzikiniam*' parengi
mams rūmuose. Ji* buvo auslpa^ 
žinęs ir su garsiuoju Rašputlnm 

Jis būtų Ir toliau dirbę* muzi- 
to* 
vikų perversmas. Morto* bėga 1 
Turkiją, iš jos J Europą. Apta 
prakęri* metus ji*, drauge au kl« 
tol* ru*ų emigrantais, dirba mu^ 
riko* srity, pasirodo ir kaip g*- 
bus kompozitorius.

1922 metais jau Amerikoje. 
Morros sugeba greit apvaldyti IT 
džazo muziką, gauna vadovauti 
New Yorko Rivoli teatro orkes^ 
trui ir netrukus atsidaro vartai 
| filmų pasaulį. Gabiu dirigentu, 
kompozitorium susidomėjo Pa* 
ramount filmų studija ir jauną 
imigrantą įjungta | muriktHf d*Tn 
bą filmuose. Per daugelį metą 
Morros sukomponuoja muziką 
bent 400 Hollyvoode pastatytą 
filtaų. Ji* ir pats Imasi daugiate 
šia muzikalinių fiįmų gamybo*. 
Labiausiai jų taipe žymūs -i 
"Talės of Manhattan” ir "Carn* 
gie Hali” (su žymių muzikų i*H 
sirodymais).

Kūrybinga Hollyvoodo asm*A 
nybė, gabus muzika*, su žmona, 
buvusia aktore Modi Ir 35 m. *ŪH 
num Richardu — visi natūrali 
zuoti JAV piliečiai — ramiai sab 
gyveno Los Angeles filmų kolOA 
nijoje Beverly Hills, kol —

Maskaradas pnuHėJo 1945 
metai*...

Morros buvo kiek pažįstama* 
sovietams dar prieš pasineriant 
į šnipo karjeros verpetus. 193Š 
metais jis buvo grįžęs į S. Rusi
ją aplankyti sergančios motino*. 
Jai mirus, ji* užmezgė ryšittB ak 
sovietų diplomatais, siekdamas 
parsigabenti į JAV savo seną 
tėvą. Tai jam pavyko 1948 m. lt 
štai nuo to meto sovietai, Viša
kiu pretekstų priedangoje, pra
dėjo gretintis prie Boriso ir tik 
1945 metais jau atvirai jam pa
siūlė dirbti špionažo srity sovie
tų naudai. "Aš gi — pasakoja 
Morros __ nuėjau tiesiai į FBI
ir papasakojau kas mane nutiko. 
Man buvo pasakyta sutikti su ru- 
^ų pasiūlymais ir įsileisti į kon
taktus. Tai aš ir vykdžiau ..

1 Diplomatai šnipų vaidmenyse

Pradėjęs savo karjerą kaip 
. sovietų šnipas (drauge ir FBI 
. agentas) Borisas Morros greitai 
i galėjo įsitikinti dvigubais sovie- 
i tinių diplomatų užsieniuose fa- 
. sadais. Tie diplomatai (ar, pri- 
i dursime ir J. Tautų delegacijos 

nariai), lyg marionetės, siūlai* 
tampomos iš Kremliaus, vado
vauja komunistinei subveraijal, 

u:.< 1- •-niiirKiiii.iiHiiitiv.uiriHiąp, <mv»utiUWIišHnnii! iririu Bifict

22nd Diatrict

M
amerikiečiam* 

teisti JAV
į. -n<-' '■'

Mkhritaptr Atkurtą
Tas pats vteteM*

N*w Yerkbkhrtj rtetoraad Mat
roną suvedė m Jokūbą Sotie, 
LieėuVoje gimuaid šydd Bebota 
ričium. Pradžioje turėjęs M šie 
gakti parėdynhm, vėliau gi jto 
jau virto Bobše ’Mrštalinkii’’;

Pačioje pradžioje jam tekų 
rinkti žinia* apie JAV gamiMė 
mai strateginės medžiagas ir 
įvairius planavimtts. Kai tik i* 
FBI jis gaudavęs riti*, kad > 
surinktos žinios jau nesančios 
kėntemihgtMi kraittd, jis tema
tant jas pėfduodivb savo sovie
tinėms patikMlbiaitiš.

Tuo būdų teteidėjtei talpu 
karjerė... Toliati būdamas fH- 
minės kolonija* tartu, titorio* 
jokio įtarimo šėtiiib nesukėlė tie 
tik pažįstamų, draugų taėiie* tiėt 
Ir savo šeimoje, jo gi vista dar
bas pareikalavo net 6$ kartu* 
pėrskrosti AtldnU), lankyti* Vfc 
sojė eilėje ėbrOpiUiŲ miestų ~ 
Paryžiuje, Muenchene, Ženevo
je, Vienoje, net if rytiniame 
Berlyne ir pačioje MtaktOjė. 
Ten jb butęs tadonlki įtriUHUS 
sovietą švtigyted ir pietavęs su 
aukštuoju MVD pareigūnu gen. 
Fedtotovu.

Tiesiog filminiai neįtikėtinas 
atrodo faktas, kad visose savo 
kelionėse per' Europą, Borisą 
nuolat lydėjęs FBI agentas, bū
damas visai neimi jo sbvietinių 
sutiktų šnipų. Kartą net Morros 
sėdėjęs sovietų ambasadoj* Pa
ryžiuje, stebint sovietinį filmą, 
o šalia jo virti raibiai sėdėję* 
net FBI agentas, pristatytas, 
kaip buvęs "ginklo draugas”.

r

WlSHĖfi OM OUR NAfiOfcAL HOLIDAY

siųsta D. Britanijon pasaulinėje 
skaučių stovykloje lieto vaitėtns 
Skautėms paremti ir $241 Vokie
tijos skaučių stovykloms parem
ti. - v;

Skaučių Seserijos Vadijos 
vardu nuoširdžiai dėkoju pasi- 
šventusįems aukų rinkėjams, 
dUosniajai Detroito visuomenei 
ir visiems kitiems aukotojams. 
Nuoširdžia skautiškų padėką

reiškia ir Anglijos ir Vokietijos 
skaučių, vądeivė* t užjūrio *kau-' ■ 
tiško jaunimo vardu. Vokietijos 
skaučių vadeivė savo laiške ra
šo: "Mes žinome, kad aukoja, ne , 
tiė, kurie daUg tūH, bet tie, ku
rie supranta ir atjaučia mus”,

K. Kodatienė, 
Skaučių Seserijos Vadijos 

Socialinio Skyr. vedėja

P. BOLTON

To Our Friends and Patrons 
GREET1NGS and BEST WISHES

Anužienė $26, S. BliudžiUviėnė 
$22, D, Bųlgarauekaitė $22, E. 
Bulotienė $19, 2. Buknytė-Slmo- 
liūnienė $10, K. Veikutis $5 ir 
soc. skyriui gauta $10 ; viso $222.

Aukojo* po 10 dol. Kunlgalkšt. 
Birutės Karių Seimų Moterų 
Dr-ja, Gabijos skaučių tuntas ir 
Juozas Murinas. Po $5 aukojo: 
Detroito Lietuvių Rezistentų 
Santarvė, Pr. Stanionis, E. Kar- 
velienė, E. Baublienė, E. Vizgir
dienė, S. A. Bliūdžiai, J. Kučins
kas, j. Petrauskas, x y; po $3 
aukojo: L. Bulgarauskas, A. Ba- 
nėnienė ir S. Djasevičius; po 
$2.50 aukojo: M. Baužienė ir V. 
Misiuiis; po $2 —P. Molis, M- 

| Kasevičienė, Gužauskienė, J. 
Baublys, A. Pesys, Rugienius, L. 
Laurinavičius, E. Kutkienė, V. 
Kriaučiūnienė, E, Bulotienė, K. 
Veikutis, A. Ancevičius, NakaB 
ir Vaitėnas. Kiti po 1 dol. ir ma
žiau.

Pinigai paskirstyti: $50 pa-

-■■■■S

Viefią, Mtienchene jis gavo kab- 
eghimą vienu žodžiu — Citiė- 

buvę* slapta*
<ji* reiškęs — grįžkite 

nkiteį?jflW gyvybė pavojūjė...
MnRIhę ihinutę išvengę* 

taąstų Vienoje, Ėoti- 
sėdęs į kitą lėktuvą 

JAV-ių kryptimi.

rttatišvistinlo pasaulio 
sąmokslas...

Saro- pareiškimuose Borisas 
MtirrtmJforoz iškėlė keletą įdo
mių, Mt įr reikšnųngų bruožų. 
Bta»M^ted jis vengia kalbėti 
apią* sovietinį šnipinėjimą, jų 
subterrijąj bet nuolat pabrėžia
— tai ro*» sąmokslas... Jo io- 
džlata teori esą realistai. Jie 
vMMkr pmritarizmo idėją žymiai 
didte>lą mantų, kaip save meta 
RMtažtete savo fanatiškais sie
ktai* užkariauti pasaulį. Tas 
patisiariteM* tarnaująs Maskvai, 
jos Žintojb taikant slavų kraštus
— ovriėttritis satelitus, čia jis 
R1 tatJftja, ted.-teteittų tarpe at
siras slavų elucigSnių, galvojan
čių apie laisvę, sutinkančių dėl 
jos kovoti W... nebūtinai pasi
nešusių eiti tik su Vakarais.

Grįžkite namo, jūsų gyvybė 
pavojuje...

Kai kas vis spėlioja, ar galima 
taip ilgai' vaidinti tokį maskara
dą — eiti dvigubo šnipo parei
gas. Taip, buvę tokių akimirkų, 
kai atsirasdavę įtarimų, kai Mef- 
ros gyvybė atsidurdavo pavoju
je. Tačiau vis kažkaip pavykda
vo išsisukti. Ir jo paties žodžiais, 
”aš reikiamai elgdaVaud ir ftėsu- 
keldavau įtarimo... {įtikinan
čiai Vaidinti rusę šnipą, Mmm*u 
nėb*vo lengva

Per savo karjeros metus jis su
sitikdavęs su virt ęlĮę sovietMių 
šnipų, rinkusių žf nfcš apie
— jų tarpe Soboliai, Albam, Zla- 
tovskiai, Martha Dodd-Stern ir 
kt. Mos pastarosioš dėkai NtttiMa 
ir turėjo baigti savo darbą.

O tai įvyko jau minėtą šių 
metų Sausio 20 dieną, khj jis Vie
noje turėjos Susitikti su ševiotų 
agentu. Bėėfrerigišnt skristi

VERTA VISŲ DĖMESIO
Galite pasiųsti į Lietuvą ir kitus kraštus ir sau įsigyti šerdini* 
sąlygomis:

šveicariškus ir amerikoniškus laikrodžius nuo $7.50.
Rašomos mašinėles lietuvių ir kitų kalbų raidynais nuo $55.00. 
Siuvamas mašinas nuo $36:00.
Foto aparatus nuo $7.60.
Akordeonus nuo $50.06,
Plunksnakočius 14 kaistų auksų kuo $3.00. 
Deimantinius peilius stiklui pinuti nuo $4.00.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
J. Karvėj \ 
3822 S*, Rateted SL, 
Chicafo A, ilL 
TėL: YArite 7-0*77.

_ __________ ,.T prekių s
Vaikams vežimėliai (sportiniai ir nesportiniai: du vežimėliai 
kartu, o kaina ttiokotna tik už
Plokštelės aibumnoiljM Prudentijoe Bičkienės, Čiurlionio an
samblio, V. Jonuškritte, 9. Liepas, tikagos Vyrų Choro, Pr. 
Radzevičiūtės, J. *ij|*iMjil« fa LL
$3.50 iki $12.00. \ ’
Paskutinės naujienti: tetariu 
knyga su daugy be. _
mus ir . net kaĮp ųti$Wuočk it IteČite 
įrišta. Kaina t" 'J-'“*■ ' 
S. Raštikio raštai .

Pas J. Karvelį ritoJM 
ba, knygas ir ljgtt
Reikalaukite

.Nedžmirškiti ię''Mi

i. tanėo, Čiurlionio an

GENERAL INSURANCE AGENCY

8119 St. Clair Avenne EX 1-0682

Greetings to Oor Friends and Patroną For a Pleasant Holiday

VARGO BROTHERS SUNOCO SERVICE STATIOJ»

WHERE WE GIVE YOU THE BEST IN SERVICE

•H7 8t Clair Avenue EN 1-9831

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrone 

ARMSTRONG’S SERVICE STATION 
WHERE YOU GET THE FINEST SERVICE 

11827 KINSMAN RD.

. Pasiturį asmenys — sovietų 
. šnipai

“ Morros pareiškimai dar ne
baigti ir jie 'JAV bei pasaulio 
vtaląjai nuomonei atskleis dar 
nėniaža staigmenų. Mums dar 
Įdomu priminti, kad ir ligšiol jis 
išryškino daug ką žinotina. Pir
ma, kad sovietinė militarinė dik
tatūra einanti žymiai toliau ko- 
nidnizmo ribų. Afitra, sovietų 
(ar tusų, kaip norėtų Morros), 
špionažas gerai šiame krašte su
organizuotas it giliai suleidęs 
šaknis. Pastarosios vasaros šni
pšt suėmimai JAV-se, tų šnipų 
svoris ir sugetejiihas nekliudo
mai dirbti (kad ir paskutinė pik. 
Abelio afera) — tai pakankami 
pavyzdžiai.

Trečia, visa B. Morros’o istori
ja atskleidė ir daug kam mažai 
įtikėtiną dalyką — daugelis 
agentų, dirbančių Maskvai — 
tai vis pasiturį asmens, su geru 
vardu visuomenėje, net ir milio- 
nieriai (Stetn). Pagaliau, ir pats 
Morros, jis teigia, nieko neėmęs 
iŠ sovietu it Iš savo kišenės iš
leidęs 2 m ii. dolerių ... Kaip se
ka iš jo pareiškimų, sovietai 
įsteigę JAV*8e 35 įvairias firmas 
(tdėVizijos centrai, plokštelių 
gamyklos....), kurias turinčios 
padengti špionažo darbą, fim.

Lietuvos- Kainos nuo 
i?, •

Sgtonbmių Valgi* Gaminimo 
rius, gėri- 

Gražiai
Oją Pfectetų kaip gaminti yglsiu

4. . I litiuošH ir rrėčiuB susodinti. 
$7.ąb/s> . • i, •

' ll teMas. Kaina $7.W).
gaidom kokias tik yra lietuvių kal- 

plokšteHą ditfelį pasirito ’ !$.
'v .I',: ■

• 1 J •-? • V -į • , ’ r .

|ll!ll!Hllllll!lllllUlįl|l|BnPlll|IIiyi!lJ
■ . ■■

SKAUTAI*
AUKOS UŽJORtO SKAUTĖMS 

PAREMTI
Užjūrio skaučių stovykloms 

paremti gsiirta 291 aukų. Pinigus 
suaukojo: Omahds skaučių V-ją 
$48, Neringos.. skaučių tuntas 
$21; Pr. ir O: Žailskai $5 ir Puoš
nioji Detroito visuomenė ir or
ganizacijoj $222.
•.J5ėtroitė,*tijįiaa lapais surinko:

* M; LėkflMt* $Š9, .SL lijasevičius 
$35, I. Laurinavičienė $28, E.

Didelis troškinantis savaitgalis!
Važiuojant kitur ar būnant namie šį savaitgalį.... v i s i 
norės Coke pakartotinai Coca-Cola ... taip geras malonu ... 
tokiam gerame skonyje. Turėkite daug po ranka ... ledo 

šaltumo ir paruošto. Pasirūpinkite ... dailg Coke!
Cok*** ta a Registered Trade-Mark. Čopyright 1957 The Coca-Cola Company.

. tKnM diidar
Ite CMb-CtU CMųkuiv' to

GERO SKONIO-ŽENKLAS
7* v ’ ■

THE CtEVEbANDCOCA-COLA BOTTLING COMPANY



* Dirva ♦ Nr. Si

Rašytojas A.Žukauskas-Vienuolis
Rugpiūčio mėn. 17 d. Lie

tuvoje mirė rašytojas A. 
Vienuolis-žukauskas. Jo at
mintį pagerbdami spausdi
name jo paties parašytas 
biografines žinias, kurias 
1932 m. buvČ įteikęs Stepo
nui Nasvyčiui, Farmacijos 
žinių redaktoriui. Jos ir bu
vo tais metais minėtam laik
rašty atspaustos. Red.

lenkais ir bermontininkais, ir pa
rašė keletą karo vaizdelių: “Iš 
karo korespondento užrašų kny
gutės". 1920 m. važinėjo į Mask
vą, kaipo korespondentas prie 
Lietuvių Taikos Delegacijos.

Vėliau dirbo švietimo Minis
terijoje knygų leidimo komisi
joj, redagavo “Vėją” ir šiaip 
bendradarbiavo spaudoj ir rašė 
daug feljetonų.

Kelerius metus buvo vedėju 
savo vaistinės Anykščiuose o 
1929-30 metais keliavo po Euro
pą ir lankėsi — Vokietijoj, Aus
trijoj, Italijoj ir Šveicarijoj. Gy
vendamas Laipcige, prof. Geru
lio padedamas, lankė universite
te literatūros paskaitas ir rinko 
medžiagą Vytauto Didžiojo mo
nografijai. Po mėn. sugrįžęs Lie
tuvon, išleido savo raštų penktą 
knygą — “Kelionės įspūdžius“, 
a dar po dvejų metų atspausdino 
ir knygą apie Didijį Vytautą — 
“Kryžkeliai”, kuri Vytauto Di
džiojo literatūrinio konkurso ju- 
ry sprendimu pripažinta laimė
jusi pirmąją vietą ir išleista Ko
miteto lėšomis. Iš viąo prov. A. 
Žukauskas-Vienuolis yra išleidęs 
savo raštų šešias knygas ir dar 
turi daug dalykų nespausdintų. 
Prov. A. ž. rašo ir “Farmacijos 
žiniose”. (Dabar jau bus dau
giau. Red.).

A. Žukauskas - Vienuolis kaip 
jis pats sakosi, labai gerbiąs 
farmacentų šeimą ir laikąs sau 
už garbę būti jos nariu. Tai pa
tvirtina ir jo nuolatinis priklau
symas prie farmacentų draugijų 
čia, Lietuvoje, ir Rusuose, ir jo 
nuolatinis domėjimasis farma
centų profesijos būkle ir reika
lais.

A. ž. gerbiąs farmacentus, 
ypač senesniuosius, ir užtai, kad 
dauguma jų, o ypač iš lietuvių 
ūkininkų tarpo, vis būdavo tvir
tos valios, taurios sielos, tiesaus 
būdo rinktiniai vyrai, patys pra- 
silaužę sau kelią į gyvenimą, ne
išmainę savo pažiūrų bei laisvės 
Įį§fltanios sriubos dubenį“, ir iš
laikę spaudimą būti kunigais! 
Lietuvius farmacentus Rusijoje 
gerbę ir kitataučiai ir skyrė juos 
nuo kitų.

Prov. A. Žukauskas-Vienuolis 
gimė 1882 m. kovo mėn. 26 d. 
(šen. st.). Ulžuožerių sodž., 
Anykščių valsč., Ukmergės aps-, 
pasiturinčių ūkininkų šeimoj. ‘ 
Pradžios mokslų ėjo Anykščiuo
se. Toliau dėdės vyskupo Antano 
Baranausko-Barono lėšomis mo
kėsi Liepojos gimnazijoj. Kadan
gi vyskupas šelpė ir kitus moks
leivius, tai A. ž. nuo penktos kla
sės toliau tęsti svietiškus moks
lus lėšų nebedavė.

Negavęs paspirties ir iš namų. 
A. ž. apleido gimnaziją ir nuvy
kęs j Maskvą, įstojo į vaistinę 
aptiekos mokiniu. Maskvoje lan
kė vakarinius "Bendro lavinimo
si prekybininkų kursus”, kuriuo
se rusų literatūrą dėstė garsus 
prof. Sakulnias. Be to, ruošės 
pas lietuvius studentus laikyti 
kvotimus iš viso gimnazijos kur
so ir, apskritai, gyvendamas 
Maskvoje, domėjosi literatūra ir 
rūpinosi bendru apsišvietimu.

Užėję neramūs 1905 m. su
trukdė jam laikyti kvotimus iš 
viso gimnazijos kurso. Po trejų 
su puse metų, išlaikęs provizo
riaus padėjėjo kvotimus, išvažia
vo iš Maskvos ir laisvai prakti
kavosi vaistinėse. Kaliarine, Tve- 
ro gub. ir Kaukaze: želernovod- 
ske, Tiftise ir Vladikaukaze. Gy
vendamas Kaukaze, labai pamė
go kalnų gamtą ir vietos žmones.

Atostogų metu ir* šiaip Muosu 
laiku daug keliavo po kalnus, 
lankė gražesnias vietas, stengė
si pažinti gyventojų papročius, 
tikybą, būdą ir du kartu pėsčias 
keliavo žavinguoju Gruzijos ka
ro keliu nuo Vladikaukazo iki 
Tifliso ir atgal, padaręs virš 4ŪČ 
kilometrų. Kaukazo gamtos gra
žybių suvažėtas pradėjo rašyti 
Kaukazo legendas.

1905 m. Tifliso vaistinių far- 
macentai buvo išrinkę A. ž. de
legatu į gubernatorių posėdį dvi
gubos permainos įvedimo vaisti
nėse reikalu, bet sugrįžęs iš su
sirinkimo namo, rado laukiančius 
jo prie durų žandarus; buvo su
imtas .padėtas į kalėjimą, kur 
su kitais delegatais ir išsėdėjo 
be jokio teismo ar kaltinimo 47 
dienas. Paleistas iš kalėjimo 
Tiflise neberado vietos ir parva
žiavo į Vladikaukazą.

Kalėjime A. ž. pradėjo rašyti 
savo "Kalėjimo įspūdžius”, ku
rie vėliau buvo atspausdinti 
“Aušrinėje”. A. ž. išdrįso spaus
dinti savo Kaukaze parašytus da- 
ylkus tik po kelių metų.

Sugrįžęs į Maskvą ir įstojęs 
į universitetą prov. lekcijų klau
syti, įsirašė į Lietuvių Studentų 
Draugiją, čia susipažino su St. 
šilingu ir pradėjo spausdinti 
“Aušrinėje” ir "Formacentų Rei
kaluose” savo vaizdelius ir daly
vauti literatūrinėse rusų ir lie
tuvių studentų kuopelėse.

Iš Maskvos per dvi vasaras 
lankėsi Kryme ir parašė “Krymo 
įspūdžius”. Didžiojo karo metu 
gyveno Maskvoje ir tarnauda
mas Fereino vaistinėje, bendra
darbiavo "Santaroj”, "Lietuvių 
Balse” rašė savo apysakas, daly
vavo vietos lietuvių visuomeni
niame gyvenime ir kelis kartus 
Iš eilės buvo "Maskvos Lietuvių 
Šelpimosi Draugijos” sekreto
rius.
. Po karo sugrįžęs Lietuvon, 
pradžioje gyveno Vilniuje, kur 
drauge su provizoriais St. Nas- 
vyčiu, J. Makauskiu ir VI. Nar
butu įsteigė urmo vaistų krautu
vę. Vėliau, gavęs iš Lietuvos 
Valstybės Tarybos leidimą, įstei
gė savo gimtinėje, Anykščiuose, 
vaistinę. Užėjus bolševikams, 
buvo suimtas; pabėgo; dvi sa
vaites slapstėsi miškuose ir, pa
siekęs Kauną, ilgesnį laiką dir
bo “Spaudos Biure” ir buvo “Lie
tuvos“ dienraščio karo korespon
dentu frontuose su

CLEVELAND-DETROIT 
PUIKUS DIENOS LAIVAS

greit perplaakiąa Erto ašarą
Vienai dieno atoatogoa uš mažiau 
nesu apmokėt n. lieki n
Pulkui maistai, kokteilis, užkan
džiai, prieinamos kaina
Laisvas pramogavimai. Orkestras.
8 šokiu deniai
Parodoi, kinai, TV
Saulis deniai, poilsio lovos ir ga- 
makai
Prižiūrima vaiku eikit* 
Keliautojai — paimkit mašinas, su

taupysit 180 myliu vairavimo
IŠPLAUKIA kiekvieną sekmad, 

plnuuL, antrad.
Iš CLEVELANDO ______ 8:16 a.m.

I Detroitą ______________ 1:80 p.m.
Iš Detroito ______________ 4:00 p.m.
I CLEVELANDĄ________ 11:00 pm.

KELIONES (iškaitant takiai) ma
žiau kaip 85.75 i vieną galą. $8.50 i 
abu galus. Automažinos $9.00 i vieną 
galą. Duodamos specialios kainos val
iams ir grapima, priedu Aquarama 
patogumas Hotel Cleveland ir šhara- 
ton-Cadillac.

IV1-3800

f

RETAIL STORE
r

UNION LOCAL NO. 880

2424 Euclid Avenue CH 1-5930

Suomijos prezidentas Urbo Kekkonen buvo nuvykęs vizituoti Is
landijos prezidentą Asgeirsson. Nuotraukoje juOe matome ne 

puošniuose iškilmių rūbuose, bet maudantis.

EMPLOYEES

Vatikanas pradeda kovą 
•u Gomulkos režimu

(Atkelta iš 1 psl.) 
likais, po kardinolo kelionės j 
Vatikaną, gausių katalikų visuo
menės demonstracijų (minios 
kartais siekdavo ligi ketvirčio 
miliono tikinčiųjų), dabar jau 
jaučiamas atoslūgis. Gomulka vėl 
cenzūruoja kardinolo ganytojiš
kus laiškus. Režimas nerodo pa
stangų uždaryti PAX organiza
ciją, o tai, didžiausias ne tik lėto
kų — nuoširdžių jų katalikų, bet 
ir paties Vatikano skaudulys.

PAX, tai organizacija, {steig
ta dar stalininiais laikais Lenki
joje. Kiek ji svarbi katalikams 
Lenkijoje ir Vatikanui, pakaks 
pasakyti, kad ji šiuo metu jau 
sudaro kertinį visų santykių su 
katalikais, sovietais akmenį. Jei 
Gomulka uždarytų PAX, tai bū
tų neabejotinas spiovimas sovie
tams į veidą. Reikia juk atminti, 
kad toji “taikos” organizacija 
tai ir lietuviams gerai žinomo 
gen. Serovo idėja, o jos tikslas 
buvo paveikti katalikų opoziciją 
komunistų naudai, suskaldyti 
12,000 lenkų dvasininkų ir dar 
daugiau — siekti “sutaikyti” 
marksizmo ir katalikybės pasau
lėžiūros.

PAX priešaky esąs Boleslaw 
Piasecki, su. 5000 valdininkų ir 
120 mil. metinių pajamų, varo 
milžinišką katalikų skaldymo 
darbą. To PAX propagandinė 
mašina tegali būti prilyginta ko
munistų partijos aparatui. Ir 
PAX leidžia brošiūras, knygas 
ir ne tik tai — platina bažnyti
nes devocijonalijas ir tvarko Ca
ritas šalpos reikalus. Visumoje 
tačiau PAX yra aiškiai prosovie
tinė įstaiga. Lenkai jos neken
čia, o B. Piaseckis tai amžino 
lenkų nepasitikėjimo rusais sim
bolis ...

Kitom dienom išplaukia H Clevelando 
5:45 p.m. Atplaukia i Detroite 11 p.m. 
(MIESTO NUSTATYTU LAIKU)

telituose. Vatikano silpnumas 
galėtų turėti skaudžių padarinių 
ir susilpnintų katalikų kovą su 
komunistų inspiruotais komunis
tų frontais Italijoje, Prancūzi
joje ir kitur. Vatikano nuolaidu
mas galėtų neigiamai atsiliepti 
ir į netrukus V. Vokietijoje įvyk
stančius rinkimus bei krikščio
nių demokratų unijos, Adenau
erio partijos, laukiamą laimėji
mą.

Kuo pasibaigs toji tylioji ko
va, sunku dabar pasakyti, nes 
per daug joje nežinomųjų. Ta
čiau ir Vatilųmas pripažįsta, kad 
tikros taikos — pax klausimas 
tarp komunistų ir lenkų katali
kų masių priklauso nuo kardino
lo Višinskio dvasinio pajėgumo 
ir politinių sugebėjimų. Jis lai
komas ir dideliu lenkų patriotu 
ir įžymiu bažnyčios pareigūnu. 
Jei jis laimėtų kovą už bažnyčią 
su ateistiniu Gomulkos režimu, 
tai net spėliojama,,įęad jis būtų 
laikomas rimtu kandidatu į da
bartinio popiežiaus, įpėdinius.

s. s. itiuuiu
•10 PERBT-PATNB BUILDING 

CLEVELAND U. OHIO 
SUpertoe 1-U56 

PRIEPLAUKA prie West Airi St. 
Minto HM kasa: Ctoveiaad Hetsi 
Wastgata: Bisger Sevtag Ceatoc

Niekad nepralaūkit...

PASKUTINĖ 
KELIONE 

LABORDAY

Ar Vatikanas laimės tyliąją 
kovą?

Vienas asmuo nepaprastai 
akylai stebi tyliąją Vatikano ko
vą su Gomulkos režimu. Tai Ni
kita Chruščiovas. Jam ne visvien, 
ar lenkų katalikai Įgis tikrą baž
nytinę ir, gal, politinę laisvę (ka
talikų politinė partija tai ne tik 
lenkiškųjų komunistų baubas), 
ar jie politiniai bus suvaržyti. 
Kalbama net, kad Maskva galė
tų dar kartą garantuoti vakari
nes lenkų teritorijas už Oderio
— Neisės upių, kad tik Gomul
ka nenusileistų...
- O Vatikano šaltiniais pagrin
dinės Gomulkos režimo nuolaidos 
turėtų būti dvi: kardinolas Vi
šinskis privalo turėti visišką 
laisvę skelbti ganytojiškus laiš
kus, liečiančius privatų tikin
čiųjų gyvenimą, nors tai ir atro
dytų rizikinga komunistinių va
dovų akyse ir,1 antra, Gomulka 
privalo likviduoti tariamai kata
likišką komunistinę iškamšą — 
PAX organizaciją.

Taigi, esame reikšmingo, ty
laus ir draugė delikataus kon
flikto liudininkai. Ir pati Roma 
pripažįsta, kad Vatikanas neguli 
MsUeisU ir- toHau pasyviai ste- 
ĮMU katalikų persekiojimus ar 
mulkinimus (kaip Lenkijoje) sa-

Ką dirba Lietuvos 
Laisves Komitetu

(Atkilta iš 1 psL)
kų ir tų simpatijų pavertimas 
praktiška politika yra kitas ir, 
savaime suprantama, labai sudė
tingas ir nelengvas klaušimas.

Kiek amerikiečiai dabar ta- 
teresuojasi Pavergtų Tautų, o 
kartu ir Lietuvos reikalais? .

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės šiandien neabejotinai va-' 
dbvauja laisvajam pasauliui. Vy
riausias šio krašto siekimas 
visuotinos ir teisingos taikos 
įgyvendinimas pasaulyje. Gi ta
tai visų pirma reikalauja paša
linti dabartinės tarptautinės 
įtampos priežastis, kurios kliu
do Įgyvehdinti pastovią ir tei
singą taiką. -• .

Europoje greta Vokietijoe jiro- 
blemos pati, svarbiausioji šių 
dienų tarptautinės įtampos prie
žastis yra sovietų agresijos ir 
nuolatinės intervencijos į devy
nių, laiko tarpsnyje tarp dviejų 
pasaulinių karų buvusių suvere
nių valstybių, pavergimo pa
dariniai. Todėl visai natūralu, 
kad Amerika gyvai domisi so
vietų pavergtųjų valstybių, jų 
tarpe ir Lietuvos, reikalais.

Neturiu pagrindo teigti, kad 
paskutinieji pasikeitimai Krem
liuje ir Chruščiovo politinė akro
batika būtų t4 domėjimąsi su
mažinę.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

GREETINGS and BEST WISHES 
To Out Friends and Patrone 

For a Pleasant Holiday

THE GEONERK STAMMHG 
COMPAHY

1111 EAST 200th STREET

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

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

KAS

UŽSISAKB

DIRVĄ —

TAS NRSIGAILfJOI

Stiliui A 
Vienos dalies 

naktinis supri 
spaudžiamu 

priešakiu. 
8 iki 6 dydžjaL

$2 ar *

Ketvirtadieni krautuvės valandos 9:30 iki 9:00

batukais

Moksliškai išbandyti . . 
Padirbti pagal mūšy nu
rodymus geriausiai rūšiai.

• Savo pagalbos elastižka nugara 
ant 1 dalies naktinio.

e Liemuo turi 4 prispsudSjus dSI gero 
laikymosi, patogumo ir šilumos.

e Nauji plastikiniai padai. 
galima lengvai nuvalyti.

e Visi stiliai sukirpti 
standartiniams dydžiams.

e Spaudžiantieji pritvirtinimai 
naudojami. . •

-o Visi stiliai nesusitraukia. Halse, 
mint, mėlynos ir pink spalvos.

ir patogumą. Ke
turi stipria užse
gimai .nefeid i i a 
fynlrftf,

• Dviguba eilė prispaudėju 2” ekstra 
ilgiui ant 2 dalių ”Grouf-A-Year” 
naktinio.

Nauji plastikiniai 
padai... Lengva 

4i nuvalyti sušla
pinta skuduru.

P. J. KERSIS,

609 Society for Saviaga Bldg.

Telef.: MAln 1-1773
Rezidencija: PENINSULA 252
L.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Štampe

Su plastikiniais

Stiliui B 
Dvieju daliu 

Stiliui iu plas-

Paštu Ir telefonu užsakymai priimami... $2 ar.
didesniems užsakymams ■..' šsi CHerry 1-86M. *.. įįį

Prašau prsąpštl šatrą spalvos paii rinkimą

The Msy Co.’a Basement Kiddies* W«ar Depsrtąm^



i

TURIME JUMS GERŲ NAMŲ,

ypatingai Eddy — St. Clair rajone.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės j

t

►

•r

Juozą Mikonį,

PARDUODAMA KOSTIUMŲ 
MEDŽIAGA

siuntimui į Europą. 4 jardai tik 
15.00.

Oftuk Eddy Salėm
FA 1-1374

Išnuomojamas kambarys
1074 East 77 Street. Skambinti: 
EXpress 1-6289 po 5 vai.

Išnuomojamas kambarys
be maisto. Teirautis: 986 E. 79 
St. Telef. UT 1-9696.

Išnuomojamas kambarys
1 asmeniui su maistu ar be. Tei
rautis: 6214 Superior Avė. Tel.; 
EX 1-8382 pas Vareikienę.

Solistė Vincė Jonuškaitė, 
iš Loe Angeles vykdama į Nas
vyčių sukaktis, lėktuve staiga 
susirgo ir Chicagoje buvo pa
guldyta į ligoninę.

Išnuomojamas kambarys 
6115 Dibble Avė. Galima ir su 
garažu.

Teirautis amseniškai arba te
lefonu HE 1-2042. (34)

Ar žinote, kad klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausi patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės į 
Juozą GRAžULj. Savi pas savus!

Norėdami praleisti laisvalaikį, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite i LIETUVIŲ 
KLUBĄ.

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus 
puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių.

persikėlė į nuają butą. 1115 E. 
79 Street.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės.' įvairus dovanų 

pasirinkimas.

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

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

18-

Nedelsk nė 
lerį ir užsisakyk '' ’
nente einantį

Kun. 'dr. kirvaitis kąlbės

! Lietuvių-Ęendruomenės Cleve- 
hlndo Apylinkės rengiama Lietu
vių diena {vykstą pirmadienį, 
riigsėjo 2. šventėje kalbą pasa
kys kunigus Dr. Kazimieras Šir
vaitis. Dainuos Ąžuolų oktetas ir 
lyros p. Kazėno. Jaunų ^ykordio- 
Mstų grupė. Jaunimui numatyta

•
 eilė laidymų Ir dovanos, 

r Į Lietuvių dieną prašomi visi 
Suvažiuoti anksti, nuo 11 ar 12 
valandos. Taip pat atsivežti savo 
mažuosius ir vyresnį jaunimą.

Be programos, salėje bus šo
kiai, gero bufeto užkandžiai ir lietuvių šį chorą teko girdėti Lie-

Pirmyn choro belaukiant

Čikagos lietuvių choras Pirė 
myn, santariečių kviečiamas, at» 
vyksta į Clėvelandą šių metų 
spalio mėn. 27 d. du Johano 
Strause operete šiksnosparnišį 
Operetės pastatymas bus Šlove- 
nian Auditorium salėje.

Senesnieji Clevelando lietuviai 
atsimena šį Kazio Steponavičiaus 
vadovaujamą chorą dar iš 1940
metų, kada Clevelande buvo pa-l 
statyta Šuberto Obelys žydi tuo! 
metu įrengiamų lietuviškų dar-l 
želių naudai.

Daugeliui po karo atvykusių

' gėrimai
Važiavimas U. S. 322 keliu į 

rytus, Chesterland linkui. Tė- 
mykit vietos pažymėjimą apie 
15 mylių pavažiavus iš Clevelan^ 
do.

Stepsao ir Juzės Nssvyčių 

auksinio vedybų jubiliejaus iš
kilmės, surengtos sūnaus Algir
do Nasvyčio namuose, praėjo pa
kiliojo nuotaikoje. Dalyvavo virš 
100 svečių, net atvykusių iš to
limesnių JAV lietuvių kolonijų.

Sukaktuvininkai gavo labai 
daug sveikinimų (jų atėjo net iš 
Lietuvos) ir gražių, vertingų do- 

,vapų. Daugumą atsiųstų sveiki
nimų perskaitė J. Stempužls. Su
kaktuvių iškilmėse kalbėjo Čiur
lionio ansamblio vadovas A. Mi
kulskis, Bendruomenės pirminin
kas St, Barzdukas, P. J. žiūrys, 
K. S.’Karpius, provizorius Ma
žonus, Antanas Nasvytis ir kt. 
Kalbėjusieji iškėlė Nasvyčių at
liktus darbus, ištikimybę tėvų 
žemei ir didelį pareigingumą vi
suomeniniam darbe.

Jautriu žodžiu visiems padė
kojo sukaktuvininkas Steponas 
Nasvytis. -

Gausus svečiai bėsivaišltidami, 
bedainuodami ir besišnekučiuo
dami palydėjo sukaktuvininkus 
į deimantinę sukaktį.

■' ■ • -T'

7037 HOUGB AVtNVB

G. & E. DBY CLEANING

BiKV« M

1 do- 
konti-

ON

WHERE YOU GET THE FINE8T CLEANIMU
12917 UNION AVĖ. 0*6 WA 1-7934

-------tuvoje 1938 metasi. Tuo laiku 
Pirmyn choras lankėsi-Lietuvoje 
jr davė eilę koncertų Kaune, 
Klaipėdoj, Palangoj, Panevėžy, 
Zarasuose, Kretingoje ir kitose 
vietovėse.

Ir štai vėl turėsime progą iš
girsti šį chorą su žavingąja I 
Strausso muzika. Solistų tarpe 
girdėsime Algirdą Brazį, — ge
rai visiems žinomą Metropolitan 
Operos solistą, Oną Skeveriūtę- 
Steponavičienę, Antaną Peškį, 
Ireną Kaledinskaitę, Albertą 
Snarskj ir kitus. Solo partijas at
liks apie dešimt solistų. O kur 
dar choro dainos, baletas, bei pa
ti muzika!

Proga tikrai reta ir verta at
silankymo.

•.
Sveiksta A. Natkevičius

(aks) Liepos 14 d.-auto katas
trofoje sužeistas skautas Arėjas 
Juozas Natkevičius tebeguli Ma-|
rymount ligoninėje. Jis yra dė- grama bus paskelbta vėliau, 
kingas skautėms, skautams ir] Rezervuokite šią dieną praleis- 
mokslo bičiuliam^, kurie dažnai 
jį lanko ligoninėje arba paskam
bina telefonn.
", Tuoj po nelaimės Arėjui duota 
kraujo transfuzija. Ponui Vikto
rui Petruškevičiui už tai trans- 
fuzijai duotas 2 pt. kraujo J. 
Natkevičienė ir Juškėnai reiškia 
nepaprastą padėką.

GtmUm> WHrau Te Ow PHMŠS

HONEY’S BAKERY
FOR THE BEST IN BAKED GOOD8 BEE VS 

5096 South Tayior Rd. .FA 1-0127
niniifrrn i ~i •—h-t ■ 'Ta.-Mn—r.ra-a--------------rgsssafcf i ssts

|
LABAI GERAME STOVYJE 

2 ŠEIMŲ NAMAS
2 gaso pečiai. 2 automobilių 

garažai su. pakeliamom durim. 
-Arti susisiekimo ?ir mokyklų. 
Geroje East Clevęland vietojo.

Vienos šeimos namai.'
šv. Jurgio parapijos rajone, 

tarp Superior ir St. Clair, geras 
6 k. namas. Didele virtuvė. Gara
žas su pakeliamom durim. Rū
sys. Geras sklypas. Prašo tik 
$9300. Savininkas skuba parduo
ti, tuoj siūlykit.

•
E. Cleveland, prie Rozellė mo

kyklos, labai geram stovy 4 mie
gamųjų namas. Karšto vandens 
apšildymas. Garažas- Geri kili
mai. Prašo $13,500.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITI
Wm. T. Bymė — Real Estaie 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080
■■■■■■■■mBHaiMMMBttoaBaDaBuuiiiimiiunimHiumoniiirnnni.

niuiniraininniniiiHnHiniiininiiiniini
GERINAMAI

E. 170 St. iš Grovewood 7 
kamb. colbnlal. naujas gaso pe
čius, 2 garažai; gailus, didelis 
sklypas. Prašo $14,500.
> Coit Rd. — St Clair Avė. iš 7 
kamb. čolonial su 5 mieg. Prašo 
113,000.

East Cleveland 2 šeimų po 6 
kamb. Prašo $19,500.

. Sv. Jurgio parapijos rajone 5 
butų mūrinis apartamentas. Ge
ros pajamos. Prieinama kaina..

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

Kovac Realty 
960 E. 185 St.

KE 1-5030 
niniiiiiiiiiiiiiiitiiuiHmtmiEiiiiiiiiiiiiiii'.

Patart kaimynui 
prenumeruoti
DIRVĄ!

r
J. C1JUN8KA8

LAIKRODININKAS

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

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: L1 1-5466

v

JUOZO KAMA1ČIO 
naujų batų parduotuve 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
12913 St. Clair Avė.

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

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

Laukiamas koncertas
Lapkričio mėn. 16 d. Clevelan

do Ąžuęlų oktetas, 'vadovauja
mas Jul. Kazėno, rengia bsvo 
septynerių veiklos metų koncer
tą. Be okteto programoje daly
vauja solistė Juzė Krištolaitytė. 
Oktetui ir solistei akompanuoja 
Regina. Brazaitienė. Taip pat 
koncerto programą sutiko paįvai
rinti jums visiems iš spaudos 
girdima, bet Clevelande nema
tyta, naujai kilanti Hollywoodo 
žvaigždė — lietuvaitė Rūta Kil- 
monytė.

Koncerto vieta, laikas ir pro-

Juzės ir Stepono Nasvyčių 
padėka

Visiems sveikinusiems mus te
legramomis, laiškais, ar žodžiu 
minėjimo metu, dalyvavusiems 
iškilmėse, visiems mums įteiku- 
sieųia gausiąs dovanas, mūsų 50 
matų vedybinių sukakčių .minė
jimo proga, tariame gilią padėką.

Čiurtionlo anaambliui ir joįva- 
dovui p! AH. Mikulskiui už (teik
tų gražų adraaą, (tins ir niiošir- 
džius Žinkėjimus ir s&įstel Juzei 
KriŠtdaitytei-DautėMenei ui la
bai gražų ftedąjimų bažnyčioje 
mūsų minėjimo pamaldų metu, 
reiškiame mūsų nuoširdžią padė
ką-

Juzė ir Strpuėis Naavyčiai

, JnHJa Ruteatenė, 
atvykus! iš Baltimorės aplanky
ti savo giminių, Clevelande vie
šės iki rtųpsėjo mėn. 2 d.

K. lakas

Parduodama Beverage Store C2 '..'f.-'
Gali vęsti moteris. Y pa sunk

vežimis. , ■ •
Saukti: GL 1-1699.

Parduodama Beauty Shop 
j S-. i . . r ■■ S;T-
pilnai įrengta, turinti gerą biz- 
nį.Turi parduoti dėl ligos, šauk- 
įti nuo antradienio ilii šeštadie- 
hio:

EX-1-6B28 ‘
•lt

........
įtaB. Teirautis telefonu: • J ■■'

ti su Ąžuolų oktetu bei nematy
tomis viešniomis.

Išnuomojamas kambarys
1074 Įįist 77 Street. Skambinti 
EXpress 1-6284 pb 5‘ vai.

(34)

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

J. P. Muil-Mnliolis 
6606 Superiiįr Avė.

Clev. Hts. Daktarui ar kitam, 
turinčiam neblogas pajamas, 15 
kamb. puikus mūras — reziden
cija. Labai didelis ir gražus skly
pas. Ant garažo yra 5 kamb. bu
tas, kuris išnuomotos už $90.00 
mėn.

East Clev. Į pietus nuo Euclid 
Avė., 6 kamb. .murinas šildomas 
garo-gaso krosnimi, gerame sto
vyje. $15,500.

Dibble Avė. 2 šeimų su dide
liu sklypu. N*4jai'l'išcementuo- 
tas įvažiavimas. $1^,500.

E. 66- 3 šeimų'Ūamas, geros 
pajamos, prieinama kaina.

E. 74. 2 šeimų po 6 kamb. 
Prašo $16,000.

Netoli šv. Kazimiero parapi
jos. 4 mieg. namas,labai gerame 
stovyje,, moderni jriš i tuvė, kili
mai, naujai atremontuotas iš lau
ko ir vidaus. 10 min. eiti iki šv. 
Jurgio mokyklos.

$1,000 įmokėjimas. 6 kamb., 
garažai, geroj vietoj, geras na
mas ir prieinama kaina.

Turime daugiau gerų namų su 
mažesniais ar didoniais {mokė
jimais.

D. e n drądarbiai 
Algimantas Dailidė ir 

Antanas Gailiušis
UT 1-2345 HE 1-8516

Vienos šeimos namas
6 kambariai, du trečiam aukš

te. Galima pirkti su mažu {mo
kėjimu. Savininkas duoda antrą 
morgičių.

Capas Realty
MU 1-4545, 13923 Euclid Avė.

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10,000 
3'/j% palūkanų.

RAY NAUSNER REALTY
11809 St. Clair Avė. Tel. UL 1-3919

ar namuose MU 1-2154

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior 

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

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

Manotne atidaryti specialų Iičtuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus;

' t' ' ■’ * -į. ,

(Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas. •• X. ■

IMef ĘN 1-9142

’s

CADMIJAUS 
AKUMULIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

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

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

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

BALTIC SUPPLY CO.,
71 E. 207 St., Euclid 23, O.
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PARDUODAMI NAMAI
East 124 — St. Clair rajone. 

3 mieg. vienos šeimos. Labai ge
ram stovyje. Visi dideli kamba
riai. Gaso šildymas. AUI van
dens tankas. Uždaras porčius. 2 
mašinų garažas. Prašo $11,900.

«
East 123 — St. Clair. Gera 

vieta apsigyventi. 6 k. vienos šei
mos su 3 miegamaisiais ir vonia. 
Gaso šildymas. AUI vandens 
tankas. Su visais baldais. Gra
žus sklypas. Garažas- Siūlykit, 
prašo $11,800.

Hribar Realty
1-0542 Realtor PO 1-4811 

14324 St. Clair

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 

« NAMAMS

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N 

Du h k y r i a i
6712 Superior Avė. HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

GL

GERESNI NAMU statytojai
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab- 
džių patikrinimas Ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.

Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.; HE 1-6352. 
Nakties telef. :-LI 1-4611.
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GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILI IR 

TUO SUTAUPYTI!
Prieš perkant naują ar geres

nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.50 
.'.ž $100 perkant naują mašiną 
ar 67< perkant naudotą mašiną, 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite:
Patlina Mozuraitis, agentas

Telefonas SK 1-2183
.... •

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obetesli

6212 Superior Avenue Tel EN 1-6525 '
Antroji mūsų krautuvė yra

1464 E. 66 Street Tek EN 1-4551
,čia Jūs gausite įvąiriauBią vyną, alų Ir geriadshis mėsos 1 

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

I

I. J. S A M A S JEWELER

Pilnai padengta apdrauda H1 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgiflo. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės | mane telefonu arba asmeniškai.

_____

JAKUBS & SOX
FUNERAL HOMES
■' ■ >, r ■ ■ . ’..

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Dsila E- Jakubs & WiHiam J. Jakubs

Lioensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
* 25 metai simpatingo ip rimto patarnavimo.

6621 EdnaAvenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Street. KE 1-7776
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Sadakcijm, ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 Eaat 71 St., Slevėland S, Ohio. — Telefonas: HEndereosi 
1-6344. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GL 1-3876).
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THE FIELD

ritoriją, j kurią Lietuva, Latvi
ja ir Estija neįeina. Vadinas, jei 
J. A. Valstybių Ambasada Mask
voje kreiptųsi į Sovietų Užsienių 
Reikalų Ministeriją, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos teritoriją lie
čiančiais reikalais, tai okupantai 
tą galėtų interpretuoti kaip tų 
valstybių pripažinimu Sovietų 
Sąjungos dalimi. J. A. Valstybių 
vyriausybė iki šiol nuo tokių žy
gių skrupulingai susilaikė, nes 
tas būtų nesuderinama su jos 
atsisakymu pripažinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos inkorporavi
mą į Sov. Sąjungą.

Tokios padėties ir J. A- Vals
tybių nepripažinimo politikos 
šviesoje keistai atrodo VLIKo 
pasiekeibimas, kad jis esą krei
pėsi ”,.. tiesioginiai ir per Lie
tuvos diplomatus į atitinkamas 
vyriausybes, siūlydami joms 
įtraukti į spaudos pasikeitimą su 
Sovietais lietuvių išeivių perio
dinę spaudą ir išleidžiamas kny
gas, kad jos pasiektų Lietuvos 
žmones.”

Iš pranešimo neaišku kas tos 
"atitinkamos vyriausybės”, į ku
rias buvo kreiptasi, bet aišku, 
kad to neapgalvoto kreipimosi 
bendrininkais padaryti ir Lietu
vos diplomatai.

Iš komunikato nėra abejonės, 
kad į tų "atitinkamų vyriausy
bių tarpą pirmoje eilėje įeina J. 
A. Valstybių vyriausybė, kuriai 
Siūloma derėtis du Sovietų Są
jungos vyrlš-jBybe apie leidinių 
į Lietuvą įsileidimą lyg tai Lie
tuva jau būtų skaitoma Sovietų

Siunčlste*'niąiste: produktus, nanjui ir dėvite* 
Sluntlnia^^JunHiuni^S*valandų Mgyje. 

įteik ienumpkitopakv 
itlniai jtriitetatai gsvtjai 
ijaa gaus* umeniltau 
iltiniai siunčiami su

Ofisas atdaras kasdien nuo, 8 vai. ryto iki 6 va 
šeštadieniais nuo 9 VaL rytofkišvd.po p 

Reikalaukite kai ‘ -------*’
Netoli Pennsi-.-.

įg1'*- 1tųvos gyventojams keliauti po 
užsienius, kad būtų išleidžiami iš 
Lietuvos visokie metrikacijos ir 
mokslo dokumentai, kad būtų 
sustabdyti neteisėti žmonių ka
linimai, trėmimai ir t.t. Yra šim
tai dalykų, kurių VLIKas galėjo 
prašyti, bet tai yra tik pasek
mės nelegalios okupacijos. Svar
biausia ko VLIKas turėtų reika
lauti — tai Sovietų Sąjungos ka
riuomenės ir politinės policijos 
išvedimo iš Lietuvos. Jei tas bū
tų padaryta, tada visos aukščiau 
suminėtos problemos: spaudos 
įsileidimas, aukšti muitai, lais
vas įvažiavimas ir ižvažiavimas, 
Sibiran trėmimas ir kt. savaime 
išsirištų.

Prašydamas spaudos iš užsie
nio įsileidimo, muitu sumažini- 
mox VLIKas save sulygina su 
įvairiais užsienyje esančiais rusų 
komitetais, kurie norėtų, kad jų 
spauda būtų į Būsi ją įleista, kad 
būtų mažesni muitai už pakietus, 
bet kurie neskaito, kad jie Ru
siją norėtų nuo kokių tai oku
pantų išvaduoti.

Kyla klausimas kokiais sume
timais VLIKas prašė šitų sovie
tinių "malonių", o neprašė tik
rojo dalyko — okupantų pasi
traukimo iš Lietuvos- žinoma, 
gal kas pasakys, kad pasitrauki
mo negalima tikėtis, tai neapsi
moka ir prašyti. Bet ar galima 
tikėtis, kad štai VLIKui papra
šius okupantai nutars į Lietuvą 
įsileisti lietuviškąją spaudą, nu
tars sumažinti muitus už į Lie
tuvą siunčiamus siuntinius. Plė
šikiški muitai už iš užsienio tras rengtirtoavo koncertą, kurio 
siunčiamas dovanas yra sovieti
nės santvarkos padarinys, prak-

Daugeliui teko skaityti nese- i 
nai VLIKo spaudai išsiuntinėtą . 
pranešimą apie "naująją veiklą”, , 
kuri pirmu požiūriu gali atrodyti - 
naudinga ir reikalinga, bet kuri ' 
verčia giliai susimastyti. 1

Kaip visiems žinoma, J. A. < 
Valstybių vyriausybė nepripa- I 
žįsta Lietuvos okupacijos ir skai- ’ 
to Lietuvą tebesant nepriklauso- 1 
ma valstybe. To principo laiky- * 
damasi J. A. Valstybių vyriau- i 
sybė atsisako nuo bet kokių žy- ’ 
gių, kurie galėtų būti užskaityti, i 
kad ir netiesioginiu Lietuvos ' 
pripažinimu Sovietų Sąjungos 
dalimi. Tuo tarpu iš Sov. Sąjun
gos vyriausybės pusės ta krypti- ’ 
m i buvo ir yra daroma daug, i 
Vos karo veiksmams užsibaigus ] 
buvo pradėta reikalauti ekstra 
balsų Jungtinėse Tautose labiau
siai nuo karo nukentėjusioms 
"sovietinėms respublikoms Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai.”

Daug kam populiariai galėjo 
atrodyti, kad gerai būtų, jei Lie
tuva turėtų balsą reiškiant pre
tenzijas į reperacijas atsistaty
mui ir karo kriminalistų nutei
simui. Tikrovėje gi okupantams 
rūpėjo ne Lietuvai balso davi
mas, bet tokiu maskuotu būdu 
prakišimas Lietuvos okupacijos 
pripažinimo ir legalizavimo.

Nei J. A. Valstybių, nei kitos 
Lietuvos inkorporavimą atsisa
kančios pripažinti valstybės ant 
šitos meškerės nesikabino — tos 
"labiausiai nukentėjusios- res
publikos” jokio balso negavo. 
Vadinas tuo ke,i;i Baltijos vals
tybių inkorporavimo j Sov. Są
jungą pripažinimo p.ašmuge- 
liuot nepavyko.

Bet bolševikai nebūtų bolševi- I 
kais, jei čia jie būtų sustoję. Jie 
pradėjo leisti gandus, kad Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai esą bū
sią leista išstoti iš Sov. Sąjun
gos, kitaip tariant, joms būsiąs 
suteiktas satelitinis statusas.

. Tokiu statuso "pakeitimu" oku
pantai nieko nebūtų tų šalių 
kontrolės atžvilgiu nustoję, bet 
tikėjosi sustabdyti Vakaruose 
kalbas apie okupaciją ir likvi
duoti dar veikiančias diplomati
nes bei konsularines Baltijos 
valstybių atstovybes.

Vienas kitas mūsų "politikų” 
buvo linkęs ir ant to kabliuko 
kabintis — juk tai pirmi žings
niai, anot jų, į visišką nepriklau
somybę ... Po kurio laiko oku
pantai įsitikino, kad ir tą jų pla
ną J. A. Valstybių bei kitos Va
karų vyriausybės gerai permato.

Pagaliau, buvo bandomas ir 
kitas keliąs. Rusai į savo dele
gacijų sudėtį Jungtinėse Tauto
se ir kitur pradėjo kaišioti savo 
l.atlaižius iš tų šalių, kad esą jie 
atstovauja Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikas. Tam tikslui 
ir Matulis iš Lietuvos buvo at
gabentas į New Yorką į Jungt. 
Tautų posėdžius, kur jis turėjo 
kalinėti "Lietuvos vardu”. Bet ir 
čia ta pati istorija — Matulis 

'buvo pripažintas tik kaip Sovie
tų Sąjungos delegatas ir tik jos, 
bet ne Lietuvos vardu jis galėjo 
kalbėti.

Šia pačia proga prisimintina, 
kad net toks daugeliui paprastu 
atrodantis dalykas, kaip gimimo 
ar vedybų metrikos iš Lietuvos 
išgavimas nėra jau toks papras
tos Department of Statė akyse. 
Visiems tiems J- A. Valstybių pi
liečiams, kurie kreipėsi į Ameri
kos Ambasadą Maskvoje prašy
dami išgauti įvairius dokumen
tus iš Lietuvos, Latvijos ar Es
tijos, Ambasados buvo atsakyta, i 
kad joa konsutarinė jurisdikcijai Prezidentas Eiaeahoweria, paskutinį kartą skrisdamas Iš Waahing 
apima tik Sovietų Sąjungos te-l tono Į savo ūkį, buvo perėmęs | savo rankas lėktuvo kontrolę. I
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pastaruosius du sezonus intensy-i Planuoti koncertai Brazilijoj, 
viai koncertavo didesniuose! Sao Paulo su vietos simfoniniu 
miestuose tarp Clevelando, New 
,Yorko, Toronto ir Los Angeles. 
Koncertai ir pastovus darbas dai
navimo studijoj ją savaip su
brandino ir. prisiminę, kad ir Cle- 
velande Tautinės Sąjungos sei
mo metu jos dainavimą, pripa
žįstame, kad Aldona Stempužie
nė kelia nemažą susidomiejimą 
savo gražia ir gilia daina.

Rugsėjo 1 dieną Aldona Stem
pužienė pirmą. kartą apleidžia 
Šiaurės Amerikos žemyną ir iš
vyksta didesnei kelionei į 'Pietų 
Ameriką, gastrolių iniciatoriai 
yra Kolunttnjos Lietuvių Katali
kų Komitetas bei kun. M. Tamo
šiūnas, kuris ir sumezgė pirmuo
sius kontaktus.

Rugsėjo , 6 dieną Medelline 
įvyksta pirmasis A. Stempužie- 
nės koncertas lietuviams ir ko- 
lumbiėčiams. Gi rugsėjo 16 die
ną Medęllino, simfonijos orkes- 
-----l-.ign^ūavo koncertą, kurio 
viešnia soliste bus Aldona Stem
pužienė.

Dainininkei konip. Budriūnas 
specialiai paruošė savo dainą Ma
no protėvių žemė, kurią prof. V. 
Jakubėnas orkestravo. Aldona 
Stempužienė taip pat gavo iš 
V. Tysliaviepįia gaidas simfo
niniam orkestrui Gruodžio poe
mos Lietuvoj, kuri taip pat bus 
orkestro atlikto. Didėlė siunta 
gaidų jau p&keliui į Kolumbiją, 
kur simfonijos orkestro dirigen
tas Matza susipažins su jomis 
dar prieš dainininkei pasiekus 
Medelliną. ,t

Keli koncertai per radiją bei 
vienas koncertas Bogotoje yra 
numatyti. Kolumbijos Liūtų or
ganizacija veda derybas dėl dai
nininkės rečitalių didesniuose 

kų. Pavyzdžiui, jis galėjo prašy- pirmoji knyga apie Lietuvos et- miestuose, 
ti, kad būtų leidžiama kitų šalių nografines Vakarų problemas, 
piliečiams Lietuvoje lankytis,' Kiek šias eilutes rašančiam žino- 
kad laisvai būtų leidžiama Lie- ma, L. V. S. Komisija buvo su-

Sąjungos integrale dalimi. Taip-, Pikuojamas veik nuo pat bolše- 
gi siūloma prašyti muitus suma-' vikiriės santvarkos Rusijoje {vė
žinti už į Lietuvą siunčiamus dimo pradžios. Sovietinei valdžiai 
(siuntinius. Vienu žodžiu, J. A- 
Valstybių vyriausybė prašomą 
imtis tokiu po1 ūdžio žygių, ntįo 
kurių-ji iki šiol skrupulingai su
silaikė, kad tas nebūtų užskaitp- 
ma Lietuvos inkorporavimo kad 
ir de fakto pripažinimu. '

Jeigu jau Vyriausias Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetas atsisako 
nuo išlaisvinimo rolės, o prade
da tenkintis maldavimu, kad į 
Lietuvą būtų įleista lietuivų lei
diniai iš užsienio, kad būtų su
mažinti muitai už į ten siunčia
mus siuntinius, tai jis galėjo

tai yra didelis svetįoos valiutos 
pajamų šaltinis,., įiįiri labai rei
tingą didžitŲttl inipų iir agen
tą armijai Vakaruose išlaikyti. 
Nuo tų pajamų bolševikai gera 
valia neatsisakyB. Tik paskutinis 
naivuolis gali tikėti, kad jie į 
muitų sumažinimo prašymus 
kreips dėmesį. Jei taip, tai tada 
tik ir verta prašyti vieno ir vie
nintelio dalyko — okupantų iš 
Lietuvos pasitraukimo.

Tame pat pranešime spaudai, 
prie kįtų VLIKo darbų, priski- 

___ _________ __ _____riama ir Lietuvos Vakarų Stu- 
prašyti ir žymiai daugiau daly-' dijų Komisijos spaudai paruošto

orkestru bei radijofone irUio de 
Janeiro mieste kažin ar galės 
įvykti, nes Aldona Stempužienė 
rugsėjo pabaigoj turi sugrįžti į 
Clevelandą dainuoti Azučeną 
Trubadūrų operoj, kurią stato 
Cafarelli Operos' kompanija.

Po šio spektaklio dainininkė 
yra įsipareigojusi dainuoti To
ronte Varpo choro penkmečio su
kaktuviniame koncerte ir yra 
pakviesta dainuoti Sibelį Fausto 
operoj, kurią ruošiasi pastatyti 
Čikagos vyrų choras.

Atsimenant, kad dainininkė 
A- Stempužienė, kiekvienam kon
certui labai stropiai pasiruošia, 
galima suprasti, kiek daug rei
kėjo ir dar reikės dirbti, kad tie, 
visi koncertai, kaip paprastai, 
praeitų gražaus ir atmintino pa
sisekimo ženkle. Bet darbo ji ne
bijo. Tik rūpestingu darbu juk 
ji ir ąavo,dainininkės kelią pra- 
siskynė.

Išvykstant į Pietų Ameriką 
clevelandiečių būrelis jai suren
gė išleistuves. Bet geriausias jai 
išleistuves padarė čikagiečiai, 
įteikę $500 čekį, kurį po $100 su
dėjo: Tautinės Sąjungos valdy
ba, Dr. S. Biežis, adv. A. Olis, 
inž. E. Bartkus ir inž. J. Jurkū
nas.

KELETAS MINČIŲ 
DĖL LIETUVIŠKOJO 

LIBERALIZMO
JULIUS SMETONA

itelogą. Rašykite nutikai ------i^vanųoe gurfinlteįlę stoti** N*wai*e.

Package Expreu Co.
814 Markei

Vietoje galite plgiauaiomia kainomis gentį, medžiagą dndmžiaaM, 
o dar ir kitokią daiktą'tinkamą siuntiniam*.

(Siuntiniai pemiunčlami ro Pareėla te .Jtamia, l*W*»u) '

daryta 1954 m- gegužės mėn. 
New Yorke įvykusios veiksnių 
konferencijos pasėkoje. Į Komi
siją įėjo lygiomis dalimis ir tei
sėmis atstovai nuo VLIK, ALT, 
Liet. Laisvės Komiteto ir diplo
matų. Iš to .pranešimo atrodo lyg 
tai Liet. Vąk. Stud. Komisija 
būtų koks VLIKo padalinys. La
bai panašu į bandymą puoštis 
svetimomis plunksnomis, kurių 
dar net nėra —r leidinys nėra net 
pasirodęs.

Petras Birbyla

Dirvos rugpiūčio 8 d. numerio 
Studentų žodyje atspaustas p. 
Vytauto Donielos straipsnis apie 
"Santarą ir istorinę sąmonę”, ku
riame pasisakoma už lietuviškos 
liberalizmo tradicijos sukūrimą- 
Pasak, autoriaus, tos tradicijos 
pagrinde glūdinti laisvės idėja, 
kuri esanti universali ir kurios 
fone tesanti galima lietuvybė. 
Santaros uždavinys, esą, būtų iš
studijuoti liberalizmą ir jį pri
taikyti Lietuvos sąlygoms.

Autorius pripažįsta, kad San
taros šaknys glūdi istorijoje, at
seit liberalizmo istorijoje, ir vi
sai logiškai siūlo su*ta istorija 
susipažinti. Bet ir pati Lietuva 
turi , šiokią tokią liberalizmo is-
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toriją, ir lietuviškojo liberalizmo 
puoselėtojams pirmoje eilėje tek
tų su ja susipažinti. Ryškiausiu 
liberalizmo laikotarpiu Lietuvoje 
reikia laįkyti 1926 metus, kai 
Lietuvos valstybės vairas buvo 
atitekęs kairiosioms grupėms ’, 
kurios į valdžią atėjo apsišarva
vusios plačiausių laisvių idėjo
mis. Tik tas jų laisvės suprati
mas kartais pasireikšdavo gana 
keistomis formomis. Kai Lietu
vos universiteto studentai susi
rinko į Karo Muziejaus sodelį 
paprotestuoti dėl pernelyg dide
lio lenkiškų mokyklų steigimo 
Lietuvoje tuo metu, kai Vilniaus 
krašte lenkai ėmė masiniai už
darinėti lietuviškas mokyklas, 
tai liberališkoji Lietuvos vyriau
sybė tome studentų mitinge įžiū
rėjo lenkų mažumos Lietuvoje 
teisių j švietimą pažeidimą ir pa
siuntė policiją studentams išvai
kyti. Bet kai gegužės 1-osios 
proga padugnių gaivalai Kaune 
surengė eiseną ir jos vadovai, 
raudonomis vėliavomis nešini, 
liepė praeiviams nusiimti kepu
res ir nenorinčius paklusti ėmė 

' prievartauti, tąi liberališkoji Lie
tuvos vyriausybė nerado reikalo 
pasiųsti policijos tvarkai palai
kyti — tai, rasit, būtų priešta
ravę eisenų laisvės principui.1 
Kažin kuo to visa demonstracija1 
būtų pasibaigusi, jei iš Fredos 
sunkvežimiu atvažiavęs aviaci
jos karininkų būrys nebūtų de
monstrantų išsklaidęs.

šie pavyzdžiai aiškiai rodo, 
kad nekritiškas laisvės principo 
taikymas gyvenime ne tik veda 
į anarchiją, bet ir pažeidžia tau
tos interesus. Nenuostabu todėl, 
kad liberalizmo bandymas Lie
tuvoje nepavyko ir kad jo tada 
paskleisto kvapelio išsklaidymo 
beveik niekas nesigailėjo- Nesi
norėtų tikėti, kad p. Donielos 
siūlomasis lietuviškasis libera
lizmas būtų ano nevykusio ban
dymo pakartojimas.

Bet sąryšyje su p. Donielos 
straipsniu kyla ir kito mintis: ar 
iš viso verta mūsų mokslus ei
nančiam jaunimui tiek daug dė- 

; mesio skirti universalizmui, libe- 
’ ralizmui bei jo istorijai? Ar ne

būtų tiksliąu susikoncentruoti į 
’ lietuviškumo tradicijų nagrinė

jimą, geresnį Lietuvos praeities 
' pažinimą ir nepriklausomybės 

laikotarpio tyrinėjimą? šiuo me
tu, kada,~iš vienos pusės, komu
nizmas mėgina visas pavergtas 
tautas suvirškinti savajame ka
tile, kada, iš kitos pusės, ir ne 
komunistai siūlo visokius tautų 
junginius, kuriuose mažosioms 
tautoms glūdi didelis pavojus 
būti absorbuotoms didesniųjų, 
lietuvių tautos individualybės iš
ryškinimas virsta visų šviesiųjų 
lietuvių svarbiausiu uždaviniu. 
Užtat daroei graudu, kai lietu-

viškasis jaunimas, užuot nukrei
pęs savų akis į lietuvišką Smūt- 
kelį, ima' žvalgytį į švietimus 
dievus, žinoma, atmesti tupis die
vus, kairiųjų intelektualų perša
mus aukštąsias mokyklas lai
kančiam mūsų jaunimui,nėm\ 
lengva. Tačiau jų neatmetąs, ne
galima išlaikyti lietuviškunio.

Santaros eilėse yra auti“’* 
nemaža gabaus HetuviT 
mo, kuriuo mes pai

Santaros eilėse yra sutelkta 
nemaža gabaus lietuviško jauni
mo, kuriuo mes pegrįstaigallhu 
didžiuotis./Tačiau joįnšš*ąl3« 
tuvai bu» tikrai dideli* tUr tiaį 
jei jis visą savo energiją Ir sii 
gebėjimą atiduos lietuviškosios 
tradicijos supratimui ir jos iš
ryškinimui.
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NEWYOBK 
Tradicija virtusi LTA Sambūrio 
ir Korp! Neo Lituaula Išvyka į 

gamtą,
įvyko rugp. 17 d., L. I. New 
Yorke, Gaigalų vasarvietėje.

Nuo pat ryto svečiai užpildė 
sodą ir užėmė stalus medžių pa
vėsyje. Džiugu, kad kasmet ši 
išvyka vis daugiau žmonių su
traukia, o ypač jaunimo, čia su
važiuoja ne tik nevryorkiečiai, 
bet ir iš tolimų apylinkių, kaip 
IJaftfordo, Conn. ir k-

Po bendrų pietų įvyko įvairių 
rūšių sporto lenktynsė, vadovau
jant New Yorko apygardos spor
to vadovui p. Vekseliui.

Bėgimo lenktynes iš jaunimo 
laimėjo Juozas Tysliava, jr.. o iš 
senimo Antanas Senikes. Mer
gaitės lenktyniavo arbatiniuose 
šaukštukuose nešdamos kiauši
nius, šaukštukus įsikandusios 
dantyse.

Tautinio Akad. Sambūrio New 
Yorke pirm, šiuo metu, yra J. 
Jakštas, Korp! Neo Lltuania 
dr. E, Noakas.
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