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dradarbis sti nauju klausimu.
— Suprantama, kad dirbant 

tuos darbus, man nedaug laiko 
belieka kitiems reikalams, — at
sakė Olis. — Bet Lietuvos lais
vinimo darbams aš turiu surastii
laiko ir surandu. Surandu todėl,

-J '
Taigi, privačią laiškų, kuriuo 

se kuo nors nusiskundžiama, iš 
traukos naudojamos Lietuvos 
žmonėms gąsdinti Amerikos gy
venimo blogumais.

Bet rašytojas Romualdas Lan
kauskas, yra kiek kitokios nuo-

PENKI MILIJONAI LIETUVIO GLOBOJE (2)

Lietuvos laisvinimo darbams 
turiu surasti laiko

DR. KAZYS S

Olio darbas Amerikos Kongrese
Olis sugebėjo net du kartus 

"prastumti” Amerikos Kongre
se įstatymą, kuris būtu patenki
nęs Chieagos reikalavimus. De
ja, tie įstatymai abu kartus Pre
zidento buvo vetuoti jau čia mi-

nymai, neretai griežtai kertasi 
vieni su antrais-Mimo pareiga 
ir atsakomybė visa tai ištirti, iš
lyginti, suderinti ir duoti galuti
nį sprendimą.

— Bet gi pati sunkiausioji ma
no darbo sritis yra prisiderini-

nėtais motyvais. Nepaisydamas J mas įvairiems valstybių ir fede- 
viso to, Olis dar ir trečią kartą faliniams įstatymams bei įvairių 
pateikė Kongresui atitinkamą 1 unijų reikalavimams, čia reika- 
įstatymo projektą. ilinga gerokai studijų, svarsty-

Olio projektas jau gavo At-‘mM ir numatymų.
stovų Rūmų pritarimą. Dabar j ___ Tai kaip Tamsta, ponas Oli, 
tas projektas Senate. Reikia dar besurandate laiko lietuviškiems Sanitary District o
priminti, kad Olis laimėjo bylą šabams? — įsiterpė Dirvos ben- cago prezidentas.
JAV Aukščiausiame Teisme su ________________ ,
tomis šešiomis prie ežerų priei
nančiomis valstybėmis. Teismas1
paprašė tas valstybės pateiktiįį^TU VOS NAUJIENŲ ATRANKA 
aiškesnių argumentų. Kaip vis
kas baigsis, negalima spėlioti.
Bet faktas, kad Olis nori ir moka
kovoti už Chieagos žmonių ger
būvį.

Tik septyni stebuklai visoje 
Amerikoje

Vargu ar būtų išmintinga leis
tis į platesnį Olio vadovaujamo 
Distrieto inžihieriškų darbų na
grinėjimą. Ne specialistams skai- - . 7’,/”' ........  1 i į* . . y. y. . žvaigždžių galime spręsti, kadtytojams, ir pačiam šių eilučių
rašytojui tie dalykai galėtų pa
sirodyti sunkiai "įkandami”. To
dėl paminėsiu dar tik vieną fak
tą. Vienas senovės istorikas bu
vo suradęs tokius dalykus, ku
riuos jis pavadino "septyniais 
stebuklais”. Jų tarpe Egipto pi
ramidės, Semiramis sodas, Zeu- 
so statula ir kt.

Amerikos civilinių inžinierių 
sąjunga, turbūt sekdama anuos 
pavyzdžius, pradėjo ieškoti tech
nikos stebuklų Amerikoje.

Iki 1950 meti) ta inžinierių 
sąjunga surado septynis Ameri
kos technikos stebuklus. Jais 
yra: Panamos kanalas, Empire 
State Building (dangoraižių ka
ralienė), Hooverio užtvanka 
(aukščiausia užtvanka pasauly
je), San Erancisco-Oakland įlan
kos tiltas ir kt. Ir va, tarpe šitų 
septynių Amerikos stebuklų yra 
ir Olio vadovaujamos įstaigos ir 
įmonių darbas. To turbūt ir už-
tenka tam, kas nori pažinti Olio nas Tokiu būdu MTS iš vienos 
kūrybišką pajėgumą. pusės turi persiorganizuoti į

RTS (remonto-technikos stotis),

name esą rašoma:
"Senstu ir kartu blogėja ma

no gyvenimas. Visą sveikatą ati-
— Ar sunku daryti technikos 

stebuklus Amerikoje? — paklau
sė p. A. Olį Dirvos bendradarbis.

— Yra keletas aplinkybių, — 
sako Olis, — kurios sunkina mū
sų darbą. Pirmiausia toji aplin
kybė, kad mes visą laiką turime 
būti tos darbo srities pionieriai 
— išradėjai. Mes neturime iš ko

"LIETUVOS PATRIOTAI"
PRISIPAŽĮSTA ...

Vokiečių okupacijos metu bol- savaitę. Duktė nuo naujųjų me- 
ševikai Lietuvoje stengėsi orga- tų liko visiškai be darbo. Tas de- 

imtr~ pavyzdį. Priešingai, kiti' nizuoti pogrindinį veikimą ir dasi auksinėje Amerikoje. Gau-
Amerikos ir kitų kontinentų partizanų būrius, dangstydamie- nu laiškų iš savo brolio iš Izrae-
miestai -;au eina mūsų pramin
tais takais.

— Kitas sunkumas yra tas 
faktas, sako Olis, kad mes ne
galime griežtai nustatyti ir ži
noti musų darbo apimties. Gy
ventojų skaičius ir Chieagos pra
monė nuolat ir taip sparčiai au
ga, kad mes vėl susiduriame su 
įmonių ir jų įrengimų praplėti
mo klausimu. *

— Darbas, kuriam aš pašven- 
čių didžiausią sfcvo laiko dalį, 
sako toliau A. Olis, yra juridinio 
ir derinamo pobūdžio. Esame gi 
devyni patikėtiniai (trustee) ir 
gan didolas specialistų štabas. 
Visi turi savo kūrybines idėjas 
ir sumanymus. Nieko nuosta
baus, kad tos idėjos, tie suma

KIAULIŠKAS GYVENIMAS
Tuo metu, kai fabrikų darbi

ninkams pradeda žadėti sutrum
pinti darbo valandas iki 7 va
landų per dieną, jaunos kiauli- 

! įlinkės Onos Karpavičiūtės gyve- 
j nimas Priekulės rajono ”Arto- 

’o” kolchoze taip atrodo:
"Dar tamsu, tik iš priblėsusių

kurie to laiko dokumentai. Pa
vyzdžiui, bolševikinio partizanų 
būrio dienynas, — būrio, kuris 
vadinosi... Vytauto būriu!

Taip pat rodomi bolševikinio 
pogrindinio komiteto veikėjų 
vartotieji suklastoti asmens liu
dijimai, pasai. Iš jų matyti, kad 
Kauno mieste buvusio slapto bol
ševiku komiteto sekretorius So- 
lominas buvo pasivadinęs gra
žiai lietuviškai — Stasiu Eini
kiu, o kitas to komiteto narys 
Ribakovas — Antanu Lapins
ku ...

GĄSDINA LAIŠKŲ 
IŠTRAUKOMIS

Vilniaus radijas paskelbė to
kią ištrauką iš Prano Seknioko 
laiško:

"Tai taip ir yra, kad beveik 
kiekvienas Amerikoje jaučiasi 
nusivylęs. Mums europiečiams 
nei kraštas nėra įprastas, nė jo 
papročiai. Reikia sunkiai duona 
užsidirbti, o jei kas su didesne

REORGANIZACIJA UŽTRUKS šeima> tei kartaj8 |abai striuka".
Šįmet Lietuvoje kolchozai iš Pažymėjo, kad Pranas Sekmo- 

MTS perėmė (nupirko) apie kas pirma buvęs Belgijoje, pas- 
trečdalį traktorių. Du trečdaliai kui išvykęs į Jungtines Valsty- 
pasiliko stotyse, nes daugumas bes.
kolchozų ne tik šįmet, bet ir ki- Toliau davė ištrauką iš, ma
tais metais dar nebūsią pajėgūs' ty t, seniai Amerikoj gyvenančio 
pirkti traktorius ir kitas maši- lietuvio laiško, iš Mineapolio, ku-

rytas nebetoli. Ona Karpavičiū
tė jau skuba į farmą. čia ji dir
ba iki vėlaus vakaro”.

Dar tik trečius metus tedir
banti mergaitė prižiūri 14 veis
linių kiaulių ir šerią 30 bekoni- 
nių. Pereitais metais iš tų 14 
veislinių susilaukė apie 350 par
šiukų, kuriuos irgi reikėjo pri
žiūrėti ligi paaugo. Uždirba ji, 
žinoma, geriau, negu paprastas 
artojas, bet apie 16 valandų kas
dien kiaulidėse — tipiškas kiau- 
lininkių gyvenimas kolchoze. Už 
tą pliekimąsi — pagyrimo raš
tas ir... priėmimas komsomo- 
lan, kad dar daugiau pliektųsi!

Pasitarimas Montrealyje. Iš kairės JAV Tautinės Sąjungos pirm. 
E. Bartkus, inž. J. Šalkauskas ir Kanados Tautinės Sąjungos pir

mininkas K. Andriušis.

iš kitos pusės dar metus, kitus daviau fabrikantui, o dabar se- 
ar ilgiau turės tęsti ligšiolinius natvėje negaunu nei pensijos, nei 
darbus. Ypač dicįelė painiava dėl pašalpos, žmona vis dar serga, 
to dvigubo vaidmens susidaro Darbdavys sako: — Turi vai- 
šimet su sėjos planavimu. , kus, tegu išlaiko. Bet kad jis ži

notų, kaip mano vaikai gyvena! 
Vyresnysis sūnus pats turi dide
lę šeimą, o dirba 2-3 dienas per

ni lietuviškiausiais vardais. Da- lio, prašo pagalbos. Ką aš jam' 
bar Kaune muziejuje rodomi kai- galiu padėti, juk pats neturiu".

kad esu lietdvis. To aš niekur monės apie Ameriką. ŠVYTU 
neslepiu. Kur tik galiu ir pabrė- RIO 4 nr. išspausdintame apsa- 
žiu. Man atrodo, kad lietuvio bu- kyme jis prasitaria: 
vimas šitoje vietoje (reikia su- "Svečių dėmesys buvo nu
prasti Olio darbo vietoje) ir at-^’eiptas į Kristiną. Jai sakė 
likimas tų pareigų taip pat lie-| komplimentus, žavėjosi jos tua- 
tuvybei geras faktas.

__Aš visuomet norėjau ir no
riu, toliau tęsė A. Olis, kad kiek 
galima daugiau lietuvių iškiltų 
į aukštesnes Amerikos viešojo 
gyvenimo vietas. Tada ir mūsų 
kova už lietuvybę, o svarbiausia 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
būtų daug sėkmingesnė. Tai juk 
yra kiekvieno lietuvio karščiau
sias troškimas, — užbaigė An
tanas Olis — The Metropolitan 

f Great Chi-

letu. Moterys ypatingai gyrė 
zigzagais išmargintą Kristinos 
suknią — ji, buvo pasiūta iš ame
rikoniško šilko ("Kristina nuolat 
gaudavo siuntinius iš Amerikos. 
Jos dėdė prieš karą turėjo mui
lo fabriką, bet paskui, palikęs tė
vynę, neblogai įsikūrė kažkokia
me štate netoli Detroiti)”...

SUTEIKĖ LAIPSNĮ 
GALINAIČIUI

Maskvinio Sovieto prezidiumo 
įsakymu, "LTSR prokurorui Ga- 
linaičiui Viktorui, Vinco s., su
teiktas valstybinio 2 klasės jus
ticijos patarėjo vardas".

Maskvai pernai atšaukus iš 
Lietuvos savo prokurorą Baeha- 
rovą, prokuroru buvo paskirtas 
Galinaitis, buvęs ilgą laiką Ba- 
charovo padėjėju* Vyriausias 
prokuroras Lietuvoje atsakin
gas tiesiog Maskvos prokuratū
rai. "Suvereninės" respublikos 
neturi teisės pačios pasirinkti 
sau tokių pareigūnų.

IŠLEIS NAUJĄ TELEFONŲ 
SĄRAŠĄ

Rengiasi išleisti naują Vil
niaus miesto telef .uo abonentų 
knygą. Vilnius tebesinaudoja 
1953 metais išleista telefonų 
knyga, kuri, ypač po eilės reor
ganizacijų įstaigose, visiškai ne
betinkama.

ŠIAULIUOSE RENGIA 
AUTOMATINU TELEFONŲ 

STOTĮ
Jau pradėta rengti automati

nė telefonų stotis Šiauliuose. 
Veikti pradėsianti 1959 metų 
pradžioje. Aptarnausianti "dau
giau kaip 2000 abonentų". (Prieš 
20 metų Šiauliuose buvo apie 
1200 telefonų).

VISAM
PASAULV
• Prancūzijos ministerių kabi

netas nepaprastame posėdy su
tiko pradėti tiesiogines derybas 
su Tunisu, tačiau pasiliko ‘teisę 
perduoti "tarptautinėms įstai
goms" ginčą dėl Alžiro-Tuniso 
pasienio kontrolės. Prancūzijos 
parlamentas buvo atšauktas iš 
atostogų ratifikuoti kabineto nu
tarimą antradienį į vykstančiame 
posėdy.

• Egipto spauda ir radijas 
nutraukė, bent laikinai, propa
gandos akciją prieš JAV ir Ei- 
senhowerio administraciją. Iš to 
spėjama, kad Nasseris ir kiti 
Egipto vadai stengsis pagerinti 
santykius su Amerika.

• šešių Europos tautų suorga
nizuotoji Europos Atominės 
Energijos Bendruomenė, vadi
nama Euratom, yra nusistačiusi 
neleisti JAV-bėms kontroliuoti 
jų busimąsias atominės energi
jos gamyklas.

• Naujoje Maskvos notoje rei
kalaujama, kad diplomatiniai 
pasitarimai viršūnių konferenci
jos klausimu prasidėtų Rusijos 
sostinėje balandžio 17 d. ir baig
tųsi prieš užsienių reikalų mi
nisterių konferenciją, kuri tu
rėtų įvykti gegužės vidury. Nors 
šis sovietų žingsnis rodo kai ku
rias nuolaidas, tačiau notoje vis 
dėlto pabrėžiama, kad užs. reik. 
ministerių konferencijoje iškilę
sunkumai neturėtų užkirsti ke- tastrofos pobūdžio, tačiau paste-

Clevelande įvykusioms 
JAV ir Kanados lietu
vių sportinėms žaidy
nėms dail. V. Rauli
naitis padarė šį lino
leumo raižinį, kuris 
puošė išleistas progra
mas ir laimėjimų dip

lomus.

lio viršūnių konferencijai.
Washingtonas tą sovietų pa

siūlymą atmetė, čia pastebima, 
kad sovietai, apribodami paruo
šiamuosius pasitarimus, sutruk
dyti) paruošti viršūnių konferen
cijos darbotvarkę.

• Kuboje sukilėlių vadui Cas
tro lig šiol dar nepasisekė išvys
tyti "totalinio karo" prieš Ba
tistą. Trečiadienį sukilėlių gru
pė užėmė vieną radijo stotį ir 
paskelbė generalinį streiką, ta
čiau darbininkai jo nepaklausė. 
Havaną kontroliavo Batistos ka
riuomenė ir policija. Kiek dau
giau neramumų buvo Kubos uos
te Santjago, tačiau ir ten Batis
tos kariuomenė juos sugniuždė. 
Penktadienį sukilėliai užpuolė 
EI Cobre, Santiago apylinkėje, ir 
išsprogdino apie 30 to dinamito 
vyriausybės sandėliuose. Pasiųs
ta kariuomenė sprogdintojų ne
sugavo — jie jau buvo pasitrau
kę į kalnus.

• Sovietinis Sputnikas II,
brangiausia ligšiol žinoma šuns 
būda, kaip spėjama, balandžio 13 
d. sudegęs nukrito į vandenyną 
ties Virginijos salomis. Spėjimas 
remiamas vieno olandų laivo pra
nešimu, kurio įgula mačiusi di
džiulį ugnies kamuolį, krintantį 
vandenin. Tuo būdu, dabar erd
vėje bėra likę tik du amerikiniai 
žemės satelitai.

• JT ekonominės komisijos 
konferencijoje, Ženevoje, sovie
tų delegatai pareiškė, kad jie esą 
pasiruošę pirkti iš Vakarų di
desnius kiekius mašinų ir kitų 
reikmenų, kad galėtų išpildyti 
Soviėtijoje vis didėjančią kas
dienio naudojimo prekių paklau
są.

• Britų užsienių reik. ministe
rija patvirtino, kad 100 sovieti
nio bloko technikų padeda Jeme- 
nui statyti Ras-el-Khatib uostą 
prie Raudonosios jūros. Prie to 
pridėjus šešis laivus komunisti
nių ginklų, kuriuos Jemenas ga
vo praeitą mėnesį, aiškėja, jog 
šis kraštas yra paverčiamas 
Nasserio tvirtove pietuose.

• Indijos premjeras Nehru 
pareiškė parlamente, kad tik 
priėmus abu, t. y. Eisenhowerio 
(atominė energija taikai) ir ru
sų (sustabdyti atominius bandy
mus) — planus, pasaulis galėtų 
tikėtis taikos. Priėmus tik vieną 
kurį iš šių pasiūlymų, pasaulyje
<ampa nesumažėtų.

SOVIETINIŲ ATOMINIŲ
BANDYMŲ KATASTROFA
Berlinske Tidende, didžiausias 

danų laikraštis, paskelbė, kad 
sovietų atominiai bandymai bu
vę nutraukti dėl įvykusios dide
lės katastrofos.

Cituodamas diplomatiniais ka
nalais iš Maskvos gautas infor
macijas, laikraštis nenurodo ka-

bi, kad ji iššaukusi pavojingai 
didelį radioaktyvių kritulių kie
kį Rusijoje ir kaimyninėse vals 
tybėse.

Tai esą galinti būti priežastis, 
kodėl sovietai nutraukė atomi 
nius bandymus praeitą mėnesį.

Washingtone valst. departa
mento kalbėtojas pareiškė, kad 
jie "neturį pagrindo tai žiniai 
patvirtinti”.

Tačiau senato nusiginklavimo 
pakomisės viršininkas šen. H. H. 
Humphrey pareiškė, kad danų 
laikraščio pranešimas esąs tikė
tinas, nes paskutinis sovietų 
bandymas pasižymėjęs didžiau
siu radioaktyvių kritulių kiekiu 
visoje bandymų istorijoje. Dide
li kritulių kiekiai užregistruoti 
Skandinavijoje, šiaur. Europoje, 
Japonijoje, dalyje JAV-bių.

ŽAIDYNĖSE 
DALYVAVO 336 
SPORTININKAI

Praeitą savaitgalį Clevelande 
įvykusios aštuntųjų šiaurės 
Amerikos lietuvių sportinių žai
dynių I rato varžybos, skirtos 
paminėti 20 metų sukakčiai nuo 
pirmosios lietuvių tautinės olim
piados 1938 m. Kaune, pasižy
mėjo gausiu dalyvių skaičiumi.
Jose dalyvavo 17 klubų su 336 
sportininkais.

Ligšiol neturint galutinių duo
menų, sunku pasakyti, kuris iš 
abiejų didžiųjų varžovų — To
ronto LSK Vytis ar Clevelando 
LSK žaibas — yra pirmojo var
žybų rato nugalėtojas.

Pirmąsias vietas varžybose 
laimėjo:

krepšiny: vyrų — ASK Litu-
anica, moterų — Toronto LSK: Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ši 
Vytis, jaunių — Chieagos Ne- moteris pasipuošusi naujos ma
ris, jaunučių — Clevelando Žai- dos skrybėle, gi tikrenybėje ji 
bas. I turi naujo modelio mažą radarą,

tinkliny: vyrų, moterų ir nier- kuris veikia 100 mylių spinduliu.

Matador raketos vežamos Vakarų Vokietijoj per Bitburg miestelį 
į rengiamas raketų stotis.

gaičių — Clevelando žaibas, 
stalo tenise: vyrų ir moterų

komandinis — Toronto LSK Vy
tis, vyrų vienetas — Pr. Gvildys, 
moterų vienetas — S. Kaspera- 
vičiūtė, vyrų dvejetas) — Pr. 
Gvildys ir J. Nešukaitis, moterų 
dvejetas — S. Kasperavičiūtė ir 
Pr. Gvildys (visi Toronto LSK 
Vytis), jaunių vienetas — G. 
Grėbliūnas (Rochesterio Saka
las), mergaičių vienetas — Juk
nevičiūtė (Toronto’ Aušra).
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5. J paskelbtąjį $20,000 vajų 
įsijungė nemažas skaičius asme
ny. Iš kurių vietovių susilaukėte 
daugiausia paramos ir kurios 
vietovės atsilikusios? •

— Iki šio laiko daugiau para
mos susilaukėme iš Chicagos. Jų 
įneštoji suma sukasi netoli $3,- 
500. Jei prie tos sumos dar pri
jungtume Tautinės Sųjungos 
centro įnašų — $1,000, tai jau 
čikagiečių garbei būtų beveik 
$4,500 suma. Vienok Vilties 
Draugijos iždininkas V. Orintas, 
kuris prižiūri tų sumų registra
cijų, skaito, kad Tautinės Sųjun
gos centras yra visiems bendras, 
ir jis lygiai tiek pat čikagiečių, 
kiek clevelandieČių, bostoniečių 
ir kitu.

pastūmėti prie pabaigos.
Kviečiame visas Tautinės Sų

jungos skyrių valdybas tuo cle
velandieČių pavyzdžiu pasekti.

6. Porų kartų esat užsiminę, 
kad surinkus $20,000 atsiras dar 
ir kita suma, kuri įgalins pereiti 
į naujų spausdinimo technikų 
jau savoj, pilnai įrengtoj spaus
tuvėj. Ar ta kita suma bus už
traukiama paskola, ar iš kur ki
tur gauta?

— Dar skelbiant šį vajų esa
me raginti: surinkit šių sumų, 
prie jos atsiras dar kita, kuri ir 
įgalins visų darbų pilnai įvykdy
ti. Mums taip pat buvo kietai 
priminta, kad be šios $20,000 su
mos, tų kitų pinigų nebus. Ne-

Antroje vietoje stovi Cleve-j bus todėl, kad jei dauguma mū- 
landas. ClevelandieČių įneštoji sų skaitytojų ir bendraminčių 
suma netoli $2,000. Gi trečioje neparodys realaus noro, paremto 
vietoje eina Bostonas. Bostonie- savais įnašais, tuos suplanuotus 
čiai į šį vajų jau yra įnešę beveik Į darbus remti, tai jų įvykdyti ne- 
$1,500. | gali vienas ar du pavieniai as-

čia mano minimos trys vieto- j menys. žodžiu, tuo priminimu 
vės — Chicaga, Clevelandas ir buvo pasakyta, kad tai Jūsų gar- 
llostonas šiame vajuje yra trys' bės reikalas. Jei nesugebėsit visi 
didieji. Jau iš surinktos ir pa- sutelktinėmis jėgomis pasispaus- 
skelbtos beveik $13,000 sumos1 ti, tai ir esate neverti kitokios 
jie yra davę didesniųjų pusę. Tai paramos ir jos negausite, 
akivaizdus priminimas kitoms, i g«e žodžiai nėra nei gąsdini- 
taip pat didelėms lietuvių kolo-, mas< nej grasinimas. Yra tik Šu
lijoms, kad pavyzdžių V , tarta sąlyga ir jų reikia vykdyti,
reikia jais pasekti. i yy^yti kaip ir bet kurioj sutar-

I o paminėtųjų vajui geiesnių L , kurių laisva valia pasirašom. 
jų lietuvių kolonijų, seka De-■ R()1 .. nebus įvykdyta> tol meg
troitas. šiam vajui davęs beveik'
$700, Nevv Yorkas — $630, Ve- 
nezuela — $400, Worcester —

• Tautinės Sąjungos pirminin
kas inž. E. Bartkus balandžio 
mėn. 18 d. lankysis Los Angeles.
Ten su Tautinės Sųjungos sky
riaus nariais bus aptarta Tauti
nio Kongreso ir Vilties Draugi
jos vykdomo vajaus reikalai.
• Dirvos talkininkas Justinas 
Vaičaitis, bostoniškis, buvo pa
guldytas į ligoninę sunkiai vidu
rių operacijai. Po operacijos da
bar sveiksta namuose. Greitos 
sveikatos!

Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio Chicagos skyrius per 
skyriaus iždininkų P. Vėbrų $50 
juka parėmė lietuvių jaunimo 
eidžiamų anglų kalba informaci
nį kultūrinį žurnalų Lituanus. 
šis Sambūrio skyrius jau kelin
ių karta paremia Lituanus lei
dimų ir tuo aktyviai prisideda 
irie jaunimo vykdymo efektin
go informacinio darbo. Už šių 
aukų Lituanus žurnalas dabar 
siuntinėjamas ■ 25 žymesniems 
svetimtaučiams (poli t i k a m s, 
mokslininkams, įtakingiems pa
reigūnams),4 kurie supažindina
mi su lietuvių gyvenimu ir pro
blemomis.

Lietuvių Studentų Sųjunga ir 
Philadelphijos studentų skyrius
rengia studijų dienas balandžio 
mėn. 26-27 d.d. Philadelphijoj. 
fa proga balandžio 26 d. (šešta
dienį) 7 vai. vakaro Coronet Bali 
Room įvyksta studentijos — lie
tuvių visuomenės susiartinimo 
janketas-balius. Yra numatyta 
vairi studijų dienų ir baliaus 
programa. Studentai ir bičiuliai
kviečiami dalyvauti. Daugiau in-' riuomenės savanoris pirmūnas-

• Dailininko našlės Vassios Kiau- 
lėnienės bute kovo 29 d. buvo 
paminėta Petro Kiaulėno kūrinių 
parodos, praeitais metais su
ruoštos Paryžiuje, metinė sukak
tis ir dailininko geriausiųjų kū
rinių reprodukcijų albumo išlei
dimas. Pobūvyje dalyvavo gra
žus būrelis Kiaulėnų draugų, pri
sidėjusių prie šio albumo išleidi
mo.

Albumas turi 12 reprodukci
jų, pagamintų vienos Paryžiaus 
geriausių paveikslų reprodukci
jų gamyklų. Jo kaina $3.50. Ga
lima užsisakyti pavieniui ir di
desniais kiekiais pas V. Kiaulė- 
nienę, 34-21 77 Street, apt. 500, 
Jackson Heights, New York. Tel. 
HI 6-6475.

• BALFo sandėlių vedėjas V. 
Kulpavičius džiaugiasi, kad į 
BALFo sandėlius prisiunčiama 
nemažai knygų. Dalis jų per
siunčiama Punsko lietuviams. 
Bet V. Kulpavičius prašo nesiųs
ti suplyšusių laikraščių ar žur
nalų, nes jų nėra kur dėti.
• BALFo Centro Valdybos ir di
rektorių nutarimu 1958 m. 
BALFo Seimas bus šaukiamas 
Newark, N. J. lapkričio 22-23 
dd. BALFo veikėjai Newarke 
mielai sutiko BALFo Seimų glo 
boti ir delegatus vietos jėgomis 
pavaišinti.

Seimo atstovams kelionės iš 
laidos nebus atlyginamos, nes di 
dysis Sibiro ir Lietuvos kanki 
nių vargas verčia BALFų labai 
taupyti. I
• Stasys Butkus, Lietuvos ka-

formacijų gali suteikti R. Bin- 
kytė, 1341 So. 4 Street, Phila
delphia 47, Pa.

• Alfonso Nykos-Niliūno poezi
jos rinkinys "Balandžio vigili
ja'” pasirodė knygų rinkoje. Iš
leido Vytautas Saulius 300 egz. 
tiražu. Knyga gražiai išleista, 96 
psl., datuotų 1957 m. (rinkon pa
vėlavo dėl techninių kliūčių), 
pardavinėjama po $3.00.

kūrėjas, žurnalistas, nesenai iš
leistos knygos, "Vyrai Gedimino 
kalne" autorius, bus pagerbtas 
balandžio 19 (L 7 vai. vak. Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klube, 
280 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

Norintieji pagerbime dalyvau
ti prašomi pranešti: J. Ginkui, 
495 Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y. arba skambinti telefonu 
EV 4-9293.

I stovėsime vietoje ir nieko naujoI
mūsų planuose nebus padaryta.

CHICAGOS
GYDYTOJAI

GREETINGS AND BES V W1SUES 

fo the Lithuanian People

HENRY S. FRIEDMAN

CANDIDATE FOR

JUDGE

COMMON PLEAS COURT

DEMOCRATIC PRIMARY MAY 6, 1958

”Wr>

Lietuvos laisvės kovų dalyvis, 
savanoris-kūrėjas Vincas Tamo
šauskas, šiuo metu gyvenąs To
ronte, balandžio 6 d. atšventė 
savo artimiausių bičiulių tarpe 
60 metų amžiaus sukaktį.

Sukaktuvininkas Lietuvoj tar
navo miškų žinyboj girininku. 
Buvo veiklus lietuviškų organi
zacijų narys ir ilgametis šaulių 
būrio vadas. Visuomeniniais 
klausimais bendradarbiavo mū
sų periodikoj.

Linkime brangiam sukaktuvi
ninkui sulaukti išauštančio mū
sų tėvynei laisvės ryto ir grįžti 
į savo gimtąjį kampelį, kurio jis 
čia taip giliai ilgisi. P. V.

$276 ir t.t.
Iki šio laiko su labai mažomis 

sumomis tėra įsijungusios to
kios didelės lietuvių kolonijos, 
kaip Baltimorė, Los Angeles,

Štai ir dabar, turime $13,000, 
bet su ta suma dar nieko pada
ryti negalima ir stovime vieto
je, kol $20,000 suma nebus. Su
rinkus $20,000, mes tuoj gausi
me dar kitų stambių sumų ir vi-I’hiladelphija, \\aterbury ir kl- g. (|arbaj bug at]jkti Tfl. nebus

tos. Bet mes tikime, kad ir jos: o (1(>vana Ret doya_
Dailidės, nes reikalas labai gerai , . . ,v. , , , , .pujuuv , * ® na ateis įrodžius, kad tų naujų
suprantamas, tik gal neatsiran-l . . . ....p ... .planų įgvvendinimo visi vienin-da tu judriųjų, kurie imtųsi mi- . \ .1 i • 1 8ai siekiame.ciatyvos ir vajaus reikalus pajų-;

Tel. ofiso l'Kospeet 8-1717 

Rezidencijos R Epu b Ii c 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 VVest 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. įr sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

PHILADELPHIA
ĮDOMUS koncertas 

A. L. T. S-gos Philadelphijos
skyrius balandžio mėn. 20 d. Lie
tuvių Muzikalinio Klubo salėje 
— 2715 E. Alleghny Avė., ren
gia didelį pavasarinį koncertų. 
Programų išpildys sopranas Ja
nina. LiusUkaitė, dainavimų stu
dijuojanti Italijoje ir turėjusi ei-

parapijoje , Vyčių kambaryje, 
Lietuvių Banke, Cambridge, Ri
ver Side ir Camdendo lietuviams 
p. Raugų name — Cambridge, 
444 Main St.

Balsavimo laikas parapijose 
nuo 9:30 — 1 vai., Lietuvių Ban
ke nuo 1 — 5 vai. p. p., o Raugų 
name nuo 12 — 2 vai.

Visi lietuviai virš 18 metų am
žiaus turėtų aktyviai dalyvauti 
šiuose rinkimuose ir tuo parody
ti, kad lietuviškieji reikalai 
mums visiems rūpi.

BENDRUOMENĖS BALSO 
PENKMETIS

Bendruomenės Balsas, kuris 
kas sekmadienį radijo bangomis 
mus pralinksmina ir duoda įvai
rių žinių, gegužės mėn. 3 d. ren
gia minėjimų, gi gegužės mėn. 
25 d. viešų gegužinę.

♦
Kan. Tumo-Vaižganto paminė

jimas bus per Bendruomenės 
Balso valandėlę gegužės 4 d. Pla
tesnis paminėjimas bus rudenį.

*
Studentai balandžio mėn. 26-27 

d. Philadelphijoje turės suvažia
vimų. Suvažiavimo metu, balan
džio 26 d. 7 vai. vak. The Coronet 
Ballroom, 311 S. Broad St. bus 
balius su vakariene ir menine 
dalimi. Dalyvavimas baliuje 
$7.50, gi studentams — $5.00. 
Pelnas skiriamas "Lituanus" 
žurnalui paremti.

* /
Ralfas nuo balandžio 15 iki

SKAU T
• Kovo 29 d. New Yorko skau

tai ir skautės turėjo nuotaikingų 
dainų vakarų. Dainas pravedė 
skltn. D. Audėnaitė, vilkiukas 
G. Klivečka ir psktn. R. Kezys. 
Skautų-čių vienetai turėjo pasi
rodymus. Ponios J. Matulaitie
nės vad. tautinių šokių grupė ir
gi dalyvavo šiame vakare, šių 
grupę tik su viena išimtimi su
daro skautiškas jaunimas. Vos 
porų valandų prieš vakarų ta 
grupė šoko televizijos programo
je. Ji dažnai reprezentuoja New 
Yorko lietuvius tarptautiniuose 
parengimuose.

Kovo 29 d. BrOoklyno Pilie- 
ių Klubo salėje buvo New Yor-

lę sėkmingų koncertų Anglijoje, gegužės 15 d. praves piniginę 
Vokietijoje ir Amerikoje, o ypač rjnkliavą. 
gerai pasirodžiusi Čikagos ope

Džiamborės Fondui, šv. Jurgio 
dienos proga visi skautai ir va
dovai skatinami aukoti pagal iš
gales, nes ne aukos dydis, bet 
pareigingumas yra svarbus.

JAV .Vid. Rajone užregistruo
tas atskirai veikius "Šarūno" sk. 
vyčių būrelis East St. Louis, Il
linois, vietovėje. Jo vadu patvir
tintas psktn. Z. Grybinas.

• Atlanto Brolijos rajono va
deiva New Haveno skautų drau
gininkų pskltn. Vytautų Sužins- 
kų pakėlė į skiltininko laipsnį. Į 
paskiltininko laipsnį pakelti tos 
dr-vės skautai — Jurgis Kisie
lius ir Algis Gruodis. t

Bridgeporte, Conn., sudaryta 
skautų dr-vė. Jos draugininku 
paskirtas vyr. skltn. Ant. Sau- 
laitis, o adjutantu patvirtintas 
sk. vytis Kazys Norkeliūnas.

• Worcesterio Neringos skau
čių v-josz vadija pasiskirstė pa
reigomis: v-jos adjutante — 
pskltn. D. Marcinkevičiūtė, tau
tinių šokių gr. vadovė — vyr. sk. 
J. Vizbaraitė, v-jos iždininkė — 
vyr. sk. kand. G. česnaitė (kar-

” tu "Jūratės" dr-vės adj.) ir 
paukštyčių dr-vės adj. — I). Pa- 
lubeckaitė.

dintų.
Jei tokių gerų iniciatorių mes 

nebūtume turėję Chicagoje, Cle 
velande it
skaičiai būtų maži, kaip jie ma 
ži ti kini didelei lietuvių koloni-' 
jai, kaip New Yorkas, kur rezi
duoja Tautinio Sąjūdžio centro, 
valdyba ir kuriai Dirvos reikalai! 
rūpi gi daugiau, negu bet ku
riai kitai tautinės minties orga
nizacijai.

Šiuo metu skelbiamieji davi
niai dar tik laikini, vienok jie Į 
geriausiai sako, kur dar reikia 
labiau pasitempti. To pasitempi
mo, jei mes norime tikrai įgy
vendinti skelbtuosius planus, rei
kia visiems. Reikia ir Chicagai, 
kuri proporcingai turėdama di
džiausi lietuviu skaičių, gali žy- 
čiai daugiau duoti, reikia ir Cle- 
velandui. nes jis plačiausiai Dir
vos paslaugomis pasinaudoja, 
reikia ir kitiems, kurie dar savo 
pareigos neatliko, bet atlikti ga
li.

Mes tikrai norėtume, kad nau
jos iniciatyvos imtųsi Tautinės! 
Bailingos skyrių valdybos. To
kios iniciatyvos iau ėmėsi Cle
velando skvrius. Valdyba specia-, 
Hai sušauktame posėdyje reika
lų išsamiai apsvarstė, sudarė są
rašus, kų dar reikia aplankyti, 
pasidalino kas kų aplankys ir 
vajaus akcijų praves.

Neabejojame, kad tokia akci
ja bus pati geriausioji priemonė 
vajaus reikalus vėl pajudinti ir

Padėkite jų pasiekti!

Detroite, ir čia tie Tik Dirvų skaitydamas sužinosi, 

kaip gyvena viso pasaulio lietu

viai.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 

Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė. 
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

PERTVARKYMO IŠPARDAVIMAS

Bud get Prints

1/10 Fiat Fold

VERTĖS IKI 69
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UZ $1.00

DAUG KITOKIŲ DALYKŲ.

SCOTTS 5 & 10STORE
7036 Superior Avė.

roję Fauste Margaritos rolėje.
Kiti du programos dalyviai: 

baritonas Arnoldas Vokietaitis, 
nuolatiniai dainuojąs per televi-'^/ 
zijų Arthur Godfrey programoje, 
ir philadelphietis akordeonistas 
Charles Daubaras, pernai trum
pai pasirodęs Tautinės S-gos šiu
pinyje, savo koncertais pasižy
mėjęs ne tik amerikiečių tarpe, 
bet ir visoje Europoje.

Kaip matyti, pajėgos yra la
bai stiprios, o puiki ir didelė sa
lė, manoma, bus užpildyta klau
sytojų.

Po koncerto klubo patalpose 
veiks bufetas ir bus šokiai. Kon
certo pradžia 4 vai. p. p. *

A. L. T. S-gos Philadelphijos 
skyrius maloniai kviečia visus 
lietuviško meno mėgėjus į šį pa
rengimų būtinai atsilankyti.

Nelaimingu sutapimu tų pačių 
dienų šv. Kazimiero parapijos 

mokiniai rengia savo vakarėlį. 
Tačiau norintieji dalyvauti mo

kyklos vakarėlyje neturėtų pra
leisti progos aplankyti ir Tauti

nės S-gos koncerto, kurs prasi
dės 4 vai., o mokyklos tik 7 vai. 
Taigi, suspėti galima visur.

iki rugpiūčio 1 d. rinks aukas 
— rugpiūčio 1 d. rinks aukas 
Vasario 16 d. gimnazijai parem-

P. M.

ko tunto .įjūry skautų "Audros 
aivo iškilminga sueiga. Joje at
žymėta Lietuvos skautijos 40- 
metis, o taip pat pranešti laivo 
vadovybės pasikeitimai. Sueigos 
svečiais buvo Atlanto rajono 
jūrų sk. skyriaus vedėjas jūrų
sktn. Ig. Petniūnas, sktn. Alf. | 
Samušis, kuris skaitė pašnekėsį, 
ir Tauro tuntininkas psktn. R. 
Kezys. Jūrų sktn. Ig. Petniūnas 
Tauro tuntininkui įteikė lietu- Į 
viškų jūrų skautų vimpilų. "Au- I 
droš" laivo vadas yra valtn. L. 
Karmazinas, jo pavaduotojas jū- i 
'•ų sk. V. Ramanauskas.

• Ne už kalnų balandžio 27-ji ■ 
— Chicagos skautų Skautora- ; 
mos diena. Visi Chicagos keturi |{ 
tuntai stropiai jai ruošiasi: re
petuoja pasirodymus, pluša prie 
eksponatų parodai. Teneapvilia 
namiškiai ir sk. bičiuliai bei rė
mėjai jaunatviškų pastangų. To 
sekmadienio popietį visi laukia
mi Skautoramoje, Marijos Aukš
tesniosios Mokyklos rūmuose.

’»’A

PADĖKITE SAVO 
MYLIMIESIEMS 

LIETUVOJE PINIGAISi Speciali kaina 10 rublių už $1.00 • J Daugiausia $50.00 mokestis $5.00 ■ 
i už bet kurių sumų nuo 5 
4 $10.00 iki $50 00 Z$10.00 iki $50.00. 

PILNAI GARANTUOTA 
PRISTATOMA PER 2 SAVAITES 

KVITAS PARŪPINAMAS

■■

■ GRAMERC YŠ
9744 BROAD STREET, 

Room 925 
NEV/ARK. N. J.

j Licensed by De?t. Bnnkinnr & Insurance I I And bonded wltb U?O OOO.OOČ — jūsų j 

J apsaugai.

• Bal. 7 pas Ulėnus, Brookly
ne ,huvo akad. skautų pasitari
mas. Aptarti Tautinės Stovyklos 
bei visuotinio ASS/suvažiavimo 
(geg. 10-11 d.) Urbanoje reika
lai. Pasitarime dalyvavo ASD 
narės D. Alytaitė, N. Stadalni- 
kaitė ir B. Ulėnaitė, Korp! Vy
tis skyrių pirmininkai: New Yor
ko __J. Ulėnas, Los Angeles —
V. Variakojis, Toronto — G. Šer
nas, o taip pat N. Y. Tauro tun
tininkas psktn. R. Kezys, Ed. 
Kaminskas, A. Bobelis ir kt.

• JAV Vidurio Rajono Broli
jos vadeiva psktn. Ant. Banionis,!
Detroite, paskelbė aukų vajų

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

Metinė prenumerata $5T0; ra
šykite: KARYS, 916 Willoughbv 
Avė.. Brooklyn 21. N. Y

MARGUTIS
vra pats seniausias Amerikos 
ietuvių žurnalas. Jis išeina kiek

vienų mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

Margučio adresas: 6755 Sn. 
West.ern Avė.. Chicago. 111.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00

Iš BENDRUOMENĖS 
VEIKLOS

Rinkimai A. L. Bendruomenės 
atstovų į Pasaulio lietuvių seimų 
ir Tarybų Philadelphijoje' įvyks 
balandžio mėn. 27 d. Rinkimams 
numatytos kelios būstinės: šv. 
Andriejaus ir šv. Jurgio para
pijos salėse ir šv. Kazimiero

PERSIUNČIAME SIUNTINIUS I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS. 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATIDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., New York 11, N Y Tel. CHelsea 3-2583

(Licensed by USSR)

PAGAL SUTARTI, SUDARYTĄ SU INTURISTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS 
I VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.

Visos išlaidos, jskaitant muitų, apmokama firmos įstaigoje. Siuntinius galite atsiusti paštu arba kitu jums 
patogiu būdu.

Siųsti galima TIK NAUJUS DA—IKTUS. Negalima siųsti MAISTO PRODUKTUS su kitais daiktais. 
Siuntinį išsiuntus siuntėjas gauna Amerikos pašto KVITĄ, o siuntinį pristačius Sravėjo pasirašytą KVITĄ. 

ĮSTAIGOJE DIDELIS PASIRINKIMAS PREKIŲ.
Atidaryta kasdien nuo 9 v. ryto iki 6 v. vak. Sekmadieniais i I? i 4 vai.

Klientų patogumui skyriai atidaryti sekančiuose miestuose:
116 East 7th Street, New York, N. Y. Tel. YU 2-0380

11339 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich. 

Tel, TOwnsend 9-3980

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. T0wer 1-1461

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

332 Fillmore Avė. 
Buffalo 6, N. Y. 

Tel. MOhawk 2674
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Kelionė j Pacifiko kraštus (22)

Iš Adelaidės Sidnėjun
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Po trijų valandų skridimo vėl 
pasiekėme Sydnėjų. Aerodrome 
mudu pasitiko ponai Daukai ir 

JiLaužė ir nugabeno į tą patį vieš
butį, kur pirmą kartą jau buvo
me apsistoję.

Viesbutyj šiek tiek pailsėjome, 
nors ir sunku buvo trumpu lai
ku atgauti visas jėgas, kurios 
išseko dėl kelionių, vizitų, tele
foninių pasikalbėjimų ir, paga
liau, Naujųjų Metų sutikimo 
menkai teišmiegotos nakties. 
Tuo laiku į viešbutį buvo atvy
kęs p. Jurgis Reisgys ir atnešęs 
mūsų pirmojo susitikimo nuo
traukų. Buvau tuo metu kaip tik 
truputį įmigęs, o p. Reisgys bu
vo permandagus ir neleido ma
nęs pažadinti, tai taip (man la
bai gaila) ir nebepasimatėme. 
Dėkoju jam už nuotraukas, ku
rias mielai panaudosiu Ameri-

lietuvių laikraščiuose.
J. Reisgys man anksčiau buvo 

pasakojęs, kad, jo aptiktomis ži
niomis, lietuviai pirmą kartą esą 
atvykę į Australiją jau apie 1880 
m. Bet daugiau informacijų apie 
tų pirmųjų pionierių atvykimą 
nesu gavęs. Nebuvo tada tarp 
lietuvių ryšiai palaikomi, kaip 
dabar. Reisgio nuomone, Aus
tralijos ir Amerikos lietuviai tu
rėtų daugiau vieni kitus pažinti 
ir glaudžiau bendrauti. Tas tei
sybė, ir nauda galėtų būti abiem 
pusėm, o bendrai suėmus*— Lie
tuvos labui. Per savo kelionę 
Australijoje dėjau visas pastan
gas tuos ryšius plėsti ir pagilin
ti. Ir būsiu labai laimingas, jei 
kur galėjau prie to santykių su
glaudinimo prisidėti.

• ♦ ♦
Jau popiet atsilankė pas mane 

į viešbutį Chicagos Draugo ko
respondentas Australijoje, jau
nas malonus vyras p. Laukaitis. 
Laukaitis veda sporto skyrių ir 
šiaip daug rašo į "Mūsų Pasto
gę”. Su juo kalbėjausi lietuviš
kus reikalus liečiančiais klausi
mais ir papasakojau savo įspū
džius iš kelionės. Dar nežinau, 
kiek ir ar iŠ viso jis savo atsto
vaujame laikraštyje tomis žinio
mis pasinaudojo.

Atėjo laikas vykti pas ponus 
Narušius, ir jau atvyko viešbu- 
tin p. Daukus mudu paimti. Per 
pirmąjį mūsų apsilankymą Syd- 
nėjuje ponams Narušiams buvo
me pasižadėję, kad, kai tik grį
šime, tai užsuksime pas juos. 
Dėlto, tarp kitko, ir stengėmės 
taip anksti rytą išskristi iš Ade- 

^lidės, kad tos pačios dienos po
pietį jau galėtume tesėti savo
pažadą.

Kada pas juos atvykome, čia 
buvo jau per 50 svečių susirin
kę, daugumoje mums jau maty

tų veidų. Apžiūrėję Narušių pui
kius namus ir gražų sodą, sėdo- 
mės prie vaišių stalų. Labai esu 
Narušiams dėkingas už vaišes 
ir sudarytą progą pasimatyti ir 
susitikti su kai kuriais tautie
čiais antrą kartą, o su kitais 
naujai susipažinti, čia vėl suti
kau p. čeičį iš Canberros, kuris 
atvyko į Sydnėjų praleisti kalė
dinių atostogų. (Kaip esu minė
jęs, Kalėdų ir Naujų Metų atos
togos čia pagal tradiciją trunka 
apie dvi savaiti, ir tai bendras 
paprotys visoje Australijoje).

Su Narušiu buvau pažįstamas 
jau nuo 1928 m., kada jis lankėsi 
JAV ir viešėjo apie porą dienų 
pas mane, Tabor Farmoje. Tad 
dabar buvo ypatingai malonu su
sitikti su juo jo paties namuose, 
lygiai trisdešimčiai metų pra
ėjus. Kaip aną, taip ir šį kartą 
tebebuvome lygiai jauni, o jei
gu kas tuo nesutiks, tai — ly
giai seni, vienas daugiau turįs 
plaukų už kitą ir žilstelėję . . . 
Dėkui jiems už dovanas, kurias 
priruošė ir mums įteikė atmini
mui !

• * *
Pergreit bėga tas laikas. Jis 

mus privertė prieš mūsų norą 
išsiskubinti namo, nes pagal nu
statytą planą mums bebuvo li
kusi tik viena diena Svdnėjuje 
ligi išplaukimo į Naująją Ze
landiją, ir norėjome ją pilnai iš

daro gerą biznį ir labai paten
kinti.

Paskui aplankėme p. Zarembą. 
Tai pirmas apsigyvenęs lietuvis 
šioje apylinkėje, vadinamoje 
Bass Hill, kur dabar jau yra įsi
kūrę apie 24 lietuvių šeimos (Ya- 
goona paštas, Sydney), jų tarpe 
apsigyvenę ir ponai Daukai. Be
sisvečiuojant pas Zarembą, atėjb 
šios apylinkės tautiečiai Genys, 
Bitinas ir dar keli kiti. Negalė
jome ilgai buvoti, nes reikėjo pa
siekti lietuvių skautų stovyklą, 
apie 30 m. nuo Sydnėjaus, tai p. 
Vazgelevičius ir paspaudė ta 
kryptimi. Bet nepamiršo pridė
ti, kad siunčia linkėjimus p. Bal- 
trušaičiui Amerikoje.

Mums įdundėjus į stovyklą, 
šeimininkai nustebo, kadangi 
mūsų laukė tik popiet, o mes 
atvykome anksčiau. Jie dar tik 
tvarkėsi ir ruošėsi. Visa stovyk
la, apie 50 lietuviškų sielų, ber
niukų ir mergaičių, zirzė, kaip 
bitės avilyje. Vieta graži, ant 
kalno, apačioje upė, kur galima 
maudytis. Viskas šauniai įreii^y 
ta. Stovyklos viršininkas — Bro
nius Žalys, jo adjutantas — Alf. 
Alčiauskas, dvasios vadovas — 
kun. P. Butkus. Stovyklavimo 
laikas__ trys savaitės.

Kai pasisakėme, kas mes čia 
negalėsime būti ne tik kelių sa
vaičių, bet gal nei trijų valan
dų, tai stovyklos viršininkas su
komandavo savo pavaldiniams, 
kad jie turi pakeisti darbų pro
gramą, persirengti ir skubiai pa
siruošti iškilmėms, kurios buvo 
numatytos tik vėliau. Per tą lai
ką mums aprodė stovyklą, virtu
vę, palapines ir t.t. Tada visi 
buvo baigę pasiruošti ir pradėjo 
programą. Po oficialiosios daliesnaudoti naujiems susitikimams 

ir atsisveikinimams sū gausiais1 skautai davė mums puikų lietu-i • y • i • • *?bičiuliais.
Anksti rytą atvažiavo mus 

paimti P. Daukus drauge su p. 
Vladu Vazgelevičiumi, technikos 
inžinierium. Pirmas apsilanky
mas buvo pas pp. Simeniškius, 
kurie čia turi valgomų prekių 
krautuvę. Nors jie buvo labai 
užimti, kadangi pirmą dieną po 
Naujų Metų krautuvėje maišėsi 
daug pirkėjų, bet visvien rado

viškų dainų koncertą, iš. kurių 
vienos buvo skautiškos, kitos 
liaudies dainos, kai kurios gi pa
ties kun. Butkaus sukomponuo
tos.

Visi skautai gerai išmokyti ir 
savo programą atliko gyvai ir 
puikiai. Buvau pakviestas jiems 
tarti žodį, pasveikinau ir, kiek 
žinodamas, kai ką papasakojau 
iš Amerikos ir Kanados lietuviu

laiko su mumis pasikalbėti. Jie'skautų gyvenimo bei darbų.

Prieš išvažiuojant, jie man įtei
kė savo leidinių, jų tarpe Auš
ros tunto skautų laikraštį Pėd- 
sekis (The Pathfinder). Tai mi- 
meografinis 22 pusi. leidinys, 
gražiai papuoštas Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga. Redaguoja re
dakcinis kolektyvas su A. Bu
činsku priešakyje, meninę prie
žiūrą atliko ps. A. Plukas. Meni
niu požiūriu tikrai talentingai 
padirbtas, daug piešinių, kai ku
rie dviem spalvom. Gi stovykla
vimo metu jie leidžia dienraštį 
Kibirkštys, 4 pusi., taip pat su 
piešiniais, stovyklos kronika, 
įsakymais ir vedamaisiais straip
sniais. Jei kuri iš skautų įstaigų 
norėtų šiuos leidinius pamatyti, 
prisiųsčiau susipažinti.

Beje, į stovyklą buvo priima
mi ne tik skautai, bet ir lietuviai 
berniukai ar mergaitės, ne jau
nesni kaip 10 m. amžiaus. Sto
vyklos ūkį tvarkė skt. akad. J. 
Vizbaras.

* * *

Išsiskubinom atgal, šį kartą 
pas patį mūsų automobilio vai
ruotoją Vazgelevičių, nes jo 
žmona jau laukė su vakariene, 
po kurios dar turėjome aplanky
ti kelis lietuvius ir skubėti į po
būvį demonstruoti Margučio fil
mą ...

Ponų Vazgelevičių namai vi
sai nauji, mūriniai, su visais pa
togumais ir moderniais įtaisy
mais. Jis pats inžinierius, tai ži
nojo, kaip geriausia padaryti. 
Kartu gyvena Vazgelevičienės 
mamytė. Po vakarienės, dar kiek 
pasikalbėję prie kavos puoduko, 
išvykome pas Algirdą Dūdaitį, 
sėkmingą lietuvį statybininką. Iš 
jo pasukome pas K. Butkų, vie
na iš didžiausių lietuvių biznie
rių Sydnėjujaus apylinkėje.

K. Butkus turi didelę baldų 
krautuvę, šalimais kitą namą su 
elektros reikmenimis, šaldytu
vais, krosnimis ir kitomis namų 
įrengimo prekėmis, o prie šio 
dar atskirą laidotuvių įstaigą su 
koplyčia ir t.t. Parodė mums ir 
karstų sandėlį (pagalvojau, kad, 
jei tiek daug vizitų turėsiu savo 
kelionėse, tai gal jau būtų nau
dinga vieną iš anksto užsisaky
ti..). Butkaus bizniai yra pla-
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San Francisco miestas, kuris savo gražumu patraukia daug ke
liautojų, 1906 metais, po didžiulio žemės drebėjimo, taip vargin

gai atrodė.

KODĖL KAINOS KYLA?
Valdžios nustatytas vartotojų 

kainų indeksas — būdas matuo
ti pragyvenimo lygį — pagal va
sario mėn. galo apskaičiavimus 
truputį pakilo. Bedarbė, iš kitos 
pusės, padidėjo.

Šie du reiškiniai nėra aiškūs, 
kadangi yra visai normalu tikė
tis kainų kritimo, didėjant be
darbei, ir bedarbės mažėjimo, 
kylant kainoms. Be to, nors ir 
biznis sumažėjo ir bedarbė yra 
beveik tokiam pačiam lygyje, 
kaip ir per 1949 m. recesiją, var
totojų kainos vis toliau kyla.

Kodėl taip yra? Viena, eksper
tai skuba įrodyti, kad kainos taip 
greitai nekyla — apie 6/10 pro
cento gruodžio ir sausio mėne
siais. Vėliausias kilimas kainų

ta į kitą pusę: skatinti biznį, kad 
darbas padidėtų. Daugelis da
bartinių sprendimų statisti
niuose daviniuose bus jaučiami 
mėnesiais vėliau.

Nežiūrint to, nėra tikro įrody
mo, kad pragyvenimo lygis kren
ta. Priešingai, bendra nuomonė 
yra ta, kad šeimininkių biudže
tai daugiau susispaus ateinan
čiais mėnesiais.

Lankantis pas p. Narušius. Iš kairės: Narušis, kun. P. Butkus ir J. Bačiūnas.

čiai įėję į vietinę australų visuo
menę. Dirba daug ir sunkiai abu 
su žmona, bet užtat jau toli nu
žengę.

Laidotuvių įstaigoje dirba 
trys samdomi australai, kuriems 
Butkus, naujas ateivis, algą mo
ka. Jis ketina atidaryti naujas 
krautuves kitoj augančioj kolo
nijoj, kad užbėgtų už akių kon
kurentams. Tai tikro biznieriaus 
galvojimas ... Butkus tikrai nu
konkuruotų Chicagoje baldų par
davimo bizniu užsiimantį p. Lie- 
ponį. Nors Lieponis plačiojoje 
Chicagoje jau labai išsišakojęs 
ir turi dvi baldų krautuves, bet 
Butkus, šalia baldų, dar turi ir 
laidotuvių įstaigą. Vadinasi, jis 
aptarnauja baldais žmogų nuo 
jo gimimo ligi pat paskutinės 
grabo lentos. Nuo lopšio ligi 
grabo, visko, ko ponui reikia — 
štai, universaliausias biznis, 
štai, kuo prasideda ir pasibaigia 
mūsų žemiškasis gyvenimas. 
Bet, jei neužmiršime visada būti 
gerais ir pareigingais lietuviais 
šioje žemėje, tai ir dausų pasau
lyje bus mums smagiau prisi
minti, kad neveltui gyvenome.

(Bus daugiau)

indeksą padidino 3^2%, palygi
nus su pereitais metais.

Antra, ekspertai sako, yra 
faktas, kad kai kurios kainos pa 1 
kilo dėl neįprastų priežasčių 
Šalta žiema palietė pietinės Ame? 
rikos dalies derlių, sumažinda
ma maisto kiekius ir tuo prives- 
dama prie kainų kilimo. Dau
giausia pabrango šaldyta apel
sinų sunka — 25%, ir jos kaina 
yra įtraukta į kainų indeksą.

Trečia, ne visos kainos kyla: 
naujų ir vartotų automobilių, 
drabužių ir kai kurių elektros 
aparatų kainos šiek tiek nukrito.

Ketvirta, sako ekspertai, yra 
faktas, kad kainų indeksas yra 
lėtas rodiklis — jis registruoja 
ekonominių sąlygų pasikeitimą 
vėliau, negu bet kokie kiti davi
niai. Paskutiniais mėnesiais kai 
kurių pramoninių žaliavų, k. a. 
vario, švino, cinko, gumos ir t.t., 
kainos nukrito. To pasėkos ne
bus vartotojų jaučiamos kelis 
mėnesius, šildomos alyvos kai
nos sumažėjimas, apie kurį bu
vo paskelbta paskutinę vasario 
mėn. savaitę, dar neturėjo pa
kankamai laiko paliesti bet kokį 
indeksą.

Paskutinis kainų kilimas pri
mena, kad ekonomija, bazuota 
ant privataus biznio, stovi prieš 
dvi pagrindines problemas. Vie
na jų yra pastovių kainų palai
kymas — taip, kad sutaupos, 
pensijos ir algos nesumažėtų per 
infliaciją. Antra yra priešinga 
— apsaugojanti ekonominio au
gimo pertraukas, kurios atsitin
ka, kai kainos krinta ir įvyksta 
rimta bedarbė.

Prieš metus valdžios pareigū
nai buvo susirūpinę dėl infliaci
nių tendencijų. Savo politiką ji 
turėjo nukreipti, sulėtindama 
kainų kilimą, padidinant bankų 
sistemos intereso normas aukš
tesniais mokesčiais ir sumaži
nant federalines išlaidas. Dabar
tinis atoslūgis yra dalinis rezul
tatas pereitu metų potvarkių.

Nauja valdžios politika kryps-

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS

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

IŠRINKITE A. S. TREČIOKĄ
SLA VICEPREZIDENTU

Kad būtų sutaupyta daugiau 
pinigų ir laiko SLA narių nau
dai, kad SLA reikalai būtų atlie
kami gerai ir greitai, kad SLA 
apdrauda ir pašalpa būtų stip
riausia, ir kad SLA narių reika
lai būtų tinkamai apsaugojami, 
būtinai reikia balsuoti už Albiną 
S. Trečioką, dabartinį SLA Kon
trolės Komisijos narį, į SLA Cen
tro Viceprezidento vietą.

ALBINAS S. TREČIOKAS 
dirba SLA naudai daugiau kaip 
30 metų. SLA seimuose jis buvo 
renkams į Finansų, Apšvietos 
ir Kontrolės komisijas, kur jis 
pavyzdingai ėjo pareigas apie 15 
metų. Jis taip pat be pertraukos 
yra SLA 245 kuopos ir 5-jo aps
kričio valdybose daugiau kaip 30 
metų. Be to, jis yra New Jersey 
ir New Yorko valstybių pripažin
tas apdraudos žinovas. Todėl visi 
Centro Viceprezidento vietą. 

SLA Pažangos Komitetas

EGZAMINAI
GIOVANNINO GUARESCHI

Aš sėdėjau prie lango ir skaičiau, kai 
prie manęs priėjo Al^. rtino ir paklausė:

— Tėte, ar tu esi garbingas*?
Tai nėra paprastas klausimas net ir ta

da, kai esi pripratęs prie visokių sąžinės ka
mantinėjimų, ir todėl aš kiek sumišau.

— Aš nesuprantu, kodėl tai tave domi- 
m, — sumurmėjau.

— Man reikia namų darbui, kuriame 
mes turime aprašyti savo tėvus; bet ne taip, 
kaip praeitais metais, su kūno matavimais,

Italo Giovannino Guareschi vardą visa
me pasaulyje išgarsino abu "Don Camillo” 
humoristinių istorijų tomai. Gimęs 1908. V. 
1, išbandęs daugelį profesijų, kol pagaliau 
"įsimylėjo” laikraštininko darbą: jau eilę 
metų redaguoja savaitraštį "Bertoldo” ir sa
tyrinį laikraštį "Candido". Yra išleidęs 10 
hutnonstinių rinkinių, pagal juos susukta 
keletas filmų.

Abu garsieji ”Don Camillo” tomai prieš 
keletą metų pasirodė ir lietuvių kalbių tik, 
deja, vertime netekę didžiosios humoro da
lies. Ši ir sekančiame D. nr. spausdinamos 
ištraukos yra paimtos iŠ paskutinės jo kny
gos "šeimos užrašai". J. P. P.

ilgiu, pločiu, ir apimtimi, šį kartą reikia apie 
garbingumą, darbštumą, šaunumą, tėvynės 
meilę ir t.t.

įsiterpė Margerita.
— Kalbama apie tėvų charakterį,__pa

aiškino. -— Mes čia manomės laisvai gyveną 
tarp savo keturių sienų, o štai mus stebi vai
kas ...

— Ir mergaitė, — truputį sarkastiškai 
pastebė j o Pass iona r ia.

— Tu to nesupranti, — nervingai at
sakė Margerita. — Palauk, kol būsi ketvir
tame, kaip tavo brolis.

Passionaria atsakė, kad ji mus tol ste
bėsianti, kol jai patiksią, nors ji dar ir nei
nanti į mokyklą, tačiau Margerita nesileido 
provokuojama, ir tuo pasikalbėjimas buvo 
baigtas.

— Tė*e, ar tu esi garbingas? — klausė 
Albertino.

— Tokių dalykų neklausiama, — sušu
kau. —- Tu mane pažįsti, žinai, ką aš veikiu,

kaip elgiuosi; tu turi pats nuspręsti, ar aš 
esu garbingas, ar ne.

Albertino grįžo prie savo stalo.
— Kai aš esu mokykloje, arba kai tavęs 

nėra namie, aš gi nežinau, ką tu tada darai, 
— atsakė mąstydamas.

Logiška, kad aš viduje pasijutau užgau
tas.

— Gražus pasitikėjimas savo tėvu. Tai 
tu manai, kad aš namie vaidinu dorą žmogų, 
o išėjęs elgiuosi, kaip apgavikas.

— Tie priekaištai negalioja, — tęsė Mar
gerita, — yra daug žmonių, kurie veda dvi
veidį gyvenimą, ir niekas to nežino. Pats vai
kas negali pajėgti tokio masto stebėjimų at
likti. Pasakyk jam, Giovannino, kitaip jis 
nebaigs namų darbo.

Mano kantrybė sprogo.
— Taip, po perkūnų!
Albertino pritariančiai linktelėjo galva. 

Paskui, keietą minučių įtemptai pakramtęs 
plunksnakočio galą, priėjo prie Margeritos 
ir kažką pašnibždėjo jai į ausį.

— Giovannino, — netrukus prabilo Mar
gerita, — būk geras ir duok vaikui tikslų 
atsakymą.

— Taip, aš esu doras žmogus, — pasa

kiau patetiškai. — Aš tik stebiuosi, kaip dar 
begalima abejoti.

Albertino dar kartą linktelėjo pritarda
mas, priėjo prie Margeritos ir vėl kažką pa
šnibždėjo.

— Taip, taip: doras ir garbingas — tai 
tas pat, — užtikrino Margerita.

Po to jis paėmė sąsiuvinį ir kažką įrašė.
Praėjo penkios minutės, ir vėl jis nedrą

siai prabilo:
— Ar tu esi ir darbštų^tėte?

> — Taip, Albertino, — atsakiau švelniai.
— Aš esu darbštus, mėgstu savo darbą, au- 
kojuosi savo šeimos, tėvynės ir kultūros la
bui.

Albertino visa tai rūpestingai įrašė są
siuviniu, pažvelgė į mane ir paklausė:

— O koks tu esi tėvas,
Čia aš jau nebeatsakiau.
— Tu juk turi pats nuspręsti, tu juk esi 

mano vaikas, — pastebėjau.
— Ir aš esu tavo vaikas, — nervingu 

tonu pasakė Passionaria.
— žinoma, jūs abu esate mano vaikai ir 

todėl turite apspręsti savo tėvą.
Albertino ir Passionaria pasitraukė į ki

tą kambarį bendrai pasitarti apie mano, kaip 
tėvo, kokybę. Pasitarimas truko ilgai ir buvo

gerokai gyvas. Pagaliau jie abu grįžo, Alber
tino atsisėdo prie stalo ir pradėjo rašyti. Aš
pažvelgiau i jį, tačiau jo veidas buvo neper
žvelgiamas.

Mečiau žvilgsnį į Passionarią. Ji mirkte
lėjo akimi, tartum norėdama pasakyti: ne
bijok, gerai baigėsi, aš jau viską sutvarkiau.

Passionaria tebebuvo dar maža analfa
bete, tačiau nesileido alfabeto apgaunama. 
Ji palaukė, kol Albertino baigė, paskui paėmė 
sąsiuvinį ir nusinešė pas Margeritą.

Jos pasišnibždėjo, paskui Margerita per
žvelgė tai, kas parašyta, ir užtikrino Pas- 
sionarią, kad viskas esą taip parašyta, kaip 
ji norėjusi.

Albertino rūpestingai nudžiovino pusla
pį sugeriamojo popierio gabalu, paskui įsi
dėjo sąsiuvinį į portfelį, draugiškai pagelbs- 
timas Passionarios, kuri šiais veiksmais ypač 
domėjosi. Jie tuo metu buvo labai užsiėmę, ir 
Margerita galėjo man pašnibždomis praneš
ti:

— šiurkštus, bet simpatiškas.
Aš lengvai atsidusau. Ir šį kartą gerai 

baigėsi. Tėvo egzaminai buvo laimingai iš
laikyti. Ir man buvo aišku, kad Passionaria 
daug prie to prisidėjo, ir buvau jai labai dė
kingas.
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Peenemiundės baltieji pirštai_t■~~>.._f— i— - •  —~ - _r*— ■i_į — io*

GESTAPO SUIMA 
VEBNHEB VON 

BRAUN
j

V-2 startas
Signalinės sirenos kaukimas nutraukia Wernher voų Braun 

svajones. Visi, kas tik turi kojas, Peenemiundėje skuba prie lan
gą. žiūri 7-tos bandymu aikštės kryptimi. Pasigirsta garsiakalbis: 
”dar dešimt sekundžių ... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,... Startas!”

šaudymo vadovas paspaudžia užvedimo mygtuką. Sušvinta 
maža saulė. Von Braun dirba su ”pyrotechnišku” degtuvu: du skie
diniai chemiškai susijungdami užsidega. Degtuvas veikia tiksliai. 
Kartų jis sutirpina atitinkamą vielą. Nuo to> ant vadovo stalo su
žimba kontrolinė lemputė. Tai reiškia: ventiliai tvarkoje, ir jie 
veikia.

Paspaudžiamas kitas mygtukas: pasiruošimas. Pradeda 
veikti turbinos. J vandenilio superoksido ir tirpintojo iš kalijaus- 
permanganato rezervuarus veržiasi suspaustas oras. Iš rezervua
rų švirkščia ir maišosi skiediniai. Jie gamina garus. Garai varo tur
binas, šios gi pumpuoja skystą deguonį ir alkoholį.

Kartu atidaromi ventiliai. Skysčiai srove teka į raketos 
”krosnį”. Spaudimas dar nėra pakankamas pakelti sunkią raketą 
nuo žemės, bet jau pasirodo liepsna. Bernhard stebi ją pro mėlyną 
stiklą. Liepsna "švari”, pastovi. Turbinos tėra pusiau apkrautos.|’“ 
Dabar vadovas spaudžia skridimo mygtuką.

Jis negali ilgai laukti. Tik penkias sekundes. J turbinas ima 
veikti pilnas spaudimas. Trumpiausiu laiku jos pasiekia didžiau
sią apsisukimų skaičių. Tuo pat metu pilnai atsidaro deguonio 
ir alkoholio tankų ventiliai. Tylus ūžesys ir šnypštimas pereina 
į aukštą, ausis skaudinantį žviegimą. Visi žiūri prasižioję. Sujun
giamasis laidas nukrinta. Raketa atsiplėšia nuo žemės: ji stovi 
lyg ant ugninės šluotos.

RAUDONIEJI 
VIDURAMŽIAI

TAI YRA

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS VIDURIO 
RAGANŲ MEDŽIONĖS

KRONIKA z

PARAŠE

JONAS GIRDŽIUS - KLAUSUTIS

Knyga jau gauta Dirvoje. Ji yra 300 psl. ir kaštuoja 
po $3.00, gi kietais viršeliais $3.50.

Dirva yra vienintelis jos platintojas JAV. Prašom
knygą tuoj užsisakyti, kad galėtume artimiausiu✓

laiku išsiųsti.

VID. RYTAI IR IZRAELIS
Paskutiniu metu dažnai nuro- pasitenkinimu. Vyr. Teismo tei- 

doma į Vid. Rytus — į arabų sėjas W. O. Douglas, rašydamas 
kraštus, kad tenai plintanti ko- apie Kibbutz, pastebi, kad jie 
munistų įtaka. Tačiau niekad ne- esą socialistiškesni už Rusijos 
užsimenama apie Izraelį ir jos kolchozus.
politiką bei ekonominę struktū- Sovietai visada reiškė simpa-

kare, buvęs vedęs žydę. žydams ture, Minkaus ir Vakauzų krau-
Rusijoje, sako jis, buvusios su
darytos visos galimybės moks
lui ir saugioms pozicijoms, žy 
dai užima aukštas vietas minis
terijose, daug jų yra gydytojų, 
mokslininkų, generolų ir esą pa
laidotų Kremliaus viduje.

Išeitų, jog Izraelis yra sovie
tų remiamas, kaip komunizmo 
tramplynas į arabų kraštus, čia 
komunistams įstatymais leidžia
ma marksizmą praktikuoti, ir ta 
praktika ūkinėje srityje siekia 
80-90%. A. M.

Kaip žvaigždė
Įtempimas stebėtojų veiduose atsileidžia. Tik keletas as

menų pasaulyje — tik jie vieni — gali tokį milžinišką energijos 
kiekį pagaminti, reguliuoti ir pagal norą panaudoti, paleisti. Dvi
dešimties tūkstančių PS dizelio motoras nejaudina. Galbūt sako
me: didelė mašina, fantastiškai! Bet kas visa tai, palyginus Su 
didžiąja raketa?

Bekylanti didžioji raketa sudaro nepaprastą vaizdą. Jokioj 
kitoj technikos srityje nesutinkame tokio tiesioginio, žodžio "jė
gos”, demonstravimo.

Raketa vis greitėdama kyla aukštyn. Ugnies uodegos lydi
mas, skrenda dvylikos tonų svorio padaras į dangų, žemėje viskas 
pilka ir tamsu, bet keliolikos kilometrų aukštyje dar vyrauja švie
sa. Viršuje šviečia žvaigždės. Staiga iŠ žemės šešėlio išneria žė
rintis taškas. Raketos liemuo žvilga saulės šviesoje, kaip šviečian
ti žvaigždė...

Kai po šešiasdešimties sekundžių išsibaigia alkoholis bei 
skystas deguonis ir liepsnos uodega dingsta, Wernher von Braun, 
Schilling ir Bernhard dar ilgai per žiūronus seka mažus šviesius 
taškus. Jie mato juos šviečiant dar ir tada, kai raketa besileisdama 
vėl pasiekia žemės šešėlį.

Keturi šviesūs, žėrintieji taškai — tai dar nespėjusios iki bal
tumo* atvėsti įkaitintos V-2 vairų plokštelės.

Brauną išveža į Stetiną
•— ... raudonos rožės ... — Kurį laiką aiškiai girdisi pora 

šio šlagerio taktų. Jie veržiasi per atdaras ramovės duris. Po to 
užvedamas motoras, automobilio padangos rieda žvyruotu taku 
ir vėl viskas nutyla. Keli svečiai išvyko. Jau gerokai po pusiau
nakčio, kovo mėnesio 15 dieną, 1944 metai, Peenemiundėje.

Priešais ramovę esančiame pastate Nr. 4, antrajame aukš
te, 34-tam kambaryje dar dirbama. Tai profesorius Wernher von 
Braun. Jis stovi atsirėmęs į braižybos lentą ir skaito.

Staiga jis krūpteli. Kažkas beldžia į duris. Von Braun ati
daro. Keletas SS vyrų įsiveržia kambarin, užima kitą išėjimą. 
Duryse stovi Hauptsturmfiureris Schemmle:

— Profesoriau von Braun, Jūs esate suimtas!
32-jų metų amžiaus technikos direktorius Peenemiundės 

i akėtų bandymo centre yra tiek nustebintas, kad pradžioje visai 
nereaguoja. Tik iš lėto aiškėja padėtis.

Dviem, trim žingsniais jis atsiranda prie savo rašomojo 
stalo, ištraukia iš vieno SS-inko rankų piešinius, brėžinius, rank
raščius ir nebeskubėdamas viską užrakina nedegamoje spintoje. 
Raktą įsideda kišenėn. Po to apsivelka ilgą rudos odos paltą, užsi
deda skrybėlę ir nerodydamas jokio susijaudinimo, SS vyrų ap
suptas eina koridoriun.

Tuo pačiu metu ir iš kitų kambarių SS išveda du jo arti
miausius bendradarbius. Vienas jų — Riedel, net jo draugas.

Automobiliai dideliu greičiu važiuoja į Stetiną, kur miesto 
kalėjime Gestapas "rezervavo” vietas naujiems svečiams.

Generolas majoras Dornberger, karinis V-2 grupės šefas, 
tokiu L.' elgesiu labai nustebintas. Ištisas valandas jis telefo- 
nuoja, Lanco pasiekti vyriausiąją kariuomenės vadovybę. Dorn
berger kalba su kariuomenės ginklavimo valdybos šefu, Ritter 
von Leeb, tiesioginiu von Braun viršininku. Von Leeb žada tuoj 
imtis atitinkamų žygių, bet daug vilčių neduodąs.

Su kuom tik Dornberger nekalba, visi teturi mažai vilčių. 
Aukščiausieji kariškiai, ministeriai, draugai įtakingose vietose, 
visi rezignuoja, prisipažįsta bejėgiais padėti.

Šią be išeities atrodančią padėtį temdo visų bijomo žmo
gaus šešėlis: SS Reichsfiurerio Heinrich Himmlerio šešėlis.

dirva
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.

Užsakymai priimami ir paštu. 
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio 
Tel.: HE 1-6344

rą.

BOSTON
LIETUVIŲ MOKYTOJŲ 

DIENA BOSTONE
Balandžio 26 d., 12 vai. Bosto

no lituanistikos mokykloje bus 
pavyzdinė pamoka, kurią ves iš 
Montreal, Canada, atvykęs dr. 
H. Nagys. Į pamoką kviečiami 
visi suinteresuoti mokytojai.

1 vai. p. p. L. Taut. S-gos na
muose 484 E. 4th St., So. Bos
ton, Mass. rengiami bendri pie
tūs, į kuriuos kviečiami visi Bos
tono lietuviai mokytojai ir jų 
svečiai. Pietų metu kalbės dr. 
H. Nagys ir bus atliktas Bosto
no liet. mokytojų susirinkimas.

3 v. p. p. ten pat — 484 E. 4th 
St., So. Boston, Mass., viršuti
nėje salėje įvyks N. Anglijos 
lietuvių mokytojų konferenciją,

tuvėse.
Koncerto rengėjas yra Balfo 

Bostono skyrius.
*

SLA 43 kuopos susirinkime
balandžio 9 d., išrinkta į būsimą 
seimą atstovais: Amsie Vincas, 
Arlauskas Juozas, Jokubauskas 
Simonas, Dr. Kapočius, Kapočie- 
nė Bronė, Lėky s Juozas ir Moc
kienė Antanina.

Pildomojon Tarybon balsų ga
vo: P. P. Dargis — 18, J. R. Ver- 
balis — 13; J. Maceina — 20, A. 
S. Trečiokas — 11; M. I. Vinikas

27; N. Gugienė — 4, A. Chap- 
likas — 29; E Mikužiūtė — 3, 
S. Briedis — 2, J. Arlauskas 30, 
Dr. S. Biežis — 28, Dr. P. Zala
toris — 3.

Rinkimais nariai nesidomėjo, 
nes apie rinkimus buvo skelbia
ma spaudoj ir specialiais atviru
kais kviesta, gi tebalsavo tik šeš
toji narių dalis.

tijas Izraelio valstybei, jie pa- 
Egipto vyriausybė kovoja su laikė Palestinos dalybas Jungt. 

komunizmo plitimu: komunistų Tautose, pirmieji per čekoslova- 
partija ten yra uždrauta, kaip ir kiją siuntė ginklus ir pirmasis Ii kurią kviečiamos parapijų mo 
kituose arabų kraštuose. Tuo Izraelio atstovas buvo priimtas, kyklų seselės mokytojos ir iš
tarpu Izraelio valstybėje komu
nistų partija yra legalizuota 
įstatymais. TaKvienintelis kraš
tas Vid. Rytuose, kur komuniz 
mui plisti sudarytas teisinis pa
grindas. JAV didžiojoje spaudo
je nekalbama apie Izraelio ko
munistu veikla.t c

Izraelio parlamente yra 120 
atstovų, iš jų 1955 m. komunis
tai ir kairiosios partijos turėjo 
25 vietas, šalia komunistų ten 

. yra dar dvi partijos — Mapam 
ir Ahdut Haavoda, kurios esan 
čios marksistinės ideologijos. 
Vyriausybėje kairiosios partijos 
turi 4 vietas iš 16.

American Mercury nurodo, jog 
žemės ūky kuriamasi marksisti
niais pagrindais, ir tas nauja
kurių įkurdinimas apimąs 88%. 
Kolektyvinį gyvenimą organi
zuoja taip vadinami Kibbutz. Jie 
kolchozuose bendrai dirba, turi 
bendras valgyklas, virtuves, vai
kų darželius, kultūrinius centrus 
ir krautuves.

”The Detroit Times" bendra
darbis P. M. Klutznick rašo, jog 
žydai, atvykę iš rytinių Europos 
kraštų, identifikuoja tokį gyve
nimą su sovietų kolektyvizmu.

Kibbutz kolektyviniuose ūkiuo
se vaikai po 6 mėnesių atskiria
mi nuo tėvų ir gyvena atskirai.

Čekoslovakijoje, antras Rusijo-I tremties atvykę mokytojai. Kon- 
je, ir tik vėliau kituose kraštuo- ferencijoje bus nagrinėjama 
se. Izraelio santykiai su sovie- klausimas, kaip nustatyti pro
tais buvo tik trumpam laikui pa-j gramas ir kaip dėstyti Lietuvos 
blogėję, netrukus jie buvo atsta- istoriją ir lietuvių literatūrą mū-
tyti ir dabar funkcionuoja nor
maliai.

Jei nuolat kartojama apie ko* 
munizmo plitimą arabų kraš
tuose, tai niekad neužsimenama 
apie Izraelį, kur komunizmas 
oficialiai traktuojamas, kur so
vietų parama yra visokeriopa. 
Lygiai ir JAV parama Izraeliui 
yra daug efektingesnė, štai, JAV 
komercijos departamento 1957 
m. pranešime nurodoma, jog ara
bų kraštai, su 62,917,000 gyven
toju gavo 454,659,000 doleri 
kai Izraelis su 1,850,000 gyve, 
tojų gavo 432,000,000 dolerių

Nežiūrint, kad Izraelis išvarė 
apie 900,000 arabų iš jų namų, 
jis tebėra remiamas, ir' neužsi
menama apie ištremtųjų grąži
nimą į savo namus.

Kai 1948 m. švedas Bernadotte 
pareiškė, kad Palestinoje nebus 
reikalai sutvarkyti tol, kol ara
bams nebus leista grįžti namo, 
jis po to buvo vienos grupės na
rių nužudytas.

Ponia Rooseveltienė, grįžusi iš 
kelionės po Rusiją, rašė visą eilę 
straipsnių. Chruščiovas pareiš-

Vaikams leidžiama su tėvais ma- kęs, rašė ji, kad Marksas buvo

sų mokyklose. Trumpus refera
tus tais klausimais skaitys Se
suo M. Elzbieta, VI. Kulbokas, 
Pr. Pauliukonis. Bus diskusijos 
in pranešimai.

JUSTAS VAIČAITIS, z
Tautinės S-gos Bostono skyr. 
pirmininkas, grįžo po operacijos 
į namus ir čia daktaro priežiū
roj sveiksta.

Tu mo-Va ižga nio Akad emi ja 
gegužės 4 dieną

. Tumo Vaižganto 25 metų mir- 
ies sukakties akademija įvyks

ne balandžio 27 d. kaip anksčiau 
buvo rašyta, bet gegužės 4 d.
Taut. S-gos namuose.

SANTAROS-ŠVIESOS
FEDERACIJOS

ĮSTEIGIMO
PASKELBIMAS

1957 metų lapkričio mėn. 15 
d. įsikūrusi Santaros-Šviesos Fe
deracija ir išsirinkusi Federaci
jos Valdybą kreipiasi į lietuvišką 
visuomenę ir lietuvius akademi
kus :

Šiuo metu, kada pasaulis turi 
pasirinkti arba laisvą žmogų, iš
augusį humanistiniuose vaka
ruose arba pavergtą žmogų su
formuotą bolševikiniuose rytuo
se, humanizmo idėjų ryškinimas 
ir aiškus lietuviško jaunimo už
siangažavimas už laisvą žmogų 
yra būtinas.

šiuo metu, kada pasaulis turi 
pasirinkti arba vakarų demokra

tiją arba bolševikinę diktatūrą 
lietuviai akademikai įsijungę į 
Santaros-Šviesos Federaciją pa
sisako už tokią politinę demo
kratiją, kuri turi aiškų liberalinį 
turinį ir kurioje ne tiktai yra iš
reiškiama daugumos valia, bet 
taip pat yra gerbiamos mažumos 
teisės.

Šiuo metu, kada lietuvių tauta 
yra atsidūrusi kritiškoje būklėje 
ir kada vakarų pasaulio neryžgk 
tingumas stato lietuvių taut^^ 
pavojun būti sunaikintai, lietu
viai akademikai užsienyje, įsi
jungę į Santaros-Šviesos Fede
raciją, siekia išlaikyti lietuvišku
mą ir visais galimais būdais pri
sidėti prie mūsų tautos laisvini
mo darbų.

Šiuo metu kada lietuviai iš
blaškyti po visą pasaulį ieško 
galimybių bendrinei kultūrinei 
ir visuomeninei veiklai, lietuviai 
akademikai suprasdami jėgų tel
kimo svarbą lietuviškos išeivi
jos kultūriniame ir visuomeni
niame gyvenime ir matydami or
ganizuoto branduolio būtinumą, 
laisvojo žmogaus kelią pasirin
kusios lietuvių jaunesniosios 
kartos tarpe steigia Santaros^^ 
Šviesos Federaciją.

Už žmogų, laisvę ir tėvynę
Santaros-Šviesos 

Federacijos Valdyba

Mes daug pinigų išleidžia
me sveikatos ir gyvybės ap- 
draudai. Kodėl neapdrausti 
lietuvybę ir tam reikalui pa
skirti per savaitę 192 cen
tus. Ir tau tereikės mokėti 
tik vienus metus, o apdrau
da galios visam amžiui.

Juozas Butvilą

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

LOUISV1LLE TITLE
INSURANCE COMPANY

Standard Building MAin 1-2075

tytis po porą valandų kasdien. 
Ponia Eleonora Rooseveltienė

apie tą žydų gyvenimą rašo su

KEPALAITĖS IŠRAIŠKOS 
ŠOKIŲ KONCERTAS

įvyks gegužės 11 d. 8 vai. vak. 
New England Mutual Hali salė
je.

Jos koncertai su pasisekimu 
praėjo Kanadoj, Waterbury, 
New Yorke. Ypač gerai jos kon
certus įvertino Australijos spau
da. Mat, ji nesenai yra persikė
lusi gyventi iš Australijos į Ka

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

3802 WEST 25th STREET SH 1-5511

žydas ir todėl nesą galima tikė
ti, kad komunistai būtų antise- nadą. Koncertui biletai gaunami 
mitai. Net jo sūnus, kuris žuvęs'pas p. Kulbokienę, Lith. Furni- GREETINGS and BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons 
F r o m✓

CLEVELAND TOOL AND DIE 
COMPANY

1643 Eddy Road LI 1-4040

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

SUPERIOR REALTY CO.

10311 Superior Avenue Call CE 1-0304

Greetings to Our Friends and Patrons For a Pleasant Holiday

SAM WOLKOV JEVVELERS

JAV aviacijos sprausminis tankas, be sustojimo nuskrido iš Tokiu į Azorų salas, padarydamas 
10,228 mylias, jis norėjo pasiekti net Madridą, bet dėl nepalankaus vėjo išnaudojo perdaug ku

ro ir pasitenkino šia įdomia kelione.

6428 St. Clair Avenue UT 1-0365

rb
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A . rz I 1VT' 4 IOldo stovykla» kur spalvingos 
.2 V BA -ŽY.A • skautų uniformos ir sodriais1

; miškais apaugę Catskill kalnai
U sudaro nepaprastai gražius vaiz-

! dus. Be to, bus rodoma skautų
Argentina turi gražiausi sl,orto ,švc"tė' i'Jkusi Worceste-

kruklį pasauly. Jis yra Argenti- s1kaut« v,yčl? suvažiav.mas
, „ . . vvaterbury, lojalumo paradasnos šiaurėje, Ignarų upeje, ir J H. 4. i xx- New Yorke, pr. vasaros vil-krenta iš 52 metrų aukščio. | . . , ., kinkų stovykla Paneriai , New

o * Yorko skautų-skaučiu sueigos irSutemus Argentinos sostinėje ... f . . ' „ ,» Įvairus parengimai, N. Y. skau-iuenos Aires automobiliai va- r . , . ...
žiuoja su sumažinta šviesa, kaip tų tėvų-rėmėjų komiteto darbai,
T... . . v. N. Y. skautu vyčių oktetas, tau-JAV vartojama mašinų pasta-. . . v . . ‘ x. . . . _ _ , tunu šokių grupe ir kt.čius gatves šone trumpam laikui. ‘ , ... ., Po filmos p. Matulaitienės va-

< <• : ao dovaujama tautinių šokių grupė
.... . ... • .... 1 pasoks keletą šokiu. Po progra-milijonai galvijų ir lo milijonų F , v /. . . / *mos bus šokiai, grojant Romo jų prieauglio. .„ Butrimo orkestrui.

. .. . . * • - įėjimo mokestis uniformuo-
... ... ... . tiems skautams ir skautėms —pmimo veikia tokie įstatymai,' . . ..... . . . . ..... aO c., visiems kitiems — $1.50.kad mažu įmonių savininkai be- T p ,‘.. - . ... n Veiks valgiu bufetas,veik nepajėgus jų samdyti. Pa- f

vyzdžiui, ' tarnautojui susirgus New Yorko ir apylinkių visuo- 
jam reikia mokėti pilnų algų per menė- ypatingai jaunimas, kvie- 
tris mėnesius. Norėdamas jį at- ®*am’ atsilankyti, 
leisti, darbdavys turi jį kompen
suoti. O kino savininkai yra įpa
reigoti samdyti muzikantus,' 
nors jų pastatymams jie visai 
įereikalingi, kad tuo būdu duotų

DARIAUS-GIRĖNO 
PAMINKLO STATYMAS 

IR AUKOS

LB INFORMACIJA
LB Clevelando Apylinkės val

dyba, balandžio 20 d. 11 vai 30 
min šaukia apylinkės susirinki
mų lietuvių salėje. Darbų tvar
koje: veiklos gairės, piniginiai 
reikalai, metinė sųmata, lietuvių 
namų įsigijimo naujas projek
tas, LB Tarybos ir PLB Seimo 
atstovų rinkimai ir kiti įvairūs,
su apylinkė susiję, reikalai.

*
Solidarumo mokesčio rinkimas

skelbiamas nuo balandžio 15 d. 
iki gegužės 31 d. Visus kviečia
me būti nuoširdžiais bendruome
nės rėmėjais ir ugdytojais. Su
simokėkime laiku so-lidarumo

Apylinkės Valdyba priėmė 
naujų ir originalų planų, visiems 
lengvai įgyvendinamų, kad per 
neilgų laikų būtų galima įsigyti 
lietuvių namus. Tas klausimas 
dar bus nagrinėjamas apylinkės 
susirinkime balandžio 20 d.

Neolituanų pobūvis
įvyks gegužės mėn. 3 d. Sachsen- 
heim salėje. Įėjimas tik su pa
kvietimais, kuriais reikia iš ank
sto pasirūpinti. Jie gaunami pas 
visus korporantus. Norintieji 
pakvietimų gauti skambina p. 
Gaškai — CE 1-8276. /

Neolituanų juniorų sueiga
balandžio mėn. 13 d. įvyko p. 
Gasparaičių namuose. Paskaitų 
skaitė Birutė Smetonienė, o ak
tualiais klausimais pašnekesį ve
dė C. Modestavičius. Po sueigos

mokestį. Jei kas nors nebūtų se-^uvo pasivaišinta ir pasilinks- 
niūno atlankytas, suraskite Jūs minta, 
patys — solidarumo mokestį pri
ima kiekvienas apylinkės valdy
bos narys.

♦
Kostas Žukas, kiekvienų sek

madienį po pamaldų, šv. Jurgio 
Kaip jau buvo pranešta, kad parapijos salėje, priima iš mo- 

darbų esantiems be angažemento Paminklo Komitetas yra pasira- kėtojų solidarumo mokestį. Dir- 
muzikantams. Tiesa, tas šiek tiek šęs sutartį su kontraktorium bantieji už metus moka $2.00 ir 
primena JAV, kur yra teatrams statybų pradėti kovo mėn., bet 50 c. šalpos reikalams, iš viso 
patalpos, kurių neišnuomosi be;dėl žiemos blogo oro, nesuspėta $2.50, o nedirbantieji — $1.00 
muzikantų, nors jie numatytam dirbtuvėse pagaminti visų reik- , ir šalpai 50 c. viso $1.50. Atliki- 
pastatymui visai nereikalingi.! menų, todėl statybos pradžia me savo tautinę pareigų. 
Išnuomojamų patalpų savinin- atidėta iki balandžio mėn. *
kai Ttų-i sutartį su muzikantų1 Aukos paminklo statymui dar LB Tarybos ir PLB Seimo at-
unijomis. reikalingos ir prašome jas siųs- stovų rinkimai įvyks balandžio

--------- ti: DARIUS GIRĖNAS MONU- 27 d. lietuvių salėje. Laiko nebe-
•vr " T < 4 - MENT FUND, iždininko adresu,1 daug liko. Pagal LB Centro Val-

Y O IV Mr. P. J. Montvila, 85-66 — 98th dybos ir LB Vyr. Rinkimų Ko
cr UITI’ VYK IRAS Street, Woddhaven 21, N. Y. f misijos patvarkymus balsuoti
SRAIJ1V VAKAK. b I Brooklyniečių aukos: Moterų galės tik tas lietuvis, kuris yra

Šį šeštadienį, balandžio 19 d., Vienybė $25.00; po $10.00 — Mo- sumokėjęs solidarumo mokestį 
7 vai. Apreiškimo parapijos sa- terų Auxiliary Klubas, Maspeth, už 1957 m. ir susimokės už 1958 
Įėję, Brooklyne, New Yorko ir Juozas Garšva; po $5.00 — m.
skautų tėvų-rėmėjų komitetas T. P. Pusninkas, P. Strolis, Ur-i
rengia jaunimo vakarų. Progra-įšulė šušienė, Dr. V. Avižonis ir!kuopa> gLA 236 kuopa. Po $5.00 
moję bus rodoma spalvota filmą V. Beleckas; po $2.00 — A. Ver-|_ §LA 173 kuopa, J. Vitkūnas, 
iš Nevv Yorko skautų-skaučiu, byla ir S. Kazlauskas; po $1.00 p j Labanauskas, O. švedaitė
gyvenimo. Filmų susuko Geri-į— A. Kulis, p. Svilainiai ir Mrs. 
mantas Penikas. Filmos garso Akelis.
efektais rūpinosi Leonas Karma-i Aukos iš kitur: Mrs. Agnės 
žinąs, o meniškai filmų apipavi- Qįijs (Stasio Girėno sesutė) — 
dalino Algis Eidukevičius. j $100.09. Po $10.00 — Rūta Lee

Pagrindinę filmos dalį sudaro Kilmonytė, S. Zasitis, SLA 40-ta 
praėjusios vasaros Vydūno var- kuopa, SLA 23 kuopa, SLA 352

štaupai Clevelande
Kazys štaupas su žmona par

vyko iš Floridos vasarai į Cleve- 
landų. Parsiskubino anksti pa
vasarį, nes p. štaupienės duktė 
pažadėjo jai dar vienų anūkų.

Štaupai turi savo didelį namų 
Gulfporte, Fla., St. Petersburgo 
priemiestyje.

Detroito skautai dėkoja
Baltijos tunto vardu širdingai 

dėkoju Clevelando Skautų Tėvų 
Komitetui, tėveliams bei mamy
tėms, už rūpestį, nakvynę ir lie
tuviškų širdį, kurių pajutome 
pas Jus būdami.

Ps. inž. Algirdas Manvydas, 
Baltijos Tunto Tuntininkas

Lauko teniso žaidėjų žiniai
Šį sekmadienį, balandžio mėn. 

20 d. 3 vai. p. p., Dundurų bu
te — 1346 E. 66 St. įvyks LSK 
"Žaibas” lauko teniso sekcijos 
susirinkimas. Sekcijos nariai, 
visi lauko teniso mėgėjai ir no
rintieji teniso išmokti, kviečia
mi susirinkiman atsilankyti.

N. Plechavičius, 
Sekcijos vadovas

CLEVELANDO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

TĖVŲ KOMITETAS

RENGIA

GRANDINĖLĖS PENKMEČIO VAKARĄ

PAVASARIO ŽIEDAS
PROGRAMĄ ATLIKS DAINININKAS VERIKAITIS, MUZ.

GAILEVIČIUS IR GRANDINSLĖ.

Geri namai
Vienos šeimos, 6 kamb., labai 

geroje vietoje, vidury East Cle
velando. Didelis sklypas. Tiktai 
$13,000.

*
Dviejų šeimų, po 5 kamb. Ga

so šildymas. Tiktai $15,00.
Šaukie: M. Blynas, Ll 1-6613 

arba
Betty llansen biure UL 1-6150
i|iiiiiiiii'i|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniK:iii>MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi

JUOZO KAMAICIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE, 
12915 St. Clair Avė.

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

Siuntimui į Europų duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus be mokės-v •
CIO.

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

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

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo 
ir dekoravimo darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai 

677 E. 128th St. Tel. MU 1 8368
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- $2.00.
Lietuvių Veteranų Sąjungos 

Ramovės Baltimorės skyriaus 
per M. Šimkų pravesta rinkliava.
Po $5.00: K. Jančas, V. J. Mate- 
kūnas, J. Gudauskas, E. Dizaitis,
M. Šidlauskas. Po $2.00 — J.
Austrą, J. Kazakevičius, J. Nau- 
dūnas, K. Bradūnas, H. Arma- 
nas, Birutė Astašauskaitė. Po 
$1.50 — N. L. E. ir M. Šimkus.
Po $1.00__S. Malkelis, J. Ližai
tis, Nolius, V. Valeika, J. Ankus,
J. Vereckūnas, Krakaitis, Gu
dauskas, Jakubauskas, Karotas,
Sližys, Kanauka, S. Kelpša, K.
Stupuras, J. Gailevičius, B. Ka- Dviejų šeimų namas
linauskienė, D. Lazaitis, V. Mi- gražiame Bratenahl rajone. Di- 
kalonis ir Bayutas. delis sklypas. Per abu butus yra

Už čia paskelbtas aukas vi-, 11 kambarių, 
denis aukojusiems nuoširdžiai Po 5 vai. šaukti telefonu PO 
dėkojame. ' 1-5614. <«>

Dainos choras
balandžio mėn. 20 d., sekmadie-

(nį, Mrs. A. Mack'namuose —
17724 Grovewood Avė., rengia 
card party. Užkandžiai ir dova
nos prie staliukų. Pradžia 3 vai., 
įžanga $1.00.

Visus kviečia atsilankyti ren
gimo komisija. (31)

I. J. S AM A S JEV/ELER

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

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-39G9. Bute; VVA 1-2354

Clevelando miesto mayoras A. J. Celebrezze, palaikus gyvus ry
šius su Clevelando tautinėmis grupėmis, kandidatuoja į Ohio 
s gubernatorius.

■ Jk AZ/

I

DĖMESIO!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
900 LITERARY ROAD, CLEVELAND 13, OII1O 

TEL. TOwer 1-1461
Siunčia j Lietuvę ir j Rusiją — drabužiams medžiagą, odas, 

avalynę, maistą ir kita.

GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOTAS.

Siuntinių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, apmokamos 
čia pas mus, vietoje. -

Žmones, gyvenę už Clevelando ribų, gali siųsti mums savo siun
čiamus daiktus paštu, pridėję daiktų sąrašą ir adresą, kam siuntinys 
turi būti pasiųstas. O mes, paruošę siuntinį, išsiunčiame jį adresatui.

Pastaba: Idant negaišti miesto krautuvės^ renkantis ir perkant 
tekstilės medžiagas ar odas siuntiniams, siuntėjai gali rasti ir pasi
rinkti gerų, ypač eilutėms ir apsiaustams tinkamų tekstilės medžiagų 
ir odų mūsų įstaigoje ir dargi žemesnėmis kainomis negu kur kitur.

Lietuviams — lietuviškas patarnavimas.

Darbo valandos:
Kasdien 9-9 vai.; šeštadieniais 9-7 vai.; 
sekmadieniais užmiesty gyvenantiems 1-5 vai.

"j,4b4. a. a.i S32C

r

mm

Studentų žiniai
Clevelando Studentų Skyriaus 

Valdyba praneša, kad balandžio 
26-27 d.d. Philadelphijoj įvyks 
Studijų Dienos, kuriose skyriaus 
nariai kviečiami gausiai daly
vauti. Dėl platesnių informacijų 
kreiptis į kol. I). Staniškį, telef. 
GL 1-3187.

Clevelando "Ąžuolai” ir jaunieji 
akordionistai

TURIME JUMS GERŲ NAMU/

ypatingai Eddy — St. Clair rajone.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

Juozą Mikonį,

RAY NAUSNER REALTY 

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

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiaųdien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotų humoro-kritikos žurnalų

PELĖDĄ
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 VVallace Avė. S„ 

VVelland, Ont., Canada.

* » Medžio Drožiniai Gimtajam
Kraštui Atsiminti*4
Igno Končiaus albumas 

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
liaunama pas knygų platintojus ir pas leidėjų:

L. J. Končius, 534 Broadway, So. Boston 27, Mass. 
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai. 

Kaina $5.00
3»

per Atvelykį, balandžio 13 d. 
vyksta į Akronų koncertuoti Lie-1 
tuvos Nepriklausomybės minė
jime, kuris įvyks šv. Petro para
pijos salėje — 1414 East Avė., 
2 vai. po pietų.

Pirmųjų koncerto dalį išpildys 1 
40 asmenų orkestras iš Akrono, I 
kuriam priklauso ir lietuvis Do- 
vidas.

Clevelando ”ĄžuoIų” ir J. Kazėno 
mokiniuc

koncertas ruošiamas Balfo š. m. 
gegužės 4 d. 5 vai. po pietų, šv. 
Jurgio parapijos salėje. Numato
ma, kad šiemet didesnę koncerto 
dalį išpildys "Ąžuolai”. Kviečia
me norinčius prisidėti prie pro
gramos išpildymo.
lllllllllllllllllllllllllilIlIlIligilIhlRLRIRlII

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžiui 
įpyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 SL 
Cleveland 8, Ohio
Telef.: U 1-5466
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PRANEŠAMA...
NAT1ONWIDE’S

naujas
ŠEIMOS

DRAUDIMAS
Vienas gyvybės, draudimas pa

dengia visų jiūsų šeimų... net 
automatiškai kiekvienų naujai 
prisidėjusį (jo !4 amžiaus die- 

NE KIEK NEPADIDĖJANT
už mokamų vienų draudimų!

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas
SK 1-2183

MIMBlitttBMUINimitttL IIIIM UI! 2.3.

Ar įstojai į

VILTIES 
draugijų?

Mes kepame visokius pyragus, lietuviškų 
duonų, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

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

1401 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausių vynų, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus a būsit patenkinti

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

v)KLSO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

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

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

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija, visus lietuvius ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi 
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia tclevfzijos apa
ratas. Penktadieniais veikiu lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delbi E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Ąvenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Street KE 1-777®
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THE FIELD

TAUTINIAM KONGRESUI BESIRUOŠIANT (2)

BENDRINĖS ORGANIZACIJOS
Keli posmai apie Amerikos Lietuvių Tarybą

JONAS PAPLĖNAS

Tautiniame Kongrese iškilsi nizacija, sudaryta tikslu jungti 
vadinamųjų bendriniu organiza- Amerikos lietuvius kovai už Lie-

tedakcijog r administracijų* adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Telefonas: HEnderson
ei,jų klausimas.

Kas jos yra? Apskritai, ben
driniu mūsų organizacijų kate
gorijai tektų priskirti visus vi-

tuvos laisvę, ne vienu savo mos
tu pagilino ne tik Amerikos, bet 
viso pasaulio lietuvių skilimą, 
paneigė N. Lietuvos diplomati-

r finoje vietoje visad stačiau
žmogųIII

Pasikalbėjimas su LE premijos laureatu 
Marium Katiliškiu

Geriausio šių metu grožinės /'Paskendusi vasara”. Vėliau ir 
literatūros veikalo, romano "Miš- J. Aisčio ir B. Brazdžionio ši no- 
kais ateina ruduo” autorius, ra- vėlė buvo pripažinta geriausia 
šytojas Marius Katiliškis, laimė- iš mano parašytu. Jeigu atsime- 
jęs už jį Lietuviu Enciklopedijos nate, šio konkurso komisija ne
literatūrinę premiją, atsako j rado nė vienos pirmosios premi- 
keletą mūsų korespondento pa- jos vertos novelės, nors jame da- 
tiektų klausimu. Jo atsakymais! ly va vo tikrai daug mūsų žinomu 
čia pasidaliname su skaitytojais, rašytoju. Taipgi antroji ir tre-

4 i-4 ' čioji premijos teko gana silp-— Kada pradėjote savo lite- . , . .
„„4.-. • i : o I niems kūriniams.ra t urme karjerą?

Pradėjau rašyti gana jau- — Atsimename Jus Vokieti
nąs, eidamas šešioliktus metus, joje už "Prasilenkimo valandą” 
Mano pirmieji du eilėraščiai tais laimėjusį L. Paštininku suorga-

kiu, kaip "buitis”, žmogus gy
vena ir apartamentuose ir kai
miečio sodyboje'SU visais pakly
dimais ir nežinojimais. Aš visa
da, tiek "Prasilenkimo valando
je”, tiek "Užuovėjoje”, tiek ir 
"Miškais ateina ruduo” pirmoje 
vietoje stačiau žmogų. Toki, ku- 
ris nesitenkina kasdienine ruti
na, o iešk
visu savo klaidų, savo nežinoji
mo... Gi ir tos jo klaidos yra

suomeninius junginius, telkiau-i nių institucijų esmę, ignoravo 
čius įvairių įsitikinimų lietuvius 1 kompetentingų kongresų ir kon- 
ii\ besirūpinančius visiems lietu- ferencijų direktyvas dėl visuo- 
viams bendrais reikalais, čia,1 menės suaukotų lėšų naudojimo,
JAV-se, tuo vardu vadiname atsisakė remti jaunimo pastan-

<• $. .• / z.

Amerikos Lietuvių Tarybą gas Jungtinių Tautų ir JAV in-i 
(ALT), Bendrą Amerikos Lietu- stitucijose Lietuvos bylos reika- 
vių Fondą (BALE) ir Amerikos lu ir 1.1, ir 1.1.
Lietuvių Bendruomenę (ALB).

,v . , .v Jų seniausia — Amerikos Lic 
savęs įssisakymo iSiUlvia Taly|)a _ atsil.a(|() 194Q 

m. rudenį (iki 1941 m. ji vadi
. . .. . . , nosį Lietuvai Gelbėti Taryba)jo egzistencijos, jo gyvenimo da-j , • .... . . .. ,J ’ •’ b* kai politinės Amerikos lietuviu

llS. __ . v . , . .sroves ryžosi organizuotai ir vie-
— Kokias idėjas norėjote iš- ningai gelbėti Lietuvą iš sovieti-

kelti .savo paskutiniajame pre- nės okupacijos. Vieningumo id< 
mijuotame romane "Miškais *a J°je betgi greitai išblėso. Kai 
ateina ruduo”? (kurie ALTo veikėjai nustūmė į

— Norėjau parodyti tolimą anto> victl» koVi> dėI Lietuvos 
Lietuvos užkampį ir pasakyti, la,svės- 0 savo smaigalius 
kad žmoniu.ir ten esama. Be jo- ""kreipė į vieną AI,To narį — į 
kio skirtumo, kaip jie apsirengę ta"tl"'‘ s,'ovę. Prasidėjo arši ko- 
ar kaip gyvena. Ta knyga laivo va’ t il\, deja, ne dėl Lietuvos 
skirta žmogui, o ne gamtai, kaip ateities, bet dėl jos praeities.
daugelis galvoja, žmogui, kuris1 šmeižtų ir neapykantos lydi- 
ieško ir kovoja. Jo aistros ir šie- nia b°va dėl praeities tiek įsi- 
kimai yra nė kiek nemenkesni t aistrino, kad tautinė srovė buvo 

o •! • «- 4.., • ! už tu kurie gvvena ištaiginguo- priversta iš larybos pasitrauk-
se apartamentuose. Duoti žmo-į’1- U ll m. vasarą įkūrusi Lietu- 
gaus paveikslą gamtos alsavimo va’ Vaduoti Sąjungą, tautinė 
fone. srovė per ją atliko visą grandinę

reikšmingų darbų Lietuvos la- 
Kokie yra Jūsų artimosios Lui.

1918 m. rudenį tautinė srovė, 
Jau atidaviau leidėjui savo — ir vėl to paties vienybės mo- 

į naująją knygą "lšklydusiems tvvo skatinama ir mūsų pačių iš 
saulėtekio". Ten aprašomi lietu-, Vokietijos stovyklų raginama, 

—- Kada atsirado mintis jau vių karių pergyvenimai Antrojogrįžo į ALTą.
las man visuomet darė didelį Amerikoje išleistai "Užuovėjai”? Pasaulinio karo metu. Jeigu die- Per ilga butų dėstyti, kaip il-
įspūdi ir tiesiog traukė rašyti.| __ Tą knygą pradėjau rašyti vai leis dar Įgyventi ir laikys 1 gai grupinės aistros ALTe buvo

;n pasiunčiau savo, Ereiburge 1949 metais. Tenai rnane sveiką, planuoju toliau apvaldomos bent tiek, kad jos 
įkurtą novelę "Ig- i buvo beveik užbaigti skyriai! vyatyti ”Miškais ateina ruduo" neišeidavo ui jo durų, ir kaip 
a’,••s". Redaktorius p’Miške” ir "Vasaros ugnys". I temtb knyga turėtų būti pir- jos ilgainiui viš augo. Netruko, 
g; žine- -u ilgiau- moji trilogijos dalis — Petras žinoma, atsirasti ir aistros vai-

\ ten tik ' — Daugelio kritikų Jūs esate Doveika. Antroji būtų Monika, siu.
mane vadinainas buitiniu rašytoju. Ar o trečioji —Tilius. —r. Bendrinė JAV lietuvių orga-

ale patenkintas šitokiu savo

pačiais metais ir buvo atspaus
dinti (1981). Siunčiau ir dau-' 
giau, bet jau nebespausdino.
Nugąsdinau redaktorius ir turi
niu ir forma. Tada pradėjau pro- i- i. . ,. , apyskaites ir noveles buvo para-za. 19*?^ metais uz feljetoną Ne-..........; , i v,, i,,. . • sytos grynai blaškymosi ir ne-linksmos Velykos’ gavau ir pir- 4l, , •... turėjimo žemes po savo kom pe-mąjį, mano to meto akimis, ga
na stambų honorarą — 32 litus.
Atspausdino "Ūkininko Patarė
jas”. šalia ”Ū. P.” rašiau vaizde
lius į "Trimitą” ir "Jaunąją Kar
tą”.

"Naujosios Romuvos” žurna-

1933 meu .. 
per savaitę 
niaus meilė _
J. Keliuotis ją g: v 
siu laišku ir pastab 
tas faktas, kad grąžina, 
gerokai sujaudino. Buvau tv.b ei 
nusprendęs neberašyti. Tačiau,

nizuotą skaitytojų literatūrinę 
premiją. Kokios esate nuomonės 
apie šią savo Lnv<»u?

riode. Ji buvo sudaryta iš dau
gelio jau progomis periodikoje ateities užsimojimai? 
spausdintų dalykėlių, neturint j
progos jų pataisyti. Tegu vel
niai . . . Dabar net nesmagu ..

r vbos klasifikavimu?
— Man dažnai visa tai girdint,kada kūrinėlį parodžiau savo li-1 

teratūros mokytojui Ben. Rut- d* pati buities ivoka pasidaro 
kūnui, jis pats padėjo man jį nebesuprantama. Lyg buityje 
apibraukyti, ir vaizdelis tais pa- i nebūtų žmogau: . Jeigu buitimi 
čiais metais "N. R.” buvo iš- suprantama tik ūkio apyvokos 
spausdintas. darbai — savęs buitiniu nelai-

. . , <T ... kau. Juk kaime žmogus gyvena
— Gerai atsimenu Naujojoje' . . . , . i • 4, Ivgiai taip, kaip mieste: su vi-Romuvoje' išspausdinta ir dau-1__. •. , ,•’ 1 1 somis ydomis, aistromis ir krau-gelio tuo metu diskutuotą Jūsų 

apysaką "Senis ir auksas”. Kaip 
ją sukūrėte, ir ar tai nebuvo gė

jų. Tegul man paaiškina: kas 
yra buitis? . . . žmogaus gyveni
mas negali būti saistomas jo gy- 

i-.aus.as Jūsų Lietuvoje gyvento! mifja yieta ar tokiu posa_ 
laikotarpio kūrinys?

— "Senio ir aukso” idėja ma
ne persekiojo gana ilgą laiką. Ji Į 
buvo išspausdinta 1939, metais.
Aš pats geriausiais to meto savo 
kūriniais laikyčiau "Skarą" ir 
"Senojo kareivio sugrįžimą”.
Tuo vardu pavadinau ir patį pir
mąjį novelių-apysakų rinkinį, 
atiduotą spaudai 1944 metais.

— Norėtųsi išgirsti ir dar ke
letą sakinių apie Jūsų literatū
rinius darbus Lietuvoje.

__ Po 1939 metų sekė keletas
nedarbingų metų. Jūs žinote: 
karai, okupaiijos ir visa kita . . .
1911 metais paruošiau ir atida
viau spaudai jau minėtą rinkinį 

įkupai ijos ir visa kita ... 
č ais metais buvo planuo-

METROPOLITAN OPERA
PUBLIC HALI ® APPJL 21 to 27

Apr. 21—Eugene Onegin Apr. 25—Barbei* of Seville
Apr. 22—Madarna Butterrley Mat. 2G Don Giovanni 
Apr. 23—Samson et Dalila Eve. 26—Otelio
Apr. 24—Aida Mal. 27—Eaust

TICKETS $1, $3, $4, $5, $6, $7, $8 — NO TAX

NORTHERN OHIO OPERA R()X OFFICE 
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kar 
Tai 
iii n 
cha 
kul

ti Neve/.io aimana- 
turėjo tilpti ir mano 

v iesiaplaukė čigonė".
— Ko\iz mis apysto omis pra

dėjote liteiati rinį darbą tremty-

-- Pirmieji tremtyje atspaus
dinti kūriniai buvo "Nelaimė” ir 
"Epizodas”. Tais pačiais metais 
pasiunčiau novelę i "Aidu” lite
ra įni i ’kursa

M -v

: Ą

•
— Toje vietoje ka’p tik ir no

rėčiau paklausti: ką Jūs galvo
jate apie daugeli trmtvje su
rengtų literatūrinių konkursų?

— Tiesą sakant, visais jais
esu gerokai nusivylęs. "Aidų” Vaizdo užpakaly 12 pėdų aliuminijaus balionas, kuris bus naudojamas naujai projektuojamam 
konkursas ir buvo vienintelis, JAV satelite. Jupiter raketa jį iškels nepripūstą, po to jis automatiškai prisipūs ir skris apie 
kuriame dalyvavau t>u novele žemę. Jo amžius bus labai trumpas, bet švies kaip pirmos rūšies žvaigždė.

Didelės tai negerovės, ir jų 
šaknys slypi giliai. Organizacijos 
struktūra yra pasenusi. Kai 
ALTas buvo sudaromas, ne da
barties masė buvo jo užnugary
je. Ir- ne tik kiekybine, bet ir ko
šiame krašte. Aktyvųjį elementą 
šiandieną nepajėgia reprezentuo 
ti Lietuvos laisvinimo aktyvo 
šiame krašte. Aktyvųjį elementą 
ji ignoruoja. Drauge ji ignoruo
ja naujas idėjas ir naujus kovos 
metodus.

Struktūros minusus didina au- 
tarkinis tarybos vykdomojo or
gano tvarkymasis, jo vyriausių
jų veikėjų nekintamumas ir kai 
kurių jos viešpačių alergiškumas 
kitų įsitikinimų lietuviui.

Jei būtume nuomonės, kad vi
sus JAV lietuvius atstovaujan
čio organo nfuims nereikia, — 
urėtume į visu tai tik ranka nu

moti: žinokitės, jei nenorite ben
dro darbo sutartinai dirbti!

Vaizdai iš Čekoslovakijos pasienio. Tokiomis vielų tvoromis ko
munistai visur atsitvėrę nuo laisvojo pasaulio, o vienok šaukia, 

kad pas juos visi gyvena laisvėje.

VILTYS IR REALYBĖ
Vakarų valstybių sostinėse, Įgyvendintas santykių su nor- 

spaudoje ir net 1955 metais įvy- mavimas, nes tai prieštarautų 
kusioje garsioje Ženevos "4 di- jos pagrindiniams tikslams, 
džiųjų” konferencijoje buvo Maskvos grasinimai karu yra 
svarstytas Gaitskelio (Anglijos) pilni propagandos, nes JAV yra 
planas dėl neutralios zonos Vid. perdaug tvirta, kad prieš ją so- 
Europoje. Tas planas vėliau bu- vietai pradėtų karą. Jį Maskva 

organas7eika'lingaš’šiandieną7oįv° lyg jr užmirštas, tačiau pra- pradėtų tik tada, jei visu 100% 
•itcilvie vili būti dar reikalin- eltą ruden! «11S vel lskdo» tlk butų užtikrinta, kad artimiausiu
gesnis, - turėtume pasvarstyti, ba5 Uu su Ra')aekio (Le'lkiJos» laiku Pasieks Persvari» technikos 
kaip jam grąžinti jo orumų ir etlkete- , . , . „ . 1 srityje Todėl dabar ji ve.k.a,
kaip jam suteikti visu, Lietuvos , šlam p,anai dau* viato,s b,uv,° kad u» lalk^' Pavarg.ntų 
laisvės siekiančiu, lietuviu atsto-Havusl «Pauda t„0 reikalu kai- Vakarus ir suskaldytų sujungi- 

y ... ‘ bėjo žymus politikai, jį ypač rė- ninkus. Ir kol ji tai tęs,'mes bu
me Maskva. Jį atmetė NATO sirųe labai išpūstos komunisti- 

Natūraliausias kelias būtų — karinių pajėgų štabas, nes, gi- nės propagandos liudininkais, 
visuotini AI/I’o organų rinki- ijau jį panagrinėjus, išaiškėjo, Chruščiovo pasisakymai yra 
niai. Tepasisako visi, kam šis jog įvedus beatominę zoną Vid. nemaža pamoka, laimei, nedide- 
bendrinis organas rūpi. Europoje, laimėtoja išeitų vien liam skaičiui romantikų, kurie

Jei šis demokratinis rinkimų tik Maskva, kuri Europoje turi tebesvajojo, kad, Vid. Europoje 
kelias būtų nepriimtinas kai ku- konvenciniy ^nklM persvarą. įvedus "beatominę zoną”, pa- 
riems apie demokratiją daug kai- Atominių ginklų bazės Euro- vergtieji kraštai susilauks lais- 
bantiems, gal tektų tada ieškoti P°.ie yra svarbiausia Vakarų ap- vės "demokratinės evoliucijos"
kito reformos būdo, kuris bent sau«a nuo netikėtų Maskvos už- keliu, 
jau praplėstų atstovaujamųjų | l»uo|imų. Beatominė zona tik su-j 
skale ir įvestu naujų pozityvių "Ipnintų Vakarų sąjungininkus 
jėgų į ALTą? ’r duotų galimybę pirmauti Mas-

žyniaus pagerėjimo galima kvaL
būtu tikėtis — Tas Planas turė-i° leitl ir i V1S

’ \ , i .. tz dar teberuošiamą "didžiųjų"
(a) prap etus Vykdomąjį Ko’ konferenciją> Vykstant Rytų ir 

nu t ą ii . žmonių, Vakarų pažiūrų pasikeitimams
(b) įvec us paieigų ei imosl notomjs> laiškais, pareiškimais,

(lot.icijos) pnncipą ir buvQ vnDes> jog gaj farp kitų
(c) išgyvent mus iš j . bus ten išjudintos ir pavergtųjų

pi a ti os šeimynini jo vidurio bei Rytų Europos tautų 
reikalų vai ymą. problemos. Tačiau sovietinių

Jeigu ir šis kelias tradiciona- ”rinkimų” proga pasnkytoje kal
bamo šalininkams nebūtų priim- bQje Chruščiovas sudavė toms 
tinas ir jei nieko nauja nebūtų I yjjfsmūgį.
sugalvota, tada mums, regis, be- j.g afsjgak^ diskutuoti prez.
liktų dar viena galimybė ra_ Eisenhowerio pasiūlytą Vidurio
dikaliai persiorientuoti. h Europos situaciją pa-

žodis priklauso Tautiniam reikšdamas: "Jeigu kas nors

O jeigu manome, kad toksai

K. M. Juozas Šarūnas

Kongresui . . .

Greetings and Best Wishes

To You Ali
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.landytų jėga pakeisti socialisti
niuose kraštuose esamą santvar
ką, mes neliksime paprastais ste
bėtojais ir savo draugų nepalik
sime likimo malonei", o Wa- 
shingtono propoziciją pavadin
damas "skandalingu tarpvyriau
sybinių santykių pažeidimu".

Reiškia, Chruščiovas perspėja 
iš anksto, kad bet koks bandy
mas pakeisti santvarką sovietų 
valdomuose kraštuose iššauktų 
ginkluotą Maskvos intervenciją.

Tris svarbiausias problemas, 
urias vakariečiai galvojo dis- 

kutuoti būsimojoje konferenci- .
oje, Chruščiovas atmetė: 1) Vo- ’ ,l<los' saD<>s svajonės -

• ietijos sujungimo ir pavergtųjų !’ato*’,us. «aa'«"‘'<’mas oro kebu
Europos valstybių klausimą, 2) ,š savo k,en,° »>al8 arl,mus ir ,0’ 
nusiginklavimo problemą, spren- mins aiiniynus.
džiamą JT rėmuose ir 3) kontro
le iš oro.

Visai neįmanomos prielaidos, 
kad Maskva galvotų apie kokias 
nors nuolaidas, nes pagrindinis 
komunizmo tikslas nepasikeitė.
Visas pastangas ir priemones ji 
yra sukoncentravusi į viso pa
saulio pavergimą. Todėl ji nega
li sutikti su Vakarų propozici
jom, kuriomis pasaulyje būtų
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p a t s laikas

užsisakyti
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