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NUTARTA DIRVA LEISTI DU KARTUS PĖDSAVAITĘ
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Praėjusioj savaitėj 3. Račiūno Tabor Farm vasarvietėj 
buvo labai gausus ir gyvas judėjimas. Je įprastinių poros šimtų 
vasarotojų teįvyko visuotinas Studentų Santaros suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo virš 100 joa narių, atvykusių iš įvairių JAV 
vietovių. Suvažiavimu visais požiūriais nusisekęs, labai darbin- 

^gas. Apie atitažiąvimą kitame Dirvas numeryje plačiau parašys 
mūsų .bendr ląUr santarietis Saulius šimoliūnas.

; Praėjusi aayaitė ir tautinės spaudos stiprinimo požiūriu 
taip pat iąjbrinė. Toje pačioje-Tabor Fermoje posėdžiavo Tauti
nės Sąjungos Tarybos prezidiumas — Dr. S. Biežis, J. Bačiūnls 
ir A. Olis, Tautinės Sąjungos centro valdyba: E. Bartkus, A. La- 
pinslcas,'j. Paplėnas, J. Jurkūnas ir T. BUnstrubas, Vilties Drau
gijos valdyba — J. Bačiūnus, R. S. Karpius, V. Orintas ir B. Gai- 
džiūnas (V. Rastenis į posėdžius negalėjo atvykti). Taip pat posė
džiuose aktyviai, dalyvavo praėjusių metų Tautinės Sąjungos val
dybos narys Dr. J. Bartkus, Chicagos Tautinės Sąjungos skyriaus 
aktyvus veikėjas P. Vėbras, spaudos technikai patarti iškviestas 
dali. V. Vijeikis. Posėdyje taip pat dalyvavo ponios — Biežienė, 
Olienė, Lapinskienė ir Bačiūnienė.

Jungtiniame posėdyje, išklausius pranešimų ir pravedus 
diskusijas, vieningai buvo pasisakyta:

Tautinės Sąjungos centro valdyba, Tautinės Sąjungos 
Tarybos prezidiumas, Vilties Draugijos valdyba ir kvies
tieji tautinės spaudos klausimams svarstyti pavieniai-at
stovai, apsvarstę tą klausimą'visi vieningai nutarė:

1. Pritarti Vilties Draugijos pasiūlymui leisti Dirvą 
du kartus per savaitę.

2. Dėti visas pastangas sukelti artimiausiu laiku tam 
reikalui atitinkamas lėšas.

3. Kviesti j tą darbą aktyviai įsijungti visas tautinės 
minties organizacijas.

Klausimas realiai apsvarstytas ir padarytas nutarimas. 
Dabar reikia tik jį įgyvendinti. O įgyvendinant į talką turėsit atei
ti vįaį, kuriems tik rūpi, kad tautinė spauda būtų ir dažnesnė ir 
gilesnė. ■ ■

Posėdžio dalyviai- pageidavo;' kad tas, Dirvos sudvigubini
mas būtų pradėtas nuo 1958 m- pradžios. Vilties Draugijos valdyba 
įpareigota tai įvykdyti.

Darbas didelis. Ir jei tik visuB apsvarstytus ir būtinus dar
bus iki to laiko bus galima atlikti, Dirva nuo 1958 m. pradžios 
pradės eiti du kartus per savaitę.
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nūdienio rinkimuose neatrodė 
tikras. Gal kanclerio liga, gal fr 
kjtos priežastye laivo bakėlusios 
Ollenhauerio galimumus išeiti 
laimėtoju. Tačiau daba? padėtis 
jau radikaliai pasikeitusi.

Reikia čia atminti, kad Ven
grijos tragedija nepaprastai sti- 
krėtė Vokietiją ir jos gyventojai 
tuos krauju persunktus įvykius 
žymiai skaudžiau pergyveno už 
savo gerbūviu susižavėjusius 
amerikiečius. Vengrija buvo nau
jas įrodymas, kad būtų sunku iš 
sovietų susilaukti bet kokio pa
lankumo pravesti laisvus rinki
mus ir sulaukti apjungtos Vo
kietijos. Taip pat ir kiti įvykiai 
bei nuolatinis vokiškojo gerbū
vio kilimas yra tie varykliai, ku
rie vokietį balsuotoją privers 
balsuoti už tą energingąjį, jau 
82 metus einantį "senį" Konra
dą.

Ligšiolinėje rinkiminėje kam- ........ . ........ ............. ..... ...
panijoje krikščionių demokratų ja, kad vokieįHąį eventualiai pa-

rpasiryžęs toliau 
ryšių su Va- 

Bvo jis nelaiko 
Ikiu Kremliaus 

J kad Nikita iš- 
f 'kaip vienerius 
damas nemažos 

įjos, kancleris pa- 
idp'krašto apginkla- 
ri0kutų savo pa j ė 

___ ,Sįriįiink!ii. Kaip ir 
kiekvienas./pąfcrįotas vokietis, 
Adenaueris ripkta rytų ir vakarų 
Vokietijų apjungimo, tačiau nie
ku būdu neantlkĮĮįHu sovietų sta
tomomis aąiygisriJs-

Asmenybė—~-daug reiškiąs

Kanclerio poįįtinis priešas ir 
Vokietijos socialdemokratų va
das Erich CRlfenhaueris savo 
priešrinkiminėją-kampanijoje ne 
tik piešė nhų^gtominio sunai
kinimo vaizdą. Jis dar reikalaų-

Prezidentas Eisenhoweris, tempiantis Sirijos krizei, taip pat

V. RIMVYDAS

Politiniai klausimai— šalutinis dalykas rinkikų nuotaikose. — 
Vakarui1 no ri ir yra įsitikinę kanclerio Adenauerio laimėjimu ši 
sekmadienį. Daug lemia krašto gerbūvis ir paties Adenauerio 
asmenybė. — Pasaulio dėmesį traukia galimas Adenauerio įpė

dinis, gynybos ministeris Strausą.

unija rinkikų masėms vis kišo 
mintį, kad rinkimų pagrindinis 
klausimas esąs krikščionybės lai
mėjimas prieš komunizmų. Tuo 
tarpu socialdemokratai prieš rin
kikus vis iškeldavo būsimo ato
minio karo ir krašto totalinio su
naikinimo baubų, jei... jie ne
balsuotų už tariamai gero kraš
tui geidžiančius socialistus. Ta
čiau tikrumoje rinkiminiai šū
kiai, kaip paprastai demagogiš
ki, nes nei vokiškieji socialdemo
kratai nėra komunizmo draugai, 
nei Adenauerio vyriausybė nėra 
koks JAV valstybės departamen
tų opozi
cija.

Viena tėra aišku, kad jokia 
opozicinė vokiečių partija nesu
gebės nurungti krašte žydinčio 
gerbūvio. Juk vakarų Vokietija 
jau baigia išstumti britus iš jų 
ligšiol turėtos trečios vietos pa
saulinių galybių tarpe. Savo pra
moniniu pajėgumu, valiutos tvir
tumu Vokietija jau virsta antrą
ja, po JAV, stipriausia vakarų 
pasaulio pajėga. Gyventojai so
tūs, pakankamai turi mėsos (pa
gal kancleriu paskelbtus duome
nis 1949 metais vokietis viduti
niai sunaudojo 16 kilogramų mė
sos, o praėjusiais metais jau 70 
kg.). Taigi, tik gerbūvis, bet ne 
taika ar šiaip politiniai klausk 
mai dominuoja vokiečių rinkikų 
nuotaikas.

sitrauktų iš NATO. Jis norėtų 
neutralios Vokietijos tarp sovie
tų Ir Vakarų, jhtpasiryžęs griež
tai uždrausti ląlkyti atominius 
ginklus Vokiietijps žemėje ir at
šaukti naujokų šaukimą.

Negalima būtų teigti, kad šios 
pažiūros nerastų šalininkų. Ne
abejotinai, ir nąeeniai sovietų iš
sprogdinta rakąta papylė kiek grebiu apskriejo pasaulį, 
vandens socialistų rinkiminiam 
malūnui. Labs(|^|limas dalykas, 
kad socialistai - šiuos rinki
mus į _ , balsų, kaip
1953 m. tačiau^, liepiančios deš
ros ir dytos kraut u-
VlSr' 'daugiau

« ( BirinMs , j Mą pc»l- >

Sj sekmadienis rugsėjo 15-ją, į Klausimas kas laimės: Aden
J _____ i_______ xi.xx:__ j__________ i___ a..vakąrų Vokietijos gyventojai ei

na 'prie Urnų ir . tą dieną balsavi
mo duomenis atidžiai seks ir Va
karai; ir Rytai.’-
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štamu dirvos 
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nepraleiskit neperskaitę lpn- 
kų ląikrąštlmricų palankų 
lietuviams. rašinį ‘’Septyni 

**;- spausdi- ! 
namą^pst. '.' '/ ’’ ’ ’ " '

. ,s .

Nepraleiskit ’ neperskaitę 
viso S pri^ kur geriau sUsi- 
palinsit su'Tautinio Sąjū

džio vadovybe ir Vasario 16 
ginuumijos Reikalais. .

|4Nejnralri8kit įdomių pasa- 
kojirnų pradžios — Vokiečių

spausdinamų 5 psl.
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Arkanao gub. FaubUs drąsiems ėjimas prieš negrus, neturi ir atos
togose ramybės- Nuotraukoj prez. Eisenhoweria Newport, R. I. 
Greta jūrų kapitonas E. P. Aurant ir spaudos sekretorius J. 
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RAKETŲ GAMYBA SPARTINA 
GINKLAVIMOSI VARŽYBAS

Pralenkė Maskva ar nepralenkė tarpkontinentinių 
raketų gamyboje?

VISUR
■ • IšVsngrijoo ąUjąafou žfatiM

sako, kad ten, nuo šių inetų pra
džios iki rugpiūčio 1: d- buvo nu
žudyta arba mirtin nuteista 2000 
vengrų patriotų. Kalėjimuose 
laikoma virš 25,000. politinių ka
linių. Virš 12,000 vengrų išsiųs
ta prievartas darbams į Rusiją.

• Rusai Vengrijoje dabar lai
ko gerą! ginkluotą didelę savo 
kariuomenę. Jos skaičiai-siekia 
iki 100,000 karių.

• Rusija vykdo atominių gink-
tų bandymus. Naujas išsprogdi
nimas įvyko prieš keturias die
nas. ■ _

» Jungtinėse Teutone JAV ir 
35, kitas tautas paprašė, tari 
Vengriją būtų išlaisvinta iš 
Maskvos priespaudos ir galėtų 
vesti savistovią politiką.

A* •
" • Egipto Nusėstas pirmą kar
tą aiškiai pasisakė,, kad jis pa
tenkintas Sirijos įvykiais. Esą 
tik tuos įvykius iškraipančios 
JAV, kad suardytų arabų vie
nybę. ,

R!'

ABTOUĄ PADĖTIS
Sirijoje

i
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Rugpjūčio 26-ją prieš vidur
naktį sovietų Tass agentūros pa
skelbtas pranešimas apie sėk
mingai išbandytų balistinę tarp- 
kontinentinę raketų stebėtinu

lais pavaizdavo skriejančias ra
ketas ir padėjo didelį užrašų — 
"Doroga v kosmos” (kelias j 
kosmų). Tikrumoje betgi, mūsų 
manymu, tas užrašas turėjo žy
mėti "Doroga v propagandų”, 
nes iš tikrųjų, su šiuo raketi
niu propagandiniu ginklu sovie
tai skris per visus likusius šių 
metų mėnesius, o gal dar ir il
giau.

šiaip ar taip, bet tas raketinis 
triukšmas dar vis nenutilsią. 
Neabejotina, kad jis skatins dar 
didesnes ginklavimosi varžybas.

Jau antras kartas, kada sovie
tai pasiskelbia išbandę patį bai
siausių ginklų. Sdniau nemalo
niai vakarus buvo sukrėtusi ži
nia apie Kremliaus rankose tu
rimų atomo, branduolinę bombų, 
0 dabar...

Jei valdžios ir kariniai šio 
krašto sluogsniai ėmėsi tirti rei
kalų, aiškinti sovietinio prane
šimo patikimumų, tai viešoji nuo
monė čia, Europoje ir kitur, tie
siog pasinėrė spėliojimų, nuo
gąstavimų bangose. Daug kas 
įžiūrėjo net artimų pavojų va
karams, kiti metėsi į kritikų, 
priekaištavimus (girdi, kaip pik
ta, kad amerikiečiai vėl atsilie
ka nuo Maskvos, vėl jai atiduoda 
pirmenybę, na ir ... ateity pri
artina jos laimėjimų).

Abiejuose kontinentuose pra
sidėjo raketinis triukšmas. So- 
vietijoje gyventojams paveiks
lais ir žodžiais kalama į galvų, 
kas tai per paukštis tos raketos, 
o jankių žemėje sovietinis iš
sprogdinimas sukėlė eibes kalbų, 
nors gyventojai jau nuo seniau 
buvo apšviesti apie raketas. Apie 
gamybų nesidrovėta žmonėms 
plačiai rašyti ir girtis spaudoje, 
žinoma, nemažam sovietinių šni
pų džiaugsmui ir didelei naudai.

Ne visi atkreipė dėmesį, kad 
sovietams paleidus į aukštybes 
tarpkontinentinę raketų, tuo pa
čiu metu jie išsprogdino ir pir
mos rūšies propagandinį ginklų. 
Savo žurnale "Soviet Union” 
(rugpiūčio mėn. laidoje) sovieti
niai propagandininkai paveiks-

LENKAI AMERIKOJE
• r

Lenkų-amerikiečių kongresas 
paskelbė savo apskaičiavimus, 
kiek 1950 metais .lenkų buvo 
Amerikoje- Kongreso skaičiavi
mu tais metais iš 150,697,361 
gyventojo Amerikoje buvę 6,- 
372,000 amerikiečių lenkų kil
mės, kas sudaro 4.25',i visų 
JAV-bių gyventojų skaičiaus. 
Daugiausia lenkų gyveno New 
Yorko valstybėje — 1,230,000, 
Illinois valstybėj užėmė antrų 
stybėj esu 787,000 lenkų kilmės 
gyventojais, Pennsylvanijos val
stybėj esu 787,00 lenkų kilmės 
žmonių. Lenkai Amerikoje šiuo 
metu turi 8 dienraščius ir 25 sa
vaitraščius.

Vokiečiai — raketų pradininkai
Karvedyboje raketos — nauja 

ginklo rūšis, tačiau kitokioje 
| formoje jos jau žinomos nuo se
niausių amžių. Pradžioje buvo 
kovota akmenimis, vėlesniais lai
kais imta leisti strėles, dar vė
liau artilerijos sviedinius.

Antrajam pasauliniam karui 
karui einant prie pabaigos vokie
čiai tikėjosi karų laimėti su savo 
V-l ir V-2 raketomis ir jau buvo 
suskubę su tuo, dar pakankamai 
neišvystytu ginklu, pridaryti 
daug žalos Anglijai.

Vokiškas protas su jo išradin
gumu visuomet imponavo vaka
riečiams, tad nestebėtina, kad 
karui pasibaigus sovietai su 
amerikiečiais pasistengė pasi
grobti vokiečių mokslininkus ir 
juos nusigabeno į savo kraštus, 
suteikė geras pragyvenimo sų- 
lygas ir "paskatino" prisidėti 
prie raketų gamybos.

Galima teigti, kad nuo karo 
pabaigos (1945 metų) sovietai su 
JAV ėmėsi karštligiškai, nesigai
lėdami kaštų, tyrinėti raketų ga
mybų, eksperimentuoti ir pa
siekti, kad raketa galėtų virsti 
rimtu ir patikimu ginklu. Galė
tų su atominiu kroviniu nuskris
ti tūkstančius mylių ir žmogaus 
nevaldoma sugebėtų tiksliai 
smogti priešo teritorijoje.

Prasidėjo lenktyniavimas, jos 
pradėta gaminti įvairiausių rū
šių, tačiau didžiausias dėmesys 
skirtas toms raketoms, kurios 
galėtų sukarti daugiau kaip 1000 
mylių, nes tik tokios būtų svar
bios kilus karštajam karui tarp 
sovietų ir amerikiečių.

I

Pastarioeiomis dienomis padė
tis Vid. Rytuose tiek paaštrėjo, 
kad preaidentas Eisenhoveris iš 
savo atostogų Nevport, R. I. tu
rėjo skubiai vykti į Washingto- 
ną.

Daugiausia rūpesčio sukėlė 
pranešimas apie labai rimtą pa
dėtį Vid. Rytuose, L. Henderao- 
nui ąpsiiankius Turkijoje ir li
tuose kraštuose.

Praėjusią savaitę Valst De
partamentas Washingtone, pa
reiškė nuomonę, jog Sirija, pa
gal turimus duomenis., gali rim
tai, grfaty kaimynams ir visa 
Vid. Ryt* Baugumai. Sekreto 
riuą Dųlles praėjusios savaRta 
pabaigoje riešai paskelbė pzezi- 
danto Rūenhowerio, taigi JAV-ių 
nusistatymą reikalui esant rišo* 
mis priemonėmis ginti Sirijos 
kaimynus ir drauge pareiškė 
viltį, kad tarptautinis komuniz
mas neįvels Siriją į betkokius 
agresyvius žygius.

Po visų pasitarimų Washing- 
tone, JAV vyriausybė nutarė pa
skubinti ginklų siuntimą Jorda
nui ir Libanui — oro keliu, be to 
laivais - Turkijai. Pirmadienį 
Jordano sostinę AsegUmąJaįlJMš- 
siekė ašluoni JAV trasiai
lėktuvų) su ginklais. Jor 
milionų dol. vertės ginklai Rimą 
pažadėti dar anksčiau, buvusios 
Jordane krizės metu.

Kai JAV pareiškė savo susi
rūpinimą ypatingoj Jordano ir 
Lebano saugumu, galimais agfe- 
sijos žygiais iš Sirijos, tai pati 
Sirija, ris toliau šaukdama, kad 
ji nesanti komunistiška, atvirai 
apkaltino JAV-ea tarint agresy
vius tikslus prieš Siriją. Esą 
Amerika pasirengusi pulti Siri
jų — šitaip paskutinėmis dieno
mis skelbė Sirijos oficialūs sluog
sniai ir jos spauda. Tuo tarpu 
NATO vardu jos sekretorius 
Spaak pareiškė, kadšieji organi
zacija ginsianti Turkiją, jei toji 
būtų užpulta Sirijos.

Sekmadienio vakarą ir Maskva 
per savo radiją ir spaudą jau 
pradėjo propagandą prieš JAV, 
apkaltindama šias tariamai agre
singais žygiais prieš Siriją. Da
bar beliktų, kad "besigindama** 
Sirįja, Maskvos remiamą, iųrttų 
pulti Jordaną ar kurį kitą kai
myną.

Visą padėtį komplikuoją dar 
tai, kad Amerikai pradėjus siųs
ti ginklus arabų kraštams, pasi
juto nesaugus ir Iaraeįjs. Bet ir 
jis gavo patikinimą, kąd užpuo- 
limo atveju JAV nebūtų čia abe
jingos ...

Granitinis šaltojo karo blokas
JAV vyriausybė jau iš anks

to džiaugiasi galimu kanclerio 
Adenauerio laimėjimu- Kaip gi 
nerūpės šio krašto politikos vai
ruotojams "senio" laimėjimas, 
jei visa vakarų šaltojo karo stra
tegija atsiremia į kanclerį, lyg 
į granitinį blokų?

Adenaueris vienintelis vakarų 
vyras, kurio pažiūros taip su
tampa su Baltųjų Rūmų nuomo
nėmis. Meskime žvilgsnį į tas 
pažiūras —

auerio krikščionių demokratų 
unija ar Ollenhauerio socialde
mokratai, nepaprastai svarbus 
Kremliaus vyrams su Nikita 
Chruščiovu priešaky, šis pasta
rasis dėjo visas įmanomas pa
stangas sumažinti Adenauerio 
laimėjimo galimumus.

Neseniai įvykusi Nikitos ke
lionė į rytų Berlyną, be kitų 
tikslų, turėjo laimėti komuniz
mui daugiau draugų. O kas gi 
įvyko? '
-. Chruščiovui dar neatvykus 
Vokietijon, iš sovietinės zonos į 
Vakarus vidutiniškai kas savai
mę/pabėgdavo 2,000 vokiečių. 
>Matyt, nepaprasto.' Nikitos' pa
trauklumo dėka jam išVykua at
gal j Maskvą po savaitės tas bėg
lių skaičius pasiekė jau 6200...

Tat jau pakankamai geras įro
dymas, kad suskaldytos Vokieti
jos simpatijos toli gražu ne- 
krypsta Kremliaus link. Bet gal 
jos daugiau reiškiamos sėcialis- 
taigai jų; laimėjimas galimas 
ftT-DBt. užtikrintas?, .
i Ligškdinial iduomęnys duoda 
nęigfrmą atsakymą,

'■^prieš'- ^rietą. mėnesių

NAUJA STUDENTŲ 
SANTAROS VADOVYBĖ

Studentų Santaros suvažiavi
me Tabor Farmo.ie išrinkta nau
ja vadovybė.

Valdybon išrinkta: V. Adam- 
kavičius, G. Gedvilą, V. Vaitai- 
tis, D. žygaitė ir R. Vaitys. Re
vizijos komisijon išrinkta: H. 
žibąs, D. Modestavičiūtė ir A. 
Vaitaitis.
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hlh* 25 milionus tonų plieno. Tai beveik 2 
ufcoj- plieno fabrikai prie Duesburg-Ham-

j.
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Dviejų rūšių raketos
Ne visi dar susipažinę su ra

ketų srity naudojamais termi
nais. Pv?., kuo skiriasi balistinė 
raketa nuo vairuojamosios (gui- 
ded) raketos ?

Balistinė, vadjnama ir tarp- 
kontinentine,'raketa tavo kelio
nės ilgiausią laiką skrieja erdve,

panašiai kaip artilerijoe sviedi
nys. Pirmuoju skriMąų MrWa 
ji dar pH būti ta
čiau motorams sud«||ar'ip'aakri- 
tus, toliųu skrieja pati nfcnta. 

nite kiekiu. toji MMk atjoja
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Dr. S. Biėžis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 Wrtt 63 St.
VAL.: 1-3 popiet Ir 7-8 v. vai. 

Trežikd. ir sekmed. ofisas uidaryUe. 
Settad. tik nuo 1-3 vai. popiet.

RCzid. 3241 W. 68U1 PLACB

Į būsi daugiausia laimėjęs ir hitP
1 kas tau priekaištų negalės pada
ryti.”

Amerikos
menę sesijos j 
tu sveikino ėi 
štitucijų bei „ ....
Vų. Lietūvok TdhSiiiiĮK dr. i*.

Tel. offk'o EVerftlade 4-737* 
Tel boto GRaeeland 2-t203 
0r. Jiiehdi* fiiirtkuš

GYDYTOJAŠ IR CHIRURGAS 
Norveet EeUcai Center 

2336 West Chicago Avė 
Chicago 22, Iii.

V Al.: 1-3 :Š0, 6-8:110 p. p., plrmad., 
aiitrad., taįUirtiui., penktad., 
Tik ioaitirta trečiadiėniab.
11-2 p. p. ŠtftadietiUia. 
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MAkėUTli
yra pats Sėhliiūsias Atnerikm 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vienų mėnesį — yra gkūšiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
kkftltbmas 8tt malonumu.

melin'4 prėnume-
lrata $3.Ū6. ...........
4 Matrgtlčio adrtųas: 6J5S So.1 Daužvardis Shvo sV 
WėMėm Ave« Caieage* HL ryškino ypačiai du r 
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LKhuanlan Weekly, publhhed by 
American Lithaanian Presą i Radio 
Aaa’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 E*st 71 St., Cleveland 8, Ohio.

Telephone: HEnderson 1-6344. 
Uaued in Clevelapd every Thunday. 

Editor: Balys GaidiiOnaa.
Entered aa Second-Class matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
Under the act of March 8, 1878.

Subscription per year in advanee: 
iii the United Statei — *6.00 in Ca- 
nada — *5.50, elseWhere — *8.50.

Single eopy — 10 centą.

Balys

Liaijdmmkų veteranas ieikb teisybes -
■t*—“"* ★ W— n mntti

ir Radi 
1272 E

• Tel 
išeina

Red
Iregis 

a tuntą 
landė pŠ**l 1

* AifeHkort LB vaidybos biieia- 
tyva jiartngtoeios lituanistinės 
frišjrrilSita šeštadieninei ' pra

virai fr augštesniajal mokyklai 
'Jai HŠįte'dsdtatos. Jos heihoka- 
rtal siunčiamos toms mokyk
loms; kūčios yra Bendruotnenės 
Centro. Valdyboje įsiregistravu
sios. Kjtos mokyklos, norinčios 
programas gauti, tūri' kreiptis į 
CV narį šribtiipuf: Ig. Matėnas, 
133$ Eį 84 Št.i ciėvėlahd 8, 'Ohio. 
Privatūs asmenys, hobį progra
mas gšutiį kačtu šibhČia ir po 
vienų dolerį už pradžioj ir iaugš- 
tesniųjių mokyklų programas at
skirai. Programas spaudė Dirvos 
spaustuvė.

i • y

• Vokietijoje.riigpiūriėS: d. 
inž. A. Ftmkaa, PtdaMofwPjn- 
nebergOikap&tėše.
• (sks) |To jūrų

v 7!’-.
...... sąstato ir bylą nutraukdamas

\ i ( 
ęs Ubu

■ Esame geri įmonė*'ir liaudinin
kai: Priima&e kiekvieną be pa- <• 
tikrinimo. Tfaf ne pirmoji mūsų. 
nelaimė. •i’*'. • -.vTū

Yra žmonių, kurie per jėgų 
stengiasi išsinerti iš savojo lie
tuviško kailio. Jie, kaip išmany
dami, puošiasi svetimomis plunk
snomis, numoja ranka į visokius 
lietuviškus parengimus, jų nepa
tenkina joks lietuviškas laikraš
tis, jie tarsi per prievartų.sten
giasi numirti lietuvybei.

O vienok taip neatsitinka. Sa- 
vųjį dvasinį turtų degindami ki
to nepajėgia} susikurti. Patys 
savo turėtas šaknis nusikapoja, 
bet naujas išleisti jau nepajėgia 
ir taip pradeda merdėti. Dar bū
na gerai, kol už tas nukapotas 
tautines šaknis pelnosi didesnį 
duonos kųsnį, bet kai suspaudžia 
sunkesnė valanda, žiūrėk, ir to 
mandrojo akyse pasirodo gailes
čio ašaros. Ašaros bėglio, bėgu
sia nuo savo tautinio kamieno ir 
niekur nepabėgusio.

Į redakcijų dažnokai užeina 
senukas lietuvis, kurio saulėlei
dis jau ne už kalnų. Ir jis kadai
se, kaip pats pasakoja, norėjęs 
kaž kur iš lietuvių tarpo pabėg
ti, pasidaryti tikru ameęikiėčip, 
nfet airiu buvo susigundęs btrti,

— Taip, senukas pasakoja, bė- 
gau nuo tų lietuvių, o kai am
žiaus našta pradėjo slėgti, kai 
mano šeimos nariai išsiskirstė 
kur kas sau, kasdien mintimis 
grįžtu ten prie Dubysos, kasnakt 
sapnuose matau anų dienų bro
lius artojus, girdžiu padubysials 
girdėtus šimtus lakštingalų bal
sų, girdžiu į pamiškes atsilie
piančių mergaičių dainų, susl- 
graudenu it Apverkiu savo klai
das.

Bus panašiai ir su dabartiniais 
mūsų naujaisiais ateiyiais, kurių 
dalis, net aukštuosius mokslus 
išėję, pasipuošė syetimomis 
plunksnomis. Ir jie vienų dienų 
išgirs tokį pat šaukiantį balsų, 
kokį girdi ir tas, mano minimas 
senukas, bėgęs nuo lietuvių ir 
niekur nepabėgęs, vertęs kailį į 
amerikiečius ir airišįus, kol pa
galiau pastebėjęs, kad jis visviep 
tėra lietuvis, lietuvis nuo Duby
sos pakrančių, amžiaus saulėlei
džiui atėjus norįs ten nunešti 
nors savo pelenus.

Bus panašiai ir mums visiems, 
kurie keliaujam per svetimas že
mes, kurie geriau ar blogiau sve
timuose kraštuose Įsikuriam. Tė
vų žemės ilgesys mus nepaleis 
niekad, andai mintos pėdos tė
viškės laukuose visad kvepės 
beržų ir pušynų kvapais, vilios Ir 
gundys grįžti namo. Ir vien tas 
ilgesys, nekalbant jau apie iš tė
vų žemės išsineštos šventos pa
reigos tesėjimų, mes tuTimfc rim
čiau susirūpinti savo kasdienine 
lietuvybės duoklė. Turime rim
čiau atlikti visas pareigas, ku
rios mūsų žemei gali padėti grą
žinti laisvę, o mums patiems iš- 
sivadavinių iš .lydinčio' ir lydė
siančio ilgesio.

Šia proga gerai atsimenu mūsų 
tauraus lieUivio A. Olio žodžius, 
pasakytus Clevelande, minint 
Dirvos 40 metų sukaktį: "Nebū
si geras lietuvis, nebūsi ir geras 
amerikietis. Bėgsi nuo. lietuvių 
—- viųvien nepabėgsi. Būk kas 
esį. Atlik sąžiningai visas parei
gas, kurias tik šis kraštas užde
da ir dirbk saviesiaiflB, ,^įatysi,

e
Pradedame eilę rašinių apie 

vokiečių slaptųjų žvalgybų ant
rojo pasaulinio karo metu. Atei
nančiuose trijuose Dirvos nume
riuose bus supažindinama, kaip 
tia slaptoji žvalgyba veikė — jos 
struktūra bei veikimo metodai. 
Toliau sekš penki skyriai, kaip 
ta žvalgyba veikė atskiruose 
kraštuose. Pabaigai bus supažin
dinta ir su viena kita tos žval
gybos garsenybe.

Tikimės, kad skaitytojai, ku
rie tokios apimties rašinių pa
reidavo, bus patenkinti. Ne tik 
patenkins savo smalsumų, bet ir 
šužinos, kad paskutiniajam pa- 
iaiiiiniafn kare karinė žvalgyba 
buvo labai toli pažengusi. Bet ly
biai ir jos sekimas hė kiek ne- 
Atsilikęs. Todėl ir didžioji dalis 
tų žvalgybos agentų, kaip ir ank- 
Atyvesniuoše karuose, negalėjo 
išvengti kartuvių.

i t, i

du nri vaitn^v 
pavad. iR- Namikks jachta Budys 
III šių vasarą iątįiko ilgą (kelipftę 
Kanados it1' JAV vandenimis, jiįf 
nuburiuota apfe lOOO'niylių. šio
je kelionėje laįdąnkyti Roehester,; 
;Oswėgo, Kingston, Montreal, 
,Ottawa, Porti Hopc ir; kt. mies
tai. Iš Torontu, išplaukta liepto 
27 d., o grįžta rugp; 18 d.. Tai 
esųs gražus įnašas Lietuvos bu; 
riuę(ojų istorijon.;

-r______ • Boguckiėiil Stasė, gyvenanti
* Ltetiitfę AktafeWnid' ■ Karolinos ir Uršulės Bubelėvi-

Sos buvo ištekėjusios ūž 
’eČįukonių, Kilusių ntto 
klj.' Adresus pranešti 

Dirvos tėdal^ai. u
• Paieškomas 'Vytautas .Pečiulis 
s. Vinco, gimę*-; Rūdininkų km-, 
Kalvarijos valsč., Marijampolės 
apskr. Ieško brolio duktė Nijolė 
Pečiulytė-Piliponienė įš Sibiro, 
žibantieji priųneškit — Stasė 
žiedonienė, 6J9JE. 115th Street, 
Cleveland 8, Dnio. 1 1

• t : •
— ne tik mūsų,vidaus politikoje, 
bet ir bendrijoje valstybinėje 
orientacijoje. Mes dar neturime 
vieningos nuomonės dėl Lietuvos 
valstybės buvimo ar nebuvimo. 
Todėl vieni sakome, kad Lietuva 
yra, o kiti — kad jos nebėra. 
Vieni, rašydami laiškus į Lietu
vą, adresuojame juose Litnuania, 
kiti — Lithuaąia SSSR. LietuYa 
laisvės neteko, bet joe okupaci
jos nei Ameriką, nei kiti laisvieji 
kraštai nebepiįipažįsta, kodėl gi 
Amerikos lietuvis turėtų adre
suoti Lietuvon Raišką Lithuania 
SSR, jei tokios, valstybės Ame
rika nežiny įįrbficialįai nepripa
žįsta? Ląisvaąįjr skoningas lie
tuvis i)etų$‘? igįunti; Krelnliaus 
primestų sAvOKų; LietuVoh siun
čiami laiškai turi būti adresuo
jami tik LitHuiBa.

Antrasių klausimas — tai mū
sų jaūnimd priplėms. Ja rūpina
si ir sielojasi įvairūs veiksniai. 
Antai. Michigahb universiteto 
prof. James J. “firenhan skelbia, 
kad 42.3%' Višų nusikaltimų 
Amerikoje yra padaromi ^jauni
mo iki 18 metų amžiaus, itad be
veik pusė (47-8%) tų nusikalti
mų yra atliekrtriia vaikų iki 15 
metų amžiaus.’Jib Siūlo tėvams, 
mokykloms, bilžhyčiai ir ben
druomenei skirti daugiau dėmė- 
šio jairtiiino atikISjiffttii' — jo 
moralinės ir vįsflOTheninės atsa
komybės diegimūi. šilas patari
mas, aišku, tinlfti Ir mnme, lietu
viams. Ir mūBų'jdtiiiimas yra ap
gailėtinai apletidtt kaip tauti
niu, taip ir aukdėjiiho požiūriu. 
Mes neturime ,nei patalpų jam 
koncentruotis, .(nėi programos 
jam auklėti. Neorganizuotas jau
nimas Elaškbši ' po' įVaifUs 'kam
pus K tėsireriki Ik į ŠOltilį sa
les. Niekam kitam intereso jis 
neturi, šiam Ęmfclnjam .reika
lui reikėtų sudaryti jaupimo ko
mitetų arba $eko ne
darydami, daug neteksime, kaip 
netekome praeitųjų.1 1 '

los, norinčios•. ’ n u • < I >

Sambūrio Chicagoje gegužinė 
(vyksta š. rt. Vugš^jo’iS d. Chi
cago Heights "Sauk Trail Woods 
Soūth” aikštėje. Visi sambūrio 
nariai su draugais bei pažįsta
mais kviečiami .gegužinėje da
lyvauti.
• Čikagos ir apylinkės lietuvių 
organizacijų vadovybėms ir na
riams pranešama, kad Čikagos 
Lietuvių Tarybos metinė konfe
rencija įvyks š. m. lapkričio mėn. 
17 d., sekmadienį; 1 vai. 30 min. 
p. p., Lietuvių Auditorijoje (3137 
So. Halsted St.), didžiojoje sa
lėje.

Organizacijų vadovybės yra 
prašomos šiai konferensijai 
rengtis ir savi) parengimų tuo 
metu nedaryti.

konferencijos programa bus 
paskelbta vėliau.
• Valstiečių liaudininkų suvažia- 
v irti e Niagara Falls, kaip skelbia 
Naujienos, dalyvavo 25 asme
nys.

čiūtės. 
brolių

ros buvo ištekėjusios ūž

•VaUliečfcLLii 
narėmis', s) 
fijdne paša
4 ;d.
pęąėdyje. pradėjus svarstyti 
LVLS kandidatų. j Vilką reikalą, 
išgijo Jęlaūšin&Ei apie H? Blazą, 

gKlinia rinkti K. Bia- 
ftą, apie kuri Laupiriaičlo' knygo- 
ijej'lAį kafūriū0 yla parašyta nė- 
graŽių dalykų

... paąlmlaū' H.' BlazuT paaiš
kinti (X-K-tul, kaip yra tikreny- 
bėjK,J

• ...M. Bįažūs kątėgori&kai ir 
piktai atšaki,1 kad jokio paaiški- 
niino.G. K-tul1 bedarys ir pareiš
kė, kad. nuirta šavd kandidatūrą 
j VUkų ir atsisako'IŠ S^to gen. 
sekr. pardigą. Tuo ir baigėsi po
sėdis, LVLS afstovai į Vilką he- 
buvb Išrinki. 'Po dviejų dieni), 
spalių 4 difehą, H. Blatas parašo 
skundų Garbėd Teismui prieš 
minę, kuriame nurodo, kad is- 

. terihėje M. Laupinaičio knygoje 
, "Aš kaltinu" primetami jam 

veiksniai ir dialogai yra grynas 
pršširtanymas ir nuogas šmeiž
tas ...

... prašo LVLS Garbės Teis
mų iškelti Jonui Makauskiui by
lų... , ■

... 1956 m. liepos 7 d. Garbės 
Teismas, išnagrinėjęs H. Blazo 
skuūdų prieš Joną Makauskį, nu
tarė bylą nutraukti. Garbės Teis
mas, neradęs nusikalstamojo

nežinomu ir nų^tprantamu būdu 
(dar buvau C- K-to nariu) H. 
Blazas pateko į. Vlikų ir net jo 
prezidiumų. Visa, kas aukščiau 
pasakyta, turėdamas omenyje ir 
tai, kad lj Garbės Teismas bylų 
nutraukė, ^) "Dirva” patvirtino 
LaupinMičio teigimus apie H. 
Blazų, 3) į visus tuos klausimus 
įsimaišė tūla* "Jobas Putvys", 
4) reikalų ir H. Blažų pažįstan
čių žmonių nuolitiniai priekaiš
tai liaudininkams, 5) dėl H-Bla 
20 buvimo Vilko prežididme ne- 
pagfirbų Vilkui ir 6) lietuviška 
pareiga vadovaudamasis, nuta
riau Šitų Mausimų kelti Centro 
■Komitete ir prašyti tuojau at
šaukti H. Blazų iš Vilko ir lš- 

; jungti iš LVLS C. K-to it narių
, tan>o, ries tokios praeities žmo- 
. nėė, kaip H. Blatas, neturi būti 
i ne tik vadovybėse, bet ir narių 
, tarpe. Kovo 28 d. padaviau C. 
i K-tui papildomų raštų apie H. 
. Blkžo veiklų nacių Vokieti jot 

okupacijos metu;..
... Per visus Lietuvos laisvės 

metus H. Blazas bei su Varpinin
kais, nei su Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sųjūhga ir jų spau
da jokio ryšio neturėjo. Jis atė
jo į LVLS tremtyje, išėjęs bol
ševikinės "Šluotos” ir naciškų 
karė korespondento mokyklas.

MOtų rėmėjai
Prenumeratų pratęsdami Dir

Vos fondui aukas atsiuntė: 
kažukauskas A., Paterson $1.00 
Bražėnas V., Stamford .... 
feukaveckas T., Chicago .... 
Kliudžius A., Detroit ......
Žilinskas V., Brooklyn .... 
Čhalko Paul, Cleveland .... 
Černius.J., Flint ..............
tlipskis A., Chicago Heights 2 00 
Polter J., CleVeland ........... 1.00
Vaičius St., Chicago........... 2.50

Aukotojams tariame nuoširdų 
keta.

1.00
3.50.
1.00
3.00
6.00
2.00

Tel. ofiso pRearect 8-1717 
Rezidencijos RE»ublle 7-78*8

•»

BENDRUOMENES 
ŽINIOS

Bendruomenės Tarytos 
suvažk*ris*as ...

Amerikos LB Tarybos suva
žiavime, įvykusiame rugp. 31 — 
rugsėjo 2 d. Morrisono viešbu
tyje Chicagoje, dalyvavo šie Ta
rybos nariai: ištisai J. Bajerčiūš, 
St. Barzdukas, A. Bendoriuš, J. 
Bdley-Bolevičius, P. Gaučys, dr. 
J. Girnius, kun. dr. A. Juška, J. 
Kapočius, prof. St. Kolupaila, 
Alf. Mikulskis, gen- K. Mustei
kis, gen. M. Rėklaitis, adv. R. 
Skipitis, teis. J. Šlepetys; su per
traukomis prel. Ig. Albavičius, 
prel. J. Balkonas (rugsėjo 1 bti- 
yo išvykęs į Niagara Falls j V-jų 
Lietuvių Dienų), dr. Alg. Nas- 
vytis, inž. A. Rudis, kun. B. Su
gintas, kan. V. Zakarauskas.

Neatvyko dr. M. Gimbutienė, 
kun. St. Yla (yra išvykęs į Eu- 
i-opų), prel. Pr. Juras, dr. V. 
Maciūnas, dr. J. Puzinas, J. Stu- 
kas ir prof. J. Žilevičius.

Sesijai pirmininkavo .Taryboj 
Prezidiumo pirm. J. Šlepetys, se
kretoriavo J. Kapočius.

Sesijos posėdžiuose taip pat 
dalyvavo ir savo darbo sričių 
pranešimus padarė šię Centro 
Valdybos nariai: pirm. St. Barz- 
dukas, vicepirm. dr. Alg. Naš- 
vytis, ižd. J. StahiŠkls, iftirys 
kult, reikalams Alf. Mikulskis ir 
narys švietimui Ig. Malčrias. 
Pranešimus taip pat padarė šių 
LB organų pirmininkai: PLB 
Šėimo Organizacinio Komiteto 
birm. prel. J. Balkūnas, Kultūros 
Fondo pirm. J. Kreivėnas; Fi- 
hansų -Kortiisijoš pfriiii; M. 
thase savo prfiiiėMhlą ^Uidntė 
i-aštu. , į. ': !

HendrUomėnėB Kontrolė* Ko
misijos, tikrihuštoš Gfintio Vii- ¥ 
dybos ir 
Iomybę, vaĮ&ii pr«
os narys D. ywft

Konsulo iri K j

LOS ANGELĖS

I

Hansų KortišijOŠ j

kinti ir pšgei

•h.

įsigykite biftdiftėtiHĮ gaso džiovintuvę
Kainuoja kiažthii nėudoti . . . (iktol centas 
kartui — P/5 khfnak kilį degalg

v- - : ■ • •"
Kainuoja >n*ši*u IšistPti . . . tiktai

, paprastas gaao sujūnšimas

, Kainuoja ataiian iaailcyti... 
nereikia barner pakadUifao;

. Tidį. jas taupote Ir taUpo(p, SU Penny-A-Load 
G ASO džioVinttivu — jūsautaupot naudojant, 
jetatant. išlaikant. - |f . • ' ' ' '

. ...Ir P98alvJ‘hė,,,Wek.. Į*bvo laiko jds turėsite, 
‘kada jusi <raso džiovintuvai, išdžiovina 4. , Iūįii) drabužius .per minutės vietoj valandų, 

dienos ja» hflšlt riejlavargįė, 
tavas pašalina džiovinta* . lauke.

n
eitų g. W dėtuvę -

. 77T. ... . i

pradžios matjn 
^S-CK Ji 
us H. Bli

—jįB, nepasakydaiųaS- Pėt 
tyrų. j. Makauskls dabar Ii 
nlnkuose tik paprastas narys, o 
H; Blazas ir S-gos generalinis-:. 
sekretorius ir Vilko prezidiumo 
narys — Bekretorius

■t -fe-- A

SKAUTAI
VŠ KftlVULt RUDENS 

DARBAMS
(sks) Visiems Brolijos vado

vams rūgs, pradžioje išsiuntinė- 
ta Vyriausiojo Skautininko KRI
VŪLĖ kurioje informuojama įv. 
reikalais sųryšy su koresponden- 
ciniu Liet. Skautų S-gos suva
žiavimu bei vadovaujančių orga
nų rinkimais.

Vienetai skubiai grąžina užpil
dytus blankus su statistiniais 
dušmenimis LSB rejkalų vedėjo 
adfesu: Mr. V. Morkūnas, 277 
Evtelyn Avė., Toronto 9, Ont., 
Canada.

Nario mokesčiai siunčiami 
LSB ūkio vedėjo adresu: Mr. S. 
Krašauskas, 32 Pasadena Gar- 
dens, Toronto 9, Ont. LSB Vadi- 
ja perduos KSS Prezidiumui mo
kesčius užsimokėjusių skautinin
kų sųrašus.

Spaudos Fondas, Džiamborės 
Fondas, Skautų Aido adminis- 
iracija ir LSD ūkio skyrius pa- 
siruošia S-gos Kontrolės Komi
sijos revizijai.

Iki spalio 1 d. Vyriausiajam 
Skautininkui atsiunčiamos vie
netų veiklos ataskaitos. Jos ap
ima bendruosius įvykius, skau
tiškų pažangų, sėkmę ir kliūtis, 
veiklos. ramsčius, ųantykius su 
kitomis organizacijomis ir pa
geidavimus ateičiai — naujai Va- 
dijai. Ataskaitos apima 1955-57 
m. laikotarpį, jos sudarys Vy
riausiojo Skautininko ataskaiti
nį, pranešimų Korepp- S-gos Su
važiavimui.

Vadeivos ir skyr. vedėjai pri
stato savo bendradarbių adresus 
iki rūgs. 15 d. Vadijoe reikalų 
vedėjui- iki spalio 1 d. pristatomi 
VS Viši apdovanojimai ir pakėli
mai.

Rinkimų nuostatai LSS Tary
tos priimti ir KSS Prezidiumo 
išsiuntinėti su ŠAUKLIU vadei
voms, tuntininkams, vietinin
kams bei atskirų vienetų vado
vams.

Žvelgdamas ateitin Vyriausia
sis Skautininkas v. s. Stp. Kai
rys KRIVŪLĖJE taip rašo: 
'Prašau brolius vadovus padėti 

vIbus pastangas, kad veikimas 
vienetuose sąryšyje su Brolijos 
vadovybės rinkimais nenukentė
tų. Yra momentų mūsų veikloje, 
kai turime stabtelėti ir susimųs- 
tyti. Išrinktos vadovybės sąsta
tas nulems ateinančius Skautiš
ko darbo metus. Tat, dalyvauki
me visi, kalbėkime atvirai, vis 
gero savo organizacijai trokšda
mi, naujų gražių minčių nešda
mi".
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kinimai būtų pėritftitytf‘bą*ke^ dovąnps; gtutoe W 
to pietų, juos
anksto) tokių.ą
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PINIGAI siunčiami j Sov.'S-gą, ’ 
Lietuvę, Latviją, Estiją. 

Pilnai garantuota ir 
o f i c i a 1 i ai. 
100 rublių $10.00 

Pristatoma per 2 savaites . 
persiuntimas atseina.$5.OT.

Perlaidos didžiaušįa suma $0.00 
Tačiau galite siusti perlaidų 

kiek norite.
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• Raio J. A.
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šių metų liepos 28 dienos varšuvinio IliastrUoto sa- ( 
vaitraščio puslapiuose tilpo straipsnis apie Punsko lietu
vių kovą su vietos dvasiškiais ir Lomžos vyskupu. Savait- i 
raščio vardas "Aplink pasaulį" (DokolaSvriata), jo tirą*., 
žas, bent to numerio, kuriame tilpo; minima* straipsnį,1. ' 
pažymėtas 260.625 egzemplioriai. -

Lietuviui skaitytojui aišku, bus įdomūs ne tik Pūna-, 
ko lietuvių bažnytiniai sunkumai, bėt ir lenkų visuomenės 
pažiūra J bažnyčios vadovų veiksmus. 'Straipsnio tonas / 
yra pasiekęs tokį lietuviams palankumo laipsnį, kad tik
rai atrodo, lyg būtų lietuvio šovinistd, ne lenko parašytas. 
Dėlto visas straipsnis skelbiamas ištisai.

Andrzej Blinkowski ir Andrzej Wasllkowski
. f»
Šiandieną Punskas yra visų pri
pažinta sostine. Tai nedidelė gy
venvietė, čionykščių miesteliu 
vadinama, kurią sudaro dvi ei
lės baltų mūro trobesių, labai pa
siturinčiai! atrodančių ir gražia 
skarda uždengtų.

Smalsumo stumiami atvykoipe 
į šį nuošalų užkampį. Pažiūrėti, 
kaip dabar gyvenimas tvarkosi 
čia ,per dvi mylias nuo Lietuvos 
sienos, o geriau, horint būti tiks
liam, Lietuvos TSR? Kaip nūnai 
sekasi porai tūkstančių lietuvių 
dabartinėje Lenkijoje.

Tai, apie ką kalbėjo nepažįs
tamasis, sutiktas prie aht kal
niuko įrengto lietuvių altoriaus, 
lietė išimtinai galingą su- vienu 
varpu mūro pastatą, kursai stie
pėsi virš miestelio, ir, kaip vė
liau pamatysite, virš jojo gyven
tojų sveiko proto...
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■ Pagyvenęs žmogus stovėjo ne
toli kauburio, prie pat pakelės 

kryžiaus. Ant paryčiais įrengto 
čia altoriaus buvo pilna gėlių, tai 
kryžiui nebuvo vieniša. "Tai kaip 
tik aštuontasis altorius”, — tarė 
žmogus. "Keturi lenkams, ir ke
turi lietuviams’*. Iš toliau gu
linčio miestelio dabar jau siekė 
ausis ateiviams nesuprantamos 
kaliais giedojimas, ne po ilgo tu
rėjo pasirodyti procesija. "Se
niau to nebuvo", — tęsė toliau, 
pastebėjęs mūsų veiduose nusi
stebėjimą nepažįstamasis. "Bet 
nuo to laiko, kai įsikūrė naujas 
klebonas, galima net pagalvoti, 
kad Dievas jau nebesupranta lie
tuviškai. Mums tai gana* liūdnas 
reikalas, ponai. Tuo jūs ir patys 
galėsite įsitikinti."-

Prie aštuontojo altoriaus ar
tėjo eisena, spalvingam ilga. Po 
paauksuotu baldachlmu vietos 
prabaščius laikė rankose mon
stranciją. Priešingai vietos pa
pročiams, niekas, eidamas šalę, 
nevedė kunigo duobėtu kėliu. 
Giesmė nutilo ir mūsų žmogus 
įniro į maldininkų minią, tapda
mas vienu iš daugelio-

Artėjome prie pirmųjų gyven
vietės trobesių. Saulė jau buvo 
atlikusi savo dieninės kelionės 
pusę, pabuvojome tat kelias va
landas, atvykę beveik tuščiu 
traukiniu į mažytę Trakiškių 

. stotelę. Bėgiai staiga nyko už 
nedidelio pastato vešliai augan
čioje pylimo žolėje. Tai buvo pa
skutinė stotis prie Lietuvos sie
nos. Iš Suvalkų traukiniai čia ro
dosi du kartu per dieną, išmeta 
iš savęs mažą saujelę žmonių, 
kurie greit išsivaikščioja laukuo
se išnykstančiais takeliais. Vie
nas tų takelių atvedė mus į vieš
kelį, prie kurio, per du kilometru 
nuo Trakiškių, plečiasi Pūnsk, 
lietuviškai vadinamas Punskas. 
Tasai vieškelis toliau veda j šyp- 
liškes ir Kreivėnus, o lietuviams, 
kurie čia nuo amžių gyveni,

dtf kartais skelbiamos naujos tie
sos;įhirioms’nėpritš/tų nH <kt£ 
nlgas klebinąs; nėl vyskupijos 
kurija ’anei , (turime viltie*) spat- 
sai vikaras, jei jis tikrai Žinotų, 
ką jis ii sakyklos skelbia. "Dievą 
sutvėrė žmonės" (UėturiškA 
transkripcija), nesentai,, lyg 
jinis "LaiSvamaniobaIąo" prt- 
numeratorius, jiapaskelbė iš Mi

- .■-PamMžI.
tatai .visai nesiderina su švento* 
vietos rimtimi.
. Bet gal/jfe kantriai taukė, iki 
sielogąnis .ąpyaldys' sunkiąją sa
vo avelių kalbą, jei ne kiti-nuti
kimai, kurie juo* ‘įtikino, kad 
nauji Punsko klebonijos įnamiąi 
atsirado ne atsitiktinai ir ne dėl 
kadrinių sunkumų Lomžos kuri
joje.

Antai pernai pakeista sekma
dieninių pamaldų tvarka tuo bū
du, kad įprastinis dešimtosios 
valandos choralinis rožančiaus 
giedojimas - tapo neįmanomas. 
Kaip tik tuo metų paskirtas len
kiškas pamokslas. Lietuviai pa
rapijiečiai tą žygį suprato, kaip 
taikomą smūgį į jų tradicijas ir 
savigarbą. Nuolankios tikinčių
jų širdys, nors ir jausdamos pa
garbą bažnyčiai, prasiveržė pro
testo dvasia.

f'-1 ’ >■ ■ ■■r-":'.' “PjH 
ldžių žmonių manymų

.migrąžino 
fę įikin- 

fĄinkliavą, 
as buvo 

iriai savo 
prieš vi- 

iils. Karš- 
Bbėsi net 
tinkime,

gal valandai — vyąkupas par 
kė gaiįs juoa prikutii | * J , 

Jo ekscelencijai,' kurią pmrtrėiki- 
ino lietuviai, reikalai nebuvo sve
timi. Jau kartą jis buvo priėmęs 
panašią delegaciją, kuri tačiau 
buvo nieko nepešusi; o ir laiškų 
lietuviai yra parašę net keletą.

Prasidėjo pokalbis. Delegatų 
pagarba bažhytiniam dignitoriui 
piovėsi su temperamentų karščiu 
ir užsidegimu, į kurį juos vedė 
tasai ginčas; o vyskupas palaikė 
rimtį veide, įsitikinęs savo pa
žiūrų teisingumu ir šaltai imąs 
galvon lietuvių reikalus.

Pasėkų nebuvo jokių pasiekta. 
Tuščiomis rankomis delegaci

ja grįžo namo.
O kai ant rytojaus kuprotoje; 

kačių kaktomis grįstoje Punsko

gatvelėje sulaikydavo juos pa-idelegatai numodavo rankomis:, 
iįstamieji, . teiraudamiesi apie^ ‘ ~ - « • •
apsilankynlą vyskupo rūmuose,

— Nieko! Bus, kaip buvę
(B. d.j

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI Į SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETIJĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

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

Tel. 1N 7-7272, IN 7-6465
Pristatymas garantuojamas gavėjo paraia. 

Siuntiniai ifaiunėiami skubiai.
Priėmimo punktas:
New York City, 78 Second Avė., TeL ORchard 4-1540. 

HQsq skyriai:
Detroit 12, Mieli., 11601 Jos. Campah Ave, lOvrnsend 8-0298. 
Hartford, ConnM 651 Albany Areų CHapel 7-5164..
Los Angeles, Calif^ 121 So. Vermont A<&, DUnkirk 5-6550. 
Philadelphia 23, Pa., 832 North. 7th St, Tek WA 3-1747. 
Chieago, III, 3741 W. 26th St., Tek CR 7-2126.
Newark, N. J, 263 Market St, Tek MA 2-6937.

l pranešė, 
dnės Sma- 

kunigas 
įt^įemokslą. 

nko baž- 
nelauk- 

ada visi 
urmu *pleid* ėriMĄjiftinyčią ir 
skleidė tą žinią po mietelio gat- 
ves. Didelissumlžlmaaapėmė vi
są gyvenvietę. Nuosaikesni, ne
norėdami riaušių, ramino įtūžu- 
sius tėvynaičiūs.'Bažhyčioje liko 
tik trys senyvos moterys, o vi
karas, Inorėdama* Užtikrinti 
"frekventaciją” (Jankėm ūmą), 
atsivedė savo tikybos' pamokos 
klasės mokinius 1 y./'

Ne, saikas jau buvo perpilnas! 
Lietuviai nutarė ieškoti savo 

teisių pas Lomžos vyskupą.

Ganytojiikaste'laiškas

Jų buvo keturi. Drąsesnysis 
žengė žingsnį į priekį, artėdamas 
prie kanceliariniais pabūklais ap
ginkluoto stalo:

— Norėtume pas vyskupą. 
Esame iš Punsko, delegacija ...

— Jo ekscelencijos sekretorius 
atidžiai peržvelgė nuo galvos iki 
kojų. Mat, ir vyskupo rūmuose, 
kaip ir visame šiame krašte, ga
lioja tarnybinė pragmatika, dėl
to sekretorius trumpai ir sausai 
atrėžė:

— Prašau parašyti pareiški
mą. Išdėstyti reikalą, kam, ku
riuo tikslu.

— Bėt kaip, vyskupas mūsų 
nepriims? Pareiškimų tų jau ga
na prirašėme.

— Gal ir priims, bet pirma 
reikia dalykai išklostyti raštu.

Nebuvo kito kelio: atvykėliai 
pradėjo plunksna skrebinti pa
reiškimą. Jie Žinojo, kad Jiems 
gulė juos įgaliojusiųjų atsako
mybės našta, kurie buvo sušau
kę triukšmingą susirinkimą 
Punske ir buvo nutarę juos pa
siųsti delegatais pas Lomžos 
vyskupą. Bendruomenė sumetė 
pinigų ir jų kelionės išlaidoms. 
Sumesta buvo net pora šimtų, 
nors šiandien šiose apylinkėse 
raudonieji popierėliai žemėje ne
simėto ...

Trumpai savo reikalą išdės
čiusi, delegacija savo raštą įtei
kė sekretoriui.

Buvo liepta palaukti. Praėjus

vili AUtenUmffUa
‘ \ f.’ ‘ '•■‘•įi'1-'-*-

Tikinčiųjų maištas
Pirmąjį sekmadienį, pakeitus 

pamaldų tvarką, kai kunigas li
po sakyklon pamokslo, — lietu
vių choralinis giedojimas neleido 
jam prabilti. Mat, tai buvo kaip 
tiktai tas laikas, kai iki tol lietu
viai giedojo rožančių. Kunigas 
bandė pamokslą pradėti, bet tai 
buvo beviltiškas reikalas. Jo žo
džiai paskendo iš sveikų sodiečių 
gerklių trykštančiame giedojime- 
Nusileido kunigas laipteliais nuo 
sakyklos ir, prisiartinęs prie pir
mosios giedorių eilės, liepė nu
traukti giedojimą.

Tačiau klebono nebuvo paklau
syta. -

Vadinasi, maištas. Taip, tai 
jau buvo maištas. Dvasininkai iš 
savo pusės nutarė pavartoti 
sankcijas, kurios, JtMp tai begali 
atrodyti keista, pasiekė išpažin
ties sakramento įžangą. "Ar gie
dojai rožančių lietuviškai?” — 
klausė vikaras iš už klausyklos 
virbelių. Po to nedavė nuodėmių 
atleidimo tiems, kurie tose ma
nifestacijose dalyvavo.

Bet tas nėmaž nepalaužė pro
testo dvasios. Per lietuviškąsias 
sekmadienines mišias nei vienas 
pinigėlis nesuskambėjo ir nė vie
nas popierieMs nesušlamėjo ant 
padėklo. Pirmą kartą Punsko is-

Kivirčas dėl rožančiaus
Senas, siekiąs bene ketvertą 

amžių, lotyniškas dokumentas 
skelbia, kad Punsko parapijos 
klebonas turi būti lietuvis arta 
bent guviai lietuviškiai kal
bąs dvasiškis. Ir taip, kiek 
tiktai tradicinė atmintis siekia, 
visada buvo per kartų kartas. 
Taip buvo net ir prieš karą, kai 
lietuvių-lenkų santykiai buvo ne
draugingi, o Lenkijos ir Lietu
voj. klerikalai vadovavo tautinių 
mažumų persekiojimui.

Tačiau nuo pereitų metų vis
kas čia aukštyn kojomis apvir
to: nauja^klebonas nelietuvis ir 
nemoka daugumos savo parapi
jiečių kalbos. Antrasis kunigas, 
vikaras, neva kalba lietuviškai. 
Deja, tos nuomonės laikosi ,tik 
vyskupijos kurija, nes visi kaip 
vienas lietuviai mano priešingai.

Kunigui kažkas pamokslus 
verčia į lietuvių kalbą, bet... 
tai kelia sų dideliu vargu nebe- 
užslopinamas šypsenas tikinčių-! torijoje kunigas nebuvo kviečia- 
jų veiduose. Dar blogiau, tuo bū-Imas kalėdoti. Viso to pasėkojeI

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

Maždaug po dviejų savaičių mes buvoir.o Tuo pat metu mus gana iškilmingai iš 
j inteligentus jau visiškai nebepanašūs. Aš su II-jo bloko perkėlė gyventi į šeštąjį, kurio 
savo ūgiu 1,90 m. nuo 96 kilogramų svorio viršininkas buvo Vacekas Kozlovskis (Wacek 
nuvažiavau iki 67 kilogramų.' Kiti iš mūsų 
vaikščiojo jau su praskeltomis galvomis, su
tinusiomis blauzdomis, žaizdotomis šlauni
mis, nuo mušimų pamėlynavusia nugara, nuo
lat spingsinčiomis nuo antausių ausimis, su
raižytais veidais. Kojos visų buvo žaizdotos, 
kruvinos. Retas kuris vaikščiojo be pakeltos 
temperatūros.

Buvome jau įsigyvenę katorgininkai, 
lių nugraužti ir išmokę keiktis ne blogiau 
senąją gvardiją. Tuomet pradėjo mus 

skirstyti į pastovias darbo komandas, — į 
nuolatinį darbą.

Dviem iš mūsų jau pirmomis dienomis 
laimė šyptelėjo — pateko buhalteriais ir skai
čiuotojais j įstaigų raštines, kitu du —. po 
dešimties dienų, — jie buvo išgelbėti jau. 
Ir tai dar ne visai. Vieną iš jų po mėnesio, 
baigiantį gyti iš dėmėtosios šiltinės, ligoni
nėje užmušė su taburete-

Visi kiti liko juodadarbiai. Kas pateko 
į plytų fabriką, kas — akmenų skaldyti, kas 
— prie tiesiamo plento su "tačka” žemių ve- 

Aoti, kas — griovių kasti, kas -4 prie staty
bos žvyro ir plytų nešioti, šiuose ir panašiuo- garbingi''lagerio piliečiai, lygiateisiai su tais, 
se darbuose buvo visi lygūs — ir profesoriai, kurie, muša, Juo labiau, kadį mus, jau suspė- 
ir rašytojai, ir kunigai, ir gydytojai, ir tei- juslus sugulti be jokių kelnių, tučtuojau pa
sininkai

Kozlowski), lagerio garsenybė ir pažiba, o 
raštvedys — I^araliaučiaus pirklys juvelyras 
Hansas Žengeris (Hans Saenger), susipykęs 
su gestapininku dėl kažkokio žiedo ir už tai 
atsidūręs lageryjj ir gavęs net žalią trikampį 
— profesionalo kriminalisto ženklą, pavadin
tas Berufsverbrėcher.

šeštajame bloke mum, kaip įsisenėju
siem katorgininkam, davė vietos Jau miega
majame ruime, kuris buvo sausakimšai pri
kimštas lovų.

Kiekviena lova, 80 centimetrų pločio, 
turėjo tris aukštus. Kiekviename aukšte gu
lėjo po du žmones. Kartais tenai turėdavo su
tilpti trys, keturi, net penki. Dažniausia gi 
gulėdavo po du.

- Kiekvienoje lovoje buvo čiužinys ir ma
žas čiužinėlis, drožlių prikimštas, pagalviui. 
Buvo tenai dar nepastovuB, besikaitaliojan
tis, niekuomet neaprėžtas blusų ir utėlių kie- jau visiškai sukirmiję, 
kis, kaip atrodė, nuolat augantis. Ir dvi ant- ' Vėliau, arčiau su juo susipažinęs, išmo- 
klodės buVo! Tai buvo jau be galo didelis kiau j j biržėnų lietuvišką dainelę, kuri jam 
daiktas!

Patekę į šitokias lovas,. pasijutome lyg

Vacekas Kozlovskis ir patsai pirmas lagerio 
seniūnas, Arno Lėmanas, — tas pats, kuris 
pirmą naktį, vos mum atvykus į lagerį, iš-
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vadino mus Benais kupranugariais ir pradėjo 
mušti su pagaliu.

Armo Lėmanas tuojau mum padalino po 
cigaretę, pasakė prakalbą apie reikalingumą 
gyventi lageryje visiems vienybingai, nes čia 
esą visi kaliniai lygūs. Be to dar, jis esąs 
girdėjęs, kad mes atsivežę daug pinigų, ku
rie esą dabar deponuoti ir gulį raštinėje-be 
jokios naudos. Todėl jis kviečiąs mus paau
koti, kiek kas galįs, katorgininkų orkestrui 
— instrumentam pirkti. Tučtuojau atsiradęs 
orkestro dirigentas, iš profesijos — barzda
skutys, išdėstė mum aiškiai ir įtikinamai vi
są muzikos būtinumo reikalą. Arno Lėmanas 
padalino mum dar po cigaretę. Mes ėmėm pa
sirašinėti aukas — kas 50 RMarkių, kas 100, 
kas — net iki 200 prisivarė. Drauge pasakė 
mum pamokslą ir patsai Vacekas Kozlovskis.

Jis esąs griežtas, bet teisingas. Kas gra
žiai gyvensiąs, jo klausysiąs, tam nieko ne
būsią bloga. Bet kas drįsiąs būti nepaklusnus 
ir riaušes kelti — tam būsią — oho! — paro
dė jis čionai savo kumštį, tikrai didelio dė
mesio vertą. Juo labiau, kad jo nervai esą

labai patiko, — jis įtarė net, kad aš ją jam 
specialiai būsiąs sudėjęs:

Saukė j dienos ruimą, kur mūši] jau laukė

Mano rankos nepapeiksi, 
Kad suduosiu — nusibaigsi. 

• Mano ranka pamačlyva —
Kad suduodu: nebegyvai

KADA YRA LAIKAS
ATSIGAIVINTI
PASITARNAUK 

TIKTAI AMERIKOJ 
UGNIM VIRTU

ALUM r. i į.
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Stroh’* turi skonį, kuriuo ne* 
gali prilygti, kita* Amerikos 
alus, ne* Stroh’* Amerikoj vie
ninteli* ugnim verdama* alus 
.. . verdama* prie 2000 laips
nių. . . kas duoda geriausį sko
nį iš geriausių malonumų.

yra šviesesnis!

The Stroh Br*weqr CoMpany. Oetrott 26, Mlch. Dabar už vietines kainas!

Baisiai jam patiko ši dainuškėlė, tokios 
jam tiktai ir reikėję, — ji būsianti jo himnas.

Kilęs jis buvo iš lenkiško pajūrio, iš pro
fesijos — mėsininkas. Nešiojo jisai šalia nu
merio raudoną trikampį — politinio kalinio 
ženklą. Tačiau už kokius politinius reikalus 
pateko jis čionai, — niekas lageryje nežino
jo. Senieji katorgininkai pasakoja, kad jis 
čia pat lageryje užpumpino savo nuosavą bro
lelį. Kalinių jis buvo nudobęs kelias dešimtis, 
o kiek šonkaulių ir blauzdikaulių sulaužė, kiek 
pakaušių praskėlė — niekas neskaičiavo.

Tai buvo mušeika-specialistas, budelis- 
mėgėjas.

Tai buvo vidutinio ūgio, kresnas, dabar 
__ šiek tiek pražilęs ir praplikęs, — keturių 
dešimčių metų vyras. Balsą turėjo visuomet 
užkimusį — pragertą, prarėktą balsą, šnypš
čiantį, gyvatišką tokį. Ranką jisai turėjo tik
rai "pamačlyvą”. Nuo jo antausio retas ku
ris kalinys nenuvirsdavo. Antausius dalino 
jisai nesigailėdamas. Nesigailėjo jisai ir ba
to, smogdamas j užpakalį ar į priešakį. Dar 
labiau mėgdavo jisai pagalį. Einančius val
gyti ar pavalgiusius, einančius į darbą ar 
grįžtančius, ar šiaip einančius į baraką ir iš
einančius — jis paprastai, būdavo, savo ver
gus vis lazdos smūgiais pasitinka ir išlydi. 
Dar įdomiau jam išeidavo, kai jis su lazda 
įšokdavo į kalinių tarpą ir imdavo tarškinti 
į visas, puses, nelyginant senųjų bylinų koks 
bogatyrius, įsisukęs j nekrikštų tarpą-

Kartais jį lyg apatija apimdavo. Pristig
davo energijos bogatyriškai su lazda švais
tytis. Tuomet liepdavo jisai katorgininkam 
sugulti kieme, vienam šalia kito, sausa ar

purvas, — vis tiek. Tuomet jis, būdavo, vaikš
čioja per suguliusius ar drėbčioja lazda, kur 
kam pataikys. Kartais gi jisai ir šitokaim 
palyginti lengvam darbui karingos nuotaikos 
nebeturėdavo. Tuomet jis, būdavo, atsistoja 
šalia sugulusių ir laido į juos akmenis bei 
plytgalius. Kur kam akmuo pataikys, tas jį 
ir turi.

Kartais kalinius jisai paversdavo drie
žais, — liepdavo pilvu šliaužti per kiemą. 
Kartais — varlėmis: reikėdavo šokinėti. Kar
tais — fakyrais: reikėdavo ant vienos kojos 
tupėti, šiuo atžvilgiu Vacelis buvo išradin
gas, — turėjo puikią fantaziją.

Iškilmingais gi atvejais Vacelis panau
dodavo dar vieną ypatingą, lageryje gana po
puliarų, mušimo būdą, — juo naudojosi ir kiti 
galvažudžiai. Staigiu, stipriu, dažniausia ne
tikėtu smūgiu per galvą katorgininką parmu
ša žemėn, liuoktelėja jam su kojomis ant krū
tinės ir ima tenai šokinėti it ožys prieš kume
lę. Rezultate paprastai būdavo — keli šon
kauliai vis sukiurkinti.

■ \ Pradedant 1944 metais, lagerio valdžia,
matyti, nujausdama būsimą atsakomybę, 
kartkartėmis sudarinėdavo įvairius dokumen
tus, įrodančius, kad lagery kaliniam nebuvo 
jau taip bloga. Kartais nuo karto duodavo 
kapam ir blokų viršininkam pasirašyti popie
rių, kuriame jie paliudydavo, kad jiem žino
ma, jog lageryje kalinius mušti griežtai drau
džiama! Pasirašyti kapai ir blokų viršininkai 
tai pasirašydavo, bet mušti — ir toliau rū
pestingai mušė.

Kartą po tokio popiergalių pasirašymo 
garsus lageryje kapas Lukasikas (Lu-
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Gerai padarė

Naujienos gerai padarė, kad 
atsiliepė į Juliaus Smetonos 
straipsnį, pasirodžiusį Dirvoje 
(No. 31) dėl lietuviškojo libera
lizmo. Tas davė progos ir žiūrin
čiam iš šalies toliau pasvarstyti 
iškeltąjį klausimą.

J. Sm. minėtame straipsnyje 
be kitko priminė garsiąją eiseną, 
kurią Maskvos kvislįngai buvo 
suruošę 1926 m-, gegužės pirmo
sios proga Kaune. Naujienos gi
na tą raudonųjų kvislingų eiseną 
ir tvirtina, kad iš to nieko bai
saus negalėjo būti. Todėl smer
kia aviacijos karininkus, kurie 
išvaikė chuliganus.

Naujienos rašo, esą J. Sm., ra
šydamas apie pavojų Iš chuliga
nų pusės, gąsdinąs Dirvos skai
tytojus,- kaip mažus vaikus.

Pažiūrėkime, ką Naujienų re
daktorius duoda savo skaityto
jams. Naujienos rašo:

"Tačiau J. Smetona gėrisi 
aviacijos karininkais, kurie

Kokią teisę jie turėjo taip 
elgtis? Kas jiems leido imti 
sunkvežimį (juk ne savo, o 
kariuomenės!) ir važiuoti iš 
Fredos į Kauną "tvarkos da
ryti?” Ar jų reikalas buvo 
eiti policijos pareigas?

"Mūsų nuomone, šis avia
cijos karininkų žygis buvo 
kur kas pavojingesnis vals
tybei, negu minios netvar
kinga eisena gatvėje. Tenai 
buvo tik chuliganizmas (jei 
buvo taip, kaip rašo Smeto
na), o čia — galios užurpa- 
vtnujB. Kada kariuomenė pa
sistato save aukščiau civili
nės vyriausybės ir ima sau-' 
valiauti, tai pasidaro padė
tis iš tikrųjų rimta.”

Taip rašė ”N.” rugsėjo 3 d. O 
to laikraščio 5-tos dienos laldojfe 
buvo aprašyta apie ”hold up” 
Chicagos liėtuviiį drabužių krau
tuvėje. Du plėšikai juodukai, su
žaloję savininkus Joe Pikelį ir 
James Sandargą, sutiko smarkų 
pasipriešinimą ir todėl turėjb 
bėgti. Sužaloti krautuvininkąį 
juos vijOBi šattkdatni, kad laiky-

jišskUidė^demons^a^^Sj^^yJgJš^Ji^^vyMĖ^Viena^
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GERIAUSI IDAINAV1MAI

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
Į D A I N A V 1 M Ų''A L B U M A 8

15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne 
vyšnelė; Eikime mudu abudu; JSėjau rūtą; Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka; Op, op, kaB ten, Nemunėli; Palaukėj; Pie
menėlių daina; Anoj pušėj Nemuno; Kalvelis; Skamba, 
skamba kankliai; Augo kietnte klevelis; Kas bernelio sumįs- 

lyta.
KAINA 110.00

VINCĖS JONUŠKAlTfcS
(DAINAVIMŲ ALBUMAS

15 dainų: Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj 
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit; 
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj 
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma

li nO gimtinė.
KAINA >8.00

CHlCAGOS VYRU CHORO '
I d Ain a v i M V Albumas

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, bp, 

Nemunėli; Jau pragertos dvario Btonios.
K A 1 N A $ 8.00

drąsuoliui- pavyko . nutvert! vffe 
ną vagį. Kadangi plėšikas neno
rėjo pasiduoti, tai ištiko kauty
nės. Laimei pasitaikė kitas civilis 
drąsuolis, kurs drožė plėšikui 
per galvą taip; kad tas sukniu
bo. Pasirodė, kad pastarojo būta 
policininko, kurs baigęs darbu 
valandas ir persirėdęs ėjo namo 
Jis ir padėjo plėšiką areštuoti 
Tiek apie tai. 4 į

Dabar atsimirikime, kas Nšu 
jienose buvo rašyta Apie aviaci
jos karininkus, kurie ’ Išvaikė 
raudonųjų chullgšnų eiBteną ‘Kati
ne geg. 1,19Ž6- Naujienų redak
torius Pijus Grigaitis, teisių dak
taras, norėdamas būti logiškas, 
turėjo išdrožti šiame atsitikime 
tokį pat pamokslą, kokį jis iš
drožė Aviacijos karininkams. Dr. 
P. Gr. privalėjo sušukti: "Kokią 
teisę minia turėjo taip elgtis? 
Kas juos įgaliojo gaudyti va
gius ? Ar minids reikalas eiti po
licijos pareigas? Kaip drįso čiup
ti plėšiką tas policininkas, kurs 
darbo valandas baigęs ir civiliai 
persirėdęs, ėjo namo?”

Nerasi sveiko proto žmogaus, 
kurs sutiktų su šitokiomis išva
domis. Bet tokioB išvados logiš
kai seka iš Naujienų redakto
riaus išvedžiojimų apie aviacijos 
karininkus, išvaikiusius chuliga
nus. Taigi Naujienų redaktorius 
savo skaitytojus laiko mulkiais 
ir juos nori dar labiau mulkinti.

Teismo sprendimų panaikinimas

Rugpiūčio 28 d. Massaciusetts 
valstybės legislatūra tam tikra 
rezoliucija panaikino teismo 
Bprfeifdirhą, padarytą prieš 265 
metus. Mat tąsyk dar buvo tiki
ma; kad febą žmonių, kurie už
mezga ryšius su Velniu.

Moterys, tokius ryšius su vel
niu turinčiai, būdavo vadinamos 
raganomis. 6 raganos tada bū
davo žudomos.

Taigi MaėSathusetts valstybė
je 1672 to. lėlius moterys teisme 
buvo pripažintos raganomis ir 
buvo pakartos; Taigi, tą anų lai
kų teismo sprendimą, minėtų še
šių raganų klausimu, Massachu- 
setts' lėglriatŠrA dabar panaiki
no. BasmerktoBibs fhbterys tapo, 
kaip Šakuma, rtablHtūbtos. Joms 
grąžintas geras Vardas.

Toks ygriaūsybės žygis kai 
kam gali išrėdyti tuščiu, net 
keistu. iUk iiib valdžlbš atšau
kimu nepasinaudos nei neteisin
gai pakartosios'moterys, nei jų 
giminės. Bet iš tikrųjų toks val
džios elgesys yra geras. Ir tai 
nėra jau tokia didelė retenybė, 
kad po daugelio metų neteisin
gas teismo sprendimas būna at- 
šMUktAMfes Ir panaikinamas.

Pora pavyzdžių.
Joana Arkietė, Prancūzijos 

didvyrė, taipgi buvo apkaltinta, 
I
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MŪSŲ NEMUNAS
Mūsų Nemunas yra netik ma

loni, daili upė, svarbi sųsigieki- 
tnui i£ prekybai, įdomi geogra
fui ir hidrologui, bet ji turi ne
paprastai turtingą istoriją. ( ;

Prasideda ši didingt upė toli 
Gudijoje, Minsko apskri ties Pe- 
sočnoB 'miesteliu. Ten’ susitinka 
--------- --------------—-—r------  

esanti ragana. Už tai ji buvo ant 
laužo Sudeginta. Kadangi teis
inas, kurs nuteisė ją Sudegini
mui, buvo bažnytinis, tai vėliau 
Romos Katalikų Bažnyčia paSl- 
rūdino jos bylą perrtagrinėti. Pri
pažinta, kad sprendimas buvo 
neteisingas, tai jis Ir buvo at
šauktas. Dar vėliali Joana Ar
kietė bįivo pripažinta šventa.

Rlteįpadyzdys.
KdlVinas, bažnytinis reforma

torius?; labai nesutarė su savo 
bendradarbiu Setvetu. Nesutari
mas bAfgėsi tuo, kad Kalvinas pa
sirūpino, kad SerVetus būtų Ant 
laužo Apdegintas.•Tas ir buvo pa- 
darutė/ Vėliau Kalvino sekėjai 
labai apgailestavo savo mokyto
jo pasielgimą. Atgailojo ir sude? 
'gintajam - Servėtui pastatė pa
minklą flygiai toje vietoje, kut 
jis buvo sudegintas.

Bet didžiausias pasaulyje su 
teisybe prasižengimas, tai Kris
taus nukryiiavojimas. Kai įsi
kūrė žydų valstybė Izraelis, tai 
žydams buvo priminta apiė jų 
protėvių nusižengimą, žydams 
buvo nprodyta, kad dabar jų 
AugščiaiiBiaėis Teismas privalė
tų peržiūrėti Kristaus bylą ir 
anų laikų sprendimą privalėtų 
panaikinti; Izraelio valstybė, vie
nok, nesiteikė tai padaryti.

8tėbėtojas
hivėA

Ubą ir Lo- karalius Žyinfentas Augustas. 
Valymas te tvarkymas buvo hu- 
ttauktes, kada Lenkija te Lietu
va prarado savo hepHldafejoih^- 
bę.

Aukščiau Kauno Nbmuno vin
gį puošis dailus Pažaislio rientto- 
lynaš, kurs turi brangią balny
čių.

Katino miestas pastątytaa Nė- 
HėB ir Nemuno BabtikOjė, *bfe- 
jose pusėse tų dMbHij tlpftj. Kbfc 
takioje matyti dkr Ratam ėiflfcs

kasik), mušeika iš pusbernių, sugniužino vie
nam latviui kelis šonkaulius ir galvą praskė
lė, jis buvo pristatytas prie latvių komandos, 
sudarytos iš buvusių latvių SS.vyrų ir dabar 
patekusių į Vokiečių katorgą, SS išlaikomą. 
Lukasikas turėjo tuos latvius drausmės pa
mokyti ir j paklusnumą vokiečių valdžiai grą
žinti

Lukasiko pamokytą latvį atnešė į ligo
ninę. J ligoninės prausyklą, nieko pikta nema
nydamas, užėjo ir pats mokytojas, Lukasi
kas. Susirinko tenai keletas kalinių-sanitarų 
ir ėmė olbyti Lukasiką, kaip jam ne gėda 
tokiu būti galvažudžiu. Atsirado tenai kaž
kaip ir Vacekas Kozlovskis, — užuosdavo ji
sai, kur muštynėm dvokia, nepraleisdavo pro
gos. Tad ir dabar Vacius — kad kibs vargšui 
Lukasikui į sprandą!

— Ar tu nežinai, šunsnuki, kad mušti
negalima? — gargaliuoja Vacius apsiputo- manas pareiškė: _ 
damas, — aš tau parodysiu, šunų išjoda, kaip 
reikia mušti!

Na, ir parodė jis jam, kaip reikia mušti, 
— nepalyginamas meisteris gi jis buvo!

Taip kūlė jis tą vargšą, kad ligoninės 
sienos drebėjo!

Po to Lukasikas dvi savaiti kreivas vaik
ščiojo, kol išsilaižė, o išsilaižęs ėmė latvius 
mušti pagal Vaciaus pavyzdį.-..

Budelis Vacius buvo m ė gė j ą s pilna 
to žodžio prasme.

Kai lagerio oficialūs budeliai turėjo per 
daug darbo, Vacius mielu noru eidavo jiem

padėti ar j uos'pavaduoti, — pagal savo tar
nybinę padėtį Vacius neprivalėjo tai daryti. 
Bet jis labai mėgo tą darbą. Kartais lagerio 
budeliai turėdavo "išvažiuojamąją sesiją” — 
kviesdavo juos kur j provinciją vokiečių pi
liečiam paklusnumo pamokyti — ką nors vie
šai pakarti. Vacius visuomet važiuodavo sa
vanoriu ir su savo instrumentais, — lagerio 
kartuves pats j vežimą pakraudavo.

1944 metais, pavasarį, lagerio valdžiai 
atsitiko kartą toks reikalas vieną merginą 
pakarti, — pakarti liepė gestapas, ją į lagerį 
pristatęs. Iki tol lageryje moterų nekardavo, 
tik vyrus. Prieš tpkią naujieną net oficialūs 
budeliai susvyravę. Juo labiau, kad pakarti 
pasmerktoji lenkaitė buvo jauna ir graži, toks 
mielas sutvėrimėlis.

Tokiu gestapo nutarimu pasipiktinęs, 
pirmasis lagerio budelis, seniūnas Amo Lė-

pirmuoju lagerio darbininku — erster Vorar- 
beiter, nors faktinai visiškai nieko nedirbo, 
guli lovoje beviltiškai girtas. Trečią parą jis 
be paliovos samagoną laka. Laka ir vaitoja:

— Esą jam pilvas galvažudiškai skauda, 
— merginos karti jis negalįs!

Streikuoją yisi trys budeliai, niekas nei
na merginos karti. . ,

Visiškai nežinia, kaip valdžia būtų iš to
kios bėdos išbridusi, jeigu Vaęiaus nebūtų 
buvę pasaulyje.

Lenkaitę merginą Vokiečių budeliai at
sisakė karti, o Vacius — pakorė. Savo noru
lė meilės tam darbui. Smagu, jam buvo.

Vaciaus pavyzdžio paskat|h& yėliau mo
teris karti ėmė<ir^oficialieji budeliai.

Patys lenkai, pasikeitus* politinėm aplin
kybėm, Vaciauą karti neketino, Jie ketino jį 
gyvą į gabalėjiuB'suplėšyki ir. eksportinėm

- kiaulėm suliuobtu. O Vacius patsai svajojo į
— jis esą garbingas budelis, jis mergų 

nekoręs ir nekarsiąs!
Ir nėjo, latras, karti, — nieko jam val

džia nepadarė.
Antrasis lagerio. budelis — antrasai se

niūnas, Fricas Žellonkė (Fritz Selonke), vie
nas pačių gabiausių lagerio galvažudžių, suk
tas ir gudrus, jau'priel kelias diėnas kažkur 
nusiraižė ranką, pririšo prie joB lentgalį ir 
pakabino viską pa savo kaklu :

— Bunka, —i. sako, — skauda, negaliu 
karti. — virvės nipatempsiu I

Trečiasai budelis, oficialiai vadinamas '

• -.

1 •
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du nemaži upeliai
sa.i Susijungę jie sudaro Nemu
kią. . Nuo ,Ųsos versmių, tikrojo 
aukštupio,i jo ilgis yra 101)8 km.

Dideliais vingiais teka Nemu
nas pro Mohilną, kur 1285 m. 
Lietuvos kunigaikštis Ringaudas 
kovėsi su rusų kariuomene. 8iau- 
hune ruože, aukštame dešiniaja- 
įne kranto, pastatytas Gardino 
miestas, seniau svarbi lietuvių 
gynimosi pilis. Čia 1384-1413 
metais turėjo savo rezidenciją 
Vytautas Didysis, 1484 m. čia 
mirė karalaitis KazimietaS Šven
tasis, 1586 m. — Steponas Ba
toras, 1795 m. atšlsakė nuo sos^ 
to paskūtinlB karalius Stanislo
vas Augustas Poniatovskis.

Gardine dar galima rasti se- 
niausfejį statybos paminklą Lie
tuvoje, ntet iš Vytauto^laiką. Tai 
senosios Koložos cerkvės lieka
nos.

žemiau Gardino Nemunas pa
sisuka į žiemius, Kauno linkui. 
Ptiė Ratnyčios žiočių įsikūrė 
Druskininkų kurortas; čia Aū- 

' raus vandens versmės ir šuliniai 
naudojami žmonėms gydyti. Gy
dyklos ir versmės yra puikiAihė 
ptišyrie, dešiniajame Nemtino 
krante.

Toliau Nemunas teka pro se- 
nosltiB‘ Liškiavos pilies liekanas. 
Kita, dar žymesnė, pilis būva 
'Merkinėje, ties Merkio žiotimis, 
kuris čiajteka iš dešiniojo šono; 
nuo jos pasiliko tik didingas pi- 
llakalriiš ir inelalmingas mieste
lis. Sėnbjo didelio 'miesto važtų 
liekanos baigia nykti pustomojo 
smėlio kalvose.

Tarp Punios ir Birštono Čia 
Nemunas padarė nuostabią dvi
linką kilpų. Sis ruožas jau nuo 
seniai trukdė laivybą. Kiekvie
nas slenkstis turi savo padavi
mą, rišantį gavo pavojų sieliams.

Šį ruošą jau nuo XVI šimtme
čio tvėrėsi Lietuvos valdovai 
tvarkyti. Ypač tuo pasižymėjo 

■ 1 <•! ■-■! i iii- - -—-J- ; nų

durų. Stovi {r pragertu, prarėktu balsu gie- nsiiui; — ko jis čia valkiojBa naktįi

Bernelis neatkreipė dėmesio į Vaciaus 
žbffiHttk. VStėlūs Bhftflte:

— Negirdėjai, maita, sakiam kad duo
tum jam į snukį?

— Kaip aš jį tnbšiu? Jiš hfefco btoga... 
m*n tfepAdmū!

— Nė tavo reikalas. Sakau, duok — tai 
ir du'okĮ

Kad jo jhb nebėhi.. j Nuilsau, kas 
buvo... '

— O! Tai tu šitokal i— sfeiga įsiuto Va
cius; -j- tai tb šlttip mahpa UtmįidT Aš taiA 
saldainį flhviąu, ii to taip toah ptsUtetoji?^^ 

Mano pyfagą ryji; A įšakyinų'nepiMAitl Tai 
tu šitokB?... Aš tau... ‘ ? *

Bfeš&toi^limaiilnfe Vteitfe <6te1iibian su
pyko-, -u. ĮJNtti jkd riWėšpati*B pėgtfhUki ttt 
MtUti tų tArttotoif 
jts.ią w šft;bngu<Oite > «tau<- 
dkiftto; Vok I kkv« ittij įsifiįMHno.

Kas teisybė — tM teisybė i Vaciaus ner
vai buvo .visiškai $|kirįnijj, ■<-

ntobtekA

suduosiu nusUM
v;,-fe.;,-- ^7,

'- '.t :

. .. ■ i-.', ■•--'v.-;;
'' ■ ‘-''.S'"

.fefe?

kovoja per

» ■
Jo* MtaM per

IiėkAnos, kur buvb K*und pilte 
įkurta 1080 tnetaib.

žemiau Kauno Nemunės pra
teka pro gai-sitioeiua Pilėnus; |ru*

LfctteLTB

vtdTAVttVA
Galite p&tųsti į Lietuvą Ir kitus kraltdš ir rita įsigyti geromis 
sąlygomis:

Šveicariškus ir amerikoniškus hftttiHhto nito ff:50.
RaiomoB malĮhėfes lietuvių IrMtų kaftnį ršidyraėte Mb fbfl.OO. 
Siuvamas mokinas nuo 135. .
Foto Apėratto nuo Į7.00.
AkdrdėonOa nuo |50.i
Planksnakbčlua 14 karatų aukso Mto tS.Ott. 
bėiihantinlūs peilius stiklui bfetrti ftuo |4.bo.

Užšakymiiė siųskite lino aflrtati:
J. fetavelfe,
*382 80. Hšfeted SL, 
Chfciįbkni. 
•mttTAMiYJteTL

Neužmirškite Ir ij>
Vhftams VežimHfel (sporjlntal Ū hėšpOftinlM: dil Vežimėliai 
kartu, o kAina tiiAšini tik iii Vfchą.. t 
HokšUtts UtUteM: ?rtidoflčjjdš dfaftlMfe
samblib, V. AMlpM S. LMįte. tiM^to Vytą fchbrt, 
jMritegtottįi, 3. BvSdb ahiiftbtti ū LfehiVbi Kklitoš 

•33.50 iki
Paskutinės hatUfeboa: kėttirfa šgibiįohiiij ttltatainlo
knyga su daugybė'ttMijl) receptų kify fthiifiti vštftfe gėri
mus ir nbt kaip 'rbft pšVuoktl te ŠvMhte sbeteirtit!. Gražiai 
įrišta. Kaina yrM'
S. RaSUkito rėlftal II fcžhaš. kalife frl.ttl.

Pas J. Karvelį rasite vteM (ėidaa; kokita tik yra beturiu kal
ba, knygas ir lietuviškų plokštelių didelį paatetakimą. 
Reikalaukite katalogų.
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2SS
da lenkų patriotines giesmes, — jis buvo 
tuomet Visiškai girtas. .

— Ar jūs, kiauiiasnukiai, įvertinat inahd 
gerą širdį ? — kreipiasi jiski į besikasančius 
katorgininkus---- Oro jum maža, aš jum lan
gus atidariau. Aš kambarį vėdfhu... Aš rū
pinuos jūsų sveikata . ;. Tiktai dėl 'jūsų aš 
čia stoviu, b jūs rtesUpTantat.

— Suprantam, Vaceli, įvertinam, įverti
nam! — šaukiame mės jam iš lovų, — drožk 
toliau!

Vacius pro lovas nusibraškino kažkur į 
kambario galą. Patamsy surado, pažadino, 
ištempė iš lovos vieną kalinį, — jauną, gražų 
bernelį, ukrainietį nuo Lvovo. Vienmarškinį 
atsivedė prie durų. Baįsiai Vaciui pagailo to 
bernelio. Ašarodamas glaudžia jis jį prie savo 
krutinės; ,

— Toks tu jaunas ir J tokį lagerį, į tokį

• i

- -.Vr. ; -.... 4 r ” •; 4X. - J ( T.,., - T'
tuomet dar būrimą peprikląųsomą..Į^nkiją pragarą patekai! Kas-iš tavęs, vargšeli, be
sugrįžti garbingu piliečiu, jis buvo įsitikinęs liks! Bet aš tave globosiu! Aš tave išgelbėsiu, 
esąs didelis lenkų patriotas.. -... j..Aš taye išsaugosiu I fle, atnešiau toji .pyrago.

1943 metų velykų nakti, pačiame vidų- 
naktį, j miegamąjį ruimą,, kur. nieą visi, dū- - Visi gulėdami pavydime tam berneliui, 
savome ir kasėmės,Šventė- -7-Jkurįįįt tdkfe laimėj PyragaB, kumpis, — 
mis pasveikino, (Įis etos .Pūt^s^ ifedtoum ohol Kad ir. sekasi, žyirb&<ąiviui tokiam! 
Velykų proga bambaryje oroperniaža, jiš. , 6 bernelis, — kad valgo, kad purkoje i
įleisiąs daugiau. Įsakė atidaryti langus./ Vienaskalinys.galalkanopavydonebe-

Oro tikratohljyp jOok». $e įiolco vir- Bbyąjdy^įnĮąs; aumanė paktiniAis reikaląis 
šininko žinios ibngšl atidarinėti bebuvo ga- pasivaikščioti, Reikia jam ęltl pro Vąčiji bu-

■ ' Gmfl- r; ' o-'.fe . .'-v : i \

vfr- suvaldyti
iiingAt atidarinėti nebuvo ga- pasivaiklči_  „

Kol pateli^;^Į^J?l,^aę»’Į^;^9yf prie -fe.- • - • —«

1

į: i.

: U>;*<
*t ,.■
‘ -M?? Ž

■ ■■<;

■f.



paaukoja.

X Į

U • ’ '
Vol

(raketų pramonės cent-

ANdrev S-8764

O

vis spaudos laisvės bruo- 
klausimas, ar šiuo metu,

Room 10 Ellis Bldg. 
4tt9 East Broadway6446 Michigan Avė. 

* Detroit 10, Mich.
TAshmore 5-7560 

t- rs t, Astūiu

lyta tapo įkurta tyįiktytyįf
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716 Walnut St. 1991 Broudway
* PhUadeipMa 6,Pa. * New Ybrk 23, N.Y. 

LOmbard 3-3455 JLYeadm 5-0900

1165 E. 71st St.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
(PARCEL DEPARTMENT)

4102 Archer Avė.
* Chicago 32, III.
FRemont 6-6399
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Daug jau buvo girdėta'Oi 
Iplonažo paetaekimus, apie „ 
sios žvalgybos šefą, jo vaidmenį p ... ...... 
Tašau ratai tarėjo tiek progos ir galimybės pdll 
listus taip P. Levėrkuehn.

. Jis, būdamas slapt. Žvaljty 
šinihtaa Turkijoje, tirta! pulta 
turėjo gabumų savu "amatui",! b 
gas, Kai Nuernberge. teisė Vyt- 
Leverkuehn buvo pakviestas įjr

į! laivai. Iš kairia: Britaiuiie, Queen Mary, Mauretania,

L SLAPTOJI *INIV TA
v nuopi

gos mlniaterljoje Bu,--,____ _ _
tebuvo Jtata* akytius, kuriame flirto 2-8 GenerallnloUi«w ali
ninkai, 4-7 karininkai kaipo tarnautojai ir keletas raštininkų.'

Skyrius dar dalinosi į Rytų ir Vatai-ų poskyrius, bet pra
džioje neturėjo jokių techniškų priemonių, kurios normaliam dar
bui yra Mitinta.

Lėikūi bėgant šio skyriaus veikla tiek viduje, ttek užsienyje 
buvo praplėsta į tarinių ‘žinių rinkimą, bei apsaugą nuo priešo 
Agentų. Teturint tiems reikalams mažai lėšų, teko svarstyti} kur 
jas sekntingiausiai būtų galima panaudoti. Buvo nuspręsta duoti 
pirmenybę Rytams, — svarbiausia Lenkijos sekimui- žvalgybai 
vakaruose pinigų veik nebuvo.

Viskas pasikeitė, tai Hitleris paėmė valdžią ir pradėjo di
dinti kariuomenę. Atsirado reikalas slėpti nuo užsienio savąsias 
pajėgas, apsiginklavimą, o tuo pačiu ir noras daugiau patirti apiė 
kaimynų kariuomenę, laivyną bei aviaciją. 1934 m. slaptosios žinių 
tarhybos ir gynybos šefu tapo paskirtas admirolas Canaris.

šis nepaprastų gabumų vyras buvo daugiau nei vien jam 
pavesto skyriaus viršininkas. Jis savo asmenybė išugdė ir sufor
mavo visą slaptąją tarnybą. Po jo atleidimo tuoj prasidėjo tos 
institucijos nykimas, byrėjimas. (Admir. Canaris pabaigoj bds 
dar atskirai pavaizduotas). -

Naujojo šefo vadovybėje ir bedidinant kariuomenę, slap
toji žvalgyba išsivystė | didelę, Savarankišką įstaigą su skyriais: 
karinių žinių rinkimas, sabotažo aktų ir ypatingų uždavinių ruo
šimas, gynymasis nuo priešo agentų, apsauga nuo sabotažo kari
nėje ir civilinėje ąrįtyje, paruošimas, techninių priemonių bei agen
tų, priešo klaifltaimaslf.tt.^,.^', :

Jau kare sujeni|aukovos daliniams, buvo priskirtos specia
lios slaptosios gynybos grupės, kurios turėjo kariuomenę saugoti 
nuo priešo agehtų, rinkti reikalingas žinias ir rūpintis šnipų išaiš
kinimu.- Al priemonė pasirodė teisinga ir vėliau vakari) fronte 
atnešė daug naudos.

l)at taikos metu buvo įsteigti slaptosjos žvalgybos punktai, 
užmasktibti kaip prekybinės įstaigos arba velkė tiėĄioįtfhiai šalia 
vokiečių pasiuntinybių. Karui prasidėjus (r daugėHūl žinių šalti
nių nutHlkus, šie žvalgybos punktai įgijo didelės startos. 

Adinirolo Canaris vienas iš svarbiausių siekimų buvo atsi
riboti nub slaptosios valstybinės policijos ir partijos, žvalgyba — 
slaptoji gynyba — neturėjo savo egzekutyvinių organų. Karinės 
policijoj, taip kitur, taikos metu Vokietijoje niekad nebuvo. Ta
čiau bendradarbiavimas su vieša bei kriminaline policija vyko 
sklandžiai.

Slaptoji valstybinė policija__SD, Himmlerio ir Heydricho
vadovybėje, be perstojimo siekė visą valstybės saugumą perimti 
vien į savo rankas. Jai būtų pakakę darbo sekti, vidaus įvykius, 
bet tuo nesitenkinant, suorganizavo užsienyje slaptų politinių ži
nių rinkimą, ko iki tol vokiečiai irgi neturėjo. Angių Intelligence 
Service priklauso užsienio reikalų ministėrijai ir visuomet rinko 
tiek politinės, tiek karines žinias. Taigi SD politinių žinių tarnyba 
turėjo užsienyje kryžiuotis su tarine slaptąja žvalgyta.

Po ilgų derybų buvo prieita maždaug sekančio Susitarimo: 
Slaptoji žvalgyba renka vien karinio pobūdžio žinias, o slap

toji valstybinė policija nesirūpina tų žinių gavimu. Gi, pripuola
mai gautas infortoacijas tuojau perduoda žvalgybai, kartu pra
nešdama ir šaltinį. <-!...

Priešo agentų sekimas, jiems klaidingų dr tytyiiigų infor
macijų perdavimas ir pan. — tas turėjo likti karinėse rankose,' 
tars reikštai esant SD informuojama. Visi egzėkutyviniai vyki
mai — suėmimai pravedami SD valdininkų.

Canaris puikiai žinojo, kad Himmler/riėydričh stengsis 
savo galią ir įtaką plėsti, o ateinantis karas jiems duos tam gerą 
progą. Norėdamas iš anksto apsisaugoti, jis įtikino vyriausią 
kariuomenės vadovybę, mobilizacijos atvėju įkurti slaptąją karo 
lauko policiją.-Tuo būdu gavo-kariuomenė, o tuo pačiu slaptoji 
žvalgyba savo ęgzekutyvinj organą, čia buvo parenkami veik vien1 
kriminalinės policijos pareigūtai, kurie mažiausia tebuvo 83 Jta- 
koje. ‘fį

Slaptosios žvalgyboj skyrius, kuris rūpinosi apsauga nta 
priešo agentų, jau talkos metu galėjo įrodyti buvo sugebėjimui). 
Jis turėjo pasistengti; kad priešas nesužinotų apie padarytus pla
nus, o taip pat atitinkamai paslėpti kariuomenės dalinių judėjimį, 
šaudmenų bei maisto atsargų transportavimą.

Bendrai paėmus, vienas kitas paskiras, pranešimas apte 
karinės medžiagos pervežimą dar neįgalina susidaryti pilno vaiįfa 
do. Kas kita išsamios bei huolaflnės žinios. a j

Prancūzų Generalinio štabo pranešimuose randame, jog apie 
. . vokiečių pasiruošimą Danijos-Norvegijos okupavimui, nebuvo tal

ku ir pakankamai gauta žinių. Taip pat Churchill savo-atsimim- 
. muose rašo, kad angįai neturėję inforttačijų apie; didelį vokiečiu 

.kariuomenės perkejimąj .rytus prieš prasidėdahtkariiišu rusaU; 
Taigi viskas buvo.kruopščiai paruošta ir rūpestingai pravesta.--' 

Bė to, šiš skyriiiš išaiškino difl<flU iibvl^Uj špionažo organi
zaciją,- kuriai; priklausė ir oro pajėgų kmrinintai, Ąis uždavįnn 
buvo.'.ypač Munkus;, nes kariniukų sekimas, neaukeitant itąri 1 
yra labai sudėtingas ir. daug įvairią kliūčių turintis darbas.

Mrt laivyno’ Vadovybę įdomavo irt-lėšo iirekįtotoių ’■
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RAKETŲ GAMYBĄ , ^
(Atkait* H 1 fai.)

virš žemės atmosferos (Žinomas 
rekordas — 600 mylių virš že
mės, o sovietai sakosi, kad jų 
raketa pasiekusi apie 124 m. 
aukštį), t> pats greitis gali siekti 
15,000 mylių per vai. Nuo metu 
dar neturtas prietaotaų, taAs 
sugebėtų U takoto įspėti Art 
sfcrrtdtaėią raketą ar ją tatysl- 
kttti. kr tokia raketa pataikys 
j priešo taikinį ar susprogs to
liau nuo jb, daug priklauso nuo 
tikslių apskaičiavimų išsprogdi
nimo metu.

Vairuojamo tipo raketas gali
ma vairuoti nuo jų išsprogdini
mo ligi paties taikinio. Tačiau 
•vairavimas tegalimas, jei nau
dojamasi oru, atseit, turima 
sprausminiam lėktuvui tinkamas 
motoras, kitaip tariant, tairfa ra
keta tegali skristi žemės atmoe-

SPARTINAakzybas
Todėl tų raketų 

gtylHŠ,Wglnti, mažokas, nes 
Biąkįą 2,0Q0,ar mažiau mylių per 
kkl. Esama i laug būdų tokiai ra
ketai vairuoti: radaras, radijo 
kėliu siunčiamos instrukcijos 
niio žemės *r iŠ lėktuvo ir kt.

Ką JAV pasiekė raketų srity?
> Pėif -#rinėjimų, bandymų 
fr irttehšyitaus darbo metų, ak
tyviai dirbant ir vokiečių specla- 
ItetataM, Bttprarftajna, jau daug 
phsiekta. Siame krašte ir neabe
jotinai ir 8. Rusijoje raketų ra- 
time įvairiausių grupių — vie
nos jų skrieja nuo žemės pavir
šiaus ir nusileidžia žemėje, ki
tos nuo žemės paleistos pasiekia 
taikinį ore, pvz. lėktuvą arba ir 
atvirkščtaLJDar kitos leidžiamos 
iš lėktuvį į lėktuvą, iš laivo į'

pradėti gaminti masiniai.
PrtUUii apeiti ‘ 

pažangą...

Trumpesnių nuotolių raketų 
arba IRBM srity JAV-se taip pat’ 
dirbama atsidėjus. Išskirtinos 
trys rūšys — aviacija turi ban
dymų fazėje Thor raketą, sau
sumos kariuomenė__Jupiter ir
laivynas — Polaris.

Daugiausia pasiekta su Thor 
ir Jupiter. Šio pastarojo nese
niai įvyko keli bandymai. Pra
nešama, kad Jupiter raketa tiek 
toli pažengusi, tad netrukus jau 
būsią galima pereiti į. masinę 
gamybą. Kai kurių Washingto- 
no sluogsnių nuomone, su tokiu 
Jupiteriu iš JAV turimų užjū
riuose bazių būtų galima pasiek
ti didžią dalį taikinių S. Rusijo
je. Iš dalies tai būtų šio krašto 
pirmenybė tuo atveju, jei sovie
tai, taip prileidžiama, yra dau
giau pasiekę tarpkontinentinių 
(ICBM) raketų srity.

Kai kurie kritikai, jų tarpe ir 
keletas senatorių dabar prikiša, 
kad, girdi, dėl įv. taupumo su
metimais apkarpymų, raketų sri
ty per daug buvę uždelsimų, kai 
kurių raketų (Navaho) gamybos 
liet atsisakyta, kad vėliau už so
vietus imtasi ICBM raketos -ga
mybos ... Štai dėlko ir Washing- 
tono oficialieji sluogsniai ir ka
riniai ekspertai, kaip Hanson W. 
Baldwin yra linkę sutikti su ga
limybe, kad sovietai ICBM rake
tų srity bus padarę pažangą, 
nors ir nedidelę, kiek pralenkę 
JAV-es.

Tačiau kalbant apie tolimes
nes varžybas begaminant tas 
tarpkontinentines raketas, daug 
kas sako apie JAV pranašumą.

. t Ui 1
sunkiųjų bombonešių srity so
vietai buvo tolokai pralenkti., ii 
kitaą Vėl pirtfes kak galėtų hfety- 
ti, kad sovietai nepajungs dar 
didesnį savosios pramonės pajė
gumą, kad tik daugiau pagamin
tų šitų ICBM raketų ? Ir tuo bū
du užvirs naujas lenktyniavi- 
įbas...

kitą laivą, žemės paviršiaus tai
kinius ar į oro ir t.t.

Balistinių raketų grupėje JAV 
skiriamos dvi raketų rūšys — 
vienos jų, čia vadinamos 1CBM, 
sugeba nuskristi 5,000 ir dau
giau mylių. Kitos, vadinamos 
IRBM, sugeba pasiekti apie 1500 
mylių nuotolį.

štame krašte daugiausia vilčių 
buvo dėta į dviejų 1ČMB raketų 
išvystymą, būtent, į AtlOs ir Ti
tan raketas. Pirmajai birželio m. 
nesėkmingai susprogus (ji gami
nama San Diego, Cal.), greitu 
laiku laukiama išbandant kitą 
Atlasą. Artimoje ateity bus iš
bandyta ir kita, ties Denver, 
Colo. statoma raketa — Titan.

Pagal Šio krašto planus, tarp- 
kontinentinė raketa ICMB masi
nę gamybą turėjusi pasiekti lik 
po 1960 m., tačiau sovietinė 
staigmena jau verčia karinius Juk šis kraštas pasižymi didžiau- 
slpogsnius greičiau tobulinti abi siu pasauly savo pramonės pajė- 
tų raketų rūšis ik anksčiau jas gurnu — pvz. atomo bombų ir

.U"

šutau

i P E J I M A S
Vėl tėkb pastebėti, kad kaikurios neatsakomingos firmos skelbiasi priimančios dovanų siuntinius persiuntimui į 

S. 9.8. B.
Jštičtyme savo pšrėigą pranešti visiems tokių siuntinių Siuntėjams, kad visi taip vadinami agentai ir subagentai už

daryti. |r sluiitihita dabar gėli siųsti tik.per oficialiai autorizuotas firmas, kurios turi Inturisto, Maskvoje, duotus leidimus.
Apsaugojimui jūsų giminių Lietuvoje Interesus ir jus pačius nuo perdėto mokėjimo įvairių rūšių tarpininkams, pasi

tikrinkite, kad firma kuria siunčiate jūsų
DOVANŲ SIUNTINIUS l LIETUVĄ, S. S. S. R.

siunčiate per atsakingą" firiity turinčią neabejotiną reputaciją ir kuri turi teisę priimti tokius siuntinius.
Mes esame tame biznoje daugiau dvidešimties penkių metų, kartu patys džiaugiamės dešimtimis tūkstančių paten

kintų klijentų. Kiekvienas siuntinys, atneštas ai; atsiųstas į bet kurią mūsų įstaigą, kurių sąrašas patiekiamas Žemiau, 
išsiunčiamas

TIESIOG J S. S. S. R. BE JOKIŲ TARPININKŲ
Tai sutaupo laiką ir pinigus, neraitalaiija jokių ypatingų mokesčių ar pelno.
Galite siųsti naujus daiktus, medžiagas drabužiams, avalynę, odas, maisto produktus, vaistus ir t.t.

Kai Ameriką nusėtų sovietinės 
raketos...

Vakarų žvalgybos šaltiniai ne
snaudžia ir čia geriausias įrody
mas tai žinios, jog sovietai jau 
Sėkmingai bus išbandę apie 50 
riboto nuotolio raketų. Ir čia vėl ' 
tariniai JAV sluogsniai sovie
tams pripažįsta pirmenybę. Ly
giai spėjama, kad jei dar nega- 
tyina tokios raketos masiniai, 
tai greitu laiku bent vieną jų 
gamins.

žinoma, tokios raketos būtų 
grėsme JAV užjūrių foazėms ir 
visai Vakarų Europai. Kai kas 
hėt Sako, kad sovietų sukeltas 
triukšmas galėsiąs atsiliepti po
litiniai į sekmadienio rinkimus 
Vokietijoje. Bet ar neturėtų 
Maskva pagalvoti Ir apie tokio 
amerikietiškojo Jupiterio gali- 
mus padarinius visai sovietų te
ritorijai, jei jis pradėtų Skrieti 
iš gausių amerikinių bazių?

JAV spaudoje dabar rasime ir 
Žemėlapių, vaizduojančių kiek 
toli šį kraštą galėtų pasiekti tos 
5,000 mylių nuotolio raketos, 
Vandenyną perlėkdamos per pus
valandį ... Tikrumoje, tos rake
tos pažeistų visą JAV teritoriją, 
gi kariniai žinovai (priešo žiniai) 
nutarė patiekti ir 10 pagrindinių 
taikinių šiame krašte, būtent: 
Vytuose — New Yorkas, sostinė 
VVashingtonas, Norfolk laivų ba
zė, toliau į vidurį — pramoninė 
JAV širdis su trikampiu: Chi- 
cago, Detroit ir Pittsburgh mies
tais, Omaha su strateginio oro 
laivyno baze, Colorado Springs 
(oro gynybos vyr. būstinė), Dal
ias ir Ft. Worth miestai (aviaci
jos centras) Los Alamos (atomi
nis centras), pagaliau pačiuose 
vakaruose — Seattle (aviacijos 
centras) ir Los Angeles ir San 
Diego 
ras).

Tai 
žal ir
atsimenant psichologines nuo
taikas, verta šitokiu būdu "švie
sti" krašto gyventojus.

kėliai Pietų Amerikos Srityje. NepaprOsati svarbu buvo patirti, 
kaip bus aprūpitaini karo tautai Europoje ir šiaurės Afrikoje iš 
šiaurinės AifteHktaL

Tam rtiknifai dar prieš karo pradžią skirta daug dėmesio 
ir naudotasi įvairfataiais modėrhišktausiais metodais. Vienas to
kių g^rai pasisekusių žinių perdavimo būdų iš Pietų Amerikos 
uoštų blivb iiiftrd-taškts, kuris tik po ilgo laiko tapo atidengtas.

jub riatidbjahtlš viiaB tašomosios mašinėlės tapo dydžio 
tekstas suthalihaftias | paprasto taško dydį. Privačiame, nekalta
me laiške, štaeidlaUs aparato pagalba, ta nuotrauka būdavo įkli- 
Juojatta į tštabšto taško vietą. Ghvėjas mikroskopo pagalbą galėjo 
tekstą perskaityti.

NėStistaitbita daugybė tokių laiškų praėjo pro griežtą prie
šo bėhž&ta. Aikštėn vistas iškilb tik tuomet, kai tapo suimtas vie
nas tbb metodu dirbęs agentas ir tardymo metu viską išpasakojęs.

PO tb, aiškti, šis hietodas hebebuvo saugus, nes taikant taip 
ftartoštį laišką tarti tikra tamįm, paslėptieji taškai šiek tiek at- 
mhšdivb ŠVfeBą Ir tilo išsiduodavo.

Pietų Amerikoje pav^kb suorganizuoti platų, gerai vei
kiantį žinių tėlkimo tiiiklą, bet jį vėliau amerikiečiai išaiškino, 
flšf ir Biėiidibh PtalškU, ar tas jiems pasisekė sekant vien radijo 
susižinojimui ^kkiti tvirtina P. Amerikos spauda, — ar jie tą 
radijo lUiių įibMaViihą BUšekė po to, kai paaiškėjo mikro-taško 
paslaptis. Yri'* iT/'"

Ofi.;V6rt4 -paiilftiėti chatakteringą istoriją: Viena Pietų 
Amerikpą yąlrtyta padarė, svarbią sutartį su-JAV. Nors viskas 
totajd Ūkti ■griežtoje paslaptyje, bet susitarimo tekstas pateko į 
vokiečiųagento jankas. į- ,

Kaip perduoti jį toliau?
..'V,itaM?djVMiškiė, tajęis t|io metu per Ispaniją'keliavo 

mon ir šiamta^ laešino buvęs, tb Vokietijai svarbaus dokumi 
pervežėju. ;Aj^taa,S^ebėjp pą&to ženklo dydžio 
slėpti kunigo brevijoriau^ viršelyje. Dvasiškio 
jcų; Idtta ------
f . i ,-tta HĮikątaą sukosi ąpie politinį dokuthjfift 

reikalas. KlA;
. tantrop nepątitajeckafl:tykią sutartis esanti pau 

vargas nuėf ’ ’ ' '

m. lapkričio mėn., buvo gautos gan tikslios žinios jau spalio tnėn. 
pradžioje. Spalio pabaigoj atėjo tikslus pranešimas, kad numaty
tas kėlimasis bus greitai vykdomas ir, kad alijantų jungines yra 
labai didelis. Transporto laivai, stiprioje karo laivų apsaugoje, 
randasi netoli vakarinio Afrikos kranto ir jų tikslas yra sritis 
tarp Casablanca ir Oran.

Ši žinia buvo tuoj perduota į Berlyną. Tačiau Vyriausiajai 
Karo Vadovybei žinių šaltinis nebuvo "pakankamai patikimas”, 
todėl ir pranešimą palaikė neįtikėtinu.

čia pasitvirtina Glausewitz pasakymas: "Sunkiausias užda
vinys karo vadui yra tarp daugėlio pranešimų apie priešą surasti 
teisingąjį-tikrąjį”.

> Ro- 
dokumento, 

i foto kopijas pa
ltyje. Dvasiškiai sustojus Ispapi- 
iopijas ir jaB jtįtyliintė Berlynan, 

i mantą. Jo įvertinimas 
.liiibme, von Rįb- 
ttyta; tad ir visas 

e ruošiamą alijŠ^ Msifcėlimą 1942

. Žinių perdavimui yra reikalinga suorganizuoti ir specialūs 
ryšiai. Apie primityvias priemones, kaip slaptus rašalus ir pan-, 
čia nekalbėsime. Naudojamasi paštu, telefonu, telegrafu, bet tie 
keliai dažniausia užimą daug laiko. Tad dar taikos metu didelis 
dėmesys buvo atkreiptas į radijo sritį, ją tobulinant ir papildant 
naujais išradimais.

Pavyko sukonstruktuoti mažo čemodano dydžio aparatą, 
kuris turėjo .ir siųstuvą ir priimtuvą. Nors jo siunčiamoji galia 
tebuvo 40-60 W., bet susisiekti įgalindavo ir labai dideliuose at
stumuose.

Visi agentai būdavo kruopščiai paruoštam! žinių pardavi
mui ir jų radijo-telegrafiniai "rankraščiai" nuolat kontroliuojami. 
Kaip grafologas gali tiksliai nustatyti, kas naudojosi rašomąją 
mašinėle, taip ir kiekvienas radijo-telegrafistas turi "rahkraŠtį”.

ši kontrolė reikalinga nustatant ar pranešėjas yra savasis 
agentas, ar gal pranešinėja — telegrfuoja priešo žvalgyba, kuriai 
pavyko išaiškinti žinių rinkimo punktą.

Tai radijo tarnybai buvo pastatytas specialios radijo stotys 
Berlyne, Hamburge bei Vienoje. Vien Hamburgas galėjo- priimti 
vienu kartu virš 40-ties agentų pranešimus, o tiek pat ir siųsti.

Telegrafistams daugiausia nervų kainuodavo belaukiant 
taUjai pasiųsto agehta pirmo pranešimo. Dažnai tekdavo laukti 
Ištisas dienas ar net savaites, kol pasigirsdavo sutartas ženklas. 
Tas darbas reikalaudavo nepaprastos kantrybės ir dlcleiės kbhcfen- 
tracijos. Suprantama, tąi atitinkamai ir įvertindavo, 

daugiau)

Aukščiausio masto teroro 
priemonė

Sovietų maršalas P. žigare- 
vas, pasirodo, dar 1955 metais iš
leistoje knygutėje nupiešė atei
nančius įvykius ir išpranašavo, 
kad pasenusių strateginių bom
bonešių vietą užims nauja val
dovė — tarpkontinentinė raketa.

Amerikiečių kariniai eksper
tai teigia, kad tokia raketa vis 
dėlto niekuomet negalėsianti pa
keisti lakūnų vairuojamų lėktu
vų. Taip pat, nepaisant sovieti
nio pasigyrimo, tokia raketa ne
galinti pataikyti tiksliai, bet 
šiaip, ir puolimo ir gynybos tiks
lams, tai galingas ginklas ir dėl 
jo siaubingai didelės naikinamo
sios galios (nesvarbu tikslus pa
taikymas, nes ir šiaip sunaikini
mo erdvė labai didelė) jis gali 
būti pavadintas aukščiausio mas
to teroro priemone. Tokia prie
mone laiko tą raketą sovietai, 
jei giliau įsiskaityti į jų rugpiū- 
čio 26-sios pranešimą pasauliui.

•

Praėjusią savaitę Washingto- 
no kariniai sluogsniai viešai pa
reiškė savo apgailestavimą dėl 
visuomenės nenusivokimo - ji ne
susigaudanti, kas ką yra pralen
kęs tose paketinėse varžybose ir 
kiek toli jos siekia. Nesąs svei
kas reiškinys ir neoficialūs klai
diną pranešimai... Tačiau ... 
tie sluogsniai su prezidentu ir 
Tautine Saugumo Taryba prieša
ky Šio ktaŠto pažangą raketų sri
ty huttaė ir toliau laikyti paslap
ty-

O Viešąja! htibtnonei nuramin
ti atėjo tokios žinios ir patikri
nimai : sovietai nėra Ilgšio! Jai-* 
mlję rakėthdų varžybų.

frim.)
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DR. M. ANYSAS

(Tęsinys iš pereito numerio) ]
Bendrai, negalima pasakyti, , 

kad lilzeralai būtų blogai valdę. 
Kraštas tebežydėjo, viskas au
go, keliai ir plentai buvo tiesia
mi, statyba pasiekė nemanytą 
aukštumą, universitetai pilni 
studentų, prekybos apyvarta di
dėjo.

Kanada pradėjo vis daugiau 
pasireikšti užsienio politikoje, 
spauda Pearsoną liaupsino kaip 
gerinusį užsienių diplomatą ir 
politiką ir t.t.

Vienok ilgame 22 metų valdy
mo laikotarpyje liberalai pradė
jo nustoti kontakto su gyventojų 
masėmis, į viską pradėjo žiūrėti 
iš aukšto, iš žalio stalo perspek
tyvos. Į Ottawą atvykstančios or
ganizacijų atstovybės dažniau
siai nieko nepešdffivo.

Prieš porą metų Toronto mies
to burmistras su delegacija pa
kartotinai vyko j Ottawą bedar
bių šelpimo klausimais. Tada 
miesto patarėjas Beley atsisakė 
kartu važiuoti aiškindamas, jog 
jis negalįs atsakyti už kelionės 
pinigų aikvojimą, nes delegacija 
viesvien nieko nepešianti.

Taip iš tikrųjų ir įvyko. Grįžo 
į Toronto tuščiomis rankomis.

Konservatoriai ėjo į paskuti
nius rinkimus labai paprasta 
taktika, keldami šūkį pašalinti 
visus trūkumus. Nemanydami 
patekti į valdžią, jie viską žadė
jo, ką tie jų rinkikai reikalavo. 
Jie žadėjo gal daugiau, negu jie 
galės ištęsėti. Ir jau dabar iš
girstama balsų, jog, pavyzdžiui, 
žymesnis pensijų pakėlimas su
darys žymių išlaidų.

Toliau iš konservatorių pusės 
buvo keliamas šūkis, kad libera
lai esą per ilgai valdžioje, einą 
prie kai kurių ministerių dikta
tūros (Howe), parlamento pa
žabojimo (elosure) ir kad pirmi
ninkas ir partijos lyderis esąs 
per senas partijai ir vyriausybei 
vadovautu

Rinkimai tikrai parodė, kad 
liberalai buvo gerokai užsnūdę, 
ilsėjosi ant anksčiau surinktų 
laurų lapų. Konservatoriai, tiek 
metų buvę opozicijoje, visomis 
išgalėmis organizavo rinkiminę 
kovą, kurios išdavos net juos pa
čius nustebino.

Rinkimų specialistai aiškino, 
kad liberalai rinkimuose nusto
sią gal 30 atstovų, tiek pat lai
mėsią konservatoriai prie turi
mų 51 atstovų. Liberalai visvien 
turėsią daugumą ir paliksią val
džioje. Taip pat aiškino ir žino
mos Gollupo sistemos specialis
tai ir tuo gerokai suklydo.

Ir patys konservatoriai, nebu
vo per daug optimistiški. Jų tiks
las buvo pravesti 80 ligi 90 at
stovų, bet jie būtų pasitenkinę ir 
75 atstovais, tuo pasiekdami 
50% laimėjimą.

Rinkimai parodė visai ką kitą. 
Ir tai buvo tikras ”Landslide”, 
kaip laikraščiai sekančią dieną 
skelbė.

Ontario provincija, visuomet 
konservatorių, išrinko vienus 
konservatorius. Toronto mieste 
praėjo tik vienas liberalas, len
kas. Čia irgi būtų praėjęs kon
servatorius, jeigu šitame rajone 
nebūtų kandidatavęs kaip CCF 
kandidatas lietuvis Frank Ance- 
wicz, kuris surinko 4000 balsų.

Liberalai pereitų metų birželio 
mėn. 10 d. rinkimuose surinko 
2,796,164 balsus, o konservato
riai 2,564,083 balsus. Quebeco 
provincijoje liberalai gavo 1,- 
116,083, o konservatoriai 564,073 
balsus, šitoje provincijoje libe
ralai laimėjo 115,000, o konser
vatoriai 108,100 balsų.

Konservatoriai, nors ir perėmė 
valdžią, bet-neturi pakankamos 
daugumos vieni valdyti. Jiems 
reikalingas CCF ir Sočiai Credit 
partijų bendradarbiavimas. Pa
starosios partijos tuojau po rin
kimų pareiškė, jog nori eiti į 
koaliciją su konservatoriais.

Reikia , manyti, kad prie pir- 
mosios progos, konservatorių vy
riausybė paskelbs naujus rinki
mus, kpd sustiprintų savo pozi
ciją. Labai reikšminga, kad pa-

lankumas konservatoriams po 
rinkimų dar padidėjo, nes prieš 
vieną mėnesį pravestuose papil
domuose rinkimuose, kur buvo 
miręs konservatorių atstovas, 
konservatorius juos ne tik lai
mėjo, bet gavo 50% daugiau bal
sų, negu birželio mėn. 10 dienos 
rinkimuose.

Naujojo premiero Diefenbaker 
pareiškimai tuoj po rinkimų dau
giau atkreipė dėmesio į prekybą 
su Anglija, sumažinimą JAV 
prekybinio deficito ir bendrai ra
dimą užsieninių rinkų Kanados 
kviečiams bei kitiems žemės ūkio 
produktams.

šis klausimas jau buvo iškel
tas Commonwealtho pirmininkų 
suvažiavime Londone. Numato
mas ir naujas suvažiavimas Ot- 
tawoje šių metų rudenį.

Buvo manoma, kad po šių li
beralams katastrofinių rinkimų, 
buvęs pirmininkas St. Laurent 
atsistatydins kaip partijos va
das. Bet įvykusiame partijos ly
derių suvažiavime Quebece pa
aiškėjo, jog St. Laurent lieka 
partijos lyderiu ir eis į sekan
čius rinkimus.

Konservatorių vyriausybės li
kimas priklausys nuo to, kiek 
jiems pasiseks išpildyti rinkimų 
metu duotus pažadus. Jų padėtį 
labai pasunkino faktas, jog ne
dalyvavę 22 metus valdžioje, ne
turi jokių valdyme patyrusių ir 
pasižymėjusių asmenų. Visi pa-

skirtieji ministeriai yra naujo
kai valdžioje.

Reikia dar pažymėti, kad nau
joji valdžia išleido parėdymą su, 
mažinti imigrantų įvažiavimą, 
nes Diefenbakerio vyriausybė 
numato, kad sekančią žiemą Ka
nadoje būsią nuo 600,000 iki 
700,000 bedarbių. Iš neagnliškų 
kraštų bus įleidžiami tik tie imi
grantai, Įturie turės sponsorį ir 
darbo garantiją. Tas betgi nelie
čia įvažiavimą jau Kanadoje dir
bančių asmenų šeimos narių.

Laikraščiai, nogėdami įsigyti 
tam tikrą palankumą, daugumo
je pasireiškė prieš šitą parėdy
mą. Taip pat ir Prekybos Rūmai 
bei industrija. Darbo unijos yra 
patenkintos ir tyli.

Liberalų laikraščiai pradeda 
aiškinti, jog panašų parėdymą 
prieš pat rinkimus jau buvo nu
tarusi St. Laurent vyriausybė, 
kuris turėjęs pradėti veikti nuo 
š. m. liepos mėn. 1 d. Šitas nuta
rimas, jeigu jis ir buvo nutar
tas, bet nebuvo paskelbtas. Grei
čiausiai tai yra mistifikacija 
tikslu paimti vėją iš konservato
rių valdžios burių.

KAS GAU LAIMETI

(Atk.ltaU^lp.1.) 
sako už atomą, NATO, neutra
lumą. .'..y/ ..

Kas kad Ollepljąueris rinkimi
nės kampanijos metu ir skraidė 
rhažu Cessna lėktuvu, o jo poli
tinis prięšas keliavo traukiniu, 
tačiau visvien Adenauerio asme
nybė, jo .prestižas, jo per 8 me
tus nuveiktų darbų balansas tu
rėjo nustelbti ir Įdek populiarų 
OUenhauerį.

y*y.

Ar Straussas bos įpėdiniu?

šiaip ar jaip, tik Adenaueris 
su Ollenhaueriu sutraukdavo jų 
pasiklausyti didesnius 'rinkikų 
būrius, o smulkesnių pę) 
atrodymai nėšūsilaukdh 
klausytojų. J ■
> Tačiau ne tai šiuo metu svar
bu. Viat da>į^<til$ klMiiaia: kaip 
praeis rugsėjo 15-sioa rinkimai 
ir jei, Uip jaukią Vakarai ir kaip 
atrodo iš ilgl^^^iėktyvinių 
duomenų, 
mūriai ii

Abejotinas daugumos klausimas
Kas stebėjo pastarųjų mėne

sių nuotaikas vokiečių tarpe, ga
lėjo įžiūrėti keistoką reiškinį — 
mažai kas jais domėjosi, nebuvo 
jie pagrindine pašnekesių tema. 
Vakarų stebėtojai sunkiai susi
gaudo, kodėl tokia apatija, abe
jingumas žymėjo rinkiminę kam
paniją. Gal čia tenka susidurti 
su vokiečio pasitenkinimu ligšio
line padėtimi, gal kitos priežas
tys.

r.\Adeaamria grot-
— .__A» Buadeatago rin- 

idaktaą tai kokia daiigiunaT 
z Dauginusia galimybių, kad 
krikščionių defnokratų unija, su
sidėjusi su kitomis smulkesnė
mis partijomis, sugebės laimėti 
rinkimus paprasta dauguma. 
Bet ne taip senas Kanados rin
kimų pavyzdys lyg sakytų, kad 
visi spėliojimai apie rinidmų re
zultatus gali iškrėsti visokiau
sius šposus.

WOLF’S FABRICS CENTER
7012 Saperior Are. EN 1-3764

Prieš perkant medžiagas užeikit pas mus ir pasirinkit tinkamiau
sias rudeniui. Nesenai gavom didelį kiekį Woolens pradedant $1.98, 
Sultinga 79 e* Dress Rayons 79 e, Cottons 39 c. ir Drapery Goods #9 e.

.Gerai parinktos ir pirmos rūšies medžiagos. Su tino skelbimu 
gausit 5% nuolaidos.

Duodame Eagle Stamps. (37)
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Mes duodam ir iikeiaam Eagle Štampe
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Parduodami visam krašte už $75 ir $85

Jei sekmadienio rinkimus lai
mi Adenaueris, tai po sekančių 
ketverių valdžios metų jis bus 
jau sulaukęs 86 metus. Ir Ugi to
laiko šį pasigėrėtinai tvirtą ir 
nuoseklios politikos vyrą gaU pa
kirsti liga. Todėl daugelis stato 
klausimą kas bus toliau?

Apie galimus įpėdinius vis kal
bama ir bent jų dviejų pavardėj 
dažniau minimos. Tai ligšiolinis 
užsienių reikalų ministeris dr. 
von Brentano, turįs 58 m. am
žiaus ir palyginti dar jaunas, 41 
m. amž., gynybos ministeris 
Franz Joseph Strauss.

Sis pastarasis jau virto Vo
kietijoje kontroversine figūra. 
Jis ir užsieniečių dėmesį atkrei
pė savo energija, inteligentišku
mu, puikia kalbėjimo dovana. 
Dėl pravedamo Vokietijos sp- 
ginkltvimo Straussas buvo vienu 
iš pagrindinių socialistų puolimo 
taikinių.

Kaip pripažįsta amerikiečių 
politiniai stebėtojai, pubUcistai, 
tai greta Adenauerio, Stransaas 
esąs vienintelis, įsisąaaoniafo ne
paprastai auganti naujosios Vo
kietijos svor| pasauliniame ba
lanse. Eilinis vokietis, perdaug 
užsiėmęs savo krašto atstatymu, 
jog sugebėtų įžiūrėti tuos pasį- 
keitimus ir krašto šuolį į trečią
ją vietą galingųjų tarpe.

Verta atkreipti dėmesį į kai 
kurias Strausso pažiūras. Kalbė
damasis su JAV spaudos atsto
vais, tas vyras štai kokiais žo
džiais nusako augantį Vokietijos 
svorį: "Mes nenorime gaminti 
branduolines bombas... Bet jei 
mažos ir neatsakingos tautos pa
virs atomo ginklus gaminančiais 
kraštais, tai, aišku, teka iš nau
jo persvarstyti Vokietijos padė
tį”...

O kai ir vokiečius, pasiekė ži
nios apie gynybos srity JAV-se 
atliekamus taupymus, apie gali
mybę sumažinti JAV divizijų 
skaičių NATO reikalams, tai štai 
ką apie tai galvoja eventualus 
dr. Adenauerio įpėdinis: "Tokiu 
atveju, ponai, visi atsidursime 
naujoje padėty. Kialcvieifaa pra
dės rūpintis ”pats savimi”. Ir 
jei taip |vyks, tai ir Vokietija 

( bus priversta laikytis tos pačios 
' krypties, nes kitokios išeitįes jau 

nebebus...”
Tie žodžiai daug pasako. Sun

ku, žinoma, teigti, ar Straussas 
tikrai taps Vokietijos valdžios 
galva, tačiau yra tikra, kad ky
lantį Vokietijos svorį šia įeraš- 
tas vertins vis daugiau ir, rei
kalui esant, bus priverstas da
ryti atitinkamas išvadas.

A. m. rugsėjo mėn. 22 d. Cle- 
valanda Kung. Birutės D-jos pa
kviestas koncertuos solistas Sta
sys Baranauskas. Jo reto žavin
gumo balsas daliai Glevelando 
lietuvių yra* pažįstamas dar iš 
Kauno. Didžiumos jis girdėtas 
Vokietijoje, o vėliau Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Kad lietu
viškoji visuomenė mokėjo tin
kamai Baranauską įvertinti, įro
do jo koncertų lankytojų skai
čiai.

Stasys Baranauskas tik ką grį
žo iš Romos, kur tobulinosi pas 
geriausios Italijos dainos meno 
mokytojus. Iškila Italijon daini
ninkui buvo visais atžvilgiais 
prasminga, nes keturios Vokie
tijos operos pasiūlė nuolatinius 
pasiūlymus tenoro partijai dai-

nuoti. Jis pasirinko Wiesbadeno 
operą, į kurią žada išvažiuoti po 
Kalėdų, taip kad rugsėjo 22 d. 
koncertas bus tam tikra prasme 
ir atsisveikinimo koncertas.

Stasiui Baranauskui šiame 
koncerte talkininkaus lietuviams 
gerai pažįstama ir aukštai ver
tinama koloratūros sopranas M. 
Kripkauskienė.

Pianu palydės talentingasis 
maestro p. Kučiūnas.

Birutietės širdingai kviečia vi
sus dainos meno mėgėjus šia pro
ga pasinaudoti.

Biletus galima'įsigyti Dirvoje 
ir koncerto dieną prie įėjimo. Bil 
lėtų kainos po |3.00, 82.00 ir 
11.00.

Koncerto pelnas skiriamas lie
tuviams Sibire remti.

L. D. Kuo. Birutės D-jos Tautos šventės proga ruošiamajame lum- 
eerte-balluje š. m. rugsėjo 14 d. Country Club, Bratenahl, progra

mą išpildys šokėja Teresė Stasaitė.
Staliukus baliui galima iš anksto užsisakyti pas p. Plechavičienę 

telef.: SW 1-0786.

Visi pirmos rūšies
Populiarūs Sheen Gabardines
100% Vilnos Worsteds•

• 2 ar 3 guzikų stilius
• Navy, Ruda, Tan ar Pilka
• Dydžiai 36-46, trumpi, ilgi, reguliarūs
• Visi ženklai nuimti žemai kainai

v

n
f.

Vyrai, nepraleiskite šios progos, aukštos rūšies ir puikiai pasiū
tiems kostiumams šis taip žema kaina. Didelis pasirinkimas 
laukia jūsų pritarimo... Visi pagaminti "Upstairs” kostfumT 

gamintojų. Apsimokės jums užeiti rytoj ir pamatyti šį rinkinį!

The May Co,’s Bassmeot Msn’s CtotHaą Dopartment
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CADMUAUB 
AKUiraUATOKIJI — 

batheay 
automokliui

Europoje nąudojąnmą nuo Iš
radimo dienos —- 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu. •’ 'S

Negenda nuo šalčio, karščio, 
elektros gntūgių. DaugMtųgon 
savybių. Garantijos laikas neap- 
ribcMuR.- ■

■ * t-l -į ėėA— i— nt ** -■ ■oUuflDliGlIululU
papiginta kaina* !_____ ~_

■ ■ f/' U ’’

'parduodam 
. Skambinkite 1

ĮįjS

LIETUVIŲ DĖMESIUI! 
NE WARKE ATIDARYTAS OFISAS 
-SIUNTINIAMS GABENTI J SSSR 

| UKRAINA, UKTUVA, LAVUA, ESTUĄ IR KITUR 
SignUuM maisto produktus, naujus ir dovttua drabužius, nudfthLffu* Vftiitu* ir 11. 

Siuntiniai išrinuriami 48 valandų bėgyje. 
SfonUUod itofldamaa palto pakvitaviaua apie išsiuntimą, 

manualai pristatomi ravljul 7-8 aavaiHs Mnjd. 
BmatUaa sauna aamsnUkua sarljo -pakvitovin ViaiIriSMriraSSdau V^Sfftu

; ŠūaUto'riimtiidaagiminaičiams!

- NetoU PsanSyhramjoe, esąsžinkelip stoties Neuarts.

Vtotoj. Pista-tomb b^oąti

• ' ?. '<■ .’>< • /’ -. j' J..J< .

r ISi u/-' B .y- ‘ j.;,j*

s

s

SfmrtšjM gauna aamanukua gavėjo pakvitavimus. 
Visi siuntiniai slunčbuul su jau apmokėtu muitu. 

pristatymas garantuojamas 
Siųskite siuntinius giminaičiams!

Ofisaii atdaras: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.'

- NatoUT'
■ i.
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, ... , turinčiam geras pajamas, įoFledermaus pirmą kartą buvę pufkus mūras _ reziden.
nufttatvfft VipnniP 1R74 mpfam ’

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

Spalio 27 d. visi į operetę 
šikšnosparnis

Johann Strauss’o operetė ”Die

GERESNĖS statybos kontraktoriai
VENTILIACIJA

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

laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Eželiu Theatre
Telef.: E.X 1-3969. Bute: WA 1-2351

24 hours tov.ing.

Dienos telef.: HE 1-C352.
Nakties telef.: I.I 1-1611.

■■Vienos šei-į
$8,000. <jerą*namą parduoda savininkas 

PRuo $9,509.

A. Kazilionis,
buV. Lithūania Bakery savinin
kes, E. Šikšniūtę sunkioj ligoj 
paremti, per Dirvą paaukojo 25 
dolerius.

. . I1 k" ■

Išnuomojama su baldais 3 
kambariai įr vonia

Šildymas ir kiti patarnavimai. 
Kaina $75.00. Teirautis: 

1341 E. 66 St.

jį vardą — "šikšnospar-
3^nis’’7rT950 metais’ Metropofifan 

Opera pasirodė su "šikšnospar-

LIETUVIŲ KLUBAS
r,.s:r> SITEllIOIl AVIT. EX 1-IU3

Patarh kaimynui 
prenumeruotu.

i D I R V <1

J. S. AUTO SERVICE 
8av. J. Švarcas

125 i Addison Road
Tel. HE 1-6352

Atciara nuo ryto 8 iRl 7

J

nomame 
School ■ 
prie Eaat 
vaL

Norint 
pranešti 
kus, 127 
St^ East;. _ __
Smulkesnės .
Bluntinėtds Sporto Hubamk 
varžybos iria aprobuo^s F 

Clevelaisdė L$K £t 
> • ,. - .'jVj .* -X ■

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniimninmiiniminiiifmii
GERINAMAI

i E. 17o Stž.iš Grovemood 7 
kamb. colonial/ naujas -gnBb pe-. 
čius, 2 garažai; gražus, didelis 
sklypas. Prašo $14,600.

CoR Rd. -L. St. Clair Avė. iitl 
karhb. coloniaUsu 5 mieg. Prašo 
$13,000. - • • į Y

East Cleveland 2 šeimų po 6 
kamb. Prašo $19,5U0.

šv. Jurgio parapijos rajone 5 
butų mdrinis apartamentas.'Ge
ro: pajamos. Prieinama kaina.

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

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5C30
iiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiii
wnr/mm!>Hi8niu^d.iiiu-J4>i0iiumini:niU(iUw)i«tvtitiMai»»i

3 ŠEIMŲ NAMAS '
Netoli St. Clair, prie E. 129 

St. Du butai po 5 k., o trečiam 
ik 4 k. Garažai. Geros pajamos. 

Prašoma tik $19,OCO.
Vicnbs šeimos namai

Šv. Jurgio parapijos rajone, J 
tarp SupericJr 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 Rozelle 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 j

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

ar namuose KE 1-408)
I •'II!..'" -i.,.'. . <llp>«1HV|UH«’Mjl,i|,iitBtlll.. I ••tue.iąmilitni'Tt •

PARDUODAMA'KOSTIUMU • 
MEDŽIAGA ,‘

siuntimui į Europą. 4 jardai tik 
15.00. ' ' '

liauk Eddy Salėm
:>?A 1-1374

—i------u—;------- — • (§4)

, J. CI«,DN8KAb 
LAIKRODININKAS

,Taiso ir parduoda laikrodžiu* 
apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomi*.

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

JUOZO KAMAIČ1O 
naujų batų parduotuve 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
12913 St. Clair Avė.

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

i 'llhi lilillflliiliriiiMilliHiiM

ąęiuodaiiiii iF’ išifūbi^jaWaBĮišeifl ridiftT0ii bii 

tMdlnio tuntnlf S___ <i_ mhgtu trečiu aukštų, garažu ir, 
gražiu sodeliu Eddy Wi. tajonė. 
Galima pirkti su labai mažu įmo- 
ųjimu.; < j , • v
.‘.^Kreiptis j palikimo advokatą
JlfĮy Smetoną, tel. ER1-4333.,

‘ J. I*. MtnXtMtfL10L19 
, 6606 Šuperior 
’ UT l-2Stt‘ ’'1'' ’

Netoli St. Clair. 6?iarpĖ, gara
žai, geratnė štdyyjė.' Tiktai 8,990?. 
Neptaleišklte progos.

Člėv. Htk Daktarui ar kitarii, 
turinčiam getas pajamas, 15

Tinklinio turnyrą Cfevefande ■ £
Clevelando Ukrainiečių'. Spor- 

to Klubas rengia dldean&mišto 

šeštadienį, rugsėjo ^ d_Nayy 
Park RecreaiiohCėhtefr,' kštnpas 
Ridge Rd. ir Člinton Rd., vakarų 
pusėje. Pradžia: 12 vat •' '

I šį turnyrą yra sukviesta 'ko
mandos iš Chicagos, Detroito* 
Buffalo ir Toronto, jų tarpe.if 
Clevelando žaibo vyrų bei mote
rų tinklinio komandos.

Tinklinio mėgėjai yra kviečia? 
mi atsilankyti.

• i •
«Vi.

- BRONIUS 
A R AŠ-ČEK AN AUSK A S 

nesenai išlaikė Ohio valstybinius 
egzaminus = |r . gavo architekto 
teises. Džiugu, kad dar vienas 
gerai pasiruošęs specialistas ga
li pilnai įsijungti j savo profesinį 
darbą.

B. Aras, palyginti jaunas žmo
gus. Gimęs 1921 m. rugpjūčio 
mėn^ŽS d. Kaune. Mokėsi Tėvų 
Jėzuitų, vėliau Kauno IV valsty
binėj gimnazijoj. 1942 m. baigė 
Aukšt. Technikos mokyklos me
chanikos skyrių.

B. Aras, baigęs mechanikos 
skyrių nepasijuto tikslo pasie
kęs. Jį daugiau viliojo meno pa
saulis, todėl įstojo į Vytauto di
džiojo Universitetą studijuoti 
architektūros. Po vienerių metų 
studijų teko jas nutraukti ir dėl 
naujų karo audrų trauktis iš 
Lietuvos.

1945 m. B. Aras vėl studijuoja tės” vardais.
architektūrą Hannoverio Aukš-Į Amerikoje ji pirmą kartą pa- 
tojoj Technikos. Mokykloj, kur gjro(jė 1879 m ."Nuostabios Nak- 
1CI4O m truimn rlinlrtma Toia yiq_* .. .■ iįlies , o vėliau Šampano N ak* 

Į ties" ir "Rosalindos” vardais, 
j 1905 metais Metropolitan operos

pastatyta Vienoje 1874 metais, 
pačiam kompozitoriui diriguo
jant. Pasisekimas buvo didelis ir 
vien tik Vokietijoje ji buvo pa
statyta net 171 teatre penkerių 
metų laikotarpyje.

Londone šią operetę pradžioje 
statė "Nakties Paukščių”, o vė

liau "Linksmosios Kunigaikštys-

1949 m. gauna diplomą. Tais pa-'ties" c ____ ___
čiais metais atvyksta ir į JAV. tiw„’ ir ->RO8a|indo8‘

Savo profesorių rekomendavi-'
mu buvo pakviestas J Chicagos kompanija gražino šiai operetei 
universitetą padėti paruošti-i 
tauracljus plafftft
(Persijos) iškasinėjimams.
mėtų viena' statybos (Irma atsi-1 “ ng^\alboj'e.
kvietė dirbti į Clevelandą. Padir-Į 
bęs toje firmoje metus laiko per
ėjo dirbti grynai j architektūrinę 
įstaigą, kuri ruošia planus švie
timo įstaigoms — mokykloms.

Dabar jau perikeri metai kai
B. Aras ir dirbai savo mėgiamą 
arčhitekto darbą eidamas gru
pės vadovo pareigas.

Nesenai gaudamas pilietybę 
gražiai atlietuvino ir savo pa
vardę.

B. Arui, įsigijusiam Ohio vals
tybės architekto teises, pilnam 
energijos ir sumanymų, tikime, 
atsivers’ platus naujų galimybių 
laukas, kurį yra pilnai pasiruo
šęs laimėti.

Čiurlionio Ansamblis 
pradeda darbą šį sekmadienį, 
rugsėjo 15 d, 11 vai. 45 min. iš 
ryto Ansėl Rd. kavinės patalpo
se _ 1066 Ansel Rd.

Ciurliatiiečiai prašomi 
vauti.

Gydytojas Algis Čepulis
J paskutinėj Ohio valstybinių eg- 

zaminų šesijoj išlaikė egzaminus 
ir jįiavo teisę verstis medicinos 
praktika. A. Čepulis medicinos 
mokslus yra baigęs Vokietijoje.

| išvažiavo į 
!ns visa žie-

■įš į Clevp-

Clevelando lietuviams "šikš
nosparnį" — "Die Fledermaus” 
lietuvių kalboje bus proga gir
dėti šių metų spalio mėn. 27 die
ną, Slovenian Auditorium salė
je. Muzikas Jonas švedas, "Pir
myn” choro chormeisteris, išver
tė visą operetę į lietuvių kalbą iš 
originalaus vokiško teksto maž
daug, prieš metus laiko.

Lietuviškos Patria Gift Parce) 
bendrovės atstovas 

šiuo metu gavo didelius anglišku 
medžiagų katalogus ir pasiūlo 
jas siųsti savo artimiesiems, nes

1) angliškų medžiagų vertė 
Lietuvoje yra bemaž dvigubai 
didesnė nei kitos medžiagos ir 
todėl gavėjas turės ir dvigubai 
naudos ir džiaugsmo*

2) angliškos medžiagos atsei- 
na pigiau siuntėjui (pav. gera 
viln. medžiaga vyr. paltui su 
priedais, įskaitant ir muitą su 
pasiuntimu, atsieina tik šiek 
tiek, virš $30.00).

3) Sudaroma ne tik pinigų, bet 
ir laiko ekonomija, nes nereikią 
turėti rūpesčio dešimtyje vietų 
bėgioti ir supirkinėti medžiagas, 
nei lūkuriuoti eilėse rūpinantis, 
jų pereiūntimu.

4) Pasiuntimo kelias žymiai 
greitesnis, nes pusę jo sudaro 
oro kelias.

Katalogus pasižiūrėti ir infor
macijas galit gauti pas B. Gra
žulį — 6908 Superior Avė.

Petras Plungas, 
nusilaužus rugpjūčio mėn- 20 d. 
koją buvo paguldytas į Gatfiejd 
iitB. Marym'ount Hospital. <"
į

Lėngvatletų dėmesiui!
į Rugšėjo 21 d-, šeštadienį, Cle- 
gelando LSK žaibas rengia leng- 
Vosios atletikos sezono uždary- 

,. ino rungtynes, j kurias yra kyie- 
Ų eiami’ aaly'Jadti ir kitų klūbų 

fengvattetai. Programoj - stąn- 
iartlpė^ ruųgtys vyrų, rnoferų,

> . Rungtynės įvykęs visiems Ži-

Thomas A. Adison vakarinė 
' mokykla, 

kurioje galima išmokti daugelį 
specialybių. Registracija vyksta 
rugsėjo 16 ir 18 di.ęnomjs nuę 
6:80 iki 9:30 vakąro. Mokslas 
prasidės rugsėjo23 d. Mokyklos 
telefonas: HE 1-6858. - 1 >

1 •- - ■ ■ •

ei ja. Didelis ir gražus sklypas. 
Ant gahažo yra 5 kam. butas, 
kuris išnuomotas už $90.00 mėn.

Dibble Avė. 2 šeimų ant dide
lio sklypo. Naujai išcemehtūotas 
įvažiavimas. Prašo $13,500.

J šiaurę nuo Superior. 2 šeimų 
5 ir 3.'Namas labai gerame sto
vyje. Prašo $13,500. ■

E. 74. 2 šeitnų po 6 kamb. Gra
žus kiemas, garažas, $16,000.

Netoli šv. Kazimiero bažny
čios, 8 kamb. namas, gerame sto
vyje. $11,500.

East Clev. Geras vienos .šei
mos nafttag geręje^vjęjoje. tjgašo 
$15,50d ...‘r.,;-. ‘ ’ ■■ -‘:

Turime ir daugiau gerų namų. 
Bendradarbiai 

Algimantas Dailidė, namų 
HE 1-8516 

ir
Antanas Gailiušis, namų 

RA 158191. •

Floridą. Ten pagygėm 
mą, o pavasarį vii'jgrį 
fanaą. . 1

- ‘ I fi l.l U’-4.

. ,.i , D. ir.K- Statupai 
grįžę'® Tlon^ųs Ctevelande pra- 
'ntiė uar; penkias., savaites. Po to 
vėl grįš į Floridą,

r ;• j • ' '' ' '• /

GERINGAI
. Eddy Rd. —i St. (įair, 3 šeimų, 
pq3 ir 4>k. butai, gąso šildymas, 
gąražai.

.3; ir 4! miegamųjų vienos šei- 
,mo8. Gaso šildymas, garažas. Pi- 
»iai. Į

RAY NAUSNERIS.
, Namų prekyba; M«ų, baldų 

automašinų apdrauda. 
11809 St. Clair

UL 1-3919 LI 1-9216-----
GERAS PASIRINKIMAS 

NAMŲ 
lenkų ir slavų rąl 
mos namų kais 
Dviejų šeimų kai

Banionis
Chimes Rcinlty 

Saukit V. Bahionį 
tarp 10 vai. Vyto ir 6 vai. vakaro 

’ ,, .1 UT 1-0328- . 4- .4.

Mes turime spalvuotą pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą. .
WADE PARK REALTY CO. 

7032 Wade Park Avė.
Arthur O. Mays, broker 

Telef.: UT 1-7551

ST. CLAIR BAKERY
J Sav. O’Bell-Obelenis -

1
/ 6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525

Antroji roūsu krautuvė yra

1401 E. 66 Street ‘ Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 
produktus.

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Labai gražus 6 k. namas. Skly
pas apsodintas vaiskrūmiais ir 
gėlėm. Geroj vietoj. Kaina grei
tam pardavimui. Nottingham 
Rd. rajone, netoli Neff Rd.

Teirautis: 1351 Penhurst Rd. 
IV 1-3339

nuliniu. iib.!.":.:- įtini: lasui. ..iiH'tiMitii.in.Liiuiii:wi:irrmi“»::miiiu«i!!im:!i!!ii,tw K
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DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAI
Dvigubas, po 5 k. būtas. G'aso 

šildymas, atskiri rūsiai. '2 niaš. 
garažai. Geram stovy'iš lauko ir 
vidaus. Tik $17,800. Eddy Rd., 
į šiaurę nuo St. Clair.

Plytinis dviejų šeimų
Didelis, modernizuotas namas! 

Moderni virtuvė' ir vonia viršuj. 
2 nauji gaso pfečiai, nauji van
dens šildymo tšnkai, variniai 
vamzdžiai. Du garilžai. Tikrai 
vertas $19,500- St. Phifbmėan’š 
parapijos rajone. ' ; ' ' 1 ■

, Yerty Realty Co.
KE‘1-53'40-' '! !--------- ----- ;------ s----- h---------

PARDUODAM, NAM^I

E. 85 St. 8 k. vienok' Šeimos. J 
šiaurę uiuo Superior. Naujas ga
so pečius. Gerain ir švariam štčL 
vy. Galiriia tuoj užimtf. ■SavinitL1 
kai skuba paTduoti.' Pi-feio 40,900 
dol. ' ' : • ?.■’ • ■ -■- •••

E. 8$ St. 4 šefmų. g-po 6 k. i? 
2 po ą .kamb.’IAbhi' geirdd paja
mos. pamatyk ii1 ;'difiiyfc'r$66ūO 
imokėti '**Ii . ♦rtriAURĮt'A.l

Turine p*drfnkiMU'<lriMų71lėU 
mų ų Šv. Ju»ifliilrpkiftSjHjos 
,rajon Sauk š»A»61«li‘')Vfjrr JA

Išnuomojau^ kambarlų.^ąs, 
viršuj "Uit1' §ui!tigu8iemš?,^fii^ 
pat ‘ •'■-■■•”•. -**“
Uis ____ ________ ___
įėjirn$$-

• .« -

Vl.norr.poi,-

Moterą Ir' vaikų rūbų krautuvė 
*. parduodam ' ■'

lietuvių rajone — 6910 Supeųor 
■Avė., prie pat lietuvių'delikatesų

4J

. . ‘ ■! ■
'. Skaitydami 'KARĮ būsite gc 
rai įnforjnųoti apie pasaulinius 
garinius įvykius, rasite straips
nių iš kltinšs ir Lietuvos istori 
jos, retais.paveikslais iliustruotu 
ir Ųietpvos ^arių atsiminimus iš 
Jvąįrtų1 laikų. , . i

fMętihė prenumeratp $5.90; ra
Šyįu'tę; KARYS, 916 Wil)oughbv 

■ Ave.į ferooklyn 21. N. Y.

LOK
j

1 • r .
Sveikiname

’ 1<yl it į mūsų ki
f>r kūlių geriausių įiįii 

į Manome afi^įi
jriųiir pardavin

krautuvės.: šaukti vaka'ntiš po r: Teirautis bet ko«!._-------... --------
.o js. ,.te ros: s

7:30 telėtohU':’ ĘRl-ŽJ

AUTO MAŠINŲ 
TAISYMAS

Masinu viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas. greičio dėžės ir kt. ma
šinos daliu įdėjimas.
Parduodami amžini 
radiatoriai.

:?.....
GALIU JUMS PADĖTI 

PERKANT AUTOMOBILį III 
TUC SUTAUPYTI!

Prieš perkant naują ar geres
nį naudotą automobilį, šaukite 
mane.

Ai* žinote. kad klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, kuris | asiruoręs visiems suteikti jreriausj- putaruavimiį.Norėdami ren;;ti susirinkimu/, kelti puotus-vestuves, kreipiktės i Juozą GRAzULį. Savi pus savus!Norėdami praleisti laisvalaiki, sutikti draugus, pasiklausyti radijo
‘ ..................... .ĮKI.UBĄ.Penktadieniais gulite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėju paruoštus p tikia.isius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir ’.linkių lietuviškų valgių.

jL muzikos ur pamūryti televizijos programus ateikite i LIETUVIŲ
? P- 

(į! k.

ui::unnminm -
Pilnai padengta apdiauda H1 2-7626

YM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

h amų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
11 S2‘Summit Dr. Clevėland 24, Ohio

Jūs gausite žemiausius finan
savimo sąlvcras; maždaug $4.51 
•ž $100 perkant naują mašiną 
ar G'i perkant naudotą mašiną, 
įskaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite: '. i ■ <

Paulina Mozūrai!is, agentas
Telefonas SK 1-2183

t i:i:hi

t PIHCATESSEN
65025 feiperior
as'E2 05 ir Superior)

^lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 
4'Jr pareikškit savo pageidavimus, 
to produktų norėtumėt visad gauti. 
Į 'ąpecialų lietjiviškų. delikatetsu“ sky- 
įiyių mėgiamus maisto produktus.

lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus

1-9142

P. J. KERŠIS
609 Society for Saėings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

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

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

JAKUBS & SON
FUNERĄL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Dėlla E, Jakobe & Willlam J. Jakulis 

Lieensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal 
25 metai simįiatingo ir rimto1 patarnavimo 

6621, Edna įivemie ■ ĘNdicott 1-1763
936 East J8į5 Strėęt KE 1-7770
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Jie vadovauja Tautiniam Sąjūdžiui
EMILIJA ČEK1ENĖ 1 ,

N senai buvo paskelbta nau
joji I.i-’uviu Tautinio Sąjūdžio 
valdyta. I ją buvo išrinkti pri
tyrę vi* uomeninio ir pelitinio 
darbo darbininkai. Nors tikiu, 
kad dauguma Dirvos skaitytoji} 
juos pąžįstą, bet čia duodu dau
giau žinių, kurios padės tą pažin
tį dar pagilinti.pagilinti.

t

t

\ t
Į

I)R. BRONIUS NEMICKAS, 
naujasis Liet. Taut. Sąjūdžio 
pirmininkas yra gimęs 1909 m. 
sausio 2 d. Rokiškio apskr., Obe
lių v. 1929 m. baigė Šiaulių Mo
kytojų Seminariją, o 1936 m. 
Vytauto Didžiojo Universitetą, 

 

teisių faku]Xto\ teisių skyrių. 
1936- . studijavo Hamburge
Ha os U-te teisių ir valstybės 
mokslus, jgvdan/as teisės dakta

 

ro laipsnį.
Nuo 1929 iki 1934 m. buvo, 

pradžii s mokyklos mokytojas 
įvairiose mokyklose. 1934-3(> m. 
Švietimo ’Tiistorijos sekreto
rius. Gi 1938-..? Klaipėdos uosto 
ir vėliau Susisie,.i 'io Ministeri
jos juriskonsultas. 1929-4 m. — 
Tauragės notaras.

1940 m. bolševikams okupavus 
Lietuvą dr. Bronius Nemickas, 
kaip ir daugelis kitų, buvo kan
kinamas kalėjime.

1944 m. išėjo į advokatūrą ir 
kartu buvo Vidaus Reikalų Val
dybos juriskonsultu.

Dar būdamas moksleiviu akty
viai dalyvavo organizacinėj veik
loj. 1933 m. buvo lietuvių tauti
nio jaunimo Jaunosios Lietuvos 
Kauno miesto rajono vadas. 
1934-36 m. tos pat organizacijos 
centro valdybos narys. 1935 m. 
lietuvių studentų Korp! Neoli- 
thuania pirmininku.

Gyvendamas Klaipėdoj 1938 
m. įsijungė į Mažosios Lietuvos 
jaunimo organizaciją Santarą.

Vokiečių okupacijos metu da
lyvavo pogrindžio veikloj. 1945 
m. buvo VLIK vicepirmininku. 
Tęsiant tą veiklą Berlyne ėjo 
VLIK delegatūros generalinio 
sekretoriaus pareigas.

Tremtyje, Vokietijoj, suorga
nizavus Lietuvių Tautinį Sąjūdį, 
buvo centro valdybos vicepirmi
ninku. 1919 in. VLIKo Vydomo- 
joj Taryboj ėjo Finansų Val
dytojo pareigas.

Atvykus j šį kraštą ir įsistei
gus Lietuvos Laisvės Komitetui, 
nuo 1951 m. yra jo narys. Nuo 
1956 m. — Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos valdybos narys. 
Kurį laiką atstovavo tautinin
kus Amerikos Lietuvių Taryboj.

•* ■

centro valdybos sekretorius pla
čiai žinomas, kaip judrus politi
kas ir žurnalistas.

Gimęs 1905 m. sausio 16 d., 
Zarasų apskr., Dūkšto v. 1924 
m. baigė Panevėžio gimnaziją ir 
Vytauto . Didžiojo universitete 
pradėjo studijuoti matematiką. 
Vėliau perėjo j teisių fakultetą, 
kurį baigė 1935 m., kaip diplo
muotas teisininkas. Studijas gi
lino Austrijoj, Vienos U-te.

"1931-35 m. buvo Tautininkų 
Sąjungos generaliniu sekreto
rium. 19.37-38 jn. Pažangos B-vės 
direktorium. 1938-39 m. Preky
bos Institute Klaipėdoj dėstė 
tarptautinės teisės įvadą ir 1939 
m. buvo Vakarų dienraščių vy
riausias redaktorius Klaipėdoj. 
Vėliau "Lietuvos Aido" redakci
jos sekretorius.

1940 m. bolševikams užplūdus 
Lietuvą, Vincas Rastenis virš 
vienuolikos mėnesių buvo kali
namas bolševikų 
Vilniuj, Lukiškėj, 
Kaune.

Vokiečių laikais
ėjo teisėjo pareigas Šiauliuose. 
1942-44 m. vertėsi advokato 
praktika ir tuo pat metu Preky
bos Institute buvo vyresniuoju 
asistentu ir dėstė pratybas.

Antrą kartą bolševikams ar
tėjant į mūsų kraštą, V. Raste
nis buvo priverstas palikti,tėvy- 
nę.

Atsidūręs tremtyje ir gyven
damas Paryžiuj, Prancūzijoj, 
kurį laiką vienoj .bažnyčioj var- 
goninkavo.

Atvykęs į JAV-es buvo Dirvos 
redaktorium Clevelande ir nuo
1952 m. pradži -s dirba Free Eu- 
rope Komitete, New Yorke.

V. Rasteni'-' visą laiką daly
vauja eilėje li' iuviškų organiza
cijų valdybose. Nuo 1952 m. ligi 
šiol buvo Liet. Taut. Sąjūdžio 
centro valdybos pirmininku. Nuo
1953 m. ėjo Lietuvių Žurnalistų 
S-gos centro valdybos pirm, pa
reigas Dabar išrinktas sekreto
rium. Taip pat dalyvauja Tarp
tautinėj Laisvų jų žurnalistų Or-

gafrdzaoijoj. šiūbI Įteikti' yra;.1 Vil
ties leidyklas valdybos sekreto
rius.

. Aplamių, lietuvių spaudoj V. 
Rastenis' jau pasirodė 1925 m. 
Ir iki šiol jo parašyta yra virš 
2000 publicistinių straipsnių,' 
daugiausia politiniais klausi
mais. i .'ii

Daugiausia rašė Lietuvos Ai
de, Vaire, Jaunojoj Lietuvoj; 
Vakaruose, Dirvoj ir kt, Jo- ala.

V.pyvardžiai buvo: K. Marius, 
Giriilis, Vr., B. K. Naujokas.

kalėjimuose 
Maskvoj ir

1941-42 m.

i

Būrys gražuolių, pikių vilčių, kad ’jos gali būti 1958 metų Misa America, turėjo nusivilti, 
'd*'. titulas atiteko' Colorado gražuolei.

VYTAUTAS ABRAITIS, 
Liet. Taut. Sąjūdžio vicepirmi
ninkas, gimęs J916 m. geg. 3 d. 
Studijavo Vytauto Didž. Univ. 
1939 m. baigė teisių mokslą, įgy
damas diplomuoto teisininko 
vardą. Diplominį darbą rašė Aus
trijoj ir Berlyne.

1939 m. Kaune buvo išrinktas 
studentų Korp! Neo-Lithuafiia 
pirmininku.

1940 m., pirmą, kart bolševi
kams užplūdus Lietuvą, Vyt- Ab- 
raitis, būdamas Amerikos pilie
tis, gavo • leidimą atvykti į šį 
kraštą, čia tuojau įsijungė ' į 
Amerikos lietuvių veiklą, suor
ganizuodamas Lietuvių Tautinin
kų Klubą ir ilgą laiką buvo jo 
pirmininku. Taip pat aktyviai 
reiškėsi Amerikos Lietuvių Ta
ryboj atstovaudamas tautinę 
srovę.

Susiorganizavus Akademiniam 
Tautiniam. Sambūriui New Yor- 
ke, buvo jo pirmininkas. 1955 m. 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do pirmininkas ir jau kuris lai
kas yra Tautinės S-gos 11-jo sky
riaus pirmininku.

(B. A '

LABAI SVARBU
TIEMS, KURIE SIUNČIA 8IUNTINIUS I SSSR

Pažai naują Sovietą Sąjungos ištaigą patvarkymą siuntiniai i 
Lietuvą ir kitas SSSR dalia priimami tik bu naujais daiktais, kaip 
medžiagoj drabužiams, batai, oda ir t.t.

Nuo dabar ši firma priims siuntinius prisilaįkydama nauja 
tvarka, ir ši firma jums patarnaus tinkamai, kaip iki šiol. Einant nauju 
patvarkymu siuntiniai savo adresatus pasieks greičiau (negu iki šiol, 
nes įvertinimui siunčiamų daiktų reikės mažiau laiko.*

Kreipkitės į bet kurią mūsų įstaigą, kurių adresai skelbiami 
šiame laikraštyje.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
PARCEL DEPARTMENT

 , . ■ ■   . 1...................................'.--r*- . . , . ■ 'V ■ - i ■ ■

■■ ! ■ . 11 i ■ . .

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti- i 
rrente einantį iliustruotą humoro-kritikoš žurnalą '

, ’ '.* 1' ■ 1 ' ■ • :
PELĖDĄ <i

l

Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn*. , . • 
Rašykite dar šiandien: PELfiDA, 231 Wallače Avė. S4 : 

VVeliand, Ont., Canada.

urnas

I
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VINCAS RASTENIS, 
dabartinis Liet. Taut- Sąjūdžio

Medžio Drožiniai Gimtajam
. i ’■■■

VOKIETIJOS LIET. BENDRUOMENĖS 
VALDYBA PAAIŠKINA APIE 

Vasario u gimnaziją
t t ■ ’

(Atsakymas į Europos lietuvių katalikų 
kunigų suvažiavimo komunikatą)

Europos^lietuvių katalikų kU- "Kuratorijos nutarimai siunčia- 
nigų suvažiavimas Vokietijoje, 1 
pastoracinių problemų tarpe, ' 
švarutė ir Vasario 16 gimnazijos ( 
būklę. Į paskelbtą spaudoje platų 
šio suvažiavimo komunikatą, kur . 
keliais atVėjais paliečiama ir 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 1 
veikla, tenka tuo pat būdu, t. y. i 
viešai, atsiliepti.

Tikimasi, 'kad katalikų kunigų 
pasirinktasis viešas spaudos ke- ■ 
lias išeis gimnazijai į1 naudą, nes 
tik girririazijes gerovės ir K. Vai* ' 
dyba Ir liėMviai kunigai tesiekia. 1 

Džiugu, Wrd komunikato turi- 1 
nys ir fornia neteikia K. Valdy
bai pagrindė kuriai nors polemi-1 
kai, tačiau bet kuriuo atveju 
reikalauja' iš jos informacinių 
paaiškinimų; kad ' tinkamai su
pratus ir ffertžnus K. Valdybai 
padstryttį (iftnfetimų vertę;

'■ SvarbiauŠiu Iš: visų nusiskun
dimu tektų,'turbūt, laikyti tvir
tinimą, esą, K. Valdyba nesi
skaito su Kuratorijos nutarimais 
ir ją pačią ignoruoja. Vien iš šio 
prlleidimo ūftfromos ir tolesnės, 
deja, jbkialš!^ konkrečiais davi
niais neparėttištnos išvados. Tad 
firmoje eilėįįė ir kyla klausimas, 
kas yra tos'dvi šalys: K. Valdy
ba ir Kuratorija ir kame glūdi 
jau per eilę metų pasireiškiąs 
Kūra tori jos“sU K. Valdyba "gin
čas”.

žodį "gintas" dedame kabutė
se, nes esmėje jokios nesantai
kos nėra, yi*a vien nuomonių ne
sutapimas arta, sakytume, tam 
tikras varžymasis administraci
nių galių plbtanėje.

P. L. B. Vdkietjjos Krašto Ben
druomenė,. kųnP9*vykdomąjį or
ganą sudąrft., JKrąšto Valdyba^ 
yra, kaip žfnoma, įregistruota 
draugija. w ** > 
Jos įstatuose be' reikalo ieškotu
me KurptdrijosJtąĮp bendriiomeJ 
nės statutinio* organo. Jos ten 
nkra, Kūtatbriją ’ įsteigė'' pftfi 
Bendruomenė, rešp. Krašto Ta
ryba, šalia ■ statutinių organų, 
kaip patariamąja, tam tikra 
tptasme lyg'iz1 ekspertų, kolegiją* 
Jai buvo parotos , gana plačios

iūrą’.’^lr nesu-
. ^-oinoslos gąlioa. 
ifoUi Kųrptorija prV 

jai ; K. Taryjįs ją Į|iWįgė

Kuria norp kita pa- 
‘ "‘s. kursStbrijoę

pareigos, 1 
auklėj ipao, 
ūkinio 
teikta ,---- -

Organizadįit..^, __
klauso K. Tm^bos‘Jcompetenči-

retiškai bei 
j dalyką'*!1

V

Tu

Igno Ko n —
kąlba | aivo.;tautUčlu idžiaia, bet ehdžMata.

Gaunama paa kpygų,platintojus Jr jods MMą: .
L. J.; Končius, 534 Broadway, 8o. Bobom Z’L’Maas.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viriai.

K a i n a ,|5.00

N

arba 
taria 
statutą nh|!
ryba. šia r...
šių norų jokio gudeta-
to, kuris ų K. Valdybą
aklai piliytf’Kuratorijos rekp- 
-----

Kūra tori jos jfr; K.

mendačijis * 
Dar 1945 mį,

|lus, tuometinėj 
mo dėlei patiks 
statuto redakciją,-'!

7'i^

mi PLB Vokietijos Krašto Vai- ' 
dybai. Jie vykdomi, Krašto Val
dybai pritariant*’.

Šis nuostatas nėra pasikeitęs, 
jis įpareigoja lygiai Kuratoriją 
ir K. Valdybą, suteikdamas pa
starajai galutino sprendimo tei
sę. Kuratorija neneša už savo 
veiiksmus bei rekomendacijas, be 
moralinės, jokios kitos atsako
mybės, kai tuo tarpu K. Valdy
ba, kaip vykdomasis organas ir 
Gimnazijos šeimininkė, yra at
sakinga prieš K. Tarybą ir tam 
tikrais įstatymų nustatytais at
vejais neša net ir asmenišką ma
terialinę atsakomybę už bendruo
menės finansinę ve.iklą.

Pereinant iš tų bendrinio bei 
informacinio pobūdžio paaiški
nimų prie tiesioginio atsakymo į 
padarytus K. Valdybai užmeti
mus, tėktų pareikšti, kad 1957 
m. kovo mėn. katalikų Sielovados 
atstovo atšaukimas iš Kuratori
jos niekuo negali būti pateisin
tas.

Jei Kuratorijos statutas, ypač 
jo nuostatas, kad Kuratorijos 
nutarimai vykdomi K. Valdybai 
pritariant resp. sankcijonuojant, 
atrodė Katalikų Sielovadai ne
priimtinas, jos atstovas konsek
ventiškai turėjo būti atšauktas 
jau 1954 metais arba buvo reika
linga kreiptis į K. Tarybą, ragi
nant ją atitinkamai pakeisti Ku
ratorijos statutą. K. Valdyba ne
prisiima sau daromų priekaištų, 
nes elgėsi ir elgiasi tik Kurato
rijos statuto rėmuose.

Dą|bartinį nuomonių nesuta
pimą, arba "ginčą” tektų vertin
ti ir charakterizuoti ne kaip Ku
ratorijos ignoravimą, bet kaip 
išraišką fakto, kad Kuratorija, 
— (nestatutinė, interninė, pata
riamoji kolegija), — siekia dau
giau galios bei teisių negu kad 
jai priklauso. Vien iš to iškylan
čio nuomonių nesutapimo K. Val
dyba-pafti išbpręstinegali, nes tai 
priklauso K. Tarybos kompeten
cijai. Tenka tačiau pastebėti, 
kad dabartinė K* Valdyba, K. 
Tarybos 1956 m. suvažiavimo 
įpareigota, yra padariusi realių 
pastangų'suteikė Kuratorijos ir 
Ki Valdybos seniems nuomonių 
nesutapimams praktišką ir aiš
kiąišeitį, ■ L

1956 m. K- Tarybos posėdyje 
Katalikų Sielovados direktorius 

’ įnešė pasiūlymą įsteigti Gimna- 
1 sij|l< tvarkyti savistovų juridinį 

asteenį—.^Švietimo Draugiją" 
-4 ir pateikė tos steigtlnbs D-jos 
įstatų projektą. Pągaf šio suma- 
mymo esmę K. Valdyba turėtų 
perduoti tam naujam juridiniam 
ašvieniui ne vieni,tUtsavd įMlmi- 
nistracinę galią Gimnazijos tvar
kymo ;ąrity, (dėL kurios; ir kyla 
.dabartiniai ir praeities nesutarl- 
mii);.bef ir savb:maUxiiUnę at-

* - • ^įąįjdyBiiį 
{tei-

Įmnarifą mate- 
.V. . 4

Pateiktąjį įstatų projektą K. 
Valdyba peržiūrėjo, pataisė ir su 
savo pastabomis išsiuntinėjo vi
siems numatomiems to naujo ju
ridinio asmens steigėjams. Su
silaukta iki šiol tik vienos orga
nizacijos pritarimo. Atsakymų, 
kokiu pradiniu kapitalu žadama 
liaują juridinį asmenį paremti, 
16 viso negauta. Galbūt, Šis K. 
Valdybos atsiliepimas atgaivins 
užimteresuotųjų organizacijų in
teresą dar iki šiais metais rude
nį įvykstančio Vokietijos K. Ta
rybos metinio suvažiavimo, kuris 
galėtų padaryti tbo reikalu kom
petentingą nutarimą.

Tas K. Valdybos žygis geriau
siai iliustruoja, kad K. Vaidyba 
ne tik kad Kuratorijos neigno
ruoja, bet priešingai daro iš savo 
pusės visus žygius, kad Kurato
rijos, resp. Katalikų Sielovados 
Direktoriaus sumanymas įgau
tų konkretų pagrindą.

Šituo veiksmu K. Valdyba yra 
akivaizdžiai įrodžiusi savo nuo
širdų norą bendradarbiauti ne 
ž'odžiais, bet realiu darbu. Vie
nok, K. Valdyba negali imtis ga
rantijos, kad visos užkalbintos 
lietuviškos organizacijos pritars 
Katalikų Sielovados sumanymui 
ir, jei toks kardinalus klausimo 
sprendimas, —. gimnazijos per
davimas naujos draugijos valdy- 
man, — liktų vien nepavykusi 
pastanga, Kuratorija bei Katali
kų Sielovados Direktorius netu
rėtų, atrodo, pagrindo daryti da
bartinei K. Valdybai dabar ar 
ateityje kuriuos nors priekaiš
tus, esą, štai vėl nepaisyta. Ku
ratorijos norų.

Baigiant, tektų konkrečiai pa
liesti kai kuriuos smulkesnius 
klausimus. Teisingai komunika
te pastebėta, kad direktorių ski
ria K. Valdyba, pritariant Kufa- 
torijai, bet K. Valdyba savo ke
liu vykdo tik tokius Kuratorijos 
nutarimus, kuriems ji pati pri
taria. Kieno pritarimas yra sva
resnis ar patariamosios, nesta
tutinės kolegijos, ar statutinio 
vykdomojo organo? Atsakymas, 
berods, turėtų būti aiškus.

Kalbamu atveju Kuratorija 
Bavo kandidato į gimn. direkto
rius iš viso neturėjo ir nesiūlė, 
tat K. Valdyba negalėjo nei pri
tarti nei nepritarti Kuratorijos 
nepasiūlytam kandidatui-

Kai dėl kito mokytojo, kurį 
Kuratorija rekomendavo, nusi
skundžiama, esą, jo klausimas 
nebuvęs sprendžiamas tuojau 
pat, pirmajam iš eilės K. Valdy
bos posėdyje. Ar K. Vąldyba sa
vo kitos dienios, ar kitos savai-

tės ar kito mėnesio pošėdyje da
ro; kurį nors nutarimą. yra tlek . 
nežymi smulkmena, kad jos nū- < 
vertėtų irt 1 les tl.Vargu arkada;, 
nors K.- Valdybos klusnumas pa- -i A 
sieks tokio iaipsMo. kad Kurato- ; V 
pijos nutarimai bus K. Valdybės - 
priimami jų padarymo ar jau se
kančią dieną. i t !.:', i .

Kitas mokytojas, kiirį Kūra- • 
torija rekorriendavo/buvo' K.' 
Valdybos priimtas ir K* Vąldy-s 
bos pakviestas pareigoms eiti,; 
bet pats nuo jam siūlytų pareigų j 
atsisakė. i

Ne vien K. Valdybos paskirtas' 
direktorius apleido' Gimnaziją> 
dėl pastovesnės tarnybos. Yra ir' 
kitų panašių atsitikimų. Tenka 
pastebėti, kad pedagogų atlygi
nimai gimnazijoje yra žemi ir K. 
Valdybai nesiima mesti kaltink ųP 
mo nei vienam iš mokytojų, ku
rie ar tai šeimos labui, ar moks
lui tęsti, ar dėl emigracijos, ar 
materialinio saugumo sumeti
mais suranda sau kitą, geriau 
apmokamo darbo vietą.

K. Valdybai nėra žinomos jo
kios. "principinio pobūdžio nege
rovės*’/ kurios "braunasi" Gim- 
nazijon ir stato problematiškon 
padėtin "praktiškąjį religinį ir 
moralinį ugdymą”. Pasak komu
nikato davinių, iš 00 mokinių 
katalikų 35 priklauso ateitininkų 
organizacijai. Be ateitininkų 
Gimnazijoje dar veikia evange
likų jaunimo būrelis ir skautai. 
Kurių nors kitų jaunimo organi
zacijų ar ratelių nėra. Todėl be 
aiškaus pasisakymo, kas tikru
moje turima galvoje, nusiskun
dimas dėl negerovių lieka neįti
kinantis.

K. Valdybos įsitikinimu kata
likų mokinių religinis ir morali
nis auklėjimas Gimnazijoje yra 
labai gerose ir patyrusiose Gim
nazijos kapeliono kun. dr. J. Pet
raičio rankose. Pagaliau, R. Ka
talikų ar evangelikų dvasinės vy
resnybės patvarkymu, religinis 
ir moralinis auklėjimas, reikalui 
esant, galėtų būti ir dar labiau 
sustiprintas, šio klausimo spren
dimas pagal Kuratorijos statu
tą prįklauso išimtinai religijų 
atstovų kompetencijai ir It Val
dybos iniciatyva negali būti ir 
nėra liečiamas.

Kiek K. Valdyba yra kvalifi
kuota spręsti pedagoginius gim
nazijos reikalus priklauso nuo 
gimnazijos statuto. Nėra buvę 
atsitikimų, kad K. Valdyba kves- 
tijonuotų Mokytojų Tarybos nu
tarimus ar kuriuo kitu būdu kiš
tųsi į gimnazijos pedagoginius 
reikalus.

Išvadoje tektų pasakyti: lietu
vių* katalikų kunigų pageidavi
mas, kad būtų sudarytas orga
nas, per kurį gimnazijos rėmė
jai ir jos išlaikytojai galėtų tar
ti savo žodį dėl gimnazijos rei
kalų, prileidus, kad katalikai ku
nigai visus gimnazijos rėmėjus 
atstovauja, sutampa su jau mi
nėtais, K. Valdybos įvykdytais 
praktiškais žygiais, Katalikų 
Sielovados idėją vykdant.

K. Valdyba dabartinėje statu
tinėje padėty nieko daugiau ne
trokšta, kaip išlaikyti harmoni
ją visų statutinių organų bei Ku
ratorijos, kaip patariamosios ko
legijos ir nuoširdžiai kviečia Ka
talikų Sielovados direktorių ęu- 
tikti grąžinti Kuratorijon savo 
atstovą.-Ta pat proga K. Valdy
ba dėkoja’visiems Europos lietu
vių katalikų kunigams už jų su
sirūpinimą Gimnazijos klausi* 
mals. P. L. B. Vokietijos • 

Krašto Valdyba
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atlieka {vairius spaudos darbu. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro-. 
fesines korteles, įvairias bbpka^ Va
karams biletus. vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt: c • * • . • » “ . »
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