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• Siaučianti didelė audra Anglijos kanale sukėlė potvy- 
Anglijoje, Olandijoj ir Belgijoj. Apsemta tūkstančiai pa-

mastu, 
ištiktį
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mus 
statų, yra tūkstančiai žmonių aukų.

• Prancūzijos maršalas Juin pareiškė, kad atominės bom
bos gali susilaukti dujų likimo Ir likti niekad nepavartotosl Jis 
išpeikė ir Ameriką, kuri Rusijos kariuomenę atvedė j Europą.

• Įvairiuose pasaulio kraštuose kilo gaisrai laivuose. Buvo 
padegtas net Queen Elizabeth. Sudegė Empress of Canada. Įtaria
ma, kad tai komunistų darbas.

• -JAV pranešė visoms suinteresuotoms šaliins, kad Tau
tinei Kinijai duotos laisvos rankos iš Formozos tvarkyti savo 
planus.

• Anglijoje prasidėjo akciją prieš Tito atsilankymą į Lon
doną. Dėl tos akcijos tempiasi Anglijos ir Juguslavijos santykiai. 
Daug nemalonumų turi ir pats Tito užkvietėjęs Edenas.-

• Vokietijoje nuteistas 3-metams. JAV kariuomenės pul
kininkas Fred Walters už kyšių ėmimą. ,

• Iš Persijos pranešta,. kad susipykęs min. pirmininkas 
Mossadegh ir parlamento pirmininkas Kashani susitaikė. Ir vie
nas ir antras dega nemaža neapykanta prieš anglus.

• Iš Vokietijos praneša, kad kasdien komunistų valdomą 
zoną nelegaliai apleidžia po 1500-2000 .asmenų. Pabėgusiųjų tarpe 
yra ir komunistų agentų, kurie specialiai siunčiami j Vakarus,
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Trys daug Jemią, vyrai: Centrai Intelligence Agency vadas gen. 
Walter Bedell Smith (kairėj), jo įpėdinis, kada W. Bedell Smith 
įeis į Valstybės departamentą, Allen Dulles ir vyriausio štabo 

viršininkas gen. Omar Bradley.

dau- 
nebe- 
metu 
žydų

kų, slovakų, 
žydų...

Kremliaus 
nalo byloje 
žydų. Dabar
bet keliolika metų jie buvo di
deli žmonės, turėjo pasitikėji
mą . . .

Susijaudinimas yra supranta
mas. Tik sunku atsikratyti nuo 
tokios minties: o kaip būtų, jei 
Prahoje būtų buvę teisiami ir 
pakarti vien tik čekai? Kaip 
būtų, jei Kremliuje apkaltinti 
gydytojai būtų vien tik rusai, 
arba, sakysime, jų tarpę būtų 
keletas ne žydų, bet lietuvių? 
Ar tuo atveju spaudoje būtų 
parodyta, tiek pat susirūpinimo, 
kaip dabar? Kodėl mažiau buvo 
jaudinamasi, ar net visiškai ne
sijaudinama, dėl niilioninių de
portacijų, kuriose nukentėjo ir 
žydų ne šeši ar aštuoni, o de
šimtys ar šimtai tūkstančių?

Mano nuomone, nei Prahos, 
nei Maskvos bylos, vien dėl to, 
kad į kaltinamųjų tarpą pateko 
žymesnis nuošimtis žydų, dar 
nesudaro antisemitizmo. Kitas 
reikalas — masinis žydų (kad 
ir sionistų priedanga) persekio
jimas. Bet šis dalykas yra prak
tikuojamas jau labai seniai. Ko
dėl -laisvojo pasaulio žydai ir 
drauge su jais visa spauda tik ' 
dabar tesusiprato antisemitizmo 
ženklu paženklinti Kremlių ir 
ženklina- taip energingai? Ir ko
dėl tik antisemitizmo ženklu, o 
ne visos eilės tautų naikintojų 
ženklu ?

Sakytum, kad geriau vėliau, ' 
negu niekad ... Taip. Bet tuo 
pačiu metu kyla klausimas — ar 
kartais Kremlius nesidžiaugia 
tuo kaip tik dabar jam keliamu 
antisemitizmo kaltinimu?

Tokiam klausimui yra pa
grindo. Kremlius seniai galanda 
dantį į arabų pasaulį ir siekia 
tenai-įtakos. Jei jis dar nėra 
pasirengęs tenai visiškai įsiga
lėti, tai bent jau turi intereso 
tenai pridaryti kiek galima dau- 
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žydų organizacijos, neabejotinai 
nusiteikusios ir savo ’ veiklą 
kreipiančios prieš komunizmą, 
bet iš kitos pusės — iš tikrųjų 
negali nekristi į akį ir toks reiš
kinys, kad komunistinėje veik
loje ar net šnipinėjime Krem
liaus vyriausybės naudai žydai 
taip pat yra vaidinę labai dau
gelį svarbių vaidmenų: tą liu
dija ir pastarųjų 
bylos.

Ir Lietuvoje tas 
buvo gana ryškus, 
nojo Kaune stambiausio namų 
savininko, tipingo kapitalisto, 
neabejotinai lojalaus Lietuvos 
piliečio, lietuvių visuomenėje 
populiaraus L. Chodoso? O jo 
duktė tuo pačiu metu buvo vie
na iš atkakliausių komunistų 
pogrindžio veikėjų. Ji ir dabar 
yra Lietuvoje kompartijos re
vizijos komisijos narė. Apskri
tai, Lietuvoje žydai sudarė stip
rų "kapitalistinį elementą”, bet 
tuo pačiu metu negausingoje 
pogrindinėje Lietuvos komunis
tų partijoje bene apie 70', na
rių buvo žydai...

Kai Lietuvą užėmė bolševikai, 
žydai pirkliai, namų bei įmonių 
savininkai tūnojo nusiminę, bet 
su gėlėmis rusų tankus Kaune 
pasitiko irgi beveik vien tik žy
dų jaunuolių būreliai...

Aš pats galiu būti liudinin
kas, kad bolševikai, pradėję ma
sinius suėmimus Lietuvoje, ne
darė ypatingų išimčių ir žydams. 
Bent jau toje kameroje, kurioje 
man teko praleisti netrumpą 
laiką, iš maždaug 18-20 suim
tųjų buvo penki žydai: abu (de
šiniųjų ir socialistų) sionistų 
vadai (Rubinšteinas ir Garfun- 
kelis), vienas trockistas ir du 
bįivę komjaunuoliai, Lietuvos 
laikais buvę nusiųsti į Dimit- 
ravos darbo stovyklą ir iš tenai 
išleisti, kaip padavę malonės 
prašymus bei pasižadėję 
giau komunistinėj veikloj 
dalyvauti. Bet tuo pačiu 
tikriausiai ne (našesnis 
nuošimtis buvo ir NKVD parei
gose. Ryškiausias tokio skilimo 
pavyzdys gali būti tas, kad, sa
kysim, vieno iš žymiausių Lie
tuvos žydų veikėjų — Rubin- 
šteino ištrėmimo aktas buvo pa
sirašytas irgi žydo Rozovskio, 
kuris buvo NKVD kvotų sky
riaus viršininkas Kaune ... Bet 
tai, pagaliau, nieko nuostabaus. 
Juk ir lietuviai — vieni sėdi 
kalėjimuose, kiti viršūnėse...

Savo laiku sovietijoj buvo 
įsteigta žydų respublika — Bi- 
robidžanas. Tos respublikos ne
bėra ir jos gyventoji] nebėra ... 
Kas su jais atsitiko, maždaug 
nujaučiama. z ■ „•

Visa tai. prisimintina tam, 
kad įsidėmėtumėm, jog ir žydų 

: persekiojimas

svarbi visiems lietuvių kilmės 
amerikiečiams, kurių širdyse 
šviesiai dega viltis, jog su laiku 
ir Lietuva stos j savo buvusią 
vietą tarp nepriklausomų pašau, 
lio tautų, todėl, aš, Frank J. 
Lausche, Gubernatorius, skelbiu 
1953 m. vasario 16 dieną Lie
tuvių Neprikląusomybės Dieną 
Ohio valstybėje ir raginu visus 
piliečius prisiminti liūdną da
bartinę Lietuvos padėtį, kur 
žmonės yra žiauriai komunistų 
prispausti, ir dėkoti Dievui už 
mums duotą laisvę, prašant Jo 
malonės mūsų kenčiantiems 
draugams Lietuvoje. Tikėkimės, 
jog savo laiku Jis pašalins tiro
nų grandines ir atstatys garbę, 
kuri priklauso visiems Jo vai
kams.

vyriška kalba

Vasario mėn. 2 d. prezidentas 
D. D. Eisenhoįver savo kalboje, 
pasakytoje Kongrese, ne tik 
krašto parlamentui, JAV gy
ventojams, bet netiesiogiai ir 
visam pasauliui, nubrėžė savo 
vedamos vyriausybės numato
mus darbus bei sumanymus. Jo 
kalba, rūpestingai ir apgalvo
tai parengta, buvo šių dienų 
amerikiečio sveikų pažiūrų į ak
tualiuosius dienos uždavinius ir 
įvykius atvaizdavimas.

Palietęs užsienio ir vidaus rei
kalus prezidentas Eisenhoįver 
paskelbė ir priežastis, kurios 
privedė prie 7-jo JAV laivyno 
atitraukimo iš Formozos vande
nų. Užsienio klausimai paliesti 
labai aiškiai, įtikinančiai ir jie 
pasaulyje jau susilaukė didžiau
sio dėmesio ir labai palankių 
komentarų.

Jis pažymėjo, kad "mūsų įta
ka pasauly bus panaudota tokia 
jėga ir ateities numatymu, kad 
sulaikytų agresiją ir, galimas 
dalykas, patikrintų taiką”. Jis 
pažymėjo, kad JAV nuo 1945 
m. pateko į skaudžių bandymų 
ir nusivylimų laikotarpį ir po 
visų patyrimų, amerikiečiai, 
esą, aiškiai pasimokę, jog "lais
vasis pasaulis negali visą laiką 
pasilikti suparaližuotos įtampos 
padėty, palikdamas agresoriui 
laiko, vietos ir priemonių pasi
rinkti ir skaudžiai smogti su 
mažiausiais jam nuostoliais”. Ir 
todėl naujoji valdžia nubrėžė 
naujos, pozityvios užsienio po
litikos uždavinius.

Tie uždaviniai, Eisenhoįverio 
žodžiais, sutrauktai būtų tokie: 
JAV užsienio politika turi būti 
aiški ir kelianti pasitikėjimą, 
ji turi paliesti visą žemės ru
tulį. Ji tiek pat liečia laisvę Eu
ropoje ir Azijoje. Toji politika 
panaudosianti visas galimas tai
kingas priemones, nenutrau
kiant ryšių su draugais. "Mes, 
nurodė prezidentas, "niekados 
nesutiksime su kurios nors tau
tos pavergimu, kad tuo būdu įsi- 
gytumėm sau naudos”.

Priminęs buvusius slaptus 

susitarimus su Stalinu, prezi
dentas pažymėjo, kad jis vėliau 
Kongreso prašysiąs parengti re
zoliuciją, kuria "šioji vyriausy
bė nepripažins jokių pasižadėji
mų, buvusių slaptuose susitari
muose su svetimomis vyriausy
bėmis, susitarimų, kuriais įga
linamas tautų pavergimas.” 
(Šioje vietoje Kongreso nariai 
prezidentui sukėlė dideles ova
cijas). čia prezidentas turėjo 
galvoje Jaltos susitarimą su 
Stalinu, kuriuo Sov. Rusija ga
vo teises Mandžiūrijoje ir kai 
kuriose japonų salose.

Toliau prez. Eisenhoįver kal
bėjo apie vieningos Europos rei
kalą, apie būtinas ta kryptimi 
pastangas, ypatingai iš pačių 
Europos valstybių, ir apie JAV 
vykdysimą paramą.

Palietęs Korėją, prezidentas 
iškėlė pačių korėjiečių ..karinių 
pajėgų reikalą ir čia vyriausybė 
atkreipusi didelį dėmesį, čia 
prezidentas paaiškino, kodėl 
JAV nutarė atitraukti 7-jį lai
vyną iš Korėjos vandenų ir tuo 
būdu čiangkaišekui duodanti 
laisvas rankas tautinės Kinijos 
kariniuose veiksmuose prieš ko
munistinę- Kiniją. Jo žodžiais, 
prez. Trumano 1950 m. nutari
mas saugoti Formozos salą bu
vęs nelogiškas, nes tai tik ap
saugoję komunistinius kinus, 
kad šie šaudytų amerikiečių ar 
sąjungininkų karius. Jis pabrė
žė: "Mes iš tikrųjų neturime 
jokios pareigos ginti tautą, 
prieš mus kovojančią Korėjoje”. 
Kalbėdamas apie saugumo rei
kalus jis nurodė, kad "tėra vie
nintelis tikras kelias laimėti to
talinį karą, tai — laimėti šal
tąjį karą” ir šiuo požiūriu val
džia jau atliko kai kuriuos žy
gius.

Toliau prez. Eisenhoįver pa
lietė krašto ūkio reikalus, biu
džetą, nepateisinamas buv. val
džios išlaidas, iškėlė kontrolės 
nuomos klausimus, pabrėžė pri
vačios iniciatyvos reikšmę, iš
kėlė sveikatos, socialinius, tei
sės, darbo, paštų, teisių lygy

bės, mokyklų klausimus, reika
lą Havajams suteikti valstybės 
teises. Savo kalboje, daug kar
tų pertrauktoje plojimų, prezi
dentas nurodė ir į reikalą pa
keisti imigracijos įstatymą, nes 
jis pasižymįs diskriminacija, 
skriaudžiąs kitus. Jis priminė, 
kad yra manifestui lygus faktas, 
jog "mes visi esame imigrantai 
ar imigrantų sūnūs ir dukte
rys.”

Savo kalboje, kurią tuoj at
spaude visa JAV spauda ir po 
keletą kartų kartojo visų mies
tų radijo ir televizijos stotys, 
prezidentas paskelbė ir pagrin
dinius naujosios vyriausybės 
principus. Toji valdžia, kaip jis 
nurodė, savo padorumu ir veiks
mingumu susilauksianti pagar
bos ne tik krašte, bet ir svetur, 
ji rems kūrybinę iniciatyvą ūky
je ir ūkio produktyvumas su
stiprins taiką pasauly. Pagaliau, 
vyriausybė dirbdama savo pi
liečių gerovei sieks vieningumo 
tautoje, o vieningume atsiras ir 
pajėgumas įvykdyti visas 
reigas bei uždavinius, (a)

GUBERNATORIUS 
LAUSCHE SKELBIA 

LIETUVIU DIENĄ
OHIO GUBERNATORIUS 

LAUSCHE PASKELBĖ ŠIĄ 
PROKLAMACIJĄ:

Kadangi 1953 m. vasario 16 
d. Lietuvos Respublikai sueina 
35 nepriklausomybės metai, ka
dangi ši drąsi tauta dabar yra 
plėšriuose rusų imperializmo 
nasruose, militarinės diktatūros 
junge ir kadangi ši diena yra

Į Vilties — Dirvos namo tal
kos kvietimą šią savaitę atsi
liepė keli ■miįsų seni bičiuliai. 
Pirmiausia, buvęs Dirvos re
daktorius Vincas Rastenis, la
bai gerai žinąs to namo reikšmę. 
Jis atsiuntė $15.00. Iš Vokieti
jos su geriausiais linkėjimais 
įkurti tautinės minties tvirtovę, 
atsiliepė VLIKo narys Tomas 
Šidiškis, atsiųsdamas $5.00. Iš 
Gary, Ind. atsiliepė nuolatinis 
Dirvos ir visų tautinių pastangų 
rėmėjas inž. Domas Adomaitis. 
Jis taip pat atsiuntė $5.00 auką.

Mes tikime, kad ir kiti tauti
nės minties veikėjai parems mū
sų šį darbą.

PASKIRTA DRAMOS 
PREMIJA

Kultūros Fondo dramos kon
kurso komisija Įiosėdžiavo va
sario 1 d. Chicagoje. Posėdyje 
dalyvavo rašytojai: St. Tamu- 
laitis ir A. Baronas; aktoriai: 
St. Pilka ir V. Valiukas ir Kul
tūros Fondo atstovė A. Augus- 
tinavičienė.

Iš 23 atsiųstų dramos veikalų 
pirmąją premiją, visais balsais, 
paskyrė Antanui Škėmai už dra
mos veikalą "Pabudimas”. Ant
rąją premiją, balsų dauguma, 
paskyrė Stasiui Lauciui už vei
kalą "Ponios žydrienės bendra
butis".

VILTIES 
DRAUGIJOS 

NARIAI
Vilties draugiją įstojo 

nauji nariai:
Rastenis Jonas, Cleveland $10.00 
Puskunigis Kęstutis,

Cleveland ............... 10.00
Tautinės Sąjungos Clevelando 

skyrius savo įnašą iš $100.00 
padidino į $500.00 sumą.

Visais Vilties, Draugijos rei
kalais rašyti šiuo adresu; Vil
tis, 6820 Superior Avė., Cleve
land 3, Ohio.

Išskrisdami j Europą ištirti tenykščių politinių ir ūkinių sąlygų, Dulles ir Stassen, kalbasi su 
prezidentu Eiserrfunveriu. Pirmasis jų kelionės tikslas Italija. Prezidentas Eisenhoįver vasario 

2 d. Kongrese pasakė programinę kalbą, sukėlusią didelio dėmesio.

Pereitame "Dirvos” numery
je A. K. atkreipė dėmesį į dabar 
labai išgarsintus žydų persekio
jimus komunistų valdomuose 
kraštuose, pažymėdamas, kad į 
tuos įvykius reikia žiūrėti at
sargiau, tai yra, kritiškai. Tai, 
žinoma, nereiškia, kad būtų pa
grindo abejoti žydų persekioji-j 
mo bangos sustiprėjimu, bet tai j 
reiškia, kad iš Kremliaus dik
tuojamas žydų persekiojimas 
nėra būtinai tokio paties pobū
džio, koks buvo vykdomas Hit
lerio. Vertinant dabartinius 
reiškinius, reikia peržvelgti ir 
visą eilę ankstesniųjų.

Visų pirma, nereikia užmirš
ti, kad žydai nuo Kremliaus val
dovų nukenčia nebe pirmą kar
tą. Bet taip pat nereikia už
miršti ir to, kad žydų kilmės 
asmenys gana ilgą laiką yra tu
rėję didelį vaidmenį pačiame 
Kremliuje, kaip vadovaujantieji 
komunistų partijos ir komunis
tinio režimo asmenys. Negalima 
užmiršti ir to, kad ir kituoes 
kraštuose, komunistai rado la
bai daug bei žymių talkininkų 
kaip tik iš žydų tarpo.

Štai jau pirmųjų Kremliaus 
"valymų” metu nukentėjo visa 
eilė įžymių žydų tautybės as
menų. Prisiminkime tik Keme- 
nevą, Zinovjevą, pagaliau, net 
toli užsieniuose nužudytą Troc
kį. Bet prisimenant jų likvida
vimą, negalima užmiršti ir to, 
kad prieš tai jie buvo galingi, 
įtakingi vyrai Kremliuje.

Nuo anų laikų Kremliaus val
dovų tarpe žydų skaičius vigą 
laiką mažėjo ir šiuo metu, ro
dos, jų tenai beveik nebeliko, 
išskyrus Kaganovičių, kuris ir
gi žymesnio vaidmens jau ne- 
bevaidina, o laikosi, galbūt, tik 
dėka savo susigiminiavimo su 
Stalinu.

Tačiau anų įvykių kažkodėl 
niekas nevadino antisemitizmo 
reiškiniu, ir laisvojo pasaulio 
žydų organizacijos taip pat ne
rodė tokio susijaudinimo, kaip 
dabar. Ar gal tokius asmenis, 
kaip Trockį, Kamenevą, Zinov
jevą, pasaulio žydų bendruome
nė nebelaikė savo žmonėmis ir 
žiūrėjo į juos tik kaip į komu
nistus, nuo žydų tautos nutolu
sius ir nukentėjusius tik dėl ko
munistų partijos vidujinių kon
fliktų? Galbūt.

Bet tuo pačiu metu, ne tik 
dabar, o beveik nuo pat komu
nistų įsigalėjimo Rusijoje, žydai 
buvo persekiojami ir platesniu 
mastu. Tiesa, ne' kaip žydai, 
bet kaip tikybininkai, kaip 
"kosmopolitai” ir ypač kaip sio
nistai! Tačiau irgi tuo pačiu me
tu gana žymus žydų skaičius 
pačioje Rusijoje buvo gana ge
rai įsitaisę partijoje, valdžios 
įstaigose ir ypač pramonės ad
ministracijoje.

šis dvilypumas ‘ galėjo būti 
pastebimas ir kitur. Laisvajame 
pasaulyje veikia labai įtakingos kaip ir kitų

• > ■ l

sluogsnių persekiojimas bei nai
kinimas, pas komunistus nėra 
naujiena. Tai daroma jau dau
giau kaip 30 metų.

Kodėl kaip tik dabar viso pa
saulio spauda sušuko apie anti
semitizmą sovietuose, kaip apie 
naują reiškinį? Tai yra klausi
mas ... Ar tik nebus įvykusi 
čia "akių apgaulė”... žinoma, 
didžiausio įspūdžio bus padariu
si ta aplinkybė, kad iš vienuoli
kos kaltinamųjų Prahos byloje 
buvo net aštuoni žydai. Bet ką 
gi tatai reiškia? Prahoje buvo 
likviduota beveik visa kompar
tijos viršūnė. Jeigu į tą skaičių 
pateko toks didelis nuošimtis 
žydų, tai tas rodo, kad Čekoslo
vakijos komunistų vadovybėje 
buvo didelis nuošimtis žydų ... 
Ir jie, kol buvo galingi, patys 
likvidavo daug žmonių, daug če- 

o gal taip pat ir
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KAS ir KUR
• Vykdomosios Tarybos pirmi
ninkas K. Žalkauskas, sausio 23 
ir Žįįdienomis lankėsi Vokieti
jos Krašto Valdyboje, Hannove- 
ryje. Iš čia, KV pirmininko Pr. 
Zundės ir KV nario A. Venc
lausko lydimas, aplankė lietuvių 
Vasario 16 gimnaziją Diephol- 

Kitą dieną, KV nario A. 
aplankė 
ir Weh-

Aleksas

Venclausko lydimas, 
Varelio senelių namus 
nen lietuvių koloniją.
• Dirvos bendradarbis
Rannit, po sunkios operacijos, 
dar tebeguli ligoninėje. A. Ran
nit gyvena Jamaica, New York.
• B ALF įstaigoje ilgą laiką dir
bęs J. Valaitis iš darbo atleis
tas mažinant BALE tarnautojų 
personalą. J. Valaitis porą metų 
BALF atstovavo Vokietijoje.
• Lietuvos ministeris prie šven
to Sosto Stasys Girdvainis pa
darė vizitus naujiems kardino
lams, kuriuos Popiežius Pijus 
XII paskyrė sausio mėnesio 12 
dienos Slaptoj Konsistorijoj.

Nauji kardinolai A. Ottavini 
ir F. Borgencini Duca atsiuntė 
Lietuvos Diplomatijos šefui 
min. Stasiui Lozoraičiui širdin
gus raštus, dėkodami už sveiki
nimus.
• Tarptautinė Pabėgėlių Inte
lektualų Sąjunga yra pakvietu
si lietuvių veikėją, buvusį Lie
tuvos Charge d’Affaires prie 
Vatikano Juozą Macevičių skai
tyti paskaitas eilėj Sardinijos 
miestų. Paskaitose, kurias or
ganizuoja Italijos Katalikų Ak
cijos Intelektualų bei Laisvų 
Profesijų Sąjūdis ir organizaci
ja ”Pax Romana”, bus dėstoma 
Lietuvos padėtis sovietų okupa
cijoj ir bolševikų deportavimo 
technika.

• Romoj pradėjo veikti Laisvės 
Internacionalas, kurį sudaro so
vietų pavergtųjų tautų politi
kos veikėjai. Jo tikslas — ko
voti prieš rusiškai bėlševikišką 
imperializmą bei tarptautinį ko
munizmą ir prisidėti prie sovie
tų užimtų kraštų laisvės atsta
tymo. Iš lietuvių šioj organiza
cijoj dalyvauja dr. J. Gailius. 
Inauguraciniame Laisvės Inter
nacionalo susirinkime, kuriame 
gausiai dalyvavo Romos laik
raščių redaktoriai, dr. J. Gailius 
kalbėjo apie Lietuvos ir kitų 
Baltijos Valstybių padėtį sovie
tų okupacijoj ir tautų pasiry
žimą atstatyti savo nepriklau
somybę.
• Prancūzų publicistas Henry 
de Chambon, kuris apie Lietuvą 
parašytomis knygomis ir straip. 
sniais garsina mūsų krašto var
dą, susilaukė 82 metų amžiaus. 
Lietuvos Diplomatijos šefas 
min. Stasys Lozoraitis nusiuntė 
širdingą pasveikinimą, į kurį 
jubiliatas atsakė: "Mano bran
gus Ministeri, aš dėkoju Jums 
už širdingus sveikinimus, ku
riuos Jūs teikėtės man atsiųsti 
mano 82 metų sukaktuvių pro
ga. Deja, mano sveikata yra la
bai blogam stovy ir aš jaučių, 
kad mano ilgos kelionės galas 
artinasi. Aš tikiu, kad Jūs ir 
Jūsų tauta visados prisiminsite 
žmogų, kuris per visą savo am
žių mylėjo Lietuvą ir tarnavo 
Jūsų kraštui”.

• Chicagoje sausio mėn. 28 d. 
mirė Jonas Mašiotas, matemati
kos mokytojas ir visuomeninin-

■ kas.

• Santa Maria Maggiore bazili
koj, Romoj, dalyvaujant dauge
liui kardinolų, arkivyskupų ir 
vyskupų, kurių tarpe.buvo vys
kupas V. Padolskis, įvyko iškil
mingos pamaldos už bolševikų 
persekiojamą bažnyčią. Pamal
dose dalyvauti buvo pakviestas 
ir dalyvavo min. Stasys Lozo
raitis.

Mūšy spaudos apžvalga DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
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PATYS NUTAUTĖJAME ...

"Nors nutautėjimas savo pa
grinde yra ne kas kita, kaip sa
vosios tautos išdavimas, tačiau 
jis vykBta ne sąmoningu tauty
bės išsižadėjimu, o ištisa eile 
tokių smulkesnių kasdieniniu 
apsisprendimų, kurių vienam, 
atskirai paimtam, netaikysi sa
vosios tautos išdavimo vardo. 
Patetiškai skambėtų, jei imtu
me kaltinti savosios tautos išda
vimu žmogų, nustojus lankyti 
tautinius minėjimus, pašykštė- 
jus dolerio parūpinti vaikams 
lietuvišką knygą, nebeprisiruo- 
šus pačiam pratęsti lietuviško 
laikraščio prenumeratą, etc. etc. 
Atskirai paėmus, tai tėra pa- 
prastas„apsileidimas, bet šių ap. 
sileidimų grandis ir yra kelias 
į nutautėjimą. Ir tačiau: nors 
nutautėjimas ir šitaip nekaltai 
vyksta, savyje pačiame jis nėra 
nekaltas, nes vistiek jis yra 
•laisvo apsisprendimo, nors ir 
netiesioginio, išraiška. Ne prie
varta esame nutautinami, o pa
tys nutautėjame ....” (J. Gir
nius, Lietuva, Nr. 1).

Beatodairinės demagogijos pa
galba bolševikai vykdo savo už
mačias ir palaipsniui pasiekia 
tam tikrų rezultatų. Krašte 
vyksta lietuvių tautos skirsty
mas ir skaldymas ir yra didžiu
lis pavojus, kad šitokiai būklei 
užtrukus ilgesnį laiką, tas pro
cesas gali nueiti taip toli, jog 
pasaulinio ginkluoto konflikto 
atveju pasidarys įmanomas net 
pilietinis karas. Tenka apgailes
tauti, kad deja, šiuo atžvilgiu 
laikas dirba Sovietų naudai.

Lietuvių krašte skirstymo 
procesas turi būti- visų užsienio 
lietuvių tinkamai suprastas. 
Antra — mes nieku gyvu netu
rime patys, savo iš užsienio vyk
domos propogandos pagalba, jo 
gilinti. Deja, toje srityje mūsų 
lietuviškoji tremties spauda ir 
"Amerikos Balso” transliacijos 
lietuvių kalba turi nemaža trū
kumų ir daro daug klaidų”. 
(Santarvė, Nr. 1(6).

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ 
VAKARAS

šįmet tradicinį Užgavėnių va
karą ruošia Detroito skautės ir 
skautai vasario mėn. 7 dienų 7 
vai. vakare buv. Lietuvių Salės 
patalpose. Kiek girdėti, skautai 
šiam vakarui ruošia linksmų ir 
nuotaikingų programų: laužų, 
pasirodymus, laimės šulinį, tra
dicinius Užgavėnių blynus, šo
kius, muzikų, bufetų ir kitokių 
įvairenybių. Bilietai po J.25 dob, 
vaikams 50 centų, pardavinėja
mi Neringoje ir prie įėjimo.

viams gerai pažįstamos komu
nistinės spaudos bendradarbės. 
Po tokių pasikeitimų Detroito 
lietuviams verslininkams tenka 
palinkėti sėkmės, o detroitie- 
čiams — nepamiršti kalendoriu
je paminėto šūkio: Savas pas 
savus, lietuvis pas lietuvį.

zvr.

NEW YORKO 
TEISININKAMS

Vasario mėn. 7 d., šeštadienį, 
vai. p. p. JBALFo patalpose,

DIDYSIS DAILININKŲ 
PASIRODYMAS

"Rochesterio, N. Y., meno ga
lerija The Rochester Memorial 
Art Galery š. m. balandžio mė
nesį rengia didelę lietuvių dai
lininkų — grafikų meno parodą. 
Galerija kviečia dalyvauti šiuos 
mūsų dailininkus: L. Vilimą, A. 
Dargį, P. Augių, J. Steponavi
čių, V. Petravičių, A. Kurauską, 
R. Viesulą, iš Kanados — T. 
Valių ir iš Australijos — V. . 
Vaičaitį ir V. Ratą. Kiekvienas 
jų kviečiamas atsiųsti dešimtį 
ar penkioliką savo grafikos dar
bų. Galerija apmoka visas dar
bų persiuntimo ir sugrąžinimo 
išlaidas. ;

Šis meno galerijos susidomė
jimas lietuviais dailininkais yra 
labai džiuginantis reiškinys ir 
reikia titkėtis, bus vienas sw- 
bių mūsų meno gyvenimo įvy
kių. Artimomis dienomis šioje 
galerijoje vyksta Kongreso Bib
liotekos grafikos darbų kolekci
jos paroda ir Norvegijos grafi
kų apžvalginė paroda.” (Drau
gas, Nr. 21).

SUSITVARKYMĄ
PRADĖKIME NUO SAVĘS ...

"Susitvarkymą Vlikas turėtų 
pradėti nuo savęs. Vlike asmeni
nė sudėtis reikia sustiprinti. Jei 
tas būtų negalima padaryti Eu
ropoje, Vliką-sudarančių grupių 
vadovybės turėtų svarstyti klau
simą, ar Vlikas nebūtų keltinas 
ten, kur jis turėtų stiprų uinu- 
gurį ir galėtų turėti sustiprintą 
asmeninę sudėtį. Vliką pavaduo
ti, kad ir labai energinga Vyk
domoji Taryba, suprantama, 
negali.

Vlikas iki šiol, be ko kita, ne
galavo ir nesugebėjimu pasto
viau bei intymiau susirišti su 
savąja visuomene. Pfulingenas 
visuomenei virto savotišku, mig
lomis dengtu Olimpu, iš kurio 

, visuomenė; dieniau girdi ’"die- 
Į vų” rietenų erzelį, užuot gir

dėjusi pozityvius žygius. Gyvas 
su visuomene kontaktas gaivin- 

. tų abejus ir žadintų pasiryžimą 
bendroms pastangoms”. (J. Ka
minskas, Lietuva, Nr. 1).

j •"‘Vyt. Gedrimas

Neseniai čia pasirodė naujas 
Detroito Lithuanian Chamber 
of Commerce lietuvių verslinin
kų kalendorius, šis kalendorius 
žymiai skiriasi nuo pernykščio, 
susilaukusio nepalankios kriti
kos DIRVOJE, šiame kalendo
riuje sužymėtos visos lietuvių 
tautinės šventės, paminėta net 
Birželio 14 trėmimai į Sibirą. 
Be to, žymiai pasikeitusi < ir 
Chamber of Commerce valdyba, 
kurioje nebėra Detroito lietu-

3
105 Grand Street, Brooklyne, 
įvyks lietuvių teisininkų drau
gijos New Yorko skyriaus me
tinis sus'irinkimas. Darbų tvar
koje: valdybos pranešimas, val
dybos, kontrolės komisijos ir 
atstovų į visuotiną draugijos 
suvažiavimą rinkimai bei eina
mieji skyriaus reikalai.

r

A. KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS 

CHICAGOJ
Vasario 22 dieną Margutis 

ruošia Chicagoj antra pianisto 
Kuprevičiaus koncertą, šį kar
tą koncertas ruošiamas naujoj 
šv. Kazimiero Akademijos au
ditorijoj, kuri talpina apie 1400 
žiūrovų ir savo puošniu įrengi
mu verta pasigerėjimo.

Pirmame A. Kuprevičiaus 
koncerte didžiulė Orchestra#Hall 
buvo su kaupu perpildyta. Susi
domėjimas šiuo muzikos atstovu 
yra tikrai didelis, ir tikimasi, 
jog ir antrame koncerte nesu
tilps visi, norintieji pamatyti ir 
išgirsti pianistą Andrių Kupre
vičių, Bilietai į koncertą 
parduodami Margutyje.

jau

Jau baigiamas spausdinti

Igno šeiniaus

RAUDONASIS TVANAS
Tai knyga, kuri turėjo ne
paprastą pasisekimą Švedi
joj, Danijoj ir Suomijoj. 
Dabar Talka išleidžia ją lie
tuviškai. šitame veikale žy
musis mūsų beletristas ir 
diplomatas nepapras t a i 
vaizdžiai aprašo Lietuvos 
gyvenimą užliejus raudo
najam tvanui. Jos dydis: 
828 pusi. Kaina $3.50.

Kadangi Raudonojo tva
no spausdinamas labai ri
botas kiekis, tad prašome 
paskubėti užsisakyti jį šiuo 
adresu:

Stepas Zobarskas,
188 Logąn Street, 

Brooklyn 8, New York

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas _ __

Aukštųjų širponlų Likimas
Ieva Simonaitytė________

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ______ ....

Anderseno pasakos

... 2.25

2.00

- 1.50

... 2.00

2.50

2.25

3.50

• Komunistinė Laisvė giriasi, 
kad gerai pavyko to laikraščio 
šėrininkų susirinkimas, 
tas gerumas, matyti iš 
sakinio:

"Julius Kalvaitis sakė 
pradėjęs vajuje dirbti, bet
jęs nepaprastų pasekmių. Gavęs 
.vieną naują skaitytoją.”

Koks 
tokio

vėlai 
turė-

Patark kaimynui 
prenumeruoti 

DIRVĄ!

ŠIO METO ĮDOMIAUSIA KNYGA

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS

>

Romanas iš mūsų senosios ir garbės žygiais atžy
mėtos praeities. 421 psl., kietais drobės viršeliais įrišta. 
Gaunama Dirvoje (6820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio) 
ir pas kitus spaudos platintojus. Kaina $3.50,

GERIAUSIA DOVANA
Artėja Kalėdos ir Nauji Metai. Geriausia dovana 

yra lietuviška knyga. TREMTIES leidyklos išleistos kny
gos, gaūnamos DIRVOJE ir 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 romanas "šventoji Lietuva”, kaina ’ 

3 dol.
R. Spalio nepaprastos intrigos jaunimui ir senimui 

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

drobėje. Tai gražus bibliotekos papuošimas ir geriausias 
pasirinkimas dovanoms.

LAIKAS DIRBA SOVIETŲ 
NAUDAI

"Sovietinimo proceso pavo
jaus negalima išleisti iš akių.

APDRAUDOS 
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 apdraudų už nedidelę 
kainų.

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

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• Farm Bureau Mutual Insurance Co.
• Farm Bureau Life Insurance Co.
• Farm Bureau Mutual Fire Insurance Co. 
HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO

IŠTIKUS. GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
landai tampa sunaikinti arbi 
mgadinti ugnies, kreipkitės j 
°. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
no, ko visada reikalauja 
lraudos kompanijos pirm, 
;u išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
716 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521
v ... . _.. .—

i

ap 
ne

GERIAUSIA DOVANA 
BETKURIA 
RAŠOMOJI

PROGA _ 
MAŠINĖLĖ

mašinėlės visų 
lietuviškais,

Rašomosios
geriausių firmų, 
amerikoniškais ir kitokiais rai
dynais, gaunamos išsimokėtinai, 
o tam tikrais atvejais ir su gera

tnuolaida.
V. BARTKUS 
712 E. 92 St., 

Cleveland 8, Ohio 
Tel.: LI 1-0716

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užsisakytįnas visiems. .
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per'40 
puošnių,. įdėmių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
"Lietuvių Dienų”. kiekviename numeryje -skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos 'ir informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo,
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai pp nuo- 

. traukomis , duodami ūbiems kalbomis, todėl šis' žurnalas 
prieinamas ir čia gimusięm? bei kitataučiams. . '
"Lietuviu Dienų” vienas numeris siunčiamaš susipažini
mui- nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenu-

• merata 4-00 dol. Administracijoj-adresas: "Lietuvių Die
nos”, 92Q4 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif

ei-

DAYTONE 
UŽMUŠĖ 

LIETUVAITĘ
Sausio mėn. 20 d., vakare,

nant į Lietuvių Klubo susirin
kimą, automašinos buvo užmuš
ta Anastazija Martinaitienė. Ji 
ėjo 72 metus, buvo našlė. Kilu
si iš Zapyškio. Daytone išgyve
no virš 40 metų. Liko sūnus ir 
dvi dukterys.

J. A. Urbonas

................................................2.00
Anglų kalbos gramatika

V. Kamantauskas _______ 1.00
Algimantas I

V. Pietaris ______
Algimantas II

■ V. Pietaris__ ______
Aukso kirvis

Juozas Švaistas ___
Barabas

Paer Lagerkvist__
Balutis

3. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50
Baltaragio malūnas >

K. Boruta______________ 2.50
Broliai Domeikos

L. Dovydėnas _________— 2.50
Dulkės raudonam saulėleidy

V. Ramonas____________ 3.00
Didžiosios atgailos

R. Spalis _________
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______ 0.80
Gatvės Berniuko Nuotykiai

R. Spalis __________ _ 5.00
Giesmė apie Gediminą

B. Sruogą ir V. Petravičius 2.00
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė____________
Gimtojo žodžio baruose

P. Jonikas______________
Haufo pasakos I ir II dalis

2.00

1.50

2.75

TALIS STUDIO

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Jei. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokios
rūšies foto patarvimas Jums. 

/
Modernūs portretai, vestuvių, 
ikilmių, vaikų ir kitos nuo- 
u tūnos.,

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga __________

Karoliai
Guy de Maupassant_____ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis ____________ 1.80

Kuprelis
Ignas šeinius ____

Kalorijo- ir. doleriai
Vilius Bražvilius________ 2.00

400 m. pirmąjai Nemuno 
poemai

2.50

- 2.00

Kemunas
St. Kolupaila ________... 1

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras ____________

Nusidėjėlė
K. Pažėraitė____________

Our Country Lithuania
V. Augustinas ______ ____

Po Tėvynės dangum' 
žodžiai vytčs Nemunėlio.

4 Paveikslai V. Augustino .. 
Petras ir Liucija
.- Romaln Rolland _________
Pasaulio Lietuvių žinynas 
C - Anicetas Simutis ... 
princas ir elgeta

Mark Twain---------
Pirutas rūpestis

Jurgis Jankus ..... 
Pragaro pošvaistės

, y. Alantai ......._____
Partizanai už gelež. uždangos

Daumantas ________
Per .Klausučių ūlytėlę 

Liudas Dovydėnas 
pietų vėjelis

Vytė Nemunėlis .. 
Paklydę paukščiai I 
, Jurgis Jankus____

Paklydę paukščiai II 
p Jurgis Jankus . 
Petras širvokas

Juozas švaistas
Raudonį batukai 
.- Jurgis Savickis 
Ramybė man

J. Kėkštas____
Raguvos malūnininkas 

V. Tamulaitis ______
Sudie, pone čipse

James Hilton _____
šilkai ir vilkai

Runcė Dandierinas ... 
Vincas Krėve-_____

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagya ___

San Michael knyga I
Axel Muntho ....'___

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_________

Tomas Nipemadis
AUgust Gailit

Trylika nelaimių 
R. Spalis —

Ugnies pardavėjas 
' Balys RukŠa------

Vaikų knygelė 
M.:Valančius ____ ,

Vieneri metai ir viena savaitė 
/ B. Gaidžiūhas 
Valentiną

' A. Vaičiulaitis
Varpai skamba

Stasius Būdavęs ...
Vyturėliai Laukuese 

Vikt šimaitia' —.
Vilkas 'Meškeriptojas 

Pr. Imsrys
Taupioji Virėja

A 
S .

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

ATVYKSTA!

DIENOS SEANSAI. (litkyrua vasario' 
9į 10, 16, 17)11-50 ir $2.d0 
tant . faksus. VAKARAIS (Iiskyrlis 

'sekmadienius,"vasario 15 ir 22) $r^O, ’ 
“ *2.00, *2.40,. *3.00 jikallanl takiu..

Kainos iežtadlenlo dieno* tos palios 
kaįp vakaro. Dienos seansai. 2:15 
vai. — Vakare 8:15 vai..Durys atvi
ros 1 Ir 7 vai. vakare.

I TlCKETS K'OUJ O h JAI F AT

PĮPHM AMSjf UBLIC h'ALL

1.00
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis _____ 2.00
Lietuvių Tautos Kelias

M. Biržiška ............ 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. Giedrjus —..............   .. 1.60
Lietuvių archyvas

Bolševizmo metai ____ ... 3.00
Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

. ..... ,.................. i- 0.70 
Lietuvąi Tėvynei ,

V. (Nemunėlis ir VI. Vijeikfs 0.50 
Lietuvą tironų Pančiuose

B. T, Dirmeikis ir V. Rastenis' 
(Jonas Andrūnas ir Petras

.Svyrius)
Mažasis Lietuviška!
Angliškas žodynas

Vilius Pėteraitis ._ 
Medinių arklys *- .

Eric .
Motulė paviliojo

Lazdynų Pelgda ....—... 0.60 
Meškiukas Rudnosiukas

Nemunaji; W>0-

.... ?.oo ■.

2.00

žemė
=• A-Vilkinis ■
Žvaigždėtos naktys
■į • Z 'taitytėtVąįčiflniena K .. 1.00 
žmo ant vieškelio

- $ >• s Dovydėnas .....r— 100
'j.k. -T,.' , "L • • ' • ,paštų. Užsakant pinigus siųskite

. «•„.—-or Avenoe,

Namai ąnt smėHo
J. Gliaudo „....

Visos knygųs siųnqįąigos Fr..7.
’ ' DIRVA?" '6820 Šuj

•čil



Nr. 4 Nr. 4

Vasario 16 politika Studentai skaičiais

VYT. KAVOLIS

StudentėsStudentai

maža jūsų dalis

K. OSTRAUSKAS

atveju nuo vyresniųjų?

gyvenimui. Tad 
skirtumo nema-

Kartu dvikova

Kampininkė kulta

Lietuvos jaunimo sovietizacija

Nr, 8 * 1953 m. vasario 5 d. DIRVA

būdu, jeigu mūsų veidas 
šiandien toks, bet ne kitoks, 
tai yra iš dalies ir jūsų pačių 
"kaltė”.

Tad, grįžtant prie aną kartą 
minėto vištos ir kiaušinio (vy
resniosios ir jaunesniosios kar
tų) santykio, tenka šiuo atveju 
konstatuoti gan "nemalonus” 
reiškinys: gyvenimas vištai
slapčiom pakišo kiaušinį, kurį 
išperėjus, ji didžiai nustebo ir 
net persigando: kiaušinio būta 
antinio!

Tačiau tikėkite: mes nesame 
"bjaurusis ančiukas” — mes 
tvirtai tikime, kad mūsų v e i- 
d o, kad ir,naudodamas labai 
skaudžias ^priemones, gyveni
mas neigiamai n.eiš- 
kreipė, priešingai: sunkiam 
kelyje daugiauąia išmokstama. ,

K o mes išmokome, kuo 
męs skiriamės nuo jūsų — kitą 
kartą.

ŽODIS

Humanitariniai mokslai:
Filosofija
Filosofija ir psichologija
Tapyba ir grafika
Menas
Slavistika-baltistika
Germanistika
Prancūzų kalba ir literatūra
Svetimos kalbos
Roihanistika
Lyginamoji literatūra

Vjso humanitarinius mokslus
Gamtos mokslai:
Medicina
Medicina ■— biologija
Medicinos technologija
Farmakalogija ir farmacija
Fiziologija
Dipl. gailestinga sesuo
Biologija

..Chemija
Chemija — vokiečių kalba
Chemija ir fizika

Viso gamtos mokslus (23%)
(Perkelta į 4-tą puik )

Praėjusį kartą, antrajame 
W STUDENTŲ ŽODŽIO nr., kon

statavome tik patį faktą, kuris 
nenormaliose mūsų visų gyveni
mo sąlygose pasireiškia, deja, 
nenormaliais būdais. Teigėme, 
jog jaunoji karta, priešingai se. 
nosios supratimui, yra ne tik 
užtektinai subrendusi išeiti į 
viešumą, bet ir patį gyvenimą 
— tautinį, visuomeninį ir kul
tūrinį — matuoja savais, 
dažnai, sakytume, perreformuo
tais mastais: kaiką visai kitaip 
supranta, o kaiką atmeta. Lai
kas tad dabar, atrodo, būtų pa- 

.................: a i p k ą ji su
pranta ir k ą atmeta, kitaip 
tariant:' Kokia gi pagaliau 
yra mūsų pasaulėžiūra? Kuo 
mes, jaunieji, skiriamės šiuo

■ s

ginimas viešumoje neatrodytų 
daug kam perdaug "įžūlus" ir 
mintys nebūtų išvadintos "aki
plėšiškomis”, aukodami meto
diškumą, užbėkime anksčiau 
duotiems klausimams už akių ir 
pasistenkime šį kartą bent ap
graibomis atsakyti į kitą klau
simą: Kodėl mes savo gal
vosena daugeliu atvejų skiria
mės nuo vyresniųjų. (Tai, tiki
me, leis vėliau, ir pačią mūsų 
pasaulėžiūrą geriau bei tiksliau 
suprasti ir gal tam tikrais at
vejais, prisipažinkime, ją patei
sinti). :.i .

Griebiant iš paviršiaus, atsa
kymas, atrodo, trumpas ir drū-

1
(8*.;) 5
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Vasario 16-toji daugiau nei diena, kurioj buvo pasirašytas 
reikšmingas aktaB; daugiau net nei kalendoriuose atžymima Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymo data. Jinai ne data, o progra
ma, ir šiandien nuostabiai gyva.

Jinai simbolis lietuviškos integralistinės politikos: politi
kos, kuri tautines tradicijas, istorinį lietuviško polėkio platumą, 
įrėžtą mūsų atmintyje Vytauto Lucke, sugriuvusių pilių roman
tikai nepasiduodant, suderino su šiaudinės pastogės reikalavimais 
ir palenkė konkrečiam, kruopščiam darbui šiandieninio lietuvio 
gerovei.

Ši politika sugebėjo suvienyti gilias tautinėje krikščiony
bėje slypinčias jėgas su perdėm liberaline Lietuvos atstatyme 
programa. Jinai į socialinės gerovės audinį mokėjo darniai įpinti 
individo laisvės gijas. Visa tai vienon veiklos programon vienijo 
visuotinis pasiryžimas — dirbti Lietuvai ir tik per ją kitiems 
dievams.

ši integralistinė politika, gimusi iš J. Basanavičiaus tėvy
nės pasiilgimo, aktyvistiškai suformuluota V. Kudirkos, Įkūnyta 
Ant. Smetonos ir jo darbo draugų Lietuvos Taryboje, ir M. Sle
ževičiaus apginkluota savanorio ryžto galia, vienam momentui 
perliejo tautą žaižaruojančia galybe prisikėlimo žygiui.

Lietuvos Tarybos reikšmė kilo iš jos sugebėjimo išreikšti 
tautos siekimą, ir kaip išre'kšti (siekimus juk išreiškia ir "rikiuo
jantys veiksniai”!), kad tauta pajustų, jog čia štai visų jos nervų 
ir valios centras, pastovus, nekintantis geležinio ryžto ir vienybės 
simbolis. Ir šiandien reikalingas toksai moralinės atspirties taš
kas, bet jo jieškoti tenka kitur, ir būtent, mūsų pačių solidarume.

Integralistinė politika nėra niekieno monopolis: jungia ji 
visus, kurie šią politiką tormuluoja, kova ir darbais gyvendina. 
Išskiria jinai tik tuos, kurie savo šiokių ar tokių "principų” ne
siryžta palenkti tai Lietuvai, kurią kanauninkas Tumas-Vaižgan
tas prisipažino savo "slieko širdimi” už visa labiau mylėjęs.

Du ginklai mūsų tautos rankose kovoje už savo gyvybę: 
politika ir kultūra. : -

Tačiau pirmajai, deja, laibai trūksta darnaus sąskambio, 
gi antroji nelaimingai tapo kampininke pirmosios, pra- 
rasdama tokiu būdu pilną laisvę, ir jos įnašas, siekiant bendro 
mūsų visų tikslo, labai sumenko.

Dar daugiau. Kaikam ji net ir kaip kampininkė nepatinka
— meta ją visai už durų ir atima pilietines teises. Kaikurie mūsų 
oficialūs politiniai organai, nebūdami toli gražu šiuo atveju už
tektinai kompetentingi, ėmė atvirai kalbėti ir net veikti jos vardu, 
tikruosius kultūros bei mokslo darbuotojus palikę arba nuošalyje 
arba tik bendradarbių pareigose. Taigi, kaikas ėmė gaspadoriauti 
visai ne savo ūkyje.

Tokia padėtis, be abejojimo, šaukiasi reformos, kuri, deja, 
ne taip jau lengvai įvykdoma. Kultūros darbuotojai patys negali 
įsibrauti j kalbamų organų tinkamas vietas bei pareigas, nes tie 
organai, kaip minėjome, yra oficialūs, aprobuoti. Todėl iniciatyva 
visų mūsų labui šiuo atveju turi išeiti iš kalbamų politinių or
ganų. Tačiau to bent iki šiol, deja, dar nebuvo užtektinai paro
dyta. Todėl ir šių dviejų esminių ginklų — politikos ir kultūros
— bendradarbiavimas, savaime suprantama, yra apgailėtinai pa
šlijęs. O jis reikalingas, jis būtinas.

Tad, kol kultūra tėra tik politikos, kuri pati serga chro
niško disonanso liga, kampininkė arba net dažnai pasijunta 
esanti išmesta už durų, kol ji nėra atgavusi savo pilnos laisvės 
bei pilietinių teisių, mūsų kova nėra ir niekad nebus užtektinai 
stipri bei efektyvi.

tas: amžiaus skirtumas. Tas, 
žinoma, tiesa, tačiau tik pavir
šutinė — tai.dar toli gražu ne 
viskas. (Jau esame minėję, kad 
skirstymas kartomis negali būti 
ir nėra pagrįstas vien tik mettų 
aritmetika). Tad paviršiaus ap- 
grabaliojimo neužtenka — rei
kia žvelgti kiek giliau: į gyve
nimą, sąlygas, aplinką visose jų 
pasireiškimo srityse — tautinė
je, visuomeninėje, politinėje, 
kultūrinėje... — kuriose šios 
dvi kartos augo, vystėsi ir sur 
brendo. Gyvenimas (plačiausia 
prasme), kaip tas pražilęs diev- 
dirbys, paėmė visus, lyg medžio 
gabalus į savo rankas — jus, 
vyresniuosius, anksčiau, mus gi 
vėliau — ir ėmė drožti v e i - 
d ą. Tačiau tasai gyvenimas, 
tikriau, įrankiai jo rankose vie
noki buvo 'jums, kitoki' — vi
sumoje, ne smulkesnose — 
mums. Skirtingi todėl išėjo ir 
veidai.

Jūs pilnai subrendote ir išėjo
te viešumon Nepriklausomoje 
Lietuvoje, savo krašte, jo ap
linkoje ir nuotaikose, naujosios 
mūsų istorijos aukso am
žiuje; mes gi pirmuosius žings
nius pradėjome žengti N. Lietu
vos saulėleidyje, vėliau dviejuo
se pragaruose, kuriuos 
visi puikiai pažįstame, ir galu
tinai susiformavome UNRRA’os 
ir IRO "karalystėse”. 
Ar jūs matote skirtumą?

Jūs tarnavote savo ka
riuomenėje, savo kraštui, jo ger
būviui, ir tai tikrai jums netu
rėjo būti kančia; mes kaikurie, 
— o tokių ne maža — buvome 
brutaliai priversti vilkėti ir rau
dono, ii- rudo milinę, "kovoti” 
už velnią ir šėtoną, vaidinti šią 
tikrai jau ne taip labai juokin
gą — bent mums — komediją 
tada, kai buvo pats laikas galu
tinai pasiruošti 
ar jūs vis dar 
tote?

Ne taip jau 
buvo įsitikinus, kad kas sava, 
tai geriausia, gi Vakarų kultū
rinį pasaulį, kad "nepažeidus” 
patriotinių jausmų, arba apy- 
švelniai ignoravo, arba suprato, 
kaip tautiškumui žalingą; mes 
gi, atsidūrę tuose Vakaruose ir 
tiesiogiai susidūrę su jų kul
tūra — nekalbame čia apie iš
sigimusio piktšašio, nacių, "kul
tūrą” — pamatėme, kad ji toli 
gražu nėra tokia, kaip kad jūsų 
dalis mums namuos vaizdavo ir 
buvome priversti kiek kritiškiau 
žiūrėti į mūsų tautos kultūri
nius laimėjimus.

Jūs, semdamiesi stiprybės iš 
praeities, kalėte mums, sėdin
tiems mokyklos suole, į galvą 
tautinį herojiškumą, tačiau su
sipainiojote d a b a r t y j e, 
kada jo prireikė; mes, tos da
barties nelemtų vaisių akivaiz
doje, suprasdami, tiesa, kad ne 
visa tauta kalta, karčiai nusi
vylėme: skambūs ir gražūs žo- 

Tačiau kad šis mūsų išsinuo-| džiai, kuriais mes žavėjomės, 
S-:—„ nubluko ]yg transparentai lietu

je.
Tad, susumavus tai, kas pa

sakyta ir kas nepasaky
ta, argi reikia dar stebėtis, 
kad mūsų nuomonės daug kur 
daugiau ar mažiau išsiskyrė?

Taigi, gyvenimas padarė sa
vo. Tiesa, daugeliu atvejų, kaip 
matėme, me be jūsų pagalbos. 
Jūs, be kitų — svetimų, dažnai 
lenkiamų — Veiksnių, taip pat 
buvote įrankiu gyvenimo ran
kose, vykdant jam šią mūsų, 
jauniųjų "egzekuciją”. (Tai, 
aišku, visai natūralu — vieno
kio ar kitokio dalinio formuo? 
tojo pareigas teks ir miims at
likti ateinančiai kartai). Tokiu

Suvokti sovietų įtaką Lietu- < 
vos jaunimui — šiandien ir atei- 1 
tyje — reiškia, visų pirma, i 
perprasti jaunimo sovietizacijos : 
struktūrinius principus. Po bu- 1 
tus išvedžiotų garsiakalbių his- ■ 
terika, vakariniai universitetai i 
ir komjaunimo (skystokos) sta
tistikos mūsų klausimo neatsa
ko. Tai tik atskiri segmentai, 
priklausą nuo sistemos, kurion 
jie įpinti. Propaganda tik tuo
met veiksminga, kai jinai, kaip 
puolanti armija, sistemiškai iš
naudoja visas priedangos gali
mybes, priešo pozicijų struktū
rines silpnybes ir labiau pažei
džiamas zonas jo psichodinami- 
nėse konsteliacijose. Sovietai 
supranta, kad galva sienos dau
žyti neapsimoka, net ir tokia 
genialia, kaip vado Saulės.

Keturi tokie organizaciniai 
principai verti — dėl vietos sto
kos paviršutiniško — svarsty
mo.

Nors modernioji sovietų psi
chologija ir tvirtina, kad žmo
gus autonomiškas nuo aplinkos 
ir todėl tiktai pats atsakingas 
už savo piktadarystes, pedago
gijoje (plačiąja prasme) vieš
patauja ankstyvesnis principas: 
norint žmogų pakeisti, keistina 
jos aplinka. Jaunimo gyvenimo 
situacijos perkeitimas yra pir
masis sovietizacijos principas. 
Senąją socialinę struktūrą suar
džius, jos vertybes nuvertinus, 
autoriteto figūras (kunigus, 
"nacionalistinius - smetoninius 
banditus") viešai išniekinus — 
sukuriama socialinė situacija, 
kuri, kaip praradusi savo or
ganizacinius metmenis, palygin
ti, yra beformė ir todėl imlesnė 
svetimoms įtakoms. Pastarųjų 
stiprumas dar padidėja, kai 

, bendruomenė perorganizuojama 
, naujų principų pagalba: įveda-
■ ma kolektyvizacija, dabar gi — 
1 ir centralizuojamos ūkininkų
■ sodybos; įvedamos kitos verty- 
, bės, kurių bent žodinis išpažini- 
i mas — ir jisai ilgainiui nepalie

ka vien žodinis — yra vieninte
lis lyg tai užtikrinimas, kad 
naktį neatvažiuos ir, išardę šei
mą, jos narius ištrėmę, visam’ 
laikui nesugriaus gyvenimo pa
grindų.

Pakeistoje situacijoje išlikę 
senieji elementai palenkiami sis
temos reikalavimams,, juos iš
kreipiant ('perversija). Organi
zacijos, judėjimai, ideologijos: 
visos tampa objektais bandymų 
jų simbolius ir atstovus išnau-

doti naujo turinio skelbimui, i 
Kai tai pavyksta, narių lojalu- ] 
mas, jų "sielos" sistemai užtik- 1 
rinamos (kai kas iš mūsiškių . 
tai puikiai suvokė dar DP sto
vyklose ir todėl šiandien džiau
giasi pasekėjais). Net tokie as
menys kaip Maironis ir Vaičai
tis įkinkomi komunizmo veži
man. Senoji Lietuvos istorija 
sufalsifikuojama ir paverčiama 
"įrodymu” amžinos lietuvių-ru- 
sų tautų brolystės. GPU savo 
metu steigti šokių klubai jau
nimui ir klaunų meno suideolo- 
ginimas irgi priklauso šiai ka
tegorijai.

Trečias principas — alterna
tyvių orientacijų pabrėžimas. 
Kai kuriose situacijose kultūra 
pripažįsta kelias galimas orien
tacijas, kelias vertybių siste
mas. Jeigu sovietams viena iš 
jų atrodo mažesnė blogybė, ga
linti kaip nors būti jų tikslams 
išnaudota — jinai tampa įper
šama pirmosios vieton; pirmoji 
nebepripažjstar. "T legalia. Taip 
situacijose, ku^ galimos tauti
nės ir konfesinės motyvacijos, 
sovietai stengiasi konfesines 
pakeisti tautinėmis; katalikybė, 
kiekvienu atveju, nors ir nėra 
šiapus geležinės uždangos reikš
minga užtvara sovietinei siste
mai, anapus tampa pagrindiniu 
ir nesuderinamu jos priešu. Tau
tinė forma, ir "socialistiniu” 
turiniu kultūros idėja — savo 
esmėje apgaulinga, nes tokio 
turinio įkvėpimas savaime pa
keičia ir tautinę formą, ja pa
versdamas akultūracine, ir vis 
toliau vesdamas rusifikavimo 
keliu — yra bandymas šitokią 
alternatyvią or.ie.ntaciją patiek
ti tautiškai susipratusioms tau
toms.

Pagaliau, prisimintinas ket
virtasis funkcionalinio pakaitalo 
mechanizmas. Jo pagalba kultū
riniai bruožiu ar objektai, turį 
funkcionalinės reikšmės bend
ruomenėje, pakeičiami kitais, 
išpildančiais tą pačią užduotį, 
bet labiau jsiderinančiais į so- 

I vietinės sistemos audinį, arba 
lengviau kontroliuojamais ir ap
saugomais nuo sovietų taip bi- 
jamo masių spontaniškumo. Vi
dinės motyvacijos, įsitikinimai, 
sąžinė, sakysime, pakeičiami jė
ga, prievarta; šeimos vaidmuo 
buvo bandyta pakeisti valsty
bės, komjaunimo ir mokyklos 
bendradarbiavimu, bet kai tai 
nepavyko, nes ir negalėjo pa
vykti: naujoji konsteliacija pri
ėmė ir šeimą. Bet visa konste
liacija dabar buvo palenkta 
nuolatinei valstybės (ypač per 
mokyklą) kontrolei, imtinai iki 
nurodinėjimo, kiek tėvai turi 
vaikams suteikti meilės. Religi
jos ir kt. pavojingų ideologinių 
sistemų funkciją turi užimti ne 
tiek nayvus, kiek sąmoningai 
iškraipytas "mokslas”, komu
nistinė ideologija, bendruomeni- 
nė-organizacinė veikla, ir bend
rai visiškas vaiko ir jaunuolio 
laisvalaikio užpildymas "nau
dingesniais” užsiėmimais, pra
dedant talkininkavimu išveži
mams (būdas palaužti psichdlo- 
ginio pasipriešinimo vientisumą, 
priverčiant dirbti okupantui to
kia forma) ir baigiant gatvių 
šlavimu.
'Kiek sovietizacija,• galėjo tu

rėti įtakos Lietuvos jaunimui — 
bandysime sistemiškai panagri
nėti kitąsyk.

Patiekiamos statistikos rodo, 
kad gyvas liet, tremties jaunuo
menės veržimasis į mokslą duos 
mums visų rūšių specialistų, 
kurių pagrindinis trūkumas bus 
kiekybinis ... Studentų skai
čius, nors po truputį augantis, 
yra smarkiai puolęs net nuo Vo
kietijos laikų, ir inteligentijos 
paruošimas atsistoja vis aštres
ne problema.

Akin taipgi puola pirmųjų 
metų studentų-prieauglio stig- 
lius (jaunimas arba nebenori, 
vadinasi, mokslo, ar liet, orga
nizacijų) ir humanitarinių bei 
socialinių mokslų specialistų ne- 
gausumas (išskyrus, kažkodėl, 
politinius!). Labai pasigendama 
kai kurių itin aktualių specia
lybių: apdrauda, komunikacijos, 
medicina, statistika, planavi
mas, ypač auklėjimas-pedagogi- 
ka, kalbotyra, agronomija, psi
chiatrija ir pan. Bene reikėtų 
centrinėms mūsų ir specialinėms 
organizacijoms susirūpinti pla
ningu šių sričių specialistų pa
ruošimo parėmimu. Red.

Šiuo metu (1953. 1. 1.) Lie
tuvių Studentų Sąjungos JAV 
sąrašuose suregistruoti 372 stu
dentai, studijuoją JAValstybė- 
se. Iš jų 237 (64',;) vyrai, o 135 
merginos. Galime spėti, kad yra 
dar 30-40 studentų, neprikišu-

sančių Sąjungai.
Dauguma studentų susibūrę 

didesniuose miestuose, tačiau 
pavienių galime rasti visose 
Amerikos valstybėse. Sąjunga 
turi devynius skyrius: Chicago- 
je 131 narys (90 vyrai ir 41 
merginos); Clevelande — 41 
(23 ir 18); New Yorke 40 stu
dentų (21 ir 19); Detroite — 
32 (21 studentas ir 11 studen
čių) ; Bostone 26 (16 ir 10); 
Urbanoje (University of Illi- 
nois) — 23 (20 ir 3); Worceste. 
ryje — 14 (12 ir 2); Philadel- 
phijoje — 12 (7 studentai, 5 
studentės): Los Angeles — 9 
(4 ir 5); įvairiose vietose stu
dijuoja 24 studentai ir 21 stu
dentė.

Sąjungos Centrinė Valdyba, 
norėdama gauti smulkesnių duo
menų, išsiuntinėjo nariams an
ketą. Iki šio laiko gavus tik 143 
atsakymus, žemiau patiekiami 
duomenys nėra pilni. Norėtųsi 
paraginti Sąjungos narius grą
žinti anketas, kad galima būtų 
turėti galutines žinias.

Studentai specializuojasi be
veik visose mokslo šakose. Vy
rai daugiau koncentruojasi įvai
riose inžinerijos ir soc. mokslų 
šakose, o merginos studijuoja 
humanitarinius ir gamtos mok
slų dalykus.

Mokslo šaka
Inžinerija:
Mechaninė
Statybos — architektūros
Elektros
Metalurgijos
Radio
Aeronautikos
Oro transporto
Celiuliozės ir popierio technologija
Bendra
Chemijos inžinerija

Viso inžinerija (38c; )

Komercija:
Ekonomija
Biznio administracija
(Accounting) Buhalterija
Produkcija
Management
Prekyba ir svetimos kalbos 
Komercija

Viso komercija (13 '< )

Socialiniai mokslai:
Sociologija
Politiniai mokslai
Visuomeniniai mokslai
Tarptautiniai santykiai
Bendras kursas
Istorija
Psichologija

Viso soc. mokslus (12',;)



PAREIŠKIMAS

AKADEMINIAME pasaulyje

Visais lai- 
neapeliavo 
skaitytojų 

o šiandien,

"The New York 
"Herald Tribūne.”

(Atsakymas B. Kazimieraičiui)

Prisipažinsiu gerbiamam "Dir
vos” skaitytojui, kad pajutau 
retą malonumą skaitydamas 
naują B. Kazimieraičio straips
nį, liečiantį rašytojo Antano 
Škėmos kūrybą bei mano tos 
kūrybos vieno pavyzdžio įverti
nimą ("Mažas trigrašis dėl su- 
permodernizmo”, "Dirva” Nr. 
51, 1952). Kartu susidariau
įspūdį, kad Kazimieraitis ”su- 
permoderninio” meno atžvilgiu 
yra visiškai teisus, nes jo lūpo
mis kalba 90% visuomenės 
(bendrai visuomenės, ne vien

— tik lietuvių). Gerbiu demokra- 
Ainius principus ir sutinku, kad 
jisai yra laimėtojas (aš, žinoma, 
palieku sau, nors ir labai mažą 
teisę suabejoti demokratiniu 
rinkimų galutinu teisingumu, 
prisimindamas nors ir tą ne
reikšmingą faktą, kad Hitleris 
per laisvus rinkimus buvo pa
statytas vokiečių tautos prieša
ky). Bet šiandien drįsiu atsto
vauti tik 10%, tai yra, visai 
menką mažumą Kazimieraičio 
parlamento. Aš prašau gerbia
mą skaitytoją išklausyti mane, 
tai yra opozicijos, balsą.

Šiuo momentu man prisiminė 
senas geras Bernard Shaw, ku
ris viename savo straipsny tvir
tina, kad "meno kūriniai, kurie 
patinka daugiau negu 10% gy
ventojų skaičiui, turi būti su
naikinti, nes jie neturi jokios 
vertės”. Šis parodoksonas yra 
stebėtinos teisybės, 
kais tikrasis menas 
daugiau kaip į 10% 
■bei žiūrovų skaičių,
man atrodo, jis kreipiasi į vi
sai mažą žmonių grupę. Taip, 
tai yra didelė 'dabarties meno 
tragedija, kad jisai, būdamas 
formalistine prasme ezoteriškas, 
taip nepaprastai atsitolino nuo 
publikos. Bet argi tas atsitoli
nimas jau nustato jo kvalitetą? 
Kvaliteto dar nenustato ši ap
linkybė arba tas faktas, kad 
rašytojas turi 10.000.000 ar tik
tai 10 skaitytojų. Prancūzų kal
bą naudojęs lietuvių poetas O. 
V. Milosz rašė gyvas būdamas 
tiktai 'dešimčiai skaitytojų ir 
šiandien jį skaito gal tik kele
tas tūkstančių žmonių, bet jo 
hermetiškosios poezijos vertė 
nuo to nesumažėja. Apie Henri-1 
ką Radauską, literatūros istori
kas prof. Ivar Ivask iš Minne- 
apolio universiteto viename žur
nale parašė, kad "Radauskas 
yra didžiausias iš gyvųjų lietu
vių poetų”, bet ar mes galėtu
mėm sukrapštyti bent 5% lie
tuvių visuomenės, kuri žinotų 
kas yra Henrikas Radauskas? 
O gal ir Radauskas yra bepro
tis, nes tokie jo vaizdai, kaip 
pvz. "Debesų vaivorykštė pra
žysta ant mano galvos” tame 
neužmirštamai gražiame eilė
rašty "Pilnatis”, argi gali būti 
"normalus?"

Atleisk, gerb. skaitytojau, šią 
įžangą ir leisk man dabar kiek 
smulkiau panagrinėti Kazimie
raičio straipsnį. Jo antraštėje 
aš randu žodį "supermoderniz- 
mą”. Jeigu Kazimieraitis iš tik
rųjų taiko tokį apibūdinimą A. 
Škėmos stiliui, tai man tenka 
suabejoti jo tikslumu. Istoriniai 
jieškant vietos A. Škėmos vaiz- 
duosenąi reikėtų pastebėti, kad 
panašia drąsa, net dar didesne, 
pietvakarių Europos rašytojai 
išsireikšdavo jau prieš 40 metų. 
Patikėkit man, A. Škėma nėra 
tas didysis revoliucionierius, 
kurio taip bijoma! Supermoder- 
nizmas literatūroje yra šiandien 
toji srovė, kuri vadinasi "Lett- 
risme”, gal ją lietuviškai galima 
būtų pavadinti "Raidizmu”.. Tai 
tikrai vienas paskutiniųjų ma
dos šūkių, šios manieros auto
riai žiūri į raidę, kaip į turinį 
ir tiki, kad atskiros raidės,-ne-'

(Atkelta iŠ 3 psl.)
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būdamos sudėtos į žodį, turi tą i 
paskutinę, absoliutišką formos 1 
grynumą, kurį raidės sudaran- : 
čios žodžius "užmuša”. Letristai 
arba raidistai užpildo savo kny
gas ne žodžiais, bet atskirų rai- ' 
džių mozaika. Tai yra tam tik
ra paralelė abstraktiniai išraiš
kai vaizduojamame mene, pvz., 
olando Mondriano tapybai. Ta
čiau, kaip jau sakiau, Antano 
Škėmos jokiu būdu negalima pa
vadinti supermodernistu. Gal 
leista man jame matyti viziona- 
rinį ekspresionistą.

Kalbant apie ekspresionizmą 
(arba net siurrealizmą) aš no
rėčiau pasakyti, kad mūsų ra
šytojas savo "Giesmėje" nepa
sirodo šių jau istorinių Stilių 
epigonu, atvirkščiai, Antanas 
Škėma per savo, kaip tikrojo 
kūrėjo vienkartinę ir nepasi- 
kartojamą asmenybę, bando re
alizuoti save (tai tikrai ar ne 
bus kaip tik centrinė kūrėjo 
problema), ir todėl jis, žinoma, 
pasireiškia visu savo šviežumu. 
Škėma mėgsta kalbėti drąsiais 
vaizdais, įdomiais simboliais. 
Bet ar įvairių simbolistinių for
mų kultivavimas nėra toji lie
tuviškojo genijaus specifinė 
privilegija?

Kazimieraitis nesutinka su 
mano nuomone, kad vertinant 
meno kūrinį reikia stengtis žiū
rėti iš kūrėjo taško. Noriu pa
brėžti, kad šiame mano teigime 
aš prašau šį kartą užakcentuoti 
ir žodį "kūrėjo”. Taigi, aš ne-, 
sakau, kad reikia žvelgti iš kiek
vieno ką nors produkuojančio 
žmogaus taško, pvz., iš diletan
to nusistatymo, bent žvelgti iš 
kūrėjo požiūrio. Kas yra 
tikroji kūryba nėra taip lengva 
nusakyti trumpame laikraščio 
rašiny. Tikrai, skaičius tų žmo
nių, kurie bandytų pažvelgti į 
meno kūrinį iš jo formavimo 
pusės, stilistinės "laikysenos”, 
išraiškos jėgos — nepaprastai 
mažas. Diletantas skaitytojas 
jieško panašumo (gamtos pana
šumo), meną suprantantis jieš
ko dailininko, bet' kas jieško sti
liaus grynumo? Vienas iš tik
rosios kūrybos atsiskleidimo 
momentų, kai forma tampa tū
riniu. Bet kokias tikrojo kūry
binio proceso galimybes mes tu
rėtumėm, forma turi būti vi
suomet stipresnė už atpasako
jamą dalyką.

"Turiu prisipažinti, kad A. 
Škėmos "Giesmė” man yra lie
tuviškais žodžiais ir sakiniais 
arabiškai parašytas kūrinys” 
sako Kazimieraitis ir vėliau pa
reiškia: "Deja, "Giesmę” skai
tydamas žodžius supratau, bet 
tai ir tiek”. Ar tai nėra pana
šu į tai, kad mes žiūrėdami pvz. 
į Cezanne’o kristaliniškas kalnų 
kompozicijas, pasakytum ė m: 
taip, mes viską suprantam, čia 
yra suvartota tiek ir tiek gra
mų prūsų mėlynųjų dažų, čia 
brūkštelta ir tiek ir tiek kartų 
pilkai ružava spalva, o tenai 
paveikslo foną sudaro sidabrinių 
italų pieštuku nubrėžtos linijos. 
Bet viskas kartu tikriausia yra 
snobiškas "arabiškumas". — 
Ne! — Kritika yra k ū r y b i - 
n ė juslumo išraiška. Fizine 
prasme turėjimas akių dar ne
nurodo galimybės pasidaryti 
kritiku. Kritikas, panašiai kaip 
pianistas pirštus, turi ilgus me
tus ir nepraleisdamas nei vie
nos dienos lavinti savo -akis. Ir 
kartu jis turi nusimanyti apie 
kritikos mokslą, ir dar daugiau: 
siekti savo žvelgime elementų 
apjungimo, taigi tos įtikinamos 
sintezės, kuri nedaug tesuran- 
da kūrėjų, o gal dar mažiau 
skaitytojų.

Kazimieraitis yra 
auklėtas 
žmogus.

ir
Jis

tikrai' 
galvoja,

mos "Giesmė” yra bepročio dar
bas, bet būdamas švelnaus būdo, 
žodį ''beprotybė" pakeičia į gra
žiai skambančią "šizofreniją”. 
Kartu jisai paaiškina, kad jis, 
kaip normalus, žmogus myli tik 
normalų ir apynormalį meną. 
Man gaila, kad Kazimieraitis 
nenusako kokio stiliaus, kokios 
epochos "yra tas jo normalus 
menas. Man kažkodėl kyla įta
rimas, kad jisai vadina norma
liu menu vien tik realizmą arba 
bent pusiau realizmą. Jeigu taip, 
ar panašiai, tai norėčiau pareik
šti, kad visi stiliai yra lygiai 
geri (net ekspresionizmas, abs- 
traktizmas, siurrealizmas), o 
blogi tiktai rašytojai arba kri
tikai. Kas liečia normalumą, tai 
jo ribas labai nesunku nustaty
ti. Normalus žmogus niekuo ne
išsiskiria iš kitų. Jis yra tas 
garbingas pilkasis kasdienybės 
atstovas. Pavyzdžiui, pagal Gal- 
lup instituto oficialią sctatisti- 
ką, normalus amerikietis yra 13 
metų vaiko išsilavinimo. Nenor
maliais gi laikytini visi tie, ku
rie yra arba žemesnės arba aug- 
štesnės inteligencijos.. Norma
lus žmogus pvz., skaito "Daily 
News” arba "Daily Mirror”, o 
nenormalus 
Times” arba

gerai iš- 
mandagus 
kad škė-

Agronomija
Aviacija
Matematika
Teisė
žurnalistika

Didžiuma studentų, jau gerokai pažengę studijose ir ne
mažas skaičius šių metų birželio mėn. baigs universitetus.

►
Studentai Studentės

12 6
27 16
29 11
15 6

5
11

Pirmieji metai (freshman) 
Antrieji metai (sophomore) 
Tretieji metai (junior) 
Ketvirtieji metai (senior) 
Ruošiasi magistro laipsniui (Master’s) 
Ruošiasi daktaro laipsniui (Ph. D.)

Studentų finansinė padėtis nepavydėtiną. Stipendijas gau
na tik labai mažas skaičius, nemaža dalis turi dirbti ir kartu 
studijuoti, o dalis remiasi tėvų parama.

Viena maža nelaimė gali kar
tais atsitikti su normaliais žmo
nėmis, būtent, 100 metų pavė
lavę jie pradeda garbinti nenor
malųjį meną. Aš pvz., labai 
džiaugiuos stebėdamas, kaip 
šiandienine prasme normalūs 
žmonės perka ”Woolworth” ir 
"Kresge” krautuvėse bepročių 
inpresjoniątų įrėmintas repro
dukcijas. “'Bepročių? — Taip! 
Dar prieš 50 metų nedaug buvo 
žmonių, kurie juos skaitė nor
maliais. Normaliai protingas, 
savo laiku labai įtakingas ka
talikų laikraščio "Figaro” kriti
kas Albert Wolff rašė pažodžiui 
apie vieną iš pirmųjų impresio
nistų parodą: "Rue le Peletier 
yra nelaimės gatvė. Po to kai 
tenai sudegė opera, dabar atsi
tiko naujoji nelaimė. Durand 
Ruel,galerijoje šiuo laiku vyks
ta viena paroda, kuri tąriamai 
susideda iš paveikslų. Aš įeinu j 
parodos patalpą, ir mano iš- 
gązdintos akys pagauna klaikų 
vaizdą. Penki ar šeši bepročiai, 
jų tarpe viena moteriškė, su
nešė čionai ir išstatė savo "kū
rinius". Aš mačiau žmones,, ku- 
,rie juokais plyšo žiūrėdami į 
tuos paveikslus. Mano širdis (— 
o, kokia gera, žavėtinai gera yra 
toji normalių žmonių širdis! — 
A. Rannito pastaba) kraujais 
apsipylė, šitie taip vadinami 
"tapytojai” vadina save "impre
sionistais”. Jie paima gabalą 
drobės, dažus, teptuką, padaro 
keletą dėmių ir pasirašo po šiuo 
terliojimu. Tai yra visiškai pa
našu į ta apakimą, kai bepro
čiai Ville-Evrard’e (— didysis 
beprotnamis Paryžiuje, — A. 
Rannito pastaba) surenka žvirg
ždą ir įsivaizduoja, kad jie su
rado brilijantus”. Kas gi yra tie 
šeši dailininkai, kuriuos tik kon
vencionalumo ribose galvoti te
galįs ' kritikas tfadaro šizofreni- 
kais. Jie yra: Cezanne, Renoir, 
Monet, Manėt, Pisarro, Sisley ir 
Berthe Morisot. šiandien visi 
mieščionys pagarbiai puošia tų 
bepročių darbais savo kamba
rius. Todėl manau, kad vadinti 
visa tai, kas mums nesuprantą- 
ma, šizofrenija, yra gal kiek 
neatsargu.

Gal kam atrodys, kad aš ginu 
tik modernistus. Leiskit man 
save pavadinti žmogumi be 
"skonio”. . Aš ■ "nepreferuoju” 
nei vieno stiliaus, bet aš "pre- 
feruoju” kiekvieną tikrą daili
ninką. Neseniai vienas valstybės 
vyras manęs paklausė New

Studentai
Dirba:

Studentės

Visą laiką ir kartu studijuoja 21 7
Vasaros atostogų metu. 46 14

Viso (61% atsakiusių) 67 21
Gauna paramą iš tėvų (47% atsakiusių) 41 27

Gauna stipendijas:
Lankomo universiteto 7 11
Committee for a Free Europe 6 1
G. I. Bill (Karo veteranų administracija) 5
NCWC 3 4
Kitos 3 • 3

Viso gauna stipendijas (31%) 24 19
Galime pasidžiaugti studentais, kurie nors šalia studijų

turi pelnytis sau duoną ir lėšas už mokslą, randa laiko dalyvauti
lietuvių jaunimo ir visuomeninėse organizacijoje.

Studentai Studentės
Priklauso organizacijoms (75% ):
Skautams 21 9
Ateitininkams 18 13
Samb! šviesa 4 1
Kitoms 35 6

Duomenys toli grąžu nėra pilni, nes dalis studentų į šį
klausimą neatsakė. Nemažas lietuvių studentų skaičius priklauso 
ir dirba taip pat amerikiečių studentų organizacijose. Jų rasime 
ir garbės korporacijose (fraternities), profesinėse organizacijose, 
užsieniečių studentų klubuose, etc. Viso amerikiečių org. priklau
so 42 studentės ir 83 studentai. —mr.

• Urbanos Lietuvių Studentų 
Draugija tapo Illinois Universi
teto vadovybės pripažinta ofi
cialia studentų organizacija. Tai 
antroji lietuviu studentų orga
nizacija, veikianti oficialiai 
Amerikos universitetuose. Pir-

Yorke: "Prašom pasakyti, ar 
Jūs skaitot moderninį meną ge
resnį už senąją dailę.” Aš atsa
kiau, kad nė vienas jų nėra ge
resnis už kitą. Jie yra skirtingo 
formavimo, tai yra viskas. Aug- 
štasis renesansas, kuris dar 
prieš 50 metų buvo taip visų 
mylimas, šiandien neatitinka 
mūsų juslinės — antjuslinės bū
ties apibūdinimui. Mums arti
mesnis yra archaiškas stilius, 
romanika ir elgreciškas baro
kas. Ir senais laikais buvo ir 
gerų ir blogų dailininkų. Stilius 
ir laikotarpis dar nepadaro me
nininko, nes ne stilius, o kva- 
litetas sudaro kūrybos reikšmę. 
Ir vienodą džiaugsmą mums su
teikia ir Ingres’o idealistinis 
realizmas (jisai beveik turi 
spalvotos fotografijos panašu
mą, bet jo apyšaltė, sensibili li
nija yra įdvasinto grožio) ir 
Paul Klee bei Čiurlionio abs
traktiškos vizijos. Mums arti
mi, žinoma, tie kūriniai, kurie 
pataiko į laiko širdį. Škėmos 
"Giesmė” yra vienas iš jų. Bet, 
jo svarbą aš matau ne turiny 
(gal tas Škėmos herojus ir yra 
beprotis, bet tai jau būtų tema
tikos analizavimo klausimas), o 
originalinėje formoje. Menas 
nėra gamtos veidrodis) bet me
nas yra estetinai patvarkyta, pa
tobulinta gamta. Realistinis-na- 
tūralistinis apipavidalinimas yra 
tik Viena stilistinė galimybė, tik 
viena tiesa. Iš tikrųjų gi tiesa 
yra daugiaveidė, ir jos vienpu
sis sprendimas, kiek jis tobulas 
bebūtų,, sukelia daugelį priešta
ravimų. Aš kartoju šio savo 
paviršutiniško rašinio pagrin
dinę mintį: nėra blogų stilių, ga
li būti tik blogi menininkai ar
ba kritikai

moji yra Lietuvių Studentų 
Klubas, taip pat Illinois Uni
versitete, Chicagos skyriuje. 
Draugijos oficialus vardas ”Li- 
thuanian' Sfudent Society at 
University of Illinois”. Dabar 
Draugija uoliai ruošiasi daly
vauti vasario 21 d. įvykstančio
je universitete tarptautinėje 
parodoje — International Fair. 
Parodoje Draugija atstovauja 
Lietuvą kaip suvereninę valsty
bę.

Pernai ši paroda turėjo gana 
didelį pasisekimą ir ją aplankė 
virš 3000 žmonių. Lietuviai stu
dentai pasirodė su liaudies me- 
rio ir genocido parodėlėmis bei 
tautinais šokiais, kurie tiek pa
tiko susirinkusiai publikai, kad 
jie bus pakartoti šiais metais. 
Dalyvauti parodoje jau sutiko 
p. I. Ralienės vadovaujama tau
tinių šokėjų grupė iš Chicagos. 
Be šokių numatoma dar ir plati 
lietuviškų audinių paroda.

Draugija yra pasiūliusi Cru- 
sade for Freedom and Commit
tee for Free Europe organizaci
joms padėti pravesti propagan
dą šių vienetų išgarsinimui vi
suomenėje parodos metu.

Kiekvienais metais Draugija 
rengia Vasario 16 d. minėjimus 
savo nariams ir apylinkės lietu
viams. šįmet minėjimas numa
tomas surengti platesniu mastu, 
nukeliant jį į vasario 21 d. ir 
kviečiant jame dalyvauti visas 
lietuvių akademines organizaci- 
'jas iš Chicagos, kaip Chicagos 
Lietuvių Studentų Draugiją, 
Lietuvių Studentų Klubą iš Illi- 
noįs uhiversiteto Chicagos sky
riaus, Akademinį Skautų Sąjū
dį, Studentų Ateitininkų Drau
govę, Samb! šviesa, Tautinių 
Korporacijų Sambūrį, Varpinin
kus, etc. Norima šį minėjimą 
padaryti tikra .akademinio jau
nimo manifestacija.

i Be oficialaus minėjimo pro
gramoje numatoma Illinois, Uni
versiteto apžiūrėjimas, susipa
žinimas su studijų galimybėmis 
bei gyvenimo sąlygomis ir va-
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kare bendras aplankymas Tarp- i 
tautinės Parodos. Tikimasi, kad i 
šioje akademinėje šventėje da- ; 
lyvaus didelis būrys mūsų aka- , 
demikų.

• Studentai ateitininkai gruo
džio 26-28 dienomis New Yorke 
ir gruodžio mėn. 28-31 dienomis 
Chicagdje surengė savo nariams 
studijų dienas motto: Studentų 
A-kų Sąjunga kaip katalikiškoji 
lietuviškoji akademinė bendruo
menė. Atidarant suvažiavimą, 
gruodžio 28 d. įvyko meninė 
programa, kurią išpildė patys 
studentai. Suvažiavime paskai
tas skaitė doc. Darnusis, J. Ka
valiūnas, kun. A. Baltinis ir kt. 
Studentai ateitininkai — vie
nintelė akademinė organizacija, 
kuri turi pilną savo filisterių 
(sendraugių) paramą. Kitų or
ganizacijų veikėjams reikėtų į 
tai atkreipti dėmesį ir nors kiek 
susirūpinti ir kitų studentų rė
mimu. (Nuomonė koresponden
to. SŽ. Red.)

• Laisvosios Europos Komite
to padalinio Vid. Europos Stu
dijų Centro stipendijantų ant
roji metinė konferencija įvyko 
gruodžio 29-30 dienomis New 
Yorke. Kelionė visiems stipen- 
dijantams į New Yorką buvo ap
mokėta. Konferencijoje dalyva
vo 92 stipendijantai (iš jų 13 
lietuvių). Konferencijoje disku
tuota Federacinės Europos idė
ja. Sveikinamąją kalba pasakė 
National Committee for a Free 
Europe, Ine. prezidentas p. Ha- 
rold B. Miller.

• Prof. Julian J. Sheen Chi
cagos Universiteto Internatio- 
nal House patalpose skaitė pa
skaitą pavergtųjų tautų studen
tams tema: "Atlanto Unija ir 
Pavergtosios Valstybės. Kuo de. 
mokratinių valstybių federacija 
gali padėti Sovietų satelitų iš
laisvinimui.” Paskaitą suorga
nizuota coli. P. Vadopalo dėka, 
kuris studijuoja Illinois Univer
siteto Chicagos skyriuje.

• Chicagos Lietuvių Studentų 
Draugija š. m. vasario 7 d. ren-1 
gia vakarą — koncertą naujojo 
semestro proga. Programoje nu
matoma meninė dalis ir šokiai.

• Studentų Sekcijos Paryžiu
je naująją valdybą sudaro pirm, 
kun. dr. Jucevičius, sekr. R. 
Bačkis, ir ižd. L. Pabedinskas. 
R. Bačkis atstovavo 
studentus Europos 
Parlamente Hagoje.

• .Edvardas Vitkus,
jąs architektūrą Illinois Univer
sitete Urbanoje, priimtas į uni-
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versiteto lengvosios atletikos 
rinktinę. Puikiai pasižymi bė
gimuose, ypač trumpų distan
cijų. Illinois universiteto leng
vosios atletikos komanda viena 
iš geriausių Amerikoje, pernai 
laimėjo "Big 10” lygos čempi- 
jonatą. Komandą artimu laiku 
išvyksta į Kaliforniją rungty
nėms su University of Southem 
California bei kitomis mokyk
lomis.

• Evaldas Veleckis, paskuti
nius metus studijuojąs chemiją 
Illinois universitete, už pasižy
mėjimą moksle gavo pagyrimą 
ir "class honors”.

• Ernest V. Hollis, Jr., stu
dijuojąs Kolumbijos universite
to Rusų Institute, rašo Ph. D. 
tezę tema "Lietuvių deportacijų 
operacija, 1941 m. birželio 13-14 
dienomis." Gruodžio 12 d. ta 
tema darė diskusijų sukėlusį 
pranešimą Harvardo universite
to Rusų Tyrinėjimų Centre. 
(Būtų gera, jei rašą lietuviško
mis temomis apie tai painfor
muotų Studentų žodį. Red.).

lietuvius 
Jaunimo

studijuo-

šiais metais pasirodžiusio PA
SAULIO LIETUVIŲ ŽINYNO 
(Anicetas Simutis,,M. A.: Pa- 
sausio Lietuvių žinynas. Lithu- 
anian World Directory. New 
York, N. Y., L'thuanian Cham- 
ber of Commerce, Ine., 1953) 
250 psl. skaitome:

"Liet. S o c . Sąjunga JAV- 
bėsfy Philadelphijos skyrius, jst. 
1951. XII. 9, narių — 15, pirm.: 
Kostas Ostraukas, 2006 Mt. 
Vermon St., sekr.: Sniegą Jurs- 
kytė, 526 Mifflin St.”

Organizacijos pavadinimas yra 
klaidingas. Turėtų būti: 
Liet. S t u d e n t ų Sąjunga 
JAV-bėse, Philadelphijos sky
rius.

Kadangi skirtumas nemažas, 
gi kalbamoje informacijoje fak
tiškai yra liečiami ne tik joje 
minimi du asmenys, bet ir viso 
skyriaus nariai, jaučiame mo
ralią pareigą į tą neteisingą in
formaciją atkreipti visuomenės 
dėmesį.

Suprantame, kad panašaus 
masto informaciniame leidinyje 
nėra sunku suklysti, tačiau t o- 
k i o s rūšies klaidos, ypač 
turint galvoje leidinio oficialu
mą, ne tik galėjo, bet ir turėjo 
būti išvengtos.

S. Jurskytė
K. Ostrauskas

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reiknlais:

Baltimore, Md. 
Antanas česonis 

1323 Hollins St.

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

Brockton, Mass.
Bačiulis A., 

Broad St.9

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Dayton, Ohio
J. A. Urbonas, 
1802 Lamar St.

Detroit, Mich.
, VI. Pauža,

9124 Quincy Avė.

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas,
814 Walnut St.

• • ’ ■■ ' ■'
New York-Brooklyne 

Antanas Sodaitis, 
,57-56, 63rd St.;

Maspeth, N. Y. ’

Onfaha, Nebr.
J. Povilaitis,

5617 So. 31 St.
■ ■

Waterbury, Conn.
Vladas Varneckas, 
2157 N. Mąin St

J

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.
Montreal, Canada

Stepas Kęsgailą, 
6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeiiūnas,

62 Pauline Avė.
Welland, Canada

Žukauskas Kazys 
87 Thorold Rd.

Anglijoje
Dainora Daunoras
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4 

Austrąlijoje 
Povilas Lukošiūnas, 

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

Brazilija
Meldutis Laupinaitis, 

Čaixa Postai 118 
Sao Paulo.

Colombia
K. KlastausRas, 

Apartado nae 2336 
Medellin

, Venecueloje
Antanas Diržas,

Avenida Alayoh No. 6 
Oeste

Maracay, Edo, Aragua
i'
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Geležinkeliai kovoja už būvi ir keleivius
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bai aiškių dienų galima matyti 
gražiuosius Alpių kalnus, bet 
tų dienų matomumas nebuvo 
toks geras.

Amerikiečių kariai, kiek galė
dami, atostogų metu keliauja 
po įvairius Europos kraštus. 
Tam sudarytos labai palankios 
sųlygos. žadu ir aš pakeliauti, 
daugiau pasaulio pamatyti, jei 
tik sųlygos leis.

Labai įdomiai kartais atsitin
ka. štai aš patekau į tų patį 
pulkų, kuriame' mano buvęs 
klasės draugas Algimantas 
Dulksnys, iš Chicagos, savo tar
nybų atlieka. Su juo išsiskyrėme 
1949 metų pradžioje, kada abu 
buvom pasiruošę į JAV keliau
ti. Ir nuo to laiko nesimatėm. 
Dabar, abu uniformų vilkėdami, 
esame tame pačiame mieste. 
Gaila, kad jo tarnyba baigias ir 
vėl mane vienų paliks.

Nr. 6 * 1953 m. vasario 5 d.

at- 
ga- 
lie-

per 20%.
kaštuoja operos išlaiky-

Yorke esančios Metro- 
operos išlaikymas' ne-

! '

didelio mas- 
brangiai kaštuo- 
pavyzdžiu imant

VOKIETIJA LABAI PASIKEITUS. — CIGARETĖS TEBĖRA 
PASTOVI VALIUTA. — LIETUVIŲ VARGAI IR SKAUTO 
gėri Darbeliai. — garsioji ulmo katedra. — ka
riui GEROS SĄLYGOS EUROPĄ PAMATYTU — SUSITIKI

MAS PO 4 METŲ.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Nuo arklinių traukinių ligi patogaus Dieselio 
susisiekimo

Kai per visų kontinentų rie- I 
da greitieji Dieselio traukiniai, ’ 
auto keliais visomis kryptimis 1 
skuba mašinos, ore dūzgia kelių : 
motorų lėktuvai, o vandens ke- . 
liais savo krovinius tempia ] 
purkšdami laivai, retai kas pa- i 
galvoja, kad visos šios naujoviš- . 
kos transporto priemonės taip i 
didelę pažangų padarė tik šiame 1 
amžiuje. 1

Dar prieš 50 metų Clevelande 1 
ar kitame JAV mieste žmonės : 
buvo vežami arkliniais tramvd- 1 
jais, automobilio neturėjo ar I 
net nematė labai daug' krašto I 
gyventojų, o apie keliones lėk- 1 
tuvais niekas ir nesvajojo. Ta- 1 
čiau pats transportas tiek senas ] 
kiek ir pati žmonija. Dar 3000 
m. pr. Kr. egiptiečiai prekes : 
jau gabeno laivais, romėnai bu- i 
vo nutiesę puikius kelius, o Ap- i 
glija įsigalėjo jūrose pradėjusi 
laivų susisiekimą su š. Ameri- : 
ka. Daug sąlygų lėmė, kad šia
me krašte išsivystytų įvairios 
transporto priemonės ir pasku
tiniais laikais būtų pasiektas 
visų pasaulį stebinantis susisie
kimo lygis.

Nauj. Anglijos miškui suda
rė geras sąlygas statyti laivams 
ir nenuostabu, kad šiame krašte 
pastatyti laivai greitu laiku su 
prekių kroviniais pasirodė pa
saulio jūrose. 18 amž. pabaiga 
ir 19 amž. Amerikos vandens 
transportui buvo labai sėkmingi 
ir ligi civilinio karo pabaigos 
(1865) JAV turėjo galingiausią 
pasauly būrinį ir medinį laivy
ną.

Europoje karietos, vad. dili
žanai, tarp 12 ir 18 amž. gaben
davo tik privilegijuoto luomo 
žmones, ir tik 18 amž. Paryžiu
je ir Londone atsirado keleivi
niai autobusai. Europą pasekė 
ir Amerika ir joje įsivyravo vad. 
Prairie Schooner, arkliais tem
piamos dėžės gabenti gyvento
jams ir prekėms per kalnus ar 
lygumas į tolimuosius vakarus.

Vietoje būrinių atsiranda ga
riniai laivai, iškasami kanalai, 
Hudsono ir Mississippi upėmis 
vis labiau plinta vandens trans
portas, o 19 amž. antroje pusėje 
įsivyravęs geležinkelis visiškai 
nustelbė arklinį ir kitokį susi
siekimą. Gerų kelių statyba, 
motorinių priemonių, kaip au
tobusų, automobilių paplitimas 
šio šimtmečio pradžioje sudarė 
nemažą konkurencijų geležinke
liams, pagaliau, aviacijos atsie- 
kimai įgalino patį greičiausią 
susisiekimą — lėktuvais. Jei 
vandens transportas krašte lai
kytinas seniausiu, tai geležinke
lis, jo atsiradimas, plėtra glau
džiai siejasi su pačia JAV isto
rija.

Beveik prieš 50 metų vienas 
geografas yra pasakęs; "Palygi
nus su Europa, JAV neturi ge- 

' rų kelių. Lyjant turime tūnoti 
namie ar bristi purvynė". Dabar 
jau kraštas gali pasigirti plačiu 
geležinkelių tinklu, o jo keliai, 
plentai savo ilgiu gali pasivyti 
yisos Europos kelius. O dar 
prieš pusantro šimto metų An
glijos, Prancūzijos ir Amerikos 
mokslo vyrai suko galvas, kaip 
įsitaisyti "garinį vežimų”, ant 
bėgių, ir tik 19 amž. R. Trevi- 
čik ar G. Stephenšon pastango
mis, Anglijoje atsirado tobu
lesni gariniai garvežiai. Tačiau, 
ilgesnį laikų tiek Anglijoje, tiek 
Amerikoje, vežimus mediniais 
bėgiais tempdavo.... arkliai. 
Pradžioje geležinkeliai. tarnavo 
■tik vietos reikalams ir, pirmo; 
tokia linija šiame krašte pasta-

tyta 1826 m. Massachusetts 
valst. 1830 m. JAV geležinke
liai teturėjo 23 mylias ilgio, o 
1850 m. jų jau buvo 9,021 m. ‘ 
Aukso atradimas Kalifornijoje 
pftskatino geležinkelių statybų 
ir štai 1860 m. tų linijų ilgis . 
. au siekė 30,626 m. Kongresas 
savo aktais 1862 m. nusprendė 
pastatyti pinnųjų geležinkelių 
linijų per visą kontinentą ir toji 
linija, pavadinta Union Ceųtral 
Pacific buvo baigta 1869 m. Vė
liau jų pasekė Northern, 
Southern Pacific ir Santa Fe 
linijos. Greitu laiku geležinke
lių ilgis siekė jau 33,000 m. ir 
tų plitimasi sustabdė 1873 m. 
pramonės ir finansinė krizė. 
1890 m. linijų jau buvo per 
160,000 m. ilgio, tačiau naujoji 
depresija 1893 m. vėl sudavė 
smūgį. Pažanga vėl pakilo nuo 
1910 m. ir pirmojo pas. karo 
metu kraštas turėjo geležinke
lių 252,231 m. ilgio.

Statyba ėjo toliau ir ligi 1930 
m. pasiekė apie 246,000 m. Tai 
vis vienų bėgių geležinkeliai ir 
;ei prie jų pridėti dvigubus ir 
keturbėgius geležinkelius, tai 
tektų bendrų geležinkelių ilgį 
pakelti ligi 400,000 mylių. Jei 
pridursime, kad likusioje pasau
lio daly yra 430,000 m. vien
bėgių geležinkelių, bus aišku, 
koks yra geležinkelių tinklas 
JAV.

Krašto geležinkeliai yra pri
vačiose rankose ir savo istorijos • 
metu pergyveno daug finansinių 
konfliktų ir kovų. 1917 m. prez. 
VVilsonas Kongreso aktu juos 
suvalstybino, tačiau 1920 m. vėl 
perleido privatiems savinin
kams. Geležinkeliai atsistojo 
prieš klausimų: išsilaikyti prieš 
vis didėjančią kitų susisiekimo 
priemonių, ypač automobilių, 
konkurencijų arba pritraukti 
daugiau šalininkų vis labiau ge
rinant, tobulinant susisiekimą 
bėgiais.

Ar toji transporto priemonė 
paseno, ar ji netinka pervežti 
gyventojams ir prekėms? šito 
nebūtų galima tvirtinti. I gele
žinkelius įdėtas didelis kapita
las (1930 m. jis siekė 24 bil. 
dol.) ir jų pajamos nėra žemos. 
Pvz., dvi didžiosios geležinkelių 
bendrovės New York Centrai ir 
Pennsylvania 1952 m. grynų pa
jamų abi turėjo apie 60 mil. dol. 
ir jos, palyginus su 1951 m., 
pakilo po 10 mil. Tačiau pajamų 
dauguma gaunama tik iš prekių 
pervežimo, o keleivių gabenimas 
neša nuostolius. Kai karo metų 
dėl didelio prekių ir žmonių ju
dėjimo geležinkeliai turėjo daug 
pelno, tai po karo dėl keleivių 
susisiekimo kritimo nuostoliai 
per vienus metus (pvz. 1949) 
buvo net pasiekę 649 mil. dol.

Tačiau ne keleiviai išlaiko ir 
duoda pelnų geležinkeliams, bet 
prekės. Joms gabenti JAV nau
dojamų vagonų (cars) talpa, 
pajėgumas didesnis kaip kitur. 
Pvz., jei Vokietijos vągonai su
geba pasikrauti po 14,5 tonų 
prekių, tai amerikietiškųjų va
gonų pajėgumas siekia 41,3 to
nų. Be to, yra ir vagonų, kurių 
talpa pervežant anglį ar geležies 
rūdų’ siekia 50 ar net 65 t. Ne
nuostabu, kad prekių judėjimas 
geležinkeliais yra ‘ labai. di
delis ir tik viena Chicaga, turė
dama didžiausių geležinkelių 
mazgą.gali .per dienų "sudoroti” 
daugiau kaip 20,000 prekinių 
vagonų arba dattgiau kaip kiti 
du svarbūs mazgai, New York 
ir SLLouis, abu drauge paėmus. 
1951 m. buvo 1 mil. 700 tūkst.

prek. vagonų ir jais 'pervežta 
apie pusantro bil. tonų prekių.

Pasižiūrėjus į krašto žemėla
pį matyti, kad ir geležinkeliai, 
kaip ir pramonės centrai, susi
kaupę daugiausia JAV rytinėje 
daly, čia jie, lyg voratinkliai, 
yra apjungę visas valstybes ir 
daugelis miestų drauge sudaro 
ir geležinkelių centrus. Tuo tar
pu vakaruose tų linijų nedaug, 
kai kuriose valstybėse šimtus 
mylių keliaudamas nematysi ge
ležinkelio.

Po karo susirūpinta geležin
kelių modernizavimu, tobulini
mu, nes tik tomis priemonėmis 
galima tikėtis didesnio keleivių 
dėmesio’. Vienas didžiausių lai
mėjimų — Dieselio lokomotyvų 
įvedimas. Dėl jų pajėgumo 
tempti sunkesnius krovinius, 
mažesnio degalų.panaudojimo ir 
mažesnio aptarnaujamo perso
nalo, tokie lokomotyvai gali su
taupyti daug milionų dol. šiais 
metais jau numatoma baigti tų 
modernizavimo programų, o tai 
reikš, kad 96% keleivinio ir 
82% prek. susisiekimo naudos 
Dieselio ar elektrinius lokomo
tyvus, o visas tas žygis bus at
siėjęs apie 310 mil. dol. per tre
jus metus.

Ir savo stotimis norima dau
giau patraukti keleivių, šio 
amž. pradžioje geležinkelių sto
tys statytos 
to ir 
, ančios, 
net imperatorių Romos archi
tektūrų. Tokiais pavyzdžiais 
krašte galėtų būti Washingto- 
no Union Station (baigta 1908 
m.), New Yorko Pennsylvania 
(1910) ir kt. Ligi pirmojo pas. 
karo stotys statytos daugiau 
miestų centruose, tačiau vėliau 
nusistatyta jas kreipti į užmies
čius.

Motorizacijai krašte vis la
biau įsigalint kai kas mano, kad 
geležinkelių^ susisiekimui jau 
•ateina paskutinė^ valandos. Taip 
tvirtinti dar būtų per ankstyva, 
bet ir neabejotina, kad keleiviai, 
ypač turistai traukiniais naudo- 
,asi vis rečiau. Pvz., pernai ge
ležinkelius pasirinko tik . apie 
17% vykstančių atostogoms 
amerikiečių. Traukiniai — žy
miai mažiau pavojų nešanti ir 
didesnius patogumus keleiviui 
pasiūlanti transporto priemonė 
kovoja už savo būvį. Tiesa, 
punktualumo požiūriu Amerikos 
geležinkeliai turės nusileisti Vo
kietijai. Jie dar negali prilygti 
tokiam Ispanijos "Talgo” mo- 
derniškiausiam pasauly trauki
niui, su vėsinimo įrengimais, 
prabanga ir 120 m. per vai. 
greičiu, bet niekas neužginčys, 
kad JAV bendrovės siekia kuo 
didesnio keleivių patogumo. Jei 
gali kam ir nepatikti Amerikos 
keleivinių traukinių panašumas 
į autobusus (coach tipo vago
nuose), tačiau šiaip brangiau 
sumokėję keleiviai ras ne tik 
patogiai įrengtus kambarius, 
barus traukiniuose, bet net kino 
teatrus ir stiklu padengtus va
gonus vaizdų stebėjimui. Darc 
pažangą ir jų greitis. Garu va
romų traukinių greitis pasiek
davo 72 m. per vai., elektriniai 
išvysto ligi 70 m. greitį, o Die
selio lokomotyvai gali jau pa- 

. siekti 86 m. per vai. greitį. Kova 

. už pasitikėjimą vyksta toliau ir 
kyla tik klausimas, kaip ilgai 
truks pažanga ir kada geležin
keliai tetarnaus tik prekių per
vežimui.

Jau daugiau kai trys mėne
siai, kada palikau Clevelandų, 
išvykau j Vokietijų. Kariuome
nės šventę dar švenčiau Brook
lyne, kur kalbėjo gen. Plechavi
čius, o meninę programų išpildė 
šaunūs Clevelando "Ąžuolai”. 
Sužavėjo visus!!! Jaučiausi la
bai išdidžiai, nes ir aš, mat, cle- 
velandietis...

Paskutinį žvilgsnį į Laisvės 
Statulų, esančią priešais New 
Yorko uostą, mačiau lapkričio 
29 dienų, stovėdamas ant "Gen. 
S. D. Sturgis” denio. Vėl plau
kiau atgal...

Už kelių dienų patekome į di
džiulę audrų (kaip paprastai 
kiek'fienos kelionės metu), ir 
per-menio turėklus "žavėjomės” 
vandeniu...

Kelionė truko gana ilgai ir 
tik 11 dienos vakare — tas bu
vo gruodžio 10 dieną — pajutau 
po kojomis vokiškų žemę. Iš

pareiškimui panaudoti blankus, 
vad. Formą 1040-A, o per 1952 
m. uždirbę daugiau kaip 5000 
dol. būtinai pildo Formą 1040. 
Jei dirbo tik vyras ar žmona, 
t. y. vienas jų, formą pasirašyti 
privalo abu. Pereitų metų mo
kesčiai pareiškiami ne vėliau, 
kaip ligi kovo mėn. 15 d.

Ar daug liuksusinių prekių 
pirkėjų?

Dabar manoma, kad Ameri
koje 75% gyventojų galima lai
kyti vidutine klase. Jai jau įma
noma įsigytfTOKias prekes, ku
rios anksčiau buvo laikomos 
liuksuso, prabangos dalykais. 
Pvz. naminių kino aparatų da
bar parduodama penkis kartus 
daugiau kaip prieš karą, rekor
dus pasiekė cigarų pardavimas, 
plačiai naudojamasi įvairiais 
prašmatniais valgiais, vėdinimo 
įrengimais, daugiau perkamas 
vynas, kinų ir košer valgiai, gi 
šių pastarųjų pardavimas (ne 
žydų tarpe) pakilęs net 13%. 
Vidutinės amerikinės šeimos 
gerbūvį gali paliudyti deiman
tų įsigijimas — dideli deiman
tai rečiau perkami, tačiau nie
kados tiek neišpirkdavo mažųjų 
ir vidutinių brangakmenių, kaip 
dabar.

Kurių automobilių daugiau 
parduodama?

Daugiausia "Trijų Didžiųjų” 
gamybos. Pirmoje eilėje eina 
General Motors gaminiai su 
daugiau kaip 40% . Toliau seka 
Chryslerio grupė per 22% ir 
Fordas

Kiek 
mas?

New 
politąn
lengvas, nes prieš porą savaičių 
paskelbtas JAV ir Kanados gy
ventojams naujas piniginis va
jus surinkti operai pusantro 
mil. dol. Tai jau šeštasis kreipi
masis j gyventojus ir per pir
mąjį, 1932 m., buvo prašoma 
tik 300,000 dol. Reikia atminti, 
kad daugiausia lėšų reikalauja 
ne tik operų pastatymai, algos, 
bet ir numatomas operos patal
pų praplatinimas.

Kiek pajamų turės krašto 
ūkininkas?

Krašto ūkių mechanizacijos, 
modernizacijos ir pažangaus 
ūkininkavimo dėka, šiais metais 
ūkininkai, numatoma, turės 33 
bil. dol. pajamų. -

Ar daug JAV vengiančių sto
ti i kariuomenę?

Jei ’ Kentucky valst. panašių
vyrukų, priskaičiuota ligi 30,000, 
laikoma, kad po tiek.pat, būtų ir 
kitose valstybėse. . 1 . ‘

Parengė V. Al

Kas privalo pareikšti savo 
mokesčius?

Visi JAV piliečiai, nepiliečiai 
ir nepilnamečiai, kurie 1952 m. 
yra gavę brutto (be atskaitymų) 
600 ir daugiam-dol. Jei kas yra 
uždirbęs mažiau kaip 600 dol. 
ir yra rnokėjęs asmens pajamų 
mokesčius, privalo taip pat de
klaruoti ir savo sumokėtų mo
kesčių sumų turės gauti atgal. 
Kas yra gavęs pajamų mažiau 
kaip 5000 dol., gali mokesčių

Bremenhaveno uosto pasiekėm 
Camp Grohn, kuris dabar la- 
bai gražiai sutvarkytas ir tik 
kariuomenės reikalams naudo
jamas. Ten atlikome įvairius • 
formalumus. Artėjo Kalėdų 
šventės, nuotaika buvo gana 
prislėgta, nes jaučiau turėsiųs 
šventes švęsti vienui vienas. 
Pagaliau viena popietę, drauge 
su būriu naujų draugų, išvažia
vau Stuttgarto link.

Pro traukinio langus žiūrė
jau į gerokai pasikeitusių Vo
kietijų, kas ypač pastebima va
žiuojant per miestus. Beveik 
nesimato griuvėsių, ano karo 
"papuošalų”, viskas atstatyta 
arba statoma, gi krautuvių vit
rinos prikrautos visokiausių gė
rybių. Miestai gana gražiai iliu
minuoti, nebėra tamsių gatvių. 
Matosi daug mažyčių automo
biliukų, kurie, atrodo, lyg būtų 
amerikiečių automobilių vaikai.

Stuttgarto stotyje mūsų trau
kinį apniko visokiausių laikraš
čių, žurnalų bei skanėstų par
davėjai, baltomis uniformomis 
apsirengę. Visur girdėjosi ”Hot 
dogs, hot dogs!!!” Kas turėjo 
vokiškų markių, pirkosi už jas, 
o kas neturėjo markių, tas ir už 
cigaretes gavo (vis tik tai pa
stovi valiuta!). Pati Stuttgarto 
stotis labai gražiai atrodo ir dar 
vis dailinama.

Ir su Stuttgartu atsisveikinęs 
atsidūriau daug kam pažįsta
mam Ulme.

Buvau paskirtas į pulko šta
bų, kur gavau atsakingas parei
gas — esu pulko vertėjas. .Ten
ka tvarkyti ir įvairius specialius 
raštus. Žinoma, tuoj, reikėjo 
griebtis už vokiškų knygų, kad 
vėl geriau prisiminus vokiečių 
kalbų.

Manoji pavardė visiems labai 
įdomi, tad daugelis įdomaujasi 
mano tautybe. Pasakoju, kas 
toks esąs, o taip pat ir apie Lie- 
tuvų. Neseniai ir kariškos spau
dos reporteris susidomėjo, ap
lankė, nufotografavo, o prieš 
kelias dienas ir laikraštyje pa
sirodė. šiek tiek perdėta, bet gi 
dažnai tas būna.

Dirbti tenka nuo ryto 7,30 iki 
pietų pertraukos — 11,30. Po 
to vėl darbas prasideda nuo 1 
vai. iki 5,30 vai. Vakarai bei 
savaitgaliai (pusė dienos šešta
dienį ir visų dienų sekmadienį) 
laisvi, bet kad dažnai išeina, jog 
turiu dirbti Jr pertraukomis ir 
net laisvalaikiu.

Teko jau susitikti ir lietuvių.

Buvau kelis kartus nuvažiavęs 
į. netoliese esantį Augsburgą, 
kur turėjau vienos šeimos adre
sų. Susipažinau ir su- kitais. 
Gaila vargstančių žmonių. Labai 
daug vargo jie pakelia... -

Mes turime labai gerų pulko 
kapelionų, kuriam papasakojau 
apie lietuvių tremtinių vargus 
ir jis pažadėjo visakeriopų pa
galbų. Kartų nuvežiau į Augs
burgą vaikams žaislų, jo parū
pintų. Pereitų savaitę vėl gavau 
siuntinį žaislų, kuriuos paštu 
pasiunčiau, o dabar gavau mais
to. Bandau atlikti gerųjį darbe
lį, kaip skautui pridera. Mat, 
jaugiuosi Clevelando skautu 
stovu, vienišu skautu. Kiek 
lėsiu — stengsiuosi tiems 
tuviams padėti.

Patsai Ulmo miestas labai įdo
mus. Tai labai labai senas mies
tas, garsus visame pasaulyje 
savo Muensterio katedra, kuri 
buvo pradėta statyti dar 1377 
metais ir baigta }890 m. Vėliau, 
II-jo pasaulinio karo bombų ap
gadinta, bet vėl atremontuota, 
savo 161 m. augščio bokštu iš
didžiai žvelgianti virš Ulmo pa
statų, dar senesnių nei pati ka
tedra. Pasinaudodamas gražiu 
oru ir geru matomumu, aną sek
madienį lipau į patį bokšto vir
šų. Teko lipti 768 laiptus, o tiek 
pat ir nulipti! Sakoma, kad la-

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir Šiandien, nėra reikalo

laukti nei mėty, nei mėnesio

pabaigos!

Jūsų baliaus svečiai 
pageidauja Coke

Jūsų svečiai — jauni ar ne — 
tikrai pamėgs ledo šaltumo 
Coke. Jo nepalyginamas skonis 
pakelia baliaus nuotaikų ... 
pratęsia linksmybę. Taip pat 
atsiminkit, kad ledot šautumo 
Coke buteliuose lengvai 
patarnaujama.

Pirkite su deze 
ar kartonu 
Valentino Dienai.

COCACOLA COMPANY BYBOTTLED UNDER AUTHORY OF THE
CLEVELAND COCA COLA BOTTLING COMPANY

"Coke” is a regislercd trnde-mark. 0 1953, THE COCA-COLA COMPANY

Vaizdai’ iš Rylų Berlyno, kur ant Rytų—Vakarų sienos keleiviai turi persėsti, į nąujus gatvėka- 
rius ir iš naujo užsimokėti už kelionę. Dabar tie susikirtimo keliai yra virtę naujais bėglių keliais

‘ iš: komunistinio teroro j Vakarus.
/ .. ... ...
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

KĄ VEIKĖ KITI 
BUVę PREZIDENTAI

kai. Nuo 1789 metų, 
NVashington užėmė 
Amerikos naujos 
prezidento pareigas, 
zidentų (neskaitant 
rio), 24 išėjo iš savo tarnybų i 
gyvi. Kadangi kiekvienas ture- i 
jo kitokias profesijas ir užsi
ėmimus, jose ir baigė savo gy- i 
venimą.

Truman (1945-51 — šios 
skaitlinės pažymi prezidentavi
mo laikotarpį) neturįs jokios 
profesijos, grįžo į savo mažą 
Independence miestelį, Missou- 
ri valstybėje, kur ir leis laiką. 
Yra sumanymų leisti buvusiems 
prezideniąrnš dalyvauti senate 
be sprendžiamo balso, bet tai 
tik mintys, kurios greičiausia 
nebus įkūnytos.

Truman rašo savo atsimini
mus, už kuriuos, sakoma, kny
gų leidyklos jam siūlo apie 
$500,000. Roosevelto (1933-45) 
mirtis 1945 metais padarė gali
mybę vice prezidentui Truman 
tapti prezidentu ir jis ištarnavo 
8 metus be trijų mėnesių.

Einant į praeitį, Hoover (1929 
-33), garsus mineralinių žaliavų 
inžinierius, dar gyvas, virš 80 
metų amžiaus, gyvena iš savo 
turimų turtų, dalyvauja vieša
me gyvenime kiek sveikata lei
džia.-Parašė tris dideles knygas 
savo atsiminimų.

Coolidge (1923-29), buvęs vi
ceprezidentas kaip Truman, pre
zidentui Harding mirus (1921- 
23), išbaigė jo terminą ir tar
navęs vieną savo terminą, grįžo 
į Mass. ir iki mirties vertėsi 
advokatūra.

IVilson (1913-21) trumpą lai
ką užsiėmė advokatūra, bet jo 
sveikąja buvo pakirsta, ir jis 
mirė pagyvenęs nepilnus porą 
metų.

Taft (1909-13), nenorėjo dau
giau advokatauti, sako, nenorė
damas susidurti teismuose su 
teisėjais kuriuos jis pats kaip 
prezidentas buvo paskyręs; bu
vo pakviestas teisių profesorium 
Vale universitete; 1921 paskir
tas Vyriausiu Augščiausiojo 
Teismo teisėju; mirė 1930 me
tais. Jir rėmė Tautų Sąjungą, 
kai kiti respublikonai ją neigė.

Teodoras Roosevelt (1901-09), 
viceprezidentas, po prez. Mc 
Kinley nužudymo, baigė jo ter
miną ir išrinktas dar vienam 
terminui. Baigęs tarnybą atliko 
kelias žvėrių medžiojimo eks
pedicijas Afrikoje. Jis turėjo 
progą (lapk. 4, 1918) plačioje 
minioje, New Yorke, pareikšti 
savo balsą už Lietuvą, raginda
mas U.S. vyriausybę remti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Harrison
paskaitomis 
straipsnius.

Cleveland
rus terminus: 1885-89 ir 1893- 
97) baigė gyvenimą ramiai, nie
ko neveikdamas.

Arthur (1881-85), viceprezi
dentas, tik išbaigė nužudyto 
prezidento Garfield terminą. 
New Yorke stojo vadovauti vie
nai geležinkelio bendrovei, mirė 
po 20 mėnesių.

Hayes (1877-81) darbavosi 
pravedimui kalėjimuose refor-

mų ir veikė labdaros organiza
cijose.

Grant (1869-77), garsus pi- 
Jurgis lietinio karo generolas-laimėto-

pirmutinio jas, tris metus keliavo po pa- 
respublikos 
iš 32 pre-

Eisenhoive-

(1889-93) užsiėmė 
ir rašė žurnalams

(tarnavo du paski-

šaulį, grįžęs sukišo ką turėjo į 
savo sūnaus biznį, ir liko plikas 
kai tas biznis nepavyko. Rašė 
savo atsiminimus, bet mirė ne
sulaukęs jų išspausdinimo.

Johnson (1865-69), viceprezi
dentas, baigė tik nužudyto Lin- 
kolno terminą, kandidatavo ir 
išrinktas j senatą, siuvėjo ama
tu jau neužsiėmė.

Buchanan (1857-61), buvęs 
paprastas kareivis, laiką pralei
do taip sau, rašydamas savo 
biografiją ir atsiminimus.

Pierce (1853-57) išgyveno 12 
metų girtaudamas, ir dažnai 
vo išmestas iš karčiamos, 
žiūrint buvusio prezidento 
tūlo...

Fillmore (1850-53) viceprezi
dentas, baigė prezidento Taylor 
terminą. Apkeliavęs įvairias ša
lis, grįžęs vėl kandidatavo į pre
zidentus, bet laimėjo Buchanan.

Polk (1845-49), nieko nepra
dėjęs mirė po keturių mėnesių.

Tyler (1841-45), vicepreziden
tas, baigė tik W. H. Harrison’o 
terminą, kuris mirė po mėnesio 
laiko, persišaldęs inauguracijos 
parado metu. Ilgai gyveno savo 
dideliame ūkyje.

Van Buren (1837-41) taip pat 
ilgai gyveno rašydamas savo at
siminimus.

Jackson (1829-37), generolas 
kariautojas, fiziškai nusilpęs, 
kelis metus pragyveno savo 
ūkyje nieko neveikdamas.

John (Juincy Adams (John 
Adams sūnus: 1825-29) baigęs 
prezidentavęs, išrinktas į kon
gresą, tarnavo aštuonis termi
nus, ir mirė nuo širdies smūgio 
kongrese', posėdžio metu, 1848 
metais.

Keturi ankstyvesni preziden
tai išėjo iš tarnybos veik ban- 
krutiję. James Monroe (1817- 
25), nemokėdamas galus su ga
lais sudurti, likęs privačiu pi
liečiu, buvo tik vienas žingsnis 
nuo ubagavimo. Keletą metų 
gyveno, vien slapstydamasis 
nuo savo kreditorių.

James Madison (1809-17) 
taip atsidavusiai gelbėjo ir rė
mė savo gimines, kad išėjęs iš 
prezidento liko tuščiais kiše-

• niais. Nors buvo didelis dvari
ninkas, nepajėgė atsigriebti iš 
bėdų, į kurias jį giminės įvarė.

i Pirmieji trys, Jurgis NVashin- 
1 gton, John Adams ir Thomas
• Jefferson, dienas baigė savo di- 
> deliuose dvaruose, be rūpesčio.

Vienas liūdnų dalykų buvo 
tai Truman’o vienturtės dukters 
nepasisekimas išleisti už vyro 
tėvo prezidentavimo metu. Kiti 
prezidentai savo sūnus ir duk
teris apvesdindavo didelėmis iš
kilmėmis Baltuosiuose Rūmuo
se. Margareta Truman dabar 
turės laisvesnes rankas savo 
koncertams, radijo ir televizijos 
programoms, nuo ko, tėvui pre
zidentaujant, dažnai turėdavo 
susilaikyti.

Vokiečiai pagerbė lietuvio skauto atminimą
J

"Skautų Aidas" praneša, kad Vakarop visa draugovė prie ka- 
pereitų metų pabaigoje Atgai- po užžiebė 30 žvakelių ir sukal
ios ir Maldos Dieną, kada vo-................. “ ~
kiečių papročiu lankomi ir puo
šiami artimųjų kapai, Hanau 
kapinėse vokiečių skautai aplan
kė a.a. vyresn. sktn. Miko Ku
kučio kapą ir pagerbė velionio 
atmintį. Kapas buvo padengtas 
Speerflug draugovės vėliava, o 
tos draugovės skautai visą die
ną stovėjo garbės sargyboje.

bu- 
ne- 
ti-

sausio 30 d. Jie ten prabus ke
liolika dienų, surinks informa
cijas apie būtiniausius reikalus. 
Jie lanko Prancūziją, Italiją, 
Britaniją, Vakarų Vokietiją, 
Luksemburgą, Olandiją, Daniją 
ir Belgiją.

Jie išsiųsti Eisenhower’io, 
susirūpinus dėl kylančių nesusi
pratimų Vakarų Europoje, ku
rie graso suardyti vakariečių 
vieningumą ir apsigynimo pasi
ruošimus.

Ta kelionė taip pat nuspręs 
buvusio prezidento Truman’o 
pasiūlytos $7,600,000,000 sumos 
skirstymą, ką jis įrašė biudžeto 
projekte, draugingoms valsty
bėms paremti. Tą sumą norima 
mažinti, nes kitos valstybės 
Amerikai sako, mes norim pre
kiauti, ne pašalpos laukti. Olan
dija padėkojusi už teiktą para
mą, pareiškė, galės jau pati sa
varankiai gyventi.

PASKYRĖ $200,000

Kongresas paskyrė $200,000 
sumą — dvigubai daugiau negu 
pernai — senatoriui McCarthy 
toliau tyrinėti jo pradėtą ko
munistinės ir kitokių priešvals
tybinių gaivalų veiklą Ameri
koje. Nežiūrint visų pastangų 
tuos tyrinėjimus sulaikyti, kon
gresas pirmiausia tam tikslui 
pinigus paskyrė, Bus tyrinėja^ 
ma ir komunistinė įtaka Ame
rikos mokyklose, kuri labai iš
plitus.

UN ambasadorius Lodge įsa
kė Federaliam Investigacijos 
Biurui surinkti visus davinius 
apie Amerikos piliečius tarnau
tojus UN organizacijoje. Komu
nistuojantieji, kiek jie bus 
sekti, bus iš vietų šalinami.

bėjo bendrą maldą. Drauginin
kas sktn. Pfannmuelleris savo 
kalboje apgailestavo staigią, ir 
ankstyvą velionies mirtį, šiltai 
paminėjo jo asmens savybes ir 
skautybei nuveiktus darbus. Po 
to, keturi vok. skautai prie ka
po davė įžodį.

Šis įspūdingas mirusiojo lie
tuvio skautininko pagerbimas, 
Ilanau lietuviams padarė malo
nų įspūdį, o taip sutraukė daug 
vokiečių visuomenės. Hanau 
Speerflug vokiečių skautų drau
govė reiškia daug simpatijų lie
tuvių skautams. Jų bendradar
biavimas su lietuviais skautais 
užsimezgė 1949 m., kada velio
nis vyresn. sktn. M. Kukutis 
buvo dar gyvas ir vadovavo Ha
nau lietuvių stovyklos Geležinio 
Vilko tuntui. Po tuntininko mir
ties dėl greitos enrligracijos į už
jūrius tuntas likvidavosi, o žy
mi turto dalis buvo padovanota 
Speerflug draugovei. Ir dabar 
kiekvieną lietuvių maloniai nu
stebina Speerflug draugovės 
būkle iškilmingai kabantis Lie
tuvos Vytis, o ant stalo padėti 
lietuviškų žurnalų komplektai. 
Hanau mieste jau seniai nėra 
lietuviško skautų vieneto. Vie
nas iš Geležinio Vilko tunto pa- 
likonių — V. Damijonaitis, įsto
jo Speerflug draugovėm Jis da
bar vokiečių jaunimui, kuriam 
ilgai buvo neleidžiama skautau- 
ti, perduoda tikrosios -— iš Lie
tuvos atsineštos skautybės dva
sią. ' i

Mindaugėnai ne tik stengiasi 
gražiai reprezentuotis svetim
taučių tarpe, tačiau uoliai dirba 
ir savo vienete. Daugumas pa- 
augesnių skautų lanko skiltinin- 
kų kursus.

PAREIGAI PIRMOJ VIETOJ

Jau pasirodė 1953 m. pirmasis 
"Skautų Aido” Nr. Jame yra 
paminėta Lietuvos Skautų S-gos 
šefo a.a. Antano Smetonos mir
ties sukaktis ir įdėtas jo por
tretas skautiškoje uniformoje. 
Atžymima Klaipėdos atvadavi
mo sukaktis. Labai daug‘įdomių 
rašinių.

PAMATYKIM 
”TAMSA VIDUDIENĮ”

su-

NEPAPRASTOS DOVANOS 
SKAUTAMS

Chicagos Lituanicos tunte 
tarp vienetų vyksta skautiško
sios pažangumo varžybos. Tun
to vadija nutarė kiekvieno vie
neto geriausiam .ąkautui, kuris 
savo vienete pėr“~varžybas su
rinks daugiausia 4aškų, apmo
kėti šios vasaros. stovyklavimo 
išlaidas.

Draudimu reikalu
R.KARECKA

LANKO EUROPĄ

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles ię Harold E. Stas- 
sen, bendro apsigynimo admi
nistratorius, išvyko Europon

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį

TĖVIŠKĖLE

NUTEISTAS IŠDAVIKAS
New Yorko -federalis teismas 

rado kaltu lVilliam IV. Reming- 
ton, 35 m. amžiaus, buvusį 
augštą Prekybos Departamento 
ekonomistą specialistą, prieš tai 
tarnavusį Karo Produkcijos Ta
ryboje karo metu, išdavikiškoje 
veikloje sovietų naudai.

Remington pripažintas veikęs 
komunistų studentų tarpe Dart- 
mouth kolegijoje, dalyvavęs ko
munistų slaptuose susirinkimuo
se. jau kai buvo valdžios tarny
boje, ir būnant Karo Produkci
jos Taryboje išdavinėjo Sovie
tams Amerikos valdžios paslap
tis. Jo byla lygiai tokia, kaip 
kito augšto pareigūno — Alger 
Hiss, kuris sėdi kalėjime.

Remington pakliuvo Elizabeth 
Bentley liudijimu, kuri buvo ko
munistų agentu-tarpininku. Re
mington per ją įteikdavo Sovie 
tų atstovams Amerikoje slaptus 
dalykus. Ji prieš kelis metus, 
sąžinės graužiama, komunistus 
pametė, • ir pasiryžo išduoti jai 
žinomus augštus valdžios parei
gūnus. Kai pirmą kartą ji Re- 
mington’ą įtarė, jis, išsisukęs, 
pasinaudodamas įstatymų- ap
sauga, šoko ją shnaikinti, iškel
damas jai teisme bylą už jo ap
šmeižimą. Ir ji buvo išgąsdinta 
toliau liudyti ir apie kitus. Tik 
kai tuoj į kpmunjstų veiklos se
kimą įsijungė' senatorius Mac 
Cąrthy, ,ir. kai senatorius, da
bartinis viceprezidentas Nixon, 
įkalino Hiss, jos padėtis paleng
vėjo, ir teismas vėl atnaujino 
Remington’o tardymą. Buvo įro
dyta, melavus teismui. Tokiu 
būdu jis* pripažintas kaltu 
laukia

UNIFORMŲ TALKA

Vyresn. sktn. M. Jurkšo ini
ciatyva Chicagos skautininkai 
nutarė sudaryti fondą, kurio lė
šomis norima aprūpinti skautiš
komis uniformomis "Aušros” 
tunto Diepholze, Vokietijoje, 
skautus-tes. šis tuntas pasta
ruoju laiku daug kartų puikiai 
atstovavo Lietuvos skautiją Va
karų Europoje.

PAS CICERO SKAUTUS

Cicero, III., lietuvių skautų L. 
K. Mindaugo draugovė įsiregis
travo Boy Scouts of America 
organizacijoje ir gavo 339 eilės 
numerį. Draugovė aktyviai da
lyvaus Bou Scout Week iškil
mėse, per kurias amerikiečiai 
skautai atžymės savo organiza
cijos 43-jų metų sukaktį.

, Prieš keletą metų į lietuvių 
kalbą, net dviejų vertėjų iš
versta, garsioji A. Koestlerio 
knyga "Darkness at noon” 
(Tamsa vidudienį) prieš porą 
metų S. Kingsley panaudota te
atro dramai, kuri didžiausiu 
pasisekimu statyta New Yorke 
ir kitur ir yra gavusi New Yor
ko Dramos Kritikų premiją. 
Nuo sausio 28 d. šioji, viena la
biausiai antikomunistinių dra
mų, pastatyta Clevelando vietos 
teatre (Playhouse, Euclid g. ša
lia 79 g.) ir bus vaidinamą ligi 
vasario 15 d. Dramoje pavaiz
duojama rusų intelektualo, idea
listo Rubašovo kančios sovieti
nės policijos tardymo kamba
riuose, jo pergyvenimai kalėji
me. Drama daro stiprų įspūdį, 
gerai pastatyta paties teatro di
rektoriaus Fr. McConnell ir vyr. 
Rubašovo vaidmeny pasirodo 
William Swetland.

šių dienų antikomunistinėje 
kovoje panašių veikalų pasiro
dymas amerikiečių scenose la
bai sveikintinas. Tiek pernai 
įspūdingai pastatyt^' Menotti 
opera "Konsulas”, tiek dabar 
einanti drama parodo vietos te
atro pajėgumą. Be to, ji įgalina 
susipažinti su amerikiečių dra
maturgų laimėjimais.

"Tamsa vidudienį”, patraukia 
žiūrovą savo gyvu veiksmu, 
įtampa, intriga, šviesos efektais, 
retai stipriu kalėjimo pavaizda
vimu. Ji įdomi ir prieinama ir 
naujiems ateiviams.

Mus prašo pranešti, kad šeš
tadienį, vasario 7 d. 2 vai. drama 
statoma ir po piet (visų vietų 
kaina — 1.35 dol.), o šiaip spek
takliai kasdien, be pirmadienių, 
pradedami 8:30 vai., o antradie
niais 7:30 vai. >

Visoms vietoms viena kaina 
— 2 dol. (a)

Daug kalbama, daug girdimų 
apie draudimus. Amerika drau
dimų kraštas — čia apie ’ 100 
milionų apsidraudusiųjų. Ypa
tingai paskutinį dešimtmetį, 
kaip pačių apsidraudusiųjų skai
čius, taip ir į draudimus inves- 
tojamosios sumos smarkiai kas
met augo ir tebeauga kol 1952 
m. gale pasiekė 270 miliardų ar 
bilionų dolerių. Su šiomis in- 
vestacijomis jokia kita sritis 
Amerikos ekonominiame gyve
nime negali susilyginti. Mums 
naujai atvykusiems sudaro ne
mažo galvosūkio — draustis ar 
nesidrausti, ir jei draustis — 
tai kur ir kaip. Aišku, pinigas 
sunkiai uždirbamas ir kiekvie
no rūpestis jį sunaudoti kuo 
tiksliausiai ir naudingiausiai. 
Aš norėčiau patiekti keletu in
formacijų bendrais bruožais, 
kaip apie draudimo Kompanijas, 
taip ir apie patį draudimo tiks
lų ir jo rūšis.

' KAS
UŽSISAKĖ

DIRVĄ —
TAS NESIGAILĖJO!

VILNIUS TARP AUDRŲ
Vilnius.tarp audrų, vilniečio rašytojo Jeronimo Ci

cėno knyga, arti 500 psl., iliustruota mūsų dailininkų darbų 
reprodukcijomis, V. Augustino fotonuotraukomis, doku
mentuota statistikos duomenimis, reikšmingiausių įvykių 
aprašymais, šimtais pavardžių, susijusių su Vilniaus kraš
to lietuvių kovomis, laimėjimais ir pralaimėjimais.

Vilnius tarp audrų — štai Vilniaus krašto lietuvių 
kančia ir kova lenkų okupacijos (1919-1939) būvyje, taipgi 
nepaprastas džiaugsmas’ ir didelė kūrybos valia Lietuvos 

■Respublikai į Vilijių sugrįžus.
Autorius ir'leidėjas visus tautiečius, besisielojančius1 

Vilniaus praeitimi ir ateitimi, kviečia į talką.
Knygos kaina 5 doleriai. ■- ' • •
Būkite šios knygos garbės prenumeratoriai ir tuo 

mums padėsite išleisti šitą knygą.
Užsisakiusiųjų knygą iki vasario 28 d. pavardės bus 

paskelbto^ garbės prenumeratorių sąraše knygoje.
Užsakymus ir pinigus siųskite vienu iš šių adresų: 
TERRA, 748 W. 33 St. Chicago 16, III,

■ J. Cicėnas, 3421 — X—St., Omaha 7, Nebr,
A. Dundulis, 2428 S. Lawndale Avė., Chicago 23, UI. 

;.Visi Vilniaus Sąjungos skyriai kviečiami prisidėti

DRAUDIMO KOMPANIJOS
Jos visos randasi griežtoj 

valdžios kontrolėj. Nė viena 
draudimo polisų serija negali 
būti išleista be draudimo komi
saro (Insurance Commissioner) 
žinios ir aprobato. įstatymais 
aptarti nuostatai turi būti įra
šyti polisuose, pažymint net ku
rioj vietoj ir kurio didumo šrif
tu. '

Polisas tai yra kantraktas, 
įpareigojęs Kompaniją išpildyti 
kas jame surašyta apsidraudu- 
siojo naudai be teisės jį nutrau
kti, ar nuo jo atsisakyti iš Kom
panijos pusės. Tuo tarpu, kaip 
apsidraudusiajam statomas vie
nintelis reikalavimas to kon
trakto išlaikymui, kad jis mo
kėtų prisiimtus ir sutiktus įna
šus. Bet jis gali visados nuo jo 
atsisakyti nutraukdamas mokė
jimus ir jei yra mokėjęs keletą 
metų turi teisę į 3 pasitvarky- 
mus: 1) atsiimti tam tikrą pi
nigų sumą (ca8h); 2) palikti 
įmokėtus pinigus, bet daugiau 
nemokėti, ir gauti iš Kompani
jos naujai surašytą polisą, kad 
jis lieka apdraustas visam gy
venimui sumokėtų pinigų sumai 
(ar net didesnei), šis pasitvar- 
kymas vadinamas ”paid-up In
surance”. Ir 3): palikti įmokė
tus pinigus ir skaitytis apdraus
tas pradinei' apdraud'os sumai 
per tam tikrą metų skaičių (10, 
12, 15 ir t.t.). Tas pasitvarky- 
mas vadinamas ”Extended 
Term Insurance”.

Daugumoj Kompanijos dabar 
yra "Mutual", tai yra savitar
pinio, kooporetyvinio pobūdžio 
Kompanijos. Maža tėra Kompa
nijų, kur būtų "Stockholder”. 
Todėl, be pagrindo dažnai gir
dimas užmetimas, kad tos drau
dimo Kompanijos tik tunka ir 
milionus . krauna. Faktinai jos 
tik administruoja iš apsidrau
dusiųjų surinktus įnašus, rū
pinasi jų investacijomis, iš kur 
plaukia dividentai apsidraudu- 
siems. Pavyzdžiui, "Mutual Life 
Insurance Co. of New York” 
yra surinkusi iš apsidraudusių
jų 6 miliardus, o išmokėjusi 7 
miliardus. Vadinasi, 1 miliardas 
viršaus yra buvęs išmokėtas iš 
dividentų. Jei Kompanijos skel
bia savo balansus miliardais, tai 
nereiškia, kad jie joms ir pri
klauso. Tie miliardai yra apsi
draudusiųjų žmonių įnašai ir jie 
grįš jiems atgal, arba jų paliko
nims.

mi net specialūs pensijomis iki 
gyvos galvos apsirūpinimo pla
nai iš tų sutaupytų ir sumokė
tų pinigų per draudimo laiko
tarpį, jei apsidraudęs išliks gy
vas ir jo apdraudos neteks iš
mokėti jo palikonims.

Tokiu būdū, kiekvienas gyvy
bės draudimas ir bet kuris pla
nas teikia apsidraudusiam kele
riopos naudos ir garantiją:

1) Apsidraudęs apsaugoja sa
vo šeimą, savo artimuosius nuo 
sunkios finansinės naštos, išti
kus jį mirčiai dėl ligos, ar ne
laimingo atsitikimo. Ir dar dau
giau. Jo draudimui sumokėti 
pinigai gali grįžti jo palikonims 
pasidauginę 10, 20, ar net 100 
kartų, kadangi jam įmokėjus 
jau nors $10.00, nelaimei išti
kus, Kompanija išmoka apdrau
dos sumą, t. y. .1,000, 2,000, 
5,000 ar dar daugiau.

2) Aįxlraudęs pasiruošia se
natvei. Jis. pradeda taupyti iš 
anksto ir reguliariai. Išgyvenęs 
apsidraudimo laikotarpį, jis su 
džiaugsmu konstatuoja nepaste
bimai sutaupytą stamboką su
mą, kurią jis gali pasiimti arba 
palikti Kompanijai prašant 
mokėti kiek išeina pensijos kas 
mėnesį iki gyvos galvos, ar per 
tam tikrą metų skaičių. Tas 
laiškininkas, kuris atnešinės 
kas mėnesinį čekį ir belsis j jo 
duris bus tikriausiai laukia- 
miausias svečias 
dienose.

jo senatvės

3) Apsidraudęs 
doti per eilę metų 
menas į draudimų savo vaikų 
išmokslinimui, ar šiaip kuriam 
kitam ypatingam reikalui.

gali sunau- 
dėtas taup-

TAUPMENOS BANKE IR 
"DRAUDIME

P

i

DRAUDIMŲ PLANAI

Kiekviena Kompanija sten
giasi patiekti, kiek galima dau
giau ir geriau pritaikytų, planų 
įvairiems žmonių reikalavi
mams.- Galima rasti pradedant 
10 m. mokėjimo planų ir bai
giant viso amžiaus mokėjimu. 
Juo ilgesnis planas — juo ma
žesnis mokėjimas. Yra patiekia-

Tas, kuris sako __aš geriau
dėsiu j bankų — turi būti aiš
kiaregis, kad jam nieko neatsi
tiks ir kad jis turės tiek laiko, 
kiek nematęs, savo planams 
įvykdyti. Tas tinka jam ir tuo 
atveju, jeigu jis tegalvoja tik 
apie save ir nesvarbu kas bus 
po jo. Bet bankas savo keliu, o 
draudimas savo. Vienas kito ne
gali nei pakeisti, nei pavaduoti. 
Bankas žada ką padėjai, o drau
dimas — ką numatei padėti, 
nors per 20 ar 30 metų, bet ne
spėjai. Draudimas garantuoja 
palikimų jau draudimų sura
šant. Draudimas yra geležinė 
kasa, teikianti saugumų šeimai 
už reguliariai metamus smul
kius skatikus, o bankas yra ka
sa kasdieniniams žmogaus rei
kalams.

AR SAUGU IR KOKIA 
VALDŽIOS PAŽIŪRA

Didesnės ir žinomesnės drau
dimo Kompanijos Amerikoj jau 
veikia be pertraukos virš 100 
metų. Nei 1930 m. depresija, 
bei kiti sunkumai jų nepalaužė. 
Kada depresijos laikais daugelis 
bankų i pražudė žmonių indėlius, 
tai tos didžiosios draudimo 
Kompanijos tik gelbėjo žmones 
iš bėdos, sugrąžindamos jų tau
pmenas taip reikalingas išsilai
kymui ant vandens. Valdžia tie
siog skatina draudimus, atsisa
kydama nuo bet kurių mokesčiu 
toms draudimo sumoms, kurios 
yra Kompanijos išmokamos ar 
tai pensijų pavydale, ar tai kaip 
vienkartinės sumos palikonims. 
Be to, daromos lengvatos ir ap
skaičiuojant pajamų mokesčius, 
leidžiant atskaičiuoti iki tam 
tikros sumos mokamas premijas 
už draudimą.

Aš čia paliečiau svarbiausiai 
gyvybės draudimą, kaipo pa
grindą visokių kitų draudimų.

Kitą kartą, jei sąlygos ir ap
linkybės ’ leis, , apie sveikatos 
draudimą.10 metų kalėjimo.

j

prie šio darbo.

Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo' adresu:

Tėviškėlė;
2313 West 91 St., 

Chicago 20,111. . Autorius ir leidėjas
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PROGRAMOJE:

me,
VEIKS GAUSI LOTERIJA

Į GERESNĘ ATEITĮ

ČIURLIONIO ANSAMBLIO

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS

SKAUTAI MINĖS VASARIO 16
(7)

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS

f

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

vienai lietuvei moteriai. Kreip
tis: 7605 Star Avė., EX 1-0417.

NAUJA RAMOVĖS 
VADOVYBĖ

atliekami sųžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd.

TURTINGAS BUFETAS
GROJA BUV. GYLIO KAPELA

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

IŠLAIKĖ VALSTYBINIUS 
EGZAMINUS

SUNKIAI BAUS DARŽELIO 
VANDALUS

Biletai tik po $1.00 ir $1.50, moksleiviams 75 c.
Ateik ir drauge pasilinksmink su lietuviškuoju jaunimu! . Kad sulauktume geresnės ateities — turime patys 

laiku pasirūpinti. Turime kelti ir svarstyti gerus sumany
mus ir juos įgyvendinti. O kelias į jų įgyvendinimą veda 
per taupumų.

Taupymas yra tikras kelias į geresnę ateitį!

Laureatas-rašytojas Jurgis Gliaudia skaitys savo kūrybą. 
Solistė Natalija Aukštuolienė dainuos.

Studentų kolektyvas pasirodys dainomis, humoru ir 
Clevelando aktualijomis linksmins publiką,

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

geram orkestrui

IŠNOMUOJAMAS BUTAS

MONCRIEF 
ŠILDYMO. IR

ORO VĖSINIMO SISTEMA

5 kambarių, su garažu. Kreip
tis:

4450 Denison Avė., 
Cleveland 9.

Dirbančiam vyrui ar mote
riai. Teirautis: 

1020 East 76 St.
Telef. UT 1-0462.

METINĮ, TRADICINĮ

Nr. 6 * 1953 m. vasario 5 d.

LIETUVOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

NORI LINKSMAI UŽGAVĖTI IR RIMTAI GAVĖNIĄ

PRADĖTI
EINA

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 35 metų sukakties 
šventė Clevelande minima vasa
rio 15 d. šia programa: 10 vai. 
abiejose lietuvių bažnyčiose pa
maldos Lietuvos laisvės intenci
ja, šv. Jurgio bažnyčioj pamoks
lų pasakys kun. dr. K. širvaitis. 
4 vai. Cathedral Latin School 
salėj 2056 E. 107 gatvėj (va
žiuoti Euclid gatve) iškilmingas 
aktas. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. V. Sidzikauskas iš 
New Yorko. Taip pat laukiami 

■ir Kongreso atstovai. Meninę 
dalį atliks solistė J. Krištolaity- 
tė-Daugelienė, pianistė B. Sme
tonienė. Lietuvos laisvės kovai 
bus renkamos aukos. Minėjimų 
rengia Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus sudaryta komisi
ja, kuri kviečia lietuvių' visuo
menę gausiai atsilankyti.

ŠVENTĖS MINĖJIMAS PER 
RADIJĄ

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės Tninėj imą vasario 13 
d. 7 vai. rengia per lietuvių ra
dijo valandų. Bus kalba, žuvusių 
ir mirusių už tautos laisvę pa
gerbimas ir speciali meninė pro
grama.

Skaučių tuntas Neringa ir 
Skautų Vietininkija Clevelande, 
vasario 22 d. 4 vai., Lietuvių 
salėje, rengia Vasario šešiolik
tosios minėjimų, ąų atitinkama 
programa, visam lietuviškajam 
jaunimui. Kviečiami visi cleve- 
landiečįai, su savo jaunimu, į 
minėjimų atsilankyti.

TEISININKŲ SUSIRINKIMAS
Lietuvių Teisininkų Draugi

jos Clevelando skyriaus narių 
visuotinis metinis susirinkimas 
įvyksta vasario 8 d. 11:30 vai. 
Lietuvių salėje (žemutinėje).

Be kitų darbų susirinkime 
bus renkama skyriaus valdyba 
ir atstovai į teisininkų suvažia
vimą Chicagoje. Visų narių da
lyvavimas būtinas.

Valdyba

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
■ n

Liet. Taut. Korporacijų Sam
būris vasario mėn. 7 d. (šešta
dienį) 7 vai. vakaro Colonial 
Gardens salėje, 1960 . E. 79 St, 
rengia tradicinį Užgavėęių bly
nų vakarų.

Pakvietimai * gaunami pas 
Sambūrio narius arba pas: Alg. 
Nųsvytį, 1380 Ansel Rd., tel. 
SW 5-3260 ar Vyt. Pašakamis, 
telef. EN, 1-7770 ir Dirvoje.

Korp! Sambūrio Valdyba

DĖMESIO JAUNIMUI!
■ Išnaudokite paskutinę progų 
prieš Užgavėnes pasilinksminti, 
o senimas savo draugus smagia
me pobūvy sutikti;

Visi vasario 8 d. sekmadienį, 
6 vai. į Lietuvių salę.-žiūrėkite 
smulkesnių informacijų skelbi- 

esančiame šiame puslapyje.

Lietuvių S-gos Ramovė Cle
velando skyriaus įvykusiam me
tiniam susirinkime išrinkta nau
ja valdyba. Jų sudaro: Talat- 
Kelpša, Jonaitis, Auginąs, Mor
kūnas ir Mikoliūnas. Kontrolės 
komisijų sudaro: Asevičius, 
Gasparaitis ir Paulionis.

Į FLORIDĄ
Mūsų nuolatinis bendradarbis 

K. S. Karpius ir ponia nuo vasa
rio 6 d. išvyksta atostogų į Flo
ridų. Ten prabus 3 savaites. Ža
da aplankyti ir Kubų ir iš ten 
parašyti Dirvai.

Tuo pačiu laiku į Floridų atos
togų išvyksta Julija ir Jurgis 
Salasevičiai ir akt. Petras Ma
želis.

l 
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS CLEVELANDO 

SKYRIAUS

Vakaras įvyksta vasario 8 d., 
Sekmadienį, 6:00 vai. vakaro 

Lietuvių salėje

K. KAREČKA PRANEŠA, 

kad jo atstovaujamoji draudimo 
bendrovė per 109 metus išmokė
jo apdraudų ne $7,893,345, 
$7,893,345,105. Taip pat ir 
draudė už $6,866,510,491.

SUSILAUKĖ SŪNAUS

'bet 
ap-

Zenonas ir Stasė Obeleniai 
sausio mėn. 25 d. susilaukė sū
naus Sauliaus-Povilo.

JIEšKOjflA TARNAUTOJA

The Superior Savings and 
Loan Ass’n (Lietuvių Bankas) 
įieško tarnautojos pastoviam 
darbui. Reikalingas anglų ir lie
tuvių kalbos žinojimas, o taip 
pat ir mašinraštis. Kreiptis dar
bo valandom

UŽSISAKYDAMAS LIETUVIŲ 
, ENCIKLOPEDIJĄ

paremsi didįjį lietuvių kulttūri- 
nį žygį Amerikoje.

Lietuvių enciklopedija turėtų 
būti kiekvieno lietuvio namų 
ibibliotekoj’e.

• Užsiprienumeruojant enciklo
pediją, iš anksto nieko nereikia 
mokėti. Kiekvienas naujai iš
leistas tomas bus siunčiamas 
prenumeratoriui tiesiog į na
mus, atsiskaitant su leidykla.

Generaliniu atstovu Clevelan
de yra pakviestas V. Rocevičius, 
1319 E. 89 St., telef. RA 1-9936. 
Prenumeratoriaus blankų gali
ma gauti Spaudos kioske sekma
dieniais ir kiekvienų dienų Dir
vos redakcijoje.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
VAKARAS

įvyks Naujosios Parapijos salė
je, 18022 Neff Rd., vasario mėn. 
8 d. Pradžia 6 vai. Įėjimas na
rėms nemokamai, kitiems po 
$1.00.

Senieji ir naujieji kviečiami 
atsilankyti.

NO BETTER 
TERMS 

ANYVVHER 
r:T-arSip:'’K.-r:

■ .r ? ū;-'; "

PARDUODAMĄS NAMAS
Tarp Superior ir St. Clair 

gatvės, didelis vienos šeimos 
namas. Baigtas trečias augštas. 
Labai geram stovy.

Ray Nausneris
UL 1-3919 » LI 1-9216

11809 St. Clair

Gailestingoji sesuo Oria Dule- 
baitė-Maželienė išlaikė valstybi
nius gailestingųjų seserų egza
minus. Atrodo, kad ji bus pir
moji ne tik iš lietuvių, bet ir 
kitų tautybių ateivių Clevelan
de, kuri pirmoji praskynė kelių 
į šių profesijų.

Šiuo metu' ji dirba vienoje iš 
moderniųjų Clevelando ligoninių 
— Euclid Glenville Hospital hi- 
rurgijos skyriuje.

LITUANISTINĖ MOKYKLA 

šiais metais dalyvaus ketvirta
jame tradiciniame tautų festi
valyje vasario 15 d. Music Hali 
salėje.

Festivalyje iš viso dalyvaus 
35 tautos. Pusė tautinių grupių, 
jų tarpe ir lietuviai pasirodys 
dienos spektaklyje, kurio pra
džia 2:30 vai. p. p- Likusios 
grupės dalyvaus vakariniame 
spektaklyje —'8 vai. vak.

Vysk. Valančiaus lituanistinė 
mokykla šiame festivalyje at
stovaus lietuvius su tautinių 
šokių grupe, kurią labai inten- 
syviaKruošia L. Sagys.

šiame festivalyje taip pat tik
rai dalyvaus gubernatorius Lau- 
sche.

Clevelandiečiai prašomi festi
valyje dalyvauti ir parodyti dė
mesio mūsų jaunųjų gražioms 
pastangoms. Bilietai parduoda
mi Cleveland Press, Burrows 
knygyne ir festivalio dieną, Mu
sic Hali kasoje.

moterų choras su kanklių orkes
tru, vadovaujamas muz. Alfonso 
Mikulskio, praėjusį ketvirtadie
nį, sausio 29 d., susilaukė gra
žaus pasisekimo Hollenden vieš
butyje įvykusiame koncerte.

Clevelando Women Service 
Clubs tą vakarų turėjo metinį 
pobūvį, kuriame dalyvavo šios 
organizacijps atstovės iš Kana
dos, Meksikos, Indijos bei Aus
tralijos.

Viešnios, sužavėtos čiurlionie- 
čių dainoms, po koncerto labai 
domėjosi ir lietuvių tautiniais 
drabužiais bei gintarais.

Ši graži lietuviška reprezen
tacija susilaukė malonių pasek
mių ir pasitarnavo lietuviškojo 
vardo garsinimui. . .

PARVEŽĖ BROLIO LAVONĄ
Korp. K. Matoniui teko parei

ga parvežti iš Korėjos savo žu
vusio brolio, Miko Matonio, la
vonų. Mikas žuvo .kariaudamas 
prieš kiniečius raudonuosius 
spalio 30 d. 1952 metais. Jo bro
lis buvo greta, kada jis mirė.

Tėvai — Mikas ir Lilija Ma
tomai gyvena Garfield Heights. 
Jie norėjo, kad sūnaus kūnas 
būtų parvežtas palaidoti Cle
velande. Karo vadovybei sutiki
mų davus ir parlydėjo brolis.

PARDUODAMAS NAMAS
Gražioj gatvėj, tarp Superior 

ir Wade Park, parduodamas 
dviejų šeimynų namas, 5x5 
kambariai. 2 garažai. Gaso šil- 
dyihas. Tuoj įmokėti $3.000. 
Kaina $10,300.

1285 East 79 St.
CHIMES REALTY

EX 1-8468 vakarais: UT 1-0323

rūšių alaus —■ visoki gaivi
nantieji gėrimai, 

vyrias ir šampanas 
(prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais.
6903 Superior Avjs. EX 1-3311

LOANS TO 
REPAIR, MAINTAIN 
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY

TNI BANK VO* AllTHl FIOPLI

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

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 telaikan
čiu maišeliu.-Su visais prie
dais $94.50 arba po 7.00 
dolerius mėnesiui išsimokė

tinai.
•Nemokamas demonstravi

mas. - i 

Priimami užsakymai. •

PARDUODAMAS NAMAS
Tarp Ansel ir Superijos gat

vių. Geras gyvenamasis kamba
rys, valgomasis kambarys ir di
dele drabužių spinta svečiams. 
Puiki virtuvė. Antro augšto 
miegamieji su drabužių spinto
mis. Didelis rūsys su dušu ir 
tualetu. Cemento važiuojamas 
kelias. Dvigubas garažas. Pri
einama kaina. Didelis sklypas.

1266 E. 89 St.

Clevelando miesto valdyba 
pravedė įstatymų sunkiai bausti 
kultūrinių tautinių darželių ga
dintojus. Kaip žinia, prieš kelias 
savaites nežinomi vandalai pa
darė sužaliojimus kultūriniuose 
darželiuose.

Bausmė nustatyta: metai ka
lėjimo. arba $500 pabaudos.

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON S CAFE

Medina;- Ohio ». '

P J SEKSIS
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
V

Norėdami pigiai pirkti namuB mieste arba priemiesėiaoee, kreip
kitės į mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai- 
.■luose apdruudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą, 
eaęar.tuojarna. Kreipkitės j mane telefonu arbn asmeniškai.

PARDUODAMAS NAMAS
6 kambarių vienos šeimos. 

Galima įrengti 2 kambarius tre
čiam augšte. Naujas šildymo 
įrengimas, naujai dekoruota, 
daug priedų.

' Kreiptis: 729 East 93 St.

I. J. S AMAS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Eželių Theatre
Telef.: EX 1-3969. Buter WA 1-2354

SUOPIS FURNTTURE
EX 1-09116921 Wade Pąrk

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

ŽEMOS KAINOS " — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DEEBS PAIMTINO CO
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

Valdžios pripažinta laidotuvių direktore 
Aldona Wilkelis - VVirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

g 6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292 £

l

JAKUBS A SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Deliu E. Jakubs & IVilIiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių, direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621Edną Avenue ENdicott 1-1763



(Mūsų Paryžiaus bendradarbis)

‘įi.

(Atkelta iš 1 puls.) 
nemalonumų anglams,

—____.......®

čiuliams iškilmingame
VASARIO ŠVENTES minėjime, 
kurį organizuoja Paryžiaus lie
tuviai.
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tuoj S.

2) Svetimšalis gali paliudyti 
ir įrodyti, jog jis turi pakanka
mai turto pats save išlaikyti.

rimu susijusius reikalus. Sky
rius sustiprėjo vienu nauju na
riu.

Bendrai paėmus ir pagal nau
jąjį įstatymą imigracijos pro
cedūra į šį kraštą bus tokia pat, 
kaip ir anksčiau.

THE FIELD

va-taip
Sųpport’

programą vedė ir 
"Literatūros

1
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio/-—Telefonas: ENdicott 

1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

našta. Tad, paprastai
porą

nemažus sunkumus, čia matome 
' ’ . 'į

nuo ledų "išlaisvinti”
Jungtinių Tautų vyrai, kovoją prieš komunistus, pakelia 

sargybinį ant apledėjusio laivo, kurį reikėjo

CLEVELANDIEČIAI Į TALKĄ I liūnas', Kvederas ir Tamulionie- 
•VILČIAI I nė.

Išrinkus valdomuosius orga
nus, Kalendra iškėlė mintį, kad 
kiekvienas narys turėtų pain
formuoti bendraminčius apie 
LTS skyriaus jsisteigimą ir kad 
kiekvieno pareiga nedelsiant įsi
jungti į tautinį darbą,- kurio dir
vonai labai platūs ir reikalau
jantieji pajėgių darbo rankų. P. 
Budreika iškėlė LTS-gos svarbą 
ir turimus tikslus čia — išeivi
joje ir N. Lietuvoj.

J. Paršeliūnas siūlė aktyviai 
paremti tautinės minties spaudą 
"Dirvą", ir kuo skaitlingiau ją 
užsiprenumeruoti. Klausymuose 
ir sumanymuose dar buvo nu
tarta susirinkimus šaukti kas 
mėnesį, kad daugiau visi suar
tėtų ir įneštų naujų minčių bei 
veiklos planų.

Vadovaujantis šūkiu; "Var
dan tos Lietuvos — Vienybė 
Težydi" — buvo pasisakyta bū
ti tolerantais visų kitų politinių 
grupių atžvilgiu.

V. Venckus

Vasario mėn. 1 d. Clevelande 
įvyko Tautinės Sąjungos sky
riaus narių susirinkimas. Susi
rinkime aptarti Tautinės Sąjun
gos seimo reikalai (įvyksta ko
vo 14-15 d. Philadelphijoj) ir' 
išrinkti į seimą atstovai.

Skyrius aktyviai domėjosi 
Vilties namais. Pritardami užsi
motam tikslui iš savo kasos bu
vusį Vilčiai įnašą iš $100.00 pa
didino į $500.00 įnašą. Kadangi 
skyrius finansiniai pajėgus, tai 
paskirtą sumą tuoj ir įmokėjo.

Į skyrių įsijungė 6 nauji na
riai.

Artimiausiu laiku skyrius iš
kilmingam susirinkime paminės 
Vasario šelioliktąją,. po Velykų 
numato surengti parengimą ir 
Joninių proga gegužinę.

Tada kiekvienas svetimšalis 
duoda ijavo pirštų nuospaudas ir 
sveikata patikrinama konsulato 
gydytojo. Dviejų liudininkų ir 
konsulo akivaizdoje jis pasirašo 
savo prašymų, garantuodamas, 
kad viską ką jis parašė, yra tie
sa. ši priesaika yra labai svarbi, 
nes dėl jos sulaužymo jis atei
tyje gali lengvai būti iš Ameri
kos deportuotas ir į ją daugiau 
neįsileistas.

UŽSIREGISTRAVIMAS

*

SUSIRINKIMAS DETROITE

TALKADIRVOS

APLIKACIJA DĖL VIZOS

D i r, v a

LITERATŪROS IR DAINŲ 
VAKARAS WORCESTERY

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIUS TORONTE

Worcesterio, bet iš 
aplinkinių lietuvių

jis 
do-

DARBO SUTARTIS

Imigrantai, kaip ir anksčiau 
turės pirmoje eilėje užsiregis
truoti JAV konsulate. Tada 
konsulatas jiems atsiųs specia
lias formas, kurias svetimšalis 
turės užpildyti ir, asmeniškai 
arba paštu, kuo greičiausiai 
konsulatui sugražinti. Konsula
tas gavęs jas, svetimšalį ir jo 
šeimą įtrauks į imigracijos lau
kiančiųjų sąrašą.

Jei asmuo yra gimęs šalyje, 
kurios kvota nėra išnaudota, jis 
gaus savo kvotos numerį gal net 
anksčiau, negu vizos formalu
mai bus baigti; svetimšaliai gi
mę kraštuose, kurių kvotos ir 
labai mažos, ir išnaudotos jau 
daugeliui metų pirmyn, turės 
laukti ištisus dešimtmečius, jei 
jie negalės būti įsileisti j šį 
kraštą kaip asmenys, kurių ga
bumai ir talentas šiam kraštui 
būtų labai naudingi, šios "first 
proference” kategorijos liūdy- 
mas negali būti užpildytas pačio 
imigranto. Tai jam išrūpins ąs- 
muo arba įstaiga* kuri numato 
jį priimti, pasiųsdama atitinka
mą peticiją Generaliniam Pro
kurorui Washingtone, prašyda
mi minėtam svetimšaliui suteik
ti "pirmą pirmenybę”, šios pe
ticijos pasiuntimo data, prasi
deda šios kategorijos svetimša
lio vizos laukimas.

UŽLAIKYMO ĮRODYMAS

Svetimšalis taip pat turi kon
sului garantuoti, kad jis netaps 
Jungtinėse Valstybėse visuome
nės
prašomas pateikti dar 
kumentų.

1) Jis turi pateikti 
dinamą "Affidavit of
— notaro patvirtintą dokumen
tą, pasirašytą Amerikos piliečio 
ar teisėtai įsileisto rezidento, 
kad svetimšalis nebus visuome
nės našta, nes jis jį pasiima sa
vo globon. Kartu jis pateikia 
savo turto apibrėžimą, kad kon
sulą įtikintų, jog jis yra tikrai 
pajėgus savo pažadą išpildyti.

Pagal naująjį įstatymą kon
sulas gali reikalauti dar trečio 
dokumento:-kontrakto su darb
daviu Jungtinėse Valstybėse. 
"First Preference” kategorijos 
imigrantų kontraktus turi pa
tikrinti Darbo Sekretorius, ar 
jo įsileidimas nepakenks vieti
niams darbo žmonėms. Bet šis 
nuostatas neliečia imigrantų, 
kurie vyksta pagal kvotas ar 
pas gimines Amerikoje.

Vizą gavęs svetimšalis sumo
ka papildomai $20.00, bet jam 
nereikia mokėti, pagal senąjį 
įstatymą, buvusio "galvos mo
kesčio” $8.00.

Viza paprastai galioja ketu- 
rius mėnesius. Jei svetimšalis ir 
pavėluoja, įrodęs, kad jis iške
liavo prieš keturių mėnesių ter- 
minąį' viza tebegalioja,. Tačiau 
jei jis pavėluoja išvažiuoti be 
jokių pateisinamų priežasčių, jo 
viza pasinaikina. Jei tos prie
žastys yra pagrįstos, konsulas 
gali vizą pratęsti.

Dar prieš metus laiko Toron
te buvo kilusi mintis įsteigti 
Liet. Taut, S-gos Toronto sky
rių, į kurį galėtų susiburti visi 
tautinės minties lietuviai. Bet 
tas užsimojimas, tuo laiku kaž
kodėl nebuvo įgyvendintas. To
dėl, pastaruoju laiku kelių bend
raminčių iniciatyva, tas reikalas 
vėl buvo pajudintas ir aptarti 
principiniai LTS Toronto sky
riaus steigimo reikalai. . Sausio 
9.4 d.. Tjififiįviu Nnmiinsp. hnvrJ

Pirmas šiais metais A.L.T.S. 
Detroito skyriaus susirinkimas 
įvyko sekmadienį, sausio 25 d. 
pirmininkaujant naujam sky
riaus pirmininkui p. St. šimoliū- 
nui. Susirinkimas išrinko sky
riaus atstovus j Philadelphijoj 
įvykstantį Sąjungos suvažiavi-

Naujas Korėjos fronto vadas gen. Maxwell D. TaylOr, su savo 
žmona, prieš išvykdamas į Korėją perimti naujųjų pareigų.

Kada asmuo iškviečiamas už
pildyti vizos formos, jis sutei
kia tokią informaciją: pilną ir 
teisingai surašytą vardą' ir pa-’ 
vardę, svetimas pavardes jei 
naudoja, rasę ir etninę klasifi
kaciją (tautybę), pavardes ir 
adresus šeimos narių ar gimi
nių, kurie gyvena šiame krašte, 
savo busimąjį adresą Jungtinė
se Valstybėse, savo vykimo į čia 
tikslą, pavardes ir adresus as
menų, draugų ir giminių su ku
riais jis Amerikoje bendradar
biaus.

Jis turi duoti trumpą savo 
gyvenimo aprašymą; ar jis bu
vo areštuotas, teismo baustas 
ar bausmė jam buvo dovanota; 
ar jis priklauso organizacijoms, 
kurios šiame krašte laikomos 
priešvalstybinėmis (bendrai tai 
laikomos komunistinės ir anar
chistų organizacijos, kurios sie
kia pakeisti prievarta Amerikos 
vald.vmosi būdą).

Kartu su šiais dokumentais 
kandidatuojąs imigrantas turi’ 
konsulatui patiekti tebegalio-| 
jantį pasą ar kurį kitą panašų 
dokumentą, tris pasirašytas fo
tografijas, dvi savo gimimo 
metrikas, du policijos pažymėji
mus apie savo elgesį. Jei jis yra 
tarnavęs kariuomenėje, jis turi 
pateikti du pažymėjimus- apie 
savo tarnybą joje. Jei dėl kokių 
nors priežasčių svetimšalis šių 
dokumentų pateikti negali, kon
sulas gali sutikti priimti kitus 
juos atstojančiuš dokumentus.

Kartu pridedamas tam tikras 
registracijos mokestis: penki 
doleriai. Gali būti , sumokama 
Amerikos -doleriais arba valiu
ta tos šalies, kurioje-viza pra
šoma.

Kiekvienais metais Dirva 
kreipiasi į savo skaitytojus, tal
kininkus ir visus bičiulius pra
šydama padėti pravesti Dirvos 
platinimo talką. Talką, įjungiant 
j mūsų šeimą tuos lietuvius, 
kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, Dirvos dar neskaito.

Kreipiamės ir šiais metais, ir 
nuo vasario mėn. 1 d. iki ba
landžio mėn. 30 d. skelbiame 
Dirvos platinimo talką.

Per tuos tris mėnesius,. mes 
tikime, seni mūsų skaitytojai 
ir visi mūsų bičiuliai, paragins 
savo kaimynus ir jiems padės 
užsiprenumeruoti Dirvą. Mes 
ypač tikimės paramos iš Tau
tinės Sąjungos skyrių ir Tauti
nių Korporacijų sambūrių, ly-t 
giai čia Amerikoje, lygiai kituo- tytojų 1 
se kraštuose. |

Mes norime per šiuos tris 
mėnesius sutelkti 300 naujų 
skaitytojų. Tai juk nedidelis 
skaičius. Reikia tik kiek pajudė
ti ir tą skaičių turėsime!

Visi talkininkai, kurie su
rinks nemažiau kaip 5 naujus 
metines prenumeratas;, gaus už 
4 dolerius naujausių knygų, pa
sirenkant iš mūsų skelbiamo1 
knygų sąrašo, kuris dedamas 
kiekvienam Dirvos numeryje. I 

Daugiausia prenumeratorių' 
surinkęs talkininkas, jei bus iš
pildyta skelbiama 300 naujų pre
numeratorių talka, gaus papil- 
dotnai naujausių knygų už 25 
dolerius. x •

Mes laukiame jūsų talkos ir 
; laukiame 300 naujų Dirvos skai-

24 d., Lietuvių Namuose, buvo1 nią ir aptarė kitus su suvažia- 
sušauktas steigiamojo skyriaus 
susirinkimas.

Nors ir nebuvo perdaug pla
čiai pranešta apie susirinkimą, 
bet susirinko gana gausūs bū
relis. Skyrįąus steigėjų — ini
ciatorių vardu susirinkimą ati
darė ir jo'į tikslą apibūdino J. 
Paršeliūnas, Susirinkimo vedi
mui buvo sudarytas pręzidiu- 
mas iš pirųiininko — Kalendros 
ir sekretoriaus Aglinsko.

Budreika,, susirinkusius supa
žindino su LTS įstatais ir tiks
lais. Visi (Susirinkimo dalyviai 
savo parašais pareiškė, norą bū
ti LTS nariais ir savo priklau
somumą derinti su įstatų tai
syklėmis. Taip pat tenka pasa
kyti, kad keletą, dalyvių buvo 
ir iš priklaususių LAS’ui. Taip 
pat teko patirti, kad iš jų būta 
net ir aktyviais LTS Toronto 
skyriaus steigimo iniciatoriais, 
tuo parodydami gerą valią nuo
širdžiai įsijungti į tautinės min
ties ir kovos už laisvę darbą.

Skyriaus valdybom pagal bal
sų daugumą, išrinkti:

Kalendra, Budreika, Stepai- 
tienė, Aglinskas ir Jankaitis.

Revizijos Komisijom Parše-

”... Literatūra, tai dvasinė 
erdvė kurioje tautos per savąją 
raštiją vieną kitą geriau pažįs
ta, įvertina jų siekimus ir, 
drauge bendraudamos, jieško 
aukštesnio gyvenimo gėrio ...”, 
— sako Geothe.

Mus, išblaškytus tarp sveti
mų tautų, šiandien į vieną lie
tuvišką šeimą jungia mūsų gim
toji kalba, jos grožinė literatū
ra, mūsų dvasiniai turtai.

Šių minčių ženkle A. L, T. S.
Worcesterio skyrius sausio 24 
d. Lietuvių klubo salėje suren
gė pirmą Literatūros ir dainų 
vakarą. Jo programą išpildė mū
sų literatai bostoniečiai rašyto
jai: Stasys Santvaras ir Anta
nas Gustaitis. Dainavo Vilniaus 

" j operos solistas — baritonas St.
Liepas, akompanuojant ameri
kietei pianistei Antuanete Gen- 
nini.

Koncerto salė buvo perpildyta 
publikos abiejų kartų lietuvių 
ne tik iš 
Bostono ir 
kolonijų.

Vakaro 
įžanginį žodį apie 
Paskirtį”, tarė J. Vizbaras.

Klausytojus žavėjo savo lyri
niais eilėraščiais apie "Lietuvą" 
apie "Saulę ir Marias” rašyto
jas St. Santvaras. Juose poetas 
patriotine ir subtilia forma iš
reiškė ne tik kenčiančios toli
mos tėvynės ilgesį ir jos grožį, 
bet draugė poetine forma at
vaizdavo šiandieninio lietuvio — 
tremtinio dalią ir jo sielos buitį, 
veikiamą svetimo krašto 'gyve
nimo. Dėl to visai' užpelnytai 
rašyt. St. Santvaras susilaukė 
karštų publikos aplodismentų.

Džiaugsmingai ir šiltai .klau
sytojų buvo sutiktas ir solistas 
Stasys Liepas. Jis Savo, švelniu 
baritonu gražiai sudainavo tiek 
lietuviškas, tiek syetimųjų kom
pozicijas. Solistas Liepas daug

Jauna mūsų smuikininkė Ele
na Kuprevičiūtė koncertavo Pa
ryžiuje jau antrą kartą specia
liai atkviesta iš Argentinos.

Paskutinis jos koncertas įvy
ko Muzikos Konservatorijoje 
pereitų metų pavasarį. Tada 
Paryžiaus spauda apie mūsų vir
tuozų atsiliepė nepaprastai šil
tai ir su entuziazmu. Po išlepin
to skonio prancūzų kritikų, to
kių palankių atsiliepimų buvo 
galima laukti gražios mūsų tau
tietės tolimesnės karjeros?^-, ( 
pasisekimų.

Tie laukimai išsipildė, net ir 
su dideliu kaupu, nes dabartinis 
koncertas' buvo tikras mūsų 
tautietės talento triumfas. Kon
certas įvyko Elyziejaus Laukų 
(Champs Elysees) Operos Rū
muose sklidinai pripildytoje sa
lėje, kurios 3000 vietų buvo 
kelios dienos iš anksto išparduo
tos.

šį kartą tai nebuvo išimtinai 
mūsų smuikininkės rečitalis. 
Programoje buvo J. S. Bacho 
kūrinių koncertas grojant gar
siajam Colonne simfoniniam or
kestrui, diriguojant kompozito
riui Arthur Goldschmidt ir solo 
griežiant su orkestru mūsų 
Kiiprevičiūtei.

Smuikininkė išpildė du Bacho 
kūrinius: nji-majeur koncertą 
smuikui akomponuojant orkes
trui’ ir koncertą re-mineur 
dviems smuikams drauge su 
garsiu Paryžiaus smuikininku 
Jacąues Dejean.

Viso .koncerto širdis — cent
ras buvo mūsų nepaprastai re
prezentatyvi virtuoze, kurios 
pasirodymas buvo publikos su
tiktas su garsiausiais plojimais 
ir reikalavimais, kartoti.

Elena Kuprevičiūtė sulaukė 
ne vien plojimų, bet ir gausybės 
gėlių, kurių tarpe buvo ir kuk
lus Lietuvių šalpos Draugijos 
Prancūzijoje rožių buketas — 
puokštė. ‘

Spauda ir šį kartą atsiliepė 
apie koncertą nepagailėdama 
komplimentų didžiai vertindama 
menininkės jėgą, švelnumą, 
techniką ir graciją.

Kuprečiūtė po trumpų atos
togų Šveicarijoje ir vėl neužilgo 
koncertuos Paryžiuje, — bet šį 
kartą tik lietuviams ir jų bi-

16-tos

Vasario mėn. pabaigoje Kup
revičiūtė koncertuos Vienoje ir 
kovo mėn. 22 d. Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių S-gos rengia
mame Koncerte Londone. .

J. Masiulis

KREMLIUS IR 
ŽYDAI

giau 
prancūzams ir amerikiečiams. 
Vadinasi, Kremlius turi intereso 
arabams įsiteikti, pasirodyti jų 
geru draugu. O arabui — pa
sigirk, kad muši žydą, tai jau ir 
esi draugas...

Ar Kremlius šiuo metu daug 
daugiau paspaudė jam nepati
kimuosius žydus, negu anksčiau 
tai darydavo — sunku pasakyti. 
Bet, atrodo, kad jam labai nau
dinga girdėti tokius kaltinimus. 
Kremliui pačiam girtis. antise
mitizmu ne tik nepatogu, bet to
kiu pasigyrimu kiti gal ne taip 
ir patikėtu. Bet kai dabar visas 
Vakarų pasaulis, ir ypač patys 
žydai su Izraelio vyriausybe 
priešaky, taip smarkiai Kremlių 
kaltina už žydų mušimą, tai 
Kremliui arabuose jau nereikia

nais sąmojaus eilėraščiais klau
sytojus. tiesiog pririšo. A. Gus
taičio humoristinė kūryba; yra, 
tarsi, skaidrus atsinaujinimas 
mūsų pilkųjų dienų padangėje. 

Literatūros ir Dainų Vakaro 
programa žiūrovams paliko gra
žų ir nuotaikingą atminimą, 

kartų publikos buvo kviečiamasi Po koncerto vyko šokiai, gro- 
į sceną ir prašonias vėl dainuotu' jant tremtinių naujai ’ kapelai 

Didelio pasisekimo susilaukė "Tahgo’’. "
rašytojas humoristas Antanas Worcesteriečiai laukia dau- 
Gustaitis. Jis savo gyvais-ir pil- giau panašių vaka

Dėl to tad ir kyla klausimas 
— ar pamatuota ir ar tikslinga 
taip labai pabrėžti Kremliaus 
antisemitizmą, ypač pabrėžti tai 
kaip naują reiškinį. Ar čia nėra 
patenkama į gudrias Kremliaus 
pinkles ir ar ja'm nepatalkinin
kaujama? Ar nebūtų tiksliau •’ 
kalbėti apskritai apie visų tau
tybių, visų į Kremliaus nagus 
patekusių žmonių nusikalstamą' 
persekiojimą ir žudymą? Juk 
faktų tam paremti yra net per
daug, ir Prahos bei Maskvos 
įvykiai yri tik lašeliai tų faktų 
jūroje..,-

žinoma, šiandien jau pervėlu 
nuo tos meškerės visiškai nusi
kabinti, jei tai buvo tokia Krem
liaus meškerė. Antisemitizmo 
kaltinimas jau perdaug plačiai 
pareikštas, galbūt, kaip tik to
kia prasme? kokios pats Krem
lius . pageidauja.... Bet kritiš
kiau į visą tai pažvelgti, iš tiesų 
dar ir dabar nekenktų. • ? ■'
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Patark ir kaimynui,x ~ .. .
kad prenumeruotų


