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Pasimatysim Kovo 1415
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seime

Jau paskutinė savaitė liko iki 
Tautinės Sąjungos Seimo Phi- 
ladelphijoje. Kreipiuosi į Sąjun
gos Tarybos narius, skyrių pir
mininkus, delegatus ir sve
čius su šiuo paskutiniu kvie
timo žodžiu: pašalinkite viso
kias kliūtis, jeigu jų ir atsiras
tų, ir šeštadienį, kovo 14 dieną 
iš ryto, būkite jau Adelphia 
viešbutyje, Philadelphijoje.

Dar žodis nariams, ypač sky
rių valdyboms ir išrinktiesiems 
delegatams: kvieskite iš savo 
miesto kiek galima daugiau sve
čių į rengiamą pokylį Antanui 
Oliui pagerbti. Padarykime tą 
vakarą gausingu ir iškilmingu 
mūsų veikėjų susibūrimu! Pa
demonstruokime Amerikos vi-

MIRĖ DR. VYDŪNAS 
— V. STOROSTA

■r
Savo bute Detmolde, vasario 

mėn. 20 d., 17 vai. 40 min., po 
trumpos ligos netikėtai mirė Dr. 
Vydūnas — V. Storasta, sulau
kęs beveik pilnų 85 metų am
žiaus. Dr. Vydūnas neseniai bu
vo susirgęs gripu, prie kurio 
vėliau prisidėjo plaučių uždegi
mas. '

Velionies laidotuvės įvyko 
Detmolde, ketvirtadienį, š. m. 
vasario mėn. 26 d.

Dr. Vydūnas buvo gimęs 1868 
m. kovo mėn. 23 d. Prūsų Lie
tuvoje. Be plačios ir aktyvios 
veiklos lietuvių visuomeniniame 
gyvenime, jis yra davęs mūsų 
tautai daug filosofinio, pedago
ginio, istorinio ir filologinio tu
rinio veikalų. Nepriklausomos 
Lietuvos Universitetas, įvertin
damas didelius Vydūno nuopel
nus lietuvių tautai ir jos moks
lui, jo 60 metų amžiaus sukak
ties proga suteikė jam filosofi
jos garbės daktaro laipsnį.

1944 m. Dr. Vydūnas, raudo
najam potvyniui pasiekus Ryt
prūsius, kur jis turėjo savo nuo
latinę gyvenamąją vietą, išvy
ko toliau į Vakarus. Pakeliui 
jam teko pakelti daug sunkumų, 
kurie nemažai pakenkė jo svei
katai. Nuo 1946 m. jis apsigy
veno Detmolde, kur ir liko gy
venti iki mirties, čia būdamas, 
jis nuolat aktyviai domėjosi lie
tuvių tremtinių gyvenimu. 

• Pavergtųjų Tautų atstovai vėl pakartojo JAV vyriau
sybei prašymų gelbėti rusų žudomas tautas. Prašymas įteiktas 
Centrai antį Eastem European Conference vardu, į kurią įeina 
ir visos trys Pabaltijo valstybės.

• Juguslavija pradeda keisti ūkinę sistemą. Atsisakyta 
kolchozų ir ūkininkams gražinta nuosavybė.

\ ■ •
• Ankaroje pasirašyta Turkijos, Graikijos ir Juguslavijos 

bendradarbiavimo ir draugystės sutartys.
• Gen. De Gaulle puola Europos armijos sukūrimą. Aiš

kina, kad tai esąs amerikiečių išmislas užsitikrintį pasaulinį do
minavimą. De Gaulle žada mirtiną kovą, o tuom pačiu, ir savo 
kaip politiko, palaidojimą.... ■
, • Kovo mėn. 17 d. Nevados dykumose darys bandymus
Amerikos atominė.artilerija. Manevruose dalyvaus ir 20,000 karių.

• Vasario mėn. iš Rytinės Vokietijos ,į Vakarus. pabėgo 
virš 35,000 žmonių. Rusai įvedė griežtą hėglių gaudymą, bet tas 
bėgimą dar tik padidino.

• Demokratų kandidatas į prezidentus — Adlai Stevenson 
išvyko ilgon kelionėn aplink •pasaulį.. Pirmas jo kelionės tikslas 
Tolimieji Rytai. .Grįžęs padarysiąs pranešimą, prezidentui Eisen- 
hower.

suomenės atstovams, kurie ten 
dalyvaus, kaip lietuvis su lietu
viu yra solidarus!

Svečius, atvykusius į pokylį, 
maloniai kviečiame dalyvauti ir 
seimo posėdžiuose. Mes ten ne
turėsime paslapčių, kurių gė
dytumės parodyti svečiams, kad 
ir ne Sąjungos nariams. Ką mes 
ten rengiamės apsvarstyti, tai 
bus lietuviški reikalai. Prašome 
dalyvauti, susipažinti su viskuo, 
kuo mes, Tautinėje Sąjungoje 
susijungę, rūpinamės. Tarkite, 
prašom, ir Bavo žodį, jeigu jau
sitės, kad jūsų mintis galės bū
ti mums geras patarimas. Tei
sybė, balsavimuose, Sąjungos 
vadovybės rinkimuose balsą tu
rės tik tie, kuriems įstatų nu
matyta. Tai yra Sąjungos Ta
rybos nariai, skyrių pirminin
kai ir skyrių delegatai. Bet pa
sitarimuose prašom dalyvauti 
visus mūsų bičiulius, kad ir ne 
narius.

Kadangi seimo pirmas posė
dis yra numatytas šeštadienį 10 
valandą iš ryto, tai kviečiame 
visus išsirengti j kelionę taip, 
kad Philadelphiją galėtumėt pa
siekti arba anksti iš ryto, arba 
net ir penktadienio vakarą. Jei
gu kas dar neužsisakė, tai pra
šom tuojau užsisakyti kamba
rius viešbutyje, geriausia sku
biu laišku, ar telegrama šiuo ad
resu :

Mr. A. Kanin,
4800 N. Broad St., 
Philadelphia, Pa.

Jei kas norėtų užsisakyti te
lefonu, tai šaukit numerį DA 
4-9743 arba D A 4-5146 ir pra
šykit prie telefono p. Kanin 
(Kaniušį). (Kambarių kainos 
vienam nuo 6, dviems — nuo 11 
dolerių. Pokylio — bankieto bi
lietai bus gaunami prie seimo 
registracijos stalo. Kaina — 5 
doleriai).

ADELPHIA viešbutis yra Phi- 
ladelphijos miesto centre, Ches- 
nut ir 13-tos gatvių susikirtime, 
netoli nuo centrinės geležinkelių 
stoties.

Sąjungos Tarybos narius, 
skyrių pirmininkus ir delegatus 
ypatingai prašau dar prieš at
vykstant gerai susipažinti su vi
sa* medžiaga, kuri yra jiems iš
siunčiama ir kuri seime bus

Naujas JAV ambasadorius 
Rusijai !

DR. M. ŽILINSKIENĖ

Pastaruoju metu Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Sovietų 
santykiuose jaučiamos naujos 
nuotaikos. Prezidento Eisenho- 
vverio tautų apsisprendimo su
pratimas, Formozos klausimas 
— atpūtė naujus vėjus iš Mask
vos. Nejaukiai pasijuto amba
sadorius Zarubinas Washingto- 
ne. Neseniai prancūzų ambasa
doje nustebęs paklausė: ”Kas 
atsitiko su Eisenhoueriu? Ar jis 
tikrai nenori susitikti su Mar
šalu Stalinu? Argi jis norėtų 
karo?” Vietoj atsakymo draugas 
Zarubinas matė tik nustebusius 
veidus. Gautomis instrukcijomis 
(Sovietų atstovai neturi savo 
nuomonės) jis pareiškė anglų 
ambasadoje: ”Eisenhowerio ad
ministracija labai stipri, nes jo
je yra daug pramonės ir preky
bos žmonių”. Bet ir šį kartą nie
kas žodžio nepratarė. Aplinkui 
buvo tyla ir nepasitikėjimą reiš
kią veidai.

Valstybės patarėjo Bohleno pa
skyrimas ambasadoriumi į Mas
kvą, būdingas ir įdomus reiški
nys. Įdomus jis todėl, kad pa
tirta, jog sovietai Bohleną "įsi
leis”, nors jis jų atžvilgiu tokio 
pat nusistatymo, kaip jo pirm- 
takūnas Kennan, kurį sovietai 
"išprašė” todėl, kad jis spaudos 
atstovams drįso sovietų sąlygas 
prilyginti sąlygoms Vokietijoje, 
nacių valdymo metu.

Bohlenas yra priešininkas "su
silaikymo" politikos sovietų ag

svarstoma. Taupydami laiką, vi
sų tų dalykų neskaitysime iš 
naujo, o tiesiog pradėsime nuo 
savo nuomonių pareiškimų apie 
tai, kas išsiuntinėtuose . prane
šimuose ir projektuose yra iš
dėstyta. Taigi būkime visi ge
rai pasiruošę rimtai ir tiksliai 
tuos dalykus svarstyti.

Iki malonaus pasimatymo 
Philadelphijoje!

Dr. M. J. Colney,
Sąjungos Pirmininkas

VILTIIEJ NAMAI
Mūsų pastangas įsigyti na

mus, kur būtų sudarytos ..pato
gesnės sąlygos leisti Dirvą, 
įvertina bendraminčiai ir kitų 
srovių asmenys, plačiai žvelgiu 
į lietuviškuosius reikalus.

Štai laikraštininkas V. Alsei
ka, apžiūrėjęs atliktą darbą pa
reiškė: "Vertinu Vilties drau
gijos namų įsigijimą, kaip ne
menkos reikšmės įvykį lietuvių 
kultūros gyvenime. Iš tų'namų 
laukiama, kūrybingo, pozityvaus 
darbo lietuviškosios bendruome
nės labui.” V. Alseika ta proga 
įstojo į Viltį su $25.00 įnašu ir 
$10.00 paaukojo namo reika
lams. '

Aktorius Petras Maželis, grįž
damas iš Floridos, iš Dirvos bi
čiulio J. Verbylos namų reika
lams atvežė $10.00.

Praėjęs šeštadięnis ir sekma
dienis redakcijoje buvo gausūs 
syečiai. J. Mišcikas, senas Dir
vos skaitytojas, įteikė. $5.00, M. 
Dunduraitė $3.00, V. Bakūnąs 
$2.00, Ponia Vaitėnienė $5.00, 
bendraminčiai K. Karalius $5.00,

A. Galinus $10.00 ir Jonas X — 
$5.00.

Pirmadienį, atėjęs Dirvos pre
numeratą pratęsti J. Naujokai
tis pasakė: nutariau vienos die
nos uždarbį palikti Dirvoje. Ir 
jį paliko: pratęsė prenumeratą 
su $2.00 priedu ir namams pa
skyrė $5.00.

Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū. Mes tikimės ir daugiau 
tokių gražių pavyzdžių.

V I L TIES 
DRAUGIJOS 

NARIAI
Į Vilties Draugiją nariais 

įstojo: ,.
Alseika V., Cleveland ....$25.00 
žiedas • Alf., Detroit ....... 10.00

Viltis laukia talkos iš visų 
Dirvos skaitytojų. Siųskite savo 
įnašą ir rašykite:

VILTIS, 1 .
1272 East 71 St., 
Cleveland 3, Ohio.
Telef.: HE 1-6344.

resijos atžvilgiu. Ankščiau šitą 
jo nusistatymą dabartinis prezi
dentas ir jo, valstybės sekreto
rius kritikavo kaip "negatyvų” 
reiškinį. Paskutinės rinkiminės 
kampanijos metu Eisenhovveris 
Bohleno nusistatymą vertino 
kaip "realų” dalyką.

Bohlenas, gimęs New Jersey 
valstybėje, 49 metų amžiaus, 
diplomatinę tarnyba pradėjo 
baigęs Harvardo universitetą 
1929 m. Jis yra tolimas gimi
naitis garsius bankininkų Krupp 
-Bohen šeimos Vokietijoje. Nau
jasis ambasadorius Maskvai yra 
gerai išstudijavęs rusų tautą, 
jos papročius ir rusų kalbą moka 
tobulai. Maskva jam nėra sve
tima. Jau 1934 metais jis skiria
mas vice konsulu. Po to dar tris 
kartus buvo siunčiamas į Sovie
tų Rusiją augštonis ir atsakin
goms diplomatinėms pareigoms. 
Buvęs rusų ambasadorius Wa- 
shingtone Umanskis labai augš- 
tai jį vertino sakydamas: "Boh
lenas ištikimas Jungtinių Ame
rikos Valstybių valdininkas. 
Mums tai labai nepąlanku.” Šian
dieną sovietai jį priims. Ar il- 
gam-nežinia.

Kad Bohlenas tikrai pažįsta 
sovietų psichologiją ir žino, kad

Charles E. Bohlen, naujas JAV 
atstovas Rusijoje.

Radaru kontroliuojamas priešlėktuvinis pabūklas. Juo galima surasti, sekti ir sunaikinti greičiau
sius turbininius lėktuvus. Tai automatas, šaudantis 45" šūvius per minutę 75 mm. patrankos. Svie

diniai sveria 12'/i svaro, sprogsta plačiu lanku ir taikinį gali pasiekti už 4 mylių.

Amerika ir l'aii-Enropa
Po Antrojo Pasaulinio Karo 

laisvąjį Vakarų pasaulį sustip
rino du pagrindiniai Jungtinių 
Valstybių užsienio politikos po
sūkiai :— tvirtas nusistatymas 
prieš sovietinį komunizmą ir gy
vas Europos federalistinio są
jūdžio palaikymas. Abu šie posū
kiai yra aiški priešingybė tam 
užsienio politikos kursui, į kurį 
buvo pasišovęs F. D, Roosevel
tas.

Jungtinių Europos Valstybių 
steigimo palaikymas yra logiška 
pirmojo amerikiečių politikos 
posūkio sovietų atžvilgiu pa
sekmė. Jungtinėms Europos 
Valstybėms pritaria daugiausia 
tie Amerikos valstybės vyrai, 
kurie aiškiai ir be kompromisi
niai yra nusistatę prieš Sovie
tų Sąjungą. Rooseveltas, gali
mas dalykas, buvo Stalino įman
triai užsimaskavusių šalininkų 
įtikintas, kad ameerikiečių ir 
rusų interesai sutaps, pasibaigus 
II-jam Pasauliniam karui: 
šiems dviem pasaulio galiūnams 
būsią puikiai įmanoma pasida
linti pasaulį įtakos sferomis ir 
draugiškai bendradarbiauti ant 
visų kitų prieškarinių didžiųjų 

j jų įžūlumą atsakydamas įžū
lumu padarysi įspūdžio, rodo šis 
epizodas. Vienoje Londono kon
ferencijoje Molotovas supykęs 
rusiškai pasakė: "Aš seniai gir
dėjau, kad amerikonai geri ark
lių prekiautojai, .dabar to nepa
sakyčiau”. Bohlenas čia pat jam 
atkirto rusų kalba: "Jūsų ekse- 
lencija, mes amerikonai dar esa
me prekybininkai. Mes keisime 
jūsų pinigus, mes pirksime jūsų 
gėrybes, bet mes, neprekiausime 
jūsų principais.”

Bohlenas yra vienintelis as
muo, kuris gerai žino, ką Roose- 
valtas ir Stalinas kalbėjo "pri
vačiuose” pasitarimuose Jaltos 
ir Teherano konferencijų metu. 
Rooseveltas neužsirašinėjo savo 
privačių pasikalbėjimų ir Boh
lenas būdamas jo vertėju tik 
vienas tegirdėjo juos bekalbant. 
Vertėjo pareigose jis dalyvavo 
ir Potsdamo konferencijoje su 
Trumanu. Todėl nenuostabu, kad 
Bohlenas šiandieną laikomas ge
riausiu sovietų Rusijos ir Stali
no rėžimo žinovu.

Galima teigti, kad prezidento 
pasirinkimas yra vykęs. Į Mask
vą jis siunčia žmogų, kuris žino 
koks pavojus gręsia iš sovietų Į grįžęS Korėjos į JAV gen. A. Vaii Fleet buvo sutiktas, kaip 
ne tik Europai ar Amerikai, .bet nusipelnęs didvyris. San Francisco mieste jam buvo įteiktas gar- 
ir visam pasauliui. Į bės kardas. Įteikė majoras Elmer Robinson.

valstybių griūvėsiu. Todėl pa
grindinis Roosevelto užsienio 
politikos tikslas, baigiantis II- 
jam Pasauliniam karui, buvo ru
sų ir amerikiečių draugystė. O 
visi kiti klausiniai turėjo būti 
pašvęsti šiam vyriausiajam tik
slui.

Nenuostabu tad, kad dičkiai 
pramatę rusų pavojų amerikie
čių politikai buvo Roosevelto 
nušalinti iš vadovaujančių už
sienių politikos sluogsnių tarpo. 
Vienas iš žymiausių tokių poli
tikų yra buvęs Jungtinių Vals
tybių ambasadorius Sovietų Są
jungai William C. Bullitt, kurį 
pats Rooseveltas paskyrė 1933 
metais, užmezgus pirmą kartą 
diplomatinius santykius su so
vietais. Bullitt’as turi didelį pri
tyrimą užsienio politikoje. Dar 
prezidento VVilson’o jis buvo pa
skirtas vienu iš svarbiausių 
amerikiečių atstovų Paryžiaus 
Taikos Konferencijoje, kur jis 
redagavo žymiuosius Wilson’o 
”14 punktų". Demokratų parti
jai pasitraukus iš valdžios, Bul
litt ’as atliko visą eilę studijų po 
Aziją ir Europą. Prieš pat II- 
ąjj Pasaulinį karą Bullitt’as, bū
damas Amerikos ambasadorium 
Paryžiuje, buvo laikomas Euro
poje vienu iš geriausių politi
nių ekspertų Rusijos klausi
mais. Jis buvo aiškiai ir bekom- 
promisiniai nusistatęs prieš so
vietus, ir todėl Roosevelt’as jį 
nušalno iš valstybinio posto.

1943 metais Ne\v York’e bu
vo rengiamas Paneuropos kon
gresas. Ta proga britų minis- 
teris pirmininkas IVinston Chur- 
chill'is kreipėsi per radiją į visą 
pasaulį, ragindamas remti Pai-

europos sąjūdį, turintį privesti 
prie pokario Europos apjungi
mo. ši Churchill’lo kalba nega
vo atgarsio. Praslinkus viene- 
riems metams, 1944 metų gegu
žės mėnesį, Churchillis pasakė 
britų parlamente svarbią kalbą, 

(Perkelta į 2 psl.)

DIRVA JAU 
PERSIKĖLĖ

Vasario mėn. 28 d. buvo baigti 
Dirvos spaustuvės ir redakcijos 
perkėlimo darbai. Tą dieną jau 
daug clevelandiečių apžiūrėjo 
naująjį namą. Atsilankiusieji 
pareiškė džiaugsmą, kad dar 
viena lietuviška įstaiga tvirčiau 
pradėjo įsikurti.

Spaustuvės ir redakcijos per
kėlimas pareikalavo nemažai lai
ko, o taip pat ir prakaito. Kad ir 
eilės talkininkų talkinami, nor
maliau galėjom pradėti dirbti 
tik šį pirmadienį. Bet padėjom 
visas pastangas, kad laikraštis, 
nors kiek ir sumažintas, nebūtų 
nutrauktas nė vieną savaitę. Ki
tas numeris jau išeis įprastinio 
dydžio.

Mes dar kartą prašome įsi
dėmėti mūsų naująjį adresą:

DIRVA,
1272 East 71 St. 
Cleveland 3, Ohio.

Pakeistas ir Dirvos telefonas. 
Tiesą pasakius, mes galėjome 
gauti senąjį, telefono numerį, 
bet kadangi juo anksčiau naudo
josi ir DIRVOS patalpose buvę 
subnuomininkai, mums buvo pa
togiau įsivesti naują numerį. 
Naujasis Dirvos telefono nume
ris yra: HE 1-6344.
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• Detmolde, Vokietijoje, eida
mas 85 amžiaus metus, vasario 
20 d. 17-vai. 40 min. susirgęs 
gripu ir vėliau plaučių uždegi
mu, mirė rašytojas Dr. Vydū
nas. Artimiausiame Dirvos nu
meryje Dr. Vydūną plačiau pri
siminsime.

TAUTINIS
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

ALT SEIMUI ARTĖJANT
« Amerikiečiai lietuviai turi 

daugybę įvairių draugijų bei or
ganizacijų, kuriose tautininkai 
yra aktyvūs. Įsigilinę į tų or
ganizacijų darbą, kartais mes, 
tautininkai, pamirštame nors 
dalį to laiko atiduoti ALT Są
jungai.

ši organizacija, palyginamai, 
dar jauna, suorganizuota 1949 
m., geguž. 22 d., tačiau ameri
kiečių lietuvių kultūriniame gy- 
venyme ji jau žymiai paaugo ir 
įsistiprino. Turime, tačiau, dirb
ti ir pasiekti augštum’os.. sNorą 
ALTS jau turi skyrius.Baltimb-' 
rėj, Bostone, Brooklyne, Chica- 
goje, Clevelande, Detroite, Eli- 
zabethe, Los Angeles,. Nashua, 
N. Pi., Nevvarke, Philadelphia, 
Waterbury, VVorcester, tačiau 
dar daug skaitlingų lietuvių ko
lonijų ALTS skyrių neturi.

Inteligentinių jėgų ir veikų jų 
ALTS daug turi. Reiktų tik įsi
gilinti į darbų programą. Sky
riuose nariai turėtų skaitlingiau 
lankyti susirinkimus ir pradėti 
vykdyti eilę naujų darbų.

Visus darbus atlikti pajėgsi
me, tik dirbkime labiau organi
zuotai. žymus organizacijos su
stiprinimo įvykis bus ir artė: 
jautis kovo 14 d. ALTS seimas.

J. Kripas

SUSIRINKIMAS BROOKLYNE
Brooklyno I-mo Skyriaus su

sirinkimas įvyko Atletų Klube, 
168 Marcy Avė. vasario 21 d. 6 
vai. vak. Susirinkimą atidarė ir 
vedė skyriaus vicepirm. Br. Ne- 
mickas. Dalyvavo 'beveik visi 
veiklieji skyriaus nariai. Buvo 
plačiai svarstyta seimo reikalai.

Aptarta, kaip pagyvinti Są
jungos Skyrių veiklą. Pageidau
ta, kad Sąjungos skyriai nors 
trumpais pranešimais per Dir
vą, duotų savo veiklos apyskai
tas. Tas pagyvintų visų Sąjun
gos Skyrių didesni susidomėji
mą savąja organizacija.

Plačiai tartasi dėl jaunimo 
organizavimo.

V. Rastenis skaitė gan įdomią 
paskaitą • apie Dr. J..- Basa
navičių, kaip atgimusios Lietu
vos tėvą. Susirinkimo pabaigoje, 

• nariai prie užkandžių ir alučio, 
dar pasišnekučiavo dienos klau
simais.

A?
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Ginčas dėl krikščionybės socialinės reikšmės
DR. JUR. M. KAVOLIS

DIRVOS

• Rašytojai Nelei Mazalaitei, už 
knygą "Gintariniai Vartai” pa
skirta šiųmetinė literatūros pre
mija.
• J. Klesmento, Estų Tautinės 
Tarybos- ir Estijos Laisvės Ko
miteto narys, vasario 15 d. per 
Amerikos Balsą kreipės į estų 
tautą, primindamas Vasario 16- 
osios reikšmę.
• Vokietijoje, kaip praneša Lie
tuvių Bendruomenės biuletenis, 
Vasario šešioliktoji šįmet buvo 
paminėta labai gerai iš anksto 
pasiruošus.
• VVohneno, Vokietijoje, apylin
kės lietuviai, kaip praneša vie
tos apylinkės valdyba, suaukojo 
pinigų nukentėjusiems nuo pot
vynio olandams paremti. Nors 
patys gyvena daugumoje iš pa
šalpų, jie surinko tuos pinigus, 
norėdami parodyti pasauliui, 
tad lietuviai, kurių tauta žūsta 
nuo bolševikinio potvynio, nors 
ir patys būdami varge, giliai 
atjaučia ir kitus nelaimės ištik
tuosius.

Olandų konsulatas Vokietijo
je, kuriam auką buvo perduota, 
padėkojo Wehnen apylinkės val
dybai šitokiu laišku:

•”Mano Vyriausybės ir mano 
nelaimės ištiktųjų tautiečių var
du, dėkoju už Jūsų didelę pini
ginę auką. Mane giliai sujaudi
no, kad ši auka gauta kaip tik 
iš Jūsų, kurie patys netekote 
Tėvynės ir turto. Aš galiu Jus 
patikinti, kad Jūsų pagalba ne 
tik prisidės prie potvynio ištik
tųjų aukų būklės pagerinimo, 
bet Jūsų toji parodyta užuojau
ta bus maloniai įvertinta ir gi
liai suprastą”.
• Columbia Artists Management 
rengia pianisto-kompozitoriaus 
Vytauto Bacevičiaus šeštą Car- 
negie Hali koncertą New Yorke. 
Koncertas įvyks sekmadienį, ba
landžio 26 d. 8:30 vai. vakare. 
Bilietai parduodami Carnegie 
Hali kasoje, taip pat Steinway 
Ticket Office ir pas bilietų pla
tintojus.

Programoj: Bach, Scarlatti, 
Chopin, Bacevičius, Ravel, De- 
bussy, Gruodis ir Liszt.
• Dr. Edmundas Druktenis, il
gesnį laiką gyvenęs Cincinnati 
mieste, persikėlė į Dayton, Ohio.
• Lietuvos konsulas Sao Paulo, 
Brazilijoje, Vasario 16 d. per 
Amerikos Balsą pasakė kalbą į 
Lietuvą.

Korespondentas

SUSIRINKIMAS 
CLEVELANDE

ALTS Clevelando skyrius ko
vo mėn. 8 d. 11 vai. 30 min. Lie
tuvių salėje šaukia narių susi
rinkimą aptarti Sąjungos seimo 
klausimus. '
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(Tęsinys iš pereito numerio)
Pasaulio Bažnyčių Tarybos 

Tikėjimo ir Santvarkos Komisi
jos suvažiavimas Lunde (Švedi
joj) 1952 m. rudenį, pirminin
kaujant liuterionių arkivysku
pui Dr. Brilioth (Švedija) ir vi- 
cepirmininkaujant ekumeniniam 
patriarchui Athanagoras (Kon
stantinopolis), aiškino Ijąžnyčių 
religinio mokslo suartinimo ga
limumus. Jame pirmą kartą da
lyvavo oficialūs Romos katalikų 
bažnyčios atstovai svečių teisė
mis. Jį telegrama sveikino Ro
mos katalikų vokiečių suvažia
vimas Berlyne, kuriam vadova
vo popiežiaus delegatas. Tuo 
tarpu vienas lietuvių dienraštis, 
leidžiamas vienuolių kongrega
cijos, nesiorientuodamas visuo
tinėj krikščionybėj, šį ekumeni
nį suvažiavimą pakartotinai va
dino "protestantų sektų” suva
žiavimu.

Pasaulio Bažnyčios. Tarybos 
Amerikos Tautinio Komiteto su
važiavimas Denveryj 1952 m. 
pabaigoj svarstė: (a) US vals
tybės sekretoriaus Dulles pra
nešimą, nukreiptą prieš religi
nę ir rasinę diskriminaciją, (b) 
evangelikų bažnyčios Vokietijoj 
vadovaujančio vyskupo Dr. Di- 
belius (Berlynas) pranešimą 
apie bažnytinę būklę Rytų Vo
kietijoj ir (c) pasiruošimo dar
bus būsimam ekumeniniam su
važiavimui Evanstone 1954 me
tais. Komunistinė spauda pa
skelbė, kad Dibelius už jo prane
šimus sakytame suvažiavime 
Amerikoj ir Anglijoj nebegalė
siąs grįžti į rusų zoną, kur jis 
turi bažnyčios kanceliariją ir sa
vo diecezės dalį.

Ekumeninis sąjūdis ypatingą 
dėmesį teikia krikščionių bažny
čios socialinei pareigai, kuri su
sidarė Azijos ir Afrikos tautų 
revoliucijos akivaizdoj: (1) Vie
nas Tarptautinės Misijos Tary
bos bendradarbis, kuriam US 
valstybės departamentas trum
pam laikui buvo atėmęs išvažia
vimo vizą, apvažiavęs Afriką ir 
Aziją, paskelbė savo studijos da
vinius. Jis sako, kad Afrikos ir 
Azijos gyventojai yra gilios 
dvasinės kultūros, dėl ko jų ne
galima paveikti svetimomis ma-j Įėję, dalyvavo apie 400 lietuvių 
terialistinėmis priemonėmis. Ten iš Gary, Ind. Harbor, Hammond, 
dabar labai stipriai auga nacio-' Mich. City, Valparaiso, Grown 
nalizmas, kurio krizė Azijoj jau Point ir Cedar Lake, 
pasireiškia ir Afrikoj dar pasi
reikš už kokių 10 metų. Tenykš
tį nacionalizmą bolševizmas gud
riai išnaudoja pasaulio subolše- 
vikinimo tikslui, nereliginės 'fi
losofuok sudarytą vakumą užpil- 
dydamas savo materialistine pa-

1 saulėžiūra.
Tačiau su komunizmo įsigalė

jimu ten kovoja tenykštės ne
krikščionių religinės grupės, su 
kuriomis ėkumininė krikščiony
bė turi laikyti socialinį kontak
tą. Tuo būdu Azijos ir Afrikos 
tautų revoliucija krikščionybei 
sudaro pavojų,' bet ir reikia pla
čių naujo socialinio veikimo ga
limumų. Tačiau to negali pada
ryti suskilusioji krikščionybė. 
(2) Afrikoj maždaug ketvirda- 

1 lis miliono baltosios rasės krik
ščionių valdo apie 140 mįlionų 
spalvotųjų nekrikščionių gyven
tojų. Todėl ten rasinis ii- tarp- 
konfesinis klausimas atbundan
čioj tautoj yra pasidaręs ypatin
gai opus. Ekumeniniam sąjū
džiui tenka sunkus uždavinys, jį 
spręsti neprasilęnkiant su teisin
gais valdančiųjų ir valdomųjų 
interesais.

Ekumeninio sąjūdžio spauda 
paskelbė platų Pasaulio Bažny
čių Tarybos generalinio sekreto
riaus (holandiečio) Dr. ViSser’t 
Hof't pranešimą šiuo klausimu. 
Jame pasakyta, kad bažnyčia 
nepritaria tenykščiai santvar
kai,'nes laisvės, žemės reformos 
ib rasinės diskriminacijos reika
lai turi būti pertvarkyti. -Ėku- 
meniškoji krikščionybė turinti 
skaitytis su afrikiečių sukilimu 
dėl . fundamentalinių žmogaus, 
.teisių.

čionybės socialinės pareigos pa
sirodė labai plačios Pasaulio Baž
nyčių Tarybos Vykdomojo Ko
miteto suvažiavime Luckavo 
vietovėj (Indijoj) 1952. XII. 31 
d. iki 1953. I. 9 d. Jame dalyva
vo 47 tautų^bažnyčių 155 atsto
vai. Jis įvyko pirmininkaujant 
liuterionių bažnyčios Amerikoj 
pirmininkui Dr. Fry (New 
York), kuris yra Lutheran 
World Federątion vicepirminin
kas ir Amerikos National Lu
theran Council pirmininkas.

šį ekumeninį krikščionių baž
nyčios suvažiavimą sveikino In
dijos valstybės vadovaujantieji 
vyrai, kurie yra indiečių ir bu
dizmo religijos. Indijos valsty
bės viceprezidentas Radhakri- 
shan, žymiausias indų filosofas, 
labai jautriai kalbėjo apie tautų 
ir religijų savitarpinio pažini
mo ir tolerancijos ugdy/no rei
kalą. Jis nuoširdžiai atsakinėjo 
į atskirų atstovų paklausimus. 
Indijos ministeris pirmininkas 
Nehru pabrėžė, kad dabar pa
saulyje nebėra tokios jėgos, kuri 
viena pati, pagal savo sumany
mą, galėtų laikyti pasaulio per
svarą. Jis nurodė į pavojų, ku
ris susidarė, Kinijai perėjus ko
munizmo pusėn. Kinija su In
dija turinčios daugiau gyvento-

jų, negu Jungtinės Amerikos 
Valstybės su Rusija. Kinija su 
Indija , už 10-20 metų sudary
siančios pasaulio valdžios"' per
svarą. Suvažiavimo provincijos 
gubernatorius Munshi pasakė, 
kad indų kultūra ir religija ga
linčios būti modifikuotos bend
radarbiaujant su krikščionybe, 
bet jos negalinčios būti praša
lintos. Jis kvietė vengti konver- 
titinės propagandos, kuri iššau
kia pasipriešinimą.

šis suvažiavimas padarė svar
bių nutarimų ekumeninių studi
jų, tarpkonfesinių santykių ir 
pabėgėlių bei šiaip skurstančių 
žmonių gelbėjimo reikalu. Jis iš
leido atsišaukimą, kuriame pa
brėžė, kad Jėzus Kristus yra 
Viešpats visuose pasaulio kraš
tuose. Tautos ir rašės raginamos 
bendradarbiauti individualiniam 
ir tautiniam teisingumui atsta
tyti.

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

Kreipiamės ir šiais metais, ir 
nuo vasario mėn. k 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
giai čia Amerikoje, lygiai kituo
se kraštuose.

TALKA
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 skelbiamo 
knygų sąrašo, kuris dedamas 
kiekvienam Dirvos numeryje.

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

Mes laukiame jūsų talkos ir 
laukiame 300 naujų Dirvos skai
tytojų !

Dirva

IŠVADA
Visi objektyviniai daviniai ro

do, kad krikščionybės socialinė 
reikšmė yra visai kitokia, negu 
ją piešia šio straipsnio pradžioj 
minėtos nuomonės. Ir tam tik
rame laipsnyje, nuo kiekvieno iš 
mūsų asmeniškai priklauso, di
dinti ar mažinti krikščionybės 
reikšmę dabartinės pasaulio kri
zės akivaizdoj.

VASARI016 INDIANOJ
Vasario mėn. 15 d. Gary, Ind. 

įvyko iškilmingas Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas, su
ruoštas Amer. Liet. Tarybos 
Lake County Skyriaus. Atlai
kytos pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės šv. Kazimiero 
ir šv. Prapeiškaus bažnyčiose, 
pasakyti tai dienai pritaikyti 
pamokslai. Gary lietuvių bažny
čioj per mišias įspūdingai pa
giedojo solistas St. Baranaus
kas, o Vytauto Posto legionie
riai ir Lietuvos Vyčiai dalyvavo 
su Amerikos ir Lietuvos vėlia
vomis.

Minėjime, Vytauto Posto sa-

Kalbėjo Gary ir E. Chicago 
burmistrų atstovai, minėjimo 
kalbėtojas prof. Gediminas Gal
va ir Dr. J. Tautvilą. Kongreso 
atstovas Ray Madden, kuriam 
buvo įteikta Pelekio "Genocide” 
knyga, sveikino raštu ir atsiuntė 
savo kalbos tekstą, patalpintą 
"Congressional Record”. Aukų 
surinkta nepilni 600 dolerių.

(3) Ekumeninės krikš-

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas _________2.25

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė________ 3.50

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza _____2.00

Anderseno pasakos

Meninėj programos dalyje 
gražiai pasirodė Ind. Harbor šo
kėjų grupė, vedama Laimos Rin- 
gienės, šv. Cecilijos choras, ve
damas Ant. Rimkevičiaus ir šv. 
Kazimiero mokyklos mergaitės, 
paruoštos mokytojos seselės He- 
len.

Minėjime priimtos rezoliucijos 
U.S. Prezidentui, Statė Sekre
toriui, Ind. Senatoriams ir Kon
greso Atstovams pareiškiant, 
kad Indianos lietuviai gyvai te
bejaučia Lietuvai bolševikų pa
darytas skriaudas ir prašo pa- 
gelbos savo pavergtiems bro
liams.

Indianos Gubernatorius G. N. 
Craig, Gary, East Chicago i. 
Mich. Ci’tty burmistrai išleido 
proklamacijas, skelbdami Vasa
rio 16-ąją Lietuvos Respublikos 
Diena ir ragindami užjaučiamai 
prisidėti visus piliečius minint 
šią sukaktį.

.1. Adulis

Patark ir kaimynu., 
kad prenumeruotų 

DIRVĄ

AMERIKA IR PAN-EUROPA
(Atkelta iš 1-mo pusi.) Į 

pabrėždamas Europos Unijos 
reikalingumą. Tačiau ir ši jo 
kalba nesulaukė jokio atgarsio 
nei Baltuosiuose Rūmuose, nei 
Valstybės Departamente.

Bullitt’as buvo Roosevelt’ui 
įteikęs apie 20 puslapių ilgio 
memorandumą, kuriame buvo 
siūloma karui pasibaigus, įsteig
ti Europos federaciją. Roose- 
velt’as' atidžiai išstudijavęs šį 
Bullitt’o projektą, griežtai jį at
metė.

Trumanas, dar prieš .tapda
mas prezidentu, domėjosi Jung
tinių Europos Valstybių, steigi
mo klausimu ir, tapęs preziden
tu, atvirai pritarė Paneuropos 
sąjūdžiui: 1946 metų „viduryje 
jau Ameriko’s viešoji nuomonė, 
Valstybės Departamentas, Kon
gresas ir Baltieji Rūmai bbvo 
aiškiai nusistatę paremti- Jung
tinių Europos Valstybių- idėją, 
nors amerikiečiai ir nenorėjo 
primesti savo pačių santvarkos 
susiskaldžiusiai Europai.

• Prezidentas Eisenhower’is ir 
jo užsienio reikalų ministeris

... 1.00

2.50

1.60

2.00

6.00
Po

2.00

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

' V. Kamantauskas
Aukso kirvis

Juozas Švaistas ___
Barabas

Paer Lagcrkvist_________2.25
Balutis

J. J. Bačiūno leidinys .i.___ - 1.60
Baltaragio malūnas

K. Boruta____
Broliai Domeikos

L. Dovydėnas __________ 2.50
Buriavimas ir jūrininkystė

B. Stundžia .___________ _ 2.00
Daili saulytė

2.50 1.20

2.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis ______________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _______

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ____________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Gintąriniai vartai
N. Mazalaitė___________ -

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas__________ ___

Gyvulių ūkis
George Orwell _________

Haufo pasakos I ir II dalis

0.50

5.00

2.00

2.00

1.60

1.00

2.75

Dulles yra tikriausiai dar dau
giau nusistatę už Europos fed- 
raciją negu Trumano valdžios 
politikos viršūnėse buvę valsty
bės vyrai.

Tokia Europos federacijos 
linkme eina, ,kaip žinome, ir 
Laisvosios Europos Komitetas 
(National Committee for a Free 
Europe), kurio vienu iš žy
miausių rėmėjų buvo pats Ei- 
senhower’is, dar prieš tapdamas 
prezidentu. Lietuviai gali tik 
džiaugtis, kad jie turi galimybę 
dalyvauti šio. amerikiečių komi
teto veikloje New York’e per 
Lietuvos Laisvės Komitetą (Co- 
mmitte for'a Fre Lithuania). 
Lietuvos Laisvės Komiteto yra 
gyvai palaikomas < New York’e 
įsisteigęs Lietuvių Politinis Klu
bas, kurio vienas iš pagrindinių 
šiuometinių tikslų yra Baltijos 
valstybių apjungimo klausimai. 
Būtų linkėtina, kad panašūs 
klubai susikurtų ir kituose Ame- 
rikos mieetuose, kur tik yra su- 
sispietęs kiek žymesnis lietuvių 
inteligentu būrys. J. G.

2.50

. 2.00

2.00

3.50

2.75

Kazimieras Sapieha 
B. Sruoga _______

Karoliai
Guy de Maupassant   2.50 

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis ____________ 1.80

Kuprelis
Ignas šeinius ____

Kalorija- ir doleriai 
Vilius Bražvilius ...

Kryžkelės
A. Vienuolis_____

Lietuva
A. Bendorius ____

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. Giedrius ____________ 1.50

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

3.00

2.20

2.20

2.80

._ 2.76

1.50

. 0.25

.. 0.75

-0.70"
Lietuvai Tėvynei'

,V. Nemunėlis ir VI. Vijeikis 0.50 
.Lietuva tironų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 
(•Jonas Andrūnas ir Petras 
Svyrius) -j-____-_____ '____

Mažasis Lietuviškai — 
Angliškas žodynas '

Vilius Pėteraitis _____
Mėnuo vad. medaus 
. ’~N. Mazalaitė__ ____ _
Medinis arklys 

Eric Williams _______
Motulė paviliojo a 

•' Lazdynų Pelėda __
Meškiukas Rudnosiukas 

Vytė Nemunėlis 
Namai ant smėlio 

J. Gliaudą .

Nemunas
St. Kolupaila __________ 2.50

Neramu buvo Laisvės Alėjoj 
B. Daubaras ____________

Nusidėjėlė
K. Pažėraitė „J_________

Our Country Lithuania
V. Augustinas __________
Tėvynės dangum
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino ..

Petras ir Uncija
Romain Rolland _________1.20

Pasaulio Lietuvių žinynas t
Anicetas Simutis_________6.00

Princas ir elgeta
Mark Twain____

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus__

Pragaro pošvaistės
V. Alantas________________ 3.60

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas ____________ 2,60

Per Klausučių ūlytėlę 
Liudais Dovydėnas .

Pietų vėjelis
* Vytė' Nemunėlis _________1.00

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus____

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ____

Petras širvokas
Juozas švaistas ...

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ...

Ramybė man
J. Kėkštas_____________ - 0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ____

Sudie, pone čipse 
James Hilton ____

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierinas_______1.00

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagys ....

San Michael knyga I
Axel Munthe______

San Michael knyga II
Axel.Munthe______

šventieji akmenys 
Faustas Kirša____

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis ___

Tėvų pasakos
A. Giedrius ______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas _ 

Tautosakos Lobynas
J. Balys__________

Tomas Nipemadis 
August Gailit____

Trylika nelaimių
R. Spalis ________

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback ___

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ______

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša______

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

Vieneri'metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas ---------------- 1.50

Varpai skamba
Stasius Būdavas ...

Vyturėliai Laukuose
Vikt. Šimaitis ------'------ 0.75

Taupioji Virėja
....':................2.00

1.00

2.50

2.50

2.00

3.00

1.00

2.00

3.00

2.50

1.25

1.25

0.30

... 1.00

1.50
2.50

Užuovėja 
M. Katiliškis ...

Žemaičių žemė 
Ą. .Vilainis '___

Žemaičių krikštas 
P. Abelkis ____

žvaigždėtos naktys 
Augustaitytė-Vaičiūnienė_ 1.00

Žmonės knt vieškelio •. „ 
Liūdas Dovydėnas ——2— 1.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite
DIRVA; 1272 Eąst 71 St.

2.00Ir-

2.00
■ a

o.«o

2.00

X 2.00

.... 3.50
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Daugelis žydų ir nežydų pa
staruoju laiku ypatingai gar
siai prabilo apie antisemitizmą 
sovietuose,.tuo sudarydami įspū- W”> 
dį, lyg tenai įvyko naujas, ligi kazachizmą” ir t.t. Sovietų po- 
šiol negirdėtas reiškinys. Tačiau litika reikalauja, kad kraštas 
ir anksčiau iš žydų sluogsnių 
tarpo yra buvę balsų, nušvie
čiančių tikrąją šio klausimo pa
dėtį sovietuose, šiuo atžvilgiu 
yra ypač įdomus tūlos Irenos 
Bom straipsnis, maždaug prieš 
trejus metus skelbtas eilėje Va
karų Europos, ypač Austrijos ir

^Vokietijos laikraščių.
To Btraipsnio autorė pabrėžia, 

kad sovietinis antisemitizmas 
nėra to paties pobūdžio, kaip 
hitlerinis, nes jis neturi rasinio 
elemento, kadangi sovietinė val
džia niekad nesirūpino "rasės 
grynumo” problemomis. ' "šis 
antisemitizmas” — sako autorė, 
— neturi nieko bendra su neko
munistinių kraštų antisemizmu 
ir net nieko bendra su antise
mitizmu, galimu rasti rusų liau
dies masėse. Sovietinis antise
mitizmas yra paprasčiausia iš
vada iš bolševikų valdžios ir 
partijos politikos”. Ir toliau au
torė dar pabrėžia: "Kiekvienu 
atveju, jei kas kalba apie sovie
tinį "antisemitizmą”, tuo pačiu 
atodūsiu turėtų paminėti ir ”an- kad tai yra tik lašas neišmatuo- 
tiukrainizmą”, "antiarmeniz- jamoje kitų sovietų sąjungos

V. RASTENIS

"antiturkmenizmą”, anti-

būtų visiškai homogeniškas 
(vientisas), todėl kiekvienas 
tautinis pasireiškimas yra "pa
vojingas” ir išnaikintinas, ne
atsižvelgiant, iš kur jis bekil
tų”.

Tai yra, be abejo, vienas iš 
svarbiausių ir teisingiausių pa
stabų šiuo klausimu. Autorė dar 
labiau tai paryškina tokiu pa
reiškimu :

”Jei kas pabrėžia faktą, kad 
tik vienas žydas (Kaganovičius) 
tėra likęs Sovietų vyriausybėje, 
tai jis turėtų pastebėti ir tai, 
kad taip pat tik vienas gruzinas 
(Beria; Stalinas, "žmonijos sau-

tautybių vergų jūroje. Ištisos 
sovietinės respublikos išnyko 
nuo žemės veido greičiau, nei 
galėtum ištarti ”Jack Robin- 
son”, ir buvo urmu nugabentos 
į priverčiamojo darbo stovyk
las, nors tų respublikų vardus 
dar gali rasti Sovietų Sąjungos 
konstitucijoje. Taip buvo likvi
duotos Kalmukų, Krymo Toto
rių, Ingušų ir Čečėnų respublikos 
bei autonominės sritys.‘Volgos 
Vokiečių autonominė respubli
ka buvo likviduota per vieną 
dieną ir jos gyventojai buvo iš
gabenti į Sibirą.”

Toliau autorė nagrinėja, ko
dėl žydų padėtis sovietuose vis- 
dėlto kiek skirtinga, negu kitų 
tautybių, žydų sovietuose esą 
apie 3 milionus. Bet jie negy
vena kompaktiškai, jie yra iš
simėtę po visą teritoriją, dau-

Įė”, yra viršum visko!) ir tik £iausiai miestuose. Todėl jų ne
vienas armėnas (Mikojanas) tė- tenka įtarti, kad jie "nori at- 
ra toje vyriausybėje, bet nėra plėšti” kokią nors teritorijos 
joje nei vieno uzbeko, nei turk- dalį nuo Sovietų Sąjungos. Tu
mėno, nei jokios kitos Sovietų ®*au. J*e turi kitą labai didelę 
Sąjungoje esamos tautybės at- nuodėmę. Nei viena kita tauty

plėšti” kokią nors teritorijos

*7
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stovo. Lygiai taip pat, jei kas 
kalba apie tūkstančius žydų, 
kenčiančių sovietų kalėjimuose 
ir priverčiamųjų darbų stovyk- 

' lose, tai jis neturėtų užmiršti,

James Wadsworth (kairėj) paskirtas nauju JAV atstovu 
delegacijoje. Jį sveikina vyriausias atstovas JAV Henry Cabot 

Lodge.

aidėjo rytojaus dieną po bolše
vikinės revoliucijos. Kaip ”bur- 
žuaziškai reakcinis” judėjimas, 
sionizmas buvo greit likviduotas 
ir jo vadai buvo arba sušaudyti 
arba išsiųsti į priverčiamojo 
darbo stovyklas. Galima sakyti, 
kad po to barbariškai drakoniš-' 
ko siautėjimo, sionizmo sovie- Meierį tą dieną vizitavo prezi- 
tuose nebeliko. ^Sionizmo klau- dento Getulio Vargas atstovas 
simas atgijo tik 1939-40 metais,' — ministeris Coelho Lisbos, 
aneksavus Lietuvą, Latviją, Es
tiją, Besarabiją, šiaurinę Buko
viną ir rytinę Lenkiją. Visi šių 
kraštų sionistų vadai atsidūrė 
sovietų kalėjimuose ir priver
čiamojo darbo stovyklose”.... Į siuntinybėn padarė ministeris

Nauja banga žydų, pabėgusių 
iš Lenkijos nuo Hitlerio barbariz 
mo, papildė sovietų kalėjimus ir 
stovyklas. Jų skaičius buvo dar 
padidintas žydų iš Lietuvos, 
Besarabijos, Bukovinos bei kitų 
Baltijos valstybių, kurie buvo 
deportuoti į tolimą Sibirą ar vi
durinę Aziją ... Rusijos Izrae
liui kurį laiką teikta pagalba 
kovoje su arabais ir britais nei 
per nago juodymą nekeičia pa
grindinės jos laikysenos sioniz
mo ir žydų problemų atžvilgiu, 

i Rusija šiuo atveju veikė savų 
imperialistinių interesų vedama. 
Tikslas buvo likviduoti britų 
bazę Palestinoje ir įgyti toj vie
toj sovietinę bazę. Tik todėl žy
dų sukilėliai galėjo gauti ginklų 
ir tik todėl Rusija rėmė Izraelį 
Jungtinėse Tautose. Bet trum
pas Rusijos flirtas su jauna Iz
raelio valstybe nedavė lauktų 
vaisių. Izraelio rinkimuose ko
munistai tesurinko apie tris pro
centus balsų, jie negavo įtakos 
Izraelio vyriausybėje, ir Izraelio 
vyriausybė stengiasi pagerinti 
santykius su arabais ir su bri
tais. šie faktai nepatiko Krem
liaus valdovams, ir žydų klausi
mas Rusijoje vėl paaštrėjo.”

Straipsnis baigiamas tokia iš
vada: "Reikia visada turėti gal
voje, kad ši (žydų) problema 
yra tik dalis bendro stalininio 
totalinio fronto, kurio tikslas 
yra likviduoti kiekvieną nepri
klausomumo bei savivaldos reiš
kinį pavergtose tautose ir visiš
kai izoliuoti Rusiją nuo neko
munistinio pasaulio”.

j Gaila, kad šios blaivios min-

VASARIO 16 BRAZILIJOJ
Vasario 16 dieną vietinė lietu- ir t.t. Pažymėtinas Brazilijoj gi- 

vių kolonija paminėjo iškilmin
gomis pamaldomis Rosario baž
nyčioje ir minėjime salėje.

Lietuvos atstovą ministerj

specialiai atvykęs iš Petropolio, 
kur dabar vasaroja prezidentas 
ir jo bendradarbiai. Vyriausybės 
bei kancelerio Joao Neves da 
Fontoura vardu vizitą Liet, pa-

musių lietuvių delegacijos ap
silankymas pas ministerj Meie
rį, kuriam jaunieji lietuviukai 
Gražina Pauliukonytė ir Edmun
das Dubauskas įteikė didžiulę 
rožių pintinę.

Vasario 18 d. 22,30 vai. Lie
tuvos Nepriklausomybės šventei 
pagerbti Rio Miesto S-bes Ro-

ųuete Pinto paskyrė visą pus
valandį, kurio metu buvo pa
teiktas žodžio ir lietuviškos mu
zikos montažas, parengtas Luiz 
Emery Trindade, Liet. Pasiun
tinybei padedant.

Dienraštis ”0 Jomal”, turįs 
per milioną skaitytojų, II. 15 . 
išspausdino Jorge Normanto 
straipsnį apie genocidą Lietu
voje ir pateikė faktų apie Lie
tuvos pažangą ligi 194'0 m. oku- 
pacijos.
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Castelo Branco, URM-jos diplo
matinis introduktorius, be to, 
daug žymių Lietuvos draugų. 
Telegramomis sveikino ministerj 
Meierį — J. Amerikos Valsty
bių, Vokietijos, Austrijos, Japo
nijos, Graikijos, Vatikano, Uru- 
guajaus, Maltos, Ordeno, Haiti, 
Panamos ambasadoriai ir Esti
jos, Latvijos atstovai bei paskiri 
asmenys ir organizacijos (Vil
niaus Krašto Lietuvių s-ga iš 
Chieagos, Pozitivistų Klubas 
bei Jungtinės Radijo stotys iš 
Rio, P. čiuvinskas iš Sao Paulo

bė neturi užsieniuose tiek daug 
giminių bei kitokių artimųjų, 
kaip žydai. Toki totoriai, kabar
dinai ar kiti beveik nieko netu
ri užsieniuose (autorė čia netu
rėjo galvoje po 1939 metų sovie
tų užimtųjų kraštų). O žydų re
ta kuri šeima neturi Amerikoje, 
Vakarų Europoje ar kitur gimi
nių ar bent pažįstamų. Vakarų 
pasaulyje veikiančios žydų kul
tūrinės ir net politinės institu
cijos yra tarptautinio masto, sie
kia visų bet kur gyvenančių žy
dų. Iš čia sovietų valdžios jtarin. 
gumas prieš kiekvieną žydą, 
kaip potencialų ryšininką su 
kapitalistiniu pasauliu.

Prie to prisideda dar sionisti
nis judėjimas. Sionistinis judė
jimas iš viso yra nesuderinamas 
su bolševikine ideologija. Jis yra 
ne klasinis, ne marksistinis ju
dėjimas, jis traukia žydus į pa
saulinio masto judėjimą, ati
traukia nuo komunistiškų inte
resų, kuria interesus kažkur 
kitur, ne "socialistinės tėvynės įyS gavo laiku nepaplito plačiau 
statyboje".

"Todėl kova prieš žydus šio- to šios problemos 
nistus” — sako autorė,__"pra-

ir neapsaugojo nuo kiek iškreip- 
nušvietimo 

dabartiniu metu.

AILIKS^IIAII ŠVEIČIA
(IŠTRAUKA Iš APYSAKOS)

B. G.

Kieme pasitiko motina. Visad ge
ra ir viską savo vaikams atiduot pasi
ryžusi. Ji ilgai sveikinosi su giminėm, 
iš paskos, keliais vežimais, į kiemą įsu
kusiais. Butkuos Sekminės — didelė- 
šventė, giminių subuvimas, už visus 
praėjusius metus pasikalbėjimas, 
džiaugsmų ir bėdų išpasakojimas.

Be dėdžių ir dėdienių, čia atsirado 
ii- tolimi Butkų giminaičiai Lėliai, daug 
metų nešojantieji studentiškas kepu
raites. Abu akiniuoti, ir tuo lyg dar 

• tvirčiau atsirėmę į mokslą.
Stasiui Lėliai niekad nepatiko. 

Jam nepatiko jų išdidžios kalbos, pui
kumas. Jam nepatiko Lėlių manieros, 
tokios dirbtinos ir sulaužytos. Tai bu
vo tarsi iš didelių krautuvių langų iš
imtos dirbtinos gėlės.

Kada Lėliai sveikinosi su ■ Stasiu, 
Stasys nerodė jokio entuziazmo. O Lė
liai, lyg tyčia, čiulbėte čiulbėjo: esam 
universitete, dažnai būnam ir tuose 
pačiuose koridoriuose, bet matomės tik 
čia. Matyt esi labai -ant knygų užgulęs. 
O vistiek, brol, be mūsų pagalbos ne- 
apšeisi. Mes Kauną pažįstam skersai ir 
išilgai, dieną ii' naktį... S

Stasiui pabodo prie Sekminių stą-

lo. Pabodo kalbėt apie viską ir drauge 
nieką. Senoji Lėlienė pasakojo apie šių
metinius ančiukus ir viščiukus, kaimy
nė Stepšienė apie išsipildžiusias ir nu
matytas pranašystes, dėdė Antanas, 
aštuoniasdešimt baigęs, vis apie tą bai
sų c Portarturą... Pabodo kilnot stik
lus ir stikliukus, ir jieškojo progos iš
slinkti iš berželių šakom ir pyragais 
kvepiančios seklyčios. Išslinkt ir pa- 
traukt anapus ežero. Patraukt ten,, kur 
kvietė. Patraukt ten, kur jauna daina 
ir jaunas juokas.

Jis tik vienai seseriai prasitarė, 
kad nori aplankyt Bartkus. Ir jei kas 
jo pasigęs, tegu žino kur esąs. Sesuo 
suprato Stasį ir abu išėjo į sodą.

Sesuo už Stasį buvo dešimčia me
tų vyresnė, jau prieš septynerius me
tus'išėjusi už tyro. Bet jie buvo tarsi 
vienų metų vaikai, niekad nepersisky- 
rę. Ir Stasiui atrodė, kad jis savo sese
rį myli labiau už viską. Net ir už mo-. 
tina, kuri retu gęrumu visiems vaikams 
tiesė šilumos skarą. Sesuo dažnai 
jam rašė laiškus į miestą ir dalinos su 
broliu ir gerom ir blogom žiniom. My- ' 
Įėjo ir jauniausįjį - 
buvo dar neišėjęs iš vaiko dienų, ėjo 
tryliktuosius, per dienas1 krykštė pa
ežerėj, vedė karus su laukinėm antim,

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

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

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

PAULINA MOZŪRAITES 
13706 Benwood Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

Fęrm Bureau Mutual Insurancc Co. 
Farm Bureau Lile Inturance Co.

• Farm Bureau Mutual FIre Inturance Co. 
HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikalo

Kristaus

Vokiškos radio aparatų firmos KOERTING atstovas

RODOMA

HALLMARK proudly presents

CIRCLE THEATRE EUCLTD AVĖ. PRIE 102 GATVĖS

••7 .
.ENTIRELY IN COLOR

^^jįSįP0Įfi:M6RE THAH 3,000

ST. GRABLIAUSKAS, gyv. 
5 Thomas Park, So. Bos
ton 27, Mass., siūlo viso
mis bangomis ir F. M. 
penkių modelių radio 
aparatus. Kainos nuo 100 
dolerių.

Taip pat skubiai reikalingi 
didesniuose miestuose at
stovai

Pasaulio
Gražiausias 

ir 
Įspūdingiausias 

Nuotykis.
53 nauji 

testamentai

laukti nei metų, nei mėnesi

laidė laivus j ežerą.
Ir dabar, po žydinčia obelim stovė

dama, nesivaržydama sesuo paklausė:
— Stasy, ar tau Laima patinka?
— Nežinau, Gene, patinka ar ne, 

bet ji graži mergaitė, kitokia negu vi
sos. Kvietė atvažiuoti, o aš pažadėjau.

— Neišsisukinėk broleli, ne vien 
dėl grožio mes lekiam ten, kur mus 
kviečia, — šypsodamasi pirštu pagrasė 
sesuo.

pabaigos! Atidarą kiekvieną dieną

begi? — j klausimą atsakė klausimu.
Stasys nepasakė, kur jis skuba, o 

Iza tuoj pasiūlė:
— Jei neskubi niekur, sustokim 

saloje. Ten jau žydi konvalijos ir kve
pia per visą ežerą...

7.

Jie išlipo į salą.
Iza ėjo pirma, šokinėdama tai prie 

vieno, tai prie kito krūmo. Ji džiaugės 
pavasario žiedais, juos spaudė prie lū
pų, kaip ir visos mergaitės, kad džiau
giasi.

Stasys ėjo dairydamasis į medžius, 
į švilpaujančius ir pabaidytus pūkščius. 
Ir pats netikėjo, kad jis ėjo paskui Ižą, 
tą juodaakę pagundą.

Iza — jo sena pažįstama. Jie eilę 
metų vienam mieste ir vienoj gimnazi
joj mokės. Dažnai drauge važiuodavo 
ir drauge grįždavo į Alksnius. Vėliau 
keliai išsiskyrė. Ji kur tai buvo išva- 
žiayusi, o dabar, jau metai kai.sėdi pas 
tėvą. Turtingas tėvas, pamotė ir ji — 
visa Abelių šeima.

Iza padikusi, ir dabar, eidamas 
paskui, jis tą gerai atsimena. Jis gerai 
atsimena, kai jį, septintoką gimnazis
tą, gimnazijos vakare,, vaidinimo per
traukoj, užscenėj pabučiavo. Kaip tas 
įvyko, jis nemoka pasakyti, bet atsi
mena, kad jos rankos apsivijo jo kaklą, 
ir ji visa drebėjo... Tada jis išsigando, 
kad kas- nepamatytų, bet vėliau abu il-

6.

Kai Stasys irklais kirpo ežero van
denį, Genė jam dar ryktelėjo:

— Neužtruk pei’ naktį. Mes tavęs 
lauksim! Dar neviskas išragauta ir ne 
viskas iškalbėta!

Ežeras buvo kaip stiklas. Irkliai 
tą stiklą daužė, jis trupėjo į mažas ir 
didesnes bangeles. Kaitri popiečio sau
lė, pakibusi virš Naro kalnelio pušų, 
dar pilnom rieškutėm bėrė spindulius. 
Saulės takas brido į vakarus, tuo taku 
irėš ir Stasys, keliaująs vaikystės ke
liautais takais, tik kitokių minčių ve
dinas... • *

Ežero pusiaukelėj, pasisukime už 
salės, Stasys pamatė kitą valtį. Jis ma
tė. raudoną bliuzę ir mėlyną skarelę. 
Valtis plaukė į salą.

Stasiui parūpo valtis ir jis sulėti
no irklų kirčius. Valtis artėjo į jį, o 
abu drauge artėjo į salos kampą.

Stašys nenorėjo tikėti. ’r— valtyje
— Antaną, bet jis buvo Iza. Jis net nežinojo, kad ji moka gai„vaikščiojo užmiesty, ir vienas ant-

irkluoti. . .ram ąpie tai nieko nesakė...
— Iza, kur tu, per tokias platybes? Tik kai ji, palydėta, ėjo į savo kam-
— Stasy, o. kur tu, nepastebimas barį, atsisukus pasakė

Gyvenimas 

ir Kančia ,

nuo 12 vai. dienos iki vidurnakčio.

— Stasy, ar tu kitą šeštadienį 
ateisi? Tavęs labai lauksiu.

Stasys nieko tada neatsakė ir Izos 
labai ilgai nematė.

Ar Stasiui patiko Iza ar ne, jis ne
galėjo net pats atsakyti. Gal, jei ji būtų 
ne žydalkaitė. Bet jis taip pat gerai ži
nojo, kad Iza buvo labai graži. Bet jam 
tada patiko kita mergaitė ir jis Ižą pri
miršo.

Sala buvo nedidelė ir Stasiui atro
dė, kad čia nėra ko ilgai veikti. Visi 
kampai buvo bematant išlandžioti, visi 
paukščiai išbaidyti, ir visos konvalijos 
nuskintos. Bet Iza surado gluosnį, ša
kom subridusį į vandenį, palinkusį į 
ežero vandenis. Užsirangė ant jo ir 
Stasį pasikvietė.

Stasys, žiūrėdamas į vandenį, matė 
į dvi puses persiskirusias gluosnio ša
kas, ir tarp jų įsispraudusį pilką de
besėlį. Vėliau jis matė arčiau prislin- 
kusią Ižą. O toliau jis jau nieko nebe
matė, nes jis pats žiūrėjo į Izoš gilias 
ir daug klausimų klausiančias akis...

Saulės ant Naro kalnelio pušų jau 
nebebuvo. Virš ežero kilo rūkas. Dvi 
valtys, iš salos, pasuko link Alksnių/ 
Stasys lydėjo Ižą. Vienos nenorėjo pa
leisti. O ir Iza prašė palydėti. Jie plau
kė drauge. Ji dažnai paleisdavo irklus 
ir atsisukdavo į Stasį, Stąsys tada'ma
tė jos palaidas garbanas ir ant kaklo 
mėlyną skarelę. Bet tuo laiku, irklams 
nutilus, jis girdėjo ir muziką, ateinan
čią iš anapus ežero kranto... ‘
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Beethovenas ... ir — gerkite tik Coca Cola

Radijas JAV — prekybos įrankis

šios visą kraštą apjungiančios 
radijo b-vės, kaip ABC, MBS ir 
jauniausia, nuo 1950 m. veikian
ti LBS — Liberty Br. System. 
Šalia didžiulio skaičiaus vietinių 
radijo stočių vis dažniau su sa
vo įtaka reiškiasi minėtos b-vės 
ar "sistemos”. Jos paiima į savo 
rankas politinių įvykių (pvz. 
prezidento rinkimai), sporto 
rungtynių perdavimą ir kt.

Radijo pramonė auga šuoliais. 
Jos pažanga didelė, nuostabi, 
nors jai sunku lygintis su fan
tastine televizijos plėtra. 1951 
m. baigiantis, taigi praslinkus 
31 metams nuo pirmosios pro
gramos perdavimo, JAV turėjo 
apie 3000 radijo stočių, jų tarpe 
2,331 AM, 637 FM ir kitas eks
perimentinio pobūdžio. Kad šis 
kraštds gali būti laikomas radi
jo šalimi, paliudys keli skaičiai. 
Visam pasauly, be JAV, 1952 m. • 
iš viso naudota 108 mil. radijo 
priimtuvų, o JAV tų aparatų 
(sets) turėjo per 110 milionų, 
į juos įskaitant priimtuvus au
tomobiliuose, įstaigose ir kitur. 
2000 radijo pramonės gamintojų 
priimtuvus kraštui patiekia mi- 
lionais. Nors nuo 1950 m. ga
myba kiek krenta, tačiau 1951 
m. išleista į rinką per 12 mil. 
priimtuvų, Jų tarpe pusė skiria
ma namų naudojimui, o daugiau 
trečdalio automobiliams. Jei 
1930 m. krašte buvo naudojama
si 13 mil. priimtuvų, tai 1951 m. 
gyventojai jų naudojo rekordinį 
skaičių — per 91 milioną. 1952 
m. duomenys kalba, kad 43,849,- 
460 amerikiečių namų turėjo ra
dijo priimtuvus ir iš *ų 44% 
naudojosi dviem ar daugiau apa
ratais. Daugiau 22 mil. šeimų 
turėjo po vieną ar daugiau radi
jo priimtuvų automobiliuose.

Amerikos ir Europos radijas, 
1 jo sistemos, žymiai skiriasi. Jei 

Europoje radijas yra valdžios 
kontrolėje ir finansiniai išsilai- 

i ko iš klausytojų sudedamų mo-
■ kesčių, tai Amerikoje apsieina-
■ ma be mokesčių ir visa radijo 
, veikla paremta komerciniais
• skelbimais. Už vad. time sales, 
' t. y. laiko pirkimą, JAV radijas
• per metus gauna ligi 500 mil. ir 
' daugiau dol. pajamų. Kitas bū-
• dingas Amerikos radijo bruožas
■ — žodžio laisvė. Nemokamai lei- 
- džiama pasisakyti įvairioms po

litinėms srovėms ir tik kas ket- 
veri metai, prezidento rinkimų 
metu, per 4 mėn. rungtyniaujan
čioms partijoms tenka apmokė
ti savo kampaniją.

Amerikinio radijo programa 
pirmoje eilėje būdinga savo tri
mis sritimis — muzika, sportu 
ir žiniomis. Muzikoje pataikau
jama klausytojų skoniui, vyrau
ja lengva muzika. Labai įsiga
lėję vad. disc jockeys, plokštelių 
(records) muzikos vadovai, pa
prastai krašte įvedą, išpopulia
riną kurį nors muzikinį gabalą, 
vad. "hits”. Esama ir klasikinės 
muzikos valandų, tačiau ir patys 
klausytojai protestuoja dėl per 
dažno plokštelių perdavimo. 
Sporto perdavimas blunka, pa
staruoju metu mažėjant žiūrovų 
skaičiui stądijonuose. Be muzi
kos, daugiausia Amerikoje klau
somasi žinių. Jos tenka vertinti 
kaip naudingiausią JAV radijo 
veiklos sritį. Pranešimai apie 
potvynius, sniego pūgas, JTautų, 
Saug. Tarybos, nusikaltimams 
tirti komisijų posėdžių perdavi
mai, prezidentui rinkti kampani
jos, kandidatų kalbos, pagaliau, 
patys rinkimų duomenys, visa 
tai didelis radijo patarnavimas 

i.i»n>uo .v- kraštui ir čia JAV stotys'savo
liau įsteigiamos dar trys pana-j uždavinį, atlieka, pavyz'dfrigai.

Kai 1925 m. Petro Babicko i 
lūpomis prabilo Lietuvos radijas i 
iš Kauno Laisvės Alėjoje įreng- , 
tos nesudėtingos studijos, šis l 
didysis išradimas dar nebuvo : 
plačiai paplitęs pasauly. Žmo- 1 
gaus kalbos ir muzikos perdavi- ' 
mas oro bangomis 19 a., jo pa- i 
baigoje, tebuvo svajonė ir Gug- i 
lielmo Marconi 1895 m. padary- ] 
tas išradimas praskynė kelią ra- : 
dTjoįtęlegrafijai, kuri šio am
žiaus- pradžioje domino visus . 
amerikiečių, danų ar vokiečių : 
išradėjų protus.

1901 m. per Atlantą pradėta : 
siųsti signalus. Radijo telegra- ; 
fija su radijo telefonija vis dar ; 
statė pirmuosius žingsnius, nors 
prieš pirmąjį pas. karą jau at- : 
siekti kai kurie laimėjimai pa
laikant ryšius su plaukiančiais 
laivais ties JAV žemyno kran
tais. Nenuostabu, kad ir ame
rikiečių laivynas, JAV 1917 m. 
įstojus į karą, perėmė ir visas 
xadijo stotis. Tas laivynas dau
giausia ir naudojosi tuo išradi
mu.

Daugiau kaip 20 metų tobuli
nant išradimus, technikai da
rant pažangą, tik po pirmojo 
pas. karo radijas pasiekė tokios 
padėties, kai pokarinis žmogus 
galėjo tarti: esame naujojo tech
nikos stebuklo liudytojai. Jei li
gi 1919 m. Amerika teturėjo 
vieną kabelį ryšiams palaikyti 
su D. Britanija ir Prancūzija, 
tai 1920 m. pabaigoje kabeliais 
susijungta jau su Japonija, Vo
kietija, Norvegija ir Hąyąjų sa
lomis. 1,1

Penkeriais metais anksčiau 
prieš pirmuosius Lietuvos Ra
dijo garsus, JAV pirmąją radijo 
transliacijos gyventojams pro
gramą pradėjo 1920 m. lapkri
čio mėn. 2 d. per KDKA stotį 
Rytų Pittsburghe. Perduoti tuo 
metu vykę kandidatų į preziden
tus Hardingo ir Cox’o rinkimi
niai duomenys, o anksčiau 
(1919) įsikūrusi stipri RCA 
bendrovė (Radio Corporation of 
America) pusmečiui praslinkus, 
1921 m. liepos mėn. apie 100 
teatrų įrengė garsiakalbius ir 
perdavė tarptautinį dėmesį su
kėlusias Dempsey — Carpentier 
bokso rungtynes. Žinios ir spor
tas buvo pirmieji amerikinio ra
dijo sėkmės šaltiniai ir vėles
niais dešimtmečiais jie liko vie
nu didžiųjų to radijo jėgos ir 
egzistencijos veiksnių. Radijas 
šių dienų prasme buvo gimęs ir 
prieš jį atsistojo nauji plėtros 
horizontai.

Savo skubia perdavimo forma 
ir savo gyvybingumu radijas 
pralenkia spausdintąjį žodį. Nie
kas greičiu nenukonkuruos ra
dijo. Jei 1945 m. amerikiečiai 
dar iš vakaro patyrė apie pre
zidento Roosevelto mirtį, o 1951 
m. apie gen. MacArthuro at
statydinimą sužinojo dar prieš 
pasirodant rytinei spaudai, tai 
daug pasako apie radijo reikšmę 
šių dienų bet kurio kontinento 
gyventojui. Nenuostabu, kad 
radijo imtuvas šiame krašte 
greitu laiku virto būtiniausiu 
namų apyvokos daiktu.

Vos porai metų 'praslinkus 
JAV jau turėjo 400 radijo siųs
tuvų, o 1927 m. jų skaičius jau 
pasiekė 700. 1926-27 m. radijo 
plėtroje žymi didelę technikinę 
pažangą ir programų gerėjimą. 
Atsiranda pajėgios radijo bend
rovės, kaip NBC — National 
Broadcastiųg Gompany (1926) 
Columbia Br. System (1927)

Turi daug klausytojų ir žino.mų 
aktorių pasirodymai dramose, 
dažnai vad. mystery, nusikalti
mų pavaizdavimuose, šiuo po
žiūriu krašto radijas vėl žymiai 
smukdo klausytojų skonį bei 
kultūrų. Dedamos pastangos 
daugiau patiekti ir auklėjamojo 
pobūdžio prOgratrios, net skiria
mi specialūs fondai (Fordo per 
1 mil. dol.), kultūra daugiau rū
pinasi FM stotys, tačiau visa 
tai didesnės sėkmės nerandu 
bandymai.

Radijas nuo antrojo pas. karo 
dienų pasirodė esųs nepaprastai 
efektyvus propagandos veiksnys 
karšto ir šalto karo metu. JAV 
pastangos ir šioje srity minėti
nos su Voice of America trumpų 
bangų siųstuvais. Amerikiečių 
dėka nuo 1950 m. sėkmingai vei
kia ir vis labiau 
Free Europe radijo 
ropoję.

Amerikos radijas 
svarbia kultūros 
Bet... komerciniai skelbimai ir 
privačios iniciatyvos principas 
nėra veiksniai, galį skatinti ki
tokį radijo pobūdį. Jis pataikaus 
klausytojų žemiesiems polin
kiams, rečiau kels jų dvasinį ly
gį. Prekyba bus persunkusi vie
kų ir jos šešėly bluks ir žmo
gaus dvasių maitinanti medžia
ga. Coca Cola, šaldytuvai ar ma
šinos girs savo gaminius iš visų 
stočių ir jau įprasta, kai iš 
plokštelės išklausius Čaikovskio 
šeštųjų ar Beethoveno Pastoralę 
klausytojas išgirs apie tai, kad 
"mūsų dešros geriausios visame 
mieste”, kad gerti apsimoka tik 
Coca Cola ar kad Alka Selzer 
tabletės yra tikras išsigelbėji
mas nuo vidurių skausmų. Ta
čiau, kų daryti, norint išsigel
bėti nuo to prekybos tvano ame
rikinį radijų beklausant?

Parengė V. Al.

Bubulis ir Dundulis
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"BUBULIO ir DUNDULIO” autorius ir režiserius ANTANAS 
ROKAS, tame veikale Girdžiaus vaidmenyje (Vokietijoje)

Lietuvos kaimas, jo žmonių 
vargas, o taip pat ir to kaimo 
lietuviška idilija bei išgyveni
mai, buvo yra ir tikriausiai dar 
ilgai bus, vienu pagrindiniu šal
tiniu lietuvių literatūrinių kūri
nių siužetams pasirinkti. Tačiau 
kiekvienas autorius, jieškoda- 
mas medžiagos savo kūrybai 
Lietuvos kaimo glūdumoje, už
tikdavo labai įvairius skirtingus 
šio gyvenimo bsuožus ir sukur
davo skirtingus savitus charak
terius.

A. Rūkas savo "Bubulio ir 
Dundulio” scenos veikalui jieš- 
kojo Lietuvos kaime pačių idi- 
liškiausiųjų ir pačių šviesiau
siųjų gyvenimo prošvaisčių. Sa
vo veikale autorius nejieškojo 
sunkių, didelių išgyvenimų ar 
dvasinių žmogaus konfliktų, ne
sistengė spręsti didžiųjų gyve-

nimo problemų ar savo persona
žuose charakterisuoti būdingiau
sius kaimo žmonių bruožus, bet 
pasirinko mažytę to gyvenimo 
kasdienybės detalę ir jų įvilkęs 
į menines formas bei supynęs 
gyva vientisų draminę intrygų, 
sukūrė scenos veikalų, kurio nei 
drama, nei pjėse, nei komedija 
pavadinti nedrįso ir todėl veika
las nešioja tik linksmo nutikimo 
vardų.

A. Rūkas yra pats pasakęs, 
kad šio veikalo pagrindinis kū
rybinis akstinas buvo neapsako
mas tėvynės ilgesys. Ilgesys ne 
gražaus ar gero gyvenimo, bet 
pasiilgimas tos kaimiškos idili
jos, to mūsų gimtųjam kraštui 
būdingo skaidrumo ir lietuviško 
sodžiaus gyvenimo kasdienybės, 
kurios niekas negali kitas pasau
lyje pakeisti ir kurios nei vienas

LIETUVOS 
RESPUBLIKOS DIENA 

LOS ANGELES

iš mūsų negali nei viename pa
saulio kampelyjp rasti. Todėl , 
"Bubiilyje. ir Dundulyje” mato
me gyvenimą gražiai meniškai 
stilizuotą ir giliai persunktą 
giedria, šviesia nuotaika. Atitrū
kęs nuo daugelio autorių taip 
.labai pamėgto realizmo ar natų- I 
ralizmo, A. Rūkąs šiame veikale 
pagavo tuos visus kaimiečio gy
venimo idiliškiausius momentus, 
kurie dažnai gyvenamoje aplin
koje liko nepastebėti, o šiandien 
mums visiems virto gražiausių 
prisiminimų ir brangiausiųjų 
atodūsių prošvaistėmis. •

A. Rūkas lietuvių literatūroje 
žinomas, kaip lyrikas. Jo lyrinis 
jautrumas jaučiamas per visas 
tris "Bubulio ir Dundulio” veik
smus. žvelgdamas lyriko akimis 
į savo gimtąjį kraštą, autorius 
mato jį tik šviesiausiose spalvo
se, todėl ir "Bubulio ir Dundu
lio” veikėjai visi yra teigiami, 
geri. Nors kiekvienas jų turi sa
vo gyvepimo būdą, savo charak
terį ir įvairius skirtingus palin
kimus, tačiau jie vistiek lieka 
teigiami, geri ir giedrios nuo
taikos žmonės. Jie visi mūsų šir
džiai mieli, gražūs ir savi. Eilinis 
kasdieninis nesusipratimas, lie
tuviško būdo tvirtumas juos su
veda į konfliktų, tačiau prigim
tas širdies gerumas ir charak
terio grynumas padeda jiems šį 
konfliktą ir išspręsti.

Lengva veikalo eiliuota kalba 
ir intensyvi, kylanti intryga nuo 
pat uždangos pakėlimo, pagau
na kiekvieno žiūrovo dėmesį ir 
išlaiko jį iki pat pabaigos. O 
romantiškai lengva ir graži šios 
intrygos pabaiga palieka žiūro
vui giedrią ir saulėtą nuotaiką.

, Už tai šis veikalas ypatingai 
yra rekomenduotinas mūsų emi- 

. gracijos jaunimui, nes jis žadi-- 
į na jauno žmogaus patriotinius 

jausmus ne dideliais šūkiais ar 
(lirbtinais pamokymais, bet pa
čia savo nuotaika ir išbaigtu 
charakterių subtilumu.

šio veikalo autorius augo ir 
brendo didžiojo Lietuvos drama
turgo ir teatralo Balio Sruogos 
mokykloje ir iki šiol išliko jo 
nepalaužiamu gerbėju. Tad ir 
šiame veikale jis stengėsi išlai
kyti meninį skonį, dėl ko taip 
atkakliai kovojo B. Sruoga. Be 
to, A. Rūkas pats būdamas ga
bus aktorius ir turįs ilgą sceni
nio darbo patyrimą bei gerai ži
nodamas scenos reikalavimus, 
išvengė dirbtinumo ir visas vei
kalo situacijas sudarė sceniškas 
ir išbaigtas.

"Bubulis ir Dundulis” parašy
tas dar Vokietijoje. Pirmą sykį 
scenoje jį pastatė režisierius J. 
Blekaitis, Detmolde. Dideliu pa
sisekimu šis veikalas apkeliavo 
veik visas Vokietijos tremtinių 
stovyklas ir paliko žiūrovams 
malonių prisiminimų. Tame pa
statyme, be kitų, dar dalyvavo 
ir H. Kačinskas. Antrą kartą 
"Bubulį ir Dundulį” žiūrovams, 
berods, parodė Montrealio (Ca- 
nadoje) lietuvių teatro kolekty
vas, o šiuo metu "Bubulį ir Dun
dulį” pats autorius pastatė Chi
cagoje. Po trijų sėkmingų ’ ir 
gausiai aplankytų spektaklių 
Chicagoje, Chicagos Lietuvių 
Teatras išvyksta gastrolių į ki
tus miestus. Pirmosios gastro
lės bus Clevelande, šeštadienį, 
kovo mėn. 7 d. (Smulkesnės ži
nios duodamos atskirame skel
bime 7 psl.).

Šiame veikalo pastatyme daly
vauja Chicagos Lietuvių • Teatro 
aktoriai: A. Brinką, S. Kielaitė, 
I. Nivinskaitė, J. Kelečiūs, K. 
Gandrimas, G. Velička, P. Ma- 
<lys, O. Petravičiūtė ir V. Pe’t- 
rauskas. Kaip matome, aktorių 
sąstatas įvairus. Šalia senųjų 
scenos vilkų, kaip Velička ir 
Brinką, matome ir tremties te
atre užaugusius vaidylas, o taip 
pat yra ir keli visai nauji var
dai. Kaip režisieriui*pavyko juos 
visus suvesti į vieną *bendrą vai
dybinį sąstatą galėsime plačiau 
pasidalinti. įspūdžiais ateinantį 
šeštadienį Little Teatre uždan
gai nusileidus.

šiemet vasario imtoji Los 
Angeles mieste buvo pėininėta 
plačiau ir iškilmingiau negu buvo 
iki šiol. Los Angeles miesto bur. 
mištras vasario 16-tą šiemet bu
vo paskelbęs LIETUVOS RES
PUBLIKOS DIENĄ, o be to, ir 
pats asmeniškai dalyvavo ALTO 
surengtame iškilmingame akte, 
kuria proga dar pasakė ir kal
bą. Ten pat kalbėjo ir buvęs 
JAV pasiuntinys Lietuvai dr. O. 
-Norem. Iškilmingas aktas įvyko 
Patriotic Hali salėje šeštadienio 
vakare, kur be svečių amerikie-1 
čių iš lieuvių pusės vyr. kalbėto
ju buvo Feliksas Kudirka — bu
bąs Raseinių gimnazijos direk
torius. Koncertinėje akto dalyje 
dainavo solistė Bartush - Swag- 
gart, šv. Kazimiero parapijos 
choras ir J. Strolia su sūnumi.

Tos dienos rytą, lietuviško
sios . radijo valandėlės, kuri iš
imtinai buvo skirta vasario 16- 
tosios minėjimui, metų kalbą pa
sakė University of California at 
Los Angeles politinių mokslų 
profesorius dr. G r a h a m ir 
Lietuvos garbės konsulas dr. 
Bielskis. Buvo sugrota Ameri
kos ir Lietuvos himnai, gi miru
siųjų nepriklausoiųybės akto 
signatarų ir žuvusiųjų Lietuvos 
karių garbei — "Malda už Tė
vynę.”

šiemet surinkta čia, vasario 
16-tosios proga, ir rekordinė su
ma Tautos Fondui — virš 600 
dolerių.

DU SENI CHORAI *- DU 
NAUJI DIRIGENTAI

Šiomis dienomis Los Ange
les lietuvių kolonijos abiejuose 
choruose (St. šįmkųus vardo ir 
Šv. Kazimiero parapijos) pasi
keitė dirigentai; St. Šimkaus 
vardo chorui vadovavęs VI. Bal
trušaitis išvyko Chicagon 
Vargonininkauti, lygiai kaip, ir 
parapijos choro dirigentas A. 
Skridulis — taip pat Chicagon 
irgi vargoninkauti. St. Šimkaus 
vardo chorų perėmė muzikas J. 
Bertulis, parapijos chorų — 
muz. J. Strolia.

STUDENTŲ ŽINIAI

šm

įstatai visiems 
išsiuntinėti su 
biuletenio nu?

Ar jau

Įstojai j
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ŠIUKŠLIŲ DĖŽE
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suorganizavusios plačius radijo 
tinklus (netvork) krašte. Vė-
_ T I _ ' .....

nes jis toks patogus

jūs džiaugiatės, kad tai

Kai sniegas yra gilus ar drėgnas — Jūsų Gaso šiukšlių 
dėžė niekad nepalieka jūsų "belaikant krepšį”. Nėra rei
kalo dėtis kaliošus ar sušlapti kojas. Tik išmeskit vir
tuvės liekanas į GASO šiukšlių dėžę savo rūsyje.
Kai oras blogas — žvarbus vėjas jūsų netrūkdys kai Jūs 
išmesit savo šiukšles ... nes Jūs tai padarot savo namuo- 

•• se.-^be išėjimo į ledinį speigą.
Kai ateina laikas šeimininkauti ir virtuvės liekanos pa
sidaugina — Jūs džiaugsitės dvigubai, kad turite Gaso 
šiukšlių Dėžę. Ji pasiruošus dieną ir naktį Jums tarnauti. 
Jums net nereikia vargti su perpildytais sąšlavų krepšiais. 
Yra ir .patogumo PLIUSAS 
Jūsų Gaso šiukšlių-dėžėje. Ji u į//
sudegina popierius ir kartonoS?*' |W I 
dėžes, kaip ir maisto liekanas. . ./v’
Ir, žinoma, ji yra taip sanita-W 
riška ir ekonomiška

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyba vasario 2 
d. posėdžio nutarimu, pasirem
dama Lietuvių Studentų Sąjun
gos JAV Įstatų VI-2 skyrium, 
skelbia šią rinkimų ‘ komisiją 
1953-4 m. Sąjungos centro or
ganų rinkimus pravesti:

N. Gulbinskaitė, 6324 S. Bi- 
shop St., Chicago 36, III.; D. Ju
revičiūtė, 2433 W. 47th PI., Čhi- 
cago 32, III.; M. Monkevičius, 
6751 S. Claremont Avė., Chica
go 36, III.

*

Lietuvių Studentų Sąjungos 
rinkiminė komisija, remdamasi 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Rinkiminių Nuostatų 1-6 
skyrium, skelbia kovo 27 d. kaip 
paskutinę kandidatų sąrašų 
Centro Valdybai, Revizijos Ko
misijai ir Garbės Teismui pri- 
šiuntimo datą.

Sąrašai siunčiami rinkiminės 
komisijos sekretorei, N. Gul- 
binskaitei, .6324 Š. Bishdp . Št.į 
Chicago 36, III.

Rinkimo įstatų žiriojimaš yra 
paliekamas narių atsakomybei, 
kadangi minėti 
nariams buvo 
trečiu Sąjungos 
mėriu.

draugija?
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Niekas nepraleiskite progos pamatyti šį gražu vaidinimą, 
kuris primins jums Lietuvos sodžių, jo žmones ir skaniai 
prijuokins. Ypatingai šį veikalą turi pamatyti jaunimas.

Modernūs portretai, vestuvių, 
iikilmių, vaikų ir kito! nuo- 
t» AU1IOS.

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

taupumą.
Taupymas yra tikras kelias į geresnę ateitį!

laiku, bet kokios 
patarvimas Jums.

ap- 
ne-

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

rvoje"

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Tel.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Europinių žurnalų ir filmų 

*—r-žvaigždžių-fotografas, dabit 
CLEVELANDE.

DIRVA

ČHICAGOS LIETUVIŲ TEATRAS
IŠVYKA CLEVELANDE

periodikos straipsnių bibliogra-! 
fijoje apie 2000 straipsnių.

Biuletenį leidžia VLIKas, re
daguoja bibliografas Aleksand
ras Ružancovas.

TAUTINES SĄJUNGOS 
SKYRIAUS NARIAMS

Kovo mėn. 8 d. (sekmadienį) 
11 vai. 30 min. Lietuvių salėje 
šaukiamas Tautinės S-gos Cle- 
velando skyriaus narių susirin
kimas aptarti svarbius reikalus 
prieš įvykstant Sąjungos Sei
mui.

Prašome visus skyriaus na
rius šiame susirinkime būtinai 
dalyvauti.

K'. S. IR O. KARPIAI
atostogavę Floridoje ir buvę Cu- 
boje grįžo į Clevelandą.

IŠVYKSTA l KARIUOMENĘ
Clevelandiečiams gerai pažįs

tamas orkestro vedėjas Rimas 
Gilys šiomis dienomis išvyksta 

kariuomenę.i

PER BALF’o RINKLIAVĄ 
CLEVELANDE AUKOJO

Šeštadienį, kovo mėn, 7 dieną
PUBLIC AUDITORIUM — LITTLE THĘATRE SALĖ

EAST 6 & ST CLAIR KAMPAS

A. R Ū K O

UBULIŠ

CLĖVELANDIECIŲ DĖMESIUI
Dirvos redakcija visų cleve- 

landiečių patogumui praneša, 
kad norintieji savo artimiesiems 
ir pažįstamiems per laikraštį 
pranešti apie savo išvykimus 
atostogų, apie šeimos šventes, 
laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, tą gali padaryti nemoka
mai.

Organizacijų susirinkimai, pa
skaitos, paminėjimai, skelbiami 
nemokamai. Tuo gali naudotis 
visoą Clevelando lietuviškos or
ganizacijos.

Charakteringą Danijos vaizdą — su vėjiniu malūnu ir net 25.000 
tulpių galima pamatyti Cleveland Home and Flovver Show, Public 

Auditorijoj iki kovo 8 d.

RELIGINĖ VALANDA Už 
LIETUVĄ

Kovo mėn. 8 d. 4-5 vai. vaka
ro, šv. Jurgio parapijos bažny
čioje bus ■ religinė valanda už 
kenčiančią Lietuvą. Giedos 6 so
listai ir parapijos choras.

Parapijos vargonininkas muz. 
Ambrazas pageidauja, kad gies
mes, kurias moka giedoti dar iš 
Lietuvos laikų, giedotų visi 
esantieji bažnyčioje.

APLANKYKITE DIRVĄ
Dirva jau įsikūrė naujose pa

talpose — 1272 East 71 St. Te
lefonas HE 1-6344.

DIRVOJE Jūs galite gauti vi
sam pasaulyje leidžiamas lietu
viškas knygas, žurnalus. Jei Jūs 
norite knygą pasiųsti artimie- 
siams j kitus miestus ar kraš
tus — mes siunčiame savo kaš
tu, be jokio atskiro primokėji- 
mo.

Dų-voje Jūs gausite naujų, 
skoningų Vyčių, kryžių, vėliavė
lių, rašalinių. Dirvoje Jūs gau
site originalių mūsų dailininkų 
paveikslų. Greit gausite ir kitų 
tautodailės dirbinių.

Jūsų patogumui Dirva atda
ra ir sekmadieniais nuo 10:30 
iki 11:30 vai. ryto. Kiekvieną 
dieną atdara nuo 7 vai. ryto iki 
6 vai., vakaro.

STUDENTŲ VALDYBA
Naujoji Studentų Valdyba, 

pririnkus tris naujus narius, pa
siskirstė pareigomis: pirminin
kas Pranas Joga, Vicepirminin
kas Vladas Gilys, sekretorius 
Arvydas Barzdukas, iždininkas 
Steponas Matusevičius, narys 
Remigijus Visgirdas.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Jonas Kazlauskas, Nijolė Vede- 
gyt.ė ir Jonas Vyšniauskas.

Susirinkę studentai aptarė 
savo bėgamuosius reikalus. Val
dyba yra pasiryžusi savo kole
goms padėti nedidelėmis trum
palaikėmis paskolomis ir už
megzti bendradarbiavimą su ki
tų tautybių studentų organiza
cijomis.

Valdybos adresas: Arvydas 
Barzdukas, 7509 Lawnview, Cle
veland, Ohio. Tel.: HE 2-0196.

LIETUVIAMS, KURIE 
DOMISI BIZNIU

Lietuvių Bendruomenes eko
nominio skyriaus susirinkimas 
šaukiamas kovo 22 d. 11:30 vai. 
lietuvių salėj. Darbų tvarkoj: 
veiklos svarstymas ir skyriaus 
organų rinkimai. Prašomi at
vykti visi lietuviai, kurie domi
si ekonominiu lietuvių kilimu, 
stiprėjimu ir susiorganizavimu.

Po $1.50 — A. Dagys, B. 
Žiugžda, A. Tamulevičius.

Po $1.00 — J. Bačiulis, S. Ma- 
žentas, M, Cicienienė, P.- Radvi
la, V. Morkūnas, P. Petrauskas, 
S. Nasvytis, S. Douvan, V. Na- 
gevičienė, G. Natkevičienė, S. 
Januševičiūtė, E. žižniauskienė, 
V. A. Balašaičiai, A. J. Krigeris, 
M. žižniauskaitė, J. Eidukevi
čius, F. Janavičius, F. Mackus, 
A. Vilkaitis, P. Sejonas, J. Ju- 
gans, A. česnavičius, S. Ūselis, 
S. Saldauskas, J. Mikelionis, J. 
Montvila, J. Belskis, N. DiLi- 
berty, V. Bakūnas, A. Balasevi- 
čius, K. Steikųnienė, M. Lenders- 
kis, I. Gatautis, E. Matckevi- 
čius, E. Nainienė, V. Fekete, P. 
Benaitis, K. Macijauskas, I. Jo- 
hansonaitė, H. Johansonas, J. 
Citavičius, V. Melinauskas, J. 
Tulaiiskas, E. Šimkevičiūtė, M. 
Aluškienė, A. Beržinskas, J.. 
Gražulis, P. Pauliukevičius, A. 
Balutis, M. Bagdonas, J. Savic
kas, J. Ivanavičius, J. Meškaus
kas, P. Butkus, K. Jurgelis, T. 
Jurgelis, A. Galin, A. Juodval- 
kienė, D. Mašiotas, P. Junevi
čius, M. Martinkus, V. Rutkaus
kas, A. Naumavičius, V. Neimo- 
nas, A. Neimonas, V. Neimo- 
nas, J. Lincevičius, P. Lingaitis,
V. Bartkus, A. Zaloga, L. Kri
vickas, R. Vegis, F. Kūnelis, L. 
Giniotis, O. Gurklis, A. Glodenisį 
Srimaitis, M. Stankevičienė, P. 
Suopis, A. Gustis, V. Gecevičius, 
A. Tarankus, P. Jenkevičius, O. 
Muliolis, S. Sielyla, J. Galinienė,’
J. Rudelskis, V. Petrulis, Pa
vardė neišskaitoma, J. Montvi
la, S. Gausys, V. Matusevičius, 
A. Dunch, V. Anderson, S. Pu
žauskas, J. S. Costelli, J. Klimo- 
vich, J. Garlien, S. Jurgaitis, 
P. Pranskūnas, J. B. A. Alice, 
P. Petkūnas, Pečiulis, F. Mo- 
destavičienė, J. Groff, J. J. Me- 
kiša, E. Vainavičienė, A. Kaz
lauskaitė, B. Jokaitis, P. Bogu- 
žauskas, B. Dėdonis, A. Norbu- 
ta, P. Skarmulis, A. Laniaus- 
kaitė, P. Dabulis, J. Rukšėnas,
W. Anskaitis, J. Alekna. J. Moc
kus, J. Kriaunevičius, Paliekąs,
K. Vaicekauskas, P. Mačiulaitis, 
A. Vaičiūnas, Vilda, O. Ragaus
kas, T. Palton, Novik, J. žieman- 
tauskas, S. Česnius, A. Bagdo
naitė, P. Barkauskienė, A. Ba- 
laišis, R. Laviscek, E. Dailyda, 
M. Jučionis, J. Ažusenis, P. Ja
sulaitis, J. Lapinskis, J. Belins- 
ky, K. Vyšniauskas, J. Berno
tas, J. R. Garbachuk, V. Kul- 
bickas, P. Mačienė, E. Staplė, 
J. Stapulionis, J. L. Sliokaitis. 
J. Sumakaris, S. Miškinis, D.

PARDUODAMAS NAMAS
Šv. Jurgio parapijos rajone, 

netoli Superior gatvės, parduo- 
i damas labai gražus 4 šeimų. 

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ .plytinis, namas. Gaso šildymas. 
• . Prieš savaitę iš ilgesnių atos-1 Ray Nausneris

. togų Floridoje grįžo Gražina UL 1-3919 LI 1-9216
Natkevičienė, o šią savaitę akt.1 11809 St. Clair
Petras Maželis.

ADVOKATO 
JULIAUS SMETONOS 

PRIĖMIMO VALANDOS 
šią savaitę, t. y., iki kovo

------------------- -------- --------------------------

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

DUNDULIS
TRUŲ VEIKSMŲ LINKSMAS NUTIKIMAS

LIETUVOS KAIME

Režisierius A. Rūkas. 
Dekoracijos — V. Petravičiaus.

Šviesos — St. Gasiūno.

Vaidinimo pradžia 7:30 vai. 

Kasa atidaryta nuo 6:30 vai.

Miškinis, J. Miškinis, B. Duir, 
C. Kairaitis, D. Edie, P. žvinis, 
J. Armul, B. Kartonas, M. že
maitis, A. žagunis, E. Mozorai- 
tis, A% Pakalnis, J. Baltakis, D. 
Jonelis, F. Jagulis, F. Samuolis, 
A. Kiela, N. Bartuškaitė, V. Vil
činskas, V. Ginčas, F. Kundrot, 
J. Stagniūnas, J. Derančius; E.
L. Wettinger, R. Conde, A. Lei- 
mon, K. S. Karpius, A. Bugu- 
lovas.

Po $0.85 — V. Sadmey.
Po $0.50 — J. Grigaravičienė,

M. Domukaitis, A. Domukaitis, 
A. šulgis, A. Rudzinskienė, P. 
Morkūnas.

Po $0.25 — E. Perry, Straus- 
kas, X-sas.

(Pabaiga)

VIKT. PETERIS l VOKIETIJĄ 
, Clevelandietis Viktoras Pete
ris, tarnaujantis JAV armijoje, 
parvyko pas tėvus 10 dienų 
atostogų. Po to tarnybą tęsti 
paskirtas j Vokietiją.

REIKALINGA MOTERIS
■ Reikalinga moteris ligoniui 

prižiūrėti penkiom dienom sa
vaitėje, nuo 8 vai. ryto iki 4 
vai. p. pietų. Teirautis:

OR 1-5224

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
Vedusiai porai. Gali naudotis 

virtuve ir šaldytuvu. Kreiptis: 
LI 1-4127.

Pirkit pas savuosius

't

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
716 Society for Saving

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

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti j Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

ATPIGINTA 
”KNYGŲ LENTYNA”

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas atpigino jo lei
džiamo bibliografinio' biuletenio 
"Knygų Lentynos” prenumera
tos kainą 1953 rtretams. Euro
pos, Afrikos, P. Amerikos ir 
Australijos šalyse iki vieno (1) 
dolerio su persiuntimu. JAV-se 
ir Kanadoj prenumeratos kaina 
nepakeista: 1 dol. 50 c. metams. 
Pašto perlaidas ir čekius adre
suoti :

Lithuanian Bibliographic
Service,
602 Harvey St., 
Danville, III., USA.
1952 m. biuletenyje buvo pa

skelbta daugiau kaip 300 knygų 
ir naujų periodinių leidinių, o

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

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

trečiadieniais.
6903 Superior Avp. EX 1-3311

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

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

geram orkestrui

731 E. 185 ST.

I

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. ' Įįfe 1-2498

Cleveland, Ohio

P a tobulinki  t SAVO NAMUS 
vartodami M O N C R I E F

ŠILDYMO ir ORO VĖSINIMO SISTEMĄ

Į THE HEN^Y FURNACE^p., Medina, Ohio

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

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

kitės į mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą |val- 
,-iuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgeėio. Patarnavimas ir išpildymar 
L’Hiantuojarna. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DFBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

šią savaitę, t. y., iki kovo 8 
d. interesantai priimami nuo 10 
iki 1 ir nuo 5 iki 8 v. (7039 Su
perior Avė.; EN 1-7797).

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

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

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

tinai.
Nemokamas demonstravi 

' ‘ ' mas. '
Priimami užsakymai.

L J. SAMAS, JEVVELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
i pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Thcatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354,

WalkeOis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

1 '

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME .

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della Ė. jakubs & William J. Jakubs ,
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsanjuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue . ENdicott 1-1763
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Rcdakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: IIEnderson 
-H. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Rytų Vokietijos min. pirm. Otto Grotewohl
(Korespondencija iš Europos)

, valdžią. Ir štai vos 27 metų am- 
I žiaus vyras paskiriamas Braun- 
i schvveigo vidaus ir švietimo mi- 
nisteriu, o paskum ir teisingumo 
miništeriu. Nuo 1920 iki 1925 
m. jis- išbuvo Braunschvveigo

Spaudoje dažnai tenka užtik
ti Otto Grotevvohl, Rytų Vokie
tijos ministerio pirmininko, pa
vardę. Savaime "Demokratinė 
VokietijosTlčspublika”, kaip ofi- 
ciališkai vadinama Rytų Vokieti
ja. yra tokia pat sovietų prieždų-! landtago (seimo) nariu, gi tais 

metais išrenkamas ir į Reichsta
gą. Tačiau jis didesnio vaidmens 
nevaidino ir tebuvo daugiau ar 
mažiau žinomas tiktai savo gim
tajame Braunschvveige. Čia jis 
1928 m. buvo išrinktas vienos 
valdinės draudimo bendrovės pir-

visoje Vokieti- mlninku. Kai 1933 m. valdžią

roję veikianti valstybė, kaip ir 
kiti Maskvos satelitai. Bet Rytų 
Vokietijoje sovietinis režimas 
įvestas kiek vėliau, nekaip kito
se satelitinėse valstybėse. Mat, 
Kremlius kurį laiką tikėjosi, kad 
jam pavyks apgaule ir propa
ganda. įsigalėti 
joje, taigi ir vakarinėje jos da- paėmė nacionalsocialistai, jis iš 
ly.je. Todėl Rytų Vokietijoje il
giau, negu kitur, buvo leidžiama 
žaisti "demokratijos” žaidimą. 
Net ir pat .jos vyriausybė suda-l 
ryta "liaudies fronto” pagrin
dais. Į "socialistinę vienybės 
partiją” įjungti, šalia komunis
tų, socialdemokratai, krikščio
nys ir demokratai. Vyriausybės 
priešakiu pastatytas buvęs so
cialdemokratas Otto Grotevvohl, 
nors tikrumoje visas vadeles sa
vo rankose laiko Maskvos pati
kėtinis, komunistų generalinis 
sekretorius Ulbricht, oficiališkai 
einąs ministerio pirmininko pa
vaduotojo pareigas.

Kas yra Otto Grotevvohl ? Kaip 
išaiškinti, kad ilgametis social
demokratų veikėjas pasiėmė ma
rionetės pareigas ir leidžiasi 
tampomas okupantų iš Mask
vos? čia paminėsime, kad Ber
lyno rytų zonos vyriausiojo bur
mistro pareigas eina kitas bu
vęs socialdemokratas, buvusiojo 
veimarinės Vokietijos preziden
to Eberto (irgi socialdemokrato) 
sūnus. Meskime žvilgsnį j Gro
tevvohl. kuris vaidina Judos vai
dmenį vokiečių tautos gyvenime.

Otto Groterohl yra gimęs 
1894 metais Braunschvveige, tai
gi jam sukako 59 metai amžiaus. 
Jis yra išmokęs spaustrvininko 
amato. Dar jaunas pasižymėjo 
gabumais, bet dar daugiau gar
bės troškimu. Tapęs spaustuvi
ninku. lankė Leibnizo akademiją 
Hannoveryje, o paskum politinę 
augštąją mokyklą Berlyne, Jau 
anksti pritapo prie socialdemo
kratų, kurių eilėse atstovavo 
nuosaikiųjų pažiūroms. Po pir
mojo pasaulinio karo įstojo į li
gonių kasų tarnybą, bet ši vietą 
jo nepatenkino. Jis svajojo apie

«

rėmuose. Esą, sovietai išsiplėtę 
iki Vidurinės Europos, todėl ne
są kitos išeities, kaip j ieškoti su 
jais bendros kalbos. Jam prieš 
akis stovėjo idėja, jog Vokietija 
esanti pašaukta bendram liki
mui su Rusija. Vienu žodžiu, 
Grotevvohl ir čia liko ištikimas 
savo būdui: jis siūlė prisitaiky
ti...

Bet vokiečių sbcialdemokratų 
vadovybėje iškilo kita asmeny
bė, kuri buvo visiškai priešingos 
nuomonės ir kitokio tempera
mento. Tai buvo Kurt Schuma- 
cher. Išdėdėjęs ilgus metus na
cių koncentracijos stovykloje, 
jis buvo palaužtas fiziškai, bet 
dvasioje jis liko nenumaldomas 
bet kurios diktatūros priešinin
kas. Grotevvohl, greičiausia, pa
juto, kad prieš Schumacherį jis 
neatsilaikys, kad jam nebus 
lemta išsilaikyti pirmose social
demokratu vadovybės eilėse.

Kai iš Maskvos atskridę seni 
vokiečių komunistų vadai Pieck 
ir Ulbricht pasiūlė sulieti ko
munistų ir socialdemokratų par
tijas, Grotevvohl šj pasiūlymą 
priėmė. Taip -1946 m. gegužės 
mėnesj atsirado Vokietijos so
cialistinė vienybės partija. Gro- 
tewohl pasidarė šio junginio so
cialistinio sparno vadu. Komu-

tos vietos buvo nušalintas. Atro
dė, kad šio garbėtroškos karje
ra tuo ir pasibaigė.

Tačiau Otto Grotevvohl turėjo 
vieną savybę, kuri jį išgelbėjo 
nuo persekiojimų iš nacionalso- 
lialistų pusės. Jis mokėjo prisi
taikyti. prie aplinkybių. Būda
mas savaime nuosaikaus ir nuo
laidaus būdo, gero apsiėjimo ir 
neišsišokėlis, jis pasitraukė iš 
politinės scenos ir pasinešė į pri
vatinio ūkio verslą. Gretovvehl 
susirišo su prekybos firmomis. 
Paskutiniuoju laiku jis buvo 
vienos Berlyno firmos vedėjas, 
kurios specialybė buvo plaukio
jimo baseinų įrengimas. Tuo 
tarpu kai daugelis socialdemo
kratų veikėjų per 12 metų tru- nistai nusivokė, kad po viso to. 
kusį nacionalsocialistų valdymą kaip Rusija ir raudonoji armija 
skaudžiai nukentėjo, slidus kaip 
ungurys Grotevvohl išgelbėjo sa
vo kailį.

Vokietijos žlugimas užtiko 
Otto Groterohl įsikūrusį Berly
ne. Jis vėl susisiekė su ten iš
likusiais socialdemokratais ir 
pasidarė net jų vadu. Jis ir to
liau pasiliko nuosaikiu politiku, 
kuris skaitosi su gyvenimo rea
lybe ir taikosi prie aplinkybių. 
Sovietai greit pajuto, kad turi 
reikalo su vyru be nugarkaulio, 
bet jie tuo pat metu ėmė dar 
labiau kurstyti Grotevvohl gar
bės troškimą. Bolševikų agentai 
įdiegė jam įsitikinimą, jog jis 
esąs likimo skirtas dideliems 
dalykams.

1945 . m. pabaigoje Grotevvohl 
pradėjo Berlyno mitinguose dės
tyti savo pažiūras. Svarbiausias 
jo argumentas buvo, jog reikią 
skaitytis su "pasaulinės politi
kos faktais”. Jis klostė mintį, 
jog būtina pasilikti "realybių”

Chiang Kai-sheko sūnus ,— generolas Chiang Wei-kuo ir kiniečių 
gen. Hsu Pevkan Wfest Point akademijoje kalbasi su amerikiečiu 

kadetu.
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nors, leiskime, joje net ir būtų 
surinktos labai imponuojančios 
asmenybės.

Prie vyriausybės sudarymo 
negalima prieiti, kol nėra sutar
ta šiais dviem klausimais: 1) 
koks autoritetas bei kokia tvar
ka lems vyriausybės sudarymą, 
jos sudėtį ir veikimo vietą, 2) 
kaip ji tam- autoritetui bus "at
sakinga.

Yra aišku, kad tais klausi
mais visų pirma turi sutarti Vli
kas ir Diplomatija. Bet kad su
tarimas visuomenėje būtų sklan
džiai priimtas (kad būtų koma- 
žiausiai kliudančios opozicijos), 
šiuo metu atrodo būtų reikalin
gas ir trečias sutarimo dalyvis. 
Tai turėtų būti Lietuvoje kovo
jančių balsas, šiuo metu į me
diumo vaidmenį tam balsui per
duoti ryškiausiai pretenduoja 
Lietuvių Rezistencinė Santarvė. 
Nesprendžiant, kiek tas preten
davimas paremtas apčiuopia
mais įrodymais, (Vlikas bei Dip
lomatai tai geriau gali įvertinti, 
nei visuomenė), reikia priimti 
dėmesin, kad LRS kaip tik šiuo 
titulu (Lietuvos kovotojų balso 
reiškėjų titulu) veikia išeivijos 
opinijos dalį. Ta aplinkybė turi 
reikšmės. Yra pamato manyti, 
kad, jei pirma minėtais klausi
mais sutartų Vlikas su Diploma
tija ir prie to prisidėtų dar LRS, 
tai tas sutarimas apimtų jau iš 
tiesų beveik visą išeivijos opi
niją. Tai būtų jau pakankamai 
solidus pagrindas vyriausybei 
sutartu laiku sudaryti, ir tada 
nebebūtų svarbu, ar ji būtų su
daryta iš absoliučiai geriausių, 
ar tik iš geriausių pasiekiamųjų 
asmenų.

Tiesa, gali pasireikšti ir kitų 
pretendentų į mediumo vaidme
nį tarp krašto rezistencijos ir 
išeivijos. Bet kol kas dąr nėra 
pagrindo tą galimybę išsamiau 
svarstyti.

Bet kaip būtų, jei susitarimas 
tarp minėtų trijų elementų pasi
rodytų nepasiekiamas ? Ligšio
linis patyrimas jau rodo, kad 
vien tik tarp Vliko ir diplomatų 
(išžiūru šiuo klausimu tiltus nu
tiesti labai sunku ...

Jei tų tiltų pastatyti nepavyk
tų, tai greičiausiai tektų pripa
žinti, kad egzilinei vyriausybei 
sudaryti kolkas iš viso neturime 
būtiniausios sąlygos. Joki ban
dymai surinkti "geriausius iš 
geriausių” tuo atveju nieko ne
padėtų.

■.
GYVENIMO LIETUVOJE 

NUOTRUPOS

Nors bolševikai viską sten
giasi suvalstybinti, bet kai kas 
ir jiems pasidaro nebepatogu. 
Pav., miestuose ir miesteliuose 
dalis gyventojų turi mažyčius 
namelius, kurie neįeina j suvals- 
tybinimo projektą, bet yra ap
dėti labai dideliais mokesčiais. 
Prie kiekvieno tokio namelio yra 
nedidelis daržovėms sodinti 
sklypas su keliais vaismedžiais. 
Už kiekvieną tokį vaismedį rei
kia kasmet mokėti 50 rublių 
specialių mokesčių. Neatsižvel
giama ir į tai, jei kuris medis . 
mažai vaisių duoda. Todėl vais
medžiai ima nykti — senieji 
nupjaunami ir sunaudojami ku
rui, o jaunų nesodinama.

Lietuvoje vaisių trūkumas 
yra toks didelis, kad apie juos 
kalbama lyg apie pasakiškus 
skanėstus, kuriuos pirkti ir vai-, 
gyti gali tik komisarai. Be to, 
nuo tebesamų vaismedžių vaikė
zai dar neprinokusius vaisius 
pudrasko su šakomis. O jei to
kius "vaisių mėgėjus" pavyks
ta pagauti ir prištatyti milici- 
jon, tai galima tikėtis būti ap
šauktu fašistu ir ištremtu Si
biran, nes kaip tik tokie vagišiai 
be išimties priklauso komjau
nimo organizacijai.

•

Milicija ir enkavedistai, nau- 
dodahiiesi proga, neva jieškoda- 
mi partizanų, dienomis ir nak
timis daro kratas miestuose ir 
kaimuose. Tokių kratų metu vi
si namiškiai.suvaromi į atskirą 
patalpą, o "draugai” čiumpa, 
kas tik po ranka pakliūva. Po 
tokių "vizitų” žmonėms bepa
lieka nebent tik koks trupinėlis 
duonos.

Keli asmenys mėgino dėl to 
skųstis Kaune ir parašė kelis 
straipsnius spaudai. Tokiais, at
vejais atvyksta komisija, rei
kalą "ištiria’ ir, kaip nepagrįs
tus, skundus atmeta. Gi kas iš
tinka tuos, kurie bandė "teisybės 
jieškoti”, netenka nei aiškinti. 
Jie apkaltinami liaudies priešais 
ir nueina tais pačiaiB keliais Si
biran, kaip 'jau milijonai kitų 
yrą nuėję.

Kaip viena iš mūsų politinės 
organizacijos silpnybių, dažnai 
esti nurodomas faktas, kad tos 
organizacijos viršūnė esanti ”nu- 
kraujinta” ir kad atsakingą 
darbą dirbti esą palikti tik "emi
graciniai likučiai”. Tvirtinama, 
kad Vlikas galėtų nuveikti daug 
didesnių darbų, jeigu į jį būtų 
surinkti "laisvinimo darbe įgu
dę politiniai asmenys, autorite
tai”, žodžiu sakant, "geriausi iš 
geriausių”. ,

Bet kas gi yra tie "geriausi 
geriausių”.

Štai, L. Prapuolenis "Darbi
ninke” paminėjo eilę asmenų, 
kuriuos jis, atrodo, laikytų ne 
"likučiais”, o tokiais autorite
tais bei įgudusiais politikais, ku
rie, jei tik jie galėtų ir sutiktų 
grįžti iš Amerikos bei Australi
jos j Europą, tai galėtų ir lais
vinimo kovą suaktyvinti.. Jis pa
mini: E. Turauską (tebėra Eu
ropoje), J. Matulionį, J. Kamin
ską, K. Bielinį, V. Sidzikauską, 
D. Krivicką, J. Brazaitį, A. Da- 
mušį, P. Padalskį, V. Vaitiekū
ną, V. Rastenį, A. Dantą, J. Au
dėną, J. Pajaujį, J. Pažemecką, 
L. Šimkų pridėdamas ”ir eilę 
kitų.”

Bet, jei L, Prapuolenio akyse 
paminėti asmenys yra "politikai 
ir darbo autoritetai”, tai dar ne
reiškia, kad ir visi ar dauguma 
bus .tokios pačios nuomonės. Pa
vyzdžiui, aš tame sąraše matau 
vieną kitą, apie kuriuos tegalė
čiau pasakyti, kad man jie vi
siškai nežinomi, ypač nežinomi 
kaip "įgudę laisvinimo darbe”... 
Kaikurie iš^jų ir savo fiziniu 
sveikatingumu vargu begalėtų 
varžytis su "liksčiais nuo emi
gracijos”. Matau tame sąraše 
vieną ir tokį, kurį tas pats ”Dar. 
bininkas” neperseniausiai tvir
tino taip susikompromitavus vi
suomenės akyse, jog patarė jam 
net iš viso išnykti iš bet kokio 
visuomeninio darbo ...

Kiekvienas kitas iš mūsų apie 
šiuos ar kitus autoritetais pri
pažinti pasiūlytus asmenis gali 
būti skirtingos nuomonės. Kur-

iš

pasielgė su Vokietija ir vokie
čiais, jie nepajėgs tvirčiau at
sistoti ant kojų. Tad jiems buvo 
paranku susijungti su socialde
mokratais, kurie tupėjo už savo 
nugaros mases, o jau paskum 
jie tikėjosi paglemžti visą val
džią.

Grotevvohl, begalinio gar
bės troškimo vedamas, neat
sispyrė pagundai. Jis svajojo 
būti vadu; jis norėjo pasidaryti 
Vokietijos kancleriu, vienytoju, 
raudonuoju Bismarcku. Jis, sis- 
tematingas ir kruopštus buvęs 
ligonių kasų tarnautojas, ėmė 
atsidėjęs ruošti busimosios jun
gtinės Vokietijos konstitucijos 
projektą. Galimas dalykas, kad 
Grotevvohl pradžioje savo apa
kime tikėjo, jog jis sugebėsiąs 
pažaboti komunistus, kurių te
buvo vos saujelė. Bet kai fakti- 
noji valdžia pateko į išbandyto 
ir įgudusio Maskvos akademijų 
auklėtinio VValterio Ulbrichto 
rankas, kuris tebuvo socialisti
nės vienybės partijos generali
nis sekretorius, bet už kurio nu
garos stovėjo visa sovietų oku
pacinė valdžia (beje, jis ir savo 
išore primena Leniną)., Grote
vvohl — iš prigimties prisitai
kėlis, — neturėjo nei valios, nei 
noro kovoti, prieš uzurpatorius. 
Jis kruopščiai skaitė Lenino ir 
Stalino raštus', jis vis dažniau 
savo viešose kalbose ėmė cituoti 
Kremliaus stabų posakius, jis, 
dėstė teorijas apie "naujus so
cializmo kėlius". 1948 metais 
Grotevvohl įsigijo tokią Maskvos 
malonę, jog jis buvo pakviestas 
į spalio revoliucijos iškilmes 
raudonojoje Mekkoje.

Tokiomis aplinkybėmis, buvo 
sąvąime suprantama, kad kai 
1949 m. rudenį buvo paskelbta 
Vokiečių Demokratinė Respub
lika, Otto.' Grotevvohl- buvo "pa
skirtas naujosios satelitinės val
stybės miništeriu pipnininku. 
jis pasiekė valdžios, kurios taip

' | troško. Tiesa, ■ jo Valdžia tėra

fiktyvinė, bet Grotevvohl, nors 
ir buvęs plaukiojimo baseinų fir
mos vedėjas, niekada neišmoko 
plaukioti prieš srovę. Ir dabar 
jis pasižymi oportunizmu, prisi- 
plakimu. Tiesa, jis nesugeba už
degti masių, jis savo kalbas 
skaito iš rašto, jo tonas kiek 
verkšlenantis. Bet Grotevvohl 
yra sąžiningas, metodingas in
telektualas, kuris geba įvilkti 
Maskvos pavedimus į priimti
nas, nuosaikias formas. Jis rusų 
okupantams naudingas. Ir kol 
Maskva galės iš .'buvusio social
demokrato ištraukti naudos, tol 
Otto Grotevvohl išliks Vokiečių 
Demokratinės Respublikos (jis 
kartais pašaipiai vadinama Pie- 
ckistanu, nes bolševikinis prezi
dentas vadinasi Pieck) ministe- 
riu pirmininku.

Per paskutinius mėnesius Ry
tų Vokietijoje jau atvirai įveda
mas jokiais figos' lapais nebe- 
dangstomas sovietinis - rėžimas. 
Atrodo, kad buvęs socialdemo
kratas jau tiek nudardėjo į ko
munistinę pakalnę, jog jis su
gebės išlikti valdžioje ir tada, 
kai bus likviduota fiktyvinė "so
cialistinės vienybės partiją." ir 
kai valdžią jau atvirai, nebesi- 
slapstydami po švietimu varu, 
paims komunistai. Prisitaikėlis 
Otto Grptevvohl gerai nusimano, 
kas laukia už4 prasilenkimą su 
generaline linija. Jo kabineto už
sienių reikalų ministeris Dertin- 
.ger jau suimtas...

• ■ ■

gi tad mastas atrinkti "geriau- i 
siems iš geriausių”? 1

Bolševikai tą klausimą spren- 1 
džia .paprastai: geriausiais pa- < 
skelbiami tie, kuriuos tokiais ' 
paskelbti nutaria tam tikri par- '■ 
tijos organai. Bet tai nėra vien I 
bolševikų metodas. Visi jungi
niai, ypač politiniai, yra mažiau . 
ar-daugiau egoistiški ir turi pa- 1 
linkimo arba yra net griežtai nu- 1 
sistatę asmens, tinkamumą vie
šosioms pareigoms matuoti savu 
mastu. Tai yra visiškai supran
tama. Nes, jei aš esu įsitikinęs, 
kad geriausias būdas mano pa
geidaujamam tikslui pasiekti 
yra tokios ir tokios programos 
vykdymas, tai kaip gi gali kas 
nors iš manęs tikėtis, kad aš 
laikyčiau tinkamu tai programai 
vykdyti tokį asmenį, kuris, nors 
ir gabus bei veiklus, bet tos pro
gramos nepripažįsta arba net ir 
patį tikslą turi kitokį!

Tačiau, jei aš pripažįstu, kad 
turiu skaitytis ir su kitų nuo
mone, tai negaliu savo nuomo
nės kitiems be niekur nieko pri
mesti. Tad visur, kur tik ben- . 
dradarbiauja eilė junginių, pre
tenduojančių turėti įtakos vyk
domajame darbe, neišvengiamai 
turi būti nustatyta tvarka, kaip 
nulemiamas vykdančiųjų asme
nų parinkimas. Valstybėse tą 
tvarką nustato konstitucija ir 
rinkimų bei valstybės organų 
sudarymo įstatymai. Veikiant 
nebe valstybės plotmėje, būti
na turėti atitinkamą tokių nuo
statų pakaitalą. Vlikas turi to
kius nuostatus. Jeigu rezultatai 
nepatenkinami, tai tenka ne pa
vardes, o tuos nuostatus perkra
tinėti ...

L. Prapuolenis, tačiau, nenu- 
matydamas galimybės "geriau
sius iš geriausių” j Vliką besu
rinkti, nebemato prasmės ir 
apie Vliko reformą begalvoti. 
Vlikas, sako, turėtų savo darbą 
perleisti kitam organui, sudary
tam iš "pajėgiausių ir darbin
giausių asmenų”. O tas kitas or
ganas, anot jo, būtų egzilinė 
vyriausybė..

Tačiau lieka neaišku, kur čia 
yra paslėptas tas .stebuklingas 
momentas, kuris, nesant galimy
bės surinkti "geriausius iš ge
riausių" į Vliką, staiga sudary
tų tokią galimybę, jei imtumėm 
vartoti egzilinės vyriausybės pa
vadinimą. Aš bent tokios ma
giškos galios tuose dviejuose žo
džiuose niekaip neįžiūriu ...

Egzilinė vyriausybė negali at
sirasti iš vėjo pūstelėjimo. Ne
būtų vyriausybės ir tuo atveju, 
jei koks pustūzinis pačius save 
tinkamiausiais • belaikančių vyrų 
pasiskelbtų vyriausybe. Ją turi 
kas nors paskirti, jos narius tu
ri kas nors parinkti. Kas?

Tai ir yra kebliausias klausi
mas. Vlikas jau savo pirmuti
nėje deklaracijoje rezervavo 
teisę būti priešrinkiminės 
riausybės šaltiniu. Bet nuo 
deklaracijos paskelbimo 
daug kas pasikeitė. Visuomenė
je ir net pačiame Vlike tuo klau
simu jau yra žymiai kitokių nuo
monių. Kitas šaltinis — Kybar
tų aktų nurodytasis, dėl kuęib 
irgi nuomonės griežtai skiriasi. 
Pagaliau pagrįstai primenama, 
kad tokį žygį darant reikia visų 
pirma atsižvelgti Lietuvoje ko
vojančių nuomonės. Tačiau nėra 
aišku, kas gali ir ar "iš viso kas 
nors gali mums čia tą nuomonę 
.teisingai -perduoti...

Jeigu kas sudarytų vyriausy
bę tėsiremdamas vienu 'iš kurių 
čia paminėtų šaltinių, tai, gali
mą-būti iš anksto tikri, kad ji 
neturėtų reikiamo autoritetin
gumo net pačių lietuvių tarpe,

AMERIKA SPORTE MĖGSTA 
ATSIGAIVINIMO PERTRAUKĄ

Taip, daugiau žmonių prašo
Coke, negu bet kokio kito limonado. 

Jo pilnas, malonus skonis padarė 
mėgstamiausiu atsigaivinimu, 

kada tik po darbo ateina pertrauka.
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