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panaudoti valstybės dalinius — 
Taut. Gvardiją, jei jis tai laiko 
reikalinga tvarkai palaikyti.

Tokios nuomonės bei nuotai
kos kilo krašte ryšium su Little 
Rock miesto įvykiais. Būtų klai
dinga manyti, kad jomis domė
tųsi tik amerikiečiai.

Ilgai teka lankti, kol pavyks sutvarkyti rasinį klausimą. — Vis dau
giau juodėja Amerikos didmiesčiai, o baltieji bėga | užmiesčius. — 
Aišklnampo federalinės valdžios ir paskirų JAV'valstybių teisės. 
— Sovietams gera proga varyti antiamerikinę propagandą. — 

Maskva nenukreips pasaulio dėmesio nuo Vengrijos.

Sukeltas sąmyšis dėl negrų 
jaunimo integravimo su baltai- 
slaia vis dar nenutilsta. Negrų 
tarpe vis dar jaučiamas nepasi
tenkinimas.; Jie nusivylę prezi
dento Eisenhovverio pasikalbėji
mų su išgarsėjusiu gubernato
rium Faubus (net ir baltieji 
krašto gyventojai tikėjosi iš 
prezidento nė tik griežtesnių žo
džių, bet ir galimų veiksmų). At
rodo, tik žodžiais pasibaigs ir 
šios savaitės pradžioje turėtas 
prezidente, pasikalbėjimas su 
negrų atstovu-Powell.

Rugsėjo 20 d. įvykusio teismo 
posėdžio (gubernatoriui Faubus 
nedMyvaujant) išdava buvę tik 
ta, kad praėjusią savaitę nuo 
mokyklos patalpų buvo atšaukti 
Taut. Gvardijos daliniai. O pats 
gubernatorius žada apeliuoti Į 
apeHaein| teismą, vėliau, galimas 
dalykas, ir j Aukščiausią Teis- 
mą.. • Tat visas reikalas užtruks 
dar ilgesnį laiką ir vis dar buB

stitucijos dėsnių, tai, žinoma, jis 
Čia turėjo galvoje nelemtą mo
kyklų suliedinimo klausimą.

Tai vėl klausimas, kuris kraš
te sukėlė nemaža komentarų, pa
tikslinimų ir ■.. abejonių. Kraš
to žinomieji publicistai ėmėsi 
įrodinėti, kad, greičiausia, prezi
dentas buvęs suklaidintas savo 
teisinių patarėjų, nes jo pasisa
kymas galėsiąs turėti neigiamų 
pasėkų būsimiems santykiams 
tarp valstybių ir federalinės val
džios.

štai žurnalistas David Law- 
rence, pasižymėjęs, kaip atkak
lus prezidento biudžeto gynėjas 
ir šiaip Eisenhowerio rėmėjas, 
jau nuo seniau kelia balsą prieš 
devynių A. Teismo teisėjų uzur- 
perinę galią ir konštitucijos ne
paisymą. 1956 metais tas pats 
Ląwrence priminė dviejų ape
liacinio teismo teisėjų ir vieno 
sritinio teisėjo priimtą nuomo
nę ir ligšiol A. Teismo nepanal-

Blogas įspūdis svetur
Valdžios žmonės, pvz. ir Dul

les turėjo pripažinti, kad visų 
pastarųjų įvykių incidentai ar jų 
išgarsinimas spaudoje galės pa
kenkti JAV įtakai užsieniuose.

Ir iš tikrųjų Maskvos propa
gandinis malūnas tik ir laukė 
Little Rock įvykių, kurie vėl-iš
judintų antiamerikinės propa
gandos vandenis. Dabar S. Rusi
joje ir Azijoje milionais žodžių 
lyja propaganda apie tą kraštą, 
kur tokia baisi rasinė nelygybė, 
kur liejasi negrų kraujas, dega 
Ku-Klux-Klan kryžiai...

neišspręstas klsusimiis,-bdteflt^ Mirtą, bfiteht — "Konstitucija 
kokias teises turi federalinė val
džia santykiaudama su paskiro
mis JAV valstybėmis.

Tuo tarpu visuomenėje vy
rauja įspūdis, kad vargiai kada 
nors tektų laukti galutino baltų
jų ir juodųjų vaikų integravimo 
mokyklose.

šiuo metu rytinės, vidurinės 
ir net vakarų JAV dalies did
miesčiai vis daugiau juodėja. 
Keli pavyzdžiai: didžiausias ne
grais apgyventas miestas pasau
ly yra New Yorkas. čia negrų 
yra 840,000. Toliau seka Chica- 
ga. su 738,000 juodųjų gyvento
jų, Philadelphia — 456,000, sos
tinė Waahingtonas, D- C. ir De
troitas — po 375,000, Los An
geles — 275,000, Clevelandas su 
217,000 negrų ir t.t.

Dėl .negrų antplūdžio baltieji 
vis daugiau su šeimomis bėga į 
tolimesnius miestų užmiesčius, 
kur negrų nuošimtis mažas. Vi
sa tai dar daugiau komplikuoja 
mokyklų integravimo — sulie
dinimo problemą.

nereikalauja integravimo. Ji tik 
įsakmiai draudžia diskriminaci
ją”. Toji nuomonė buvo piiimta 
1955 m. liepos mėn.

Sakoma, kad mokyklų suliedi- 
nimui paremti remiamasi kon
stitucijos 14-ju priedu, tačiau 
čia vėl primenama, kad šis prie
das buvęs pietinių valstybių ra
tifikuotas per prievartą, tad jis 
negalįs būti laikomas legaliu. Iš
vados — aukščiausią valstybės 
įstatymą tektų keisti...

Didelis teisėjų vaidmuo
Visoje Faubus ar Little Rock 

byloje viešoji krašto nuomonė 
S o įsitikinti, kad mokyklų 

pregavimo, kitaip tariant 
ų rasių moksleivių suliedi

nimo prpcese didelis vaidmuo ati
tenka sritiniams (distriet) tei
sėjams. Federalinis! teismai dau
gelyje valstybių, ypatingai pie
tuose, ėmėsi darbo, nustatė ter
minus desęgregacijai, nors ir lė
tai, bet prisidėjo prie A. Teismo 
nutarimo vykdymo.

Dar paaiškėjo, kad mokyklų 
suliedinimui pasipriešina ne tik 
organizacijos, paskiri asmens, 
bet jam kelią pastoja ir valsty
bių gubernatoriai. Ar guberna
torius gali būti suimtas, patrauk
tas atsakomybėn —štai klausi
mai, kuriuos, galimas dal/kks, 
teks išaiškinti A. Teismui.

Ar leidžia Konstitucija? ...
Kaip toli įsiaistrino nuotaikos, 

pakaks dar paminėti keletą klau
simų, iškilusių-ryšium su Eisen- 
howerio ginamaisiais žodžiais.

Į Spauda dabar klausia — kur 
rasime konstitucijoje teisę fede- 
reliniams teismams tvarkyti 
krašto mokyklas ir joms diktuo
ti,'kokius moksleivius jos turė
tų priimti ? Ar yra toje konstitu
cijoje federalinei valdžiai suteik
ta galia sodinti į kalėjimą tėvus, 
kurie perspėja kitus tėvus ne
siųsti savo vaikų į mišrias mo
kyklas?

Visur tenka atsakyti neigia- 
mai. Pągaįihu,.dar pripažįstama, 
kad nęi/įpfežidentaųi, nei kam 
norp vilnoje kbnstltucija nesu- 
tetfiantl'teisės uždrausti suve
reninės valstybės gubernatoriui

Pažeistas JAV prestižas užsieny
. įdomu pažvelgti, kaip užsienio 

spauda reagavo į Little Rock ir 
kitur sukeltas riaušes bei su
drumstas nuotaikas.

Kad Maskva su savo satelitais 
išnaudos rūpesčius ir nesėkmę 
su negrų jaunimo suliedinimu 
mokyklose, tai buvo jau iš anks
to tikra. Dabar jų spaudoje vy
rauja toks tonas — ką čia Ven
grija, geriau pažvelk, kas vyks
ta Little Rock ar Nashville ...

JAV vakarų sąjungininkai su 
savo sprendimais kiek atsarges
ni- štai, prancūzų spaudoje dau
giau pastebima užuojautos, ne- ••-u dJ- rm_  deJl-*.'..'Aa -gu KnttKos. iurtyto tfer iavo 
čių rūpesčių Alžire, dabar pran
cūzai vengia smerkti amerikie
čius. Vak. Vokietijoje, buvus 
rinkiminiam įkarščiui, JAV įvy
kiai su negrais mažai komen
tuoti. Buvo balsų, kad pasauly 
JAV prestižas galėsiąs kristi.

Tik Italijoje, ypatingai jos ra
dikaliai dešiniųjų ir kairiųjų 
spaudoje pasirodė paveikslų su 
Klan vyrais baltuose rūbuose. 
Amerikiečiai apkaltinti prakti
kuoją kolonializmą, sukeltas 
įspūdįs, kad išskirtos mokyklos 
esančios visose JAV-se. Tuo tar
pu britų spauda, prezidentą Ei- 
senhovverį pavadinusi "minkš
tu”, jam besidorojant su integra
vimo sunkumais, šiaip komenta
vo ramiai ir net pareiškė kiek 
optimizmo. Girdi, visas sąmyšis 
esąs, sveikas dalykas.

Tikimasi, kad laikinai pažeis
tas svetur JAV prestižas bus vėl 
atstatytas. Ir daugiau negu tik
ra, kad negalės pavykti komu
nistinis manevras nukreipti pa
saulio dėmesį nuo Vengrijos.

Sovietinis žygis Vengrijoje 
perdaug įsismeigė į žmonijos są
žinę, kad jį užmirštų.

• Sibeliui, suomių didžiam 
kompozitoriui, praėjusią savaitę 
mirus, jo atmintį pagerbė visas 
pasaulis, (skaitytinai ir sovietinį.
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Kas pažeidžia Konstituciją?
KMRrezideiUasuManialpasi- 

sakė,k*d jis

- '. ■'•'•■■į'.. \ 1 •

Blebard (Mtiag MtsĄMl •••■ MlftV
Bostaa .. MeaTertt naįfcte

Popiežius Pijus rengiasi paskirti 12 naujų kardinolų. Manoma, kad 
trys kardinolų skrybėlės atiteksiančios JAV (r jas gauste čia ma

tant vyskupai.

Miręs NorvogljUB karalius Haa- 
konas. Apačiai j* sūnus Olav už
ima naujo Norvegijos karaliaus 

vietą.

Lietuviai skautai, aplankę Lietdvos ministerį Londone B. K. Balutį prie pasiuntinybės namų. 
Nuotr. A. B a n i oln i o.

decentralizacija, Chruščiovo pa
siryžimas išplėsti vadinamas plė- 
šinines žemes krašto rytuose ir 
S. Rusijos laikysena jos satelitų 
pažiūriu. (r)

UNIJOSE SIAUČIA NAUJI VĖJAI
Rūpesčiai dėl skandalų. — Siekiama tikrai 

demokratinės dvasios unijose

PO CHRU5CIOVO 
BUSK*RIN£ 
DIKTATŪRA?

Šiomis dienomis vyriausios 
žvalgybos įstaigoj JAV direkto
rius Allan W. DŪHes (valst. se
kretoriaus brolis).į>an Francisco 
pasakytoje kalbųjį nurodė į ka- 
rihta-diktatūros ftutiijoje ga
limumus. Esą*-<fhrUŠČi^vas yra 
atsidūręs ant parako 'statinės. 
Klaidinga manyti, kad po pra
ėjusios vasaros laimėjimo Chruš
čiovui. būtų galima pranašauti 
ilgesnį ir stabilų valdymą. To
liau Kremliuje verdančios užku
lisinės kovos dėl valdžios ir todėl 
galima tikėtis radikalesnių per
mainų.

A. Dulles savo pranešime dar 
pastebėjo, kad sovietai pastaruo
ju metu nuolat susiduria su tri
jų rūšių sunkumais — sunkiai 
išsprendžiamomis pramoninėmis 
ir technologinėmis problemomis, 
galimais neramumais studenti
jos ir intelektualų tarpe ir vis 
augančia rusų tautos rezistenci
jos dvasia

ČIA direktorius savo klausy
tojams nenorėjo išpranašauti 
karinės diktatūros • Kremliuje, 
tačiau, esą, evoliucijos keliu, tai 
galimas dalykas. z

Kalbėdamas apie Chruščiovo 
įvykdytus gyventojų padėties 
palengvinimo žygius, Dulles nu
rodė, kad Chruščiovui tenka su- < 
sidurti su kebliu klausimu — 
per didelis atoslūgis ar paleng
vėjimas galįs jam lemti pražūtį.

Vis labiau ir labiau sovietiniai 
Vadovai susiduria su intelektua
linių sluogsnių,. ypatingai Btu- 
dentijos žodžiu. Ji reikalauja 
tiesos ir gali būti nepatenkinta 
ne'pilnai įvykdytais pažadais ar 
priemonėmis.

Savo pranešime žvalgybos di
rektorius toliau pabrėžė, kad 
Chruščiovui rūpi skubiai atlikti 
visą eilę svarbių uždavinių ir už
tikrinti Bavo asmens išsilaiky
mą. _

Tuo pačiu metu Chruščiovas 
yra įsivėlęs į kai kurias avantiū
ras svetimuose kraštuose, pvz. 
Vid. Rytuose. Iš dalies, kaip spė
jama, tai pasitarnauja atitrauk
ti dėmesį nuo pačioje Rusijoje 
esamų klausimų ir nuo padėties 
satelitiniuose kraštuose.

Sovietų vadų tarpe, pasak Al- 
lan Dulles, vis dar susidursime 
aų' trimis pagrindimais klausi
mais, kurie juos skiria, tai: 
Mausimai susieti m pramonės

IŠ VISUR
• Prezidentas Eisenhoweris 

pirmadienį Washingtone turėjo 
pasikalbėjimą su Saudi Arabijos 
karaliaus broliu, princu Faisalu. 
Jau kelios savaitės kai preziden
tas palaiko ryšį laiškais su S. 
Arabijos karalium. Specialiai at
vykęs iš atostogų, prezidentas 
Eisenhoweris Washingtone dar 
turėjo du viešus pranešimus ir 
atliko eilę kitų darbų.

• Vak. Vokietijos parlamente 
(Bundestage) per rugsėjo 15 d. 
rinkimus krikščionių dem. par
tija laimėjo absoliutinę visų vie
tų daugumą. Iš 497 parlamento 
vietų krikščionių demokratų uni
ja (K. Adenauerio partija) da
bar turės 270 vietų. Dar prijun
gus 17 Vokietijos partijos laimė
tų vietų, (koalicinė Adenauerio 
partiiaLdobai-kancleris.sava, ži
nioje turės 287'parlamento vie
tas. Kitų partijų pasiskirstymas 
toks; socialdemokratai turės 169 
Vietas, Laisvųjų Demokratų Par
tija — 41.

• Bulgarijos komunistinė vy
riausybė pareiškė sutinkanti tu
rėti glaudesnius ryšius su JAV. 
NY Times atstovui partijos se
kretorius pasisakė už diplomati
nių ryšių atnaujinimą. Rumuni
jos valdžios atstovai norėtų su 
JAV pradėti pasikeitimą kultū
rinėmis vertybėmis, pvz. teatro 
veikalais, filmais ir kt.

• NATO jau visą savaitę vyk
do manevrus netoli Norvegijos 
krantų. Praėjusią savaitę miru
sio karaliaus Haakono atmintis 
buvo pagerbta visų sąjunginin
kų laivų.

• Belgijos buv. karalius Leo- 
paldas, kurio sūnus dabar Bos
tone gydomas, rengiasi aplanky
ti JAV atominius įrengimus, ku
riuos aprodys pats L. Strauss, 
asmeninis Leopoldo draugas.

Kitą savaitę
Dirvoje skaitysite rašytojo 
Igno šeiniaus rašinį "Du lie
tuviai — trys partijos”. J. 
Šarūnas papasakos apie 
1926 m. komunistų ruoštas 
demonstracijas Kaune. V. 
Rastenis baigs įdomų rašinį 
"Balys Sruoga prabilo iš 
anapus”. Povilas Jasiukonis, 
studijuojąs filmos mokslus, 
pasisakys rašiniu "Kritiška 
lietuvių filmų apžvalga”. 
Capt. J. Ramunis pasakos 
apie Utah — mormonų vals
tybę.

Kitą savaitę pradėsime 
spausdinti kaip vokiečių ka
rinė žvalgyba veikė Lenki
joj, Danijoj ir Norvegijoj.

Neužmirškit, kad tik-ti- 
desnis skaitytojų skaičius 
įgalina laikraštį nuolat ge
rinti ir jį nuo ateinančių me
tų pradžios leisti du kartus 
per savaitę. Paraginki! vi- 
sus savo kaimynus, ir arti
muosius Dirvą būtinai tuoj 
užsisakyti.

Pastaruoju metu vykdomi 
Kongreso tyrinėjimai parodė, 
kad darbininkų unijos gali būti 
ne tik naudingas, bet ir labai 
pragaištingas modernaus. gyve
nimo padarinys. Tai nereiškia, 
kad visos unijos yra blogos. Ta
čiau, kai aukštų unijų pareigūnų 
tarpe vis labiau reiškiasi korup
cijos, papirkinėjimo reiškiniai, 
kai darbininkų sumokėtų įnašų 
unijoms itiilionai dolerių virsta 
išeikvojimų objektais, tai, jau 
kyla klausimas, kas gi čia vyks
ta?

Pavojingesni už gangsterius ...
Krašto spauda neseniai nuro

dė, kad šių dienų Amerikos prie
šas nr. 1 yra ne koks banditas ar 
žudikas, bet didelės ir įtakingos 
transporto darbininkų unijos — 
Teamsters viceprezidentas James 
(Jimmy) Riddle Hoffa. Dar dau
giau, tas 44 m. amžiaus vyras 
rugsėjo 30 d. Miami, Floridoje 
įvykBtančiame suvažiavime grei
čiausiai bus išrinktas tos tarp
tautinės unijos (su 1,4 milionų

Pavergtosios tėvynės 
lietuvių sportininkų 

laimėjimai
Rytų Vokietijos laikraštis Der 

Leichtathlet atspaudė visos So
vietų Sąjungos dešimt geriausių 
sportininkų lengvatletų sąrašą. 
Jų tarpe randame lietuvių spor
tininkų pavardes, kurie laimėjo 
meisterio titulą ar užėmė kitas 
geras vietas.

Visos Sovietų Sąjungos meis
teris 1580 m. bėgime yra lietu
vis Jonas Pipynė, nubėgęs per 
3:43,4 min.

5000 m. bėgime 6 vietoj yra 
lietuvis L. Virkus nubėgęs per 
14:11,2 min.

10,000 m. bėgime 10 vietoj ir
gi lietuvis'"'!,. Virkus, nubėgęs 
per 30:19,4 min.

110 m. kliūčių bėgime 10 vie
toj yra lietuvis S. Valšis, nubė
gęs per 14,8 min.

20 km. ėjime 4 vietoj yra lie
tuvis Antanas Mikėnas, nuėjęs 
per 1:29:38,0 vai.

Diskos mėtime 8 vietoj yra 
lietuvis A. Baltušnikas, numetęs 
51,61 m.

Ieties metime 3 vietoj yra lie
tuvis S. Graudulis, numėtęs 
74,56 m.

Rutulio stūmime 4 vietoj ran
dame lietuvį A. Varanauską, nu- 
stūmusį 16,40 m.

Tenka pastebėti, kad laikraš
tis Der Leichtathlet visas lietu
viškas pavardes teisingai at
spausdino. Reikia džiaugtis, kad 
lietuviai lengvatletikai taip gra
žiai laikosi įvairiose sporto ša
kose. Gaila tik, kad jie neatsto
vauja lietuvių tautos trispalvės, 
bet tais laimėjimais didžiuojasi 
tik mūsų tautas priešas Sovietų 
Sąjungą

Laisvojo pasaulio laikraščiai 
turėtų Pabaltės kraštų lengvat- 
letų laimėjimus (o jų yra gana 
didelis skaičius) ne Sovietų Są
jungai priskajtyti, bet tuos lai
mėjimus iškelti tų kraštų nau
dai. F. Sk.

narių) prezidentu.
Klystų tas, kas manytų, kad 

Hoffa bus prezidentu išrinktas 
pačių unijos narių. Ne, nariai 
toje unijoje labai neįtakingi, 
net negali rinkti vietinių unijos 
pareigūnu. Kai kurie narių net 
vengia lankyti unijų susirinki
mus, nes... kokia prasmė klau
syti padugnių pasaulio vyrų įsa
kymų?

O kad jau minėtas Hoffa turė
jo glaudžių ryšių su gangste
riais, parodė Kongreso komisijos 
tyrinėjimai ir viešas apklausinė
jimas, televizijos keliu buvęs 
prieinamas milionams amerikie
čių žiūrovų.

Eikvojamos unijų lėšos
Kas yra sekęs televizijoje per

duotus tyrinėjimus Washingto- 
ne, galėjo įsitikinti, kad James 
ar Jimmy Hoffa yra pirmos rū
šies arogantas, aklai sekęs ko
munizmui simpatiją jaučiančius 
ar ir Račius komunistus, kai jie 
apklausinėjami nuolat dangsto
si penktuoju Konstitucijos pa
pildymu.

Nepaisant Hoffos neįtikina
mai pasunkėjusios atminties 
(jis vis "neprisimindavo", pa
klaustas apie žinomus ir įrody
tus faktus), Kongreso komisija 
įrodė, kad:

J. R. Hoffa yar skolinęs dide
les sumas iš darbdavių, New 
Yorko taksi šoferius bandė 
įtraukti į gangsterių užvaldytą 
uniją, vieną transporto unijos 
skyrių pavedė žmogui, apkaltin
tam pavogus 900,000 dol. Paga
liau, iš unijos lėštį jis paskolino 
100,000 dol. žmogui, jam pasko
linusiam 25,000 dol. ir už 125,- 
000 dol. savo žmonai įtaisė biz
nio įstaigą.

( Perkelta i k-tą pueL )

Didžiausi Vakarą, Vokietijos 
kanclerio K. Adenauerio laijaė- . 
jimo talkininkai. Virtoj ekono
mijos ministeris Dr. L-’-Erkartfr 
60 m. Apačioj ginkląvimom*hrtiį 
nisterb Dr. Ft. JooefStrauM. 
Greičiausia, kad vienas i* jų liti* 
k ui atėjus užims K. Adeaanarin 

vietą.
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Iš Norvegijos pranešta, kad 
ten mirė jos karalius Haakonas 
Vii. kuriuo Norvegija pagristai 
did-iavosi ir jį mylėjo. Apie tą 
karalių norisi ir man parašyti 
kelius sakinius. Ir parašyti ne 
todėl, kad jau labai įdomaučiatis 
karaliais, bet kad jis man ir dau
geliui kitų, didelis charakteriu 
ir kieta kova prieš krašto oku
pantus.

Jis paskutiniojo karo metu bu
vo pasidaręs kovos prieš oku
pantus simboliu. Ir mums vi
siems, kurie negalėjom sutikti 
su bet kokio okupanto užma
čioms, karalius Haakonas buvo 
lyg kelrodžiu, kad okupantui nie
kur nereikia nusileisti, kad jis į 
tavo kraštą yra atėjęs tik pa
vergimo tikslais, kad su juo rei
kia kovoti.

Kada Hitlerio armija 1940 
metų balandyje įsiveržė ) Nor
vegiją karalius Haakonas norve
gam^ įsakė priešintis, nors ir ži
nojo, kad vargu tada pasiseks 
laimėti. Jis pats, spaudžiamas 
priešų, turėjo apleisti sostinę ir 
pasitraukti į krašto gilumą. O 
kada vokiečių kariuomenė jau 
buvo užėmusi visas pagrindines 
krašto vietas, karalius Haakonas 
du mėnesius slapstėsi pas norve
gus ūkininkus ir vis vien nepa
sidavė jokiems Hitlerio vylioji- 
mams grįžti į sostą ir pritarti 
vokiečių pastatytai vyriausybei. 
Tik po dviejų mėnesių jam pasi
sekė laivu persikelti į Angliją ir ‘ 
iš ten vėl pradėti vadovauti nor- ■ 
vegų laisvės kovai.

Tiesa, norvegų tauta davė ko
vos prieš okupantą simbolį kara
lių Haakoną, bet taip pat davė 
ir okupanto užmačių vergo sim
bolį — Quislingą, buvusį jos ar
mijos karininką, sulaužiusį duo
tą savo kraštui priesaiką ir nu
ėjusį priešui tarnauti. Quisiingo 
valdymo dienos, nebuvo šviesios 
norvegų tautai, greičiausia, ne
buvo šviesios nei jam pačiam. 
Juk bematant visa Europa savo 
persidavėlius svetimiesiems tuoj 
pradėjo vadainti ąuislingais. Ne 
vienam ir lietuviui, perdaug nu
ėjusiam į ryšius su okupantais, 
buvo taip pat prisegamas šis ne
malonios etiketės vardas.

Karalius Haakonas, vokie
čiams pralaimėjus karą, į savo 
kraštą grįžo beveik kaip šventa
sis. Norvegų tauta jį pasitiko 
didžiausiomis iškilmėmis. Ypač 
norvegai tuo didžiavosi ne tik 
savo krašte, bet ir užsieniuose. 
Juk ne tiek jau daug buvo di
džiųjų tautų vadų, kurie buvo 
pasekę Norvegijos karaliaus Ha- 
akono pavyzdžiu. Ir reikia ma
nyti, kad ir dabar, kada norve
gų tauta atsisveikina su savo 
kovos ir laimėjimo vadu, ji lie
kasi dar kietesnė, dar labiau už
grūdinta, dar labiau branginan
ti savo laisvę.

Karaliaus Haakono mirtis ne
išvengiamai davė progos prisi
minti ir jo priešingybę — Quia- 
lingą. Jo garsas iškilo tik oku
panto jėgos pavėsyje. Jo darbai 
nubluko ir buvo pasmerkti daug 
greičiau, negu pats okupantas 
pralaimėjo. Bet ąuislingo var
das, reikia manyti, liko -šimtme
čiams. Liko kaip savo kraštą 

“ parduoti sutikusio žmogaus var
das, kuriuo mokytojas' primina

mokiniui, kad tokiu niekad ne- { 
butų ir Savo kraštui gėdos ne- . 
dažytų.

Buvo manoma ir tikima, kad 
po šio karo, ųuislinginio charak
terio žmonės, kada dar daug 
kraštų tebėra likusių sunkioj 
vergijoj, turės pasitraukti iš ke
lio ir apgailėti savo darbus. Bet 
kur tau. Daugelis tokių veikėjų, 
kuriems daugiau ar mažiau tin
ka tada tautą įžeidusio veikėjo 
vardas, vėl pradėjo kopti į pir
maujančias vietas, mokyti kitus 
patriotizmo, savam kraštui išti
kimybės. Sakykite, mano broliai, 
ar jūs galite tikėti tokiems va
dams, o jų praeitis jums nekelia 
jokio rūpesčio, jei tokį pamatote 
besispraudžiantį į vadovybės ei
lės?

Mums reikia, kad mūsų šven
tai laisvės kovai vadovautų mi
rusio karaliaus Haakono kietu
mo vyrai. O jei į mūsų vadų tar
pą braunasi ųuislinginio tipo 
"Vyrai", mes dar vieiią kartą ne- 
išvengiamai apverksime savo 
klaidas. Ir tai geriausiai pagal
voti dabar, kada norvegų tautš 

, atsisveikina su granito, kietumo 
vyru ir mini pragaištingą par
sidavėlio (Juislingo darbą.

MūMį rimijai 
pratęsdttni Dir 

fondui aukas attitihtė:
Miliauskas A., Eastlake ....$5.00 
Zdanis A.. Cleveland .......
Petrauskas A., Detrodt ....
Kazakas P., Hartford .......
Lukauskas Pr., Waukegan 
Vėžys G-, Chicago...............
Kaunelis Ign., Detroit.......
Peckus Z., Cleveland .. 
Kirlys P., Cleveland.....
Cichocki J., Cleveland . 
Paršeliūnas J., Toronto ....
Linkevičius J., Chicago .... 2-00 
Girčys Ų., Chicago ...........   100
Leimonas J., Chicago .......  5.00
Mieželis V„ Chicago .......  2.00
Reinartas J„_Chicago ........
Gruzdys V./cleveland.......  2.00|

2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00

« Itir. j. Berikta aktyvus Tau
tinės Sąjungos veikėjas, buvęs 
Tautinės Sąjungos centro valdy
bos HaryB, rugsėjo mėn. 18 d. 
atšventė 60 metų sukaktį.. Ta 
jMI)*k gavo daug sveikinimų iš 
iavb artimųjų ir draugų. Dr. J. 
Bartkui linkime geros sveikatos 
ir tokio pat aktyvaus ir nuošir
daus tautinio darbo, kokį jis visą ’ 
laiką aktyviai dirbo.

• Dr A. Geručio paruoštą Lietu
vos gyvenimo kroniką, apiman
čią svarbesniuosius Nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo įvy
kius, Am. Liet. Tautinės S-gos 
centro valdyba numato išleisti 
1958 m. pradžioje.

• Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos centro valdyba, siek
dama suintensyvįnti ir susiste
minti Sąjungos darbą, nutarė 
S-gos darbą paskirstyti į veiki
mo sritis ir kiekvienai sričiai su
daryti atskirą komisiją. Numa
tomos šios veikimo sritys: orga
nizacinė, spaudos ir Informaci
jos, bendrinių organizacijų, fi
nansų ir kt. Kai kurioms sritims 
komisijos jau sudaromos. Atski
rų sričių komisijoms Vadovaus 
centro valdybos nariai

• ChteagM aagšt. HtmuriStiaė 
unfryšls naujuosius mokslo me
tus pradėjo naujuose Jėzuitų na
muose, baigtuose šią vasarą In
tensyviai renkamos aukos mo
kyklos baldams (r kt. reikme
nims. Skaudi lygiagretė: kai są
lygos gerėja, mokintų mažėja.

• Literatflrds Ltakžl sėto Mb- 
Hatekoa antrilojti IrtdMti
dhta poeto Vytttito Mačernio1 
kfcryMtiį ptiikizsą. Vytautas Ma
černis yra vienas ryškiausių mū
sų žemininkų kartos jteėtų, žu
vęs 1944 metais Lietuvoje. Lig 
šfoi jo raštų tebuvo išteista tik 
Vizijos 1947 metais Romoje.

Literatūros , dabar
sppusdlnamiis 
apims vtaą rašy 
rijas, Metų Sonetus, gaišius pa
skirus eilėraščius ir naujus, nie
kieno dar nežinomus jo poetinio 
žodžio ciklus.

• DaiL V. Katitito darbų paroda 
ateinančio mėnesio viduryje bus 
atidaryta Stoekholme, Švedijoje. 
Dailininkas gyvena Prancūzijo
je.

• Vyr. skltti. žūkdtaktitei išvy
kus iš tfžterbnrto, Vaterburio 
skaučių vietininkė sutiko būti 
dr. Ksavera žilinsiileflė. Dr. K. 
Žilinskienė yra buVtisi Seserijos 
Vyriausioji Skaūtiftinkė hėpri- 
klau somoje Lietuvoje.

'tomas 
i: Vi-

Ttiuttaės S-goe Bostono skyrkiM 

narių susirinkimas įvyks Tauti
nės Sąjungos namuose spalio

statyti 'Vajus jau senai turėjo 
būti baigtas. Bet diejaį iki šiol 
surinktos pinigų sumos nepakan- 
kanetpiti^ėtiderybas dėl pa-

ir darbu V; 
galėjo 
trumpą iii 
kius, da

iš pareigų aktr EtentaGtig 
tienės, BAltijoi* skaiafei *i*tk 
ke yra paskirta vyr. sktn. Lli 
Čepienė. 7
• Montr 
kei v. jt 
gabenti

lakyti.

' Vos sulaukiu 
rugsėjo mėrt i5 dfetią Po ilgtair 

uit, naūjąjė W rajUtinas Batt-

teškančių ttmtttdti-
^.Kli»^yt0iVfl-

JHSa L T" 
tininke paskiria vyr. skitu. Ina 
Sipeiytė. „ri.
• KM >įįįtĮMi i ‘ atsižvelgda
mas j šMl tirt pa vėluotą fatiklio 
IšsiuiitiMjiM^ savo posėdyje 
nutdrt tagMrtvhnoei laiką ir 
ka į L8 Sąjttn- 

organus pra
tęsti fld fcfe apalio mėnesio 1 d.
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mis 1 
tini^ 
maš, 
sil

Gudėnas J., Cleveland   100 
Kazėnas J., Cleveland  1-00

Aukotojams tariame nuoširdų 
ašil.

tvarų sūnelis Algirdukas. Giliu 
HttdMhr-teko atsiskirti jo tėve
liams ir visiems jį pažinojusiems 
bei palydėjuaiems į amžino gy
venimo vietą. .

Mielą Stasį Santvarą ir jo 
žmonelę gflūri užjaučiame ir kar
ts liūdime.

Tautinės Sąjta«an skyrius 
Bostone.

niusius tautiečius."Dr. Colney to 
t&Al yra užsitarnavęs.

Gerbiamus talkininkus prašo
me kuo skubiausiai pripildyti tra
kų lapus ir grąžini komisuos iž
dininkui ne vėliau kaip iki lap-

PINIGAI
Lietuvą, Latviją, Eatiją.

Pilnai garantuota Ir 
o l a i

__________ < > v 1W n*flų 110.00 
kričio 15 d. štiio adresti: C. Bo-f ' Frirtatofcm per 2 savaites 

Persiuntimas ataeina |5.Q0.
Perląidoą didžiausia Stirna »|0.00 

Tačlaii galftą siųsti ptimMų, 
•! kisk tiorite.

GRAMERCY
744BSOAV8TREET,

■. .. 
NEWARK,N. J.

Licenesed aad Bonded by N. J. 
Štate Ranking CommiMion

gushas, 25 Deepwood Dr., Wa- 
terbury, donn.

f r ’ S.' 4, .

TRADICINIS KAUKIŲ 
VAKARAS

Waterburio skautai-ės, tėvų 
bei globėjų komiteto padedami, 
lapkričio mėn. 30 d. Sv. Juozapo 
parapijos salėje rengia savo tra
dicinį kaukių Vikarą.
: Į šį parengimą iš Naujosios 
Anglijos vietovių suvažiuoja iki 
500 lietuviško jaunimo. Tikima
si, kad Ir Šiemet perengimu susi
domėjimas bus didelis jf kilos

Qnes Stankūnaitės ir Antano 
VUėnfškio vestuvės

Rugsėjo mėn. ii d. vedybinę 
Civilinę metrikaciją atidarė Ati
tenka VilėniškiS att Ona Stanlttt- 
tižftė iš Kanados, Montreal. Baž
nytinės apeigos įvyks Montrta- 
lyje Spalio mėti. 12 d. Gi vestu
vinę puotą Tautinės S-gos sky
rius rengia Spalio mėn. 19 d.

Antanas Vilėnfškis aktyviai 
dirba Tautinėje Sąjungoje, Liet. 
Bendruomenėje, Balto ir Karių 
Ramovėje. Gi jo žmonelė Ona 
Stankūnaitė, anot montrealiečių 
— ją visur matė kur buvo lie
tuviškas reikalas, kur buvo rei
kalinga organizuoti šalpą ir Lt. 
Montreaiiečiai greit pasigęs žy
mios veikėjos, bet už tai Bosto
nas pajus naują jėgą, kurių čia 
taip nebedaug besireiškia.

Tautinės Sąjungos skyrius lin
ki jiems gražiausio gyvenimo.

kaimyninės vietovės tą dlMą pa
rengtinų neraož, kad jaunimas 
turėtų progos dalyvauti dides
niame jadhhno pasilinksminime.ir fetfĮfttį-

Vie
tos Aktid- Tapt. Sambūris prašo 
prisitįtt savu sugestijų, iš. kitų 
vietovių suvažiavimo programai 
papildyti. b--.

Į suvafiavfiną kviečiama T-nės 
S-gos Centro, Valdyba su pirmi
ninku E. Bmrtkam; Tautitiio 8ą- 

I jūdžio V-ljMh ąu < pirmlittitau B. 
Nemic ̂ Nąpriklailrtraffbės Tal-| 

Tautos Fondo pirmininkas Ant.- 
Senikes, Vilties D-jos ptrinlfiln- 
kas Juozas Račiūnas, Dirvos red. 
B. Gaiditūnas, Neo Lituanijos 
pirmininkas Br Notikas ir kt.

Suvašiavinis bus iŠ-.
_____ 1.1____ , iyte. Su
važiavimas į____ lĮdfirifa S-giiš
namuose — . Ę. Fourth St., 
So. Bošton, šhw8.'

Visais suvąįjaviftte reikalais 
rašyti: Ig. VileriUkiui, 862 E. 5th 
3L, So. Ėoston, ftašs,

CH1&GOS 
GYDYTOJAI

KL rtirn H*If
IteiMsadita 7-M88 ■

Dr.
GYDYTOJAS. $įtąO»VBGAS 

>148 Ws«l ą$ 8L
VAL.: 1-3 Krtrt.te>ą v. rak. 

frečiad. Ir MlttimL, o&M uždaryti*.
šeftaA tik itiU l-i vid. popfet 

Beįid. 3241 K lSth PfcAUB* 
' »Įpgįiftir - ui 

Tel offlZ, ^WlUb 4-7»f* 
Tet kete oMrtiM 3-Mrt 
Dr. Judžiįi BArtlrtu 

GYDYTOJAS B* ORiaVRGAg 
Narrart NMIml Cartar 

28M Weta -€Mcti«a Aro 
CMrtafe'IK-*VAL: 1-8:30, M 

ętTMt.Ttt

siutitinėta st

te .7-8 r. rak.

Vedė Algirdas Banevičias

Skautininkas Alg. Banevičius, 
skautų, užsietiio reikalų vadovas, 
susituokė su panele Vizbaraite 
iš Worcc8terlo.

A. Banevičius labai aktyviai 
dirba skautų vadovybėje, prieš 
klek taiko buvo Bostono skautų 
tdtitflinikQr**4UaMrhe Banevi- 
člarns, sukuruf Sėtinos židinį, il
giausių metui

Tantlflės^S^gos skyrius 
Bostone.

DAft VIENAS lietuvis 
WAtERBUR!ETfe 
PROFESIONALAS

Vytautas Bacevičius, atvykęs
j Ameriką su žmona ir trim dūk
tom 1949 metais, šią vasarą Con- 
neetieute išlaikė valstybinius at
skaitomybės egzaminus ir gavo 
pripažinimą praktikuoti viešąją 
atskaitomybę (OPA).

> 1951 metais Vytautas Bacevi
čius įstojo J vietinę Post Junior 
Kolegiją, kurią baigė pirmuoju 
1953 metais. Lankydamas kole
giją Vytautas Bacevičius naktį 
dirbo fabrike, nes reikėjo išlai
kyti šeimą.
; Baigęs mokyklą tuoj gavo dąr- 
bą vienoje atskaitomybės firmo
je ir ėmėsi ruoštis valstybiniam 
egzaminam. o

Savo pasiryžimu, tvirta valia

VĖRTA VISŲ DtMESlO
Galite pasiųsti J Lietuvą ir kitus kraštus ir sau įsigyti geromis 
sąlygomis:

Šveicariškus ir amerikoniškus laikrodžius nuo $7.60. 
Rašomos matinllta lietuvių ir kitų kalbų raidynais hųo $55.00. 
Siuvamas mnMMS nuo $35.00.
Fote aparatus nuo $7.00.
Akordeonus nuo $50.00. .
Plunkanakečtas 14 karatų aukso nuo $3.00. 
Deimaatfatas peilius stiklui piauti nuo $4.00.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:
j. Karvelis, 
3822 So, Raįsted St., 
Ckicagti 8, RL 
TeL: yArds 7-H77.

Neužmlrškils Lr lių prekių:
Vaikams vežimėliai (sportiniai IV titiSportiniti: du vežimėliai 
kartu, o kaina mokama tik dž vieną.
Plokštelės albuUiaq6e: prudehcljė# MČktenta, čtgrlienia an
samblio, V. Jonušhaiiės, Š. Liepta Ultatal Vy*į Otora, Pr. 
Radzevičiūtės, J. įvado ansamblio ii tietavM- Kkteoe nuo 
$3.50 iki $12.00. ■ h :
Paskutinės naujienos: keturių Sgrtnortiių Vtigip Gaateimo 
knyga su daugybe naujų rečeptų kaip gaminti valgias, gėri
mus ir net kaip stalą pahiditi Ir svečius sassdlati. Gražiai 
įrišta. Kaina $7.50. '
Š. Raštikio raštai 11 tomas. Kaite $7.00.

Pas J. Karvėj rasite vfata gtfdaa, kokios tik yrk BeRivių kal
ba, knygas IT Uetavilkų plokštelių didelį pasirini&ną, 
HeikSlaukite katalogų.

aaladmusiUH

tt-8 t>. tr. ;

■Bta

WATERBURY
RUOŠ PŪBOVIUS IR 

EKSKURSIJAS

Vasaros atostogoms pasibai
gus, Waterbttry tautininkai su
sirinko aptarti savo tolimesnės 
vefklbs, išklausyti pranešimų.

Esant dideliam skaičiui įvai
rių perengimai sunku planuoti 
ką nors didesnio, dėl to nutarta 
rtiošti mažesnio pobūdžio pobū
vius su diskusijomis ideologi
niais ir kitais rūpimais klausi
mais.

Taip pat nutarta, palankiam 
orui esant; rtiošti narių ir šeimų 
ekskursijas į Ratinę Akademiją; 
Vest Pohrt, N. Y. lt Gillette(pfi| 
atif Conneetieut upės kranto.

DARAPtE VAJŲ DR. M; J. 
COLNEY PAMINKLUI 

STATYTI

Dr. M- J. Colney paminklui

Nedelsk rtė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
leri ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti-. 
nente einanti iliustruotą humofo-kritikos žurnalą

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien : PELEDA, 231 Wa!htce Avė. S 

Welland, Ont„ Cftntda.

"Medžio Dėžiniai Gimtajam , 
Kraitui Atsimint i"
Igno Končiaus albumas

kaita j save ttitaleMos ae žodžiais, tat drožiniais.

Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją: 
L. J. Končius, 534 Bfoadeay, So. Beston 27, Masu. 
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viriai.

Kaina 85.00
tašam 

__________ .____ Vitai 

ĮSPĖJI!
Vėl teta pastebėti, kad kaikurios neatsakomingos firmdš skelbiasi priimančios dovanų siuntinius^ pęrsinntimui {

ridinami agentai ir spbagentai už- 
adęį.ftlriįhitUristo, Maskvoje, duotus leidimus, 
to mcRtijtao įvairių rūšių tarpininkams, peši-

&3.S.R. •
Jaučjąine.skvo pareigą praneš# Vltietite ,fc 

daryti ir siuntinius dabar gali siųsti tik per oi 
Apsaugojimui jūsų pintinių Lietuvoje 

tikrinkite, kąd firma.kuria albnčiate: jĮk

siunčiate pėr attekitigų firmą turin
Mes ėstiriė tame Nsti^jė dau 

kintų MUjetitų. ICtekvįenas siuntinys, 
iŠBiunčtemaė;':^

c . •$*.

Tai sutaupo laiką ir pinigus,*! 
Galite atarti taujus daiktus, C

l$91Broadway ‘' 4iOŽ'XrcherA

__r 'siuntinius. 
iės'dė|imtimis, tūkstančių patėo-' 

sąrašas patiekiamas žemiau,

Vaistus ir t.t
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"Ilgą, ilgą pradalgė!} 
Pievoj išvarysiu!

iš dabartinės pusamžėsKas iš dabartinės pusamžės 
kartos nėra jaunystėje kartojęs 
Balio Sruogos jaunatviško užmo-; 
jo sužvanginti žvengiau neg var
pą dalgę plieno kieto ir išguldyti 
dobilėlius taip, kaip pusnį baltą!

Ilgą pradalgėlį jis išvarė, jei 
ne pievoj, tai kultūriniame Lie- 

" tu vos gyvenime: poezijoj, lite- 
•tūros kritikoj, teatre, drama- 

rgijoj, visuomenes kultūrinio 
lygio kėlime...

Spalio 16 dieną bus 
lygiai dešimts metų 

kaip nebėra Balio Sruogos. Jis 
kažkur anapus... Ir mirė 
jis anapus... Kai artimie
siems šiandien ir yra kiek dau
giau žinoma, kur, kaip, kodėl ir 
kokiose aplinkybėse jis mirė vos 
52-us metus įpusėjęs (g. 1896 m. 
giau galėtų pasakyti, tuo tarpu 
vasario 2 d-), bet tie, kurie dau
giau galėtų pasakyti, tuo tarpu 
misteriškai tyli, arba puse lūpų 
suverčia kaltę tik nacių koncen
tracijos stovyklai, iš kurios iš
ėjęs, B. Sruoga dar gyveno ir 
dirbo pustrečių metų.

Tik dešimtaisiais metais po 
rpirties jie kažkaip suskato iš
leisti raštus — bent tų raštų di
džiumą. Šešios raštų knygos at
plaukė iš anapus. Skaitai 
ir klausi: iš kurio "anapus” tie 
raštai? Kodėl beveik dešimtme
čio reikėjo jiems pasirodyti ten, 
kur net valstybinė literatūros 
leidykla tam gi reikalui tarnau
ja, biudžeto tvirtai atsirėmusi?

Kai paskaitai, į antrąjį klausi
mą atsakymas lyg ir aiškėja. 
Prieš porą-trejetą metų dar bū
tų buvę sunku net įsivaizduoti 
galimybę tenai tokius raštus 
spausdinti....

Ag ir dabar visa eilė redakto
rių ir komentatorių lieja prakai
tą, besistengdami įrodyti, kad — 
šiaip ar taip — tie raštai "įeina 
į tarybinės lietuvių kul
tūros paveldimų tradicijų loby
ną, yra reikšmingi ir brangūs šių 
dienų tarybiniam skai
tytojui”. •.

Taip ... Ypač jie, turbūt, bus 
brangūs tenykščiam skaitytojui 
todėl, kad padės kaikada bent 
valandai kitai užsimiršti 
ir nejusti primestos "tarybinio 
žmogaus” etiketės.

B. Sruoga taria iš anapus: su
praskit, pajuskit — užuolanko
mis slinkau, bet nenusilenkiau.

Tiesa, kartą buvo nusilenkęs. 
Gal ir patikėjęs, kad tikrai ”iš 
rytų šalelės saulelė tekėjo” (li
teratūros, teatro požiūriu toji 
"rytų šalelė" jam visada buvo 
miela), ap Šiaip iš tos "šalelės” 
atslinkusiam šakalui neišvengia
mai būtiną kąsnį numęsdamas,

,tatą "Lietuvos kėliu",kurioj, 
tarp gražių ir patriotiškų posmų, , 
ir štai kokį buvo įdėjęs .ar Hėp- , 
tas |dėti: "O Rytuos pro Krem
lių,- pro senyvai jauną Maskvą 
saulė teka visai žemei”... Bet 
tai plonas ir paskutinis toks nu
silenkimas.

Po daugiau kaip dvejų metų 
žemiškam pragare vos gyvas iš
likęs ir grąžintas Lietuvon, B. 
Sruoga kompartijdB sušauktai 
Vilniaus inteligentijai pasakė 
kalbą. Kalbą, kuri truko tik pen
kias minutes! Bet tai buvo kal
ba, kuria sunku atsistebėti: kas 
galėjo išdrįsti pasakyti tokią 
kalbą Vilniuje, komunistų par
tijos pavedimu sušauktame su
sirinkime, 1945 metate! O, ne, 
ten nėra kontrrevoliucinių šūkių. 
Yra net kažkaip prabėgomis pra
sitarta "tebūnie man leista čio
nai viešai padėkoti Vyriausybei 
ir Partijai už išgelbėjimą”... 
Bet visa kalba tose aplinkybėse 
vistiek skamba kaip ryškus aki- 
borkŠtas viešpataujanties lems 
išgelbėtojams. Net ir pradėta ji 
ne tenykščio etiketo reikalauja
mu kreipiniu "Draugai”, o inty
miu, saviesiems skiriamu "Bran
gieji”. Ir netrukus, lyg pirštu į 
naujuosius valdovus rodydamas, 
kalbėtojas taria:

"Pačiu sunkiausiu, pačiu 
neviltingiausiu metu mane 
stiprindavo ir gaivindavo 
nestatomas tikėjimas mūsų 
ateitimi, tikėjimas tiesa ir 
teisingumu. Kartais gi kon
centracijos lagery mus pa
guosdavo neviltiška, gal ir 
ne visai protinga vokiečių 
dainelė: — Es geht alles 
vorueber, es geht alles vor- 

i bei. — viškas praeina, 
į viskas slenka pro šalį..

O baigė tą trumpą kalbą jis 
’ štai kaip:

"Ne aš, poetas, nurodinė- 
siu tamstoms, kas ir kaip 

• reiktų daryti, kad mūsų Tė
vynė greičiau pagytų, — per 
menkos tam mano jėgos ir 
visuomeniška patirtis per 
skurdi. Tiktai aš pats, pa
tyręs savo nedalioje tiek 
daug neteisybės, tiek daug 
klastos, norėčiau palinkėti, 
.kad mum, besikeliant j kū- 
rybos žygius, būtų mūsų šir
dyse amžiam ugnimi įrašy
ta: "Ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi!"

Paprastas dalykas būtų pana
šiai kur kitur pakalbėti. Bet te
nai ir tada' baigti viešą kalbą 
vietoj "Tegyvuoja tautų išgelbė
tojas Stalinas!” Lietuvos himno 
žodžiais — tai tikra maištinin- 
kiškai išdidžios asmenybės ma
nifestacija.

• • •
Verta pripažinti deramos gar

bės ir šlovės redaktoriams bei

Sruogos raštų nefrizavp ir peil
io, juosė daugybę tokių-dalykų, 
turte .net ir su Šiek tiek modi

fikuota dabartinių valdovų po
litine linija nepakeliui. Tiesa, 
pas. Sruogą pakeliui su ta linija 
beveik nieko ir nėra* Greičiau
sia tik dėlto tie raštai ir nega
lėjo pasirodyti, ligi valdovai pa
galiau ryžosi rizikuoti į "paliki
mo lobyną" traukti net te ne 
"linijinę" kūrybą.;.

Kruopštūs originalaus teksto 
prisilaikymas pabrėžiamas iki 
tokio laipsnio, kad paliekamos 
net akivaizdžios klaidos (pav., 
teigimas, kad Štuthofas esąs 
prie Šiaurės jūros, o ne prie 
Baltijos), tik išnašose nurodant, 
kaip iš tikrųjų turėtų būti. Bet 
ne visi atsilaikė prieš pagundą 
kaiką pataisyti... Sibiro pava
dinimas klasikine katorgininkų 

' šalimi pasirodė sunkiai nuryja- 
1 mas...
1 "Dirvoje" (84 nr.) perspaus- 
' dintasis skyrelis iš "Dievų miš- 
’ ko", pavadintasis "Važiuo- 
' jam...”, atrodo, turėjo būti te 
' greičiausia buvo pati to pasako- 
' jimo pradžia, šiame skyrelyje 
’ kaip tik ir yra tas posakis apie 

Sibirą. Bet knygoje tas skyrelis 
jau yra trečias. Prieky yra dar 
du, kurie atrodo, lyg koks prie
statas, nenorom prilipdytas prie 
jau pastatytos trobos fasado... 
Tame priestate yra kitas pana
šus posakis: "Hitlerio Vokietija 
buvo tarytum klasikinė lagerių 
šalis”. Tik vienas žodelis pakeis
tas: Sibiras — klasikinė kator
gininkų šalis, Hitlerio Vokietija 
— klasikinė lagerių šalis. Vienas 
kito vertas ... B. Sruoga šio ne
labą} tepaslėpto nurodymo nie
kur nebeatitaisė. O kai priesta
tas atsirado priekyje, tai ir liko 
ryški logika: Hitlerio lageriai — 
štai koki, bet nepamirškit, kad 
ir Sibiro katorga iš tokio paties 
gi molio lipdytas puodas...

R. šarmaitis, oficialus partijos 
istorikas prie partijos centro ko
miteto Vilniuje, visdėlto susilai
kė nuo pakeitimų tekste, tik

v.

. *»•«». *.w«tš« : Draugijos 
Clevelande, praėjp tebai pakilia 
nuotaika. Nors oras fr buvo la
bai nepalankus,bet susirinko per 
800 ' dainos jiM^^fconcertas 
vyko geroje koncertams — Ma- 
sonlc salėje.. '

Daugelis, 
solistus Iš 
ją. labal įd 
rodys po ----------
ko. Ypatingai Momartasi Sta
siu . Baranausku, motus laiko 
Studijavusiu Ittlijoje. Ir reikia 
pripažinti, kad tos studijos klau
sytojų greit ■ buvo .pastebėtos. 
Jautėsi tikrumai, geras balso ap
valdymas kaip aukštutinėse taip 
te žemosiose galdoaO/.Ir; pasaky
čiau, simpatiikumas»'labai ge
ras ryšis su klausytojais. Tuo 
keliu einant, reikia tikėtis, Sta
sys Baranauskas (kopa į pačias 
dainos aukštumas,

Monika KripkaUįAfeaė Cleve- 
iande buvo girdėta prieš pora 
metų. Tada ji dainavo nedėkin
goj koncertams salėją.buvo lyg 
tokioj fonnoj, apie kurią buvo 
kaip ir nedrąsu dar tvirtesnį sa
kinį parašyti. Todėl te į kon
certą rengiant buvo abejojimų, 
kad kažin ar jau bus abu partne- 
------——■-----------------—w----------

i^kauskienės ir.Stasio 
ausko koncertas

- . 1 f.-l 1 , .. i, . ■ ... ,

riai lygūs ir nesusidarys kon
certe perdaug didelis skirtumas.

Prisipažinsiu, kad ir šių eilu
čių autorius bus papildęs tokią 
pat abejojimo nuodėmę. Bet jau 
šiame koncerte Monika Krip- 
kauskienė, buvo tvirtai dvejus 
dainavimo metus paaugusi ir pil
nai prilygo Stasiui Baranauskui. 
Jei jos balsas ir nėra iš stipriųjų, 
bet jis gerai apvaldytas, skamba 
labai simpatiškai, tikrai. Dar di
delė solistės dovana — graži iš
vaizda ir simpatiškas laikyma
sis. O pagaliau, greičiausia jos 
didžiausias laimėjimas, tai rim
tas dainavimo gilinimosi darbas. 
Be nuolatinio 4r rūpestingo dar
bo jau daug mūsų buvusių ne
blogų dainininkų tegali didžiuo
tis tik buvusiais vardais, kuriais 
koncertų rengėjai nelabai domisi.

Ir Mopikai Kripkauskienei ir 
Stasiui Baranauskui mes iš gi
lios širdies norim palinkėti, kad 
jie niekad nesustotų rūpestingai 
dirbę. O šio įvykusio koncerto 
proga norisi pasakyti, kad tai

koncerto 
tittvo girdė- 

kaip jie paši
lki negirdėto lai-

muzikas Aleksandras Kučiūnas.
Koncerto pranešinėtojas Balys 

Auginąs baigiant koncertą pa
dėkojo koncerto menininkams, o 
taip pat ir rengėjams, su jų pir
mininke p. Vilkutaitiene. Nors 
pranešėjas ir atliko savo parei
gas, bet kadangi programa bu
vo atspausdinta, vargu tokiam 
koncertui ir buvo reikalingas. 
Gal' tik menininkus pristatyti, 
programoj padarytus praleidi
mus papildyti ir padėkoti.

* SPORTAS *
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LIETUVOS KREPŠINIO 
PERGALIŲ DVIDEŠIMTMEČIO 

MINĖJIMAS

Ryšium su 20-ties metų su
kaktimi nuo Lietuvos valstybi
nės vyrų krepšinio komandos 
Europos meisterio titulo iškovo
jimo Il-siose Europos Vyrų 
Krepšinio Pirmenybėse; 1937 
metais Latvijos sostinėje Rygo
je, lapkričio mėn. 9-10 d. Chica- 
goje yra rengiamas iškilmingas 
Lietuvos Krepšinio Pergalių 
XX-mečio Minėjimas.

zuoja Vidurinių Vakarų Sporto 
Apygarda, kurios iniciatyva Chi- 
cagoje šiam tikslui yra sudary
tas specialus, FASK-to patvir- . 
tintas Lietuvos Krepšinio Per
galių XX-mečio Komitetas, susi
dedąs iš šių asmenų: Dr. S. Bie- 
žis — pirmininkas, S. Daunys — 
vicepirmininkas, J. Vaičiūnas ir 
A. Lingytė —- sekretoriai, V. 
Adamkavičius — narys varžybi- 
niams reikalams, E. šulaitis ir 
A. T. Antanaitis — nariai spau
dos ir informacijos reikalams, 
Z. Dailidka __ iždininkas ir A.
Valonis — narys.

Pagrindinės šio minėjimo pro
gramos dalys bus — Lietuvos 
krepšinio veteranų — II-jų ir 
III-jų Europos Krepšinio Pirme
nybių dalyvių pagerbimas ir 
4-rių pajėgiausių dabartinių š. 
Amerikos lietuvių krepšinio ko
mandų turnyras.

Prisimenant garbingus mūsų 
krepšininkų laimėjimus išgarsi
nusius Lietuvos sportininkų var
dą visame pasaulyje, visa lietu-

ĮJlUįęa JIU1 pooalkj VIį Anų IIIVVIU iviinvjuuuo, • • • • i » v*

buvo neeilinė ir labai pakili me- š. Amerikos Liętuvių Fizinio V suomen yra ve įama
no šventė, kuriai, kaip akompa- Auklėjimo ir Sporto Komitetoj suteikti šiam minėjimui pride- 
niatorius, labai daug prisidėjo ir pavedimu šį minėjimą organi- ramą dėmesį!

alus
turi*

Dabar už vietines kainas

YRA ŠVIESESNIS!Nuo spalio mėn. 1 d. iki spalio 8 d. skelbiama tautinė JAV laikraš
čių savaite. Nuotraukoj buvusi JAV 'grožio karalienė Myrna 

Ransen.
== ' mmag—i—n—=

bando bent komentarais apsau
goti savo "tikinčiuosius” nuo 
eretikiškų minčių. Todėl jis rū
pestingai pabrėžia, kad B. Sruo
ga knygos pradžioje "taikliai pa
stebi, kad hitlerizmo viešpatavi
mo laikais Vokietija vteto klasi
kine lagerių šalitn”. Bet šarmai
tis čia pat kukliai (ir-taikliai!) 
nepastebi B. Sruogos atsiliepimo 
apie Sibirą... Užtat, vertėjai į 
rusų kalbą tą pastebėjo >ir nebe
iškentė savo piršto nėprikišę. 
Rusų kalba skelbiamajame teks
te Sibiras jau pavirto tik į "bu
vusią katorgininkų šalį" vietoj 
klasikinės...

(B. d.)

Stroh’s

mai DUtiną KąsnĮ numesaamas, oes ir siuvch reuaKiuriams uei 
jis dar 1940 metais parašė kan-[ leidėjams, kad jie, atrodo, B.

•Šviesesnis, skoningesnis, 
daugiau gaivinantis 
malonumas, gaunamas 
verdant prie 2000 laipsnių! 
Taip, tik Stroh’s alus tą 
turi. Yra vienintelis 
Amerikoj ugnim 
verdamas alus!

JUMS PATIKS

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

Apkvaišęs, susmukęs Bratkė suvarė vi
są koloną į buvusį šalia kelio, kaimo Godden- 
tow pradžioje, grafo dvaro kiemą.. Sustatė 

^rieš grafo rūmą kieme patvory. Pastogės 
mum niekur negavo. Visi rūmai, visos dar
žinės, visi tvartai buvę jau užimti. Visur bu
vę pilna žmonių — vokiečių atbėgėlių,/ esesi
ninkų folksšturmo.

Tiesą pasakius, tas galvijas Bratkė mum 
pastogės nė neieškojo, žydės, atėjusios sava
rankiškai, be jokių bratkių, sulindo į klojimą 
ant šiaudų ir įsitaisė puikiausiai, Vietos pas 
jas klojime buvo dar labai daug. Mus gi Brat
kė paliko kieme ant sniego miegoti. Apie bet 
kokį valgymą ir galvoti buvo, juokinga. Snie
go — ir to čia nebuvo kiek reikiant Viršuti
nis sluoksnis — nutryptas, purvinas. Pakrap- 

<4^.i kiek giliau — purvinas vėl nuo žemės.
Vargiai vargiai'sukrapštai kokį gabalą, kuri 
galėtum praryti... ' : .

žydės buyo jau laisvos. Gulėjo klojime 
be jokios sargybos an( šiaudų, kriokė kaip

jom patiko. Mes gi__ant sniego, esesininkų
ir šunų saugomi.

Vis dėlto mum buvo geriau negu esesi
ninkam. Mes galėjome gulėti ant sniego išsi
tiesę, o jie turėjo aplink mus trypti, — su 
šautuvais, su durklais, su šunimis ...

Po vidunakčio pradėjo snigti. Tai buvo 
labai malonu: vis.dėlto gavome kuo užsikloti. 
Sniego dahga _ ne bet kas: po ja ir rugių 
daigai per žiemą nesušąla.

Velnias tiktai pasipainiojo, kad tasai 
sniegas po poros valandų perėjo į lietų. Pra
džioje lietus buvo šiaip dar taip, gana pado
rus ir susilaikantis, bet veikiai jis visiškai 
ištvirko: ėmė pilti pasiliaupsindamas. Suk 
ji velniai, tokį lietų 1

Apie penktą valandą ryto kelia mus 
Bratkė, samagonu iš tolo dvokdamas, — ma
tyti, jis, vargšelis, nebuvo sudėjęs akių...

Keliasi visa mūsų likusi kolona. Purtosi 
it šunes, netikėtai kūdroje išsimaudę. Iš dra
bužių vandenį gręžia. Klumpėmis šlepsi.

Aš jau nebegalių pasikelti. Per naktį nuo 
šalčio ir lietaus mano kojos pasidarė visiškai 
nebesukalbamos. Guliu patvory — ir tiek: 
kas man kita beliko daryti?

Bratkė, pasikinkęs savo kuiną į vežimą 
su daiktais, rikiuoja katorgininkų koloną to
limesnei eisenai nežinoma kryptimi, nežino
mu tikslu. Pasilikti gulint patvory — gana 
prastoka nuotaika.

Visų pirma, gali pats Bratkė išeidamas 
, nušauti, — jis gi nuolat tai darydavo, — ir 
dabar su revolveriu rankoje girdas valkiojasi 
po kiemą. Antra, grafo dvaro kiemas buvo 
pačioje dviejų plentų sankryžoje, — atrodė, 
kad kautynės bus neišvengiamos, o tuomet 
gi ir mane su visa tvora skystu vėdaru pa
vers!

Per visokius tarpininkus prašau buliaus 
Bratkės, kad jis priliptų mane į savo vežimą 
ir bent porą kilometrų pavėžėtų toliau nuo 
plento. Ten jis galėtų išmesti mane pirmame 
pasitaikiusiame kaimely bet kuriam patvory. 
Bet Bratkė buvo nesukalbamas. Bratkė apie 
tai te,girdėti nenorėjo. Vaikščiojo jis su re
volveriu rankoje ir maurote maurojo.

te geni išėjo, kad jis manęs j vežimą

nepriėmė, — tą paskutinę dieną jis visus 
pavargėlius ir atsilikėlius be atodairos šau
dė, — žinoma, ir mane tuomet būtų nukepęs. 
Man tiktai buvo galvosūkis, ar nenudės jisai 
manęs kartais patvory begulint, — kaipgi jis 
taip ims ir paliks gyvą katorgininką? Tačiau 
jis į mane nekreipė jokio dėmesio, matyt, bu
vo įsitikinęs, kad aš vis tiek nusprogsiu. Tos 
pat nuomonės, matyti, buvo ir mano drau
gai, vengdami į mano pusę pažvelgti, kad aš 
ko nors iš jų neimčiau prašyti. Pagelbėti jie 
man vis tiek niekuo negalėjo. Jie patys buvo 
alkani .išvargę, nusivarę, — jiem jų pačių 
gyvybės reikalas buvo visiškai neaiškus. Vie
nas kitas tiktai man iš toto linktelėjo. Esą 
iki sudieu. Esą iki pasimatymo ... Pas Ab
raomą, — nepridėjo, bet visi aiškiai taip ma
nė. Tiktai vienas mano mielas bičiulis Jonas, 
bambizas nuo Biržų, pribėgo prie manęs, ap
kabino, išbučiavo...

— Esą pas Abraomą patekęs, gal aš ir 
už jį užtarsiąs žodelį. Kad ir bambizas, vis 
dėlto esą ne toks jau blogas pilietis buvęs ...

— O! — sakau, — (mielas bičiuli, jei aš 
turėčiau tokią dūšią kaip tu, ir aš sutikčiau 
būti bambizas...

šešelga man atnešė pasėmęs iš šulinio 
vandens katilėlį, __ atseit, atliko paskutinį
patarnavimą. Daugiau jis nieko jau nebetu
rėjo, bet man nieko daugiau ir nebereikėjo. 
Vanduo — vis dėlto ne purvinas sniegas!

Išėjo, išlingavo kolona, esesininkų ap
stota, šunų palydima.

Vis dėlto, po velnių, buvo labai ir labai 
vidutiniška savijauta pasilikti vienam gulėti 
patvory ant sniego, susimaišiusio su purvy
nu.

Visas šliapas. Paeiti, pasikelti negaliu. 
Visiem svetimas. Niekam nereikalingas. Sve
timoje vietoje, kuri gal tučtuojau virs kau
tynių lauku. Bet kokios pagalbos nėr iš kur 
laukti... Bene jau tikrai teks su Abraomu 
apie bambiziškus reikalus kalbėti ? ... ■

Gi, žiū! Iš patvoro kito galo atšliaužia 
pas mane per purvyną mano senas geras pa
žįstamas, danas Paul Nielsen. Ka
daise jis buvo įžymus danų komunistų parti
jos veikėjas, CK ir politbiuro narys. Tiktai 
kai danų komunistų tarpe viršų buvo paėmę 
trockininkai, tai Nielsenas tuomet ir iš par
tijos buvo išjotas. Štuthofe sėdėjo jis jau 
pusantrų. metų. Dabar, naktį bežygiuojant,
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Antenas Maceina, pasižymėjęs 
lietuvių mintytojas, žurnale į 1 
Laisvę (Na 12, 1957) gvildeno 
kovos su komunizmu klausimą. 
Nurodė, kad europietis tame 
klausime turįs tris iliuzijas arba 
klaidingus įsivaizdavimus.

Savo studijoj A. Maceina pir
miausia nurodė, kad N. Berdia- 
jevas jau 1923 m. įspėjęs Euro
pą, kad nelaikytų bolševizmą tik
tai "plėšikų gauja”, kurią būtų 
galima "iš pasaulio pašalinti ge
rai organizuotos kavalerijos di
vizijomis".

Esame girdėję ir daugelio ki
tų panašiai išvedžiojančių apie 
komunizmą. Esą komunizmas 
esanti idėja, o idėjos esą kardu 
nei.šnaikysi. Tam reikią geresnės 
idėjos, kad sunaikintų klaidingą 

“komunizmo idėją.
Tokių nuomonių skleidėjai yra 

sąmoningi ar nesąmoningi ko
munistų talkininkai. Juk kas 
tinka taikyti bolševizmo idėjai, 
tai tinka ir kitoms idėjoms. Tą 
pat reikėjb taikyti ir Italijos fa
šizmui ir Vokietijos nacizmui. 
nugalėjo Italijos fašizmą ir Vo
kietijos nacizmo nėra likę nė 
skeveldrų. Kas tą padarė? Kas 
nualėjo Italijos fašizmą ir Vo-1 
kietijos nacizmą? Geresnės 
jos? Juk ne. Mirtiną smūgį 
nam ir kitam uždrožė jėga.

Tas pat būtų atsitikę ir ko
munizmui, jei ne Amerikos ir 
Anglijos pasiryžimas išgelbėti 
komunizmą iš nacių nagų. Ko
munizmas išliko, tapo galingas 
ir grėsmingas tik AmerikoB ir 
Anglijos dėka. Ir tai ne vienin
telis įvykis istorijoj, kada idė
ja ir jėga kovėsi.

Prieš atsirandant mahometo- 
nizmui, krikščionybė buvo pri
gijusi ir įleidusi 
Mažojoj Azijoj, 
šiaurinėj Afrikoj, 
nvbės ten beliko 
kiek fašizmo ir nacizmo liko Ita
lijoj ir Vokietijoj. Kas krikščio
nybę nugalėjo Mažojoj Azijoj, 
Palestinoj ir šiaurinėj Afrikoj? 
Mahometonų idėja? Ne, tą pa
darė mahometonų kardas. Paga
liau reikia atsiminti, kad Rusijoj 
komunizmas viršų ėmė ne per 
idėjinę kovą, o tik per jėgą..

- Kova su komunizmu

Kad Mažojoj Azijoj, Palesti
noj ir Siaurės Afrikoj krikšiony- 
bė buvo nugalėta jėgą, kad fa
šizmas ir nacizmas buvo nuga
lėti jėga, tai iš to dar neseka, 
kad idėja idėjos negali nugalėti. 
Demokratiškosios ir liberališko
sios idėjos vakarų Europoj ir 
Amerikoj viršų ėmė tik iš dalies 
jėga. Laisvės idėjos buvo sėja
mos ir brandinamos žmonėse. 
Pagaliau dėl to susidarė galimy
bė despotams atvirai drožti smū
gį jėga. Taip buvo Anglijoj, taip 
buvo Prancūzijoj, taip buvo 
Amerikoj.

Klaidingi įsivaizdavimai 
komunizmo akivaizdoj

A. Maceina minėtame žurnale 
{ Laisvę aiškino apie tris euro
piečio iliuzijas arba klaidingus 
įsivaizdavimus komunizmo aki
vaizdoj. Pirma iliuzija tai isto
riosofinė. Ar komunizmas turi 
sugriūti iš vidaus? Išaiškinama, 
kad ne. Antra tai sociologinė 
iliuzija. Ar komunizmo išauginta 
sovietinė buržuazija yra pajėgi 
vairuoti gyvenimą demokratijos 
link? Išaiškinta, kad ne. Trečia 
tai teologinė iliuzija. Ar komu
nizmą galima sukrikščioninti? 
Išaiškijiama, kad ne.

Autorius savo aiškinimus pa
tiekė įdomiai, originaliai, nuo
dugniai, įtikinančiai.

Kam nors nurodyti, kad jis 
klysta, tai jau didelis pasitarna- 
vimas. Bet dar didesnis pasi|ar- 
navimas bus, kai būs nurodyta, 
ką .daryti, kad pasuktų iš klai
dingo kelio. To autorius nepada
ro. Nenurodo, ką vakariečiai pri
valėtų daryti, kad komunizmui 

į pastotų kelią.
Kitame to žurnalo numeryje 

(No. 13) pranešama, kad A, Ma
ceinos straipsnis apie europiečio 
iliuzijas komunizmo akivaizdoj 
jau esąs išverstas į anglų kalbą. 
Būsiąs išverstas ir į ispanų kal-

žinoti, ko griebtis-
Kada teologai kalba apie ko

munizmo sukrikščionijimą, tai 
jie klysta ne tik tuo, kad tai n*> 
galimas daiktas o ir tuo, kad pir
miausia reikia krikščionis su
krikščioninti. Krikščioniškos 
tautos amžių bėgyje nesugyvė- 
no, dažnai savo tarpe kariavo. O 
nesugyvenimas ir savitarpio ka
rai taip derinasi su krikščiony
be, kaip ugnis ir vanduo. Ttad ....., % -----
pirmas žingsnis kovoje su komu- draudžiantį neteisingai kalbėti 
nizmu yra sukūrimas krikščio
niškų santykių krikščioniškų 
tautų tarpe. I tą darbą privalo 
įsikinkyti visų krikščionių baž
nytiniai ir pasauliniai vadai. Dy- 
vų dyvai yra, kad komunizmo 
grėsmės akivaizdoj iki šiol dar 
to darbo nesiimta.

plKtaf tie bedievybės apaštalai, 
kūris aūri, kad "Dievo, namams 
Iragą paliktų”? Kodėl autorius, 
ją tani keletą neįvardijo? Kiur 
jbMklai, rodantys, kad tokių be
dievybės apaštalų mūsų tarpe 
yyą>iiad jiems rūpi, kad "Die- 
TO »am*m« langų neliktų"?

Kai autorius to nenurodę tai 
prašosi išvada, kąd jis tašė ŪŽ- 
mtašęą aštuntąjį Dievo įsakymą.

Rašė užmiršęs 8-tą Dievo 
įsakymą

Draugas rugsėjo 7-tos dienos 
laidoje įdėjo straipsnį — Marija 
ir mes. Jo autorius Antanas Juš
ka. Straipsnis prasideda taip;

"Jeigu bedievybės apaš
talai turėtų Amerikoje 120 
lietuviškų parapijų ir su 
tūkstančiu lietuvių kilmės 
kunigų ir su pusantro tūks
tančio seserų, su 100 pra
džios ir aukštesnių mokyk
lą* Jei jų propagandai tar
nautų vienas dienraštis, keli 
savaitraščiai, kelios dešim
tys kasmet išleistų knygų, 
radijo valandėlės didesniuo
se miestuose, jei jie sureng
tų bent kelius seimus į me

apie artimą.
Argi Marijai tolu rašymas ga- 

li patikti? Man, ne vien iš šalies 
žiūrinti.O ir Evangeliją skaitant 
ir gydimą sekant, aišku, kad 
kunigų jr vienuolynų gausumas, 
iškilmingos procesijos, dar ne
sudaro krikščionybės esmės- Vi
duriniais Amžiais viso turėta 
dar daugiau, negu dabar Ame
rikos lietuviai turi, o tas viskas 
nedavė tautoms nei krikščioniš
ko sugyvenimo, nei socialiu tei- 
Bingumo.

Stebėtojas

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

MARGUČIO nkritaė prairome- 
reta 83-00.

Margučio adresas: 8755 Sa. 
Western Avė, CMmgo, DL

L.

Mes duodam ir iikeičiam Eagle Štampą
M

4

giliai šaknis 
Palestinoj ir 
Kiek krikščio- 
vėliau? Tiek,

/j

jam vokiškas sunkvežimis pervažiavo koją,
— ir jis taip pat dabar nebegalėjo pasikelti. 
Bratkė ir jj paliko gyvą patvory. Prišliaužė 
prie manęs ir vienas latvelis, jaunas toksai 
bernužėlis, Štuthofe išsėdėjęs ištisus metus, 
temokėjęs kalbėti tiktai latviškai — ir tai la
bai negausiai. Jis dabar turėjo pleuritą, aukš
tą temperatūrą, eiti taip pat nebemokėjo. 
Nuo Bratkės akių jis buvo pasislėpęs po eg
lele — taip ir išliko gyvas. Pagaliau priėjo 
prie manęs ir vienas vokietis kalinys, pilvū
zas toks, Griunvaldas, senis. Kadaise jis buvo 
nepriklausomų socialdemokratų partijos na
rys. Nacizmo metu pardavinėjo savo krautu
vėlėje taboką. | lagerj pateko šiaip sau, dėl 
visa ko, po atentato prieš .Hitlerį komedijos,
— tuomet ir daugiau panašių buvusių vokie
čių veikėjų buvo apgyvendinta lageryje. Iš 
mūsų visų keturių Griuivaldas buvo pats stip
riausias, jis tiktai iš viso patingo eiti toliau 
ir nutarė čia pat vietoje laukti tolimesnių 
įvykių. '

Mes jau keturi, — et! netrauks perkū
nas!

Iš kažkurios pastogės išlindo folksštur- 
mo būrelis, apie tris dešimtis žmonių. Kreivi

Californija yra turizmo, filmų pramonės, žemės ūkio ir aviacijos pramonės kraštas. Gyventojų 
skaičius auga ir taukta"«», kad Californija 1960 metais jau turto 15 miliouų gyventojų. Ir lietu

vių skaičius ten taip pat pastoviai didėja.
»

✓
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Baton 1GELOW’S Praktiškas storasa

KURIS JUOKIASI Į NORMALIAI SUNKIAI IŠVALOMUS PLtMUS
•l

‘ 2 kambariai ir koridoriai 
kflibitos mm sienos iki sienos 

Pilniui ra Mothproof, Paddtag 284.90
• imu turtinu

Ką mm toferraha:
• Mm ebtaim i ■>»«■ <m

UMM (Jokio įrtparaf»iąi,oo)
ą'M. malnakal .ava Balas įdliiną

• Mšm darbininkai laUlya
ŪMe m.lhprvU pnddin*

e Po to Jie nulygina broadloom. 
kad liktu nuo .leno. Iki alanoa

• Jei Jfi.M kambariai yra mafe.nl, kai. 
M. kola maieaa*. Darba, ^rantuotas

*

Dabar! Kilimas praktiškesnis negu jūs kada svajojote. Ba
ton, Bigelow's naujas stebuklingas broadloom pagamintas iš 
Sjaylus kilimo rayon, kuris juokiasi i normaliai sunkiai iš
valomus pienius. Ir palaukit kol jih pamatysit gražios ma
dos tweed medžiagą... stoią, gražią^ pilė.. .* taip ilgai ne
šiojimą, taip gražiai tinkančią prie Abu spalvų.

PAMATYKITE SAU!
Kaip Baton Bigelow'n naujau Btebuklingaa broadloom, 
galima išsilaikyti. Pamatykite kaip mes išbandom su 
kiekviena kilimo purvinimo metodu. Mes apipilsim Ba
ton su sunkiai išvalomais skysčiais, kaip rašalu ir catsup 
prieš jūsų akis ... tada panaudosim paprastus namų 
chemikalus, nuimsjm kiekvienų žymę ... palikdami (va
rią spalvą, nė kiek nesugadintą.

Visi yra kviečiami pamatyti šią dramatišką, tikrai 
įrodančią demonstraciją.

Šaukite CHerry 1-3000, Eatension 2233, 2234 jei jūs 
negalite ateiti. Kilimų specialistas užeis su pavysdžiais 
ir informacija.

(Tiktai kilimai)

12 ar 15 pėdų pločio
■■■■■■■■■'■— ...... ■

JOKIO 
ĮMOKSIMO 
Pasinaudokite mūšy 
mokėjimo planu ...

The May Co.’s Basement 
Rug Department

i

ną pabėgėlių vežimą, kitą, kad mus priimtų Tačiau žandarai, pasirodė, tarnybiniu 
ir pavėžėtų ta linkme, kuria nuėjo mūsų ko- atžvilgiu buvo labai stropūs. Gavę įsakymą, 
lona.

Niekas nesutinka, žandarai pasiunčia 
Griuvaldą velniop. Jie laiko dabar neturį to
kiem niekam. Griunvaldas pats galįs derė
tis, kad taip nori.

Griunvaldas deras. Griunvaldas riejas,
— jis baisiai norįs būti paklusnus valdžiai ir 
padorus katorgininkas!

Bėgliai nepasiduodu Griunvaldo įkalbi- 
atėjo pats pavojingiausias momentas, žan-1 nėjimam. Jie nežiną, k&ja linkme dar patys 
darmėrija peržiūrinėja visas patalpas, veja važiuosią. Jie nežiną, kur ir Bratkė su kolo- 
ląuk užsilikuęius kokius nors piliečius. Vie- -na nuėjo. Griunvaldas apie kolonos nužygia

vimo linkmę žino dar mažiau. Maždaug jūros, 
arba Gdynės, arba Gdansko linkme turėtų • tarškėjo.

sako jisai, jau visai tušti, mum, sako, geriau 
būsią rūmuose gulėti negu čionai patvory, 
purvyne. Kadangi mes patys skersai kiemą 
pereiti jau nebegalėjome, sunešė tasai pran
cūziukas mus j rūmus, gražiai ant šiaudų pa
guldė, — rūmai buvo pilni šiaudų, ant kurių 
visokia publika jau nakvojo, o pats prancū
ziukas nuėjo ieškoti arklių ir vežimo — va
žiuosiąs namo!

Kiemas jau beveik apituštis, Valkiojasi 
po jį tiktai vokiečių karo žandarmerija^Mum

tokie seneliukai, velką šautuvus ant pečių. 
Seneliukai tokie kreivi, šautuvai tokie sun
kūs! įdomu, jeigu reikėtų jiem iš tų šautuvų 
šauti, ką jie darytų?

Nulingavo per kiemą seneliukai. Iš pa
stogių ėmė lįsti įvairūs bėgliai, kinkyti savo 
vežimus. Pasipainiojo vienas kitas karinin
kas. Prasimaigė 'Ja H Pūreliai esesininkų.

■ Kaip muift iš to prakeikto kiemo ištrū
kus?! Nors, porą kilometrų tašiau nuo plento 
pasistūmėju*!

Pasipainiojo blokavęs, buvęs bėglys. Jis 
dabar vėl savarankiškai įveikė, atsiskyręs nuo 
Bratkės kolom*. Jis Vėl raitas jojo ant dviejų 
arklių, .Ieškoję kur nudžiovus vežimą, kokį. 
Ketino Ir mus pavėšėti, bet, štoomsį pažado 
neištesėjo, dingo kaip varlė'tvenkiny. Vo
kiečiai bėgliai priimti mus } savo vežimas 
griežtai atsisekė, dar mąspopiausią juoe... .

Kiemas ima tuštėtų Dingėta vfenas ..ve
žimas paskui kitą. Iš grafo ,rūrtų išsidangino 
visi nakvotojai. .Išvažiavo grafienė, Išsivež
dama šimtametę parąllžuotą senutę. Grafo rai kartais nebūtų tokie geri—

Pasipainiojo prencūeas, karo'belaisvis, tumėm tapti įaddrūs katorgininkai? tanda-. 
nuę seniau tame dvare dirbęs. Grafo Vūmai, rpi mūsų norą'įvertino. Jie ėmė kalbinti vięf 

... ■ ?'c'' t . : ' . s” yi. : ...

rūmai ištuštėjo. • r

/; 3 '

pas iš pagrindinių tos žandarmerijos uždąvi- 
i nių buvo — pribaigti tokią publiką kajp mes. 

Kur nuo' šitų velnių pasislėpti?
1 Siunčiame Griunvaldą, kaip vokietį, su 
, . žandarais derėtis.

Jis su jais pavarė suktą politiką. Jis dės-
> tė jiem, eą dėl nesveikatos atsilikę nuo kolo-
■ nos, bet baisiai norime ją pavyti.. Ar žanda-

• neduotų mum 
priemonių kolonai pavyti, kad‘mes vėlgalė- . . , • r • • • . 1 •• f

jie dvidešimt minučių nelaukė, — jie tučtuo
jau išgaravo iš dvaro.

— Mes jau laisvi! — šaukia Griunval
das pasistypinėdamas, net jam pilvas kliuksi.

Grafo salėje surastais šluotkočiais pasi
ramstydami, šiaip taip nuslinkome į mažą 
kambarėlį prie virtuvės, taip pat buvusį šiai^^ 
dais išklotą, čia — vienas nedidelis langas ir 
mūrinės sienos — gana storos. Kas bus — 
kas nebus, bet čia kiek saugiau.

Plentų kryžkelėje sutraškėjo šūviai. Kaž
kas žlegtelėjo. Kažkas sustaugė, Kažkas su 
dideliu trenksmu sprogo. Lango stikliai su- i - - , i

būti; net kas juos gali žinoti! Derybos ne
duoda vaisių.? '

Siunčiame Griunvaldą. dar.kartą derėtis 
su žandarais, — neišleisti jų iŠ akių. Grįžta 
Griunvaldas itin susirūpinęs, žandarai jam 
pasišakė gBvę,įsakymąpėr dvidešimt minu
čių pasitraukti U Godentovo.

Kaip nors dar tas dvidešimt minučių iš
tvėrus — ir būsime išgelbėti! Kur dingti tai 
dvidešimčiai- minučių?!

Vėl ramu,' kaip niekur nieko. Staiga pa
sigirsta kažkoks birbimas ir dunksnojimas.

— tiūrėk, važiuoja! — šaukia Griunval
das ir pilvą alkūne trina. • \ ■ 
. Gulėdami ant šiaudu, pro langą įžiūri
me: valiuoja! ••• ,

Važiuoja Raudonosios Armijos tankai 
Važiuoja ir važiuoja. Tokia daugybė jų I

Po dešimties,minučių, jiebuvo'jaū mūsų

; ;. .•
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VOKIEČ IŲ KABE® 
SLAPTOJI ŽVALGYBA 

PASKUTINIOJO KARO METU 
Pagal Paul LEVERKUEHN knygų ’ 

Atpasakoja L. S.

1039/40 metais buvo gautas įsakymas sabotažo aktais truk
dyti alijantų laivų susisiekimą Viduržemio ir Juodojoje-jūroje. 
Tas turėjo būti vykdoma Graikijos, Bulgarijos ir Rumunijos uos
tuose, bet su sąlyga, kad sprogimas įvyktų už trijų mylių zonos. 
Tuo norėta išvengti sunkumų su tuomet dar neutraliais Balkanų 
kraštais. Sabotažo technikoj tas reiškė reikalavimą tiksliai žinoti 
laivo išplaukimo datą, stovėjimo uoste laiką ir turėti tikslius ilga
laikius degtuvus. Tas sudarė daug sunkumų ir neapsieidavo be 
netikėtumų.

Kartą pavyko sprogstamą medžiagą jau Bulgarijoj įdėti 
J vaisių uogienės bačkas, kurios buvo skirtos britų prekiniam 
laivui Graikijos uoste. Teko tiksliai apskaičiuoti, numatant visas 
galimybes, transporto laiką geležinkeliu, pakrovimą, laivo išplau
kimo terminą ir dar dadėti 3-jų mylių zoną, nenorint rizikuoti, kad 
sprogimo aukos būtų graikų muitininkai ar darbininkai. Sprogi
mas įvyko laivui esant toli jūroje, pridarė nemaža nuostolių vidaus 
įrengimams, bet paskandinti jo neįstengė.

Tekdavo ir sėkmingai pradėtą akciją nutraukti, kai paaiš
kėdavo, kad sprogimą neįmanoma įvykdyti už minėtos 8-jų mylių 
zonos.

Tuo metu (1939/40 m.) įvyko ir viena tragikomedija. J 
bulgarų Juodosios jūros uostus atvykdavo britų prekiniai laivai, 
vėtantieji aprūpinimą prancūzų armijai Sirijoje.' Laivams imant 
anglis norėta į juos įšmugeliuoti sprogstamąją medžiagą. Ją ang
lių pavidale parūpino Tegel laboratorija ir ji buvo sumaišyta bu 
normaliomis anglimis. Laivo krosnyje nuo karščio įvyksta 'spro
gimas, kurs paprastai smarkiai sužaloja garo kštilą.

Numatytas laivas atvyko į Varną, tačiau pasiūlytos ang
lys jam pasirodė per blogos ir jis jų neėmęs išplaukė toliau. Agen
tų išgąsčiui, ką tik įplaukęs italų laivas būtinai norėjo tas pigias 
anglis pirkti. Neliko nieko kito, kaip bulgarų žvalgybai prisipa
žinti ir tas visas anglis už brangesnę kainą patiems įsigyti.

Tačiau, ar tai būtų anglys, ar apelsinai, ar kitokios prekės, 
tarp kurių pasisekdavo sprogmenis įšmugeliuoti, tik retais atsi
tikimais ir tik mažus laivus tebuvo įmanoma paskandinti. Todėl 
slaptosios žvalgybos laboratorija stengėsi pagaminti aparatą, ku
rio pagalba iš motorinio ar net irklinio laivelio būtų galima specia
lią torpedą nuvairuoti Į laivus uoste. Pirmieji bandymai įvyko 
ežeruose prie Berlyno 1942 ar 1943 metais. Techniškai problema 
buvo išspręsta, bet praktiškai aparatas toliau neišvystytas, nes 
trūko tam reikiamo bendradarbiavįno su laivynu, kuris turėjo 
žymiai daugiau patyrimo apie torpedas. "

Didelį vaidmenį čia vaidino blogi santykiai tarp Canaris 
ir Raeder, o ypač Doenitz. Jūreiviai nevertino Canaris ir jo žval
gybos "krautuvėlės”. Išimtį sudarė tik stebėjimo punktas Alge- 
cire, kuris sekė visus Gibraltaro sąsiaurį praplaukiančius laivus.

1942 metų pabaigoj Keitei slaptajai žvalgybai duotą įsa
kymą ąabotdto^ateaigjutriijpiyti. prancūzų laivynui .išplaukti iš 
Toulon uosto, terencidjiaikyti nenusimanančio svajonėmis.

i
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Mūsų bendradarbis pasakoja 

kelionių ir patyrimų įspftdžiau f. RAMUNIS, 
Capt. USAF (MC)

KELIONE l VJMCAKVS UHĮK DIDŽIOJO 
ŠOKIOJO EŽERO

Agentų techniškas apmokymas vyko žvalgybos laborato
rijoj Berlyne-Tegel; karinis ir sabotažinis — Quenz dvare, ši ne- 
didėlė, bet tiksliai įrengta mokykla buvo prie Quenz ežero, netoli 
Brandenburgo, šalia nedidelių gyvenamų bei mokymo patalpų 
buvo įrengtos geros šaudyklos, medinių bei geležinių tiltų dalinės 
konstrukcijos, bėgiai ir kiti bandymo objektai. Čia agentai- lavi
nosi nepastebimai prislinkti, tyliai pašalinti sargybinius ir teisin
gai padėti sprogstamąją medžiagą. Ežeras ir tvenkinys taipogi 
tarnavo pratimams bei laisvalaikio praleidimui. Netoli esančiame 
aerodrome buvo lavinamas! šokti su parašiutu.

Nuo 1042 43 m. kiekvienas II-o skyriaus slaptosios žval
gybos karininkas privalėjo čia praeiti atitinkamus kursus, kad 
žinotų kiek iš agentų reikalaujama ir kas jų jėgas jau prašoka.

Teoretinėse pamokose mokyta, kaip iš paprastų medžia
gų, kurias kiekvienoje vaistinėje galima laisvai pirkti, pagami
nami stiprūs sprogmenys. Visi kursantai turėjo tą praktiškai 
įvykdyti, taipogi sugebėti patiems pasidaryti degtuvus ir su tokia 
improvizuota "pragaro mašina’’ susprogdinti duotą objektą.

Slaptosios žvalgybos sabotažo skyriui iki pat Amerikos 
įstojimo į karą, buvo uždrausta joje bet kokia veikla, net ir paruo
šiamoji. čia vyravo Ribbentropo tikėjimas JAV sulaikyti nuo 
tiesioginio dalyvavimo kare. Sabotažo aktai gi būtų tam preteks
tas. Veikė ir pirmojo pasaulinio karo prisiminimai, kai tuometi
niai sabotažo veiksmai amerikiečių spaudoje iššaukė nepaprastą 
priešvokišką propagandinį efektą.

Bandyta šis tas daryti per pasiuntinybę Meksikoje, bet iš 
to išėjo tik trynimasis su užsienio reikalų ministerija, o už labai 
brangią kainą surinktos žinias pasirodė esančios bevertės.

Karui prasidėjus, sabotažo skyrius neturėjo JAV nė vieno 
agento, nė vieno patikėtinio, kurio pagalba būtų buvę galima bent 
ką improvizuotai pradėti. Hitleris gi reikalavo "veiksmų" Ame
rikoje. Neliko nieko kito, kaip siųsti agentus. Planas gavo Pasto
rius vardą.

Ruoštasi labai kruopščiai ir pagrindinai. Dalyviai bandymui 
buvo pasiųsti į karo pramonės įmones prie Berlyno, apie tai nieko 
nepranešant nei tų fabrikų vadovybei, nei jų apsaugai. Ir iš tiesų, 
Quenzo dvaro mokiniams pavyko tariamą sprogstamąją medžiagą 
nepastebėtai pritvirtinti visose svarbiausiose vietose.

Tie agentai povandeniniais laivais buvo išlaipinti Floridoj 
ir Long Island bet po trumpo laiko buvo suimti.

Keliaujant J Vakarus nuo tirš
čiau apgyvendintų ir mūšų tau
tiečiam geriau pažįstamų ryti
nių bei viduriniųjų vakarų (Mid- 
west) valstybių, keliautojas pa
tenka j visai naują, neįprastą ir 
gana skirtingą aplinką. Voš per
žengus Missouri upę prie Oma- 
ha, Nebraska, vaizdai pradeda 
keistis.

Derlingi, žaliuojantieji laukai 
iš lėto nyksta ir gamtovaizdis 
darosi nykesnis. Vidurinlesiems 
vakarams tipingos kalvelės viš 
retėja ir užleidžia vietą plačioms 
lygumoms, paįvairintoms nors 
dar ir neaukštais, bet vis rūstė- 
jančiais kalneliais.

Tik atsidūrus šiame krašte, 
tuojau pradedi suprasti ir įver
tinti vandens rą.i]$tnę. Kai iri- 
gūoti taukaįf dar 'gaila* gražiai 
žaliuoja, čia pat esančios neiri- 
guotos lygumos įgauna pradžio
je pilką, toliau vis rausvėjantj 
atspalvį. Tai raudoni smėlkal- 
niai, kur uola beveik siekia že
mės paviršių.

Tiesa ,ši uola skirtinga nuo eu- 
ropietiškojo kieto granito, daug 
minkštesnė ir trapi. Bet tai jau 
nebėra lengvai dirbama žemė; 
kiekviena jos pėda turi būti at
kovota iŠ gana negailestingos 
gamtos, norint ją panaudoti že
mės ūkiui.

Pasiekus Wyoming valstybę,

gamta dąraai vis žiauresnė. Lie- 
tus čia<ariš retas svečias; žemė 
išdžiuvusi, ? padengta dulkių 
sluogsniu, panašiu į pelenus, tik 
su raųsvųjitspalviu. Gyvenamos 
vietovėą yig retėja ir retėja, kol 
gali pravųjiuoti kelias mylias 
nesutikdamas gyvos dvasios, ne
bent tikkitas mašinas didesnio
jo judėjimo keliais.

Miestai ir miestukai gana reti 
ir visai kitokios išvaizdos — pla
čiai iššldrabstę lygumoje, dau
gumas tjSmų vienaukščiai ir be
veik kiekvienas apsuptas pla
čiais kiemais. Pradžioje atrodo 
keista, kad tvorų bei panašių 
perskyrimų reta, bet pamažu ir 
prie to pripranti.

Chąyenne, Wyoming sostinė, 
yra pietrytinėje valstybės dalyje 
ir nn6 jos tolumoje jau matosi 
aukštį kalnai, iš tolo savo vaiz
du primeną Alpes. Pats miestas 
nelabai kuo skyriasi nuo kitų di
desniųjų Amerikos miestų, nors 
savo dydžiu }r negalėtų pasigir
ti, — turi tik apie 32,000 gyven
tojų. Tai labai nedaug palyginus 
su. rytiniais ,ar viduriniųjų va
karų miestais, bet tai gana dide
lis miestas šiose mažai apgyven
dintose srityse.

Keliaujant toliau j vakarus, 
tolumoje pasirodę kalnai — Roc
ky Mountaine, — pamažu priar
tėja ir kartu nustoja savo įspū-

dingumo. Jie tartum visai suma-l 
žėja, atrodo beveik kaip kalvotų ' 
ir sunkų patikėti, kad jų viršų- : 
nės siekia apie 11,000 pėdų.

Važiuojant per lygumas, ke- ’ 
lias tikrumoje iš lėto vis kilo ir 
kilo aukštyn, bet taip nepastebi- i 
mai, kad privažiavus Ląramies 
miestą, žmogus visai ir nežinai, ' 
kad jau esi apie 6,000 pėdų aukš
tyje. Laramie miestas dar ma
žesnis už Cheyenne, turi tilę aP^ 
15,000 gyventojų, bet tai jau 
paskutinis kiek didesnis miestas 
rytinėje Rocky Mountains pusė
je.

Nuo Laramie į vakarus gyve
namosios vietovės kaip ir visai 
išnyksta. Ir žmogus gali važiuo
ti 30-40 mylių nesurasdamas jo
kios gyvenamos vietos. Vaizdas 
taip pat kiek pasikeičia. Nors ir 
važiuojant per patį kalnyną, kur 
kelias eina aie 8,000 ar daugiau 
pėdų aukštyje, nieko panašaus į 
Alpes nesimato. Kiek akys už
mato, visur tik niūrūs, nesvetin
gi, rausvi, milžiniško didumo slė
niai, iš lėto pereiną į dar rūstes
nius, plikus pakilimus. Kur ne
kur tų pakylimų viršūnės dar 
kiek daugiau iškyla, bet visą tai 
atrodo daugiau kaip plikos kal
vos, nei kad tikri kalnai, nors tos 
viršūnės ir siekia iki 11,000 pėdų 
aukščio.

Viskas taip plika ir tuščia, 
oras tiek pilnas dulkių (aš va
žiavau birželio mėnesį, kada be
veik du mėnesius nebuvo lyję), 
kad net kvėpuoti sunku, žmogus 
net pagalvoji, ar tik nebūsi nu
keliavęs kur į mėnulį... Tik su
tinkami automobiliai ir pakelių 
reklamos primena, kad dar vis 
esi žemėje ...

Vaizdas bevelk nesikeičia kol 
pravažiuoji visą Medicine Bow 
Range, kuri sudaro rytinį Rocky 
Mountains virtinę. Retkarčiais, 
gana dideliame atstume vienas 
nuo kito, pravažiuoji mažyčius 
miestukus, mažesnius nei dau
gumas Vokietijos kaimų. Tarpe 
nėra jokių sodybų, jokių gyvena
mų pastatų. Kadangi čia randa
ma kiek naftos, natūraliųjų de
gamųjų dujų bei kitų žemės tur- 

ttfbs ritjdiius glau
džiasi ir tie mažieji miestukai. 
Tai tie patys "Laukiniai Vaka
rai”, apie kuriuos tiek daug fil
mų buvo pastatyta.

Dar nesenas laikas, kai kumš
tis šiose vietovėse buvo vienin
telė teisė ir dar yra žmonių, ku
rie tuos laikus šiek tiek prisi
mena.

Iš tradicijos, retas vietinis gy
ventojas neturi kokio nors šau- 

, namo ginklo, bet dabar jie nau- 
dojami medžioklei, o ne asmeni- 

■ nių sąskaitų suvedinėjimui, žmo- 
• nių apsirengimas čia kitoks, nei

toliau j rytas esančiose valšty- , 
bėse. Jis daugiau panašus j fil- i 
moee matomus vakarietiškus rū- , 
bus: didelės skrybėlės, darbinės 
kelnės, "nereta sutikti ir trum- i 
pus aulinius balus. Bet pentinų ] 
čia niekas nenešioja; diržai nors i 
ir panašūs į filmose matomus, : 
bet revolverio prie jų nesimato, i 

Dėl didelių atstumų, arklių čia 
reta, nė kiek nedaugiau, kaip vi- ] 
dūriniuose vakaruose. Laukai iš
tisai dirbami mašinomis, susisie
kimas vyksta mašinomis, ypa
tingai "jeep’ais". Typiškų ”cow- 1 
boys” čia nėra ir niekada nėra 
buvę, — jų kraštas tai pietva
kariai, kur jie daug ką perėmė 
iš ispanų ir meksikiečių.

Pravažiavus šį kalnyną, kelias 
pradeda leistis žemyn, į Utah 
valstybę. Ir tik dabar žmogus 
pamatai, kaip aukštai tie "kal
neliai” buvo iškylę. Kelias ran
gosi žemyn virš 60 mylių, perei
na j tarpeklius, čia vadinamus 
canyons, dažniausiai išgraužtus 
nuo kalnų žemyn tekančiais upe
liais. Nors tie upeliai dabar vi
sai maži ir seklūs, tačiau iš di
dingų canyons matyti, kad jie ne 
visada tokiais buvo.

Aprašyti cayon yra neįmano
ma ir jį reikią pačiam pamatyti. 
Daugelis jų turi tokius stačius 
krantus, kokių niekur Europoje 
nematysi. Stati, kelių šimtų pė
dų uolos siena, nėra jokia rete
nybė. Kai kur tokia siena siekia 
ir visą tūkstantį pėdų,.nors to
kių ir nėra daug. .

Uolų forma keisčiausur kokia 
tik gali būti. Dažnai žmogus žiū
ri ir negali suprasti, kaip tos uo
los iš vis dar laikosi, štai Wyo- 
ming valstybėje yra garsi uola 
kuri kiek primena gėlių puokš
tę : palyginus labai siauras savos 
rūšies "kotas” viršūnėje išsiple
čia į keliasdešimt kartų platesnę 
"puokštę”. Kitur, pasvyrusi, nuo 
masyvo atskilusi didžiulė uola 
grūmojančiai kabo tiesiai virš 
keleivio galvos, grąsydama kiek
vieną minutę kristi žemyn. Ir 
taip be pabaigos.

Pradžioje junti tikrai labai 
gražų, įstabų vaizdą. Bet žmo
gus su viskuo apsipranti, ir., po 
poros mėnesių nauji ir nematyti 
canyons nebesudaro jau to įspū
džio. Tiesa, kiekvienas jų šiek 
tiek skirtingas, bet kiekvienas 
jų turi ir dar- daugiau bendrų 
bruožų. Kadangi 20-30 mylių il
gumo canyon yra dar tik trum
pas, tai po kiek laiko kelionė jais 
pradeda įgrįsti, nes žmogus ma
tai tik porą šimtų pėdų kelio 
prieš save, gi visa kita paslėpta 
už pasisukimo. Ir taip tęsiasi 
mylių mylias.

Važiuoti jais sunku ir įpratu
siam, tai ką ir kalbėti apie "nau- .... .v.

Pilnesniam slaptosios žvalgybos veikimo vaizdui susidaryti, 
tenka paminėti bendradarbiavimą su draugingų ir sąjunginių kraš
tų žinių tarnybomis.

Su italais jis prasidėjo dar prieš "plieno pakto" — 22 ge
gužės, 1939 m. pasirašymą. Ryšiai su vokiečiams draugiškomis 
asmenybėmis italų kariuomenėje buvo labai tamprūs, taip, kad 
laiku tapo viskas patirta, ką Australijos generalinio štabo šefas 
Jansa pranešė Italų vyriausybei apie vokiečių-austrų santykius, 
bei kokių saugumo priemonių imtasi prieš numatomą-agresiją. ■

Jau nuo 1937 m. Canaris dažnai lankydayosl Romoj ir sų 
Italijos slaptosios žinių tarnybos šefu Ame buvo artimai susųlraų- 
gavęs. ■ - • •’. * "■ 'i

Romoje tapo suorganizuotas vokiečių slaptosios žvalgybos 
skyrius: Italai turėjo savo ryšių karininką Berlyno centralėje.

Italų žinių tarnyba rytinėje Viduržemio jūros dalyje, ypač 
uostuose, buvo gerai išvystyta. Tik turkai jiems darydavo sunku
mų dėl "senų sąskaitų", negalėdami pamiršti prarastos Dode- 
kanes salų grupės. Hitleris perleido italams visą veikimą arabų 
apgyventoj srityje, tačiau dėl to nebuvo patenkinti jų vadai: 
Raschid Ali ei Gailani ir Jeruzalės Mufti. Pastarasis sugebėjo 
vokiečių dr italų interesų skirtingumą išnaudoti savo naudai, kas, 
žinoma, šiems nepatiko. Arabų nepriklausomybės siekimas turėjo 
atsiliepti italų kolonlaliniajns norams šiaurinėje Afrikoje.

Jau palyginamai anksti italai pradėjo domėtis specialia 
sritimi, kurios svarbą vokiečiai tik vėliau tesuprato: — tai povan
deninis puolimas. Italų laivynas išvystė taip vadinama "gyvą 
torpedą" ir panašius J anglų "varliažmogius” (Frogmen). Gumi
niais rūbais apsirengęs, kvėpavimo aparatu ir plaukiojimo pelė- 
kais aprūpintas karys išlaipinamas netoli uosto ar kranto. Plauk
damas po vandeniu pasiekia laivą ar uosto įrengimus ir specialiom 
miniom juos susprogdina.

Vykstant 1944 m. kėlimuisi Normandijoj, anglai šiuo meto
du susprogdino Vokiečių povandenines kliūtis ir paruošė laivams 
nepavojingą priplaukimą. Vokiečių slaptoji gynyba tik 1943 m 
darė panašius bandymus Berlyne; vėliau viskas pavesta laivyno 
vadovybei, kuri Liubecko įlankoje ruošė specialią trupę.

Po alijantų tšslkėlimo Sicilijoje pasidarė aktualus reikalas 
bendradarbiauti bu italais kuriant taip vadinamą "pasitraukimo 
organizaciją”. Jinai apėmė visas slaptosios žvalgybos sritis aplei
džiamose. vietovėse, ypač agentų, siųstuvų ir sprogmenų palikimą, 
čionai priklausė ir ėUtomattikąl veikiančių ilgalaikių dėgtuvų 
paslėpimas svarbiuose punktuose: kareivinėse, įstaigose,• kote
liuose — vlsar, kur tikėtasi, kad priešas tais pastatais naudosis.

čia pasekta rusų pavyzdžių, kurie 1941 m. Kijeve ir Odes- 
soj, ilgam laikui praėjus po šių fnieatų užėmimų, radijo bangomis 
išsprogdino dar prieš pasitraukimą padėtus užtaisus. Tie spro
gimai "buvo* nė vien nuostolingi (žuvo daug karininkų), bet sukėlė 
nemažą sąmyšį ir uždavė geroką galvosūkį.

kas labai teigiamai atsiliepė ir slaptajai žinių tarnybai. Vengrai 
ką įdomesnio sužinoję mielai pranešdavo mūsų agentams.

Glaudžiai bendradarbiauta su japonais. Canaris net spe
cialią sutartį turėjo su jais pasirašęs. Teoretiškai japonų orga
nizacija gerai veikė. LaikaB nuo laiko Berlyne jvykdvo jų patikė
tinių Europoje konferencijos, bet matėsi aiškus rungtyniavimas 
tarp sausumos ir jūros pajėgų. Bičių darbštumu jie rinkdavo 
kiekvieną smulkmeną, ypač technikos srityje, tačiau didelis klau
simas, ar jie sugebėjo tą viską tiksliai panaudoti.

Kadangi japonai nedalyvavo kare prieš sovietus, tai jų 
žinios apie rusus būtų buvę vokiečiams labai naudingos, tačiau 
kaip tik šioje srityje jie pasirodė labai šykštūs, ir tuoj užsigau
davo, jei kartais jų žinių tikrumu suabejodavo. Antra vertus, 
nebuvo įmanoma patirti, ar jie gautomis iš vokiečių žiniomis ”ne- 
mainykaudavo’’ su šių priešais.

Šiandien yra veik tikra, kad belgų ir olandų karinės misijos 
Vokietijoje, dar prieš karo su prancūzais pradžią, bendradarbiavo 
su japonais ir gavo iš pastarųjų numatomos ofenzyvos terminus. 
Laimei, tos žinios nebuvo atitinkamai išnaudotos.

■ 1 *• " :. . . . . '
Prieš .prijungiant Aųątfiįą, abiejų kraštų slaptosios žinių 

tarnybos labalįdomavosi Čekoslovakija, juo iąįp pat interesavosi 
ir Vengrija, šų kurfaa atitinkamais karininkais Canaris palaikė 
artimus ąsmeniniua'ryšiUs.Plrmajame pasauliniame kare Cana- 
ris. kaip povandeninio laiyb komepdantas, Ilgą*tarnybos laiką pra
leido Adrijus Jutajė.Jftufc.ti|:rUįių liko .jo draugystė su vengrais,

Vokiečių slaptosios žvalgybos tinklas buvo gerai organi
zuotas ir jis parūpindavo daug ir labai vertingų žinių. Tragiška 
tik buvo, kad dėl vidaus politinės struktūros, niekad nebuvo tikra, 
ar tie svarbūs pranešimai pasiekdavo Hitlerį. O ir jį pasiekę, daž
nai tapdavo nepanaudoti, nes jos neatitiko fiurerio "linijai", jo 
įsitikinimams.

Hitleris labai troško karinių laurų, garsaus karo vado var
do. Nepasitenkindamas, kaip vyriausybės galva, Vyriausiuoju 
Kariuomenės Viršininko titulu, jis pasiėmė ir Vyriausiojo Kariuo
menės Vado pareigas. Nagana to, |942 m. po generalfeldmaršalo 
v. Brauchitsch pašalinimo dar ir žemės pajėgų vado pareigas. Čia 
jis privalėjo kas dieną daryti sprendimus, apie kuriuos kaip civi
lis, neturėjo mažiausio supratimo. Ir jo, dažnai vienas kitam prieš
taraujantieji įsakymai ne tik trukdydavo normalų darbą, bet dar 
atnešdavo daug žalos, už kurią būdavo vis kiti kaltinami.

Asmeniškai daug kur kišdavos! Goeringas ir Ribbentropas. 
Apie Hirpmlerj jau buvo kalbėta.

Šitame chaose tik patyrusių ir pasišventusių karininkų dė
ka pasiekta pakenčiamų rezultatų.

(Bus daugiau)

jokus”. Ypatingai sunku, kai ke
lias leidžiasi žemyn dešimtimis 
mylių, be geresnio matomumo, 
tik tokio pločio, kad tik dvi ma
šinos gali prasilenkti. Nors šie 
keliai ir pavojingi, bet susisie
kimo nelaimių juose būna ma
žiau, nei daugumoje daug geres
nių kelių.

Po kelių valandų kelionės to
kiais tarpekliais, kelias pagaliau 
išeina į didelę lygumą, tik kur 
nekur’ paįvairintą nedideliais pa- 
kylimais bei staigiais slėniukais. 
Tai "Salt Lake Valley”, — slė
nys, kadaise išgriaužtas didžiu
lio kalnų ežero, kuris dabar bai
gia išdžiūti.

Great Salt Lake, — lietuviš
kai Didysis Sūrusis Ežeras, — 
savaime yra savotiškas gamtos 
prajovas. Jo dydis dar ir dabar 
gana įspūdingas: 50 mylių x 75 
mylios. Tačiau dabar jis tik "di
delė bala”, — giliausia vieta yra 
tik apie 40 pėdų, o vidutinis jo 
gylis tik 20 pėdų (apie 6 met
rus). Bet vanduo jame turi 23% 
druskos!

Pats vanduo, dėl didelio drus- 
kingumo, žiūrint iš arti visada 
atrodo drumstas. Ežeras yra ap
suptas druskingų pelkių,* dur. b- 
lo, ir tik nedaugely vietų žr >- 
gus tegali prieiti prie pat vr. į- 
dens.

Keisčiausias jausmas yra ja
me maudantis: norint plauk i, 
tai kažkaip vis gerai neišeina, 
nes kojos savaime kyla aukšty a, 
o galva turi tendencijos smukti 
žemyn, į vandenį- Jei bent vie
nas lašas pakliūva į akis, — de
gina kaip ugnis ir kelias minu
tes žmogus nieko nematai. Ne
jučiomis, daugelis stengiasi akis 
prašluostyti ranka, bet tai dar 
pablogina padėtį, nes ir rankos 
drėgnos tuo pačiu sūriu vande
niu.

Išlipus iš vandens ir kiek ap- 
džiįvus, visa drėgna oda pasi
dengia plonu, bet ištisiniu drus
kos sluoksniu ... Visa tai suda
ro tikrai vienkartinį įspūdį, bet 
nesukelia nei mažiausio noro ja
me dažnai maudytis. Man asme
niškai vieno karto pilnai paka
ko, o yra tokių vietinių gyven
tojų, kurie gyvena ir miršta prie 
pat šio ežero niekada nebuvę į 
jį įsibridę.

Ežero druskingumas išnaudo
jamas pramonei, druskos gamy
bai, ir jos čia nemažai pagami
nama. Druskos gamyba čia visai 
paprasta: vanduo iš ežero įpum
puojamas j savos rūšies prūdus 
— ketvirtainės mylios ar pana
šaus didumo plotą, apjuostą že
momis užtvankomis. Tuo žmo
gaus darbas ir pasibaigia. Liku
sį darbą atlieka saulė, kuri čia 
gana karšta (ežeras — žemiau
sia vieta Utah valstybėje, vis 
tiktai yra 4,000 pėdų aukštyje).

Ir tos saulės čia pakanka: lie
taus čia reta, viso kritulių būna 
tik apie 16 colių (išskyrus kal
nus, kur būna jų daug daugiau, 
bet veik išimtinai tik sniegą pa
vidale) metuose, ir tai didesnė 
pusė jų sniegas.

Oro .drėgmė vasarą laikosi 
tarp 15-25 procentų, tačiau pa
sitaiko, kad krenta ir žemiau 
10%'. Tik sniegui tirpstant oro 
drėgmė pasiekia 50% ar dau
giau, bet laike mano 15 mėne
sių tarnybos šiame krašte, drėg
mė dar niekada nebuvo pasieku
si 80%', kas net ir labai dažna 
toliau į rytus esančiose valsty
bėse.
(Kitą savaitę spausdinsime Utah 

— mormonų valstybė).
‘ 1 .............. -V

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

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

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

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252
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SLA yra pažangos kelyje
Ką sako apie SLA prezidentas P. P. Dargia

A. ŽEMAITIS

kia priskirti ir SLA konstituci
jos pertvarkymą, kurią priėmė 
praėjusia seimas. Jai pradėjus 
veikti nuo šių metų pradžios te
ko pertvarkyti ir priderinti įvai
rias blankas, aplikacijas apdrau
dos paliudijimus ir kitę medžia
gą naudojamą apdraudai. Tenka 
laukti, kad šie visi pagerinimai 
prisidės prie mūsų organizacijos 
stiprėjimo ir augimo.

— Į kurią visuomenės dalį 
daugiausiai bus kreipiamas 
mesys verbuojant naujus 
rius?

— Susivienijimas niekad 
siribojo kuria nors viena visuo
menės dalimi ir todėl mūsų dė
mesys visada buvo ir lieka nu
kreiptas į visą lietuvių patrio
tinę visuomenę. Organizacijos 
konstitucija sako, kad SLA na
riu gali būti kiekvienas doro el
gesio lietuvis, nežiūrint jo reli
ginių ir politinių įsitikinimų. Su
prantama, kad organizacijos na
riu negali būti toks asmuo, kuris 
pritaria Lietuvos dabartinei pa
dėčiai, atseit, Lietuvos okupaci
jai ir mūsų krašto politinės lais
vės atėmimui.

Verbuojant naujus narius mes 
kreipiamės į senuosius ir nau
juosius ateivius, čia gimusią ir 
užaugančią naująją kartą ir visą 
lietuvių kilmės jaunimą. Visi jie 
yra pageidaujami Susivienijimui 
ir malonu pareikšti, kad jie kas
met papildo organizacijos eiles- 
štai praėjusio vajaus metu SLA 
nariais tapo daugiau kaip 1000 
lietuvių.

Jei jau kalbėti apie išimtino 
dėmesio kreipimą, tai organiza
cijos ypatingas dėmesys tenka 
jaunimui, kuriam ateityje teks 
būti organizacijos šeimininkais. 
Juk mes laikome, kad Ameri- 

- toie yra apie milionas lietuvių, 
i ti I tarp jų yra apie septyni šim

tai tūkstančių čia gimusių. Da- 
i bar kas metai Amerikoje gims- 
. ta apie trisdešimt tūkstančių lie

tuviukų. Taigi, lengva numany
ti, kad lietuviškojo darbo dirva 
yra ne tik labai plati ir galima, 
bet ir būtina, nes negalime pa
moti ranka į priaugančią kartą 
ir leisti jai visai nutolti nuo mū
sų visuomenės.

Visi turime susirūpinti priau
gančiu mūsų jaunimu ir todėl 
aš kviečiu vajaus organizatorius 
ir kitus talkininkus savo darbe 
kreiptį didelį dėmesį į čia gimu
sius lietuvius, o ypač jaunimą.

S u s i v ienijimas, kviesdamas 
jaunimą į savo eiles, tą daro ne 
vien narių skaičiui padidinti, bet 
daugiau siekia patriotinio tiks
lo — sudaryti jaunimui sąlygas 
augti ir bręsti lietuviškoje dva
sioje.

— Kokie formalumai tenka 
atlikti norint įsigyti SLA ap
draudę ir iki kurio amžiaus pri
imami nariais?

— Įstojimas į SLA yra labai 
paprastas ir lengvas. Greičiau
siai įsigyti apdraudę iki 32,000 
galima užpildant non-medical ap
likaciją. šiuo atveju nereikia 
tikrinti sveikatos pas kuopos gy
dytoją. Įsigijęs tuo būdu apdrau
dę narys, jei nori, gali ir vėliau 
pristatyti , gydytojo duomenis 
apie savo sveikatą ir pereiti į 
medical apdraudę. Tada jam 
teks mokėti kiek mažesnes duok
les.

SLA konstitucija leidžia pri
imti bet kurio amžiaus narius, 
jei tik nenustato priimamų as
menų amžiaus ribos tos valsty
bės įstatymai, kurioje aplikan- 
tas gyvena. Apsidrausti Susivie
nijime įvairių rūšių apdraudo- 
mis galima net iki dešimt tūks
tančių dolerių, šiandien jau nėra 
reikalo lietuviui apdraudos ieš
koti pas svetimuosius,'nes Susi
vienijimas teikia stambias ap
draudas ir net geresnėmis sąly
gomis. •

Kiekvienas lietuvis, įsigijęs 
SLA apdraudę ne tik pasirūpina 
savo ir artimjų ateitimi, bet sa-

SLA nesenai pradėjo naują 1 
nariu prirašymo vajų. Ta proga . 
Dirvos bendradarbis kreipėsi į 
SLA prezidentą P. P. Dargį, pa
teikdamas jam keletą klausimų.

— Kokia yra Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje paskirtis ir 
kuriuos darbus organizacija at
lieka?

— Klausimas yra labai platus 
ir čia neįmanoma detaliai išvar
dinti SLA darbus. Trumęai ga
liu paaiškinti, kad SLA yra sa
vitarpinio draudimo organizaci
ja, duodanti nariams gyvybės ir 
sveikatos apdraudas, o greta to 
Susivienijimas yra tautinės, kul
tūrinės ir visuomeninės veiklos 
organizacija ir todėl ji vykdo 
tos rūšies veiklą.

Organizacija turi atskirus fon
dus, iš kurių mokamos apdrau- 
-clos, palaikoma labdarybė, teikia
mos nąriams ir narių vaikams 
stipendijos mokslui eiti, remia
ma spauda, tautiniai ir kultūri
niai darbai.

Tokią savo veiklą Susivieniji
mas vykdo per savo 365 kuopas, 
kurios yra visose lietuvių kolo
nijose Amerikoje. Palaikydamas 
lietuviškąją akciją Susivieniji
mas jau tuo pačiu prisideda prie 
lietuvybės palaikymo mūsų atei
viuose.

SLA turi didelių nuopelnų pra
eities kovose su caristine Lietu
vos priespauda, o dabar stam
biai remik ir aktyviai dalyvauja 
Lietuvos laisvinimo darbuose.

Plėsdamas savo veiklą Susi
vienijimas tam tikrais laiko tar
pais vykdo naujų narių prirašy
mo vajus. Tokį vajų jis yra pra
dėjęs ir šį rudenį.

__ Koks yra dabar paskelbto 
vajaus tikslas?

— Kiekvieno vajaus pagrindė 
nis tikslas yra gauti organiŽk- 
cijai naujų narių. Tiesą pasą- 
kius, naujų narių prirašymas 
yra suintensyvintas ir visuome
nė plačiau bei daugiau supažin
dinama su organizacijos darbais 
ir siekimais. Manome, kad arčiau 
pažinus organizaciją daugiau lie
tuvių taps jos nariais ir prisi
dės prie patriotinių darbų, ku
riuos Susivienijimas jau vykdo 
ir atlieka daugiau kaip 70 metų.

— Kokios naujovės apdraudę 
srityje pasireikš šiame vajuje?

— Būsite girdėję, kad SLA 
teikia įvairių rūšių gyvybės ir 
sveikatos apdraudas. Tarp gyvy
bės apdraudų yra taupomoji ap- 
drauda. Iki šio vajaus taupomoji 
apdrauda buvo duodama 20 me
tų terminui, o dabar, kas norės, 
tokią apdraudę galės gauti ir de
šimties metų terminui, kas reiš
kia, jog po 10 metų narys galės 
pats atsiimti visą apdraudos su
mą, lyg kokį indėlį iš banko.

S u s i v i e nijimas, įvesdamas 
trumpesnio termino taupomąją 
apdraudę, nori paskatinti taupy
ti ne tik jaunimą, bet ir vyres
nio amžiaus asmenis. Taupomoji 
apdrauda yra labai naudinga 
kiekvienam nariui, nes narys ne
jučiomis mokėdamas nedideles 
duokles, gali sutaupyti stambią 
sumą, kurią pats galės sunaudo
ti po 10 ar 20 metų. Be to, per 
tą visą laikę narys būna apdraus
tas ir nelaimės atvejuje visa ap
drauda būtų išmokėta jo pašalp- 
gaviui.

Kita naujove reikia laikyti ak- 
cidentalinę apdraudę, šios rūšies 
apdraudę SLA gali duoti kiek
vienam nariui kaip pridėtinę prie 
jo gyvybės apdraudos. Tokios 
apdraudos turėtojo pašalpgaviui 
būtų išmokėta apdrauda tuo at
veju, jei apsidraudęs asmuo stai
ga žūtų nelaimingame įvykyje 
arba atsitikime (atridentai 
death). Duoklės už šią pridėtinę 
apdraudę-mokamos labai mažos: 

. tiktai du doleriai j metus už 
kiekvieną tūkstantį dolerių ap
draudos, nežiūrint į tai, kokio 
amžiaus narys bebūtų.

' • Prie svarbių naujų darbų rei- 

dė-
na-

ne-
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vo dalyvavimu lietuviškoje orga
nizacijoje jau prisideda prie tau
tinių, kultūrinių ir patriotinių 
darbų rėmimo.

— Kas vadovauja prasidėju
sio vajaus darbams?

— Vajui vadovauja tam rei
kalui sudaryta iš SLA Pildomo
sios tarybos narių komisija, į 
kurią įeinu aš pats, J. Maceina 
— SLA viceprezidentas, dr. S. 
Biežis — SLA daktaras kvotė
jas ir dr. M. J. Vinikas — SLA 
sekretorius.

šiai komisijai teko aptarti vi
sus paruošiamuosius vajaus dar
bus, nustatyti vajaus planą ir 
sutvarkyti kitus vajaus reika
lus. Komisija palaiko glaudų ry
šį su visa Pildomąja Taryba ir 
svarbesnius klausimus svarsto 
kartu.

Svarbiausi vajaus darbininkai 
yra SLA organizatoriai kuopose 
ir patys nariai. Jie tiesioginiai 
atlieka narių prirašymą. Dides
niuose lietuvių centruose rūpina-, 
mė8 turėti daugiau talkininkų, 
kurie veiks platesnėje savo, apy
linkėje, tai bus tų vietovių cent
riniai organizatoriai.

Taigi, galime suprasti, kad 
vykstančio vajaus pasisekimas 
priklauso ne vien nuo Vajaus 
Komisijos, bet ir nuo gausaus 
būrio talkininkų ir visų glau
daus darbo bei pasiryžimo, pasi
tarnauti savo organizacijai. Taip 
pat tikimės talkos sulaukti iš pa
lankios organizacijai spaudos, 
lietuviškų radijo valandėlių ve
dėjų ir pačios mūsų visuomenės. 

, Jų parama kiekvienam vajuje 
i buvo labai reikšminga, todėl ma- 
. nome, kad ir dabar mūsų lietu- 
■ viško darbo pastangos susilauks 
. visų paramos.

Matydami mūsų organizacijos 
stiprėjimą, Pildomoji Taryba ir 
kiti SLA veikėjai į ateitį žiūri 
drąsiai ir didele viltimi, šiandien 
Susivienijimas yra išaugęs į mo
dernią ir stiprią apdraudos or
ganizaciją, siekiame dar dides
nių laimėjimų, esame pažangos 
kely ir todėl šiam vajui suteikė
me Pažangos vardą.

Turiu viltį, kad darbai, ku
riuos esame numatę atlikti šia
me'vajuje, prisidės ne tik prie 
organizacijos dar didesnės pa
žangos, bet jie pasitarnaus ir 
lietuvybės reikalams, — baigė 
pasikalbėjimą P. P. Dargia.

UNIJOSE SIAUČIA NAUJI VĖJAI
(Atkelta iš 1 pil.)

Tai Hoffos "nuopelnai”. Dar 
ne taip seniai spaudoje pakan
kamai buvo žinių apie ligšiolinio 
šios tarptautinės TeamsterB — 
transporto unijos prezidento 
Davė Beck "darbelius”. Jo išeik
vojimai siekė šimtus tūkstančių 
unijoje sukrautų darbininkų pi
nigų. Jis valdžiai skolingas di
deles nesumokėtų mokesčiu su
mas. Tačiau Mr. Beck nė kiek 
nesijaudina ir nors jis laikomas 
milionierium, tačiau esąs tikras, 
kdd ligi amžiaus pabaigos gau
siąs 50,000 dol. metinę pensiją...

Kai siaučia unijiniai diktatoriai
Unijose ne tik eikvojamos pi

niginės lėšos. Ne taip seniai vie
šajai nuomonei patiekti duome
nys, kaip kai kuriose krašto uni
jose sugebama pavogti pačią uni
ją •• •

Kaip aiškėja iš unijų įstatų 
(čia vadinamų konstitucijų), 
juose numatoma vadinamųjų pa
tikėtinių (trUsteeship, trustees) 
institucija. Iš esmės, tai labai 
reikalingi unijos pareigūnai. 
Aukštieji unijų žmonės tokius 
patikėtinius paskiria įvairiems 
unijos vienetams ir anie gauna 
uždavinį padaryti tvarką, atseit 
išvalyti nuo korupcijos ar kito
kių negerovių.

Blogiausia, kad tie patikėti
niai gauna tokias plačias teises, 
kad jiems einant numatytas pa
reigas jie tas teises lengvai gali 
panaudoti blogam. Tokiu atveju 
patikėtiniai virsta diktatoriais, 
sugebančiais paskelbti paskirų 
unijos vienetų tarpe tiesiog ”ka-
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gerovės, gangsteriai ir kad bū
tų laikomasi įstatų bei1 etikos 
taisyklių. Nors tas komitetas tu
ri tik ribotos tyrinėjimų sąlygas, 
tačiau jo įtoka yra didelė. Sek
damas teismuose ąr Kongrese 
komisijų atliktus tyrinėjimus, 
turėdąmas'lr savo duomenis, tas 
komitetas gali patiekti pasiūly
mus AFL-CIO vykd. tarybai — 
pvz. gali pasiūlyti pašalinti kurią 
uniją ar pasiūlyti pašalinti ku
rį aukštą pareigūną.

Jau taip įvyko su D. Beck. Pa
našiai praėjusią savaitę buvo 
pasmerktos ir J. Hoffa. Teams- 
teriai buvo įspėti prieš Hoffoa 
išrinkimą prezidentu, nes prie
šingu atveju toji unija galinti 
būti pašalinto.

O Ji grąsina ir juokiasi...

Jei rugsėjo 30 d. Mianoi mies
te Hoffa bus išrinktas transpor
to unijos prezidentu (sakoma, 
kad būtų stebuklas, jei taip ne
įvyktų),, tai beveik tikra, kad 
toji unija arba pati išeis iš AFL- 
CIO arba bus pašalinta. Tokiu 
atveju Hoffa su sėbrais, besi
juokdami iš Kongreso ir iš rim
tų unijų atstovų, grąso sudary
sią savo federaciją iš įvairių uni
jų. Tačiau nedidelio nuostolio su
silauks ir AFL-CIO su savo li
kusiomis 187 unijomis ir 13,5 
miliono narių, kurie ir toliau ... 
federacijai mokės mokesčius.

ro stovį” ir tokiose pareigose iš
silaikančiais net per keletą ar 
keliolikę metų/

žinoma, tai vyksta tokiu at
veju, kai patikėtiųįs toleruoja
mas unijos vadovo;.-tų- net yra 
"jo žmogus”. Kai kuriais atve
jais ir pats unijos Šefas pasiski- 
ria patikėtiniu, pvz. D. Beck per 
12 metų buvo Seattle mieste tak
si šoferių vieneto patikėtiniu. 
Jau minėtas J. Hoffa ligšiol "val
dė” 16 unijos vienetų. 1

Nariai nebeturi jokių teisių

Lengva suprasti, kad įsiveisus 
tokio pobūdžio parazitams uni
jos vienetuose, nebėra kalbos 
apie unijos narių bet kokias tei
ses. Narys nebegali dalyvauti 
susirinkimuose, jis negali rinkti 
pareigūnų, jis negali domėtis, 
kuriems tikslams išleidžiami iš 
darbininkų surinkti unijiniai 
mokesčiai, net jam draudžiama 
žinoti, už kokį atlyginimą jis dir
ba įmonėje. Visa tai už narį at
lieka patikėtinis.

Ar belieka stebėtis, kad pana
šūs unijiniai diktatoriai unijos 
vienetą paverčia savo privačia 
nuosavybe? Sunku patikėti, ta
čiau tikra, kad jau miręs pati
kėtinis Farrell savo metu iš Cin- 
cinnati transporto unijos viene
tų sugebėjo iščiulpti gražią pen
kių milionų dol. sumą...

Būna ir taip, kad patikėtinis 
gali panaudoti pačią uniją, išei
damas į kovę prieš pačius jos 
narius. Kai dabar Beck nebekan- 
didatuoja* į transporto unijos 
prezidentus, tai Hoffa lengvai 
gali įsakyti bent 30-člai savo

unijos vienetų balsuoti už jį rug
sėjo mėn. 30 .d. suvažiavime. Ga
li Hoffai būti statomi visokie 
kaltinimai, bet vienetų delegatai 
visvien už jį balsuos, nes... tuos 
30 vienetų valdo arba pats Hoffa 
arba jo žmonės.

Nesakoma, kad visų unijų pa
tikėtiniai siaučia ir lobsta pana
šiu būdu. Esama unijų gerose 
rankose (pvz. Automobilių Dar
bininkų, Mašinistų, Rūbų dar
bininkų) — patikėtinių institu
cija jose rečiau praktikuojama. 
Tačiau pagarsėję transportinin
kai patikėtiniams yra pavedę 
bent 12% savo turinių vienetų 
ir jų skaičius nuolat auga. -

Savo metu pagarsėjo tokiais 
"darbeliais” kepėjų ir konfekci- 
jos darbininkų unija (patikėti
niai įsigijo Cadillaco ir sporto 
mašinas už 17,000 dol. unijos pi
nigų .. •). Chioagoje inžinierių 
(Operating Engineers) unijos 
viename vienete £u 6,000 narių 
patikėtinis miesto gangsterių 
remiamas sėdi jau 28 metais..

Rūpesčiai unijų vadams
Kai šią vasarą Chicagoje buvo 

susirinkusi AFL-CIO arba 15 
milionų JAV darbininkų atsto
vaujančios federacijos vykdomo
ji taryba, jos posėdžiai praėjo 
susirūpinimo ženkle. Skandalai, 
išeikvojimai unijų aukštųjų pa
reigūnų tarpe suerzino ir pačius 
unijų narius ir politikierius ir 
AFL-CIO prezidentą (žinomą ir 
savo kietu nusistatymu prieš ko
munizmą) George Meany.

Pastebėta, kad minėti reiški
niai prisidėjo prie mažesnio nau
jų unijų organizavimosi ar senų 
augimo. Vadinamųjų baltųjų 
darbų žmonės jau pradeda bai
dytis būti suvarytais į naują, 
miiioninę "baltakalnierių” uni
ją-

Unijų vadus baimina ir nauji 
reiškihiai — jau 18 JAV valsty
bių įstatymais leidžiama naudoti 
vad. "teisę į darbą” — tai įsta
tymas, draudžiąs unijoms reika
lauti iš darbininkų, kaip darbo 
sąlygą, priklausyti unijai ir mo
kėti jai mokesčius- Ohio senato
rius F. Lausche yra vienas tų, 
kuris energingai pasirengęs tokį 
įstatymą pravesti ir federali- 
niam Kongrese. Netenka abejo
ti, kad prie tokių permainų ir 
toliau bus einama, nebent... 
unijos pasuktų tikrai demokra
tiniu keliu. (

Dar esama galimybių, kad 
Kongresas įstatymus, nukreip
tus prieš trustų sudarymą, gali 
ateity pritaikyti ir unijoms, o 
čia gi negali būti abejingos di
džiosios pramoninės unijos. Ne 
tik spauda, bet ir elektroninis 
pasiekimas — televizija prisidė
jo prię.to, kad po pravestų viešų 
apklausinėjimų Jau ir 'viešoji 
krašto nuomonė vis labiau ir la
biau reikalaus griežtesnių prie
monių prieš unijas. .

Blogų darbelių valytojai veikia
AFTrCIO — unįjas apjungian

ti federacija savo tarpe turi iŠ 
penkių vyrų sudarytą vad. eti
kos komitetą. Jo pareiga žiūrėti, 
kad unijų tarpe neįsiveistų ne

Ką atneš rugsėjo 30-ji?
Negerovės su unijomis neitai- 

goja minties, kad su pačiu dar
bu Amerikoje yra kas nors ne-

X

tvarkoje. Atvirkščlslu. >tįk . 
bas, šio kraštopapraŽtamtaio-' 
gui suteikė tokį gėr vį, su ku- - 
rluo hegakstoUygįnti Joks kitas 
kirtau, ^iršiamirkmta<£ra' bu- 
vępasišventuSlųtmoniųdarbo ' 
-judėjime, kaip Phiiįp Murray. ' 
Jiė visą savo gyvenimą paskyrė 
darbininkų būklės' pagerinimui.

Šios vasaros ir ankstyvo ru
dens mėnesiais viešojoje nuomo
nėje pasireiškę balsai, ryšium su . 
Beck ar Hoffa skandalais, yra 
geras ženklas. Tai įrodo, kad ieš
koma priemonių atsikratyti nuo 
pačių didžiųjų šios dienos vi
suomenės priešų — unijų uzur
patorių.

Tačiau jei rugsėjo 30 dieną 
transportininkų delegatai vis 
dėlto savo prezidentu išrinks 
James (Jimmy) Hęffą, tai būtų 
įrodymas, kad ligi tikrosios de
mokratizacijos unijų tarpe dar 
būtų ilgokas kelias, (rim.)

"Lietuvos nepriklausomybės 
kovoje dalyvaujame per 

Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą”, 

jos darbą lėšomis remiame per

Lietuvos 
Nepriklausomybės Talką, 

Iš LAS, LLKS, LRS ir LTS 
bendros deklaracijos.

LNF adresas: ' ’
LNF, c/o Mr. K. Biliūnas, 
135 — 34 Franklin Ąve, 
F 1 u s h i n g, N. Y.

LABAI SVARBU
TIEMS, KURIE 8IUNČIA SIUNTINIUS 1 8S8B

Pagal naują Sovietą Sąjungos Įstaigą patvarkymą siuntiniai i 
Lietuvą ir kitas SSSR dalis priimami tik su naujais daiktais, kaip 
medžiagos drabužiams, batai, oda ir tt.

Nuo dabar ii firma priims siuntinius prisilaikydama nauja 
tvarka, ir ši firma jums patarnaus tinkamai, kaip iki šiol. Einant nauju 
patvarkymu siuntiniai savo adresatus pasieks greičiau negu ild šiol, 
nes įvertinimui siunčiamą daiktą reikės mažiau laiko.

Kreipkitės j bet kurią mūsų Įstaigą, kurią adresai skelbiami 
šiame laikraštyje.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
PARCEL DEPARTMENT .

. > I

Snark raketos gali lėkti 5000 mylių kelią. Nuotraukose, aukštai — 
Snark raketa paruošta iššovimui. Vidury — raketa atsipalaiduoja 

skridimui ir apačioj — raketa pakeliui į taikioj.

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blknkas, va

karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir pažtu.
DIRVA — 1272 Eaat 71 St.

develand 2, Ohio 
• ' Telef.:HE 1-6344

" ■



300

1957 CHEVROLET

1

LSK žaibas VIENAS JŪSŲ

I-L-G-A-M usimokėjimui automobilis

Š, Ohio;
ta? i

Sustok! Pamatyk!
Nupirk!

Z
R. ir A. Čepuliai, 

rugsėjo mėn. 21 d. susilaukė an
trojo sūnaus.

Atvailook an gena, išvažiuok au nauja ir padaryk viens iš ■Saą ' 
pardavėją taip pat patenkintą.

JI.M CONNELL

LIETUVIU KLUBAS
6S3.-> SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

-v 79

Dalyvaukite TndN^firg operoj 
šj sekmadieni,' 8 vai. vak. M»- 

«mic auditorijoj statoma Verdi 
opera trirttedfraL M Ispaniška 
rūmantlškbjo laikotarpio drama 
ištižai kupina gražios muiikoe ir 
draminės (tampos,

J Itatijoa ofierų teMrM Thoame 
LH Mtaaetk dabota Mantteo vaM- 
nlMiį AMMa ’ 0temp«ite«ė — 
Azočeną, Ąataaąs KavaMnae —i 
Raly, A. ’Uatkaa, V. RauHaaitis, 
A. Gylyą ir B. Balinu — choro 

zdahsiatakaL Jaaaa šokėja Tere
sė Stasailė dalyvaus operos ba
leto.
'BUetų | operą galima gauti 

Dirvoj ir Spaudos kioske. Kainos 
— 5 dol., 3 dol., 2.50 dol., 2 dol., 
1.50 dol. Ir 1 dol.

Dana ėipkisnė4;elgota|to ' . 
išlaikė Ohio valstybės real 
eestate egzaminus ir pradėjo 
dirbti Capas Realty Co., 18928 
Huclid Avė.

Suinteresuoti namų pirkimu 
dr pardavimu prašome kreiptis 
telefonu MU 1-4515 arba jos 
damų tel. EN 1-1388,

šlkfaaooparnio operetei bikini. 
jau gaunami Dirvoje ir peš stu
dentus santariečius. Ponai Praš
kevičiai ir p. Misčikai, žinomi 
lietuvių veikėjai, buvo pirmieji, 
kurie įsigijo biletos.

Biletus patartina įsigyti iš 
anksto, kad išvengtume susigrū
dimo prie (ėjimo koncerto dieną. 
Visos kėdės numeruotos. Kolkas 
dar galima pasirinkti pageidau
jamas vietas.

■antetiaėe mokyklos tėvų 
kėnritetaa praneša,

kad mokykla normaliu laiku ne
pradėjo veikti, kadangi jos ve
dėjas A. Tamulionis dėl nesvei
katos nuo tų pareigų atsisakė, 
gi naujo vedėjo dar nepavyko 
surasti-

Dedamos visos pastangos, kad 
lituanistinė mokykla kaip gali
ma greičiau pradėtų veikti.

♦DIRVA* Nr,38’

Skubiai ieškomas asmuo, nor|s 
dalyvauti prekybos įmonėj

Su kapitalu 5-10,000 dol. Kreiptis 
| Baltic Delicatessen (6908 Su
perior Avė.) savininką.

GERI NAMAI
Lenkų rajone vienos šeimos 6 

k. namas. Didelis sklypas. Ga
ražas. Gaso šildymas. Gerame 
Btovyje. Kaina tik >9500.

Lenkų rajone, dviejų šeimų, 
po 5 k., gaso pečius. Dvigubi 
porčiai. Labai švarus. 
110,800.

Kaina

TURIME JUMS GERŲ NAMŲ,

ypatingai Eddy — St. Clair. ra jone.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

Juozą Mikonį,

Ta(lso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybee 
Sąžiningas ir garantuotas dar. 
>a« prieinamomis kainomis.

753 E. 118 SU 
Cieveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

Ieško lietuviškai kalbančio 
pardavė jo’ \ -

real estate bizniui, veikiančiam 
rytinėj Clevelando daly. Mes tu
rime paruošę visų parduodamų 
namų nuotraukas, todėl darbas 
daug lengvesnis.

Prašyti — George Knaus,
Betty Hansen Realtor

819 E. 185 St. Telef. IV 6-2130

Chimeo Realty
1188 E. 79 St. 

šaukit V. BanionĮ
tarp 10 Vai. ryto ir 6 vai. vakaro 

UT 1-0323
Specialistai gerų pajamų na

mams parduoti.

JaunUčtę dėmesiai!
Jaunučiai — berniukai ir mer

gaitės 1943 MU statisto te JĮajĮta 
ui, kviečiate! stoti j naujai lak 
žaibo organizuojamas sportinio 
prieauglio grupes. Tinkamoje 
priežiūroje jie bus mokomi ben
drųjų mankštų ir specializuoja-, 
mi paskirose sporto šakose, pa
gal pasinnkimą — kaip lengvo
joje atletikoje, krepšinyje, tink
linyje ir kt.

Šiais metais LSK žaibo jau
nučiai pasirodė kajp stipriausias 
šios rūšies vienetas š. Amerikos 
lietuvių sportinėje veikioje, lai
mėdami nugalėtojų titulą krep
šinyje žiemos žaidynėse ir leng
vojoje atletikoje — vasaros žai
dynėse.

Ka'dangi didesnė jaunučių da
lis nuo sekančių metų pereina j 
vyresnę klasę, jau iš rudens pra-, 
dedama rūpintis papildyti jėgas, 
idant pirmavimas būtų išlaiky
tas.

Norintieji įstoti prašomi kreip
tis į Elvyrą šiUoifttę arba A. 
Bietekų, telefonu LI 1-4612?

Tėvai prašomi paraginti savo 
vaikus stoti į lietuvių sportinin
kų eiles.

Jonas P. Vaičaitis 
persikėlė | naują vietą gyventi 
ir (sikūrė pas pp. Šikšnius. Jo 
dabartinis Adresas; 12700 Speed- 
way-Overlook, East Cieveland 
12, Ohio, tel. Ll 1-4612.

Pilies jUraliua
su šeima persikėlė gyventi į nau
jai nupirktą namą — 484 East 
123rd r.
telef. POtomac1-2808:
■ tetroU'ilTls »>,, s>

. ,t jT ’ , ■ , ’

Baltfe DcBcatassea kraulavė
(Ž908 Superior Ave>) jau gavo 
transportą Žveicdrlškų Šokoladų, 
Specialiai šiai įtevaitei pegami- 
iiome-skilandžius. Bs to jau pra
dėjome laikyti įvairias inedžia- 

_ gas paketėlių slūtitlfhūi f Lietų,

RA Y NAUSNER REALTY

AI
Šv.' Jurgjki^l^pijoj dviejų 

šeimų, geY »gražus skly
pas su va

Eddy Rd. 
bai gražus 
, gaso šil-

11809 St. Clair Avė. Tel. UL 1-3919
ar namuose MU 1-2154

parduodami namai
E. 84 St., prie-Kosciuszko gat

vės, 4 šeimų ir 2 krautuvių mūri
nis namas. 2 po 6 k., 1 po 5 k. ir 
1 po 4 k. Trys garažai. Prašo 
021,500.

Jums rūpi geras namas, o mes 
kaip tik tokĮ turime!

Pašaukite mus ir mes parody
sim Jums namą už $12,500.

Tai bus šešių k., vienos šei
mos, labai geram stovyje. Gaso 
Šildymas, garažas, langinės.

Savininkas kraustos į kitą na
mą ir nori tuoj parduoti.

Page Realty
455 E. 200 St. KE 1-1030 819 E. 185 St. Telef. IV 6-2130«

, . •. . f*
6 butų mūrinis apartamentas. 

Po 4 k. butai. Nuomos $330 per 
mėnėsį. Ansel Rd., arti St. Clair.

e

. Turime ir daugiau namų Šv. 
Jurgio parapijos rajone.
J. G- Oshen Realty and Insurance 

1141 Ansel Rd.
TeL SW 5-4808 arba WH 3-0010 _______________________ —--J

NAMAS PRIE E. 185 ST.
Keturių puikių kambarių, la

bai geram stovy, su uždarais 
porėtais, pilnu rūsiu, gaso šil
dymu namas. Prie Najuosios lie
tuvių parapijos. Kaina 815,000.

Betty Hansen Realtor

r**

/

Jūsų sutaupymas niekur negali 
būti didesnis

$2200 įmok 
ir St- Clair. raj 
vienos šeimos 
dymas, garažas.'

Trijų šeimų namas. 1 butas 
su 4 miegamais, 2mažesni butai. 
Gaso šildymas. Garažai.

RAI NAUSNER1S, 
Namų prekyba; namų, baldą 

sutomašiaų apdrauda. 
11809 ‘BL Clair

UL 1-3919 LI 1-9216
■I,, ii t- ,.4: iri'fi/įiĄjįam.------------------

......
Išnuomojamas Lutas

5 k. ir vonia. Gpšo pečius. Nau
jai dekorypta.-'.ęfovėnų rajonų. 
Teirautis': 8915:31, Clair, butas 
3. šaukti telefonu:

GL 1-1430

ir

VIENOS ŠEIMOS NAMAS
Dideliš 7 k; 4tc^os šeimos. Ga

so pečius. Garažas: Kilimai ir 
užuolaidos su Jungtinėm langi- 
hėm. Namas 122$.jS. 82 St. Par-| 
duoda savininkas. Telef. CE 
1-4112.

llllllllllli:illlllllllllllllllllll!llllllllllllllll š

GERI NAMAI
E. 152 St. 2-jų šeimų po 5 k., 

du gaso pečiai. Prašo tik $11,900.
Larchmont Rd. 6 km. bunga- 

iow’, 2 mieg. apačioje ir 1 viršu
je; didelė, moderni virtuvė; po 
visu namu skiepas; gaso pečius; 
garažas. Prašo $16,700.

Zeman Avė, 10 metų, 5 km. 
mūrinis bungalovv; gaso pečius; 
garažas. Prašo $17,900. j

E. 170 St. prie Grovewood 7| 
k. coloniąl, vienas mieg. pirmam Į 
aukšte ir 3 antram; gaso pečius; 
garažas; prašo $14,500.

E. 156 St- 2-jų šeimų po 4 k., 
gaso pečius. Prašo $11,50).

27111 Lake Shore Blvd. 2 metų, 
5 k. mūrinis bungalovv; gaso pe
čius; garažas; gražus, didelis 
sklypas.

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

Kovac Realty
960 E. 185 St.

I KE 1-5030
iiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiitiiiiiir.

Mes turime spalvuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namą.

WADE PARK REALTY CO.
7032 Wade Park Avė.

Arthur O. Mays, broker
Telef.: UT 1-7551

JUOZO KAMAIČIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE,
12913 St. Clair Avė.

Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus.

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki 
7 v. v.

Telefonas: GL 1-5875, buto — 
GA 1-7658.

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

iSvežiojame į namus.• *

iš-

21 hours toning.
Dienos telef.: IIE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. .1. Švarcus

1251 tddison Road 
Tel. H Ė 1-6352

Atdarą nuo ryto 8 iki 7

. ' ■' ' * ': V' ’ • ’ ’
185# B. 105 prie Superior

‘ .'C-s
ATIDARYTA PIRM„ TREC, PENKTAD. IKI 9 P. M.

PARDUODAMAS NAMAS

Edna Avė. 8 kamb. vienos šei
mos namas. 4 mieg. kamb., gara- 
:.;n. įaukite po 6:3) I’- M. susi
tarimai darbo dienomis ir o 10 
A. M. šeštadieniais ir sekmadie-

Skaitydami KARJ būsite ge
rai Informuoti apie pasaulinius 
karinius įvykius, rasite straips- 
tių iš karinės ir I i^tuvos istori 
’os retais paveikslais iliustruolr 
r Lietuvos karių atsiminimus iš 
Vairių laikų.

Metinė prenumerata $5.r0: ra 
lykite: KARYS, 916 Will<wghb' 
tve.. Brobklvn 21. N. Y.

R88«Bininmt!»wiuituufva"i!! 'Wl^iH11llIlllll>lf^n1t1ltnn5wm■

CADMI.JAUS 
AKUMtLIATORIUS — 

BATTERY 
AUTOMOBILIUI

Europoje naudojamas nuo 
radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.
.. Negenda nuo šalčio, karščio, 
elektros smūgių. Daug kitų geru 
savybių. Garantijos laikas neap- 
(ribotas.

Supažindinimui parduodamas 
papiginta kaina. Skambinkite B 
Snarakiui — KE 1-0210 arba rd 
kniaukite garažuose,

BALTIC ŠUPPLY CO.. 
/ 71 E. 207 St., EudM 23,0.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašiną viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas. greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini nku- 
m diatoriai.

... i ji:ni:tii.:n:;:<ii!iiiii:iii{|iiiiin
GALHJ JUMS PADĖTI 

PERKANT AUTOMOBILĮ IR 
TUO SUTAUPYTI!

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

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas; ma'daug $4.5 
•ž $100 perkant naują mašiną 
ar 6 N perkant naudotą mašiną 
Įskaitant ir gyvybės draudimą.

Šaukite:
Paulina Mozuraitls, agentas

Telefonas SK 1-2183
i. milini

LOKOR delicatessen
' 6502 Superior !

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

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

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikątesų sky- j 
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus, J

P4ii Etas pulHėdaia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus J

Telef. EN 1-9142
. *-.uy

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS
ŠALDO vasarų — ŠILDO žiemą

M emeri e f pardavėja

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

ik rodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovaną 
pasirinkimas.

7007 Sunerior Avė. Greta Eželiu Theatre
J’elef.: E.X J-3969. Bule: WA 1-2354

Ar žinote, kad klubo ir salės vedėjas yra Juozas GItAŽULIS, ku- 
|.n;8i ruošęs visiems suteikti guriausi patarnavimą.Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės j Juozų (i RA 2 U L J. Savi pas savus!Norėdami pialeisti laisvalaiki, sutikti draugus, pasiklausyti radijo muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite i LIETUVIŲ KLUBĄ.Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir kitokių lietuviškų valgių.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAIMTING CO
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summil Dr. Cieveland 24, Ohio

P. J. KJERSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cieveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNC1JA: PENINSl’LA 2821
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

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

Sutaisau paskolas pirmo morgiiio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

, Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakuta & William J. Jakulis

■. Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

0521 Edna Avenue ENįicott 1-1763
980 East 185 Street KE 1-7770
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Sulakei )<.» ir administracijos adresas — DIRVA. 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio. — Telefonai: HEndiraor 
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Ir mažas kupstas vežimą verčia
J. J. BACHUNAS, Tabor Farm, Sodus, Michigan

HL
“enerallnis Konsulas; dr. Petras 

Liaudininkų ‘ Sąjungos . Centre 
Komiteto pirmininkas; 'Antanas 
Šenikas, Lietuvos Nepriklauso- 
mybės Fondo pirmininkas ; Pet
ru Pamataitis, Amerikos Lietu
vių Rezistencinės Santarvės Cen
tro Komiteto pirmininkas; dantų 
gyd. Antanina Mačiuikienė; J. 
A. Gytis, ABN Tautų Tąryboe 
Gener. Sekretorius ir Lietuvių 
ABN CK Pirmininkas Vokieti
joje; Stepu Vykintas, Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos Euro
pos Komiteto pirmininkas; K. 
Dranga, Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės Europos Komitete 
pirmininkas; Bronius Nemickas, 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pir
mininkas ; Bronys Raila, Santar
vės .žurnalo redakcijos įgalioti
nis Amerikoje; Vaclovu Kleiza, 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV pirmininku.

Iškilmingo akto metu suvažia
vime savo linkėjimus žodžiu per
davė: Juozu Baehunaa, Santa
ros garbės narys; Eugenijus 
Bartkus, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirmininkas; dr. 
Jonu Valaitis, Sambūrio "švie
sa" Centro Valdybos sekreto
rius; dr. J. Paplėnas, Lietuvių 
Tautinio Akademinio Sambūrio 
vardu ir Algimantu Banelis, 
Akademinio Skautų Sąjūdžio at
stovas-

Džiaugiamės, kad mūsų veikli, 
visų buvo teigiamai įvertinta ir 
susilaukėme tiek daug moralinio 
ir materialinio sustiprinimo. Ta 
mus skatina dar ištikimiau dirb 
ti mūsų idėjų įgyvendinimui.

• Visuotino suvažiavimo pui- 
sekimas priklausė nuo atsidavu
sių rengėjų pastingu. Jų darbu 
įgalino mus praleisti tu malo
niąsias dienas Tabor Farmoje. 
Programos komisiją sudarė — 
Gabrielius, Gedvilą, Liudas 
Šmulkštys, Dalia Juknevičiūtė "lr 
Rita šimanskytė; sekretoriatą 
— Danutė žygaiti, Rasa Bet- 
kauskaitė, Dalia Modestavičiūtė, 
Danutė Sakalauskaitė; informa
cijos komisiją — Jonas Gibaitis, 
Eglė Zabarauskaitė, Danguolė 
čėkaitė, Danguolė Bartuškaitė. 
Gabrielius Gedvilą, Julius 
Šmulkštys; registracijos komisi
ją — Horstas Žibąs, Ramojus 
Vaitys, Zenonas Rekašius; trans- 
portacijos komisiją — Julius 
Lintakas, Lakštuonė Betkaus- 
kaitė, Leonas Narbutis.

• Visa eilė santariečių nese
niai sukūrė šeimas. Danguolė čė
kaitė, New Yorko skyriaus val
dybos sekretorė, Naujienų stu
dentų skyriaus-redaktorė ir San
taros korespondentė Vienybėje 
ištekėjo už filisterio Algio Rat- 
kelio, ex-newyorkiečio, šiuo me
tu dirbančio Los Angeles. Urba- 
aos skyriaus narys Ramūnas Va- 
nagūnaa, aktyvus studentų vei
kėjas ir buvęs Studentų Sąjun
gos Chicagos skyriaus pirminin
kas, vedė Danguolę Paškevičiū
tę. Ilona Pakštaitė Chicagoje iš
tekėjo už Petro Dapkaus. Ilona 
studijų metu veikė Studentų Są
jungoje ir buvo lietuvių klubo 
Roosevelto universitete steigėja 
ir pirmininkė.

Visiems jauniesiems, šauniai 
atšventusiems vestuves, linkime 
ilgų, gražių dienų!

• Aloyzo Petriko, Santaros 
Įgaliotinio rytiniams pakraš
čiams, šeimon įsijungė naujas 
narys — jaunasis Paulius. Jam 
ir jo tėvams geriausi Bveikini- 
mai.

. •'New Yorko ir Phlladelphijos 
skyriai surengė išvyką | New 
Jeraėy Beach. išvykos ruošimą 
NėvrYorke'koordinavo Ą.Gį-i- 
gaitis, D. Gasiūnas ir A. Stanal- 
tytė. “ •'
? ą Danutė Lrakritytė, Kristina 
Paproekaitė ir Vytaataą. Valtal- 
tb šudarė New Yorko komisiją, 
kuriprivedė. Santaros Filisteri 
Centro Valdybos rinkimus; Rin
kimų duomenys buvo paskelbti 
pereitos savaitA Santariečių Gy
veninė skiltyje. ’ ”
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Atęlna CIevetando miesto ma* . 
yoro rinkimo laikas. Kandidatų 
daug,ir netsu pretenzijomis, su- 
pasisiūlymais, kalp.beveik ste
buklingai jie gali Clėyelamįo 
miesto reikalus tvarkyti, žino
ma, tie visi pasisiūlymai yra'rin
kiminis reįkalas, Irnatūralu, kad 
kiekvienas kandidatas daug ža
da. Kitaip, vargu balsuotojai^ su
sigundytų. ‘ <

Rimti' Clevelando miesto gy
ventojai, kurie jau ketverius 
metus stebėjo dabartinio miesto . 
mayoro* ' nepriklausomo demo
krato Anthony J. Celebrezze dar
bą, labai tvirtai sako, kad Cle- 
velandas geresnio mayoro ne
gaus. Anthony J. Celebrezze tas 
pareigas labai pavyzdingai ėjo, 
rūpestingai žiūrėdamas, kad visi 
Clevelando miesto gyventojų 
sluogsniai būtų patenkinti. At
seit, jis rūpestingu saiku saikėjo 
į visas puses: ir vargingesnlems 
ir turtingesniems rajonams. Pa
galiau, jo didžiausias noras bu
vo išlyginti ^uvusius miesto ne
vienodumus, Clevelandą pūdan
ti tikrai vienu ir simpatiškiau
sių JAV miestų.

Kiekvienas, geras miesto rei
kalų žinovas gali pasakyti, kad 
gal mums dar reikia ir to ir to, 
bet tokiu atveju jis tuoj atsime
na, kad visi tie reikalavimai su
siveda j pinįgą. O jei susiveda į 
pinigą, tai neišvengiamai tada 
turi būti didesniais mokesčiais 
apdedami visi miesto gyventojai. 
Antfoony J. Celebrezze didžiau
sias rūpestis, kad tuo pačiu pini
gu būtų * daugiausia . padaroma. 
Jis pats laikomas darbščiausiu 
miesto pareigūnu, kaip vieną 
kartą laikraštininkų pokalby bu
vo pasakyta, dirbančiu beveik 
visas 24 valandas per parą.

hony J, Celebrezze yra ns- 
demokratas, jis 

nesiduoda partijos pareigūnų 
tampomas už skvernų, žinoma, 
partijos pareigūnai tuo labai ne
patenkinti, bet reikia manyti, 
kad nuo to miesto reikalai nė 
kiek nenukenčia- Jis ihri labai 
aiškų ateities miesto tvarkymo 
planą, ir to plano įgyvendinimo 
kruopščiai siekia. '

Anthony J. Celebrezze jau ket
verius metus vadovauja Cleve
lando miestui. Atseit, jis jau du 
kartus buvo miesto mayoru iš
rinktas. Dabar kandidatuoja tre
čiam terminui, turėdamas jau 
ketverių metų praktiką. Kas ge
rai įsižiūri į šio milioninio mies
to reikalus, nė kiek neabejoja, 
kad kiekvienas atėjęs naujas 
miesto mayoras, tuoj negali star
tuoti pilnam darbut Reikia įsi
gilinti, pasiruošti ir pradėti dirb
ti. O tai nepasidaro per metus 
laiko, Ir Anthony J. Celebrezze, 
kandidatuodamas trečiam termi
nui tai gerai žino. Jis tiki, kad 
galės tikrai daug Clevelando 
miestui pasitarnauti.

Pagaliau, mes turim iškelti ir 
dar vieną, labai gerą dabartinio 
mayoro savybę, tai jo šiltų ryšių 
palaikymą su gausiomis Cleve
lando tautybių grupėmis. Kiek 
tik sąlygos leidžia, jis susitinka 
su tautybių atstovais ir juos in
formuoja. Taip pat rūpestingai 
išklauso ir tų .tautybių^atstovų 
pageidavimų, štai ir šios savai
tės penktadienį mayąras Antho
ny J. Celebrezze yra pasikvietęs 
infbrmacijai visų Clevelando 
svetimkalblų laikraščių redakto
rius. ' '

Rinkimai čia pat, viri, norim 
gerd gyvenimo Clevelando mies
te, tąt per .rinkimus ^Štrii^- 
kim, kad dabartinis rtiayoras 
Clevelandą tuo krita ir veda. b.

STASIUI IR ELENAI SANTVARAMS,
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netekusiems jų brangaus sūnelio A L G I -
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M A Nl T O , reiškiame giliausią užuojautą

ir drauge liūdime
J

nuo saulės, ir nuo lietaus, ir 
nuo ... bado. Su dviem židiniais 
galuose ir cemento grindimis, 
šonuase pratęstomis į šokių aikš 
teles.

židinius ponios išmėgino kep
damos dešreles ir čirškindamos 
steikus, -— ir, žinovų teigimu, 
visiškai sėkmingai. Nepaliko ra
mybėje ir cementinės aikštelės. 
Talkininkui stud. Alg. Trinkū
nui akordeonu provokuojant, jų 
pašlifuoti leidosi visas "jauni
mas”: taip, maždaug, nuo 12 iki 
65 metų! O "jaunimo” susitelkė 
didesnis būrys nei rengėjai lau
kė, nes paniūrąs ryto dangus ne 
tik grasė lietumi, bet tarpais ir

/

(Tęsinys iš pereito numerio)
Atskirai dar būtų verta pažy

mėti apie vieną stambesnį vei
kalą, kuris pasirodys šių metų 
pabaigoje. Jis parašytas irgi Vo
kietijoje gyvenančio lietuvio p. 
Girdžiaus-Klausučio.

ši knyga vadinsi 'Raudonieji 
Viduramžiai": Labai gabiai ir 
įdomiai autorius joje aprašys 
sensacingiausias komunistų by
las Rusijoje, Vengrijoje, Bulga
rijoje, Čekoslovakijoje ir kitur, ...._.t___ _t.________ f ____
drauge nušviesdamas bolševizmo1 jau to paties darbo nedirba ir šlakstė, 
prigimtį ir metodus. |au tais pačiais sunkumais kovo-Į r .....................

Kiek teko susipažinti tai bus ja> _ ir tada ateiti į talką, jung-' ga^n‘ę““žid'iniams "kuro'i'r "kitų 
nirmo ♦rvlrjti įucumi lznv<r<> ir Tmn : i.' —- f— 1_ _

I

visai panašius tikslius, tik ribo
jasi lietuviais. Iš atsiliepimų 
spaudoje matyti, kad vajus se
kėsi nepergeriausiai ir ta proga 
barama mūsų visuomenė už ne- 
prisidėjimą.

Barti reikia, tas teisybė. Bet 
iš kitos pusės, barti būtų galima 
ir šio žurnalo leidėjus. Reikėjo 
pradėti leisti ne naują žurnalą, 
kuris būdamas tokio pobūdžio vi
suomet bus nuostolingas finan
siškai, bet apsižiūrėti, ar kitas

Sambūrio valdybos nariai, at-

f
S., Pr. AVerkai,

I., Br. Baškiai,
z

4

V., Zig. Gaveliai,

L., J. Jalinskai,

E., J. Kuncaičiai,

I., R. Žukauskai.

pirma tokia išsami knyga ir taip 
parašyta, kad bus svarbi ir įdo
mi kiekvienam užsienio lietuviui. 
Joje paminimas ir kaikurių Lie
tuvos žymiųjų komunistų liki
mas.

Tokiems veikalams parašyti 
reikia daug darbo ir pasiaukoji
mo, o jiems išleisti tenka suge
bėti sutelkti pinigų. Visa tai bū
tų daug lengviau, jei mes, už
sienio lietuviai, būtume tinka
mai organizuoti, vieningi ir tu
rėtume bendrą fondą, kuris rū
pintųsi propagandinių ar moks
linių leidinių leidimu lietuviškais 
klausimais lietuvių ar svetimo
mis kalbomis.

• • 1 •
Ligi šiol tie reikalai, kaip ži

noma, buvo apleisi!, arba mes 
blaškydavomės, skirstydavortiės, 
konkuruodavusi ir nieko patva
raus negalėjome , . daryii. Mūsų 
pate geriausias vei.Jmas daž
niausia būdavo ir turėua.u :iūti, 
taip sakant, "partizaninis”. Dir
ba, rašo, leidžia, organizuoja pa
vieniai asmenys. O tos dešimtys 
tūkstančių dolerių aukų, suren
kamų iš lietuvių visuomenės tar
po, nueina į 
nius” ir ten sutirpsta algoms,. ir 
kelionėms, konferencijoms ar 
menkos vertės leidiniams, kurie 
nieko rimto ir patvaraus neįneša 
mūsų propagandoje.

Taip, pavieniai gabūs, darbš
tūs ir kūrybingi asmenys veik 
'visada padaro daugiau, negu 
kartais didelės, skambiu vardu 
organizacijos. Gražios atminties 
Antanas Vanagaitis per eilę me
tų Chicagoje pats vienas arba 
tik kelių draugų paremiamas, at
likdavo maždaug panašaus mąs
to darbus ir rengdavo lietuvių . 
kultūrines manifestacijas, ką da
bar atlieka Bendruomenės Apy
garda ar kitos panašios organi
zacijas.

Mūsų skaidymasis ir vienas 
kitas konkuravimas yra begali
nis. Ir nuostolius pamatome po 
to, kai visi žlunga ar merdėja. 
Taip pat Europoje, dalis gabių 
lietuvių, prieš porą metų buvo 
susitarę su latviais ir estais ir 
pradėjo leisti labai gerą ir rim
tą žurnalą anglų kalba visų tri
jų tautų politinėms, ekonomi
nėms ir kultūrinėms problemoms 
propaguoti. Tai buvo EĄST and 
WĖST....

Apie desėtkas numerių pasiro
dė, bet dėl finansinės paramos 
stokos žurnalas dabar jau rytai 
bepasirodo ir gal visai sustojo. 
O jis atliko ir turėjo pastoviai 
atlikti labai naudingą ir reikalin
gą darbą. Juo turėjo būti aprū
pinamos visos didžiosios anglo
saksą ir kitų kraštų bibliotekos, 
universitetai ir įtakingieji as
menys.

"Primenu šį faktą ypač todėl, 
kad štai dabar Amerikos lietu
viai studentai veda vajų, kad iš
laikytą jų leidžiamą anglų kalbai F. 106 A. Delta Dari sprausminia 
LITUANUS žurnalą, kuris turij

tis, remti, stiprinti ir palaikyti gerybių, nuo pat ryto budėjo iš- 
tai, ką jau turime, kas pradėta kylavietėje, rūsčiai žvalgėsi į 
ir dirbama. Tada būtų daug leng- dangų ir> paties pirmininko Ma- 
viau. Bet mes mėgstame skirsty- žeikos vadovaujami, tyliai kel
tis, vis atskirai, vis tą patį, bet kėši. Betgi netrukus jų veidai
kitu vardu varyti. Nenorime 
jungtis į vieną didesnį kūną, o 
tada kenčiame ir bankrutuoja
me.

Man atrodo panašus įspūdis ir 
iš Vliko, Liet. Nepriklausomybės 
Talkos ir Liet. Fronto pasitari
mų dėl vienybės New Yorke, apie 
kuriuos šiuo metu nieko negir
dėti. Gal nutruko?

Pasitarimus pradėjo Vilkas, 
bet su labai keistu tikslu: kad 
Talka išnyktų ir visos jos gru
pės bei Liet. Fronto grupės įsi
jungtų į Vliką ... Jeigu taip, tai 
kodėl Vliko grupės neįsijungtų 
į Talką ar Frontą?

Iš tikrųjų, čia tikėjomės, kad 
bus susitarta dėl kokio naujo 
bendro organo, kuris sutelks vi
sų jėgas ir visų lėšas taip, kad 
turėtume daugiau išteklių Lietu
vos bylos poli inei propagandai 
varyti ir stambiems kultūri
niams uždavir .ams atlikti.

Niekad dar i.evėlu tokio tiks- 
"laisvinimo veiks- lo siekti, tik da igiau galvokieme

ryžkimės!

SAMBŪRIS 
PAJUDĖJO

Pasvarstyk ancela, cykiai pa
kaudama ... — bene pirmą kar
tą nuskambėjo prie Sauk Trail 
ežero rudenėjančią sekmadienio 
popietę, rusėjo 16 dieną. Tai Chi
cagos Liet, tautinio akademinio 
Sambūrio narių ir svečių sutar
tinė Sambūrio gegužinėje. O jai 
•vietą rengėjai parinko idealią: 
tik apie 39 mylių į pietus nuo 
Chicagos, gražioje miško kalvo
je, dominuojančioje Sauk Trail 
ežerėlį. O koks patogumas kal
vos centre išmūrytas specialus1 
iškiloms pastatas! Visokiems 
eventualumams tinkamas:

prašvito.
Popiet prablaivėjusį orą gera 

nuotaika galutinai įveikė. Dai
nos aidai išvaikė debesis, o sau
lė žvalgybai išleido šilimos pa
siuntinius. Dauparas su Šimkum 
pasivaduodami energingiau ėmė 
telkti pinigą, o Vėbra su Man- 
kum šoko rūpintis, kad besiren- 
ką iškylautojai nenuobodžiautų. 
Ir Vėbrienė prie gėrybių sta
lo pralinksmėjo.

Skirstytis publika nerodė jo
kio entuziazmo. Saulei pergreit 
nusileidus, miško sargas, paslau
gus juodukas, ryžosi ją pava
duoti: įžiebė savo automobilio 
šviesas ir leido rengėjams baig
ti iškylos likvidaciją.

Vasaros pabaigtuvėms ener
ginga valdyba sudarė gerą pro
gą Sambūrio nariams ir jų bi
čiuliams pasidalinti atostogų 
įspūdžiais, atitrukti nuo kasdie
nybės ir aptarti aktualijas.

Pramogos pelną ($89) Sam
būrio valdyba paskyrė šią vasa
rą centro suorganizuotam Sam
būrio šalpas Fondui, kurio tiks
las — šelpti artimuosius, vargs
tančius toli nuo mūsų, — ir huo 
laisvės... J. P.

• - >

Ponams
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' A. IR S. SANTVARAMS,

mirus jų brangiam sūnui ALGIMANTUI, nuoširdžiai už
jaučia

t
Gutauskų teima

1

SANTARIEČIŲ 
GYVENIME

MOŠŲ LIETUVIŠKAS 
FHĄSOBLIWY

— Graudb, kad? lietuvišku 
jaunimas, ūKiot nukreipęs savo 
akis į lietilvišką Smūtkelį, ima 
žvalgytis į dfdiirtius dievus!

šitaip užitfšė Julius Smetona 
Dirvos pusiaujuose, pastebėjęs 
ten pąt Vytąją Donielą siūlant 
santariečiams (kurių jis bene 
vienintelis Vokietijoje) susirū
pinti rašytinės liberalinės tradi
cijos lietuųį^jĮlĮMMfimUjir iš viso 
didžiųjų* universaliųjų idėjįį įvil
kimu į lietuviškąjį rūbą.

Kaip tiktai pasitaikė, kad tą 
pačią dieną,-tkaip ir Dirva su 
Juliaus Smetonos straipsniu, 
skaitytoją pasiekė ir lygiai ge
ras tautininkiškas birželio-liepos 
Margutis. O jame, pasirodo^ žy
miausias mūsų gyvųjų taųtosa- 

. . 2-.

PONUS ELENĄ IR STASĮ SAITVARUS

didžiai liūdinčius dėl mylimo sūnaus ALGIMANTO 
mirties, nuoširdžiai užjaučiame.

kininkų Jonas Balys ir berašąs:
— Lenkų statulėlės "Chrystus 

Frasoblivy” negalima atskirti 
nuo lietuviško "smūtkelio”!

Jeigu "smūtkelis” — "Frasob
livy", tai .einant J originaliuo
sius šaltinius, būtų galima Julių 
Smetoną parafrazuoti šitaip;

— Graudu, kai lietuviškas jau
nimas, užuot nukreipęs, savo akis 
k lietuvišką frasobllwy, ima 

algytis į svetimus dievus! 
šitokia parafrazė ir atsklei

džia visą atvejų atvejais skelbia
mo maišto prieš universaliąsias 
idėjas — visuomet, žinoma, lie
tuviškųjų vardu — beprasmiš
kumą. Ir "lietuviškasai" Smūt- 
kelis yra universalios idėjos iš
raiška ! Lygiai lietuviška gali 
būti ir laisvės idėja, jei jai su
rastume lietuvišką pavidalą ir 
per ilgus amžius tiek pat prigy- 
dytujne, kiek ir krikščioniškąją.

Mes gi laisvę skelbiame ne 
kaip pakaitalą krikščionybei ar 
patriotizmui. Mes priimame tra- 
sicijas, tačiau tam, kad su jo
mis, kaip gyvi žmonės, persi- 
grumtume- Kad pasisavintume, 
kas gali būti mūsų pačių, kad 

' pridurtume, ko mums jose trūk- 
j ąta — ir kad tada gyventume sa- 
• yo pačių tikėjimu. Mums reikia 
laisvės paprasčiausia dėl to, kad 
nenorime užsnūsti bet kuriame, 
kad ir gražiausiai kur nors už
dėtame, taške.

Jei liberalų vardą kas nors ne
apgalvotais žygiais kada ir dis- 
krėditavo, tai jie užsitarnauja 
— ir mus į atsargumą skatinan
čios — kritikos. Bet kelyje į lais
vę padarytos vienokios ar kito
kios klaidos nėra pagrindas dis
kredituoti pačios laisvės. Juk 
vaikui ką į vystyklus pądarius, 
nepradedama tuojau abejoti 
tūkstantmetinės civilizacijos is
torijos prasmingumu. Vaikiškas 
tebėra ir lietuviškasai liberaliz
mas. Ret jis auga. Ir augančiam 
daiktui labiau reikia problemų, 
nėgu .auklių.

Tremtyje mums gresia ne tiek 
universalios idėjos, , kiek mūsų 
pačių; grynai lietuviškas; ir net 
donelaitiškas, įsimylėjimas į ka
kalį; už kurio snąųdžiame-

Patogu, šilta, žmonos verda 
gerus pietus. Lietuviškus. Kol 
neprisvilina. ■. į 1

?O Vis dėlto mes praplėšime 
savo akis ir, žinodami kuo rizi
kuojame, pažvelgsime J pasaulį 
už savo pirkios durų. (V. K.);

• 'Aac.ii.4T
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. • Mūsų ketvirtąjį visuotiną 
sųvažiaYbną.pasveikJno viareilė
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