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Sausis-January 15, 1953
Cleveland, Ohio

Sauja valdžiaV • Lietuviai Miko skautu «

ATEINA VALDYTI GERAI PASIRUOŠĖ. — LABAI REIKŠ
MINGAS GEN. BEDELL-SMITH PASKYRIMAS. — KOMISI
JA šaltajam karui vesti. — įsidėmėtinas truma- 

NO ĮSPĖJIMAS. ,

Ateinantį antradienį Jungti
nių Valstybių vairą ima į ran
kas naują valdžia. Nors dėl to 
niekas labai staigiai nepasikeis, 
bet nebėra jokių abejonių, kad 
ateina ne tik kiti žmonės, bet ir 
kita dvasia, kitoks "priėjimas 
prie reikalo”. Nauji vairininkai 
ateina visiškai susirikiavę di
džiajam darbui, netgi, galima 
sakyti, atlikę "generalines re
peticijas” pirmiesiems savo 
veiksmams: naujoji valdžia jau 
ne kartą posėdžiavo New Yorke.

Paskutinėmis laukimo dieno: 
mis didžiausio dėmesio susilaukė 
ypač du paskelbti ar numatyti 
paskyrimai. Vienas iš jų — ge
nerolo Bedell-Smitho paskyri
mas pirmuoju Valstybės Sekre
toriaus pavaduotoju, kitaip sa
kant, užsienių reikalų vicemi- 
nisteriu. Generolas yra senas 
naujojo prezidento bendradar
bis, buvęs jo štabo viršininkas 
Europos invazijos metu, vėliau 
trejus metus buvęs Jungtinių 
Valstybių ambasadorium Mask
voj ir dabar centrinės žvalgybos 
įstaigos viršininkų. Iš jp kny
gos, kurioje jis aprašė savo 
trejų metų viešėjimą Sovietijoj, 
matyti, kad tuos trejus metus 
jis ten .neužsimerkęs prabuvo. 
Tokio asmens paskyrimas vice- 
ministeriu prie J. F. Dulles, be 
abejo, yra labai reikšmingas.

O gal dar reikšmingesnis da
lykas yra kūrimas specialios 
komisijos, kurios uždavinys bus 
perorganizuoti "šaltojo karo 
strategiją”. Yra "Amerikos 
Balsas", yra "Psichologinės 
Strategijos Valdyba”, yra "Sa
vitarpinės Saugumo Pagalbos 
Administracija”, yra "Krašto 
Saugumo Taryba" ir dar visa 
eilė valstybinių ar pusiau vals
tybinių įstaigų bei organizacijų, 
kurios kiekviena savu būdu 
stengiasi atstumti komunistinio 
imperializmo pavojų. Bet di
džiausia nelaimė ir yra, kad jos 
tai daro "kiekviena savu būdu”. 
Pasigendama suderinimo, pasi
gendama planingumo visų tų 
įstaigų darbe ir politikoje.

Naujasis prezidentas dar rin
kiminėse kalbose yra ne kartą 
pabrėžęs, kad šitas reikalas tu
ri-būti pertvarkytas iš pagrin
dų. Ir štai, dabar jau sudaroma 

Ą speciali tam reikalui komisija, 
kuri, greičiausiai, po kiek laiko 
virs "vyriausiuoju šaltojo karo 
štabu”, nustatančiu ne tik visų 
"šaltojo karo" šakų planingą 
derinimą, bet ir vieningą, tikė
kimės — ir tikslingesnę jų veik
los politiką. šios komisijos pir
mininku skiriamas tVilliam H. 
Jacksonas iš Princetono, N. J., 
dabar New Yorko bankininkas, 
bet karo' metu buvęs generolo 
Bradley štabe žvalgybos sky
riaus viršininko1 pavaduotojas, 
o vėliau — gen. Badell-SmithO 
pavaduotojas centrinėje žvalgy-' 
bos įstaigoje, šios komisijos už
davinys bus kiek galima greičiau 
peržiūrėti visą dabartinę šalto
jo karo strategijos "mašineri
ją”, ir patiekti planą jai atitin
kamai perorganizuoti.

beveik kiekvienoje srityje 
naujoji valdžia yra pasiryžusi 

. daryti žymių permainų darbo 
metoduose ir net linkmėje. Bet 
šis ypatingas susirūpinimas 
tikslingiau sutvarkyti jėgas, nu-
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kreiptas prieš "raudonąjį tva
ną” teikia vilčių, kad viso pa
saulio, tad ir" lietuvių tautos li
kimo eigoje sausio 20 dieną 
prasideda naujas laikotarpis.

Neteisinga būtų užmiršti, kad 
šiam naujam laikotarpiui daug 
ką yra "parengusi ir ligšiolinė 
valdžia. Nors pykstame dėl 
"tūpčiojimų”, nors piktinamės 
dėl komunistams bei stačiai 
Maskvai palankių asmenų pri- 
lindimo j atsakingas vietas, bet 
turime pripažinti, kad ir ligšio
linė valdžia yra daug padariusi 
"raudonajam tvanui” sustabdy
ti. Kaip vienas iš ryškiausių 
dalykų, be abejo, visų atmintyje 
liks Trumano "atsisveikinimo 
žodis" Stalinui, kad jis įspėjo 
aną, jog iš karo negalima tikė
tis nieko kita, kaip tik "jūsų 
režimo ir jūsų krašto sunaiki
nimo”. čia pirmą kartą, nors 
kiek ir aplinkiniais žodžiais, ta
čiau gana atvirai buvo pasaky
ta, kad ginklavimosi srityje 
Jungtinės Valstybės yra jau 
įžengusios j naują laikotarpį, 
kuriame Hirosimą bei Ivošimą 
sunaikinusios atominės bombos 
beatrodo "nykštukai".

Daug sunkių klausimų ligšio-

MIESTAS, ŽINOMAS Iš FILMOS "PRIE SVETIMŲ PAKRAN
ČIŲ”. — KASDIEN APLANKĖ 8000 SVEČIŲ. — JAMBORĖJE 
MOŠŲ VĖLIAVA. — LIETUVIUS ATSTOVAVO SYDNĖ- 
JAUS LIETUVIAI SKAUTAI. — LIETUVIŲ TAUTODAILĖ 

IR LIETUVIAI SKAUTAI DĖMESIO CENTRE.

(Mūsų Australijos bendradarbis)

Prie svarbesnių šių metų pra
džios įvykių Australijoje tenka 
priskirti ties Parramatta vyks
tančią Pacific skautų Jamboree. 
(Parramatta garsi vieta iš Sa- 
rah Leander filmos "Prie sve
timų pakrančių”. Ši vieta ren
gėjų buvo parinkta pirmajam 
Ramiojo Vandenyno 
sąskrydžiui Sydnėjuje, 
šia dėl savo patogaus 
mo su pačių miestu.

Vos keturios mylios nuo šios

skautų 
greičiau- 
susisieki-

line valdžia perduoda naujajai, 
bet ji drauge perduoda nemaža 
ir priemonių jiems spręsti. Jeigu 
kraštas norėjo permainų, tai 
daugiausiai tik dėl to, kad tos 
priemonės būtų tikslingiau, 
tvarkingiau naudojamos. Atro
do, kad naujoji valdžia ateina 
"kaip tik su tokiu pasiryžimu, 
kuriam įvykdyti turi sukaupusi 
daug tinkamų jėgų ir yra gana 
rimtai pasiruošusi.

TAILIKA
VII ILTIIIE J IW

Vilties Draugijos namų pir
kimo proga mes gavome eilę, 
sveikinimų ir pažadų namų re
montą ir Dirvos redakcijos bei 
spaustuvės perkėlimą piniginiai 
paremti. Už sveikinimus ir pa
žadus širdingai dėkojame.

Eilė tautiečių, mūsų pastan
gas įvertindami, atsiuntė aukas 
arba įstojo į Vilties Draugiją.

Pirma šią savaitę auka buvo 
gauta iš J. Vedero, neseniai iš 
Los Angeles persikėlusio į Cle- 
veląndą. Jis paaukojo $5.00. To
liau buvo gauta $15.00 perlaida 
iš Petro Janulaičio, Chicagoje. 
Jis įstojo j Vilties Draugiją ir, 
dar namams paaukojo $5.00.

Iš Los Angeles, su maloniu 
laišku ir pasveikinimu, atsiliepė 
senas lietuvių veikėjas Vincen
tas Archis, " atsiųsdamas taip 
pat $5.00.

Į redakciją atsilankė cleve- 
landiečiams ir daugeliui kitų 
kolonijų lietuviams žinomas vei
kėjas J. Miščikas. Jis įteikė 
$20.00 auką Vilčiai ir pasakė, 
kad apie tai Dirvoje nereikia 
rašyti. Jis tą auką. duoda lin
kėdamas Draugijai ir laikraš
čiui geriausios sėkmės, žinau, 
kad tą J. Miščiko prašymą ne
išpildžiau, bet tai darau tik no
rėdamas iškelti, kad' clevelan- 
diečiaj Miščikai į kiekvieną 
gražų sumanymą ateina su di
delė talka. Juos sutiksi kiek
vienam lietuviškam parengime, 
sutiksi ten, kur reikią ką nors 
gero lietuvių vardu padaryti.'

Redakciją aplankė iš Toledo 
P. Jančiukas ir Vilties" namams 
taip pat-paliko penkinę.

Ręda.kciją aplankė ir senas 
clevelandietis, senas Dirvos bi
čiulis, nuolat perkąs Dirvoj 
laikraščius' ir knygas, Pijus Ku
bilius, Jis, taip palinkėjęs gerai 
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įsikurti naujoj pastogėj, 
mams paaukojo $6.00.

Savaitei baigiantis vienas 
velandietis — A. Pr. į Viltį įsto
jo su $50.00 įnašu. Pranas Prač- 
kys, clevelandietis, juokaudamas 
įteikė $5.00 sakydamas, kad juk 
reikia savai ”stubai”.

Vyt. Pašakarnis, atsiimadmas 
iš Dirvos spausdinius, $3.00 pa
liko ir Vilties namams.

Tai tiek šią savaitę pinigine 
auka mūsų darbą parėmusių. 
Mes tikime, kad į prašymą at
silieps ir daugiau mūsų nuo
širdžių draugų ir padės pirmuo
sius įsikūrimo rūpesčius nuga
lėti.

na-

cle-

metugarsios Parramatta, šiuo 
gyvena maždaug 11 tūkstančių 
skautų, atstovaujančių 15 kraš
tų iš įvairių Ramiojo Vandeny
no salų, iš Indokinijos, Malajų 
ir kitų vietų. •Pati stovykla, tiek 
savo plotu, tiek įrengimų gau
sumu, atrodo lyg būtų didžiulis 
palapinių miestas, o australiški 
eukaliptai kiek apsaugo stovyk
laujančius nuo vasaros kaitrų. 
Šia didžiulę skautų stovyklą kas
dien aplanko maždaug 8 tūks
tančiai žmonių, o nedarbo die
nomis lankytojų skaičius prašo
ka-40 tūkstančių.

Jūsų bendradarbis maloniai 
buvo nustebintas, kai tarp įvai
riausių vėliavų, pastebėjo plevė
suojant mūsų trispalvę. Tai 
Sydnėjaus 15 skautų reprezen
tacinės grupės stovykla.

Lietuvių skautų stovykla su
sideda iš 4 palapinių. į pačią 
stovyklą patenkama per medi
nius stilizuotus vartus, kurių 
viršuje iš šakų padarytas už
rašas — Lithuania — mumyse 
sukelia daug jausmų. Centrinė 
stovyklos dalį gudaro ant že
mės paaugštinimo iš plytelių 
išdėstyta Vytis su užrašais: 
Lietuva — ensclaved — 1940, ir 
— home svveet home. — Deši
nėje pusėje — Australijos her
bas su užrašu — Advance Aus- 
tralia —. Vienoje palapinių 
įruošta parodėlė — tautinės 
juostos, medžio raišiniai, kny-

y I L T I E S 
DRAUGIJOS 

NARIAI
Šią savaitę į Vilties Draugiją 

įstojo keturi nauji nariai ir įne
šė savo įnašus:
Janulaitis Petras, Chicago $10.00 
J. M., Cleveland ........... 20.00
A. Pr., Cleveland ........... 50.00
XX, St. Louis .............. 10.00

Vilties Draugijos narys St. 
Mačys .iš Clėvelando, Vilties 
Draugijos namo įsigijimo proga 
savo įnašą iš $10.00 padidino j 
$25.00.

Mes kviečiame visus bendra
minčius nedelsiant stoti į Vil
ties Draugiją ir savo. įnašu pa
dėti' stiprinti tautinės spaudos 
darbą. Kviečiame ir į Draugiją 
jau įstojusius, kurie išgali, savo 
įnašą, kajp padarė St. Mačys, 
padidinti. Centas prię cento, do
leris ..prie dolerio ir mes sudary
sime naujam darbui reįkaŲngas 
sąlygas. .
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Amerikos kariuomenės narsieji vyrai, išsirikiavę San Francisco uoste, atvykę iš Korėjos dalyvauti 
gen. Eisenhovverio įvesdinimo j prezidentus iškil mėse. Iš viso 96 kariai atstovauja kiekvieną JAV 

dalinį, kovojantį Korėjoj. Jie sudarys pagrindinę garbės sargybą.

gos...
Aplamai, lietuvių skautų sto

vykla daro labai skoningą ir 
gera įspūdį, o lietuviai skautai 
labai atakuojami autografų, me
džiotojų... Bendrai, Jamboree 
lankytojų nuomone, lietuvių 
skautų stovykla yra viena gra
žiausių ir viena švariausių vi
soje Jamboree. Be abejo, tai 
didžiausias Sydnėjaus skautų 
nuopelnas, jie daugiausia savo 
triūsu ir savo lėšomis taip gra
žiai atstovauja Lietuvą šioje 
pasaulinio masto skautų mani
festacijoje.

Netoli nuo lietuvių skautų 
stovyklos, dar plevėsuoja estų 
trispalvė, tačiau nei latvių, nei 
kitų mūsų kaimyninių 
vėliavų nematyti.

kraštų

A. SMETONOS 
MINTIES 

SUKAKTIS
Sausio mėn. 9 d. suėjo devyni 

metai nuo pirmojo ir paskuti- 
nioje Lietuvos Respublikos pre
zidento Antano Smetonos mir
ties.

Daugelyje vietų ta proga bu
vo atlaikytos gedulingos pamal
dos ir surengti minėjimai. Cle- 
velande gedulingo? pamaldos 
įvyko Naujosios Parapijos baž
nyčioje, ' ;

Pranašų būta visais laikais. 
Amerika čia irgi neatsilieka ir 
naujiesiems metams artėjant ir 
jiems prasidėjus JAV spauda 
daug paskelbė vadinamų numa
tymų. žinoma, pvz., ūkio gyve
nime, kai kuriais ūkiniais dės
niais ir faktais remiantis yra 
galima beįit ap.vtikrai nuspėti 
ateities įvykius, tačiau tai sun
kiau pavyksta su politinio gy
venimo reiškiniais. Pvz prieš 
Eisenhovveriui sudarant kabine
tą daug kas buvo spėliojęs jo 
sudėtį ir visiškai apsiriko, iš
skyrus tik valst. sekretoriaus 
Dulleš paskyrimą.

Šiuo metu daugelis, net ir vi
sai rimtų laikraščių deda 1953 
m. "pranašavimus" ir kai kurie, 
kaip labai mėgiamas kišeninis 
”Quick”, giriasi, kad iš pernai 
paskelbtų 95 numatymų. 74 pa
sirodė vėliau esą teisingi, štai 
ką šiais metais pranašauja toji 
amerikiečių spauda:

Pasaulinėje politikoje — Ko
rėjos karas tebevyks, tačiau JT 
pajėgos palaipsniui perims ini
ciatyvą į savo rankas. Raud. 
Kinija būsianti labiau spaudžia
ma, bet norint užbaigti Korėjos 
karą JAV pagaliau • pradės 
rengtis R. Kiniją priimti į J. 
Tautas. Karo 1953 m. laukti 
netenka. Eisenhosveris atmesiąs 
Churchillio pasiūlymą trijų su
sitikimui sū Stalinu ir pasiūly
siąs susitikti užsienio reikalų 
vadovams. Kad JAV prezidentas 
susitiktų su Stalinu — reikalas 
negalimas bent visai eilei mė
nesių. Europą ir toliau vargins 
ekonominiai sunkumai ir čia 
smarkiai dirbs komunistų pro
paganda, visur pirštu nurodyda
ma į JAV. Tie patys komunis
tai atkakliau kovos prieš Euro
pos apginklavimą, kurstys riau
šes Afrikoje ir kitur. Prancūzi
joje lauktina franko nuvertini
mo (ligi 400 fr. už dol.). S. Ru
sijoje MVD šefas Berija užims 
Stalino įpėdinio vietą, Malen- 
kovą nustumdamas į antrą vie
tą.

JAV7 politikoje — tos spaudos 
spėliojimu mažiausiai dar me
tus vyks gera konjunktūra. 
Ginklų gamyba tais metais la
bai žymiai pakils ir pakils kraš
to karinis . pajėgumas. Tačiau 
Eįsenhovveris, norėdamas ap
karpyti biudžetą ir sumažinti 
mokesčius, turės tą gynybos 
programą pertvarkyti. Iš viso 
1953' m. lauktina JAV svorio, 
kaip tautų vadovo, padidėjimo 
ir tikimasi, kad jos nustos savo 
menkumo jausmo. Colorado 
valst.' smarkiai vyks' uranijaus 
jieškojimas.

Ckio gyvenime — biznierių 
laukia. neblogi laikai. Kainos, 
esant didelei civilinei gamybai, 
pasiliks' pastovios. Algų pakėli
mo . nelauktina, jis gali- vjdcti 
lėtai. Nedarbas 1953 m. ir to-

liau pasiliksiąs rekordiniai že-, 
mam lygyje. Doleris ir toliau | 
pasiliks tvirta valiuta.

Kitose srityse — Religija — 
bažnyčių narių skaičius augs ir- 
toliau.

Knygų srityje daugiau- pasi
sekimo turės ne romanai (non- 
fiction), o iš romanų pirmoje 
eilėje iškils romanai su atvaiz
duotu 2 pas. karu. J. Steinbeck 
gausiąs Pulitz.erio premiją už 
savo "East of Eden”. Medici
noje paplis jau atrasti nauji 
vaistai vaikų paralyžo (polio), 
širdies ligų (kraujo spaudimas), 
srityje, su receptais bus gauna
mos rinkoje tabletės gimdymo 
kontrolei. Moksle . rinkoj laukti
na nešiojamųjų- TV aparatų. 
Nenugalėtas Everesto kalnas

KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMO 

SUKAKTIS

atvadavimo ir
vals-

mes 
ben-

Sausio 15 d. suėjo 30 metų 
nuo Klaipėdos 
prisijungimo prie Lietuvos 
tybės.

Ta proga (žiūr. 4 psl.) 
pradedame mūsų Kanados
dradarbio Dr. M. Anyso ilgesnį 
rašinį, kuriame iškeliama ne tik 
Maž. Lietuvos įsijungimo į 
VLIKą klausimas, bet iškeliami 
ir kiti to krašto gyvybiniai rei
kalai.

Visa Mažoji Lietuva yra ne 
daloma Lietuvos valstybės da
lis. Bet į visą Maž. Lietuvą, 
kaip anksčiau, taip ir dabar; 
savo rankas tiesia vokiškasis 
kaimynas. Lietuviams reikia 
viską padaryti, kad ta mūsų že
mė tik Lietuvai priklausytų.

pagaliau būsiąs nugalėtas britų 
ekspedicijos. Pramogų srityje —• 
toliau tebesitęs televizijos bro
vimasis į Hollyvvoodą. Metams 
baigiantis reikia tikėtis, kad 
90'i TV vaidinimų bus. paga
minta Hollywoode, jų tarpe pu
sė būsiančios filmos. Radijo pro
gramos žada būti pagerintos. 
Filmų Oscaro premijas, kovo m., 
turėsią gauti: kaip geriausias 
aktorius Gary Cooper (High 
Noon), geriausia filmą "Corne 
back, little Sheba”, geriausias 
režisierius — John Ford (už 
"The QuietMan”). Esant TV, 
konkurencijai atsiras daugiau 
trijų matavimų filmų ir bent 25 
miestuose atsiras kino teatrai, 
kurie galės rodyti "Cinerama” 
tipo filmas. Tokie amerikiečių 
spaudos "pranašavimai”. Dabar 
teks laukti ir stebėti, ar tikrai 
jie išsipildys, (ai.)

ST. GIRDVAINIS 
PAS POPIEŽIŲ

Jo Šventenybė Popiežius Pi
jus XII priėmė iškilmingoj au
diencijoj Lietuvos Nepaprastąjį 
Pasiuntinį ir įgaliotąjį Ministe- 
rį prie šventojo Sosto S. Gird
vainį, kuris pareiškė šventąjam 
Tėvui Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų linkėjimus Lietuvos 
ir savo vardu.

Dėkodamas už linkėjimus, Po
piežius suteikė Apaštališką pa
laiminimą Lietuvai ir jos Mi- 
nisteriui prie šv. Sosto.

Audiencijos metu Jo švente
nybei buvo pristatytas Pasiun
tinybės Sekretorius Stasys Lo
zoraitis junioras.

VISAM PASAULY

• Antradienį grupės rusų gydytojų buvo pranešta, kad 
nuo širdies ligos mirė vienas SSSR pabaisa — Ždanovas, buvęs 
Politbiuro narys ir kandidatas į Stalino įpėdinius.

• Dr. Hjalmar Schacht, Hitlerio Vokietijos finansinis kom
binatorius, pagaliau gavo leidimą Dueseldorfe atidaryti privatinį 
banką. Jo talkininkas IValdemar Ludwig, buvęs Reichs Banko' 
direktorius.

• Kongresui įteiktas biudžetas, kuriam numatyta 78 bilio- 
nai ir 600 milionai išlaidų. Pajamų nunjatyta 10 bilionų mažiau. 
Manoma, kad respublikonai sudarys naują biudžetą.

• Italijos ministeris pirmininkas De Gasperi išvyko vizi
tuoti Graikijos vyriausybę.

• Korėjoje karo veiksmai reiškiasi tik nedideliais patrulių
susidūrimais. Aviacija visą laiką griauna priešo kelius ir trans
portą frontui. . '

" ’ . t

• Prancūzijoj sudaryta aštuonioliktoji po karo vyriausybė. 
Ją sudarė Rene Mayer, gavęs 389 balšus. Prieš balsavo 205 at
stovai. Komentuojamu, kad ši vyriausybė galinti į akligatvę jvesti 
susitarimu? Europos armijai sukurti ir paaštrinti santykius su 
Vokietija. Užsienio reikalams vadovauti atėjo G. Bidault. Vokie
tija apgailestauja buvusio užsienio reikalų ministerio Schųmano.

• Juguslavijos diktatorius Tito buvo pasikvietęs septynių 
katalikų vyskupijų administratorius aptarti pagrindus valstybė*

. . ......................................................,ir bažnyčios santykiams..
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KAS ir KUR
• Visi Amerikoje gyveną sve
timšaliai, kurie-dar neturi Ame
rikos pilietybės; šį mėnesį pri
valo užpildyti atitinkamas kor
teles, gaunamas pašto įstaigose. 
Nė vienas lietuvis neturi šio 
įsakymo užmiršti ir registraciją 
laiku atlikti.
• "Tautinis lietuvių menas” da
bar pasižymi tokiais kūriniais: 
Bačinskienė išaudė tautinę juos
tą su šūkiu "Po Lenino vėlia
va. su Stalinu, pirmyn į komu
nizmą!”; Juozevičius sukūręs 
medžio bareljefą su Lenino ir 
Stalino paveikslais; Vilkijos 
kolūkietis Zubaitis, kuris pirma 
pjaustęs tik "mūkeles”, dabar 
išraižė iš medžio Lenino statulą 
ir Stalino biustą ...

vęs Tilmanso fabrikas. Tvirti
nama, kad karo metu jis buvęs 
visai sunaikintas ir dabar jo 
vietoj esąs visai naujas fabri
kas.
• Vilniaus Pedagoginio Institu
to studentė Aldona Karužaitė 
per radiją papasakojo, kad in- 
stutute 750 studentų priklauso 
komjaunimui (tai tik apie pusė 
studentų).
• Klaipėdos rajone iki šiol į 
Komjaunimą esą priimta apie 
1000 narių.

• Nauji vardai Lietuvos opero
je: Vladas Tamošiūnas (teno
ras), Vytautas Blažys.
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AR ŽINAI?

kad 
buvo 
nau- 
pre- 
pre-

ŠVENTINIAI LINKĖJIMAI

• Gruodžio 13 Kauno 
tvirtino, 
jau yra 
iš kurių 
su 5,500 
mokslus
studentų. Sporto Ipstitute esą 
500 studentų.

radijas 
kad Lietuvoje dabar 

19 augštųjų mokyklų, 
5 esančios Kaune — 
studentų, žemės ūkio 

dabar studijuoją 1,500

• Kaune veikia šie kino teat
rai: "Laisvė”, "Romuva”, "Dai
na”, "Kanklės”, "Baltija”, "Ly
ra”.

9-sis JAV prezidentas W. H. 
Harrisonas tuoj pat po rinkimų 
(1841 m.) nutarė Baltiesiems 
Rūmams nupirkti . karvę, 
būtų savo pieno. Karvė 
nupirkta ir dar prieš patį 
jąjį prezidentą įkurdinta 
zidentūros tvarte. Pačiam
zidentui tačiau nedaug to pieno 
teko gerti — per inauguracijos 
iškilmes gavęs plaučių uždegi
mą po mėnesio mirė.

*

Nusipirkę prekę už vieną do
lerį, jūs sumokate 31 centą už 
pačią prekę ir 69 centus taip 
vadinamų pardavimo išlaidų, į 
kurias įeina reklama, tarpinin
kų uždarbis ir pan.

*

Prancūzija kasmet pagamina 
nemažai vyno. Vynuogių išspau
dos iki šiol paprastai buvo su
deginamos. Dabar mokslininkai 
ištyrė, kad tos išspaudos turi 
20-23',< vertingos celiuliozės. 
Šiuo metu studijuojamas gali
mumas iš minėtų išspaudų ga
minti popierių.

¥

Šviesos stiprumas bei spalva 
turi didelės įtakos augalams. 
Melsvoj šviesoj augalai būna 
mažesni, bet tvirtesni. Raudona 
šviesa paspartina augalų žydė
jimą. Tokių išvadų priėję Olan
dijos gamtininkai žada auginti 
savo pagarsėjusias tulpes nau
jais būdais, nepaisydami 
laiko.

trejais metais ilgiau už savo 
keturkojus kaimo draugus.

¥

Viena vidutinė 4 asmenų 
amerikiečių šeima per metus su
valgo dvi ir pusę tonos maisto 
produktų.

¥

Karinės krašto įstaigos tau-« 
pumo sumetimais iš pirktinų 
maisto produktų sąrašo išbrau
kė 42% visų pavadinimų. Dabar 
kariuomenei maitinti perkamų 
produktų sąraše tėra 1131 pro
duktų vardai...

¥

Vokiečių-sovietų draugystė? 
mėnesio proga; rytinės Vokieti
jos paštai štampuoja laiškus to
kiu specialiu spaudu: "Mokyki
tės iš Sovietų tautos, mokyki
tės iš didžiojo Stalino, kaip ku
riamas socializmas”.

Vakarinio Berlyno paštas že
miau minėto antspaudo raudo
nais dažais prideda savo "ko
mentarą” — ”... ir kas iš to 
išėjo” — ir pristato laišką ad
resatui ar, pagal reikalą, siun
čia i vakarinę Vokietiją. Vr.

TRIJŲ KARALIŲ APEIGOS

metų

• Romas Pocius vadovauja Vil
niaus radiją rytinės mankštos 
valandėlei.

• Pereitų metų gruodžio 
29-31 71. Adelaidėje vykęs 
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos narių suvažiavimas, 
perrinko tą pačią valdybą. Pir
mininku greičiausia vėl liks P. 
Vaičaitis. Bendruomenės buvei
nė ir kitais metais liks Sydnė- 
jaus mieste.

mėn. 
Aus-

nulin-
tarpe

Lietuvos Diplomatijos Šefo Ministerio Lozoraičio 
kalba, pasakyta Naujųjų Metų proga .

• N. Dukstulskaitė, ilgų laikų 
buvusi Kauno radiofono akom- 
paniatorė-pianistė, dabar akom- 
ponuoja solistams Vilniaus ra
dijo programose.

• Akloji dainininkė Beatričė 
Grincevičiūtė kartais dainuoja 
radijo koncertuose Kaune ir 
Vilniuje.
• VLIK Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba numačiusi išleisti "šei
mos Vadovą”, šeimos Vadove 
būsią iškelta lietuvybės išlaiky
mo aktualieji klausimai.
• Dr. Oskar Axter, gyvenąs 
Pforzheime, Vokietijoje, vedęs 
lietuvaitę, pasižadėjo nemoka
mai gydyti, apylinkėj gyvenan
čius nepasiturinčius lietuvius.
• Vasario 22 d. visoje Lietuvo
je bus dar kartą vaidinama ko
munistinė komedija — sričių, 
rajonų, miestų, apylinkių, kaimų 
ir gyvenviečių deputatų tarybų 
rinkimai. "Rinks” komunistų 
partijos paskirtus kandidatus.
• Vilniaus radijas garsina, esą 
šimtai lietuvių savanoriškai ra
šosi miškų darbams j Pietų Ka
relijos, Leningrado ir Archan
gelsko miškus. Ką reiškia žodis 
savanoriškai, komunistu rėžinio 
ragavę, labai gerai nusimano.
• Ypatingai dažnai i 
didžiavimu minimas

■ binų fabrikas "Pergalė" yra bu-

ir su pasi- 
Kauno tur-

KAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ —

TAS NESIGAILĖJO!

Jau išėjo iš spaudos. Gau
nama leidykloje ir pas spau
dos platintojus
Kaina $2.25

¥

Nuo 1882 metų JAV 
čuota 4726 asmenys, jų 
3431 negras, šitame laikotarpy
(nuo 1882 m.) 1952 metai yra 
vieninteliai, kuriuose linčo (mi
nios) teismo aukų nebuvo.

Tūlame Š. Karolinos mieste
ly vienas negras buvo nubaustas 
5 m. kalėjimą už mokinės nu
žudymų. švelniu teismo spren
dimu pasipiktinusi minia jau 
rengėsi šturmuoti kalėjimų ir 
negrą nulinčuoti, kai patys nu
žudytosios tėvai nusikaltėlį už
sistojo. Taip 1952-ji metai liko 
"švarūs”.

«
Paprotys siuntinėti kalėdinius 

atvirukus pasklidęs iš Bavari
jos. Tai prasidėję 1870 metais.

Praėjusių Kalėdų metu, ma
noma, per krašto paštus per
plaukė pusantro miliardo kalė
dinių ir Naujųjų „Metų sveikini
mų.

Post Office Box 1291 
Stamford, Conn.

¥

Praėjusį vidurvasarį 200 lei
dyklų pradėjo 1953-jų Kalėdų 
sveikinamųjų atvirukų gamybą. 
Iki gegužės mėn. pabaigos agen
tai baigs apkeliauti kraštą su 
naujos gamybos pavyzdžiais, ir 
nuo tada naujieji atvirukai ims 
keliauti į parduotuvių sandėlius.

¥

žaislų fabrikantai ' praėjusių 
Kalėdų sezono metu tikėjosi 
parduoti krašte žaislų už 400 
milionų dolerių.

¥

Madingiausi šunys 'šiuo metu 
JAV yra melsvai, žaisvai ar 
rausvai dažyti pudeliai. Už šį 
madingą "žaisliuką” turtingos 
poniutės moka iki trijų tūkstan
čių dolerių...

Beje, miesto šunys gyvena

Naujųjų Metų, išvakarėse 
žmones kreipia savo mintis į 
tai, kas jiems artimiausia, svar
biausia ir brangiausia. Kiekvie
no lietuvio širdis yra šiuo mo
mentu kupina vienos mintiės — 
apie Lietuvą, vieno jausmo — 
meilės Lietuvai. ’l’odėl aš kalbu 
šiandien j Jus, Brangus Broliai 
ir Seserys Lietuvoje, pateikda
mas Jums širdingiausius svei
kinimus ir patikrindamas Jus, 
kad Jūsų likimas ir Lietuvos 
ateitis yra vyriausias užsienio 
lietuvių, taigi ir Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos rūpestis, 
yra ir bus vyriausias mūsų dar
bo bei gyvenimo tikslas, ligi Jūs 
išsivaduosit iš sovietų okupaci
jos ir atstatysit Lietuvos vals
tybės nepriklausomybę.

Seniesiems metams baigian
tis, yra įprasta pažvelgti įvy
kius ir mėginti padaryti išvadų 
dėl ateities. Pirmas sprendžia
mas faktas, kuris reikia konsta
tuoti, yra tas, kad nežiūrint te
roro, priespaudos ir propagan
dos, bolševikai neįstengė pa
lenkti Jūsų dvasią ar patrauk
ti savo pusėn, sunaikinti Jūsų 
širdyse valią pasiliuosuotį iš 
svetimos okupacijos, pasiryžimą 
išsaugoti lietuvybę ir prisiriši
mą prie Kristaus mokslo, šitas 
kietas, nepakeičiamas tautos 
nusistatymas yra tvirčiausias 
pagrindas nepriklausomybei at
gauti, nes tuo tarpu, kai So
vietų Sąjunga mindžioja mūsų 
tautos, ir daugelių kitų tautų 
valią, demokratinės valstybės, 
nuo kurių priklauso būsimasiš 
viso pasaulio sutvarkymas Tr 
Lietuvos ateitis, laiko tautos 
valią vieninteliu teisės 
klausomybę šaltiniu ir 
bia.

Savo nežmoniškom 
priemonėm, sovietai 
Jums susisiekti su civilizuotuo
ju pasauliu, jų kvaila propagan
da siekia įtikinti Jus, ne tik, 
kad Lietuva, esanti maža visų 
užmiršta salelė bolševikiškoj jū-

j nepri- 
ja ger-

policijos 
trukdo

Ačiū Rėmėjams!

ir mi- 
eketės, 
ir caro 
sustoję

/

LIETUVIŠKOS 
MOKYKLOS RĖMĖJAi 

BROOKLYNE

roj, bet taip pat, kad toji jūra— 
kraujo bei ašarų jūra — užlie- 
sianti vįsą pasaulį. Tai melas. 
Jeigu būtų taip, kaip tvirtina 
bolševikai, tai jie leistų jums 
susisiekti su Vakarais, skaityti 
užsienio laikraščius, klausyti 
užsienio radio lietuvių kalba. 
Kodėl sovietai to neleidžia ir 
stengiasi Jūs izoliuoti nuo kitų 
civilizuotų tautų? Todėl, kad jų 
propaganda melaginga ir jie bi
jo teisybės.

O teisybė yra ta, kad nėra 
užmiršta nei lietuvių tautos 
kančios sovietų priespaudoj, nei 
Jūsų laisvės troškimas, nei Jū
sų pasiryžimas šitą troškimą 
įvykdyti, kai tam susidarys 
tinkamos tarptautinės sąlygos. 
Nėra užmiršta ir yra pripažįs
tama mūsų tautos teisė į ne
priklausomybę, kurią Sovietų 
Sąjunga sulaužė užpuldama Lie
tuvą ir tebelaužo laikydama ją 
pkupacijoj. Kad toks yra Va
karų, o ypač Jungtinių Ameri
kos Valstybių nusistatymas, pa
rodo ir ta aplinkybė, kad aš, 
kaip Lietuvos Diplomatijos še
fas galiu kalbėti į Jus, "Ameri
kos Balso” radio bangomis.

Kita teisybė, kurios bolševi
kai bijo ir kurią bargzdžiai 
stengiasi nuslėpti, yra ta, kad 
demokratinis pasaulis, nuo ku
rio pažangos Sovietų Sąjunga 
buvo, visados labai atsilikusi, 
dabar dar sparčiau, negu prieš 
karą, žengia pirmyn visose gy
venimo srityse, ypač gi sociali
nio teisingumo ir visuotinio 
gerbūvio atžvilgiu. Vis gilyn 
eina žmoniškumo atmosfera, 
kurioje Vakarai vykdo savo so
cialines reformas. Vis stiprėja 
tiek socialinis solidarumas — 
bėdniesniems visuomenės na
riams, tiek tarptautinis solida- 

' rūmas — toms tautoms, kurios 
yra Sovietų Sąjungos grąsomos, 
kaip Korėja, ar engiamos, kaip 

' Lietuva, šituo keliu pamažu, 
1 bet ryžtingai eina žmonija ("ge

resnę ateitį, tačiau ji vis aiškiau 
prkdeda 
kėsinasi 
truktyvi 
junga.

šis — Kalėdų švenčių — lai
ko tarpas visados, nuo Kristaus 
gimimo dienos buvo apsuptas 
dvasinės taikos atmosferos. Bet 
būtų bergždžia, būtų nenuosek
lu, jeigu aš šiandien imčiau 
Jums kalbėti apie kitą, tarptau
tinę taiką. Jos nėra ir nepriva
lo būti, kol milionai geros va
lios žmonių kenčia sovietų prie
spaudoj, kalėjimuose, Sibire, o 
ištisos valstybės yra sovietų 
teriojamos. Tos taikos nėra ir 
negali būti, ligi Sovietų Sąjun
ga siekia savo agresijomis ir 
komunistų akcija įsiviešpatauti 
visame pasaulyje. Bet šitam 
pavojui atremti Vakarai imasi 
priemonių. Amerika jau yra 
pasiekusi milžiniškų rezultatų 
ginklavimosi . srityje. Pavojui 
galutinai pašalinti turės būti 
sunaikintas pats židinys, iš ku
rio ateina žmonėms tiktai ne
laimės ir vergija. Taigi įvykių 
plėtojimasis tegali sustiprinti 
mūsų tikėjimą, kad laisvės va
landą Lietuvai ateis.

Tos valandos sulaukti kuo 
greičiausiai ir ligi jos sėkmin
gai saugoti tautos sielą nuo 
barbariškos propagandos nuodų, 
o- tautos kūną — nuo bereika
lingų aukų ir žaizdų, aš linkiu 
Jums, Brangūs Tautiečiai, ir 
nuoširdžiai sveikinu Jūs, Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos 
vardu.

f

Seniausias ir gražiausiai' ilius

truotas lietuviškos minties žur

matyti, kad tą kelią 
jai pastoti tamsi des- 
jėga — Sovietų Są-

nalas.

MARGUTIS

įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS

Kaina metams $3.00

Susipažinti siunčiamai-

dovanai.

6755 So. Western Av.

Chicago 36. III.

GERIAUSIA DOVANA
Artėja Kalėdos ir Nauji Metai. Geriausia dovana 

yra lietuviška knyga. TREMTIES leidyklos išleistos kny
gos, gaunamos DIRVOJE ii- kitose atstovybėse:

Igno šeiniaus "Kuprelis”, kaina 2 dol.,
Vytauto Alanto romanas ^Pragaro Pošvaistės”, 430 

pusi., kaina 3,5 dol.
R. Spalio novelės "Didžiosios Atgailos”, kaina 3,5 dol.
Jurgio Savickio romanus "šventoji Lietuva”, kaina 

3 dol.
R. Spalio nepaprastos intrigos jaunimui ir senimui 

apysaka "Gatvės Berniuko Nuotykiai”, 508 psl., kaina 5 dol.
‘ Visos TREMTIES leidyklos išleistos knygos įrištos 

drobėje. Tai gražus bibliotekos papuošimas ir geriausias 
pasirinkimas dovanoms;
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Trijų Karalių šventė Rytų 
apeigų katalikų ir pravoslavų 
Bažnyčiose surišta su ypatinga 
ceremonija. Ta šventė primena 
Kristaus krikštą, kuris Išgany
tojui buvo suteiktas šv. Jono 
Krikštytojo.

Graikai katalikai atlieka tą 
apeigą bažnyčiose, bet pravosla
vai išneša ją už,bažnyčios durų.

Man teko kartą būti liudinin
ku tokios pravoslavų šventės 
Petrapilyje, kai tas miestas bu
vo carų sostine. Kiek svarbos 
buvo tai šventei, priskiriama, ga
lima spręsti iš to, kad joje da
lyvavo visa Petrapilio kariuo
menė ir atvykdavo ten kitos ka
riuomenės dalys, kurios buvo 
visoje apylinkėje, net 20-30 klm. 
atstumu. Trijų Karalių išvaka
rėse Nevos UDėje, prie kurios 
guli ta buvusi "arų sostinė, buvo 
iškertama eketė arti žieminių 
caro rūmų. Anksti rytą kariuo
menė apsupdavo žieminius rū
mus ir visas gatves apylinkėje. 
Kai augštoji dvasiškija 
nisteriai jau buvo prie 
išeidavo caras su šeima 
artimieji giminės, kad
prie eketės, dalyvautų iškilmė
je, vadinamoje "Kreščenije ar
ba Jorden”. Giedant atitinkamą
ją giesmę, buvo įmerkiamas į 
eketę kryžius, kuris, kartojant 
tą giesmę triskart, buvo leidžia
mas gilyn. Artilerija, kuri sto
vėjo antrojoje Nevos pusėje, 
šaudydavo per visą ceremonijos 
laiką, žinoma, be šovinių. Bet 
vienais metais; rodosi, 1906, iš 
vienos patrankos buvo paleistas 
ir šovinys, kuris, pralėkdamas 
carui pro šalį, perkirto jo ran
kose turimos seliavos kotą ir 
pataikė į žieminių rūmų kertę 
išgriaudamas ją. Netenka abe
joti, kad tat ; sukėlė didžiaus; 
sumišimą visuomenėje. Viss 
sostinės ir apylinkės policija 
buvo pastatytą ant kojų, kad 
Susektų, iš kurios patrankos 
vamzdžio išskrido tas piktas šo
vinys. Bet visas darbas išėje 
niekais, o privačiai buvo šnabž
dama, kad tat esąs -monarchiz- 
mo galo simbolis. 1

Ta proga galiu pažymėti, kad, 
atlikus krikštą, atsirasdavo to
kių, kurie, nepaisant didelių 
tuomet šalčių, šokdavo į eketę 
palaimos įgauti.

Dr. J. Januškevičius

Vis daugiau ir daugiau rėmė
jų atsiranda pirmus metus vei
kiančiai ir labai gražią pradžią 
padariusiai lietuviškai mokyk
lai išlaikyti Brooklyne. Rėmėjų 
sudėtos aukos įgalina atleisti 
nuo mokesčio už mokslą ir mo
kyti šešis našlaičius ar į vargą 
patekusių tėvų vaikus. Buvusio 
Priešadventinio linksmavakario, 
aukų lapais ir šiaip įvairiomis 
progomis mokyklai aukojo:

J. Klevečka $30.00, Tremtinių 
Dr. Valdyba $20.00.

Po $10.00 — J. Ginkus, J. 
Milukas ir Dr. J. Sniečka.

Po $5.00 — Dr. B. Paprockie- 
nė, St. Jankauskienė.

Lietuvos Laisvės Komitetas 
$4.00, Micius $3.00.

Po $2.00 — K. Bielinis, 
Vainauskas, V. Vaitiekūnas, 
Tolišius, V. Sidzikauskas,
Galinienė,A, šetikas, J.- T. Ja- 
cyna, Ą. Svalbonienė, B. Sval- 
bonas, L. šušys, Kun. J. Pakali 
niškis, Kun. A.. Račkauskas, D. 
Kunskąitė, St. Sandanavičius ir 
šeši asmens, kurių pavardės ne_- 
išskaitomos.

Visiems aukojusiems Lietuvių 
Tėvų Komitetas taria nuoširdų 
lietuvišką . ačiū ir prašo ateity 
paremti dar vis sunkią mūsų 
mokyklos finansinę padėtį bet 
kokia auka, nes, kiekvienas cen
tas bus mielai priimtas ir.su
naudotas kilniems mūsų .mažų
jų švietimo reikalams. Aukas 
prašoma siųstj Lietuvių Tėvų 
Komiteto Iždininkui Jonui 
Strazdui, 111 Ainslie St., Brook- 
lyn 11, N. Y.

Lietuvių Tėvų Komitetas 
. j, "

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:

Baltimore, Md.
Antanas Cesonis 

1323 Hollins St.

So. Boston, Mass.
Brunonas Kalvaitis, 
545 East Broadvvay.

Brockton, Mass.
Bačiulis AM

9 Broad St.

DIRVĄ

Prenumeratos pratęsimo pro
ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 
Nemickas R., E. Chicago $1.00 
Narbutas B.,' Los Angeles 
Dziakonas A., Ročhester 
Krivickas Jonas, Ročhester 
Kaupas Pov., Chicago 
Radzys Simas, Chicago
šalpukas Pranas, Nėw York 1.00 
Žilinskas A., Hoosick Falls 
Xy, VVaterbury 
Mickienė Stasė, Chicago 
J. B., Cleveland 
Jocius P., Cleveland 
/ančiukas P., Toledo 
Juodvalkis A., E; Chicago

. k
■ ' ■ ' ' V- • ■ ,,

. „ I' I . .
ai...v.;.,. ....... ... ” . . ■' 1

■

1.00 
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikak

laukti nei mėtų, nei menes*

pabaigos!

P. 
M. 
V.

Chicago,. III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

' r .

' '-‘'-k.

Dayton, Ohio
J. A. Urbonas, 
1302 Lamar St.

Detroit, Mich.
VI. Pauža, 

9124 Quincy Avė.

Newarlč, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 

314 Walnut St.

New York-Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 
57-56, 63rd St.,' 
Maspeth, N. Y.

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St

Waterbury, Conn. 
. Vladas Varneckas, 

2157 N. .Main St
■ -

' ■
■'-.-'j V-..-.

r

Hamilton, Canada 
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūhas, 

62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys . 
287% E. Main St.

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4 ■
J

Australijoje 
Povilas Lukošiūnas, 

Box 1665 M, G.P.O., 
Adelaide, S. A.

Brazilija 
Meldutis Laupinaitis, 

Caixa Postai 118
Sao Paulo

Colombia
K. Klastauskas, 

Apartado nae^336 
• Medellin

Venecueloje 
" Antanas Diržys, 

Avenida Alayon No. 6 
Oeste 

Maracay, Edo, Aragua

j. . ■ ■ " - ■

»

t.

)
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Studentų žiniai ii

Patark kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ!Inauguracijos ceremonijos

siųsti

STOP GENOCIDE

SUVAŽIAVIMAS

Eisenhower valdys 
kritiškais laikais

jų la- 
reikš-

už-
ne- 
už-

Suvažiavimas prasidės vasa
rio 7 d., šeštadienį, 10 vai. ryto.

in- 
Ei-

IH-sios š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖS
Š. AMERIKOS LIET. SPORTO 

APYGARDŲ VADOVŲ 
PASKYRIMAI

RAGINIMAS SPORTO 
KLUBAMS

Vytautas Augustinas sumon
tavo seriją vaizdų iš Lietuvos 
miestų, istorinių vietų, sodybų, 
gamtos ir vaikų gyvenimo. Vai
kų rašytojas Vytė Nemunėlis 
davė tiems, vaizdams turinį, čia 
tikrovė, istorija ir pasaka. Visa 
taip tikra, kad netikėti neleidžia 
tekstą papildančios tikrų vietų 
ir vaizduojamų asmenų fotogra
fijos.' Tokio pobūdžio knygų vai
kams mūsų-literatūroje dar ne
buvo. Tai puikus vaizdų ir žo
džių, meninės formos ir auklė
jančio turinio kūrinys.

■ Knyga išleista dviem spalvom 
ir gražiai. įrišta j kietus apdarus. 
Kaina tik $2.—.

Užsakymus su pinigais siųsti
POVILAS ALIŠAUSKAS, 

107-17 118th St., 
Richmond Hill, N- Y.

NAUJIENA VAIKU 
LITERATŪROJE

Tik ką iš spaudos išėjo knyga 
mažiesiams vaikų rašytojo Vy
tės Nemunėlio ir foto meninin
ko Vytauto Augustino ”Po TĖ
VYNĖS DANGUM".

Vakarų Vokietijos ministeris pirmininkas Konrad Adenauer at- 
šventė 77 metų sukaktį. Jį sveikina Vokietijos policijos atstovas.

PRAŠOMA KNYGŲ IR 
LAIKRAŠČIŲ

Masinei emigracijai pasibai
gus, likusieji Vokietijoj pasiju
tome lyg laivas užėjęs ant sek
lumos. Staiga dingo laikraščiai 
ir knygos, nutilo ansambliai ir 
chorai, išnyko vaidinimai, susi- 
likvidavo mokyklos ir aplamai 
prapuolė visa, kas gaivino mūsų 
dvasią, kas ugdė ir palaikė mū
sų "tautinę sąmonę. Mes gi patys 
tapome išblaškyti po visą kraš
tą. Tik palengva buvo atsikvo
šėta ir, susiorganizavus naujai 
susidariusioj būklei, imta dary
ti tai, kas yra įmanoma: sutvar. 
kyta gimnazija, steigiamos, var
go mokyklos, rūpinamasi spau
da ir jos platinimu ir t.t. ' 
. Spaudos trūkumas čia yra 
labai jaučiamas. Daugelis, netu
rėdami galimumo dažniau su
eiti su savo tautiečiais, nusi
skundžia: "Tik su lietuviška 
knyga ir lietuvišku laikraščiu 
gali lietuviškai pasikalbėti”. | 
Bet, deja,, dauguma likusių yra 
labai neturtingi ir, pragyven-f

. BOTTLED UNDER AUTHORY OF THE COCA-COLA COMPANV BY

CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPĄNY t 
’Coke'V i> a regislered. trade-mark. ° 1953, THE COČA-COLA COMPANY

■ Atlik savo pareigą. Įsigyk 
ir ant visų laiškų bei siuntų 
klijuok "Stop. Genocide” 
ženklelius. Tuo populiarinsi 
Lietuvos vardą ir jos kan
čias. " .

.Surinktos lėšos bus pa
naudojamos • kovai prięš 
Lietuvoje vykdomą genoci
dą.

Ženklelių ir visos "Stop 
Genocide” akcijos reikalais 
rąžyti: ’ •

Lithuanian National 
, Martlrology Section

P, O. Box 1202 
Cleveland, Ohio

DIRVA

Naujos knygos S P6R14 S
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

K. S, KARPIUS

VOKIETIJOS 
LIETUVIŲ BALSAS

Padaryk savo pertrauką 
darbe tikrai atgaivinančią. 

Turėk sušaldytą tyro 
skanaus Coca-Cola butelį... 

ir vėl būk savas.

I

PASIKEITIMAI VYR. FASK
Nors 83-čio kongreso darbai 

prasideda su naujo prezidento 
atėjimu sausio 20 d., bet res
publikonai, 20 metų latfkę val
džios, jau kongreso atidaryme 
sausio 3 d. pradėjo reikalus tvar
kyti, nes turi daugumą ir se
nate ir atstovų rūmuose.

Eisenhovver užima prezidento 
pareigas kritiškiausiais laikaip. 
žinovai sako, kad nei Abraomas 
Lincoln, kuriam tapus preziden
tu kilo pilietinis karas 1861 m., 
nesusidūrė su taip staigiai šau
kiančiais darbais ir atsakomy
bėmis, kokios pasitinka Eisen- 
hovverį. Jeigu Eisenhovver su
klups, visos laisvos žmonijos 
viltys žlugs.

Viduje, kabinetą sudarius iš 
žymią pramonės žmonių, padė
tis bus tvarkoje,' tačiau kaip 
tarptautiniai reikalai? Atsisku- 
binimas Britanijos premjero 
Churchill’o pas Eisenhovver’j dar 
jam prezidentauti nepradėjus, 
turi savo reikšmę, šis Churchi- 
llio atsilankymas Amerikoje jau 
ne]x>puliarus.

Churchill, be kitų savo tikslų, 
atvyko įkalbėti Amerikai, kad 
Korėjos karas, kaip dabar kad 
eina, tegul eina, nes esą sun
kiau būtų kinus vaikytis po visą 
milžinišką Kiniją ... Churchill’o 
planas sutampa su Trumano — 
Achesono iki šiol vykdyta Ko
rėjoje politika.

Eisenhovver’o draugingumu 
remdamasis, Churchill tiki pa
kreipti dalykus savaip, dar kar
tą čia atvykęs, kai Eisenhovver 
jau bus prezidento pareigose.

Namus, prezidentų rezidenciją
Praeityje prezidentų pasikei

timo dienomis buvo visokių nuo
tykių. 1801 metais prezidentas 
John Adams paskutinę dieną, 
nelaukęs ceremonijų nei pasvei
kinimo naujojo prezidento Tho- 
mo Jefferson, kurio jis nekentė, 
sėdęs vežiman ir išvažiavo į 
Bostoną.

Prezidentas' Andrevv Jackson 
1829 metais atsisakė matyti se
nąjį prezidentą John Quincy 
Adams (ankstyvesnio preziden
to Adams sūnų), pėščias nuėjo 
j ceremonijų vietą ir paskui rai
tas išjojo savo keliais. Tik mi
nia, jo draugai, jį pasigavo ir 
nusitempė į Baltuosius Namus, 
kur dar senasis prezidentas sė
dėjo.

1861 m. prezidentui Linkolnui 
važiuojant parade, su juo sėdė
jęs senasis prezidentas Bucha- 
nan jautėsi labai neramiai, nes 
buvo gandų, kad gali būti pa
sikėsinimų Linkolną nužudyti, 
dėl jo pažadų išlaisvinti negrus.

Liūdnas atsitikimas buvo su

prezidentu William H. Harrison 
1841 metais. Jis, kaip dabar 
Eisenhovver, atsisakė dėvėti ne 
tik cilinderj, bet kitą kokią skry
bėlę, ir net nevilkėjo jokio pal
to inauguracijos metu. Be to, 
jie atsisakė važiuoti karietoje, 
parade jojo arkliu, vienplaukis. 
Jis susirgo ir už mėnesio laiko 
mirė plaučių uždegimu.

Eisenhovver’o įvesdinimo ce
remonijoms į Washingtoną su
važiuos šimtai tūkstančių smal
suolių. Kadangi viešbučiuose nė
ra pakankamai vietų, geležinke
lių linijos aprūpina savo suvež
tus svečius nakvyne savo va
gonuose; geležinkelio stotis yra 
visąi arti Valstybės KapitOliaus. 
Kiti nakvos savo automobiliuo
se, kiti, iš arčiau, išvažinės tą 
pačią dieną po prisaikdinimo ir 
parado.

Arti ceremonijų aikštės įren
gtos sėdynės parduodamos po 
$12; po $100 grupėms iš 8 as
menų ; tūkstančiai pigesnių sė
dynių parduota po $3. Tie pini
gai eina partijos komitetui pa
dengti visų su inauguracija su
sidariusių kaštų.

Naujųjų metų pradžioj Gabi
jos leidykla skaitytojams patie
kia visą eilę vertingų knygų. Už 
savaitės kitos išleidžiama gar
saus XIX a. lietuvių poeto Ado
mo Mickevičiaus lietuvių ir prū
sų žygių istorinė apysaka "Kon
radas Valenrodas”, 'šį kūrinį, 
kadangi jis buvo, parašytas len
kų kalba, vertė poetas V. Myko
laitis-Putinas.

Tuo pačiu laiku išleidžiama 
ir 1952 m. literatūrine Nobelio 
premija atžymėto prancūzų ra
šytojo Francois Mauriac roma
nas "Gyvačių lizdas”, kurį lietu
vių kalbon išvertė Jurgis Griš- 
ka. šis didysis romanų meiste
ris mėgsta raustis, žmogaus 
dvasios patamsėse, psichologi
niai konfliktai jo romanuose 
paprastai linksta į kūno ir dva
sios kovas, gi "Gyvačių lizde” 
autorius iškelia aikštėn užnuo
dytos dvasios paslaptis.

Trečiuoju leidiniu Gabija iš
leidžia Juozo Grušo novelių rin
kinį "Pabučiavimas”. Juozas 
Grušas yra vienas žymiausių 
mūsų novelistų, išleidęs keletą 
knygų. Likęs tėvynėje, jis ne
susižavėjo okupantų skelbiamo-

mis "laisvėmis” rašytojams ir 
pasiliko nuošaliai, nepritūpda
mas prie jų. .

Priešvelykiniam sezonui Ga
bija patieks Jurgio Jankaus pa- 
saką-apysaką jaunimui ”Po ra
ganos kirviu” su dail. B. Vilku- 
taitytės iliustracijomis. Kitas 
gražus leidinys bus Vlado An
driukaičio istorinė apysaka iš 
Vytauto Didžiojo laikų "Audra 
žemaičiuose”, šiai knygai vir
šelį piešia dail. A. šepetys. Tuo 
pat laiku bus išleistas ir Guy de 
Maupassant romanas "Moters 
širdis”, kurį lietuvių kalbon iš
vertė Stepas Zobarskas. Pava
sarį taip pat bus išleistas ket
virtasis "Gabijos” — literatū
ros žurnalo numeris.

Ceremonijų rengėjai labai 
teresuojasi ar prezidentas 
senhovver nešios augštą skry
bėlę (cilinderį), kaip daugelis 
prezidentų darė, nors buvo ir 
keistų išimčių. Ike, pridevėjęs 
visokių kepurių, daugiausia ka
rinių, sako, kratosi bandyti dar 
vieną, kuri tokiose ceremonijose 
būtina.

Inauguravimo ceremonijos 
vyks tokia tvarka: Atvirame 
ore, priešakyje valstybės kapi- 
toliaus, įrengtoje platformoje 
įvyks prezidento įvesdinimo ce
remonijos, priesaika, kalbos. Iš 
ten prezidentas, senojo prezi
dento lydimas tame pačiame au
tomobilyje, vyks j Baltuosius 
Praeityje įvykę nuotykiai

Studentai-ės, norintieji gauti 
stipendijų 1953-54 mokslo me
tams iš N.C.F.E. Mid-European 
Center, turi kreiptis raštu į

Mr. Maurice Dovvney, 
Mid-Europėan Studies Center 
4 West 57th Street 
New York 19, N. Y.
Prašymai stipendijoms gauti 

bus priimami ligi š. m. vasario 
28 d. Prašytojai turi būti ne 
jaunesni kaip 18 metų ir ne 
senesni kaip 32 m., pakankamai 
moką anglų kalbą ir priimti 
studentais į bet kurią Ameriko
je pripažintą Kolegiją ar Uni
versitetą. Stipendininkai turi 
pasižadėti, baigę studijas, kai 
tik bus galima, grįžti į Lietuvą.

Stipendijos skiriamos studen
tams šių mokslo sričių: agrono
mijos, odontologijos, inžinerijos, 
miškininkystės, medicinos, gam
tos mokslų ir sveikatos. Ma
gistro ir daktaro laipsnio stu
dijoms, stipendijas gali gauti be 
to ir studijuojantieji ūkio teo
riją, užsienio prekybą ir politi
nius mokslus.

Lietuvos Laisvės Komitetas

Dalyviai prašomi. atvykti iš 
anksto, nes darbo posėdžiai pra
sidės nuo suvažiavimo pradžios; 
iškilmingas posėdis įvyks sek
madienį. Suvažiavimo progra
moje numatomi referatai apie 
lietuvių studentiją lietuvių ir 
amerikiečių visuomenėje, apie 
organizacinės veiklos kelius, ir 
S-gos organų pranešimai; be to, 
kviestų svečių žodis. Smulkesnė 
suvažiavimo darbotvarkė ir vie
ta bus papildomai paskelbta.

Suvažiavimo dalyviai prašomi 
iki sausio 20 d. R. Kėziui (100 
Cook St., Brooklyn 6, N. Y.) 
prisiųsti žinias apie savo daly
vavimą, tikslų atvykimo ir iš
vykimo laiką, ir ar turima nak
vynė. Neturintiems ją parūpins 
Nevv Yorko studentai. '

Suvažiavimo metu, vasario 7 
d. įvyks viešas meno vakaras — 
koncertas, kuriame visuomenė 
maloniai kviečiama savo daly
vavimu paremti studentų šalpos 
reikalus. Suvažiavimo rengimo 
komisija žada puikią salę ir or
kestrą. Dalyviams, užmokėju
siems dalyvio mokestį (1 dol.), 
įėjimas nemokamas.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba

darni iš pašalpų ar menkų 
darbių, prie geriausių norų, 
įstengia nusipirkti knygų ar 
siprenumeruoti laikraščių.

PLB Stuttgarto apylinkės val
dyba, rūpindamasi lietuvybės iš
laikymu ir lietuvių kultūriniais 
reikalais, nutarė steigti savo 
biblioteką, kad tuo būdu sava 
spauda pasidarytų šios apylin
kės lietuviams prieinamesnė. 
Neturėdama tam tikslui lėšų, ji 
sumanė kreiptis į leidyklų, laik
raščių bei žurnalų administra
cijas ir pavienius asmenis, pra
šydama padovanoti jai knygų, 
laikraščių ir žurnalų. Perskaitę 
laikraščius ar žurnalus mieli 
tautiečiai yra prašomi jų nenai
kinti, bet siųsti mums. Labai 
pageidaujame, kad mums būtų 
paaukota ir naujausių knygų, 
išleistų po karo, hes be 
bai sumažėtų bibliotekos 
mė.

Visą spaudą prašome 
šiuo adresu:

Litauisches Komitee,
(14a) Stuttgart-Bad Cannstatt, 

Nuernbergerstrasse 184, 
Germany.
Visiems rėmėjams iš anksto 

nuoširdžiai dėkojame.

Metus su viršum atsisakęs 
nuo žurnalistinio darbo Jeroni
mas Cicėnas jau paruošė ir ati
davė "Terros” leidyklai išleisti 
savo, kaip vilniečio, didžiąją 
duoklę visuomenei — knygą 
"Vilnius tarp audrų”. Tai ne
mažas veikalas, 500 pusi, dydžio, 
su žemėlapiais ir daugeliu nuo
traukų iš Vilniaus miesto ir Vil
niaus bei jo krašto lietuvių gy
venimo. Knygoje apimamas lai
kotarpis nuo 1919 m. ligi pa
skutiniosios sovietų okupacijos, 
plačiai, dokumentuotai, gyvai, 
žinomuoju cicėnišku stiliumi 
aprašomas Vilniaus, jo krašto 
lietuvių gyvenimas, kovos su 
lenkais mieste ir kaime, nuotai
kos valdant lenkams ir atsira
dus naujiems okupantams.

Knygoje yra šie skyriai: štai 
ir Vilnius ant kalvos, čia mūsų 
žemė, Okupantams besikaitalio- 
jant, Jei lenkas — puiku, jei 
ne — už snukio, Kur prapuolė 
tas kelelis. Kaip lietuviai "mir
davo”, Gyvieji gyventi pasiry
žę būkite, Mano kalba — mano 
galva, Per šviesybę j nepriklau
somybę, Už savo kalbą bažny
čiose, O kaime žaliasai. Laikraš
tis — tai ugnis, Lietuvybės švy
turiai okupacijos naktį, Marsz 
na Kovvno, Geso saulė dar ne
tekėjus, Pirmoji karo diena, Kas 
toliau, pilkas žmogau?, Užeina 
potvynis iš Rytų, Kai žengia 
broliai kareivėliai, Gyvenimas 
užverda užkunkuliuoja, Ir kal
nai darbų priešais, Suka audra 
po audros, Iš Rytų selina mir
tis.

Knygos kaina numatoma 5 
dol. Ji žada išeiti vasario mėn. 
Sausio mėn. pradedami verbuoti 
knygos garbės prenumeratoriai, 
kurių sąrašas bus įdėtas knygos 
pabaigoje. Clevelande ir kt. 
miestuose šio darbo imasi Vil
niaus Kr. Lietuvių S-ga.

a) Ryšium su studijomis ir 
gyv. vietos pakeitimu Vyr. 
FASK-te ėjęs sekretoriaus pa
reigas V. Adamkavičius nuo 
1953 m. sausio 1 d. pasitraukė 
iš pareigų ir komiteto. Sporto 
klubai ir asmenys, turintieji 
reikalų Vyr. FASK-te, ateityje 
prašomi kreiptis į Vyr. FASK- 
to sekretoriatą naujuoju adre
su: E. Vengianskas, 6100 So. 
Peoria Avė., Chicago 21, III. 
(Tel. ENgelvvood 4-5638).

b) Valdemarui Adamkavičiui 
už atliktą darbą Vyr. FASK-te, 
komitetas reiškia padėką ir lin
ki sėkmės studijose.

c) Remiantis 1952 m. balan
džio 6 d. sporto klubų atstovų 
bei sporto darbuotojų nutarimu 
ir Kanadoje veikiančių lietuvių 
sporto klubų įgaliojimais, Kazys 
Sapockinas, gyv. 44 Lindsey 
Avė., Toronto, Ont. įėjo į-Vyr. 
FASK-to sudėtį pilnateisiu na
riu ir nuo 1952 m. gruodžio 6 
d. patvirtintas Kanados atstovo 
pareigose.

kinai eiti pareigas — Kazys ,Sa- 
pockinas, gyv. 44 Lindsey Avė., 
Toronto,' Ont. Canada.

Ryšium su keletą kartų anks
čiau skelbta š. Amerikos liet, 
sporto klubų registracija, Vyr. 
FASK-te užsiregistravo šie klu
bai: Chicagos — Perkūnas, Gin
taras ir ASK Lituanica, Hamil
tono Kęvas, ir Montrealio Tau
ras. Visi kiti veikiantieji, tačiau 
dar neužsiregistravę sporto klu
bai paskutinį kartą raginami tai 
atlikti Vyr. FASK-te, suteikiant 
apie save šias žinias: klubo pa
vadinimas, adresas, valdybos 
sąstatas nurodant pavardes ir 
adresus, aktyvių narių (vyrų, 
moterų) ir narių-rėmėjų skai
čius, veikiančios sekcijos. Įspė
jama, kad klubai neatlikę re
gistracijos prievolės iki š. m. 
sausio 25 d., bus skaitomi išėju
siais iš .Vyr. FASK-to veiklos 
ribų.

Remiantis šiaur. Amerikos 
Lietuvių Sporto Statuto Skyr. 
V, § — A ir Vyr. FASK-to 1952 
m. gruodžio 6 d. nutarimu, Spor
to Apygardų vadovais, jiems 
asmeniškai sutinkant, skiriami:

a) Vidurinių Vakarų Sp. Apy
gardos — Dr. Algirdas Nasvy- 
tis, gyv. 1380 Ansel Rd., Cleve
land. Ohio. (Tel. S1V 5-3260).

b) Rytų Apygardos — Alek
sandras Vakselis, gyv. 85-09, 
88th St., Woodhaven 21, N. Y.

c) Kanados Apygardos — lai-'

ITI-sios š. Amerikos Liet. 
Sporto žaidynės įvyks 1953 m. 
rugsėjo 6, 7 ir 8 d., Chicagoje. 
(Dėl vietos stokos smulki žai
dynių programa bus paskelbta * 
sekančiame- Dirvos numeryje).

ĮSIGYKITE VERTINGUS 
LIETUVIŲ DIENŲ LEIDINIUS

"Lietuvių Tautos Kelias”, prof. M. Biržiškos ........... $3.00
"Varpai Skamba”; St. Būdavo apysaka....................... $2.ę0
"žemė”, poezijos antalogija ...................................... $4.00
Knygos gaunamos: "Dirvos” redakcijoje, 6820 Superior 
Avė., Cleveland, Ohio, spaudos kioskuose ir leidykloje: 
"Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

Coke...tinkamiausias gėrimas 
darbo pertraukai
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Jau daug anksčiau norėjau ši
tą klausimą viešai aptarti bet 
susilaikiau manydamas, kad pa- . 
skyrus naujį VT pirmininką, ( 
šitas klausimas susitvarkys. P. 
Zaikauskas, užėmęs naują vie
tą, buvo viešai pareiškęs, kad: , 

"jis norįs VLIKą reformuo
ti asmeniniai, politiniai ir 
ekonominiai. P i rija eilės 
svarbos klausimas-sujungti ' 
Lietuvos valstybėje visas 
lietuviškas žemes. Per šimt
mečius buvę atskirti Ma- 

vžlisios Lietuvos broliai turi 
Teisę būti laisvos Lietuvos 

valstybės sienose”.
šitas pareiškimas iš tikro tu

ri daug teigiamo. Bet ligi šiol 
nieko naujo neįvyko. Ir dviejų 
rezistencinių grupių atstovų 
triūkšmingas išėjimas iš Vliko 
tuo reikalu nieko nepakeitė. Vli
ko perorganizavimas . ir Mažo
sios Lietuvos Tarybos atstovo 
priėmimas ligi šiol neįvyko. Vi
sas reikalas tebėra mirties taš
ke.

Daug vandenų jau nutekėjo į 
jūras, ir tas, taip baisiai kai 
kurios spaudos išpūstas ginčas 
su diplomatijos šefu jau nusi
ramino, bent nebešaudoma sun
kiausia artilerija, kaip anksčiau 
kad šaudyta. Diplomatijos šefas 
net vėl atvyko į Vokietiją su 
VLIKu tartis dėl bendradarba- 
vimo. Reutlingene vėl tartasi 
diplomatijos šefo su VLIKu, 
dalyvaujant net jo pirmininkui 
p. Krupavičiui. Iš paskelbto EL
TOS komunikato išskaitėme, 
kad visi pasitarimai

"vyko savitarpio susiprati
mo dvasia ir visų noru, ras
ti tinkamus sprfcndimus 
tiek praktiškojo bendradar
biavimo būdams, tiek ak
tualiems klausimams”.

Tokius pasitarimus ir susita
rimus galima tik sveikinti. Tai 
yra tas pats rezultatas, kuris 
jau pirmą kartą Reutlingene 
buvo pasiektas ir kurį VLIKas 
atsisakė tvirtinti. Visvien kaip 
ten nebūtų, tai yra žingsnis pir
myn. Tai yra tas noras, kurį 
buvau pareiškęs ankstybesniuo- 
se straipsniuose diplomatijos 
šefo ir Vliko ginčo reikalu.

Be šito, tikrai teigiamo reiš
kinio, 
noras, 
bingu veiksniu, visiškai užsnū
do. Su juo užmigo ir MLTarybos 
atstovo priėmimas į VLIKą. To
dėl skaitau reikalingu plačiąją 
lietuvišką visuomenę . ir patį 
VLIKą i reikalo svarbumą pa
akinti, kad visi tuo reikalu pa
daryti pareiškimai neliktų tak
tiškais manevrais.

DR. M. ANYSAS

tijos šefu, esąs ir Mažosios Lie
tuvos Tarybos atstovo įsileidi
mas į VLIKą. Jis savo praneši
me, berods, aiškiai pasisakė už 
MLT atstovo įsileidimą. Iš jo 
tada taip pat patyrėme, kad 
penki VLIKo nariai esą už ma- 
žalietuvių įsileidimą, o kiti pen
ki prieš.

VLIIio perorganizavimo 
kuris jį padarytu dar-

VLIKo NENORAS ĮSILEISTI 
MLT ATSTOVO 

t

Pakartotinai Mažosios Lietu
vos atstovo įsileidimas į VLIKą 
buvo iškeltas M. L. Tarybos 
žmonių, kai kurių visuomenės 
sluogsnių, laikraščių ir pavie
nių asmenų, bet ligi šiol be pa
geidaujamo rezultato.- Atrodo, 

' kad laikui bėgant, MLT atstovo 
priėmimas j VLIKą dar daugiau 

■atsitolins. Mes atsimename p. 
Brazaičio pareiškimą jam perei
tą vasarą atvykus į New Yorką, 
jog MLTarybai tuo tarpu nesąs 
aktualus jos atstovo. įsileidimas 

. į VJJKą. Iš kitos pusės teko 
girdėti, kad tokio pareiškimo ne
pildai yta ir kad jos atstovo 
klausimas šiandien tiek pat ak
tualus, kaip ir seniau. Bet MLT 
žmonėms tas amžinas prašymas 
priimti į VLIKą jau esąs ligi 

.. kaulo jkyrėję.s.
Iš p. Kamin.-įko padarytų pra

nešimų Kanadoje tada sužinojo
me, kad nesklandumo priežastis 
VLIKe, .apart ginčo str diploma-

PARTINIS PRICIPAS

Iš p. Kaminsko pranešimų ir 
laikraščių teko sužinoti, jog ma- 
žalietuviams priešingoji pusė ' 
argumentuoja, jog Vilkas esąs^ 
sudarytas partiniu, o ne teri-Į 
toriniu principu, o ML Taryba ! 
nesanti partija.

Jeigu būtinai reikalinga par- , 
tijos, norint įeiti į VLIKą, ar 
ankstybesniais metais Klaipėdos 
krašte nebuvo partijų. Mes visi 
puikiai prisimenam Visuomenės 
Sąjungą bei Laukininkų ir Ūki
ninkų partijas. Pirmoji atstova
vo daugumoje miesčionis, gi ki
tos krašto ūkininkiją. Nieko pa
prastesnio nebūtų, kaip vieną 
egzistavusių partijų atgaivinti, 
pvz.. Visuomenės Sąjungą, kuri 
dabartiniams laikams geriausiai 
atitiktų. Visi priešingieji argu
mentai iš karto dingtų ir klau
simas būtų išspręstas. Reikia 
dar pažymėti, kad minėtos klai
pėdiškės partijos oficialiai veikė 
ligi 1939 m. kovo mėn. 23 d., 
reiškia daug ilgiau negu lietu
viškų partijų dauguma, kurių 
atstovai dabar yra susibūrę 
VLIKe. Atrodo, kad tokia ar
gumentacija turėtų VLIKą įti
kinti.

Pereitą pavasarį laikraščiuo
se skaitėme, jog New Yorke su
sitvėrusi klaipėdiškė liberalų 
partija. Ji savo šaknis įžiūri ne 
Lietuvos nepriklausomybės lai- 

' kuose, bet daug anksčiau, prieš 
' 50 metų, tebeviešpataujant Vo- 
' kietijai, kada liberalas švaba- 
’ chas rinkimuose kovojo prieš 
' klaipėdiškius atstovavusius kon

servatorius.
Anie liberalų laikai yra senai 

praėję, visos tuo vardu partijos 
yra ar likviduotos arba merdėja, 
kaip pvz. Anglijoje. Tokios li
beralų partijos programa neturi 
nieko bendro su Lietuvos ne
priklausomybės laikų šūkiais. 
Apie šitą partiją mes ir dau
giau nieko negirdėjome. Atrodo, 
jog ji ir negali atkurti dabartinį 
partiniai-politišką Mažosios Lie
tuvos gyventojų veidą. *

Apie partijas kalbant reikia 
pažymėti, kad mažalietuviai jau 
senai prieš pirmąjį pasaulinį 
karą turėjo savo politines są
jungas. Visa Mažoji Lietuva ta
da dalyvavo prūsų karalystės ir 
vokiečių ciecorystės seimų rin
kimuose ir ten pravedė net savo 
atstovus. Neužmirškime, jog 
Dovas Zaunius iš Rokaičių buvo 
išrinktas kaip nacionalinis lietu
vis Į vokiečių ciecorystės seimą 
ir kad kunigas dr. Vilius Gaiga
laitis lietuvininkus daug metų 
atstovavo Prūsijos karalystės 
seime.-

Ir Nepriklausomos Lietuvos 
laikais šitas politinis vaizdas 
nepasikeitė. Krašto gyventojai 
sukūrė savo specifines partijas, 
kurios egzistavo ligi krašto at- 
plėšimo nuo Lietuvos. Mes visi 
žinome, kad iš. Didžiosios Lietu
vos kraštan perkeltos politinės 
partijos čia neprigijo.'

■Iš politinio veikimo praeityje 
matome, kad Mažosios Lietuvos 
gyventojai-lietuvininkąi nebuvo 
jokie politiniai bemoksliai, ku- 
rieųis dar reikėtų duoti pamokų 
apie demokratišką tvarką ir ku
riuos, kaip politinius .nevykėlius,'

negalima įsileisti į demokratiš
kais pagrindais sudarytą VLIK. 
Jie puikiausiai suprato ne tik 
partijų sistemą, bet ir pačius 
demokratijos principus. Praves
ti savo politinį nusistatymą 
prieš tuomet galingą vokiečių 
tautą ir jos organus reikėjo tu
rėti daug politinio gabumo ir 
rutinos.

Iš čia darosi, aiški išvada, kad 
ir dabartiniu metu lietuviškos 
partijos negali atstovauti Mažo
sios Lietuvos visuomenės, nors 
tai ir būtų VLIKe. Mažosios 
Lietuvos žmonės yra politiniai 
tiek pribrendę, jog jie gali su
daryti savo politines partijas ir 
VLIKe gali būti atstovaujami 
savo žmonių. Nebūtų joks pa
saulį sujudinąs dalykas, saulė 
nesustotų danguje, jeigu prie 
esamų VLIKe partijų ir rezis
tencinių grupių atstovų prisidė
tų dar ir MLT asmuo.

Iškyla dar vienas labai 
bus, sakysim pagrindinis 
simas, būtent:

ar partijos, kurių atstovai 
yra susibūrę VLIKe, dabar
tiniu metu egzistuoja, ar 
jos turi kokį nors teisinį 
statusą, reiškia, ar jos yra 
įteisintos ir kaip tokios tu
ri savo partinę organizaci
ją, narius, ir tvarkingai su
darytą partijos vadovybę.

Atrodo, kad taip nėra. Bent 
apie keletą nėteko spaudoje 
skaityti, kad jos turi savo su
važiavimus, partijos narių ver
bavimus, vadovybių rinkimus ir 
1.1., reiškia formaliai egzistuotų. 
Neginčytinas faktas, kad šitos 
partijos dabartiniu metu Lietu-

• voje neveikia. Lietuviškųjų par
tijų teisinė padėtis Lietuvoje

• yra toki pati, kaip ir Klaipėdos
• krašte. Tat ir čia nėra nei ma- 
i žiausio skirtumo, nes visa Lie

tuva yra to paties okupanto val
džioje.

Atrodo, kad visoms VLIKe 
suburtoms partijoms trūksta ši
to teisinio titulo, jos gyvuoja 
grynai privatiniai, be jokio for
malaus įteisinimo. Jeigu taip, 
tai ir mažalietuviai turi pilną 
teisę, remiantis pvz. buvusia Vi
suomenės Sąjunga, turėti VLIK 
savo atstovą, ipso facto, be jokio 
naujo partijos įteisinimo. Dau
gel buvusių Visuomenės Sąjun
gos narių užsienyje mielai su
tiks duoti savo parašą kalbamą 
partiją užsienyje atgaivinti, ją 
idealiai remti, jeigu pvz. p. Si
monaitis, kaip buvęs partijos 
narys, arba kitas partietis tai 
viešai pareikalautų. Tuomet Vi
suomenės Sąjunga būtų suly
ginta su kitomis lietuviškomis 
partijomis ir VLIKe susibūrę 
partijų atstovai nebeturėtų nei 
mažiausio pamato nepriimti ma- 
žalietuvių atstovą į VLIKą.

Į šitą faktą turi atkreipti dė
mesio tiek MLT žmonės, tiek ir 
pats VLIKas.

(B. d.)

Praėjusias Kalėdas lięt skau- 
tai-tbs visur gražiai atšventė.

Bostone skautų ir skaučių vie
tininkijos gruodžio 20 d. para
pijos salėje turėjo tradicinę 
Kalėdinę sueigą. Ta proga ke
turi DLK Gedimino draugovės 
kandidatai davė vilkiuko įžodį. 
Po oficialiosios dalies buvo šven
tiškos nuotaikos laužas. Mažieji 
vilkiukai improvizavo šventosios 
šeimos kelionę į Betliejų, jaun. 
skautės, skautės ir skautai pa
skaitė Kalėdinių legendų ir ben
drai sugiedojo Kalėdines gies
mes. Giliai prasmingų minčių 
davė sk. dvasios vadas kun. J. 
Klimas, o sktn. I. Končius pri
minė žiemos gamtos grožį. .

Gruodžio 28 d. Toronte buvo 
Kalėdinė Šatrijos ir Rambyno 
tuntų sueiga, kurioje dalyvavo 
per 200 skautų-čių, sk. tėvų, sk. 
bičiulių ir svečių. Kalėdų sene
lis duosniai apdovanojo mažuo
sius, nepamiršdamas įduoti ir 
"Skautų Aidą”. Po skanių 
šių sueigos dalyviai buvo 
džiuginti puikia programa, 
rioje ypač gražiai pasirodė 
žieji skautai-tės.

Sausio 4 d. Chicagoje — 
P. Marijos Gimimo parapijos 
Įėję buvo Aušros Vartų ir 
tuanicos tuntų Kalėdinė eglutė.
Suvaidinta "Kalėdų Sapnas”.

Kas nauja pas skautus
✓

dovai. Pageidauta dažniau pa
našiai sueiti. Sueigą pravedė VS 
Pavaduotojas v. s. VI. Šarūnas.

NAUJAMETINĖS SKAUTŲ 
DOVANOS

svar- 
klau-

per p. Minkų ra- 
"Baltijos” vieti-

vai-
nu- 
ku- 
ma-

šv.
sa-
Li-

INFORMACINĖ SUEIGA

Naujųjų Metų angon Lietuvos 
Skautų Brolijos Vadija įžengė 
su dviem puikiom knygom. Pir
moji — jūrų sktn. B. Stundžios 
"BURIAVIMAS IR JŪRININ
KYSTĖ”. Tai iš viso pirma to
kia knyga lietuvių kalba — įdo
mi ne tik jūrų platybių entu
ziastams, bet ir kiekvienam lie
tuviui. Knyga yra puikiai ilius
truota, gražiai ir skoningai iš
leista. Kaina $2. Gaunama pas 
autorių: B. Stundžia, 89 Glen- 
lake Avė., Toronto, Ont., Cana- 
da.

Antroji — 1953 m. kalendo
rius "TAUTA BUDI", šis ka
lendorius yra didelės apimties 
(302 pusi.), originalus turiniu 
ir meniškai išleistas. Kiekvienas 
lietuvis raginamas jį įsigyti. 
Kaina 50 c. Reikalaukite pas 
spaudos platintojus arba adre
su: V. Skrinskas, 230 Bruns- 
wick Avė., Toronto, Ont., 
nada.

BOSTONO "LAPINŲ” 
PADĖKA

Ca-

Sausio 4 d. 
diją Bostono 
ninkijos skautės įspūdingai per
davė N. Mazalaitės legendą 
"Kalėdų Kelionė”.

Skautiškosios spaudos talka, 
kuriai^ Bostone vadovauja "La
pinų” būrelis, sėkmingai eina. 
Platinamas kalendorius "Tauta 
Budi” ir renkamos "Skautų Ai
do” prenumeratos. Skautų-čių 
tėvai, bičiuliai ir rėmėjai pra
šomi duosniai remti šią talką.

siuntinių, ši rinkliava tik todėl 
taip puikiai pavyko, kad visuo- 
menė duosniai rėmė skautus-tes 
aukomis. Vietos klebonams reiš
kiama nepaprasta padėka už lei
dimą prie bažnyčių rinkti aukas, 
o Tėvams Jėzuitams už patal
pas siuntiniams paruošti. Visas 
techniškasis darbas gulė ant 
jaunųjų skautų-čių pečių. Džiu
gu, kad jie taip sėkmingai atli- 
liko savo uždavinį.

ARTIMO TARNYBOJE

SKAUTŲ KINAS

Toronto skautų vyčių Perkū
no būrelis, vadovaujamas vyr. 
skiltn. Felikso Mockaus, įsigijo 
kino ^aparatą. Dabar kiekvieną 
sekmadienį Toronto Lietuvių 
Namuose yra rodomi įdomūs,

Chicagos ir Cicero skautų-čių 
Kalėdinė rinkliava puikiai pa
vyko. Surinkta per $850 aukų.' daugiausia jaunimui skirti, fil- 
Už juos Vokietijoje vargstan- mai.

i

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Pereitų metų pabaigoje Bos
tone skautų "Lapinų" būrelio 
iniciatyva pravestoji ' Kalėdinė 
rinkliava puikiai nusisekė. Su
rinkta $228.00 aukų, kurios ati
tinkamai paskirstytos ir išsiųs
tos lietuviams skautams-tėms 
Vokietijoje — Diepholzo, Le- 
benstedto, Muencheno, Memmin- 
geno ir Luebecko vietovėse.1 
"Lapinai” broliškai dėkoja Bos
tono "Baltijos” vietininkijos 
skautėms, ir kitų vienetų skau- 
tams už gražią talką šioje rink
liavoje.

Šią rinkliavą stambesnėmis 
aukomis parėmė: po $10 aukojo 

—p. A. Ivas, p. J. Tuinila, p. 
Pilietis, p. Rom. M. Veitas; po 
$5 — p. A. Ivaška, p. J. Januš
kevičius, p. Stp. Kiliulis, inž. J. 
Mikalauskas, p. Br. Veitas ir p. 
K. Vilaišis; kiti aukojo po ma
žiau.

Visiems aukotojams skautų 
"Lapinų” būrelis savo ir Vokie
tijoje Kalėdines dovanas gavu
sių skautų-čių vardu taria nuo
širdų dėkui.

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubarai)____________ !

Nusidėjėlė
K. Pažėraitė........................... 1

Our Country Litbuania
V. Augustinas __________ I

Po Tėvynės dangum
žodžiai vytčs Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino ..

Petras ir Liucija
Romain Rolland _________

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis_________

Princas ir elgeta
Mark Twain_________ ___

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________

Pragaro pošvaistės
V. Alantas___________ ___

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ____________ 2.50

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas _______ 2.20

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis __

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus____

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus __________ 2.60

Petras širvokas
Juozas Švaistas ____

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ____

Ramybė man
J. Kėkštas__________

Raguvos malūnininkas
V. TamulaitiB__ t__

Sudie, pone čipse 
James Hilton ______

Šilkai ir vilkai
Runcė Dandierinas__
Vincas Krėve______

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagys____

San Michael knyga I
Axel Munthe ________

San Michael knyga II 
. Axel Munthe_______

Šventieji akmenys
Faustas Kirša______

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis ____

Tėvų pasakos
A. Giedrius _______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas

Tautosakos Lobynas
J. Balys ____________

Trylika nelaimių
R. Spalis u_______

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša_____

Vaikų knygelė
M. Valančius ................ 1.80

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas __________ 1.50

Valentina
A.. Vaičiulaitis —

y arpai skamba 
Stasius Būdavas_______ 2.50

Vyturėliai Laukuose
Vikį. Šimaitis -.i..

Vilkas Meškeriotojas 
Pr. Imsrys ...

Taupioji Virėja

Užuovėja
M. Katiliškis

žemaičių žemė
A. Vilainis 

žemė t
Red. K: Bradūnas ---------- 4.00 .

Žvaigždėtos naktys , e (
Augustaitytė-Vaičiūnieno_ 1.00

žmonės ant vieškelio
< Liudas Dovydėnas —

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas _________

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė____ ____

Anglų kalbos gramatika
J. Kūkanauza ___________

Anglų kalbos gramatika 
V. Kamantauskas —

Algimantas I
V. Pietaris _______

Algimantas II
V. Pietaris________

Aukso kirvis
Juozas švaistas ___

Barabas
Paer Lagerkvist ....

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys

i Baltaragio malūnas
K. Boruta________

. Broliai Domeikos
j O. B. Audronė (eilėraščiai)
. ^Dangaus ir žemės sūnūs

' '"'Vincas Krėvė__________
Dulkės raudonam saulėleidy

V. Ramonas____________
Didžiosios atgailos

R. Spalis ______________
Doleris iš Pittsburgho

StepRB Zobarskas _______
Gatvės Berniuko Nuotykiai

R. Spalis ____________
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė__ -_________ 2.00
Gimtojo žodžio baruose

P. Jonikas ___ :______
Haufo pasakos I ir II dalis

2.25

3.50

2.00

1.00

. 1.50

.. 2.00

1.50

2.00

5.00

2.00

1.20

5.00
2.50Metams baigiantis Toronto j 

Lietuvių Namuose Lietuvos j 
Skautų Brolijos Vadija buvo 
sušaukusi Toronto ir Hamiltono 
(Kanada) skautininkų bei vie
netų vadovų informacinę sueigą. 
Joje artimesni sk. vienetai buvo ] 
supažindinti su L.S.B. Vadijos 
darbais ir siekimais, o kartu 
išgirsti vadovų pasisakymai 
jiems rūpimais klausimais.

Vyriausiasis Skautininkas v. 
s. Stp. Kairys, kalbėdamas į su
sirinkusius, pabrėžė visuomeni
nės ir skautiškosios veiklos 
svarbą. Geras skautų vadas — 
ar tai skiltininkas, ar draugi
ninkas esąs taip pat visuomenės 
vęikėjas. Tokio ir atsakomybė 
esanti didesnė ir veikimo plotai 
svarbesni, nes dieną dienon sk. 
vadovui tenka auklėti jaunimą. 
Skautybę reikia perteikti visuo
menei persunktą dideliu religin
gumu ir tėvynės meile. Skautų 
vadovo geras pavyzdys jaunes
niesiems skautiškoje veikloje ir 
privačiame gyvenime esąs pri
valomas. Vyriaus. Skautininkas 
bendrais bruožais nusakė L.S.B. 
Vadijos ateities planus. Po to, 

. pranešimus skaitė Vadijos sky
rių vedėjai apie, jų skyrių aktu
aliuosius darbus.

Vienetų vadovai pasisakė 
jiems rūpimais skautiškosios 
veiklos reikalais, iškėlė suma
nymus ir gyvai diskutavo. Iš 

1 daugelio pasisakymų paaiškėjo, 
■ kad visur susiduriama su fi- 
1 nansiniais sunkumais. Pastarie

ji kelia ..rūpestį sk. vadovams. 
Esama vietų (pvz. Hamiltone), 
kur skautai negauna be užmo
kesčio patalpų sueigoms.

Ši sueiga praėjo gyvoje skau
tiškoje nuotaikoje, tarpais 
skambėjo gražios sutartinės. I dovas skiltn. č. Kiliulis šioje iš- 
Dalyvavo 23 skautininkai ir va-į kyloje davė skauto vyčio įžodį.

PAS BOSTONO SKAUTUS

Kazimieras Sapieha
B. Srudga ____________

Karoliai
Guy de Maupassant__

Kuprelis
■Ignas šeinius ______ _

Kalorijo- ir doleriai
Vilius Bražvilius_________2.00

400 m. pirmą jai’ Nemuno 
poemai

2.25

1.60

2.50

1.50

2.50

3.00

3.50

0.80

5.00

1.50

2.75

2.50

2.50

2.00

1.20

2.00

3.50

1.00

2.20

2.75

1.50

.. 035

... OM

.. 0.75

1.00
1.50

1.00

2.50

Gruodžio 28 d. buvo metinė 
Bostono Skautininkų Ramovės 
sueiga. Naujai kadencijai, per
rinkti tie patys vadovai: seniū
ne — pasktn. Elena Gimbutienė 
ir pavaduotojas — pasktn. Kos
tas Nenortas. Sueiga baigta dis
kusijomis aktualiomis skautų 
S-gos veikimo temomis.

Sausio 3-4 d. Bostono skautai 
vyčiai turėjo naktinę iškylą 
Camp Sayre Stovykloje prie 
Blue Hills., Praleidę kelias sma
gias valandas žiemos gamtoje, 
paryčiu pilni įspūdžių grįžo na
mo. Energingasis kęstutėnų va*

2.50

2,0'0__ ........................,.__T.........1.00
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis _____ 2.00
Lietuvių Tautos Kelias

M. Biržiėka ........................... 3.00
Lietuvių kalbos vadovas

Red. prof. Skardžius_____ 4.50
Lietuviškos pasakos

J. Balys ............................... 2.50
Lietuvių poezijos antologija

J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00
Lekučio atsiminimai (jaunimui)

A. Giedrius ____ ___ ____ 1.50
Lietuvių archyvas

Bolševizmo metai
Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

y

3.00

3.00

... 1.00

2.00

3.00

1.25

... 1.00

2.00

/

2.00

2.50

Lietuvai Tėvynei
■V. Nemunėlis ir VI. Vijeikis 0.50

Lietuva tironų Pančiuose
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 

’ (Jonas Andrūnas ir Petras 
■_ Svyrius) ___________ _— 1.50

Mažasis Lietuviškai —
Angliškas žodynas ,

Vilius Pėteraiys ------------- 2.00
Medinis arklys ' ‘

Eric Williams
Motulė paviliojo

Lazdynų Pelėda --------- ,— 0.60
Meškiukais Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis__ —-------2.00
Namai ant smėlio

J. Gliaudą
Nemunas

St. Kolupaila

. Visos knygos siunčiamos paštu; Užsakant pinigus siųskite
DIRVA, 6820 Superior Avenue,

0.70APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

■ Milionai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot,' kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtų apdraudę už nedidelę 
kainų. - '■

Perkant ar pratęsiant bent ko
kių apdraudų Jūs visad pasitei- 
raukitį

PAULINA MOZURAITIŠ 
13706 Benwood Avė. 

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU 
INSURANCE cos. .

Farm Bureau Mutual lneuranca Co. 
_ Farm Bureau Llfc Ineurance Co, *4 
• Farm Bureau Mutua) Flre lneurance Co. 
HOME OFFĮCE: COLUMBUS, OHIO

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas,- leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiem^.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekvienaine numeryje per 4t) 
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
"Lietuvių Diehų” kiekviename numeryje skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės 
medžiagos .iš pasaulio lietuvių gyvenimo. » ’
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuo
traukomis duodami ■ abiems kalbomis, todėl šis žurnalas 

■ prieinamas ir ' čia gimuš’iems bei' kitataučiams; ■ .! '
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, prisiuntūs savo adresą. Metinė prenu-' 
merata- 4.00 dol.. Administracijos adresas:- "Lietuvių Die
nos", 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

.. 1.00
'•
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Pirkai Fordą, o kodėl ne Chryslerį?
X

Automobiliai krašto pramonės pajėgumo 
pavyzdys

Jei Amerika pasaulį stebina 
daug kuo, jei šio krašto tech
nikos atsiekimai toli yra pra
lenkę kitų pasaulio dalių laimė
jimus, tai vienoje srityje JAV 
neturėjo ir niekados neturės ly
gių varžovų. Tai automobilių 
pramonė. Ji 20 amž. yra pada
riusi tokią pažangą, kuriai var
giai prilygs kitų sričių atsieki
mai.-Ji, galima sakyti, žymiai 
bus prisidėjusi ir prie šio kraš
to civilizacijos lygio pakėlimo. 
Jei tokiu tempu ir toliau augs 
toji auto pramonė, tai už kokių 
5 metų viena mašina teks ne 
keturiems, bet dvienfs krašto 
gyventojams. Kitų kontinentų 
gyventojams, aišku, beliks ste
bėti šiuos reįškinius su nuosta
ba ir su ,.. pavydu.

Kas manytų, kad auto maši
na tik šio amžiauB žmogaus idė
jų padarinys, klystų, žmonijos 
protai jau keli šimtai metų prieš 
tai domėjosi galimybėmis pa
statyti tokį vežimą, kuris pats 

' judėtų be pašalinės pagalbos. 
Toji idėja 15 amž. jau buvo 
įsiskverbusi į Leonardo da Vin- 
ci galvą, gi vieną ankstyviausių 
bandymų, apie 1680 m., jau bu
vo atlikęs Izaokas Newtonas. 
Tačiau visa garbė atitenka 
prancūzų armijos karininkui, 
inž. Nicolas Joseph Cugnot, 
1769 m. Paryžiuje pastačiusiam 
triratį, garu varomą ir vos 3 
mylias per vai. sukariantį auto 
vežimą.

Prancūzai ir britai per ištisą 
metų eilę statė garinius veži
mus, tačiau įvairios kliūtys žy
miai sunkino sėkmingesnę plėt
rą. Pvz., Anglijoje vad. Raudo
nosios Vėliavos Aktu (nuo 1836 
ligi 1896 m.) važiuojant tokiai 
garinei mašinai dienos metu 
priešaky palydovas turėjo neš
ti raudoną vėliavą, o naktį — 
raudoną šviesą, gi didžiausias 
leidžiamas greitis — vos 4 my
lios per vai.

Tik išradus vidinio 
varyklius, automobilis 
pradėti spartesnį šuolį 
ateities laimėjimus. Čia
kyla pionieriai prancūzas Le- 
noir ir vokiečiai Benz ir Daim- 
ler (1885).

Amerika ne taip toli atsiliko 
nuo Vak. Europos, nes 18 amž. 

' jos žmonės jau svarstė garu 
varomų mašinų pastatymą (OI. 
Evanš). Adv. George B. Selde- 
nas iš Rochesterio dar 1879 m. 
suplanavo garinę mašiną ir tik 
1895 m. gavo patentą ją nau
doti.

Atėjo 19.03 m. kai Detroitas 
jau buvo pakeliui į pasaulinę 
automobilių sostinę, tačiau ligi 
1910 m. šioji pramonė vis dar 
tebebuvo bandymų laikotarpy. 
Mašinų cilinderiai įvairavo nuo 

- vieno ligi aštuonių, o Henry 
Fordas ir kt. auto pramonės pi
onieriai šio amž. pradžioje dar 
vedė įkyrias kovas prieš Sel- 
deno garinių mašinų patentą — 
šis kliudė laisvam pramonės iš
augimui.

Kelių pagerinimas, vis. gerė- 
jąs autė transporto greitis, jo 
pigumas ir pirmasis pasaulinis 
karas, buvo veiksniai, prisidėję 
prie nepaprastai greito automo
bilių pramonės išaugimo JAV.

20 amžius laikytinas automo
bilių amžiumi. Jei 1895 nu šia- 

■ me krašte buvo pagamintos vos 
keturios auto mašinos, tai 1900 
m. jų jau buvo 4,192. šias me
talines mašinas naujajam šimt; 
mečiui prasidėjus jau gamino 
kelios dešimts bendrovių. Be 
1897 m. atsiradusių Winton ir 
Olds, štai 1901 m. pradeda darbą

degimo 
galėjo 

į savo 
vėl iš-

I

(tires) ir benzinas, gaunamas 
190,000 stočių. 3 milionai mylių 
geresnių ir blogesnių asfaltinių 
kelių (highways), tai taip pat. 
nemažas šios pažangos skatin
tojas. O jei dar pridurti ne tik 
viešbučius, bet 26,000 visur su
tinkamų nakvynės namukų (me
teis), gamtos vaizdus pradedant 
jūromis, kalnais ir gyvačių 
ūkiais bei krokodilų džiunglėmis 
baigiant, nemokamai gaunamais 
kelių žemėlapiais ir... pinigais 
piliečių kišenėse, tai ir bus aiš
ku, kodėl amerikietis taip ver
tina savąjį "car’ą".

Automobilių srity dar niekas 
nebuvo Amerikos pralenkęs. 
Toli nuo JAV atsilieka, gamy
boje antrąją vietą užimanti D. 
Britanija, kur viena mašina 
tenka 22 gyv. (1949 m. mašinų 
buvo per 2 mil.), toliau seka 
Kanada (vienas auto — 8 gyv., 
bet mašinų buvo mažiau kaip 
Anglijoje), V. Europa su Pran
cūzija (pusantro mil.), Vak. Vo
kietija (nedaugiau pusės mil.), 
Italija, Belgija, Šveicarija ir kt. 
Europai vis labiau keliant savo 
pramonę, į ją ir kitus pasaulio 
kraštus JAV automobilių eks
portas nuo 1947 m. vis krenta. 
1950 m. išvežta per 300,000. Sa
vo keliu, Amerika apie 20,000 
automobilių įsiveža iš kitur, 
kaip Anglijos, Italijos, Prancū
zijos.

šiuo metu automobiliai, jų 
pirkimas ir išlaikymas per me
tus sudaro net apie vieną šeš
tąją dalį tautos pajamų. Jau tai 
įgalina spėti, kad toji pramonės 
šaka turi didelę ateitį ir vis la
biau tobulins, gerins savo ga
minius. Jau dabar Cadillac’as 
yra pasiekęs 210 arklių jėgos 
motoro pajėgumą. Kai kurių 
bendrovių modeliuose jau įvesti 
vėdinimo įrengimai, kiti page
rinimai, kai kurių naujų mašinų 
kaina numušta ligi 1300 dol. ir 
vis dar tuo nesitenkinama.

Nors esmėje ir Fordas ir 
Chrysleris ir kitos mašinos yra 
tikrai geros, bet žmogaus pro
tas reikalauja ko nors naujes
nio, išmaningesnio, ir štai De
troite jau bandomi ateities au
tomobiliai, kaip GM LeSabre ar 
Chryslerio K-310. Nepraeis daug 
metų ir eilinis gyventojas susi
lauks tokios mašinos, kuri, anot 
vieno Detroito pramonės parei
gūnų, J. Zeder’io, turės didelį 
galingumą bei vėdinimą, kurios 
stabdžiai ir padangos išlaikys 
visą auto vartojimo laiką, ku
rios motoras bus žymiai mažes
nis, o mašina padengta plasti
ne medžiaga ir kurioje elektra 
atliks daug veiksmų, nuo durų 
atidarymo ligi langų apšildymo 
žiemos metu.

D I R V
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Buickas, 1902 m, Packardas su 
Cadillacu, o 1903 m. žymi Fordo 
didžiųjų laimėjimų pradžią, tai
gi, šiais metais Fordas mini sa
vo 50 m. sukaktį.

Detroitas, prancūzo Antaine 
de Cadillac’o įsteigtas miestas, 
virsta tikrąja automobilių pra
monės sostine pasauly, čia, be 
Fordo, įsikuria kiti du didieji — 
General Moters ir Chrysler ir 
visa eilė nepriklausomų bendro
vių. Auto įmonės savo gaminius - 
leidžia lyg iš gausybės rago ir tą 
nenutrūkstančią srovę kiek su
stabdo tik 2 pas. karas ir
1950 m. prasidėjęs Korėjos ka
ras. štai keletas to pasakiško 
pramonės žydėjimo pavyzdžių__
1905 m. pagaminama 25,000 au
tomobilių, 1910 m. skaičius jau 
pasiekia 187,000, 1915 m__ jau
969,930, 1920 m., tuo metu kai 
pokarinė Europa blaškėsi gydy
dama savo žaizdas, laimingieji 
amerikiečiai įsigijo iš savo įmo
nių jau 2,227,349 auto mašinas. 
1925 m. prašokti jau keturi mi
lionai, bet antrasis pas. karas 
šią srovę sulėtino. 1942 m. au
tomobilių gamyba krenta ligi 
miliono, 1943 m., dar šuolis že
myn — 699,828 ir padėtis pra
deda taisytis 1946 m. Tais me
tais gamyba pašoka ligi 3,089,- 
507 mašinų ir vis kyla kol atei
na 1950 metai, atnešę neįtikėti
nus rekordus automobilių ga
myboje, jų pardavime ir paties 
Detroito žydėjime. Tais metais

rinką paleidžiamos 8,003,045 
mašinos. Tai rekordas, kurio ir 
pati Amerika daugiau vargiai 
bepasieks, nors ir pasiryžusi jį 
pralenkti 1953 m.

Nei Chryslerio, Fordo,* nei 
Nash auto įmonių kilę streikai
1951 m. nesugebėjo rimčiau pa
laužti įsisiūbavusios gamybos. 
Ji pranešė 1949 m. produkciją 
visu 30%', gi bendrovių paja
mos padidėjo 40 ir daugiau % . 
Nei viena kita Amerikos bend
rovė, korporacija, neturėjo tiek 
gryno pelno, kaip vienas iš "Tri
jų Didžiųjų” auto gamintojų — 
General Moters. Kopėja sudavė 
smūgį, tačiau ne tokį, kad pra
monė pradėtų vėl smukti, kaip 
antrojo pas. karo metais.

Kai krašte prasidėjo intensy
vus gynybos programos vykdy
mas, kai pilnu tempu rūko gink
lavimosi įmonės, kai gyvento
jai materialiu požiūriu tarėsi 
esą geriausiuose "prosperity”, 
gerbūvio metuose, Detroitas at
sidūrė depresijos atmosferoje ir 
daug kas stebėjosi, kad auto 
pramonėje atsirado po keletą 
šimtų tūkstančių bedarbių. Vis
ką nulėmė medžiagų trūkumas 
— valdžios įsakymu sumažintas 

1 gyvybinių auto pramonei me
džiagų, kaip nikelio, aliumini- 

1 jaus, chromo, plieno, vario tie- 
’ kimas. Jei bandyta verstis me-
■ talų pakaitalais, tai varį buvo 
’ sunku pakeisti ir jo daugiausia
■ trūko. Vis dėlto auto pramonė 

nepasidavė slopinama, jos at-, 
stovai smarkiai spyrėsi Wa- 
shingtone ir išvados — 1951 m. 
vėl davė didelį derlių, 6,806,000 
lengvųjų ir sunkiųjų mašinų. 
Panašus ir praėjusių metų vaiz
das.
■ Kraštas reikalingas naujų au
to mašinų, nes amerikietis sa- 
,vąja nesinaudos ilgiau dviejų 
metų. Ir ar reikia stebėtis, kad 
jei 1929 m. JAV buvo 23 mil, 
registruotų automobilių, tai da
bar jų jau yra 45 mil., kitaip 
tariant, viso krašto, gyventojus 
galima susodinti į mašinas. Jų 
skaičius didės augant ir gyven
tojų skaičiui, čia daug lems, 
palyginus, pigios auto padangosl JAV prezidento rinkimus, di-' kritęs.

WATERBURIO TREMT. D-JA NEMIRĖ
i- ’ • - • . • ' ■ ■■ • ’. 0

Pirmieji dveji Tremtinių 
Draugijos veiklos metai buvo 
gana -gyvi ir įnešė į kolonijos 
visuomeninį lietuviškąj į gyveni
mą šį tą naują ir pozityvaus. 
Praėjusieji tretieji, kaip minėta, 
Draugiją kone išbraukė iš gy
vųjų organizacijų tarpo. Reikia 
tikėtis/kad naujoji valdyba nu
galės krizę ir ras tiek naujų už
davinių, tiek priemonių jiems 
įvykdyti.

Ta pačia proga negalima pra
eiti tylomis pro Waterburio 
ateitininkus. Jų organizacija, 
bene tokio pat amžiaus kaip 
Tremtinių D-ja, pirmuosius dve- 
jis metus veikė gražiai, kultū
ringai ir įgyjo pagarbos bei sim
patijų net kitų srovių žmonių 
tarpe. Deja, negalima pavadinti 
simpatinga tos organizacijos — 
tiksliau, tos organizacijos va
dovaujančių asmenų būrio — 
veiklą paskutiniųjų metų bėgy. 
Vienas mūsų dienraštis, berods, 
susilaukė daugelio naujų . skai
tytojų Waterbury, plačiai be- 
aprašinėdamas minėtos grupės 
žmonių žygius. Netvirtiname, 
kad viskas buvo teisingai ir be 
tendencijų nupasakojama, bet 
konstatuojame faktą, kad visuo
menę'erzinančių faktų buvo ne
mažai. Tos grupės žmonės įne
šė daug kartumo į vietos ALTą, 
į Tremtinių Draugiją, supainio
jo Bendruomenės reikalus ir net 
daugeliui sugadino asmeninius 
santykius (tik prisiminkime 
Bendruomenės steigiamojo susi
rinkimo propagandinį šūkį: "Ne
balsuokite už juos, jie komunis
tai”, o tie "jie” buvo visi ne- 
katalikų srovės žmonės...).

Būtų gėra, kad minėtosios 
srovės įtakingieji veikėjai, po 
karčių eksperimentų, keistų sa
vo veikimo metodus, šiaip ir 
mūsų kolonija perdaug išgar
sės ... Kr.

I
Kai praėjusių metų pradžioje 

-vienos srovės žmonės "šturmu” 
paėmė į savo rankas Tremtinių 
Draugijos Vadovybę, daugelis 
tremtinių sužiuro, kas čia bus: 
ar Draugija taps Federacijos 
satelitu, ar bus numarinta. Po 
to sekė devyni tylos mėnesiai: 
nei susirinkimo, nei kokios pra
mogos, nei kokio pranešimo na
riams. Pagaliau šių metų pra
džioje Draugijos valdyba pra
bilo, kviesdama narius ... lik
vidaciniam susirinkimui. Drau
gijos pirmininkas, pasigyręs 
fantastiniais darbais, pranešė, 
kad valdyba vienbalsiai nutarė 
Draugiją, kaip atgyvenusią sa
vo dienas ir kone skaldančią 
vietos lietuviškąją visuomenę, 
likviduoti. Tačiau nei pirminin
ko pasigyrimas, nei valdybos 
nutarimas nerado pritarimo su
sirinkusiųjų daugumoj. Girdi, 
valdyba miegojo ir be reikalo 
nori organizaciją užmigdyti. 
Gyvas diskusijas dar labiau pa
gyvino revizijos komisijos pra
nešimas. Pasirodė, kad šis tas 
buvo netvarkingai padaryta, šis 
tas klaidinga solidarumo įnašų 
tvarkytojo knygose ir t.t.

Ar ne ketvertą valandų užtru
kusio, labai gyvo, tarpais links
mo, tarpais pikto (daugiausia 
tragikomiškų momentų susirin
kimui patiekė šaunusis Draugi
jos valdybos pirmininkas) su
sirinkimo rezultatai tokie: bal
savimo keliu nutarta Draugijos 
nelikviduoti ir išrinkti nauji 
valdomieji organai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

džiausią balsavusių nuošimtį 1 
davė Utah. Joje balsavo 80% 
turinčių teisę rinkikų. 79% bal- i 
savusių buvo Atlanto pakraščių 1 
valstybėje Dęlaware. Toliau se- ■ 
ka Idaho, New Hampshire, i 
Rhode Island (visos po 78%), i 
W. Virginia, „N,. Dakota, Con- 
neetieut, Iowa, Illinois, Indiana, 
Massachusetts, S. Dakota, Mon
tana, Minnesota ir kt. balsavo 
daugiau kaip 70%. Ohio yra at
sidūrusi 25 vietoje (69%). Po 
tiek pat balsavo Oklahomoje, 
Nebraskoje. New Yorko valst. 
davė 68‘/c balsavusių ir pasku
tinėse vietose liko Louisiana su 
40%, Arkansas (38), Virginia, 
Georgia, S. Carolina (visos po 
31%), pagaliau, Alabama su 

m25% ir Mississippi davusi vos 1 
24% balsavusių. Kaip matyti, 
gyventojų politinis sąmoningu
mas mažiausiai yra pasireiškęs 
krašto pietuose.

Kuris pirmasis prezidentas 
įvesdintas į pareigas VVashing- 
tone?

Thomas Jefferson.
Kurie JAV prezidentai yra 

gavę Nobelio taikos premijas?
Th. Roosevelt 1906 m. už jo 

pastangas Rusiją ir Japoniją 
susodinti prie taikos derybų 
stalo ir W. IVilson, 1921 m., 
prisidėjęs prie pirmojo pas. ka
ro pabaigos.

Ar tėvas ir sūnus yra buvę 
JAV prezidentais?

Taip, tai John Adams ir jo 
sūnus John Quincy Adams.

Kiek televizijos aparatų pa
gaminta ligšiol?

Nuo 1946 m. JAV pagaminta 
iš viso 23,600.000 TV aparatų 
ir gyventojai už juos sumokėjo 
daugiau kaip 9 bilionus dolerių.

Kiek laiko trunka perskristi 
Atlantą? ,

Pan American keleivinis lėk
tuvas iš New Yorko į Londoną, 
su sustojimu New Foundland 

' saloje papildyti kuuui, skrenda 
■ 14 vai. Pirmasis perskridęs At

lantą Lindberghas ligi Pary- 
• žiaus skrido 33 su puse vai. 
i Apie 1955 m. jau reikia tikėtis 
- susisiekimo sprausminiais lėk

tuvais. Jie tą patį kelią perškris 
pėr 5-6 vai. ■

Ar 1952 m. buvo Sėkmingi 
vedyboms?

■ Labai nesėkmingi. Nors jie 
buvo pavadinti ”Leap” metais, 

i skaičius buvo

/

Ar daug nusikaltimų matyti 
TV ir radijo vaizduose?

Perdaug. Dabar ir amerikiečių 
spauda vis labiau susirūpino 
šiuo reiškiniu ir keldama balsą 
deda ir daug statistikbs, įrodan
čios, kad nusikaltimai, jų vaiz
dai yra, kaip sakoma, užvaldę 
orą. štai tokiame Clevelande 
yra trys televizijos stotys ir 
astuoni radijo siųstuvai. Pvz., 
per. trečiadienio TV ir radijo 
programose tuose vaidinimuose 
"žuvo” 24 asmenys, o aštuonio- 
se televizijos programose, skir
tose vaikams ir perduotose die
nos metu, tie jaunučiai žiūrovai 
galėjo stebėti net aštuonius nu
sikaltimus bei staigias mirtis 
nušaunant, pasmaugiant ir pan. 
Vėl kitą dieną, ketvirtadienį, 
jaunimas bei suaugusieji šiose 
kultūrą bei pramogas teikian
čiose institucijose galėjo stebė
ti: 27 nužudymus, 2 mirtis nu- 
duriant peiliu, 12 susišaudymų 
revolveriais, 2 moterų prievar
tavimus, . vieną pasmaugimą, 
vieną vaiko pagrobimą ir t.t. Ir 
tai vienos dienos metu,' viename 
mieste...

Kuriose valstybėse daugiau
siai balsavo? . ..

Jau antrą kartą iš eilps, per tačiau 'vedybų

l
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PHILADELPHIJOJE 
ĮSTEIGTAS KARO 

INVALIDAMS REMTI 
KOMITETAS

Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų invalidų, atsidūrusių trem
tyje, padėtis yra susidariusi la
bai sunki. Daugumas yra nu
stoję nemažiau kaip 75% dar- j 
bingumo, tatai sudaro jiems di
delį kliūtį gauti darbo. Daugu- ; 
mas invalidų yra reikalingi pro- : 
tezų ir nuolatinio gydymo. Atei
tyje invalidų padėtis be abejo 
dar pasunkės.

Liet. Tremt. Karo Invalidų 
S-gos Valdyba pakartotinai yra 
kreipusis į visuomenę globos, 
tačiau tie atsišaukimai nesulau
kė tinkamo atgarsio. Mums lie
tuviams būtų didžiausia gėda 
palikti tuos žmones, kurie dėl 
Lietuvos laisvės yra nustoję 
sveikatos. Nebedaug jų jau yra 
ir belikę — tremtyje yra atsi
dūrę 26 laisvės kovų invalidai.

Philadelphijos lietuvių visuo
menė, matydama sunkią karo 
invalidų padėtį pirmoji pasiryžo 
įsteigti komitetą Lietuvos Karo 
Invalidams remti. Praėjusių me
tų gruodžio mėn. 13 d. organi
zacijų atstovai, drauge su Inva
lidų S-gos Valdyba, aptarę visus 
invalidus liečiančius klausimus, 
išrinko šios sudėties komitetą: 
pirmininku prof. dr. J. Puziną, 
vicepirmininkais prof. A. Jurškį 
ir dr. Mockų, sekr. dr. B. Bal- 
čaitytę, iždininku mjr. A. Im- 
pulevičių. Be to, pilnateisiais 
komiteto nariais įeina L. T. K. 
Invalidų s-gos ir Philadelphijos 
Liet. Bendr. Apylinkės atstovai.

Būtų labai gera jei. ir kitose 
. lietuvių kolonijose įsisteigtų pa- 
; našūs komitetai. Tik įsisteigus 

įvairiose vietose komitetams, 
i invalidų globos ir šalpos darbas 

pasidarytų daug sėkmingesnis.
Norį gauti' bent kokių infor

macijų Lietuvos Karo Invalidų 
reikalais, prašoma kreiptis 
Liet.
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VVORCECTER, Mass.
LITERATŪROS IR DAINŲ

VAKARAS “ KONCERTAS

įvyksta sausio 24 d. 7 vai. vakaro, šeštadienį

LIETUVIŲ KLUBO SALEJE
12 Vermon St.

Programą išpi.ldo:

Rašytojai Stasys Santvaras ir Antanas Gustaitis 

Operos solistas STASYS LIEPAS ir 

muzikas JERONIMAS KAČINSKAS

PO MENINĖS PROGRAMOS ŠOKIAI GROJANT 

NAUJAI TANGO KAPELAI

TURTINGAS BUFETAS

Koncerto pelnas BALFui ir lietuviškos 

kultūros palaikymui

VISI WORCESTERIO IR APYLINKIŲ 

LIETUVIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

ALTautinės S-gos Worcesterio skyrius

BOSTONO ŽINIOS
Lietuvių Radio Korp. ruošia 

savo 19 metų sukaktuvių 'minė
jimą, sekmadienį vasario 1 die
ną, South Bostono Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėj. Tai bus 
talentų vakaras.

Steponas ir Valentina Minkai 
kviečia chorus, dainininkus, mu
zikantus, šokėjus ir kitus me
nininkus dalyvauti iš visų mies
tų.

Teisėjai išrinks pirmus tris 
talentus, kurie bus apdovanoti 
piniginėm dovanom.

Registruokitės dabar, rašyda
mi: Steponas Minkus, 502 E. 
Broadway, So. Boston 27, Mass., 
pranešdami savo vardą, adresą 
ir kokį talentą turit.

*

Knygų Mylėtojų Dėmesiui: 
Baltic Florists Gėlių Krautuvėj, 
So. Bostone galite rasti didžiau
sią pasirinkimą lietuviškų, nau
jausiai išleistų knygų iš visų 
lietuviškų knygų leidyklų Ame
rikoj, Kanadoj ir kitur.

Taip pat rasite įdomų pasirin
kimą visokių rankų darbo do
vanų lietuviškais motyvais, lie
tuviško gintaro, puikių sieninių 
paveikslų ir lietuviškų plokšte
lių.

SLA VAKARAS 
WILKESBARRE

S.L.A. 115 Kuopa Wilkes-Bar- 
re, Pa. rengia VAKARIENĘ ir 
MENINĘ PROGRAMĄ sausio 
mėnesį 18 d., 1953 m. Lietuvių 
Svetainėj, 206 Parrish St. Pra
džia 5 valandą vakare. Bus ge: 
ra muzikalė programa.

Kviečia rengėjai

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

D I R V Ą •

£

TAUPO
žingsnį

JŪSŲ
PATARNAVIMUI

MAŽIAU KAIP
1 CENTAS

PER VALANDA

, Jūsų namų . 
telefonas

- • «.

S-gos pirm. Br. Tvarkūną, 4316 
N. Franklin St., Philadelphia 40, 

Tremtį Kapo Invalidų Pa.

THE OHIO BELL 
TELEPHONE COMPANY 
••••••••••••••••••K. R.
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TALIS STUDIO

ir
Tel. HE 2-0144

kuriuo laiku, bet kokios

Atot»va.rv3uy

Vyt. Gedrimas

BASEMENTTHE MAY CO’S

SU PAMUŠALU ZIPERINIAI AR PAPRASTAI

ap- 
ne-

AR MUS APSĖDO 
PIKTAGRYBIS?

KADA ATSIRANDA
PASIILGIMAS LIETUVIŲ?...

dabar jūsų kaimynistėj
7106 Superior Avė.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

------- . ’ 1 1 ■ ■ ■

Bet
rūšies foto patarvimas Jums.

Modernūs portretai, vestuvių, 
Uldlmlų, valkų ir kitos nuo
traukos.

nuostolius.

KERŠIS
for Saving Bld.

Telef.: MAin 1-1773. •
Rezidencija: PENINSULA 2521
v .... ..

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

KAS DAROMA
DARBININKŲ VARDU

Kova už miliorius unijų tarpe

mas darbininkų unijos, ir New 
Yorko uosto laivų krovėjų ir 1 
tarnautojų vadus stengėsi ištei- 1 
sinti ir apginti. Tačiau dalykas 
taip lengvai nesibaigė, kai New 
Yorko valstybė paskyrė padė
ties tyrimo komisiją, kuri daly
kus iškėlė į viršų. Kovai su tos 
unijos kaltinimais, unijos vadai 
pasiryžo sukelti miliono dolerių 
fondą!

Trisdešimt metų atgal, Neiv 
Yorko uostas aptarnavo 22‘< 
visų importo ir eksporto iš Ame
rikos krovinių. Dabar tų kro
vinių kiekis nukrito iki 15'f, 
dėl unijų vadų pasibaisėtino lu
pikavimo. Laivai kiek tik gali 
naudojasi kitais Atlanto uostais.

New Yorko uoste vyksta to
kie dalykai, kaip prikrautų 
brangių prekių sunkvežimių din
gimas be .žinios, - kada unijos 
viršininkams yra proga pasi
naudoti slaptai parduoti impor
tuotas prekes kitiems. Sandėlių 
sargai - policininkai neareštuoja 
atviro plėšikavimo sandėliuose 
ir slaptų prekių išgabentoji!. 
Uosto darbininkų ir unijų tar
pininkai yra samdyti tiesiog iš 
kalėjimų išeiną kriminalistai, 
kurie gabiai žiūri unijų viršinin
kų interesus, patys tuo tarpu 
laisvai, be darbo, pinigaudamie- 
si.

: Tyrinėjimų komisija sužino-
■ jo, kad pvz., Korėjos karo pra- 
• tižioje iššauktas "patriotinis” 
i streikas uoste, boikotuoti iš Ru- 
- sijos atvežamas prekes, buvo 
i unijų vadų suplanuotas pasilu- 

I pikauti iš prekes atvežančių lai
vų savininkų ir prekių impor
tuotojų. Kas sumokėjo unijos 
vadams dešimtimis tūkstančių 
kyšių, to laivas buvo iškrautas 
ir tas importuotojas gavo savo 
prekes. Pvz. iš Rusijos atvežtų 
brangių kailiukų importuotojas 
turėjo sumokėti unijos vadams 
$75,000 ir gavo savo $3,000,000 
vertės kailiukus.

Mirus CIO pirmininkui Mur- 
rav ir tuoj po jo mirus Amerikos 
Darbo Federacijos pirmininkui ' 
Green 1952 metų pabaigoje, pa
kartota kalbos apie tų dviejų j 
eentralinių organizacijų suvie- : 
nijimą. Ir jeigu tas įvyktų, jos 
sudarytų milžinišką unijizmo 
jėgą. Viena turi arti 4,000,000 ■ 
narių, kita virš 5,000,000 narių. 
Jų pasekėjų tarpe dabar eina 
kovos: kai nusibosta darbinin
kams arba jų skyriaus vadu
kams viena---- ar CIO ar ADF
— nubalsuojamšEpakeisti į kitą, 
ir pasidaro kitos' skyrium arba 
lokalu, ir taip tąsomasi metas 
po meto.

Yra dar dirbtuvių, kur įsiki
bę unijos vadovybę tebelaiko 
komunistai, ypač jie įsigalėję 

- elektros padargų unijoje, ir iki 
šiol niekas nepajėgė ten komu
nistų atsikratyti. >

Iš gražaus darbininkų savipa- 
galbos idealo šalį užniko sauva- 
liškas unijų vadų, darbininkų 
vardu, viešpatavimas, kai uni- 
jizmas pasidarė labai pelningu 
objektu: dalykas eina apie val
dymą tūkstančių, dešimčių tūk
stančių darbininkų mažesnėse 
individualinėse dirbtuvėse, ir 
šimtų tūkstančių didelėse įmo
nėse, kaip plieno, automobilių 
ir t.t., kurių darbininkai sumo
ka dešimtimis milionų dolerių 
metuose.

Nustatytų algų didieji unijų 
"carukai” gauna po $50,000 me
tams, su visokiais priedais, su 
automobiliais. Jie jaučiasi ga
lingi, lyg kokios valstybės pre-l 
zidentukai ar diktatoriukai. Ir 
jie jau užsimojo diktuoti ne tik 
savo valdomiems darbininkams, 
bet ir valstybei, piršdami į kon
gresą ir net į prezidentus kan
didatais tuos, kurie parodo sim-Į Gendamų produktų importuo- 
patijų jų slaptai padiktuotiems tojai nuolat moka unijos vadams 
reikalavimams. Demokratų kan- tūkstantines sumas, kitaip dar- 
didato Stevenson’o atveju no-Į 
minacijose unijų carukai posė
džiavo savo tarpe ir paskui su 
demokratais vadais nustatė, 
kad Stevenson tegali būti no-Į 
minuotas.

Amerikos Darbo Federacija 
Washingtone turi savo septynių 
augštų reikalų vedimui namus, 
kur yra jos centras ir valdžia. 
Naujas ADF pirmininkas dabar 
George Meany. CIO centras bu
vo Pittsburghe, kur plieno pra- jų darbuojasi ir vienas lietuviš- 
monės unijos vadas Murray gy- ka pavarde, Albert 
verto. CIO pirmininku išrinkus (matomai Akelaitis), 
automobilių pramonės unijos va- rekorduose atžymėtas 
dą Reuther, kurio buveinė De- ir nusižengėlis. Tokie 
troite, centras, be abejo, bus mi unijistų darbininkų tvarky- 
Detroite, o gal ir jie įsisteigs tojais žiūrėti, kad darbininkai 
Washingtone. Reuther prisidėjo greitai, nuskirtu laiku atliktų 
prie atplėšimo automobilių pra- darbą ten kur unijos viršinin- 
monės darbininkų, nuo komunis- kams buvo gausiai apmokėta, 
tų vadovybės 1946 metais, lai- New Yorko uoste, abiem pu- 
mėdamas prieš radikalą auto- sėm Hudson upės, į grobišavimo 
mobilių pramonės vadą Thomas. skandalus įsivėlę ir eilės miestų 
Laimėjęs rinkimus, ReutherĮ viršininkai, kurie taip pat pa- 
vieną naktį buvo kėsintas per] kliuvo į tardytojų rankas, ir jie 
langą namuose nušauti, ir jis] vienas po kito aiškina, kaip tas 
dar neišsigydė peršautą ranką,! terorizavimas veikia. Įvelta ir 
nors išliko gyvas. Į tų miestų policija, kurios vir-

| šininkai ėmė kyšius už nesikiši
mą į unijos "vidaus reikalus”.Organizuotas grobišavimas 

darbininku vardu
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Musų spaudos apžvalga

Prieš kiek laiko šioje vietoje 
mes citavome Darbininko aliar
muojančias žinias iš Romos.

Dabar, atrodo, aiškėja kokia 
kryptimi kun. Mincevičius vys
to savo aktyvumą. Nepriklauso
mos Lietuvos korespondentas iš 
Vokietijos apie tai taip rašo:

"Gaila, kad ši destrukcija dar 
plečiasi. Man tėko patirti iš Ro
mos, kad ten tūlas kun. Mince
vičius, kol p. Lozoraitis važinė
jo po Vokietiją, lankėsi Italijos 
ministerijose"ir ten save piršęs 
Lietuvos atstovu. Tai jau liūdni 
faktai, parodą, kad lietuviai ne
tenka nei orientacijos, nei tvar
kos — kiekvienas sauvaliauja, 
kaip jam jo galva neša, šitie 
faktai įrodo, kad Vlike ir Vyk
domoje Taryboje turi būti nu
statyta tvarka ir kad nevalia 
kas ką susimanęs sauvaliauti”. 
(Nepriklausoma Lietuva, Nr. 
52).

Iš tikrųjų, atrodo, būtų žy
miai sveikiau Lietuvos reikalui, 
jei kun. Mincevičius visą savo 
aktyvumą nukreiptų savo tie
sioginio pašaukimo keliu ...

jau ligotumo žymės? Ar jos 
plėsis ir šiais metais? Ar ir 
lietuviškąją išeiviją apsėdo am
žinasis emigracijos piktagrybis? 
Beabejo. Bet mūsų visuomenėje 
dar matyti ir tokių gražių reiš
kinių, kad norisi tikėtis, kad tas 
piktgrybis plačios dirvos neras 
ir nudžius ...” (Tėviškės, žibu
riai, Nr. 1).

"Negerų reiškinių matosi 
masėse. Visur stinga tautinio 
bei visuomeninio entuziazmo, 
pasirodo apatijos bei nuovargio 
reiškinių, o kai kur ir dar dau
giau — neatsakingo kaišiojimo 
baslių į vežimą. Reiškiniai liūd
ni, bet jie yra mūsų visuome
nėje, jo sukrėtimų ar moralinio 
ligotumo vaisius. Kartais net 
pečiais traukyti tenka — ir 
gražūs šūkiai garsinami, ir pa
triotizmas deklamuojamas, ir... 
priešingai daroma. Aišku, tai

bininkai "nepaspėtų" laiku lai
vus iškrauti, ir importuotojas 
pakeltų milioninius nuostolius.

Kurios prieplaukos operuoto- 
jui reikia darbininkų laivo iškro
vimui, unijos vadai nustato kiek 
už tokį darbą jiems turi būti 
sumokėta. Jeigu atsisako, stai
ga kitų laivų iškrovėjai sustrei
kuoja.

Reikia pažymėti, kad tarpe 
tų unijos grobišavimų vykdyto-

Acklitis 
policijos 
mušeika 
paskiria-

NERIES STIPENDIJŲ FONDAS
Du New Yorko lietuviai pre

kybininkai: Dr. Juozas Kazic
kas ir Dr. Kęstutis Valiūnas, 
norėdami paremti mokslus ei
nantį lietuvišką tremties jauni
mą, įkuria

"Neries” Stipendijų Fondą
Fondui globoti ir tvarkyti pa

kviesti: Anicetas Simutis, Dr. 
Vladas Viliamas ir Paulius Jur
kus. • • ■ _ j

Fondo valdyba, susipažinusi 
su padėtimi ir savo sąskaiton

r
AUSTRALIJOJ KNYGA 
SUNKIAI ĮKANDOMA

"Spėju, Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui knygų trūkumu 
skųstis nereikia. Australijoje 
skaitytojas pats jieško lietuviš
kos knygos ir sunkiai ją 'prisi
šaukia. Čia būtų dvi priežastys, 
kurios pastoja kelią į skaityto
ją: pirma, įvedus Australijoje 
importo suvaržymą skaudžiai 
palietė ir patį knygų įvežimą, 
ypač iš dolerio kraštų, antra, 
kitur išleistos knygos Australi
joje yra labai brangios ir reikia 
didelio idealizmo iš skaitytojo 
pusės, kad jis lietuvišką knygą 
įsigytų...

Tokiu būdu trijų dolerių ver
tės knygą Amerikos lietuvis įsi
gyti gali atiduodamas trijų va
landų uždarbį, gi australietis už 
tokią pat knygą moka mažiau
siai šešių valandų uždarbį...” 
(V. Kikilis, Draugas, Nr. 300).

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMĖI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja 
draudos kompanijos pirm, 
gu išmoka už

P. J.
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įnešusi Dr. J. Kazicko ir Dr. K. 
Valiūno stipendijos fondui skir
tus pinigus, skiria negrąžinamą 
1000 dolerių stependiją. 1953 
metamB ir skelbia šias sąlygas 
kandidatui priimti:

1. Stipendija skiriama studi
juojantiems, ar studijuosian
tiems, humanistinius visuome
ninius mokslus (ekonomiją, tei
sę, žurnalistiką, politinius mok
slus, sociologiją, istoriją, geo
grafiją, pedagogiką, filosofiją).

2. Į stiyendiją gali kandida
tuoti ne tik JAV, bet ir kitų 
kraštų lietuviai tremtiniai stu
dentai, kurie yra ne vyresni 
kaip 30 metų, baigę gimnaziją 
arba ”High School”, duodančią 
teisę studijuoti augštuosius 
mokslus. Stipendija duodama ir 
tiems, kurie rašo baigiamuosius 
magistro ar doktorato moksli-

nius darbus.
3. šiaurės‘Amerikos kraštuo

se (JAV ir Kanadoje) skiriama 
1953 m. 1000 dol. stipendija, ki
tuose kraštuose tik pusė arba 
dJviem studentam po 500 dol. 
vieneriem metam.

4. Norintieji gauti stipendiją, 
užpildo anketą, gaunamą iš 
"Neries” Stipendijų Fondo.

5. Užpildytas anketas įteikti 
(ar paštu atsiųsti) Fondo Pir
mininkui iki vasario 15 d., sti
pendijų rezultatai pranešami 
kovo 1 d.

"Neries" Stipendijų Fondo 
adresas: A. Simutis, Consulate 
General of Lithuania, 41 West 
82nd St., New York 24, N. Y.

A. Simutis,
"Neries" Fondo Pirmininkas

P. Jurkus,
Fondo Sekretorius

centre, prie Richman vyriškų 
rūbų parduotuvių kasdien vaikš-l 
to priešaky ir užpakaly ne
šini plakatus vyrai. Tie para
šai skelbia, jog Richman rūbai 
nėra unijos darbininkų darbo. 
Nors Richman rūbsiuvyklos dar
bininkai išlaukinės unijos neno
ri, bet tas nežinantiems dalyko 
daro įspūdį, kad Richman dar
bininkai streikuoja. Tais užra
šais vaikščioją vyrai yra atsiųs
ti-iš New Yorko.

Daugmilionines įplaukas gau
dami iš rūbsiuvių, galingi tos 
unijos vadai spiriasi priversti 
dar laisvas rūbsiuvyklas pri
klausyti jų vadovybei. Ir tam 
tikslui leidžia milionus dolerių.

Ne pigiai atsieina unijų ca- 
rukams savitarpinė kova už dar. 
bininkų valdymą: 1952 metais 

■kovose su tokiais raketieriais 
kaip jie patys, buvo nužudyta 
virš 10 unijų vadų. Ir eilės kitų 
namai buvo susprogdinti tikslu 
juos nužudyti.

Tuo tarpu tos unijos, kaip ir 
New Yorko uosto darbininkų 

1 unija, yra Amerikos Darbo Fe
deracijos arba CIO nariais, vei- 

• kia visuomenėje pasitikėjimą 
turinčių’ darbininkų organiza
cijų vardu ir gauna jų užtarimą 
ir net atvirą pasipriešinimą, jei
gu kas nori juos paliesti, gar
siai rėkdami, kad tuom perse
kiojama darbininkai...

"Albury. Jau1 kelinti metai, 
kaip mes, Alburio ir artimųjų 
apylinkių lietuviai! nepajudėjo
me iš vietos. Per tą laiką daugis 
praturtėjome, kas sklypą, kas 
namą, kas ūkelį įsigydami, ta
čiau dvasinio gyvenimo požiūriu 
apsnudome, apsamanojome. II- 

I gainiui neįprasta gamta su savo 
Į kartais ir gana klaikiais reiški
niais, svetimi mūsų nedalią ne
suprantą žmonės, -įr .aplamai vi
sa aplinka ėmė taip įgrįsti, kad 
nebemielas pradėjo darytis ir

tasai kruvinu prakaitu įgytas 
turtas. Dar trumpiau kalbant — 
juo toliau, juo labiau pradėjo
me pasiilgti tarpusavio lietuviš
ko bendravimo ...” (Vidman
tas, Mūsų Pastogė, Australija, 
Nr. 190)/

NEVĖLUOKITE ir tuoj įsi
gykite Pelėdos 1953 metų Ka
lendorių 128 pusi., kaina tik 
$1.20. Išleistas mažas egzem
pliorių skaičius. Tad vėliau ka
lendoriaus nerasite ir su žiburiu. 
Turiny pamatysite visą galeriją 
jums pažįstamų, žymių veikėjų 
šaržų, linksmų ir įdomių kari
katūrų, daug juokų, feljatonų, 
eilėraščių ir paveiksluotas rau
donasis Stalino kampelis.

Kalendoriuje išspausdinta vi
sos trys knygos Karalienes Mi- 
chaldos pranašysčių su Palėdos 
komentarais ir naujasis sapni
ninkas. Kalendorių paruošiant 
bendradarbiavo žymūs rašyto
jai, humoristai, šaržus ir kari
katūras piešė dailininkai: Pen- 
cyla, Bruno Vesota, Romas Vie
sulas, Vladas Vijeikis.

Jau pats laikas užsisakyti ar 
atnaujinti Pelėdos prenumeratą, 
žurnalas išeina kiekvieną mė
nesį 28 puslapių, metams kai
nuoja $4.00, pusei metų $2.50. 
Apsimokėjusiems prenumerata 
$4,00 Šis puikus Pelėdos Ka
lendorius duodamas dovanai. 
Užsaltymus adresuokite: PELĖ
DA, 3153 S. Halsted St., Chi
cago 8, III.

Dr. V. Viliamas,
Fondo Iždininkas

■ Talentingai parašytas pa- 
trijotinis romanas iš Vy
tauto laikų. 1936 m. laimė
jęs Švietimo Ministerijos 
literatūros premiją. Sko
ningai* ir meniškai V. K. 
Jonyno iliustruotas. 404 
psl. jau galima užsisakyti 
pas platintojus ir leidykloje

PATRLA a 

Post Office Box 1291 
Stamford, Conn.

I . •

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Dyęziai
10 iki 18

11,5 iki 24,5
38 iki. 44

Rūšis B 
Su pamušalu 

ziperiu 
Moterims 

14% iki 241/,

Rūšis A 
Paprastas 

Mergaitėms 
iki 18 l

j

Fabrics:
Pastel Fabrics

Tree Barks

Iridescent Wools

• Zibolines

• Ribbed Poodle Cloths

• Sharkskins (large sizes)

Savitarpinės žudynės
Greta rimtesnių unijų vadų,

ADF ir CIO ir jų didelių pa-| Visoje šalyje eina įvairaus 
skirų pramonės padalinių,- tų] dydžio panašių unijų vadų gro- 
pačių unijų vardu ir jų globoje! bišavimų ir net savitarpinės 
esančių atskirų darbo šakų va-Į mirtinos kovos už darbininkų 
dų tarpe išsivystė skandalingi] vadovybę, kas savu keliu reiš- 
grobišavimai. Prieš pabaigą kia gėrė pelną, kol jie. vadovau- 
1952 metų viešai pradėta kalbė- ja.
ti-rašyti apie Neiv Yorko uosto Bent kokios nedidelės unijos 
darbininkų unijų vadų grobiša- vadai-raketieriai, turėdami savo 
vimą $350,000,000 sumoje. Kai globoje iki 100 narių, metuose 
iškilo šis purvinas skandalas, turi įplaukų iki $500,000. Ar ne- 
Amerikos Darbo Federacija, ku-Į apsimoka.už tokią sumą kovoti? 
rios vardu uosto unija veikia, Unijų didieji carukai prakti- 
norėjo užrėkti, tikrindama, kad kuoja visoje šalyje tokius dė
tai yra Nepamatuotas užpuoli-] lykuš. Pvz., Clevelande, miesto

GERIAUSIA DOVANA 
BETKURIA PROGA — 
RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ

Rašomosios mašinėlės visų 
geriausių firmų, lietuviškais, 
amerikoniškais ir kitokiais rai
dynais, gaunamos išsimokėtinai, 
o tam tikrais atvejais ir su gera 
nuolaida, čia pat gaunami išsi
mokėtinai ir garsieji ĖLEC- 
TROLUX dulkių valytuvai.' X.

V. BARTKUS 
712 E. 92 St.; 

Cleveland 8, Ohio 
Tel.: LI 1-6716

Styles:
• Velv.et Trim Collar

and Cuffs

• Boxy Styles

• Set-in Sleeves

Belted Styles

Raglan Sleeves 
Straight Line Backs 

Sweep Backs “

Colors:

TIK‘ Ice Blue 

yž flki* Red 
vii*. Boige

Wine

Black

Royal

Brown

Orchid

• Gold

• Dacia

• Natūrai
F
• Grey

šalčio dienos čia bus dar kelias savaites — tai geriau būti 
apsirengus su nauju žieminiu paltu*. Su zipeno pamušalu, 
paprastomis ir įmantriomis rūšimis. *
Paklausk apie mūsą patogias išmokėjimo sąlygas.

The May Compan/a Basement Women’a Coat Department
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VISI RENKAMĖS l LIET. SALĘ

VL. BRAZIULIO Dramos Studija stato

PETRO VAIČIŪNO 4 VEIKSMŲ PJESĘ

SULAUŽYTA PRIESAIKA
ir

PO VAIDINIMO — ŠOKIAI IR BUFETAS

NOR1VOOD KNYGYNE

skel-

NAUJI RĖMĖJAI

VAIDINIMO PRADŽIA 6:30 VAL. VAK.

iki

ĄŽUOLŲ SUKAKTIES 
KONCERTAS

METINIS LIET. 
BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

30 metų sukaktis šį penktadie
nį bus paminėta per radiją. Mi
nėjimą organizuoja Tremtinių 
Draugija.

PASITARIMAS 
EKONOMINIAIS REIKALAIS

ATŽALYNAS CLEVELANDO 
SCENOJE

ĄŽUOLŲ OKTETAS

sausio 18 d. išvyksta koncertuo
ti į Detroitą.

GET OUR

TO BUY A HOME

Sausio mėn. 11 d. Lietuvių 
salėje Bendruomenės vadovybė 
sušaukė pasitarimą Clevelando 
lietuvių ekonominiais reikalais. 
Pasitarime Izidorius Šamas 
skaitė pranešimą apie galimy- 

^Bbes prasimušti į prekybą ir pra
monę ir davė žinių apie Cleve
lando lietuvius verslininkus. Jis 
stipriai akcentavo mintį, kad 
lietuviams reikia į savarankiš
kus verslus veržtis ir visiems 
atsitolinti, kad savas eitų pas 
savą.

Po pranešimo diskutuotas rei
kalingumas didesnės lietuviams 
salės, keltas ekonominiams rei
kalams geresnis susiorganiza- 
vimas.^ Tam susirinkimas pri
tarė ir pavedė Bendruomenės 
vadovybei klausimą davesti 
vadovybės sudarymo.

VAIDINIMAS ŠEŠTADIENĮ
Šį šeštadienį, sausio 17 d., 

Lietuvių salėje jau įvyksta di
delį susidomėjimą sukėlęs P. 
Vaičiūno dramos "Sulaužyta 
priesaika” vaidinimas. Vaidina 
VI. Braziulio Dramos Studija, 
dalyvaujant pačiam jos vadovui 
pulk. Budrio vaidmeny.

Pradžia 6:30 vai. Publika pra
šoma nesivėluoti, nes vaidinimas 
bus pradėtas punktualiai ir pa
vėlavę nebus įleidžiami į salę 
ligi pertraukos. Vaidinimui pa
sibaigus bus šokiai, bufetas.

7417 Myron Avė., telef. HE 
2-0458 arba Ramovės visuotinio 
susirinkimo metu.

Visuotinis narių susirinkimas 
įvyks sausio 25 d. 11 v. 30 min. 
čiųrlioniečių patalpose (L. ban
ko namuose). Nariams dalyva
vimas būtinas. Norinčius į Są
jungą įstoti kviečiame atsilan
kyti.

Clevelando Ramovės Valdyba

no- ketvirtadienio po pietų nuo . 
2:00 iki 2:30 vai. Ši valandėlė 
turi lengvas pasakėles, dainavi
mą ir žaidimus. Kol vaikai yra 
užimti, motinos gali aplankyti 
Motinų Klubo susirinkimą.

ĮSTOK Į 
VILTIES 

DRAUGIJA

Bilietai po $2.00, 1.50 ir 1.00. 
Moksleiviams prie įėjimo nuolaida.

Clevelando ateitininkai 
skautai, sausio mėn. 25 d. stato 
K. Binkio Atžalyną. Scenos mė
gėjams vadovauja akt. Petras 
Maželis. Biletai jau platinami. 
Plačiau apie vaidinimus žiūrėk 
šiam puslapyje esančiam 
bime. {

SPORTININKŲ VAKARAS

Chicagiškių sportininkų atvy
kimo proga, vasario 1 d. 6:30 
vai., lietuvių salėje įvyks spor
tininkų vakaras, rengiamas LSK 
Žaibo. rou BORROVV

Pirmas šiais metais didesnis 
parengimas buvo suruoštas 
BALE 55 skyriaus. Tai Ąžuolų 
trijų metų sukakties koncertas. 
Programą išpldė patys Ąžuolai, 
solistės J. Krištolaitytė ii- Al
dona Stempužienė.

Svečių prisirinko pilna lietu
vių salė. S. Laniauskas rengėjų 
vardu pasveikino Ąžuolus ir pa
linkėjo su daina apvažiuoti vi
sas didesnes lietuvių kolonijas:

Koncertas buvo įdomus, bet 
ne visos dainuotos dainos veno- 
dai pavyko. Ypač gerai pavyko 

solisčių dainuoti duetai ir 
Ąžuolų "ąžuoliškos* dainos.

Ąžuolų repertuaras' žymiai 
pagausėjęs, ką reikia pagirti ir 
paskatinti, kad ir ateity daug 
dėmesio kreiptų į repertuaro 
turtinimą.

šaukiamas sausio 18 d. 11:30 
vai. lietuvių salėje šia darbų 

1 tvarka: 1. susirinkimo atidary
mas, 2. prezidiumo rinkimas, 3. 
apylinkės veiklos plano svars
tymas ir priėmimas, 4. tautinio 
solidarumo įnašų nustatymas 
už 1953 metus, 5. einamieji rei
kalai, 6. susirinkimo uždarymas. 
Susirinkime turi teisę dalyvauti 
visi Clevelando mieste ir jo' 
priemiesčiuose gyveną lietuviai,1 
sprendžiamą balsą turi 18 m. 
sukakę. • . ‘ '

LIET. BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖS VALDYBA

sausio 10 d. posėdyje aptarė 
apylinkės veiklos planą, kurį pa
teiks svarstyti ir priimti apy
linkės susirinkimui.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventės proga val- 

įdyba, susitarusi su Liotuvių Ra
dijo Klubo vadovybe, organizuos 
šventės paminėjimo radijo jfro- 
gramą.

J. Stempužis% paskirtas ant
ruoju Bendruomenės atstovu 
prie Clevelando Internacionali
nio Instituto.

CLEVELANDO 
ATEITININKAI IR 

SKAUTAI
1953 M. SAUSIO 25 D.

LIETUVIŲ SALĖJE .
stato

Kazio BINKIO veikalą
iš Lietuvos mokyklos

1 gyvenimo

ATŽALYNĄ
B1LETAI PO $2.00, 1.50 ir 
1.00 gaunami DIRVOJE, 
SPAUDOS KIOSKE, pas 
skt. VL. PETUKAUSKĄ - 
TEL. RA 1-9936 ir pas bro
lius PALUBINSKUS HE 

1-8423.

Jaunimui, einant į pir
mąjį vaidinimą, dienos 

metu, bilietai pusę 
kainos,

VAIDINIMŲ PRADŽIA
1:30 vai. ir 6:00 vai. v.

PO ANTROJO VAIDI
NIMO ŠOKIAI IR 

BUFETAS., 
šokiams galioja ir 
pirmojo vaidinimo 

biletai

PAKEISTOS 
ADV. J. SMETONOS 

PRIĖMIMO VALANDOS
Interesantai dabar priimami 

kasdien, išskyrus sekmadienius, 
fiuo 10 vai. ryto iki 1 vai. p. 
pietų.

PR. SKARDŽIUS NAUJAME 
BUTE

Prof. Pr. Skardžius šiomis 
dienomis persikėlė į naują butą, 
žinomo Clevelande senosios kar
tos veikėjo Juozo Urbšaičio na
muose. Dabartinis adresas — 
1326 Russell Rd. Telef. EN 
1-0225.

Dėmesio: pradžią punktualiai, tad prašoma 
nesivėluoti.

Bilietų gauti ligi šeštadienio dar galima Dirvoje, 
Muliolio įstaigoje ir pas platintojus.

Rengia Vilniaus Kr. Lietuviu S-ga, Cleveland skyrius

Nasvyčio bute: 1380 Ansel Rd. 
Susirinkime St. Lazdinis skai
tys paskaitą apie Lietuvos piet
ryčių problemas.

Visi sambūrio nariai kviečia
mi dalyvauti.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Užgavėnų Blynų pobūvį vasa
rio 7 d. (šeštadienį), 7 vai. va
karo rengia- /Lietuvių , Tautinių 
Korporacijų Sambūris. Pobūvis 
įvyks Colonial Gnrdens salėje — 
1960 East 79 St.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 1 
SUSIRINKIMAS — POBŪVIS

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyrius vasario 14 d. 8 vai. va
karo Ansel kavinės patalpose 
rengia Vasario šešioliktosios pa
minėjimui iškilpiingą susirinki
mą — pobūvį. Bub atitinkama 
paskaita, meninė dalis ir vėliau 
bendri užkandžiai. J susirinkimą 
— pobūvį kviečiami visi Tauti
nės Sąjungos skyriaus nariai, jų 
artimieji ir prijaučiantieji.

MIRĖ P. CHALKO MOTINA
Prieš tris mėnesius mirė ad

vokato P. Chalko tėvas, gi pra
ėjusį šeštadienį mirė ir motina, 
kuri jau ilgesnį laiką sirgo.

LIETUVIŲ SALĖS
DALININKŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių salės dalininkų (šė- 
rininkų) susirinkimas įvyksta 
sausio mėn. 23 d. 8 vai. vakaro. 
Kiek girdėti, šių metų susirin
kime bus iškeltas ir Lietuvių 
salės praplėtimo ar didesnės įsi
gijimo klausimas.

TAUTINIŲ KORP^ SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tautinių Korporaci
jų Sambūrio susirinkimas-alutis 
įvyksta sausio mėn. 18 d. (sek
madienį), 6 vai. vakaro Algirdo

PARDUODAMI DU NAMAI
• ■ ■

Parduodami dų geri namai. Vienam name yra ka
vinė ir penkių kambarių .butas. Namas medinis, geras-
rūsys. z . '

Antras namas mūrinis, kieme. Keturi butai po 6 
kambarius. Rūsys po visu namu.'

Labai geras pirkinys-dviems arba vienam pirkėjui. 
Parduoda sayininkas.

. Kreiptis: 7001 WADE ĘARK AVĖ.
' •

PASKELBTA UKRAINOS 
DIENA

Gubernatorius Frank .1. Lau- 
she specialia deklaracija paskel
bė, kad vasario 22 yra Ukrainos 
diena.

Visos Clevelando ukrainiečių 
organizacijos, vasario 18 d. 2:30 
vai. Public Auditorium Bali 
Room mini 35 metų tautinės 
Ukrainos paskelbimo, sukaktį. 
Prieš minėjimą įvyks ir speciali 
konferencija su Clevelando 
spaudos atstovais.

L.S. RAMOVĖ PRANEŠA

Pagal naujai pertvarkytą L. 
S. Ramovės statutą Sąjungos 
nariais gali būti "Buvę Nepri
klausomos Lietuvos kariuome
nės kariai; lietuviai, tarnavę ki
tų valstybių kariuomenėse, at
skiru skyriaus valdybos nuta
rimu”.

Clevelando Ramovės skyrius 
kviečia visus buv. karius įstoti 
į Sąjungą. Įstojimo pareiškimus

PIGIAI PARDUODAMAS 
NAMAS

Namas 80 gatvėj, tarp Supe
rior ir Wade Park Avė. Dviejų 
šeimų, po 6 kambarius kiekvie
nas. Namas laisvas. Garažai.

Ray Nausneris
1-3919 LĮ 1-9216

11809 St. Clair
UL

Pirkit pas savuosius
Amžini nerūdijančio plieno 
virimo puodai' gaunami pas 
Vytautą Pašakarnį, 1219 
E. 61 St., Cleveland, Ohio.

Tel. EN 1-7770.
Pilnas komplektas $69.95. 
Čia pat galima užsisakyti 
vienintelį pasaulyje dulkių 
Siurblį — Sanitatorių su 
patentuotu ne tik dulkes, 
bet ir bakterijas sulaikan
čiu maišeliu. Su visais prie
dais $94.50 .arba po 7.00 
dolerius mėnesiui išsimokė

tinai.
* c ' ‘ ■ " • . . . ■

Nemokamas demonstravi
mas.

f
Priimami užsakymai.

■
I

Vasario 16 gimnazijai remti, 
prie "Čiurlionio” ansamblio rė
mėjų būrelio, nuo sausio mėn. 
1 d. prisidėjo 3 nauji rėmėjai: 
čiurlioniečiai: A. Liutkevičiū- 
tė, I. Lakačiauskaitė ir P. Lin- 
gaitis.

Visi pradžios mokyklos vai
kai yra kviečiami dalyvauti Vai
kų Pasakos Valandėlėj kiekvie
ną penktadienio popietį, nuo 

,4:00 iki 4:30 vai. Norvvood 
Branch knygyne, 0405 Superior 
Avė. Išgirsite naujas pasakas, 
taip pat ir mžgiamas senesnes.

Motinos su priešmokyklinio 
amžiaus vaikais yra kviečiamos 
ateiti. į priešmokyklinę Pasakų 
Valandėlę įvykstančią kiekvie-

12 NAUJŲ NAMŲ

Hoover Rd., prie Neff Rd., 
netoli Our Lady of Perpetual 
Peace bažnyčios. Gyvenamasis 
kambarys 12x17, virtuvė 11x22, 
2 miegamieji. Molinių plytelių 
prausykla žemai. 2 kambariai, 
beveik baigti, antram augšte. 
Perskirtas rūsys. Akmens prie
kis. Mediniai — $16.800, plyti
niai — $17,500.

Apžiūrėti kasdien ir sekma
dienį.

Stakich Builders 
15813 Waterloo Rd.

KE 1-1935 (5)

PARDUODAMAS NAMAS

7019 Lawnview Avė., 
damas dviejų šeimų 
Kiekvienas butas po 6 
rius. Apatinis butas 
Keturi garažai. Didelis 
Apžiūrėjimui vidaus

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

TMI BANK rO> Ali TNI MOKI

LINKSMI ATEINANTIEJI METAI
Kada žmogus sveikas ir turi išteklius, jaučias lai

mingas.
Padėk pats sau ir turėk sąskaitą Lietuvių Banke.
Santaupos, padėtos iki sausio 10 d., nuošimčius gaus 

nuo sausio mėn. 1 dienos.

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki $10.000.

Darbo valandas nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais

parduo- 
namas. 
kamba- 
tuščias. 
kiemas, 
kreiptis 

telefonu HE 1-8722. Ten pat 
parduodamos dvi kamodės.

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
vienai lietuvei moteriai. Kreip
tis: 7605 Star Avė.. EX 1-0117.

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON’SCAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynus. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežia..£
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737
i

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

Visokių rūšių baldai ir. elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto "kambariui

ŽEMOS KAINOS ~ MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

. "■ ' ' 1 T

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

>712 Superior Avė. HE

Cleveland, O h i o

« MONCRIEF
ŠILDYMO ir

gER ORO VĖSINIMO SISTEMA

C A S A S

ALIEJUS 

anglis

v

P J KURSIS
716 Socicty for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės j mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvni- 
••iuose npdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgeėio. Patarnavimas ir išpildymai? 
i'Rnmtunjarna. Kreipkitės j mane telefonu arba aameniskni.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DERBS PAIMTAS CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star i\venue Cleveland 3, Ohio

W§!ke2is FmeraJ Kome I
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAM.MOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

I I. J. S A M A S , JEWELER
a šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
i Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

Jį , . pasirinkimas.

3 7007 Superior Avė. Greta Eželiu Theatre
j Telef.: EX 1-3969. Bute: AVA 1-2354 SUPERIOR- AVĖ. HEnderson 1-9292

i
i
į*I

I JAKUBS & SON Į
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilluim J. Jakubs
Licensijųoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo-ir rimto patarnavimo .
6621 Edna Avenue ’ ENdicott 1-1763
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Tautų laisves perspektyvos
Mirštančios demokratų administracijos šešėlyje

ANTANAS MUSTEIKIS

LAISVĖS PERSPEKTYVOS

-Naujųjų metų pradžios keitimai amžių būvyje

I

įvažiavimo vizą? Jis 
”P. Eleonorai Roose- 

užsispyrusiai reika- 
— rašo Detroit Free

panau- 
spraus- 
gabenti 
duonos

Gaunama Dirvoje.

Rūmų komitetui 
valstybės ir tei- 

trukdą kvotos

THE FIELD

vy- 
ga- 
di- 

tik-

Kapturauską 
Bacevičiui 
Ęast 65 St.

Dvi dalys kartu įrištos: Dvasios ir Žmonės, 166 sak
mės, 126 psl.; Liaudies Magija ir Medicina, 94 psl.

Knyga didelio formato, spalvotas viršelis, pieštas 
dail. V. K. Jonyno.

Kaina $3.00.

JAV Kongrese atstovės moterys. Jų yra 12, bet atvaizde niatome tik 11. žiūrint iš kairėft: Rep. 
Vera Buchman (D), Pennsylvania; Rep. Leonor Sullivan (D), Missouri; Senator Margaret Chase 
Smiltį (R), Maine; Rep. Marguerite S. Church (R), Ulinois; Rep. Gracie Pfost (D), Idaho; Rep. 
Iiatharine St. George (R), New York. Stovi; Rep. Edith Nourse Rogers (R), Massachuselts; Rep. 
Frances Bolton (R), Ohio; Rep. Ruth Thompson fR), Michigan; Rep. Cecil Harden (R), Indiana; 
Rep. Elizabeth Kee (I)), West Virginia. Rep. Edna F. Kelty (D), Brooklyn, N. Y. nuotraukoj 

nėra.

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4486.. Redaktorius Balys GAID2I0NAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).

Algi
VI.

1417
Cleveland 3, Ohio

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

Neprasminga sausio pirmoji

Suėjo 500 metų nuo spaudos išradimo. Matome tą garsiąją Gu- 
tenbergo spaudos mašiną ir atspausdintą šventąjį raštą. Ameri
koje, sukakties proga, sausio 11-17'yra paskelbta spaudos savaitė.

1953 m. sausio 15 d. * Nr. 3

1952 metų politinį istorijos 
lapą užverčiant naudinga pa
sklaidyti tuos lapus, paanali
zuoti. politinį šachmatų žaidimą 
ir mėginti-sudaryti to žaidimo 
balansą, kuris galėtų parodyti, 
ar pavergtųjų tautų pastangos 
išsivaduoti iš despotų jungo yra 
davusios kokių nors teigiamų 
vaisių ir ar iš viso pasaulio tau
toms negresia visiška vergija.

Kas gi iki šiol buvo daroma 
pasaulio taikai atstatyti? Ko
kioje vietoje stovi mūsų tėvynė 
Lietuva? Kokios jos laisvės 
perspektyvos ?

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
JAV karinė galia, palyginti, bu
vo menka, tik jos ekonominis 
pajėgumas bei žaliavų ištekliai 
buvo tokie dideli, jog kiekvienas 
priešas tai turėjo galvoje ir da
rė viską, kad neįtraukus JAV įl 
karinį konfliktą, šitai gerai ži-i 
nojo Hitleris ir Japonijos Miką-', 
do ir todėl jie varė propagandą, 
kad Amerika liktų šalia ruošia-. 
mo karo. Hitleriui pradėjus pir-j 
mą agresijos aktą prieš žydų 
tautą, JAV ir pasaulio žydija 
veikė į JAV vyriausybę taip, 
kad ji nukreiptų -visą savo tau
tos ir krašto potencialą prieš 
nežmonišką Hitlerio politiką žy
dų atžvilgiu. Taip vėliau ir įvy
ko, kai Japonija smogė Pearl 
Harbure.

Karo metu Didžiosios Brita
nijos karinė ir ekonominė galybė 1 
taip susmuko, jog be JAV efek
tyvios finansinės paramos būtų 
susilaukusi visiškos ekonominės 
suirutės. Amerikai talkininkau
jant ir kolonialėms tautoms po
litiškai subrestant, britų impe
rija po karo tiek suiro, jog 
Churchiliui bepaliko tik impe
rijos galybės didybės manija, o 
pati valstybė tapo antraleile ga- 
lybe. Paskutinysis karas, išug
dęs JAV nepaprastą karinį ir’ 
ekonominį pajėgumą, pastatė 
jas pasaulio tautų priešakyje, 
kartu uždedant joms atsakingu
mo pareigas; jos pradėjo diktuo
ti nugalėtiems kraštams, jos 
nustatinėjo politines gaires, 
kontroliavo prekybą bei finan
sus. j'ų pritarimu galėjo kurtis 
pavergtųjų tautų egzilinės 
riausybės, komitetai, kurie 
Įėjo veikti tik jų nurodytų 
rektvvų rėmuose, šiandien 
rai galima pasakyti, kad paverg
tųjų tautų laisvinimo darbas 
pareina nuo JAV-ių vienokio ar 
kitokio nusistatymo. Kiek jos 
prisideda, tiek tas laisvinimo 
darbas pasistumėja pirmyn, tiek 
priartėjame prie pastovios tai
kos ar užkonservuojama esama 
vergijos ir baimės būklė ir toli
mesniam laikui.

Analizuojant, tautų laisvės 
siekimus visada atsiduriame 
Dėdės Šamo pastogėje ir todėl 
esame priversti pažvelgti j JAV 
užsienio politiką,- kuri labai 
ankštai yra susieta su paverg
tųjų tautų vadavimu ir to va
davimo perspektyvomis. ’

Dėdės Šamo pastogėje svar
biausioji užsienio politikos lini
ja buvo užbrėžta prėz. D. Roose- 
velto 1933 m. lapkričio 16 dieną, 
kada jis pripažino Sovietų Są
jungos vyriausybę teisėta kraš
to atstovybe, Nors sovietai buvo 
pasižadėję neorganizuoti Am«-

rikoje raudonųjų vienučių ir ne- ( 
varyti prieš Ameriką nukreiptos ’ 
propagandos, tačiau iš tikrųjų t 
buvo tik tušti žodžiai, kurie ir , 
dabar Sovietų kartojami iki ] 
šlykštumo. Tai sovietinė takti- j 
ka. Viską žadėk, bet nieko ne- ] 
vykdyk, kas tau nenaudinga. ( 

Komunistinė dirva buvo ruo
šiama jau iki jų pripažinimo. O , 
kai aukso vartus prež. Roose- , 
veltas atkėlė, tada visomis ke- ] 
turiomis raudonieji spraudėsi į . 
demokratų administraciją, kuri, 
kaip Detroito dienraštis FREE . 
PRESS išsireiškė, yra jau mir- . 
ties patale. Nuo 1933 m. iki 
1953 metų demokratinėje ad
ministracijoje tiek daflg priviso 
raudonųjų piktžolių, jog JAV| 
užsienio politika po karo turėjo 
prokomunistinio ar sovietinio 
atspalvio, kurią vieni politikai 
(jų buvo nedaug) laikė logiška 
politinė išvada, kiti-politinėmis 
klaidomis; prie šių paskutiniųjų 
priklausė ir Molotovas, laisvųjų 
tautų okupacijos meisteris. Dau
gelis ir mūsų dabartinę1 JAV 
politiką laiko tik klaidinga, bet 
ne sąmoningą. Prez. Roosevelto 
svarbiausias politinis patarėjas 
Alger Hiss lydėjęs jį į visas 
konferencijas ir sėdįs dabar ka
lėjime, buvo tiek. įtakingas pro- 

I sovietinės politinės linijos nu
statyme, jog jo nubrėžtoji lini
ja ir dabar egzistuoja. Trunv.- 
nas ir Achesonas kietai laikėsi 
Hiss’o pažiūrų į užsienio politi
ką.

Narpliojant JT amerikiečių 
tarnautojų lojalumo JAV-bėms 
paaiškėjo, jog šių dienų JAV 
užsienio politikos gairės buvu
sios nustatytos 1946 metais, da
lyvaujant Achesonui, J. Byrnes 
ir, svarbiausia, Hissui, kaip sa
ko pats Achesonas. Tačiau Byr
nes tuojau reagavo į tokį pasa
kymą ir pareiškė, jog Achesonas 

Į galėjo keisti savo politinę liniją, 
I jei tik norėjo ar matė reikalo 

tai daryti, tačiau kaip mes žino
me jos nekeitė pavergtųjų tautų 
kryptimi bei JAV naudai.

Tokios politinės koncepcijos 
aspekte ir susilaukėme šių liūd
nų davinių netik pavergtoms 
tautoms, bet ir pačiai Amerikai, 
štai Didžioji Kinija atiduota ko
munistams, Berlynas paliktas 
be priėjimo, nereaguota tinka
mai dėl pašautų amerikiečių lėk
tuvų Vengrijoj ir virš Japoni
jos vandenų, visiškai užčiaupta 
burna pavergtoms tautoms vie
šajame pasaulio forume — JT, 
nereaguota į Sovietų Potsdamo, 
Jaltos ir Teherano sutarčių ir 
pasižadėjipių sulaužymą, Ache- 
sono lūpoms pasižadėta nieko 
nedaryti, kas kenktų Sovietų 
vidaus politinei ir ekonominei 
struktūrai, atseit, Sovietų poli
tika buvo palaiminta esamose 
ribose, įskaitant ir . visus užim
tus kraštus, ir todėl susilaukė
me tokių liūdnų demokratinės 
administracijos politinių rezul
tatų. '

Kokią didelę įtaką turėjo 
raudonieji IVashingtone, mato
me iš tokių faktų, būtent: Ache- 
sonąs pasiliko ir toliau išdaviko 
Hiss’o draugu,- federalinės grand

D I R V A

automobiliu prisitrenkė, arba 
mūsų linkėjimai tautiečiams už 
geležinės uždangos — linksmų 
švenčių ir laimingų naujųjų me
tų. Tokie pranešimai mūsų par
tizanui ar ūkininkui kolchoze 
vargu atneš paguodos, greičiau 
nusivilimo. Jei daugiau nieko 
nepadaryta Amerikoje dėl Lie
tuvos, tai metinis balansas 
neigiamas.

Ir be reikalo "Draugas” 
minasi, jog ”,.. Maskvos 
stangos 1952 m. tikrai buvo tuš
čios”. Priešingai per tuos metus 
tūkstančiai išžudyti tėvynėje ir 
kitur savo "priešų". Korėjos ka
ras eina palankia jiems prasme. 
Satelitiniuose kraštuose sėkmin
gai naikina inteligentiją, karinį 
patenciolą papildo. Ameriką pri
rišo Korėjoje, amerikiečius žu
do, Kiniją labiau įkinkyta į savo 
vergijos vežimą. Tai Sovietų 
triumfas.

EHgSs'T,m?
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jury 4 nariai 
paliudijo, jog 
singumo tl-tai 
darbą jieškant raudonųjų JT-se. 
Visiems gerai žinomas komunis
tas Gehard Eisler, kuris akty
viai dirbo Amerikai žalingą dar
bą ir kuris per užstatą peršokęs 
pabėgo į rytinę komunistinę Vo
kietiją, buvo gavęs 1933 m. lei
dimą įvažiuoti į Ameriką, nors 
FBI labai priešinosi jo įsileidi
mui į JAV kaip kenksmingo ko
munisto. Senato komitetas už
klausė tuometinį pasekretorių 
Sumner Welles, kodėl jis davęs 
Eisler’iui 
atsakė: 
velt’ienei 
laujant”, 
Press.

Iki šiol dėtos JAV pastangos 
pavergtoms tautoms vaduoti 
nedavė, jokių apčiuopiamų vai
sių, nes. jos buvo neefektyvios, 
nerealios ir be tikrų intencijų. 
Be tuščių frazių per "Voice of 
America” nieko konkretaus nė
ra padaryta, bent oficialiai ne
žinoma. Tai tiek bendrai dėl vi
sų pavergtųjų tautų vadavimo. 

Kas gi atsiekta Lietuvos lais
vinimo byloje? Nedaug arba ir 
nieko, nors "Draugas” ir pasi
gyrė, darydamas metinę ap
žvalgą. Jis gruodžio 31 d. rašė: 
"JAV veikianti Amerikos Lie
tuvių Taryba šiemet ypač stip
riai pajuto turinti daug draugų 
ir valdžios sferose, ir visuome
nėje, ir spaudoje. Alto delega
cija matėsi su p. Webb, vals
tybės pasekretorium ir pačiu 
prezidentu Trumanu, kurie pa
rodė daug gana nuoširdaus pa
lankumo Lietuvos nepriklauso
mybės bylai”.

Gerai ir tiek. Bet kai žmogus 
skęsta ar jam kilpą ant kaklo 
neriama, nuoširdumas gali tu
rėti neigiamą poveikį, jei jam 
neteikiama konkreti parama jo 
gyvybei išgelbėti. Tokiu laimėji
mu gali džiaugtis tik laisvėje 
gyvenąs žmogus, bet ne paverg
toje tėvynėje.

Gal manote, kad dar neatėjo 
laikas kalbėti apie efektyvę pa
galbą pavergtoms tautoms? Juk 
jau 7 metai, kai karas pasibai
gė. Sovietų kėslai buvo gerai 
žinomi jau nuo Roosevelto laikų, 
o ypač jie išryškėjo karo metu. 
Sveikai galvojančiam seniai bu
vo aišku, kur Maskva eina. De
mokratų administracija negali 
pasiteisinti neveikimu ar prie
šingu veiksmu, jei ji pasiėmė 
pasaulio politinį vairą. Sakysi
me dideliu laimėjimu laikoma 
pranešimų lietuvių kalba per 
Amerikos Balsą? Istorija .pasa
kys, ar šie ankstyvus ir nereikš
mingi pranešimai buvo naudin
gu ar jie žalingi ten, už spyg
liuotų vielų, kenčiantiems.

JAV generalinio štabo virš, 
gen. O Bradley pernai buvo pa
sakęs, jog priešui smogti reikia 
parinkt tinkamą vietą, laiką ir 
priemones, atseit, jei kas bus 
daroma nelaiku, gali pakenkti? 
Prisiminkime perankstyvą Var
šuvos sukilimą. Panašiai gali 
būti ir su Amerikos gaiso pra
nešimais. Pagaliau, jei pripažin
sime A. B. naudingumą, tai tik 
ne tokių pranešimų, kaip, kar-; riausybė yra linkusi, sunaikinti 
tais lietuviškai girdime — Len- nekaltus žmones tiek Rusijoj, 
kijos ]

Pavergtųjų tautų laisvinimo 
problemos sprendimas atitenka 
naujajai JAV vyriausybei, nes 
ii paveldi visus iš karo išplau
kiančius įsipareigojimus, kurių 
demokratų administracija ne
vykdė. Iki šiol busimoji respub
likonų vyriausybė dar nėra ofi
cialiai nubrėžusi savo usžienio 
politikos linijos ir todėl sunkiau 
iškeltą problemą nagrinėti. Pir
moje eilėje jiems reikės, kaip 
sako šen. Taftas, apsivalyti nuo 
raudonojo elemento, kuris ig
noravo pavergtųjų tautų pa- 

. stangas arba jas padarė neveik
smingomis ir nekenksmingomis 
Sovietų despotui.. Tai pirmas 
žingsnis. Toliau naujoji vyriau
sybė, sako Eisenhoweris, mė
gins išsiveržti iš defenzyvinės 
pozicijos į ofenzyvinę šaltajame 
kare. Prez. Eisenhoweris išsi
reiškė, jog amerikiečiai nenu- 
rimsią tol, kol pavergtos Sovietų 
tautos bps išlaisvintos. Jei šis 
jo pareiškimas neliks tuščia fra
ze, bet bus sukonkretintas prak. 
tiškoje kovoje dėl tautų laisvės, 
reikia tikėtis teigiamų vaisių.

Šen. Thftas kova su komu
nizmu yra nužymėjęs spaudoje. 
Jis pasisako, jog reikėsią vesti 
pasaulinio masto propagandą, 
aiškinant, jog laisvė yra svar
biausias žmonijos garbuvio lai
das. Amerikos Balsas turėsiąs 
būti išskirtas iš valstybės d-to 
žinios. Toliau,' reikėsią išplėsti 
infiltraciją už geležinės uždan
gos kaip tai daro Sovietai. Jis 
nenumato reikalo iššaukti pa
saulinį karą kovoje su komuniz
mu. Esą, pirmiausia reikia iš
ugdyti žmonių galvose laisvės 
didelį troškimą, ir tuo būdu ko
munizmas būsiąs nugalėtas lais
vės filosofija. Churchilis atgai
vinąs minti, jog reikią 
doti augštai. l^kįančius 
minius lėktuvus ir jais 
už geležinės uždangos 
kepalus, įvyniotus į šviesius ap- 
traukalus, kurie pasakytų tiems 
žmonėms, jog galėtų būti nu
mestos ir bombos, bet dabar 
siunčiamas tik geros valios pra
nešimas, nusakąs Vakarų viltį, 
jog komunizmo pavergti žmonės 
galį būti vėl laisvi.

U. S. News & World Report 
vedamajame nusako sąlygas, ku
riomis JAV turėtų pradėti kal
bą su Stalinu dėl taikos. Pir
miausia reikalaujama tokia są
lyga iš Sovietų: Sovietų Rusija 
turinti atitraukti visus savo ci
vilius ir kariškus pareigūnus bei 
kariuomenę iš šiaurinės Korė
jos, Indo-Kinijos, Lenkijos, Au
strijos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos ir Ry
tų Vokietijos. (Nieko nepasaky
ta apie Pabaltijį). Tik po to, 
esą, galima būtų pradėti dery
bas su Sovietaią. Jei Sovietai at
sisakytų tai padaryti, turėtų 
būti užkrauta visiška atsako
mybė Sovietams dėl įvykių sa
telitiniuose kraštuose ir parody
ti rusti tautai, jog tik jų vy-

Philadelphijos planetariumo 
direktorius dr. I. M. Levitt’as 
surinko nemaža duomenų apie 
naujų metų pradžios kaitalioji
mą istorijos būvyje. Jis sako, 
iog tūkstančiai žmonių kadaise 
naujų metų pradžią laikė kovo
21 d., kai daugelis, kitų tą datą 
pasirinkdavo tarp birželio 21 d. 
ir gruodžio 25 d.

Anų senų laikų egiptiečiai, fi
nikiečiai ir persai savo naujus 
metus pradėdavo rugsėjo mėn.
22 d., kada prasidėdavo ruduo 
ir kada ūkininkai surinkavo sa
vo derlių, užbaigdavo sunkius 
darbus ir prasidėdavo poilsia
vimas bei laukimas naujos sėjos.
' Senovės graikai iki 5 amžiaus 

prieš Kristų, naujus metus švęs-Į 
davo gruodžio 21 d. Graikams ši j 
diena buvo natūrali, nes saulė' 
būna žemiausiai danguje. Po to 
jau saulė kyla ir kyla, kol atei
na pavasaris ir atgimsta gy
voji gamta.

Peryklo laikais naujųjų metų 
pradžia buv.o nukelta į birželio 
21 d., kada saulė būna augš- 
čiausioje padėtyje.

Romos imperijos metu, nau
jieji metai būdavo pradedami 
kovo 21 d., susijusią su pava
sario pradžia, šis mėnuo metų 
eigoje buvo laikomas pirmuoju, 
mėnesiu. Vėliau, nors tikroji 
data nežinoma, metų pradžia 
buvo nukelta į gruodžio 15 d.

Kai Julius Cezaris reformavo 
kalendorių talkininkaujant Ale
ksandrijos graikų astronomui 
Sosigenes, jis gi metų pradžią 
nustūmė į sausio 1 dieną. Tai 
buvo sovotiškas" pasirinkimas, 
nes tada romėnai sausio mėnesį 
laikė vienuoliktuoju.

žydai iki pat šių dienų šven
čia dvejis naujuosius metus. 
Vieni, vad. pilietiniai metai, ga
li būti bet kurią dieną tarp rug
sėjo 6 d. ir spalio 5 d., pareina
mai nuo mėnulio fazių pasikei-

timo. Antruosius bažnytinius 
naujus metus jie švenčia mė
nulio pilnatyje, artimiausioje į 
kovo 21 d. šie antrieji, metai jau 
yra susieti su pavasariu bei 
gamtos atbudimu.

Viduramžyje krikščioniškieji 
kraštai naujus metus švęsdavo 
kovo 21 d. .Ir tai tęsėsi iki Po
piežiaus Grigaliaus (1582 m.), 
kuris reformavo kalendorių. Nuo 
šio meto buvo nustatyti metų 
laikai ir naujųjų metų pradžia 
sausio 1 dieną.

Didžioji Britanija anais lai
kais naujus metus pradėdavo 
gruodžio 25 d., susijusią su žie
mos pradžia, iį tai tęsėsi iki 
VVilimo Užkariautojo karūnaci
jos, kuri įvj'ko sausio 1 d. ir 
nuo tos dienos metų pradžia 
buvo laikoma sausio 1 d. Vėliau 
britai priartėjo su naujais me
tais prie krikščionių švenčiamų

metų, t. y., kovo 25 d. Po Gri
galiaus kalendoriaus reformos 
britai įsivedė naujuosius metus 
nuo sausio 1 d. tik po maždaug 
200 metų, t. y., 1753 m.

Kaip matome, dabartiniai nau
jieji metai nėra susieti su jo
kiais metų laikotarpiais nei su 
dangaus kūnų pasikeitimu-judė- 
jimu, bet tik dėl laiko skaičia
vimo patogumo. Daugelio kraš
tų tiek valdinės, tiek privačios 
įstaigos finansinius metus bai
gia ar balandžio ar liepos pir
majai, visai nesilaikydamos 
naujųjų metų datos.

atlikti reiksią nuoširdžios para
mos iš Britanijos, Prancūzijos 
ir Italijos. Amerikiečiai turį įti
kinti juos, kad jie išryškintų 
komunistų penktąją koloną ir 
jąja nusikratytų. Teisybė ėsą 
jau gerai žinomą, jog Kremliaus 
machinacijos niekam nėra jokia 
paslaptis.

Kaip matome, pavergtųjų tau
tų .laisvinimo problema iš es
mės dar nepajudinta. Ar res
publikonai imsis- konkrečių žy
gių reikės palaukti, kai jie atsi
sės j balną ir išvalys prosovie
tinį iš valdžios aparato elemen- 

. .. tą, trukdantį kovą ‘. dėl tautų 
pasiuntinys važiuodamas tiek už jos ribų.'Tam darbui) laisvės.
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