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be ramybės jausis nieko neturįs. Su Kalėdų 
Kūdikio gimimu pasirodžiusi ’ šviesa tirpdė 
vergiją ir džiovino senelio ir našlaičio .aša
ras. Tiesa, su Kristaus gimimu neišnyko pa-
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taigoje. Būk jiems stiprybė ir paguoda!
Nieko brangesnio Kalėdų Kūdikis nega

lėjo atnešti už "Ramybės geros valios žmo
nėms” dovaną, žmogus gali visko turėti, bet

Prieš 1953 metus pirmąją Kalėdų naktį, 
kada tyli nakties 4-amybė dengė žemę, kaip 
evangelija sako, ant Betliejaus tvartelio pa- 

. sigirdo nežemiškų būtybių giesmė: "Garbė
Dievui augštybėse, o žemėje ramybės geros šaulio nelaimės, bet kentėjimas įgyjo naują 

prasmę: palaiminta kančia dėl teisybės!
.. Kalėdų Kūdikis nieko daugiau nemylėjo 

žemėje, kaip savo motiną Mariją. Tačiau ar 
Ji nevalgė tremtinės duonos, ar vidurnaktį 
neturėjo apleisti ramaus namelio ir keliauti 
į svetimą ir nežinomą šalį.

Kalėdų Kūdikis palaimino kančią, kuri 
atidaro akis amžinosioms vertybėms, šviesa 
iš Betliejaus. tvartelio anuomet sunaikino 
vergiją, toji šviesa nustelbs ir nūdieninį apo- 
katiplinį slibiną, kuris įsisiurbęs į mūsų 
Tautos kūną čiulpia jos gyvybines jėgas ir 
kėsinasi suduoti mirtiną smūgį. Mes girdim 
aimanas mūsų brolių ir jaučiame mūsų mo
tulės Lietuvos išverktų akių ašaras. Tos.- 
aimanos ir ašaros mus įpareigoja aukotis ir 
Kalėdų švenčių proga nukreipti- savo akių 
žvilgsnį j Kalėdų Kūdikį. Kad tik greičiau 

• subirėtų vergijos uola ir lietuvis prie savo 
šeimos altoriaus vėl galėtų atnaujinti bran- 

. , . ■ , o-• gųjį ryšį, kuris mus riša su šeima ir Tauta,. aplenk ir piano įjrolio prie Nęipuno ir. Sibiro. ■ v.-;,
Kad tik greičiau, pilna dziaūgsmo krūtine 
galėtume tarti: SVEIKI SULAUKĘ. ŠVEN
TŲ KALĖDŲ!

vaitos žmonėms”. Tą naktį gimė žadėtasis 
Kūdikis — Jėzus Kristus. Jis tapo žmogaus 
sūnumi, kad mes vėl galėtumėm tapti Dievo 
vaikais.

Kai mes taip realiai ir apčiuopamai 
pajuntam įą tiesą, kada sekdami gražų tėvų 
paprotį, susirenkam prie Kūčių stalo. Ant 

• stalo matome neraugintos duonos plotkelę ir 
šieno, kurie kalba apie kūnu tapusį žodį.

Pati Kūčių naktis įtiums primena tą 
šventą naktį, kurios erdvės pripildė paslap
tingi pranašo. Izajo žodižiai: "Kūdikis gimė 
mums, sūnus.mums dovanotas... (9, G.).

Gi Kūčių stalas, tarsi primena mums 
šeimos altorių, čia mes pajuntam tą vidujinį 
ryšį, kuris mus riša su šeima ir tauta.

Tūkstančiai lietuvių ir šiemet prie Kū
čių stalo pajausim, kad rišys su šeima ir tau
ta dar vis tebėra nutrūkęs. Tačiau neraugin1 
tas duonos plotkele, kada keliausi per išblaš
kytų lietuvių rankas po platųjį pasaulį, ne-
... • . .. _ ’ ! .• ........... !

JAV gynybos sekretorius Wilson ("dešinėj) ir jo pavaduotojas 
,__ ;į Frank Nash, išeina iš NATO posėdžių Paryžiuje,

r.VK -. Aį*; '>4'lit ■ ??

Vasario 16 gimnazijos namai 
jau atremontuoti ir įrengti. Ne
trukus gimnazija pradės ten dar
bą. Keturis metus nuo gimna
zijos įsteigimo mus slėgė neži
nia, ką lemia jai rytojus, nes 

’ vien nuo svetimųjų malonės pri
klausė jos pastogė. Dabar lie
tuviai patys bus tikri jos šei
mininkai. Keturis metus vaikai 
praleido skurdžiuose Diepholzo 
stovyklos mūruose. Dabar jų ten

laukia nepalyginamai geresnės 
sąlygos.

iki š. m. lapkričio mėn. antros 
pusės namams išpirkti ir įrengti 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
gavo 67.417,— DM iš Lietuvių 
Bendruomenės Šveicarijoje, kur 
buvusio jos pirmininko J. Stan
kaus pastangomis buvo praves
tas, tam reikalui vajus tarp švei
carų, 25.000,— DM iš šveicarų 
organizacijų ir mūsų tautiečių
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tas, pirmoje eilėji mes patys 
darome visa, kas mūsų jėgomis 
įveikiama, ir daroifie. taip, kaip 
Vokietijos sąlygomis yra įma
noma ir realu. Nė vietoje yra 
visos abejonės ir nepagrįsti, ne
nuoširdūs yra priekaištai; kurių 
tenka patirti.. Deją, vienintelis 
kelias jų išvengti', buvo nieko 
nedaryti. Mes pasirinkome kitą 

-kėlią, jis yra sunkus, bet veda 
į tikslą. Ačiū pirmųjų aukotojų 
ir talkininkų paramai, darbas 
jau įpusėtas. Kviečiame ir kitus 
tautiečius pasekti jų gražiu pa
vyzdžiu, kad galėtujnėm sėkmin
gai jį užbaigti.

Kadangi, kaip mjims praneša, 
BALFas Vasario 16 gimnazijos 
namų vajaus nerems įr- netarpi
ninkaus aukų persiuntime, PLB 
Vokietij'os Krašto Valdyba, pra
šo tautiečių JA-V-ėse, kol nebus 
kitų nurodymų, aukas siųsti če
kiais betarpiai Kramto Valdybos 
adresu:

Litauisches Zentralkomitee,
. Hegelstr. 6, 

Hannover-Kleefe’ld, . 
Germany. ;•
„ ' P.L.B. Vokietijos Krašto

Valdyba "
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Jeruzale — šventasis miestas, šitųnet švenčia 3000 metu sukaktį. Jeruzalėj vyko dideli Įvykiai, 
griuvo Benų mūrų sienos, jų vietoj statės kiti ir jo garsas išliko amžiams.

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)
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aukų, iš JAV 1,282,— DM, Vo
kietijoje — 8.345,— ir iš kitų 
kraštų — 461,— DM- Viso 102.- 
505,— DM. Ton sumon neįskai
tytos aukos, kurios įmokėtos 
BALFui, bet čia dar negautos. 
Iš surinktų pinigų apmokėti re
monto darbai, nupirkta naujo 
inventoriaus ir dalis įmokėta už 
namus. ,

Valdybai dabar lieka sumokė
ti už namus 150.000,— DM, iš 
kurių 45.000,— DM įmokėtini 
iki 1954 m. sausio mėn. 15 d. 
Kad galėtų tuos likusius savo 
įsipareigojimus tęsėti, Valdyba 
prašo skubios mūsų tautiečių pa* 
ramos. .

Perkant gimnazijai namus, 
mūsų vienintelis kapitalas buvo 
tikėjimas, kad Vasario 16 gim
nazija, kaip simbolis iš ašarų, 
kraujo ir griūvėsiu kylančios 
Lietuvos, visiems lietuviams 
yra brangi ir kad tai, kas daro
ma jos labui, visada ras mūsų 
tautiečiU"~tarpe pritarimo. Kad 
mūsų tikėjimas nebuvo tuščias, 
tie, kurie pirmieji savo aukomis 
.tą žygį parėmė, jau tai įrodė. 
PLB Vokietijos Krašto Vaidybą 
jiems nuoširdžiai dėkoja. Dar 
didesnės padėkos yra nusipelnę 
tie. mūsų bičiuliai, kurie tam 
reikalui pašventė ne tik dalį sa
vo uždarbio, bet ir nuo sunkaus 
darbo atliekamas valandas, rink
dami aukas ar žodžiu ir plunks
na tą reikalą garsindami.

. O tikslas tikraį yra ir aukų 
įr pasišventimo vertas., Mes ry
žomės užpirkti Vasario-16 gim
nazijai namus, tik būdami giliai 
įsitikinę' tp žygio reikalingumu 
ir tikslingumu, gerai žinodami, 
kad nuo jo.pasįsėkimo ar nepa
sisekimo priklauso gimnazijos 
ateitis. Kad .tikslas liūtų pasiek-

Ateinančių metų sausio mėn. 
.9 d. sueina 10 metų nuo nelauk- 

- tos ir tragiškos prezidento An
tano Smetonos mirties., Kiek 
girdėti, įvairiose vietose lygiai 
čia Amerikoje, lygiai kituose 
kraštuose, rengiami atitinkami 
minėjimai.,.

Clevelande, kur Antanas Sme
tona ilgesnį laiką gyveno, kur 
mirė ir ilsisi jo palaikai, minė
jimas suskirstomas j dvi dalis. 
Viena dalis — pamaldos bažny
čioje ir vainiko padėjimas mau
zoliejuje įvyks sausio mėn. 9 d. 
Antroji minėjimo dalis — aka
demija įvyks kiek vėliau, grei
čiausia kovo mėnesį.

MASKVA SUTINKA 
TARTIS

Atominės kontrolės reikalu 
Maskva pagaliau atsakė teigia
mai. Ji norinti konfidencialių 
pasitarimų.

Per paskutiniuosius aštuone
rius metus, kaip kraštas yra at
skirtas nuo Vokietijos, Saaro 
klausimas, nestovėjo vietoje. Jo 
raida ėjo tam tikrais etapais. 
Jau minėjome, kad 1950 m. tarp 
Prancūzijos ir Saaro buvo pasi
rašytos kelios konvencijos, ku- 

tarp abiejų partnerių. Anuo' me
tu konvencijų sąlygas padiktavo 
Prancūzija, tad ji visais gyvybi
niais klausimais pasilaikė lemia
mą žodį.

Bet nuo 1950 m. Europos po
litiniame gyvenime ėmė vis la
biau ryškėti'du faktoriai, vejkę 
Saaro klausimą. Pirma, nepai
sant visų atkryčių, Europos 
apsijungimo judėjimas žen
gia pirmyn; antra, tol.vgio 
auga Vokietijos tarptautinis 
svoris, šie veiksniai tiesiogiai 
atsiliepia ir Saaro klausimui. 
Praktikoje tatai visų pirma pa

. Po Maskvos atsakymo tuoj 
pasigirdo įtakingų komentatorių 
balsai, kad Maskva cįabar labai 
suinteresuota bet kokias derybas 
užmegzti. Užmegzti ir pradėti 
be_ pabaigos derėtis.

Ir šiuo klausimu reta optimis
tų, kurie manytų, kad Maskvos 
tariamas susidomėjimas prez. 
Eisenhowerio pasiūlymu, duotų 
ką nors gero.

VISAM PASAULY
• Rytų Vokietijoj patikėtinis Grotewohl iškviestas į Mask- 

Aišku, kad Maskva aptaria klausimus^ kurie kils sausio 4-d.
konferencijoje.

• AVashingtone įvyko Amerikos didesniųjų miestų majorų 
suvažiavimas. Jame prez. Eisenhoweris ragino atkreipti rimtą 
dėmesį į. miestų, apgynimą nuo orinio puolimo.

• Maskva pranešė, kad Berija ir. kiti jo bendrininkai, pri
sipažino labai sunkiai nusikaltę ir kenkę sovietams. Laukiama jų 
visų teismo, bet teismas, greičiausia, bus slaptas arba jo visai 
nebūsią. Sprendimas gali būti paskelbtas ir be teismo procedūros;

• Valstybės Sekretoriaus J. Dulles aptarė Korėjos padėtį 
su grįžusiu specialiu pasiuntiniu Dean. Dean nuomone komunis
tai tyčia delsia derybas, nes laikas dirbąs jų naudai.

• Amerikos kelios kompanijos buvo pasiuntusios įvairių
gaminių į Čekoslovakiją, kaip kalėdinę dovaną čekoslovakų šei
moms. čekoslovakai dovanas gražino, nes tai esanti amerikiečių 
propaganda... • '

• Anglija atšaukė buvusį draudimą parduoti ginklus Ispa
nijai. Tai JAV — Ispanijos santykių pagerėjimų išdava. Jlet 
Ispanija kreivai žiūri į Angliją, kuri savo laiku prieš ją organi
zavo prekybinį boikotą. . • .

• Prancūzijos laikraščiuose vis dar pilna nepasitenkinimų
dėl .JAV sekretoriaus Dulles' tiesios įr pamokančios. prancūzams 
Raibos. 'Ą - : .

. . • AŲąnto Sąjtmgos kraštų ginklavimui ateinančiais metais 
bus išleista 65.5 JiiUbnų dolerių. Tam reikalui JAV išleis-52 bilo- 
įui8,'-o,kiti.kraŠtai ' “ " '*‘Siis*5biliono.

sireiškė tuo, jog Saaro kraštas 
atgauna vis daugiau savaran
kiškumo. Prancūzija, būdama 
savo rūšies Saaro protektorė, 
noromis nenoromis turi eiti 
nuolaidų keliu ir atsižadėti vie
nos privilegijos po kitos. Tuo 
pačiu Saaro vyriausybė gauna' 
daugiau teisių, o pats kraštas 
žengia į visiška valstybinę ne
priklausomybę. -'Hoffmanno*. Va
dovaujama vyriausybė siekia ne 
ko kito, kaip Saaro kraštą pa
versti suverenine valstybe.

Tačiau Saaro valdžiai iš savo 
pusės tenka skaitytis su dviem 
kliuviniais. Iš vienos pusės, 
prancūzai nenori lengva širdimi 
atsisakyti savo dominuojančius 
padėties Saaro krašte, antra 
vertus, Vokietija ligšiol nėra 
formališkai atsižadėjusi sąvo 
teisių į tą sritį. Kraštas de facto 
yra-atskirtas nuo .Vokietijos, bet 
jo teisinė padėtis dar nėra su
tvarkyta. Tiėk amerikiečiai, tiek 
anglai, siekdami pašalinti visa 
tai, kas kliudo Vakarų Europos 
apsijungimą, visą laiką pataria 
Paryžiui ir Bonnai tiesiogiai tar
tis dėl Saaro klausimo. Tąi vie
nokia, tai kitokia proga abiejų 
šalių vyriausybių atstovai yra 
vedę derybas, bet teigiamų re
zultatų ligšiol dar nepasiekta, 
nes abiejų šalių pažiūros lieka 
skirtingos.

Naujausių faktų šviesoje 
Prancūzijos politika yra ganė
tinai paaiškėjusi. Paryžius įsi
tikino, kad jis nepajėgs apginti 
savo išskirtinų privilegijų Saaro 
krašte, tuo labiau negalės šios 
srities tiesiogiai prisijungti. 
Prancūzai norėtų Saaro klausi
mą išspręsti tuo būdu, jog kraš
tui būtų suteikta valstybinė lais
vė, o kadangi ateityje vis dėlto 
gali kilti pavojus, kad Saaras 
užsigeistų vėl susidėti su Vo
kietija (arba vokiečiai užsima
nytų patys prisijungti kraštą 
prie Vokietijos), tai Saaras tu
rėtų būti suinternacionalintas. 
Kitais žodžiais tariant, Europos 
valstybės garantuotų Saaro ne
liečiamybę. Kai nūdien yra ma-

dingą Europos integracijos (ap
jungimo) idėja, iškelta mintis, 
jog Saaras būtų tikrai europinė 
valstybė.

Tačiau prancūzai,- sutikdami 
Saarui suteikti nevaržomą lais
vę politinėje plotmėje, nieku gy
vu nenori išsižadėti ūkinių pri
vilegijų. Pagal jų koncepcija, 
Saaras kiekvienu atveju turi 
pasilikti-pirųgų ir-muitų unijoje 
su Prancūzija, čia jiems pirmo
je eilėje rūpi Saaro anglis. Ko- 
Viii rmlromn nnnrllc tuvi Pronmi.kią reikšmę anglis turi Francu-, 
zijai, išvedė/prancūzų ambasa-. ‘ 
dorius Saarbueckene. Pasak jp, 
Saaro susijungimas su Vokie
tija sutrukdytų esamą Europos 
ūkinę pusiausvyrą. Montanos 
geležies ir anglies unijoje Vo
kietijos įnašas šiandien siekiąs ' 

.45G, Prancūzijos su Saaro kraš
tu 32'1, o likusių valstybių (Be- 
nelux šalių ir Italijos) 23%. Jei 
Saaras grįžtų Vokietijon, josios 
vaidmuo pakiltų iki 53%, o 
Prancūzijos nukristų iki 24%...

Jau sakėme, kad Prancūzija 
paskutiniuoju metu Saaro klau
simu eina nuolaidų -keliu. ’Kai 
artėjo rinkimai į Saaro parla
mentą, tuometinis prancūzų už
sienių reikalų ministeris Rober
tas Schumanas 1952 m., lapkri
čio mėn. pasiuntė ministeriui 
pirmininkui Johannes Hoffman- 
nui laišką, kuriuo prancūzų vy
riausybė pareiškė, sutinkanti 
peržiūrėti 1950 metų konvenci
jas ir suteikti Saaro kraštui val
stybinę laisvę. Bonnoje anas 
laiškas buvo pašaipiai pavadin
tas "priešrinkiminiu saldainiu”, 
turėjusiu palankiai nuteikti saa- 
riečius. Kaip ten bebūtų, bet 
rinkimai pasibaigė Hoffmanno 
laimėjimu. Iš Bonnos buvo pa
leistas šūkis, kad Saaro gyven
tojai boikotuotų parlamento rin
kimus, nes "provokiškos” par
tijos esančios uždraustos ir ne
galinčios ■ išstatyti savo kandi
datų. 1952 m, visas politinis pa
saulis karštligiškai sekė,- kuo 
pasibaigs Saaro .parlamento rin
kimai. Visus domino klausimas, 

'(Perkelta j 8 pusi)

Mūsų mieliems skaitytojams, bendradarbiams,
v .

talkininkams ir rėmėjams geriausių ' 
ŠV. KALĖDŲ' 
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GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

DAIRYMEN ICE CREAM

COMPANY

3068 WEST 106lh ST.

ŠAUKITE NUMERIU

EMIL CROWN

DIRECTOR OF UTILITY

CITY OF CLEVELAND
REpublic

p. Armonas

THE REGENT STEEL COMPANY

Kalėdų metu

SLAGAR MAGMINĖ & TOOL

COMPANY INC

9401 Sandusky

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI

STATĖ CHEMICAL MFG. CO

6619 Latvnvietv/’Clėvelan'd, Ohio 
sveikina visus Daytono lietuvius 
sulaukusius šv. Kalėdų Ir Nau
jųjų Metų.

atstovas
Diržys

JONAS IR JUZEFINA 
TULAUSKAI,

Kalėdų dieną paštininkas atideda savo krep
šį į šalį ir pailsi kojas. Kalėdų Senelis atsiilsi 
ir džiaugiasi savo eglute. Bet Jūsų telefono 
operatorė yra tik įpusėjusi savo dideliam 
Kalėdų darbe ... tvarkydama tvaną šauki
mų, kurie pro mus praeina Kūčių vakarą ir 
visą dieną per Kalėdas.
Tiek daug švenčių šaukimų, jog dalis jų gali 
būti trumpam laikui sulaikyti... nors daug 
specialių linijų ir daugiau operatorių dirbą, 
kad tik perduoti visus tuos šaukimus. Atsi
minkit ... Jūsų šaukimas bus pagreitintas ir 
Jūs padėsit operatorei duodami užmiesčio 
telefono numerį.

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL OUR FRIENDS

• Argentinoje mirė A. Rimša, 
kauniečių gerai žinomas siuvė
jas. į Argentiną -buvo atvykęs- 
prieš 4 metus.

Taip pat ir per Kalėdas ar bet kurią metų 
dieną Jūs galite taip pat pasitikėti, kad 
IUuminating Company yra pasiruošusi pa
tarnauti Jums visuose Elektros reikaluose. 
Užtat Kalėdų dieną daugiau kaip 700 tar
nautojų atidavė savo šventes, kad Jūs ge
riau pasilinksmintumėt. ”.'

Padekit jai pagreitinti 
Jūsų Kalėdų šaukimus

Venezueloje
iš Maracay

• Dirvos bendradarbis Pranas 
Sutkus, neseniai baigęs karinę 
tarnybą Korėjoje, išdyko į Vo
kietiją ir medicinos mokshiB'blii- 
gia Heidelbergo universitete.

• New Yorko studentai, kurie 
domisi skautų korporacijos "Vy
tis” veikla, jos siekiais ir veiki
mo metodais, kviečiami šį sek
madienį, gruodžio 20 d. 12:30 
vai. atvykti į Apreiškimo para
pijos patalpas Brooklyne, kur 
įvyks informacinio pobūdžio su
eiga. ■

• J. Ulėnas, gyv. 315 Eldert St., 
Brooklyn 27, N. Y. Tel. GL 6- 
2688, yra skautų draugovės 
draugininkas ir Liet. Stud. S-gos 
N. Y. skyriaus valdybos" vice
pirmininkas. Pas ji registruoja
si visi studentai, norį dalyvauti 
LSS suvažiavime sausio 2-3 d.d. 
Neiv Yorke.

ir darbščioms 
suruošė solis-

• Argentinos universitetuose iki 
šiol mokslą baigė bent 10 lietu
vių ir apie 100 studijuoja. Vi
durinio mokslo įstaigose moko
si apie 1000 lietuvių ir apie 300 
jas baigė. Praded. mokyklose 
apie 3000 lietuvių. ’

įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.

kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak., 
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

• "Aitvarų" kvartetas sėkmin
gai koncertavęs daugelyje vie
tovių JAV ir Kanadoje, pasiro
dęs televizijos programose, daž
nai girdimas radijo bangomis 
atvyksta koncertuoti į Clevelan- 
dą. Kvartetui vadovauja muzi
kas Algirdas Kačanauskas (14 
Kearny Avė., KEARNY, N. J.).

Europos stotims klausyti, televizijos aparatai,- rašomosios 
)

mašinėlės lietuvišku raidynu.

Tel. offic’o A R mitą g e 6*0161 
Tel. buto GRaceldnd 2*9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Centęr 
2336 Wėst Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 
< antrad., ketvirtad., penktad., 

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 
12—4 p. p: 'šeštadieniais.

BEST WISHES
To My Friends 

For a Pleasant Holiday

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir .rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Dirvos atstovas Chicagoje — 
Paplėnas persikėlė į savus 

imus ir dabar pasiekiamas: 
Chicago 36, 

7-8186.

Kalėdų metu Jūs visuomet galite būti užtik
rinti, kad Kalėdų Senelis atneš džiaugsmingą 
juoką ir išplėstų akių nustebimą mažų vaikų 
veiduose.

BEST W1SHES 
To Our Many Friends

• Dirvos 
Antanas 
miesto persikėlė į Caracasą.

Lithuanian tyeekly, published by 
American Lithuanian Press & Radlo 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. 

Tclephone: HEnderson 1-6344.
Issued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
tnder the act of March 3. 1879.

Subscription per year ln advance: 
ln the United Stntes — $6.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single cople — 10 centą.

• Penkios akademines jaunimo 
organizacijos — ateitininkai, 
skautai, šviesiečiai, tautininkai 
ir varpininkąi yra pakviestos 
studentų suvažiavimo metu New 
Yorke trumpai išreikšti savo 
ideologijas ir supažisdinti visą 
akademinį lietuvių jaunimą su 
jų veiklos principais.

Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir 
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv. 
pėdų ploto.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių 
už Chicagos be jokių primokėjimų.

kuriais galima pasitikėti

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 EaBt 71 St, Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni. 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasčs 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. Įsta

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $0.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

ORNAMENTAL IRO N
Over 35 Year3 Experience 

COMMERCIAL — INDUSTRIAL — RESIDENTIAL 
Specializing in

Iron, Bronze, Brass, Balcdnies,' Grills, Hand Rails, 
Iron Stairs, Pipc Railings, Ornamentai Screen Doors 

Free Estimates — Statisfaction Guaranteed 
Statė Wide Service

DANTE TERZANO & SONS
AND ORNAMENTAI. SPECIA1.TY

11915 Mayfield Rd. SWeetbriar 1-7230
If No Answer Call RE. 1-5993 — CE 1-0421 

Ęvening Galis: SW 1-8916

tyje U) dainą yra paslėgusios, 
bet solistės Elzbietos Kardelie
nės puikaus išpildymo dėka ta 
daina buvo išimta iš jau gerokai 
apdėvėtų rėmų. Iš jos krūtinės 
liejosi tikrai skaudi ir graudi 
visų apleistos, visų skriaudžia
mos našlaitėlės rauda. Savo me
lodija ir tekstu taip jautri dai
nelė, o dar solistės be galo pui
kiai interpretuota, ne vieną 
klausytoją giliai sujaudino.

šis operos solistės Elzbietos 
Kardelienės koncertas buvo ma
loni naujiena ir jos dar negir- 
dėjusiems ir ją prisimenantiems 
iš Kauno operos spektaklių. So
listė visą laiką mūsų operoje 
dainavusi koloratūrines par
tijas pasuko galingo dramatiš
kumo linkme. Tas posūkis, ne
abejojant tenka pripažinti, yra 
labai vykęs. Balsas skamba lais
vai, plačiai ir galingai. Koncerto 
besiklausant nenoromis brukosi 
mintis į galvą: ar tik nebus čia 
buvusi mokytojo klaida, tokią 
stiprią ir galingą medžiagą pa
laužiant trapaus bei grakštaus 
charakterio koloratūrai.

Atvykdama net iš tolimo Mon- 
trealio solistė savo apsilankymu 
suteikė rochesteriečiams daug 
džiaugsmo ir dvasinio pasiten
kinimo. Klausytojai karštais ir 
gausiais plojimais palydėjo kiek
vieną programos numerį, išpra
šydami keletą dainelių virš pro
gramos.

Solistei akomponavo muz. Ze
nonas Nomeika. Pranešinėjo 
Bronius Velminskas.

Sekmadienį solistė . giedojo 
bažnyčioje. Po pamaldų Bend
ruomenės valdyba, talkininkau- 

1 jant vaišingoms
■ rochesterietėms,
■ tei priėmimą.

ii«ni

Ar jau 
įstojai į 

VILTIES 
draugiją?

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic '7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

frečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Itezid. 3241 IV. 66th PLACE

J

SANITAT1ON BUĮLD1NG MA1NTENANCE 

Eųuipment, and Cleaning Supplies 

2435-^5 Supcrior Avenue TO 1-7114

DIRVA™

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPŪNIS

3222-24-26 So. Halsted St., Chicago 8, 111 
Tel. Victory 2-4226

• Australų dienr. "The Mercu- 
ry” žiniomis,~Br Britanijos ka
ralienė, besilaMKydama Hobarto 
mieste, už išgelbėjimą 12 m.- 
australės gyvybės įteiks 14 m. 
amžiaus lietuviui Ditui Janu- 
šaičiui medalį. Ją begelbėdamas 
Janušaitis vos pats nepaskendo. 
Tai ar tik nebus vienintelis Au
stralijos lietuvis, kuris gaus 
augščiausią Britų imperijos me
dalį už gyvybės išgelbėjimą.

SOLISTĖ
E. KARDELIENĖ 
ROCHESTERYJE ' f

Lapkričio mėn. 28 d. Roches- , 
terio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pastangomis buvo su
rengtas mūsų operos solistės 
Elžbietos Kardelienes koncertas. 
Programoje išgirdome lietuvių 
ir kitų kompozitorių kūrinius.

Solistės dainavime jautėsi il
gų metų praktika, nes prie kiek
vieno dalyko buvo eita drąsiai 
ir užtikrintai, rodant daug nuo
širdumo ir įsijautimo. Tačiau 
virš visų programoje dalykų iš
kilo Kačanąusko "Kad aš našlai
tėle”. Daug solisčių, ypač trem-

U ' """ . ........

GrMtlngs and Best YVishes T® Our Friends" & Patrons 

REMYDRUGCO.
> ...

PRESCRIBTION SPĘCIALISTS
rade Vark Avenue UT
i.iilillu'liiir ii, 'irnui, ji" i i-.i fin iri r-ri*...... frrr

■ • '■

Dr. I. Kūras'Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS

VAL.: pirmad., trečd. ir penkd. 
5-8' v. v. 

šeštad. 10 v. r. — 1 v. p. p.

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-3.30 v. v. 

šeštad. 3-5 v. p. p. 
7156 S. Western Avė.

MEDICAL CENTER
TEL.: Kabineto REpublic-7-1168 

Buto: WAlbrook .5-3763



DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikalo

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade P ark Avė. EX 1-0911

VYSKUPAS IR VELNIAS
IGNAS J.-šEINIUS

vo

su

H

tuščių am- 
pretenzijų,

nes 
yra 
po-

tinkama dovanoms.
pirk tik nikelinius-

Kaip p.amestas daiktas, lapė nuslenka 
iš fotelio aslpn, paspaudus uodegą nukiūti
na į langą. Šoka pro jį, tik susilaiko lange, 
atsigrįžta.

ILLUSTRATED:
Rover o Wara Beginner‘s Sėt 
(1 <and 1’/į qt. Sauce Pans and 
6 in. Skillet, all with covers— 
plūs stainless steel Revere Rack).

Jūsų susipažinimui su Rever Ware siū
loma 7 gabalų setas, labai pigia kaina, 
tik $14.95- Labai 
Geresniam virimui
variniais dugnais puodus — Rever 
Ware.

laukti nei metų, nei menecfc 

pabaigos!

WE CARRY A COMPLETE STOCK 0F REVERE WARE

atsidūrusį

l\.EV El\E to

DIRVA

kaip praėjusį kartą 
kalbėjome, — dėl kO ginčijamasi 
tarp "veiksnių”?

Dėl ko laikraščiai riejasi?
Dėl ko tariamasi metų me

tais ir nesusitariama?
Dėl ko net šmeižiamas! ir ko- 

llojamasi?
Koks čia kompromisas gali

mas ir reikalingas?
Kaip visa tai suprasti, nes ei

linės publikos lietuvis .sakosi, 
d jis čia nieko nebesuprantąs,
atyt, visi tokie pat vienodai 

dantuoti ir raguoti. O gal ir žu- 
likai, tik beuostantieji, kur dau
giau vado garbė ir ypač pinigė
lis kvepia....

Kurių "teisybė” ir kurių "ne
teisybė” ?

Kurie iš visų tų kompanijų 
yra "blogi žmonės”, kurie "geri” 
katalikai?

Kurie "netikę” politikai ir ne
veiklūs, o kurie labai judrūs ir 
išmintingesni net už senį Er
nestą Galvanauską, 
.Madagaskare ?

Kurie iš jų pilni 
bicijų ir nepagrįstų
o kurie — sklidinas kuklumo, 

. nusižeminimo ir visų žemiškų 
gėrybių atsižadėjimo indas, kal
bant litanijų stiliumi? ...

O, Viešpatie, kokie "emigran
tiški” klausimai! Net nesinori 
į juos atsakyti.

AR JAU GRIEBSIMAS
■ RYKŠČIŲ?

Bet kas kalba apie kompromi
sus ir juos siūlo, j daugumą tų 
klausimų turėtų aiškiai atsaky
ti. Tada kiekvienas lietuvis su
prastų ar bent savo nuomonę su
sidarytų.

Aš būčiau linkęs tik trumpai 
pažymėti, kad mūsų žmonių 
"blogumo”, politikų "netinka
mumo” ar jų "ambicijų tuštu
mo” jokiu būdu nedrįsčiau lai
kyti pagrindinėmis nesutarimų 
priežastimis. Gali būti ir tų visų 
trijų ydų po truputėlį. Juk ne 
visi iš mūsų dabar tik kaip ar- 
kangeltii vaikštome po platųjį bylą.

BRONYS RAILA

pasaulį su tautinėmis vėliavė
lėmis ir kiklikais ... Liuciperius, 
kaip gerai žinoma, buvo pats 
mylimiausias Viešpaties ange
las, bet ir tas suklupo išdidume, 
be reikalo pakėlė negudriai pa
ruoštą maištą, pralaimėjo, dėl 
ko ir mes dabar visi' tebeken- 
čiame daugiau, negu ręikia. Ir 
vis jo prakeiktu pavyzdžiu užsi- 
krečiame...

Man rodos, kad mūsų vado
vaujančius politikus turėtume 
kiek daugiau pagerbti. Jie nėra 
tokie kvaili ir minkštakūniai, 
kaip tūlas pamano. Jei jau taip 
ilgai, stačiai be perstojo ir su 
ožišku užsispyrimu ginčijamasi 
ir niekaip nesutariama, — tai, 
matyt, yra dėl ko. Matyt, šalia 
visų ambicijų, garbių ir pinigė
lių troškimo, dar yra kokių kitų 
priežasčių. •

Yra turbūt kokių esminių po
litikos dėsnių skirtumo, nevie
nodų ir principinių pažiūrų 
skirtumo į Lietuvos valstybės 
turinį. Ypač skirtingų nusista
tymų dėl visos vadinamosios 
"Lietuvos laisvinimo” politikos. 
Jei tokių svarbių principinių 
skirtumų nebūtų, būčiau vienas 
iš pirmųjų ir be jokio sąžinės 
graužimo kurstyti lietuvių vi
suomenę: imkit rykštes, sukit 
bizūnus ir pliekit jiems, kelny
tes žemyn pamovę! Nes kitaip 
tvarkos niekad nebus ...

Rimčiau pastudijavus tą klau
simą, sutraukus įvairius ir daž
nokus Vliko pirmininko viešus 
pasisakymus viso Vliko, savo 
grupės ar savo asmenišku var
du, taip pat nors ir retus, bet su 
aiškiu turiniu Lietuvos Diplo
matijos Šefo pasisakymus ir pa
galiau Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės įvairius pareiškimus, 
— tokių aiškių dėsnių dėl esmės 
ir dėl metodų būtų galima sura
šyti mažiausia keliasdešimt. Ir 
visa tai būtų ne smulkmenos.

Čia betgi apsiribosiu tik ke
liais dėsniais iš Vliko Pirminin
ko ir Diplomatijos šefo "santy
kių” srities, nes per paskutinį 
pusmetį čia vėl kaip tik paaš
trėjo ginčai ir juos ėmė lydėti 
tarzapiški straipsniai atitinka
moje spaudoje.

Tas, kas dabar yra, nėra nau. 
ja. Todėl eikime prie šaltinių 
versmės, pradėjusios trykšti 
prieš keletą metų. Niekas iš es
mės per tą laiką nepasikeitė.

YRA DOKUMENTŲ

Taip tačiau nekurstau, 
daugybė faktų rodo, kad 
rimtos ir gilaus principinio
būdžio priežastys, kurios visų 
veiksnių damų bendradarbiavi
mą trukdo. O kai trukdo, tai 
sąvąime aišku, ginčijamasi. Gi 
kai ginčijamasi, tai — pratęs- 
kime mintį — silpninamas lietu
viškas atsparumas užsieniuose 
ir labai apgailėtinai menkinamas 
įnašas į Lietuvos laisvinimo

KATRA KONSTITUCIJA?

Lietuvos Diplomatijos šefas 
ministeris Stasys ■ Lozoraitis sa
vo ir be abejo, viso Lietuvos 
Diplomatinio korpuso užsienyje 
vardu 1951 metais rugpjūčio 
mėnesį paskelbė pareiškimą, ku
ris buvo atspausdintas visoje ei
lėje laikraščių. Niekas vėliau ne
parodė, kad nuo tame pareiški
me išdėstytų principų būtų buvę 
atsisakyta.

PIRMAS iš jų taip skamba:
"Lietuvos Konstitucija tegali 

būti pakeista, atstačius Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę... 
Negalima keisti Konstitucijos 
užsienyje. O be to, tam mes 
neturime kompetetingo valsty
bės organo”.

Koks nusistatymas tuo klau
simu ėjo iš Vliko ar bent jo 
daugumos ?... Veiksmų ir pa
reiškimų būta labai daug, pra
dedant nuo pat 1945 metų 
IVuerzburgo, kur buvo daugu
mos nutarta atsisakyti nuo pa
skutiniosios 1938 metų Konsti-

tucijos (pagal kurią buvo Lie
tuvoje sudarytas pats Vlikasj ir 
pradėt) vadovautis 1922 metų 
konstitucijos "dvasia", — ir bai
giant pastaruoju Vliko pir-ko 
pareiškimu per Eltos Informa
cijas Nr. 23(151) šių metų rugr- 
pjūčio 20 d., kur jis tebemini 
"ypatingai gražius. Berno kon
ferencijos laikus”..., kur esą 
buvę susitarta "sudaryti Vyk
domąją Tarybą, kuri vykdytų 
vyriausybės funkcijas, pagal 
1922 metų konstitucijos dvasią”.

. < ■: . ' .■
TIE, KURIEMS .NĖRA 

"JOKIOS GALIOS”
Tas klausimas neišspręstas, 

buvo sujauktas ir tebejaukia- 
mas.

Vliko "užsienio reikalų valdy
tojas” svetimoms valstybėms 
rašo memorandumus ir visą mū
šų propagandą svetimiesiems 
veda 1938 metų konstitucijos 
dvasioje ir net tuo pagrindu, 
kad Respublikos Prezidentas pa
sitraukė į užsienį ir Paleckio su
darytoji vyriausybė buvo nele
gali, o tik okupanto primesta.

Bet saviesiems, lietuviams, 
turinti galioti 1922 metų kons
titucija, nes keliolika asmenų 
tremtyje ją "pakeitė”, ir lai
kantis tik tos konstitucijos, kaip 
TĖVYNĖS SARGE, Krupavi
čiaus partijos oficioze, išaiški
na Dr. P. V. Raulinaitis, visos 
vėlesnės konstitucijos "nieko 
neįpareigojo ir niekad nebuvo ir 
nėra privalomos”. Visi vėlesnių 
Lietuvos vyriausybių "išleisti 
įstatymai ar tarptautiniai susi
tarimai ... neturi jokios teisi
nės galios ir neprivalomi... 
kaip vidaus krašto valdymo rei
kaluose, taip ir santykiuose su 
kitomis valstybėmis”. ■

Logiška ir vienintelė išvada iš 
tokių tvirtinimų plaukia ta, kad 
ir visi vėlesniųjų už 1929 metus 
vyriausybių paskirtieji Lietuvos 
diplomatiniai atstovai užsieniuo
se ir juo labiau dėl ypatingos pa
dėties paskirtasis Lietuvos Dip
lomatijos šefas, — "neturi jo
kios teisinės galios ir neprivalo
mi”!

LIETUVOS LAISVINIMAS 
NUO VALDININKŲ

Neužtenka, kad nuo tų visų 
privalomybių "Lietuvos liaudį" 
išlaisvino ir atpalaidavo Stalino- 
Malenkovo okupacija. Nesvar
bu, kad dar kelios didžiosios Va
karų demokratinės valstybės se
nuosius Lietuvos pasiuntinius ir 
patį Diplomatijos šefą tebepri- 
pažįsta legaliais ir teisėtais tei
siškai tebeegzistuojančios Lie
tuvos valstybės atstovais. Mū
siškis, lietuvis, geras katalikas, 
teisių mokslo daktaras, stambios 
lietuviškos partijos, kurios va
dovaujantis narys yra Vliko per
manentinis pirmininkas, organe 
įrodinėja, kad visa tai,,."neturi 
jokios teisinės galios”!

Aš nežinau, kaip tokius daly
kus reikėtų geriausiai pavadin
ti. Ir čia galvos nelaužau. Bet 
jūs dabar gal gerai užuodžiate 
dvasią, kurioje turi vykti 
"bendradarbiavimas” tarp trem
ties lietuvių politinių grupių ko
miteto ir visos užsienio diplo
matinės tarnybos šefo, jų spau
doje dažnai vadinamo "valdinin
ku”.

Vienos ar kitos konstituci
jos laikymosi klausimas dauge
liui mūsų atrodo tik tuščias ir 
teoratinis pasenusių rabinų gin
čas dėl vieno sakinio Talmude. 
Ir man taip atrodytų.

Bet matome, kad kai konsti
tucijas tremtyje ant popierio 
pradedi "pakeisti”, tai joks, ne 
tik draugiškas ir darnus, bet 
šiaip žmoniškas bendradarbiavi
mas pasidaro kartais neįmano
mas. Kur čia sklandžiai bendra
darbiaus "visas teisines galias” 
turintis tremtinių komitetas su 
"jokios teisinės galios neturin
čiais”, neteisėtos vyriausybės 
buvusiais valdininkais: piliečiais 
Lozoraičiu, Balučiu, Žadeikių ir 
kitais ...
(Tęsinys sekančiame numeryje)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

PRESCRII’TION SPECIALIST

6411 Suuerior Avė.
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l Tęiinyi ii pereito numerio )
Taip ištiesų svečias jam nesvetimas! 

Proiesorius Frost prisitraukia arčiau su fo
teliu. Jam pasidarė įdomu, kaip ir kokie rei
kalai jo gyvenime tiek nulėmusią apykaklę 
čia atvedė.

Ne, jo akys nemeluoja, jis nemiega. Ir 
kaip žmogus galėtų užmigti, jo padėtyje 
siduręs?

— Tu šaukeis mano pagelbos? štai 
esu čia, pasirengęs patarnauti.

__ Nekrėsk juokų, nenuduok kad
kuo nesi, — profesorius Frost numoja ran
ka.

— Ką, netiki velniu? Teologu būdamas 
turėtum tikėti. Jei manim netikėsi, niekas' 

i 

tavim nepatikės.
— Koks iš tavęs velnias! Moteriška, 

kamferu nuberta antmestinė apykaklė. Tuš
čios puikybės papuošalas. Iš mados išėjęs.

— Nori mane pamatyti man daugiau 
įprastam, bibliškam pavydale?

Svečio nugara pasišiaušia, akys spin
dėdamos mažėja, kaktoje iš po ausiu dygsta 
ragai. Uuodega raitosi, eina smaily n, plo
nėja, snukis pradeda panėšėti į ožio. Ir... O!

— Ne! Saugok Viešpatie! Verčiau lik 
lapės kailyje. — Išgąstis kausto profesorių 
Frostą.

■ — Akiniuotas tu labai gerai, rimtai at
rodai, — pastebi lapė. — Akiniai paryškina 
tavo dvasinius bruožus. Giliaprasmiai atki
lusi viršutinė lūpa, tiesumu tiesi stiproka 
nosis. Energingai suformuotas smakras, va
lios pilnas. O kokia plati kakta, kiek švento 
rūstumo tirštuose antakiuose! Nemažas be 
to esi. Galėtum būti katalikų vyskupu, Kodėl 

tiktum net inkvizitorium. i . ' •
— Tau patiktų.
— Ne, nelabai tiktum. Negali nuslėpti, 

kad žavies gražiąja lytimi. Perdaug ją mėg
sti.

— Ne gražiąją lytį bendrai, žmoną Mar- 
gretą myliu. - -

— Taip, ji verta vyro meilės. Ryžtingo 
vyro karštos, didelės meilės. Ir jo pastangų, 
ne taip sau bet kokių.

— žiūrėk, jau ketvirtus vyskupo 
kimus rengies pralaimėt.

— Ar aš laiku nekandidavau ? Gal 
no vardas neturi garso ir svorio ?

— Nepasakotum .niekų, būdamas prak
tiškos, pritaikomos teologijos žinovu! — 
Lapė atsisėda stačia ant paskutiniųjų kojų. 
Giliau' dūmą užtraukia, nuberia' lėkštukėn 
ant rūkamojo staliuko pelenius. — Juk pats 
neblogai nujauti... Ką nujauti, žinai, kad Tuščiuose parašyti. 

Visdėlto jam ir įdomu. Skubiai ištiesęs liksi kur buvęs ir po šių rinkimų. Ir dar me
luoji Margretai, ramini ją. Man daros -ne
skanų . tai matant.

— Tai ką, kaip tikras velnias nori iš
naudoti mano keblią padėtį? Nori, kad par
duočiau tau sielą? Už trumpą žemės malo- kokią skaidrios sielos mergaitę išmokyti me- 
numą amžius turėčiau .kentėt pragare.

__Man tavo sielos, Thomai, nereikia.
Pasidarė sunku 
sitenkam.

ne,

rin-

ma-

Thomui Frostui daros įdomiau, jis pa
gyvėja. Nors ir stengdamasis paslėpti au
gantį susidomėjimą, jis nejučiom tiesiai at
sisėda fotelyje, veidu arčiau į gundytoją.

— Tai ką gi darot su nusikaltėliais, Die- 
pasimetusiais vaikais?
— Paliekam jiems patiems išsiaiškinti 

Dievu, čia jau ne mūsų reikalas.
— Bet visdėlto dovanai - niekam nieku 

nepadeda t, reikalaujat atlyginimo?
— žiūrint kaip. Pareina nuo žmogaus 

padėties ir einamų pareigų. Tavo atveju tik
riau eisiamų, laukiamų pareigų.

— Įdomu.
— Būdamas vyskupu tu turėtum kas

met išvesti iš kelio po vieną žmogų. Anks
čiau nekaltą, nieku nenusidėjusį. Tai juk la
bai nedaug turint galvoje, kad Movaros vys
kupija nemaža. Nepamiršk, kiek žmonės pa
tys išveda vienas kitą iš kelio. Velnio nepra
šomi ir neprašyti. Kiek vyrų nustumia pra- 
pultin gražios moterys ar politiniai pamoks
lininkai? Kiek ne'susuka moterims dažnai r
šiaip blaivios galvos visokio madnumo ver
telgos ar smailaus žodžio menininkai, poetai, 
rašytojai?

lyje ir pelenus nuberdamas aslos kiliman. 
Nesusilaiko, kvatoja^ konsulsyviai gargaliuo
damas ir cypdamas. Kaip teologijos fakul
teto dekanas Harm kokio posėdžio metu, pri
siminęs prieš dieną nugirstą anekdotą.

— Ar Dievo nebijai? Mano žmoną pri
kelsi.

— Nebijok, mūsų niekas neišgirs, — ' 
nusišluosto velnias lapės uodega kaktoje iš- 
simušusį prakaitą.

— Tai ką, gal permažai? Nejau tai būtų 
permažai vyskupui, vyriausiam patikėtos sri
ties žmonių sielų ganytojui? Gal norėtum,, 
kad vienais metais išvesčiau iš kelio land- 
shoevdingą, laeno viršininką, o kitais patį 
bažnyčios ministerį? Trečiais, gi vėl ką, nu
sikalsdamas vyskupo augštam pašaukimui ir 
paskirčiai? Pagalvok ką katalikai pasakytų, 
išgirdę apie tokį vyskupą protestantų kraš
te.

nei

-
ranką į stalą, susigraibo akinius. Užsideda, 
'arčiau įsižiūri į svečią, dabar vėl lyg niekur 
nieko lape virtusį. Sudėjusi priešakines ko- 

s ir smakrą ant fotelio šoninės atramos, 
pė iš" savo pusės įsižiūri į Thomą Frostą. 

Taikingai, net nuoširdžiai draugiškai. Kar
tais patraukia cigaro dūmą, elegantiškai jį 
nupučią tai šonan nuo profesoriaus Frosto, 
tai augštyn, j lubas.

su vietomis pragare, rieiš-
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Šį kartą velnias nesijuokia.
— Nebijok, niekas žmonių tavęs 

neįtars. Juk su velniu turi reikalą.
— Nuo Dievo nieko nepaslėpsi.
— Taip, su Dievu gal sunkiau.
Profesorius Frost pats nori paskubinti

— Pasakoji nors ir tikrus, bet baisius reikalą, prieiti galutino aiškumo. Suneria 
daiktus. Norėčiau arčiau išgirsti, ką kon- rankas ant kelių ir klausia:
krečiai turėčiau padaryti? — Pasakyk tada pats, kokia kaina siū

lais man padėti?
Velniais paplaka uodegą, pertraukia na

gais per ūsus.'
— Tavo pagundon atvesto žmogaus nu

sikaltimas turės būti baudžiamas... ma-. 
žiausiai kalėjimu iki gyvos galvos. Nei kiek 
ne mažiau.

Profesorius Frost kąip prišąla prie fo
telio. Tokiu pat staigumu jame piesta at
sistoja gero ir doro žmogaus jausmai. Ko
kią minutę, lyg amžinatvę tyjėjęs, žadą at
gavęs. ir abiem rankom įsirėmęs fotelio nu- . 
stąto jis kietai ir lemiamai:

\—Niekadbs! Gali grįžti savo pragaran.

— Jei tik,,po vieną žmogų metams, tai, 
aįšku, turėtų būti ne taip sau koks menk
niekis. Pats supranti. Turėtų būti kas laik-

Velnias lapės pavydale vėl daugiapras
miai, cigarą įstrižai, pakreipęs, nukrato pele
nus ir vėl patraukia gilų, lėtą dūmą.

— Tai ką, turėčiau kaikokį dorai išauk
lėtą jaunuolį paraginti pavogti kaiką? Ar

luoti' mamai? . .
Velnias sprogsta juokais, dūmais už- 

springdamas. Nuryjęs ir lyg akimirksnį pa
galvojęs. plyšta iš naujo, pašokdamas fote-

— Kaip sau nori, Thomai. Norėjau kaip 
kolegai padėti.

:— Kolegai?! Aš tau parodysiu! — 
Stvertų Bibliją nuo stalo, kad joje sukaupta 
jėga velnią sutriuškintų. Jo į šventąjį Raš
tą ištiestos rankos pastyra.

Velnias lyg nieko nebūt pastebėjęs.
— Argi nesam kolegos? Abu ganom ir 

medžiojam žmonių sielas. „Tu sau, aš sau. 
Kartais vienas kitam padedam.

— Tu man dar daugiau plūsi?! — Puo
la iš naujo į Bibliją, gilioj pagarboj iš prie
šakio. Nepasiekia. Thomas Frost stemba, 
nesupranta.

— Matai, jau esi nusidėjęs, su velniu 
deryboms įsileidęs. Bet nieko, turėsi pakan
kamai laiko atgailauti. Likęs vienas, be' 
Margretos. Liksi ir be studentų. Juk pasi
darysi labai neįdomus, netekęs įkvėpimo 
šaltinio.

Profesorius Frost klausęsi. Svarsto. Jo 
galva svyra. Sunki nuo nevilties.

Ryžtingai, vyriškai atkelia galvą.
— Nieko, būsiu išrinktas vyskupu i r...be., 

tavo pagalbos. Išvystysiu visą energiją.
— Nebūsi. Liko tik dešimts dienų. Tai 

labai mažai laiko iškilti vyskupo kandidatū
rai virš visų kitų. Juk čia renka savo vys
kupą kunigai, atmink: kunigai! Juos pa— . 
kreipti vienur ar kitur, tai visai kas kita nei 
palaidą minią. 1

— Tu manai, kad tau pavyktų? — pa
stebi profesorius Frost sarkastiškai. Nusi
ima akinius pavalyti.

— Kaip 
Labai daug.

žinai, man daug

(Bus daugiu)

kas

• •

galima.
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Clevelande balsavome ir (1) prisipažinome, jog nerodome , 
tiek politinio susipratimo, kiek iš mūsų galima laukti, ir (2) pa
sisakėme, nedidele balsų dauguma, prieš dalyvavimą politinėse 
partijose. Svarbu ne tai, kad politinių partijų šalininkai pralai
mėjo __nes to galėjo laukti kiekvienas, kuris žino, kaip šiųdienis
jaunimas jas vertina, — bet tasai, palyginti, nežymus balsų skir
tumas, kuriuo pralaimėta.. Studentija, tai parodo, turi susido- 

— mėjimą politiniais dalykais, ir, atitinkamai į šį susido- 
-įSejimą prakalbėjus, jį būtų galima išnaudoti ad.majorem Lithua- 
iiiae gloriam.

Studijų dienose buvo pasiūlyti du receptai (nebūtinai vie
nas kitą išskiriu) politinį susipratimą ugdyti: dalyvauti lietuvių 
politinėje veikloje ir ją studijuoti. Kad modernus žmogus yra 
politiškai susipratęs žmogus, atrodė visiems aišku. Bet nebuvo 
aišku, ką reiškia politinis susipratimas (ar net ir pati politika), 
ir tik todėl šioji dilema iškilo.

Politika, išskyrus vienam kitam specializuotam asmeniui, 
nėra intelektualinis interesas. Ji nebūtinai yra ir tikrai neturėtų 
būti nė amatas: bendruomenės gerovė yra perdaug svarbus rei
kalas, kad jį patikėtume profesinių politinių amatininkų rankoms 
Politika yra bendruomeniško individo išėjimas j viešumą, atsa 
kymas į jos socialines problemas ir jungtinė veikla jų išspren
dimui. Politika todėl nėra nei supratimas, nei amatas, o akcija: 
laisva, visuotinė ir inteligentiška. Akcija, kurią galima būtų kiek
vienu skubos atveju mobilizuoti ir kurios rezervai todėl turėtų 
būti neprilygstamai didesni, bet lygiai gerai pasiruošę ir sąmo
ningi, kaip ir jos aktyvas. Visa- tauta turi būti, lygiai ir didžiai 
politinė; jos atstovai parlamente ir kitur turi.būti ne tie, kurie 
savyje sukaupia ir izoliuoja politinį žinojimą, bet kurie atsto
vauja politiškai susipratusios tautos plačiųjų sluogsnių politinę 
nuovoką.

Politinio žinojimo sukaupimas viename asmeny duoda po
litinį mokslininką — šaltą analitišką intelektualą. Valstybės pilie
tį duoda politinis aktyvumas, interesas, politikos meilė. Ne poli
tinių mokslininkų, bet valstybės piliečių siekiame savo politiniu 
ugdymu prisiauginti. Todėl ne studijiniai rateliai, teišugdą šaltą 
ir atitrauktinį interesą, o politinė akcija, įauginanti žmogų į poli
tiką, tegali būti kelias!, ppilifįtiškumą. Su valstybingumu reikia 
sutapti, o ne jį iš tolo ■stebėti.

Būti piliečiu, kaip ir gyventi, išmokstama begyvenant: 
imituojant ir santykiaujant su kitais. Gyventi be principų yra 
pajaco dalia. Bet principai formuojasi sykiu su gyvenimo užduočių 
išsprendimais. Pirma iškalti principus ir tik paskui bandyti juos 
pritaikyti gyvenimui — reiškia jam tuos dirbtinius (nes gyvenime 
neišsikovotus) principus primesti, jo realybę iškraipant, jo gaiva
lingąją tiesą ir pojūtį išprievartaujant. "Komunistinė santvarka” 
arba A. Maceinos "kultūrinė demokratija” yra tokių abstrakčių, 
be sąlyčio su tikrove, sudėliotų schemų primetimas gyvenimui. 
Bet pastarasis turi vien sau būdingą būdą pasijuokti iš gudres
nių už jį.

NEPRIKLAUSOMŲJŲ STUDENTU 
SUVAŽIAVIUI ARTĖJANT

Per paskutinį Amerikos lietu
vių studentų suvažiavimą Chi- 
cagoje, vienas suvažiavimo da
lyvis paprašė tuo metu prane
šimą dariusį prelegentą, kad 
jam būtu paaiškinta kas yra 
nepriklausomieji studentai. Pre
legentas, panaudodamas visus 
įmanomus išsisukinėjimo meto
dus, sugebėjo į klausimą atsa
kyti. jo neatsakydamas. Tuo vis
kas ir pasibaigė.

Vadinamieji nepriklausomi 
studentai atsirado kartu su stu
dentų sąjunga. Jie ir reiškėsi 
tiktai sąjungoje, ypač per rin
kimus, kandidatuodami atskiru 
sąrašu f • centrinius organus. 
Nors dauguma nepriklausomųjų 
ir priklausė įvairioms akademi
nėms organizacijoms, tačiau są
jungoje jie dirbo ne kaip tų 
organizacijų atstovai, bet kaip 
atskiri individai, kuriuos jungė 
bendro darbo ryšys. Jokios ofi
cialios organizacijos jie nekūrė, 

■ nes tokios ir nereikėjo,-o be. to 
vis dar buvo tikimasi, kad seno
sios akademinės organizacijos 

. įsijungs į sąjungos ir apskritai 
visos dabartinės studentijos gy
venimą ir užpildys laikinai su
sidariusią studentiško veikimo 

' per akademines, organizacijas 
tuštumą. Gaila, bet maždaug 
tokia padėtis yra ir dabar. Stu- 

„dęntų sąjungoje, kuriai priklau- 
• so apie 80 procentų, dabar studi

juojančių, aktyviai reiškiasi tik
tai dvi studentų, grupės: stu- 
denti ateitininkai ir neppkiau-

atstovauja visus tuos, kurie nė- 1 
ra studentai ateitininkai. Tačiau 1 
tie, kurie nesaisto savęs nei su ■ 
viena jau minėta grupe, yra 
nepriklausomesni už pačius ne
priklausomus, nes jie niekam 
nepriklauso. O tokių studentų ' 
sąjungoje yra gana daug.

Kyla klausimas, ar tokiai pa
dėčiai susidarius, nereiktų ne
priklausomuosius bent iš dalies 
"sūpriklausominti", įkuriant pla
čios' tautiškai liberalinės pakrai
pos akademinę organizaciją, ku
rion tilptų bent didesnioji dalis 
nepriklausomųjų ir niekam ne
priklausančių lietuvių studentų, 
šis klausimas darosi vis aktua
lesnis, atsimenant, kad paskuti
niu laiku vis daugiau ir daugiau 
kolegų iš pačių nepriklausomųjų 
tarpo pasisako už tokios minties 
įgyvendinimą. Ir kiek teko gir
dėti, per Kalėdų atostogas New 
Yorke šaukiamas pirmasis ne
priklausomųjų suvažiavimas.'

Visi turbūt sutiks, kad orga
nizuotas veikimas yra sėkmin
gesnis už neorganizuotą, Tačiau 
organizuotumas dar nėra orga- 
.nizacijos pasisekimo laidas. La
bai lengva išrinkt) centro val
dybas,' skyrių valdybas, revizi
jos komisijas ar dar ką nors pa
našaus, bet jei narių tarpe ne
bus bendro idėjinio ryšio (idė
jinio pačia plačiausia prasme, 
kad neužsigautų mūsų antiideo- 
logai, kurių antiideologiškumas 
čia ir tilptų), kuris būtų tas ne
sustojantis impulsas tikslų įgy-

O

ir garbės teismai organizacijos 
egzistencijos nepateisins. Ar 
būtų įmanoma surasti tokį bend
rą ryšį mūsų nepriklausomiems 
studentams — sunku dabar pa
sakyti. Tačiau esančioje situaci- 1 
joje bandyti galima. 1

Kaip jau minėjau, iš berods 
šešių Lietuvoje ir Vokietijoje 1 
veikusių akademinių organiza
cijų, studentų gyvenime akty- ' 
viai dalyvauja tiktai viena, ku
ri turi ryškų ideologinį atspalvį 
ir todėl visiems negali būti pri
imtina. Kitos organizacijos yra 
arba visai neaktyvios arba tiek 
mažai aktyvios, kad didesnės įta
kos nesudaro. Visai panašiai, 
kaip mūsų politinių grupių veik
loje tremtyje: du blokai, kurių 
vienas ideologiškai vieningas, 
todėl stiprus, gi kitas, suside
dąs iš kelių grupių su mažes
niais ar didesniais pažiūrų, o 
dažniausia asmeninės ambicijos 
arba praeities sąskaitų suvedi
nėjimo skirtumais, dėlto silpnas 
ir neefektyvus, šiandien studen
tai, ypač nepriklausomieji, yra 
dar per jauni turėti politinę pra
eitį, o kiek liečia ambiciją, tai 
ji daugiausiai reiškiasi per su
važiavimus ir ginčus spaudoje 
ideologiniais klausimais, šia 
prasme nepriklausomieji studen
tai yra be praeities, tikri ■dabar
ties piliečiai, iš kurių dar vis
kas gali išeiti. Sąjungoje juos 
rišo bendras darbas, bet be są
jungos juk dar yra tiek daug 
kitų bendro intereso aspektų 
(kultūrinis, politinis otc.).O be 
to ir toje pačioje sąjungoje jie 
ne amžiams pasiliks.

Įvykstantis New Yorke suva
žiavimas ir turėtų daugiausia 
laiko skirti tokio bendro inte
reso jieškojimui. Jei jį pasi- 

, seks rastį naujojo sąjūdžio atei
tis bus užtikrinta. Perdaug ne- 

’ reiktų nusiminti, jei iš pradžių 
tai sunkiai vyks. Juk tik reikia 
atsiminti, kad. dalis vadinamųjų 
nepriklausomųjų studentų už 
sąjungos ribų priklauso ar pri
klausė kitoms akademinėms or
ganizacijoms. O, be to, kai turi
ma reikalo su "nepriklauso
mais”, reikia visados tikėtis, 
kad bus nuomonių skirtumų. Ta
čiau dabar ir nuomonių skirtu
mai yra gėriau negu nieko. Jie 
bent parodys, ko dalis lietuviš
kosios studentijos nori, 
kiek tai liečia organizacinį 
dentų gyvenimą.

SKAITYTOJAMS
Pastebėjome, jog metinė Dir

vos prenumeratos kaina kai ku
riems mažiau turtingiems kole- 
goms-ėms Studentų žodį padaro 
sunkiai prieinamu. Todėl krei
pėmės į Dirvos redakcijų, ir šioji 
maloniai sutiko Studentų žo
džio skaitytojams Liet. Studentų 
Sąjungos JAV nariams padaryti 
Dirvų prieinamų už pusę kainos, 
tai yra už 2.50 dol. metams. Norį 
šia atpiginta prenumerata pasi
naudoti, prašomi rašyti, nuro
dant adresą ir prisiunčiant pre
numeratos mokestį, Studentų 
žodžio redakcijai šiuo adresu: 
Mr. R. Mieželis, Harvard Gra- 
duate School of Business Admi- 
nistration, Motris Hali B-42, 
Boston 63, Mass.

Skatiname kolegas ir koleges 
šiuo atpigintu būdu "susižieduo
ti” su studentiška spauda, kokia 
ji šiandien tėra galima.

Sž Redakcija

ypač 
stu-
J.

UŽUOMINOS

somieji. Paskutinieji, nebūtinai vendinimui; revizijos komisijos
M >
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New Yorkas šaukia ... šaukia 
New Yorko didmiestis studen
tus vėl susirinkti ir apsvarstyti 
bėgamuosius Lietuvių Studentų 
Sąjungos reikalus.

Turėsime progos išgirsti, ką 
nuvėikė per pereitus metus mū
sų skyriai ir centro valdyba. 
Pamatysime, kaip turėt:, būti 
pravestas geras skyriaus susi
rinkimas. Išgirsime mūsų ideo
loginių jaunimo atstovų pasiū
lymus studentijai ii mintis, kų 
rių jie siūlys tremtyje nepamirš
ti. Turėsime progos dalyvauti 
komisijų posėdžiuose, kuriuose 
nagrinėsime kelias didžiąsias są
jungos veiklos sritis: kaip šalpą, 
metraštį Jr informacijas. Bus 
laiko padiskutuoti, pasiginčyti ir 
vėl susitaikyti. O ir susitiksime 
visi iš visų Amerikos kampų: 
girdėt jau judant. Chicaga ir 
Bostoną, Detroitą ir Baltimorę, 
Urbaną ir Fartfordą ...

Tat kiekvienas'studentas, kas 
autobusu, kas traukiniu, kas 
lėktuvu, sukime Kalėdų atostogų 
metu į New Yorką — ten pasi
matysime sausio 2-3 dd. . r.

v

REDAKCIJAI RAŠO
Gerbiama "Stud. žodžio" Redak
cija,

pastebėjęs Jūsų redaguojama- ' 
me skyriuje žinutę, liečiančią 
mane, kurioje atspausdinti keli ' 
netikslumai, jaučiu pareigą į tai 
reaguoti.

Gal žinutė, liečianti redakci
nio kolektyvo sąstatą, buvo pa- 
.imta iš pirmo "Akademinių Pro- 
Šyaisčių” numerio, bet jau ant
rame numeryje, kuris išėjo lap
kričio mėn. 21 d., paskelbtas pil
nas kolektyvo ' sastataš. Gi ži
nutė, pasirodžiusi Jūsų skyriu
je, kuris išėjo lapkričio mėn. 26 
d., yra netiksli.

Esu dėkingas už man suteiktą 
garbę, tačiau jaučiuosi, jog nesu 
jos vertas. ,

Su .tikra pagarba
Vaclovas Kleiza

Chicago, 1953. XII. 2.
Pa t iksl’i n.i mas

"Studentų žodžio" Nr. 12 kro
nikos skyriuje minima, jog dien
raščio "Draugo” skiltyse pasi
rodančio "Akademinių Prošvais
čių” skyriaus redaktoriumi esu 
aš. Norėčiau šiuo pareikšti, kad 
šį skyrių redaguoja redakcinis 
kolektyvas, kurį sudaro kol. R: 
Mantautaitė, kol. V. P. Vygan
tas ir aš pats.

Netikslus ir faktas, jog esu 
buvęs studentų ateitininkų se
kretorius ; tokių pareigų nesu 
ėjęs.

Jaučiuosi giliai pagerbtas ži
nute, liečiančia mano korespon
dentinę veiklą, tačiau turju pa
reikšti, kad bendraisiais studen
tų klausimais nesu rašęs, nei 
davęs "Draugui” reportažų apie 
studentų suvažiavimus,^ Jeigu 
minėtos žinutės autoriuš' irian 
galėtų įrodyti savo žinutės au
tentiškumą, maloniai prašyčiau 
jo tai paskelbti.

• Vacį. Kleiza
Red. pastaba. 1952 m. rūgs. 

16 d. Draugas pranešė, jog V. 
Kleiza yra studentų ateitininkų 
centro valdybos finansų sekre
torius.

Gruodžio 5, 6 dienomis Ur-| universiteto YMCA namuose 
banos lietuviai studentai, vado- buvo suruošta lietuvių naktis, 
vaujami ryžtingosios studentų I 
sąjungos skyriaus valdybos ' 
(Germanas, Budginas, Dirvians- 
kytė) užregistravo dar vieną 
žygdarbį čia besiplečiančio lie
tuviškojo akademinio gyvenimo 
istorijoje.

Lietuviai studentai .Illinois 
universitete pradėjo reikštiš jau 
1949 metais, jų pirmąjam čia 
pradėjus studijuoti. Vėliau kas 
metai skaičius proporcingai di
dėjo, daugumai naujųjų studen
tų atvykstant iš Chicagoje esan
čio Illinois universiteto (Navy 
Pier) skyriaus, šį semestrą Ur
banoje jau virš penkiasdešimt 
lietuvių studentų. Jei jų skai
čius taip ir toliau proporcingai 
didės, už kelių metų čia turėtų 
būti apie du šimtai asmenybių, 
į kurias, pasakytų vienas Stu
dentų žodžio bendradarbis, yra 
sudėtos tautos viltys.

šitokios praeities šviesoje 
gruodžio penktą dieną 'lietuviai 
dalyvavo tarptautinėje Illinois 
uhiversiteto parodoje. Sekma
dienį, rytojaus dieną, buvo pra
vesta "lietuviška naktis”.

Tarptautinėje parodoje, įvyk
stančioje kiekvienais metais, 
lietuviai studentai dalyvauja jau 
trečias sykis. Kaip ir anksčiau, 
šį Įtaptą parodoje buvo lietu-

■ viškas ekŠpo’hatų skyrius ir pro
grama. Eęponatai, daugiausia

■ tautodailė, buvo ryškūs ir įspū-
■ dingi lietuviško liaudies meno 
i pavyzdžiai. Lietuviškoji progra

ma, kurią išpildė iš Chicagos
i atvykę ponios Sprindienės vado- 
i vaujami , Dainavos ansamblio 

tautinių šokių šokėjai, spren
džiant iš žiūrovų reagavimo, vėl 
laimėjo pirmą vietą. Be lietuvių 
parodoje dalyvavo dar apie pen
kiolika kitų tautų.

Rytojaus dieną, sekmadienį,' amerikiečių.

Susirinkusiems svečiams kolega . 
R. Babickas tarė įžanginį žodį, ] 
nušviesdamas lietuvišku o s i u s ; 
Kalėdų papročius. Po jo kalbėjo . 
V. Vygantas, supažindindamas , 
svečius su Lietuvos istorija, jos 
dabartine padėtimi ir mūsų atei
ties tikslais bei viltimis.

Meninę programą, kuri , susi
dėjo iš lietuviškų Kalėdinių gies
mių ir tautinių šokių, vėl beveik 
$ųmtinai išdildė, iš Chicagos 
atvažiavusi Dainavos ansamblio 
šokėjų grupė.

Prieš programą susirinkusieji 
turėjo progos paragauti mūsų 
tradicinių Kūčių, valgių.

Apie aštuntą valandą vakaro 
minėtą sekmadienį dar vienas 
savaitgalis pasįbaigė Urbanoje. 
Jam pasibaigus', lengviau atsi
duso skyriaus valdyba, ant ku
rios pečių, aišku, buvo užkrauta, 
daugiausia savaitgalio pasiseki
mo atsakomybės. Atsiduso ir to
kie individai, kaip R. Babickas, 
A. Dundzjla, J. Skaudytė, N. 
Velžaitė, S. Zubkus ir kt., be 
kurių pagalbos net ir ryžtingą
ją) valdybai būtų labai sunkiai 
ėjėsi.

Pirmadienį rytą jau buvo ga
lima išgirsti pirmuosius komen
tarus apie lietuvių pasirodymus. 
Vienas kinietis daktaras vienam 
iš mūsiškių, kuris taip pat greit 
mano pasidaryti daktaru, susi
graudinęs’prisipažino, kad jam 
lietuvaitės šokėjos daug geriau 
patikusios už jo tautietes šokė
jas, taip pat dalyvavusius tarp
tautinės parodos programoje. 
Buvo ir daugiau komentaru bei 

1 "prisipažinimų", kurie tik dar 
kartą įrodė, kad svarbiausias sa
vaitgalio tikslas buvo atsiektas. 
Lietuva ir jos dabartinė tragiš
ka padėtis buvo sėkmingąi pri
minta šimtams svetimtaučių bei 

J. š.
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Seniausias ir gražiausiai iliuA 
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• Trečiasis Lietuvių Studentų 
Sąjungos JAV visuotinis suva
žiavimas šaukiamas 1954 m. sau
sio mėn. 2 ir 3 d.d. New Yorke. 
Dalyvių registracija pradedama 
sausio 2 d. 9 vai. rytą Angelų 
Karalienės Parapijos salėje 
(South 4th St. & Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.). Suvažiavimo 
rengimo komisiją sudaro: A. 
Petrikas — pirmininkas, R. Ke- 
žys — informacija, G. Mačiū- 
naitė ir J. Bilėnas '•— nakvynės, 
J. Ulėnas — registracija, K. 
Kudžma, E. Kaminskas, V. Ste
ponavičius ir R. Kontrimas — 
meno vakaras, G. Zauniūtė — 
CV ryšininkas.

Suvažiavimo dalyvaujantieji 
prašomi iki gruodžio 20 d. re
gistruotis pas J. Ulėną (31o El- 
dert St., Brooklyn 27, N. Y.), 
pranešant ar turi nakvynę. Ne
turintiems nakvynė bus parū
pintą pas New Yorko studentus.

• "šviesos” Sambūrio New 
Yorko skyrius rengia nuotaikin
gą Naujų Metų sutikimą gražio
je Grand Paradise salėje. Jame 
dalyvauti kviečiami ir visi stu
dentai, atvykstą į suvažiavimą, 
"šviesos" Sambūris j savo ren
giamus vakarus visuomet dtioda 
studentams nuolaidą.

. • Algimantas Kėželis, Chica- 
gos Lietuvių Studentų Draugi
jos pirmininkas buvo Visuotinio 
Amerikos Liątuvių Kongreso 
prezidiumo narys.

• Kalėdų Eglutės metu Chį- 
cagoje studentėš skautes rengia

vaidinimą- vaikams "Roželė pas : 
nykštukus”.

• Pranas GrušaUskas gavo ’ 
matematikos magistro laipsnį 
Syracuse universitete.

• E. Marijošiūtė surežisavo 
.scenos veikalą "Kalėdų dovana" 
Nekalto Prasidėjimo lietuvaičių 
seserų Putname auklėtinių va
kare.

• Nepriklausomųjų studentų 
suvažiavimas įvyks New Yorke, 
Baltic Freedom House, gruodžio 
31 d., prieš pat visuotinį stu
dentų suvažiavimą. Konferenci
joje dalyvavimas laisvas, laukią-, 
ma atstovų iš Urbanos, Chica
gos, Clevelando, Bostono, Wor- 
cesterio, Philadelphijos ir kitur. 
Pranešimus skaityti pakviesti J. 
Bilėnas (iki šiol nepriklausomų* 
jų studentų ryšininkas) ir Vyt. 
Kavolis; trumpai aktualiais 
klausimais kalbės R. Mieželis,, A. 
Petrikas, J. Šmulkštys ir kt. Su- 
intesuotieji prašomi iš anksto 
rašyti J. Bilėnui, 105 Cook St., 
Brooklyn 6, N.. Y. .

• Studentai ateitininkai Ka
lėdų atostogų metu rengia stu
dijų dienas Chicagoje ir New 
Yorke. Buvo paskelbę visiems 
savo nariams konkursą tema 
"Kokiu būdu aš" išliksiu lietu
viu?” "

• I; Gotceitaitė iš Toronto yra 
1 Kanados at-kų CV. iždininkė ir 
1 atstovė studentų reikalams. •

• Studijų dienose Clevelande, 
• ląpkr. 27-28 d.d. pięmininkavo 
i Ž. Rekašius Tr P..Zaranka, abu

iš Detroito, sekretoriavo G. Ma- 
celytė (anksčiau studijavusi 
New Yorke) ir L. širmitlytė 
(Chicaga). Rezoliucijų komisL 
ją, kuri visų susirinkusių dide-^| 
liam džiaugsmui neparuošė neiWP 
vienos rezoliucijos, sudarė A. 
Barzdukas (Clevelandas), B. 
Mačiuika (Chicaga) ir R. Mie
želis (Bostonas). Paskaitas skai
tė p. A. Augustinavičlenė (Cle
velando Liet. Kultūros Fondo 
pirmininkė), A. Sužiedėlis (Wa- 
shington, D. C.). Vyt. Kavolis 
(Cambridge, Mass.), ir per iš
kilmingą uždaromąjį aktą Ju
lius Smetona. Politiniuose deba
tuose, moderuojant VI. Giliui 
(Clevelandas), dalyvavo A. 
Barzdukas, K. Keblinskas 
(Brockton, Mass.), R. Mieželis 
ir Z. Rekašius. Diskusijų* metu 
paaiškėjo, jog A. Barzdukas, sa
vo partnerio "išduotas”, pasili
ko vienintelis ginti studento po
litinio susipratimo... Kultūri
niuose debatuose dalyvavo K. 
Ostrauskas (Phiiadelphia) ir B. 
Mačiuika. Be pačių lektorių, dis
kusijose aktyviau dalyvavo S. 
šimoliūnas, P. Joga, P. Zaranka, 
G. Zauniūtė, Iljasevičius, Race- 
vičiūtė ir eilė kitų. Sąjungos 
centro valdyba turėjo bendą pa
sitarimą su. skyrių valdybomis; 
jame, pirmininkaujant CV se
kretoriui R. Mieželiui, dalyvavo 
keliolika asmenų. Suvažiavimas 
užbaigtas iškilmingu aktu, kurio 
metu ilgesnę prakalbą laikė J. 
Smetona, sveikino įvairių orga
nizacijų atstovai, o meninę dalį 
išpildė patys studentai: K. Os
trauskas skaitė Chicagoje sta
tomos "Kanarėlės” ištrauką, K. 
Keblinskas paskaitė feljetoną, 
P. Zaranka ir Clevelando stu
denčių trio (R. Babickui iš Ur
banos akompanuojant) dainavo, 
o'<A. 'Sužiedėlis deklanjavo links
mų eilėraščių. Konferansavo VI. 
Gilys. — Diskusijose po suva
žiavimo paaiškėjo, kad aktualių 
minčių turi ir tie, kurie kažkodėl 
viešai neprabyla (n).

• Amerikos Lietuvių Kongre
se Chicagoje Lietuvių Studentų 
Sąjungą JAV įgalioti atstova
vo: E. Zabarskas, B. Juodelis, . 
A. Kėželis, V. Gylys ir V. Vy
gantas. Sąjunga Lietuvos lais
vinimo reikalams paaukojo sim
bolinę auką.

• LSS JAV New Yorko Sky
rius gruodžio 6 d. turėjo susi
rinkimą". Pirmininkavo R. Rė
žys. Buvo įteikta skyriaus reng
to konkurso tema "Kuo aš ga
lėčiau prisidėti savo profesijo
je prie Lietuvos atstatymo" tre
čioji premija ($20) Jonui Bilė
nui. Platesnės diskusijos . įvyko 
dėl ruošiamo visuotino suvažia
vimo dienotvarkės New Yorke. 
Skyrius priėmė nutarimą, kad 
būtų pasveikintas kong. Kerste- 
nas ir užklaustas, kaip lietuvių 
studentai galėtų prisidėti prie j° AA 
vedamos bylos.

• Saulius šimoliūnas, Dctroi- 
to skyriaus įsteigėjas ir ilgame- 
tis valdybos narys, baigė Wayne 
universitetą ir gavo filosofijos > 
bakalauro laipsnį. S. Šimoliūnas"' 
veiklus lietuvių bendruomenės
bei studentų amerikiečių tarpe; ;

• Hartfordo skyrius lapkričio 
21 d. surengė tradicinį Initium 
Semestri. Studentiška progra
ma buvo atlikta skyriaus jėgo
mis.

• Los Angeles Skyrius savo į
nariams pradėjo leisti informa-^A| I JL 
cinį biuletenį'. Vadovaujama^dBI f 
energingos valdybos, ' skyrius’^ ** 
šiemet išvystė tikrai, gražią
veiklą; numatoma surengti. Ne
priklausomybės šventės minėji
mą, Kalėdų eglutę, Naujų Metų

. . * ■ ■ ■ ■--> ■ - -

sutikimą.ir p. J. Norem paskai- 
(Perkelta i 5-tą puaL)
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PUBLIC PROPERTIES DEPT.
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JOHN J. MAHON
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programos bus šokiai ir 
bufetas.

Mokyklos Vedėjas ir 
Tėvų Komitetas

• 1 quart Covered Sauco Pan
• '3 quart Covered Sauco Paa
• 8 inch Covered Skillct and

Egg Poachcr Inaet
• 10 inch Covered Skillct
• 1quart Doublo Boiler
• Special Deluse Hanging Rack

GEORGE V.

Look at the vereatilo Revcre Ware utcnsile 
you’ll get. •. and there’s NO FINER GIFT 
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VISAI SLAPTAI..
likti? Amerikoje, .o lietuviai! 
Kalbamės savo tarpe tik lietu- : 
viškai, vaikus tiesiog lupame, 
kai tie angliškai sušneka. O pa- ; 
sižiūrėk į mūsų kambarius: čia 
vytis, čia koplytėlė, čia čiurlio- 
niai, čia Šimoniai, audiniai ir 
rankdarbiai; albumas ir kitokį 
spaudiniai. Mes tiesiog šaipomės 
ir iš savęs ir iš Amerikos. Jeigu 
jau Amerikoje liekam, tai ir bū
kim amerikonai. O kai liksim 
šitoki — pusiau skusti, pusiau 
pešti — tai nei mes patys ką 
laimėsim, nei mūsų vaikai atei
tim nesidžiaugs. Apsivalykftn, 
Andriau, nuo šitų liekanų, o 
švenčių laikas — pats geriau
sias laikas.

Tautiniui šita mintis atrodė 
ir dora ir išganinga. Teisybę 
sakant,. nei ne nauja. Jau ne 
sykį ji baladojos po jo galvą, 
tik vis žmonos bijoję žodžiais 
pasakyti. O čia ji pati pasakė. 
Tai, ko geriau ir bereikia!

Sutarė veikti tuojau pat. 
Vaikų daugiau neleisti į lietu
viškas pamokas, nedrausti jiems 
kalbėtis angliškai, ne, ne tik ne
drausti, bet dar ir liepti. Patys 
savo tarpe ir su vaikais mėgins 
irgi angliškai kalbėtis, bet kur 
dar klius, tuo tarpu nevengs ir 
lietuviško žodžio. '

Kitą vakarą Tautiniai grįžo 
iš miesto stambiais ryšuliais ap
sikrovę ir, nieko nelaukę, grie
bėsi keisti kambarių dekoraci
jas.

žvelgdama paskutinį kartą į 
tą visą tautiškumo parodą, Tau- 
tinienė atsiminė su kokiais sen
timentais juodu rankiojo šituos 
eksponatus pas visokius stovyk
lų drožėjus, siuvinėtojas ir au
dėjas, ir su kokiu rūpestingumu 
tempė juos į šitą pusę Atlanto.

— Kol šita vytis ant mano 
sienos kabos, tol mano namai 
bus man Lietuva, kad ir buš- 
mėnų žemės pačiam vidury — 
deklamavo susijaudinęs ir iš
kilmingai Andrius Tautinis.' 

Dieve, tu mano! šitokia kop
lytėlė! Į ją žiūrėdama, aš jau
siuos lyg savo pačios tėvų kie
me ar sode stovėčiau, — šluos- 

? j tesi ašaras drožėjo darbą išsi- 
nešdama Tautinienė.

Taip ir panašiai buvo sakyta 
įsigyjant kiekvieną daiktą, ku
ris dabar čia buvo. Ar gulėjo 
ant staliuko, ant spintos ar ant 
sofos, kabojo ant sienos ar ty
sojo patiestas ant kokio baldo. 
Prisiminus anuos sentimentalius 
žodžius ir ašaras, Tautinienę da
bar ėmė lyg kažkoks juokas, lyg 
kažkokia gėda.

Buvo daug pasitarimų ir de
rinimo, kol vytį pakeitė juodu 
tušu padarytas šunies kontūras, 
koplytėlę — misinginis kryžius, 
šienpjovį bernelį — stiklinis, 
įvairių spalvų kinietis, kol visur 
tviskėjo variu, šilku ir politū- 
rais.

Kai perdekoravimą baigus, 
Tautinis ^norėjo atsitraukti at
bulas ir iš atokiau žvilgterėti 
į naują apvalyto buto vaizdą, 
jis vos vos neapvirto augŠtiel- 
ninkas, užsirioglinęs ant vidury 
aslos pastatytos dėžės. Atsisu
kęs jis pamatė tarp įvairiai su
verstų daiktų Vyčio kardą, ber
nelio dalgį ir Maironį su knyga.

— Na, o kur dėsim šitą... 
šitas patriotizmo liekanas?

Ir juodu sustojo ties dėže, 
lyg kapuos ties duobe su įleistu 
karętu, tuščiais veidais ir tuš
čiom akim, į klausimą atsakymo 
jieškodąmi. V. Medinis

APSIVALYMAS
Dorų žmonių nėra daug. Bet 

jų daug ir nereikia. Gyvena, 
ana, koks Andrius Tautinis apy
linkėje (supraskit, lietuviškoje 
apylinkėje) su žmona ir pora 
vaikų, pats doras ir šeima dora, 
tai jau nei permažai, nei per
daug, tiek ir tereikia. Antra ar, 
apsaugok Viešpatie, ir trečia 
dora šeima būtų jau nebepake
liama doros infliacija. Bet vie
nos doros šeimos ir reikia ir ne 
perdaug.

Ji lyg koks stuobris lygiuos 
tuščiuos laukuos. Dorovės lau
kuos. Nuklys, nuklys žmogus, 
tai perdaug numaukdamas, tai 
su mergina nei šį, nei tą prasi
dėjęs, tai geram draugui šeimos 
prieaugliu pasirūpinęs, bet ma
to stulpas stovi, tai žino, kur 
pradžia buvo ir kur grįžti reikia. 
Paskui, žinoma, vėl nuklysta, 
bet ir tai ne visai velniop, bet 
laikinai ir sugrjžtinai, lyg gera 
virve pririštas prie ano dorovės 
stulpo.

— Mes dori žmonės, — sako 
su šiuo ar anuo susitikus Tauti
nienė. Bet ir nesigiria. Taip ir 
yra.

Pareina juodu iš darbo, pa
reina vaikai iš mokyklos ir nei
na niekur. Nieko neapšneka. 
Niekam nieko neduoda, bet iš 
nieko ir neprašo. Pasakė žodį, 
tai jo ir laikysis. Jeigu taip 
reiks — pakeis j geresnį, bet 
tada jau šito laikysis. Ne taip, 
kaip visi kiti: čia taip, čia vėl 
ne.

Tautiniai pirmieji į Ameriką 
pasijudino. Bet tuos, kurie išly
dėdami verkė iš pavydo, juodu 
abudu lyg susitarę ramino:

— Neverkit, susitiksim. Va
žiuojam dabar į Ameriką, ko 
tupėsi šitoje stovykloje! Bet pa
šauks Lietuva — tą pačią (valan
dą rūksim namo. Kovoti, dirbti, 
statyti.

Amerikoje gal kas ir ne taip, 
gal truputį reikėtų kitaip, bet 
pinigas geras. Puikus pinigas. 
Kai žiūri pro pinigą, visa Ame
rika gera. Gera ir Lietuva. Gera 
mintis ir grįžti. Bet čia žinai ką 
turi, o ką ten gausi — nežinai. 

„O ką žinai — geriau, negu ko 
, nežinai. Tai Amerikoje geriau, 

negu Lietuvoje, tai likti geriau, 
negu grįžti.

— Mes dori lietuviai, — dėstė 
jau geresnį žodį Tautinienė, — 
mes negrįšim į Lietuvą. Juk visi 
negrįš. Reikės ir čia šį ir tą, 
daryti, šiaip ir taip lietuvybę 
gelbėti. Reikės darbo ir aukų.' 
Tai kiti tegul grįš, mes pasiau- 
kosim.

Mintis aukotis buvo jau įsi
siurbus j Tautinių veidus ir kū
nus. Rimti ir sulinkę ėjo juodu 
į darbą, nešė namo čekius, pir
kosi namus ir tvarkė, dažė, lopė 
ir brūžavo. Apsitvarkius, apsi
kamšius, vėl galvos pradėjo min
tis daryti, doras mintis ir rei
kalingas.

— Klausyk, Andriau, — sako 
žmona, kiek atsipūtus, — o ar 
tu manai, kad taip gerai?

:— Kas, ar taip gerai?
— Na,' štai, kas. Sakom į Lie

tuvą negrįšim, Amerikoje lik
sim. O ar toki mes čia galim

LIETUVOS 
ISTORIJĄ?

ši knyga tik dabar pasirodė 
iš spaudos. Parašė' ją istorikė 
ir pedagogė Dr. V. Sruogienė, 
išleido Knygų Leidykla TERRA.
Ji įdomi, populjari, paveiksluo-i 
ta, apžvelgianti mūsų krašto 
praeitį nuo priešistorinių laikų 
iki mūsų dienų.

200 psl., didelis formatas, 
įrišta į kietus viršelius. Kaina 
— 3 dol.

Užsisakantiems didės n i a i s 
kiekiais — žymi nuolaida.

Užsakymams ir pinigams siųs- 
‘ti adresas; ~

TERRA, 
748 W. 33rdSL, 
Chicago 16, III.

» *
AKADEMINIAME PASAULYJE

pasaulyje studijuoja arti 800 
liet, studentų.

• Kanadoje šiuo metu studi
juoja apie 80 liet..studentų, iš 
jų 38 Toronto universitete. Ak
tyvesnis studentų gyvenimas — 
Toronto univ. ir Londono (Ont.) 
univ., į veiklų ima įsijungti Mon- 
trealio ir kitų universitetų liet, 
studentai. Kanados Liet. Stu
dentų Sąjungai pirmininkauja 
G. šernas (25 Triller Avė., To
ronto, Ont.), sekretoriauja K. 
Astravas.

• Australijoje studijuoja 46 
liet, studentai: Adelaidėj — 22, 
Melbourne 13 ir Sydnėjuj 11. 
Humanitarinius mokslus studi
juoja 6, teisę —^-1, medicinų — 
9, gamtos mokslus — 3, odon
tologiją — 1, fizioterapiją — 1, 
ekonomiką — 2, architektūrą — 
4, techniką — 17, soc. mokslus 
— 1, mokytojų seminarijoje — 
1, Proporcingai liet, studentai 
gausesni už australus ir žymiai 
gausesni už studentus Nepr. 
Lietuvoje. Visuose trijuose mie
stuose veikia Australijos Liet. 
Studentų S-gos skyriai. 4 stu
dentai šiemet studijas baigė.

(Atkelta iš 4-to pusi.) ]
tų. Lapkričio 14 d. tūrėjo susi- j 
rinkimų, kuriame buv. Vilniaus 
Universiteto Rektorius prof. M. 
Biržiška skaitė paskaitų apie ' 
Vilniaus Universitetų, iškelda- ' 
mas daug niekur neužrašytų > 
faktų. Ši paskaita yrž pirmoji , 
iš paskaitų ciklo, kurias Los , 
Angeles skyrius numato ateity
je surengti. Po paskaitos buvo , 
parodytos dvi kultūrinės filmoš , 
ir susirinkimas užbaigtas vaišė
mis ir šokiais. '

• Bostono skyrius išrinko nau
jų valdybų, susidenčių iš pirm. 
T. Naginionio, vicepirm. A. Ba
nevičiaus ir sekr. I. Jurgelevi
čiūtės. Skyrius ruošiasi visuo
tino Sųjungos suvažiavimo metu 
New Yorke pravesti pavyzdinį 
skyriaus susirinkimų.

• Jonas Lanskoronskis baigė 
Belgijoje Solvay institutų ir ga
vo komercijos inžinieriaus dip
lomų.

• V. Urbonavičius, Wilson Jr. 
College Chicagoje studentas, 
pirmauja toje kolegijoje vyks
tančiame šachmatų turnyre.

• Illinois Universiteto Chica- 
gos skyriaus tinklinio turnyrų 
laimėjo lietuvių ”Lituanicos” ko
manda, baigmėje įveikdama lat
vius studentus.

• LSS JAV Worcesterio sky
riaus valdybų šiais metais suda
ro J. Staričenka (pirm.), L. An- 
cevičius, I. Anėevičiūtė.

• Chicagos apylinkių univer
sitetų moterų tinklinio koman
dų turnyre už Illinois universi
tetų žaidė šios lietuvės studen
tės : L. Betkauskaitė, V. Gaš
kaitė, I. Pakštaitė ir J. šoliū- 
naitė.

• Ed. Zabarskas, buvęs Chi
cagos Studentų Draugijos pirm., 
išrinktas Stud. Skautų Korp! 
"Vyties” Chicagos skyriaus val
dybos pirmininku. Valdybos na
riais dar išrinkti Vyt. Černius, 
G. Valantinas, J. Ivanauskas, A. 
Bokas.

• Studentams Remti Fondo 
stipendijas, Studentų S-gos CV 
rekomendavus tris kandidatus 
(jų tiek ir tebuvo), šį rudenį 
gavo K. Garmūtė iš Chicagos ir 
Vyt. Petrauskas iš Urbanos. 
Vienok "Draugas” (lap. 21 d.) 
vis dar skelbia, kad ”L.S.'S-gos 
šelpimo fondas dar nespėjo pa
sireikšti ...”

• Lietuviai studentai Ameri
koje. Pusiau oficialios ameri-

, kiečių statistikos rodo, -jog Ame- 
kos universitetuose yra studija
vę lietuviai studentai tokiais 
skaičiais (neskaitoma lietuvių 
kilmės ar Lietuvoje gimusių 
Amerikos' piliečių ar rezidentų, 
nei D.P.): 1922/23 m. — 16, 
1923/24 m. — 4, 1930/31 m. — 

, 50, 1936/37 m. — 11, 1939/40
■ m. — 9, 1944/45 m. — 11, 1945/
• 46 m. — 12, 1946/47 m. _ 9, 

1947/48 m. — 10, 1948/49 m.
, — 12, 1949/50 m. — 46, 1950/51
• m. 80, 1951/52 m. — 65 šios 
i statistikos leidžia spėti, kad pvz. 
, 1950-51 m. dar buvo 80 lietuvių
• studentų, kurie nebuvo išsiėmę 
r pirmųjų popierių arba dėl kitų
• priežasčių nebuvo klasifikuoti,
■ kaip "busimieji amerikiečiai”. 

1951-52 m. jų skaičius sumažėjo 
iki 65. Lietuvių Studentų Sąjun
ga JAV šiuo metu turi apie 530 
narių, o iš viso lietuvių studen
tų Amerikoje skaičius siektų 
nemažiau kaip 600 (1951 m. lie
pos mėn. LSS JAV priklausė 
195 studentai, 1952 Jh. liepos 
mėn. — 260). Iš viso laisvajame

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

CAMPBELL MARBLE & 

TILE COMPANY

DETROITE KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Pranešama visuomenės žiniai, 
kad Detroito Lietuvių šeštadie
ninė Mokykla, prie šv. Ahtano 
parapijos, rengia lietuvių ’ vai
kams Kalėdų egglutę. Parengi
mas įvyks gruodžio mėn. 26 d. 
6 vai. vakare buvusioje lietuvių 
svetainėje W. Vernor Hwy. prie 
25-tos g-vės. Atvyks Kalėdų Se
nelis, kuris apdovanos vaikučius. 
Dovanas paruošia tėvai ir įtei
kia Vlado Kukučionio laiKi-odžių 
parduotuvėje arba tą pačią dieną 
salės prieangyje Tėvų Komiteto 
nariams.

Kalėdų Eglutės programoje 
dalyvauja šeštadieninės Mokyk
los mokiniai.

Po 
veiks

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends 
Fdr a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday . .

MIRĖ J. UNGURAITIS
Collinsville, III., eidamas 80 

metus mirė Juozas Uunguraitis, 
kilęs iš Barzdų parap., šakių 
apskr. Clevelande paliko seserį 
M. Vester.

D I R E C T O R 

JOHN J LOCUOCO

BEST WISHES 
To My Many Friends 

For a Pleasant Holiday
Best Wishes To Our Friends and Patrons 

for a Pleasant Holiday

SPEER'S LEADER DRUG
PRESCRIPT1ON SPECIALISTS

Corner 93rd and St. Clair Avenue

LAIKO TAUPYMAS — KURO SAUGOJIMAS

WARE

KEVEKE
WAKE *

6 gražūs indai skirtingiems virimams naudojami, skoningai 
įrišti dovanoms.

šie nikeliniai variniais dugnais puodai yra ypatingai reikalingi' 
šeimoms, ypač kurios mėgsta gerai ir sveikai valgyti.

Ir jūs būsit tikrai nustebinti sutaupymu kuro, laiko ir 
energijos maistą paruošiant per vieną mėnesį. Visa paslaptis 

greito virimo yra variniam dugne, kuris sutrumpina 
virimo laiką.

Tad nelauk, įsigyk tuojau šį setą prieinamą jūsų piniginei. 
Gali pasinaudoti mūsų išsimokėjimu planu, jei nori.

Atmink, kad Revere Ware tarnaus tau visam gyvenimui, 
įsigyk juos tuojau kaip kad dauguma amerikiečių jau turi 

ATEIK RYTOJ!

Furniture



D I R V A 1953 m. gruodžio 24 d. * Nr. 52

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

Geras darbas ■ gražūs vaisiai
(Pijaus J. Žiūrio 60 metų minėjimo atgarsiai)

LIETUVOS 
TIK D A B A 
I Š K E LT A

B Y L A 
R

giniai įtarimai sovietų atstovui 
Višinskiui, žvėriškų darbų vyk
dytojui Pabaltijo kraštuose. Jei 
Višinskis ir sovietai norėjo už
siginti, Lodge turėjo ką paro
dyti.

Ambasadoriaus Lodge sekre
torius parašė tuo klausimu ilgą 
laišką, sakydamas, kad yra pra
šytas ambasadoriaus taip pada
ryti, išdėstant, kad deda visas 
pastangas sovietus apkaltinti už 
žvėriškumus pavergtuose kraš
tuose.

Bet ką gero atneš Kersteno 
tyrinėjimai, be moralinės nau
dos, jeigu Amerika ir toliau tu
pinės apie Malenkovą ir tikrins 
pasauliui, kad Amerika niekad 
pirmutinė Rusijos nepuls?...

pasidarė Rusijos tal- 
viskas nutilo. Tada 
agentai ir Amerikos 

dalis stengėsi įtikinti,

Kongreso atstovas Kersten 
(respublikonas iš \Visconsin; iš 
ten kilęs ir senatorius McCarthy, 
tyrinėjąs komunistų veiklą ir 
įtaką Amerikos valdžioje), va
dovaująs Atstovų Rūmų Komi
sijai, tiriančiai Pabaltijo kraštų 
užgrobimą, plačiai apklausinė- 
jąs lietuvius liudininkus, dau
giausia paskleidė Amerikoje ži
nių apie sovietų okupaciją ir 
žiaurumus Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.

šia. proga reikia pasakyti, kad 
Lietuvai ir- -jos kaimynėms ta
pus sovietų .agresijos auka, pra
džioje Amerikoje apie tai buvo 
kiek rašyta, bet kai 1941 metais 
Amerika 
kininkė, 
Maskvos 
spaudos
kad Lietuva buvusi Hitlerio są
jungininkė — tas atitiko Krem
liaus planui, stengiantis nuslo
pinti amerikiečių galvojimą, kad 
Rusija pavergė mažas šalis, nors 
Valstybės Departamentas po 
1940 birželio 5 agresijos ir pa
skelbė nepripažįstąs Lietuvos ir 
jos kaimynių okupacijos.

Po to atėjo laikai, kada 1944 
metais bolševikams stumiant 
vokiečius atgal ir išnaujo Lietu
vą okupavus, amerikiečiai kariai 
ir valdininkai Europoje stengė
si įtikinti tremtyje atsiradusius 
lietuvius, kad "rusai yra mūsų 
draugai, geri žmonės”, ir vertė 
grįžti tremtinius atgal..

Tada komunistai buvo įsibro
vę ir užviešpatavę valdžios įstai
gas, universitetus, mokyklas. 
Kongresas pravedė nuostatą, 
kad negalima nieko pavadinti 
komunistu (žydu ir negru). Vie-» 
šai pavadintas gali tave traukti 
teismo atsakomybėn. Jie taip ir 
darė. Ir prieš juos kovoti pasi
darė sunku, kol nepaaiškėjo 
Kremliaus grobimai.

Tuo laikotarpiu jokios jėgos 
nebūtų pasiekusios Kongrese, 
kad būtų paskirta komisija ty
rinėti Lietuvos ir jos kaimynių 
pavergimo bylą.

Kada pradėta komunistus si
joti iš valdžios, sodinti už pra
sikaltimus kalėjiman ir porą net 
mirtimi nubausti, o ypač kai 
amerikiečiai spėjo pamatyti ir 
patirti Korėjoje komunistų žiau
rumus, sulaukėm Kersteno ko
misijos.

Esu seniau minėjęs, net da
bartinis Valstybės Sekretorius 
Dulles, prieš kelis metus, taiky
damasis valstybės sekretoriaus 
vietai, jeigu New Yorko guber
natorius Deivey būtų išrinktas 
prezidentu, galvojo labai keis
tai: jis spaudai pasakė, kad Lie
tuva ir jos kaimynės esą iš se
nos -Rusijos atplėštos, pirmo pa
saulinio karo išdavoje įkurtos 
respublikos. Tada rašiau Dullei 
pastabą, suteikdamas istorinius 
faktus. Jis atsakė bandydamas 
teisintis ir aiškinti, kad jis ne 
taip galvojęs, kada spaudai savo 
pareiškimą daręs.

Dabar, kai šį rudenį iškelta 
Kongrese ir JT susirinkime ko
munistų žiaurumai su pietinės 
Korėjos žmonėmis ir su ameri
kiečių kariais, pasiunčiau JAV 
ambasadoriui Lodge- UN įstai
gon, tremtyje išleistą knygelę 
"Raudonoji žvaigždė”. Joje ko
munistų nukankintų Lietuvos 
žmonių vaizdai, labai panašūs 
pačių amerikiečių iškeltų žiau
rumų Korėjoje vaizdams. Gi 
Lietuvoje tas-įvyko jau prieš 10 
metų, apie ką pasaulis ir pati 
Amerika nenorėjo girdėti, kai 
į vakąrus atbėgę Lietuvos, trem
tiniai bandė tai aiškinti. •

Kongresmanas Kersten savu 
keliu surinko žinias apie Lietu
vą, tačiau vargu kas buvo anks
čiau pasiuntęs tas žinias amba
sadoriui Lodge, kada JT kilo pa
tys karščiausi ginčai ir tiesio-

AVIACIJOS 50 
METŲ SUKAKTIS

1953 metai Amerikoje buvo 
skirti 50 metų moderninės avia
cijos atžymėjimui. Gruodžio 17 
buvo pati didžioji diena-, nes tą 
dieną du jauni Amerikos pilie
čiai, Ohio miesto Dayton gyven
tojai, broliai Wilbur ir Orvville 
Wright, pasekdami kitus mechar 
nikus, bandančius padaryti mo
toru varomus vežimus, kurie iš
sivystė į moderniškus automobi
lius, darė bandymus skristi oru 
jėga varomu, rankom padarytu 
ir sunkesnių už orą lėktuvu.

Per šimtmečius, nuo mitolo
ginių Daedalo ir Ikaro laikų, ka
da tėvas ir sūnus, pasidirbę 
sparnus, iš Graikijos išskridę 
Italijon, Ikaras nukritęs ir žuvęs 
jūroje, tik tėvas vienas nuskri
dęs į Italiją ir paskiau Siciliją, 
žmonija nuo tų laikų darė viso
kiausius bandymus skraidyti 
oru.

Pasirodė dujomis keliami į 
orą cepelinai ir balionai, ir sun
kesni už orą aeroplanai, brolių 
Wright padaras. Jiedu, tiesa, 
nepermatė kokia ateitis aeroi- 
planų laukia, kada darė savo 
bandymus prie Kitty Hawk, 
North Carolina valstybėje, kur 
žiemos metu, gruodžio 17 d., 
nebuvo sniego, nes ten skaitosi 
pietų kraštas. Jiedu pakilę ore 
išbuvo tik 1 sekundžių. Jų lėk
tuvas atsimušė į kopą ir tuo 
skridimas baigėsi. Bet tos 12 
sekundžių pakeitė viso pasaulio 
susisiekimo būdus. Ir tiedu bro
liai, ir kiti visi skraidyti pasi
ryžę, pradėjo daryti tolimesnius 
bandymus ir gerinimus. Ir štai, 
po 12“metų, lėktuvai jau buvo 
pavartoti kaip dalis kariavimo 
priemonių Pirmam pasaulinia
me kare.

Wilbur mirė 1912 metais, gi'įdomiai j tautiniais motyvais 
Orville, ilgai gyvendamas, dar iuost0 įkomponuoti Clevelando

žmogus, kuris visą gyvenimą Tamstos, brangus Jubiliate, pa- 
triūsia savo, tautiečių ir tautos tįyrę. Kiek valandų yra mano 
garbei bei gerovei, sulaukęs ži-Ji? "....
lo plauko su pasitenkinimu gali 
žvelgti į praeitį ir pasidžiaugti 
gražaus darbo vaisiais.

Neseniai
gerbė vieną tokį asmenį, kuris įVf1.’ ^Igus metus nešti šviesos 
savo . ilgo gyvenimo geriausias 
Jėgas paskyrė tautos garbei ir 
gerovei. Tuo asmeniu buvo Pi
jus J. žiūrys tada, minėjęs sa
vo amžiaus 60-tą gimtadienį.

Ta proga P. J. žiūrio bičiuliai, 
suruošė jubiliatui kuklias iškil
mes, kuriose, nors tai ir buvo 
uždaro pobūdžio, dalyvavo per 
80 asmenų. Tai buvo jubiliato 
jaunų dienų bičiuliai ir lietu
viško darbo bendradarbiai arba 
talkininkai. Tarp jųjų taip pat mus ir geriausius linkėjimus, 
buvo ir gražus būrys naujųjų 
ateivių —• tremtinių, kuriuos P. 
J. žiūrio duosni ranka bei tėviš
ka globą atvedė į šį kraštą.

Ta proga jubiliatas gavo daug 
daugiau nuoširdžių sveikinimų. 
Tie sveikinimai tebeplaukia dar 
ir šiandien. Jubiliatą sveikino ir 
tebesveikina žmonės ir iš ana
pus Atlanto, iš Vakarų Euro
pos kraštų, kur kietas tremties 
dienas gyvena dar tūkstančiai 
mūsų tautiečių.

Iš sveikinimų dvelkia nuošir
dus draugiškumas bei pagarba 
jubiliatui už jo ilgų metų darbą 
savo tautos ir tautiečių labui. 
Tie sveikinimai išryžkina jubi
liato asmens bruožus. Siekiant 
geriau pažinti įdomią ir gana 
sudėtingą jubiliato asmenybę, jo 
sutikimu, duodame būdingesnių 
sveikinimų ištraukas.

• ♦ »

Clevelande veikiančių lietuvių 
draugijų bei sambūrių vadovau
jantieji asmenys, P. J. žiūrį pa
sveikino bendru menišku adresu. 
Jame sakoma:

"Kūdikiu išvykęs iš Tėvų ša
lies Tamsta išlaikei karštą Tė
vynės meilę ir lietuvišką širdį. 
Eeilę metų Tamsta aukojai vi
sas savo lėšas ir energiją Tėvy
nės laisvės kovai ir tautiečių 
pagalbai. 60 metų proga dėko
jame Tamstai už pastangas ir 
aukas Lietuvos reikalams,ir lin
kime dar daug metų būti sėk
mingu kovotoju ir šviesiu pa
vyzdžiu.”

Jį pasirašė lietuvių Bendruo
menės, Lietuvių Tautinės S-gos, 
Inžinierių ir Architektų S-gos, 
Lietuvių Teisininkų Draugijos, 
Lietuvių Vilniečių S-gos, Lietu
vių Kultūros Fondo, Tautinių 
Korporacijų Sambūrio ir kitų-.

Štai, kitas, taip pat meniškas 
sveikinimas. Jo viršelį puošia

miręs vyras su Tamsta praleidę 1 
Tos valandos buvo jo laukiamos 
ir pageidaujamos. — "žiūrys 
yra tiesus ir ištikimas žmogus, 
■juo galima pasikliauti”, — sa- 

clevelandiečiai pa-!kydavo jisai. Linkiu Tamstai 
ilcrna rnaJ-na r>ouii utriacn^ 

žibintą ir lengvinti nuvargu- 
I šiem s broliams bei seserims li
kimo jiems skirtą naštą”.

Tai ištrauka iš sveikinimo po
nios Sofijos Smetonienės.

Generolas Povilas Plechavi
čius Jubiliatą pasveikino gražiu 
laišku, linkėdamas:

"Mano Brangus Prieteliau, 
Tavo 60-ies metų sukaktuvių 
proga prašau Tave dar sykį pri
imti mano ir visų mano artimų
jų kuo širdingiausius sveikini-

per 36 metus išrado daug 
šokių kitokių padargų.

vi-

♦

Padėk Europoje likusiemB lie- 
tuviasm tremtiniams apsiginti 
nuo žiemos šalčių aukok 
BALFo rūbų vajui.

miesto bokštas ir Karo Muzie
jaus Laisvės paminklas, o tarpe 
jų, skydo pavydale ”60” skait
linė. Tekste skaitome:

"Dar prieš atvykimą į šį kraš
tą, džiaugėmės Jūsų darbais ir 
didžiavomės Jūsų laimėjimais, 
tesiekiant Lietuvai laisvės ir 
bejieškant Lietuvai draugų, ga
linčių paremti jos laisvinimo pa
stangas. Jūs nelaukėte, kad tik 
kiti dirbtų, bet buvote vienas 
iš tų nedaugelio pirmųjų kovo
tojų, kurie savo pasiryžimu ki
tus uždega, kilniu pavyzdžiu pa
traukia, o duosnia ranka ma
terialinėmis gėrybėmis paremia. 
Nuoširdžiai sveikindami Jus 
garbingos Jūsų 60 metų amžiaus 
sukakties proga, mes linkime 
Jums dar daug metų savo kilnia 
asmenybe šviesti ir rodyti kelią 
jaunesniajai kartai, kaip reikia 
dirbti, aukotis ir kovoti dėl tik
rojo žmoniškumo, dėl savo tau
tos, aukštųjų idealų”.

šitą sveikinimą .pasirašė 12 
Clevelando neo?lithuanų.

Toliau skaitome, kitus .sveiki
nimus:

"Sėdau rašyti šį pasveikini
mą',. ir daug gražių bei mielų at- 
'siminimų atgijo mano sąmonėje 
ir širdyje. Jau yirš 10 metų pra
lojo nuo mūsų pažinties, per tą 
| laiką nei mažiausias debesėlis 
neužtemdo 
T?”k daug 
.esu aš ir

mūsų bendravimo, 
gero' ir nuoširdaus 
mano artimieji iš

Mano didžiausias linkėjimas 
Tau, mano Brangus Prieteliau, , 
susilaukti dienos, kada galėsi 
pamatyti mūsų Tėvynę vėl lais
vą!”. ..

Skaitau ilgoką įdomų sveiki
nimą žinomo laikraštininko Bro
nio Railos, iš Los Angeles. Jis 
iškelia jubiliato didelius nuo
pelnus Lietuvai ir lietuvybei, 
taip pat augštai įvertina jo įdo
mias mintis, kartas nuo karto 
pasirodančias mūsų spaudoje. 
Panašiai, jautriais žodžiais, ju
biliatą sveikina kitas laikrašti
ninkas, Dr. Bronius Dirmeikis. 
Jis savo sveikinime sako:

”60 metų žmogaus • trumpoj 
buity praeina per daug greitai, 
bet vis dėlto praeidami palieka 
gilų ženklą, jog žmogaus gyven
ta. Tamsta esi laimingas, kad 
savo amžiaus 60 metų gale pa
lieki ne .Kiep ženklą, jog gyve
nai, bet ir neginčytiną primini
mą, kad plačiau, negu kiti, su
pratai šios kelionės prasmę ir 
žmogaus paskirtį”.

Skaitome dar visą eilę trum
pesnių* ar ilgesnių sveikinimu, 
JAV lietuvių veikėjų, bičiulių 
ir pažįstamų. Jų visų sveikini- 
mai persunkti tuo pačiu nuošir- ‘ 
durnu bei gila pagarba. i

Telegramomis jubiliatą svei- 1 
kiną: Antanas ir Vera Oliai iš j 
Chicagos, Albinas ir Eva Tre- j 
čiokai iš Nevvarko, Gražina ir i 
Kazys Siliūnai iš Flashingo, Dr. 
Aldona šliūpaitė iš Brooklyno, 
Emilija Petrulienė iš Detroito, 
Puškoorių šeima ir V. Rickevi
čius iš Clevelando.

Toliau skaitome biržėno Dr. 
Jokūbo Mikelėno su šeima svei
kinimus iš Chicagos, gen. dr. V. 
Nagiaus su žmona, Edvardo ir 
Onos Karnėnų iš Bedfordo, ALS 
14-os Kuopos Valdybos bei na
rių iš Clevelando, Vytauto Šliū
po (Dr. Jono Šliūpo jauniausios 
atžalos), Stepono ir Juzefos 
Nasvyčių iš Clevelando, Grasil
dos Kartanienės iš Chicagos, Jo
no Variakojo šeima iš Chicagos, 
Jurgio ir Hypatijos Petkų iš 
Hoollysood Californijos, Evely- 
nos Yčaitės-Lessman ir New 
Yorko, Kazio ir Janinos Tallat- 
kelpšų iš Clevelando, Liucy ir 
Barboros žiūriu tės iš Lakeivoo- 
do; giminių — Barzdukų, Sta- 
niškių ir Bieliniu šeimos iš Cle
velando; Dr. M. Čolney sų žmo
na iš NVaterburio, Onos Baltru- 
konienės su dukterim Alvina iš 
Clevelando, Mindaugo Petrulio 
iš Kingstono, Juozo Bendlerio iš 
Clevelando, Mr. &• Mrs. Kari V. 
Verininger.

Ir žvilgsnis vėl sustoja ties 
didelio formato ir originaliniais 
ornamentais papuoštu sveikini
mu, kuriame skaitau :

"Tauriam Lietuviui, Inž. Pijui 
žiūriu!, 60 metų sukaktį šven
čiant, pagarbos jausmus reiškia 
ir daug darbingi? bei šviesių die
nų linki — L. T. M. Ansamblis 
"Čiurlionis-”.

štai du sveikinimai iš Vaka
rų Europos: laikraštininkas, 
clevelandietiš Vytautas Alseika; 
šiltais žodžiais jubiliatą sveiki
ną iš Tiubingeno, o mūsų dainos, 
meno pažiba — Polina Stoška, 
Metropolitam Operos daininin
kė, iš Salzburgo,į Austrijos...

Gausybę gražių sveikinimų 1 
baigiame paskutiniais dviem, 1 
kuriuose galbūt tiksliausiai api
būdinamas jubiliatas bei jojo ' 
nuopelnai lietuvybei. Tuos svei
kinimus perduodame ištisai:

"Mielas Pijau: Malonu man į 
sveikinti mano mielą ir brangų j 
vienmetį draugą 60 ni. sulauku- , 
sj spalio mėn. 16 d. Džiaugiuosi ( 
galėdamas pasveikinti Tave 60 t 
m. gimtadienio proga, palinkėti į 
ilgiausių metų, stiprios sveika
tos’ ir šia proga noriu Tau pa- ( 
dėkoti už nenuilstamą darbą 
mūsų lietuvių tarpe, ypatingai- 
už Jūsų nenuilstamas pastan
gas ugdant Amerikos Lietuvių 
Tautinę Sąjungą. Tikiu, kad 
ateityje, kaip ir praeityje, netin
gėsi dirbti tarpe lietuvių nau
dingą darbą lietuviams ir Lie
tuvai. Kaip visuomet Tavim di
džiuodamasis Tavo draugas Juo
zas J. Bačiūnas”.

Ir paskutinis sveikinimas:
''Didžiai Gerbiamas ir Taurus 

Tautieti: Visais laikais buvau su
pratime, jog Tamsta esi jaunes-, 
nis už mane. Dabar iš spauros 
patyriau, kad šiemet spalio 16 
d. sukako Jums 60 m. amžiaus, ' 
labai nusistebėjau! Ir šia pro-' 
ga siunčiu Jums, mielas visuo
menininke, bičiuli senosios Tė
vynės Lietuvos, nuoširdžiausius 
sveikinimus sukakties proga.

Pažįstu Tamstą kaip asmenį 
ir iš Jūsų visuomenės veiklos 
per 40 metų, nuo to laiko, kai 
baigėte savo studijas ir įsijun
gėte į Amer. lietuvių visuome
ninį ir tautinį kultūros darbą 
bei lietuviškas organizacijas, 
kuriose savo veikla ryškiai pasi- 
reiškėte kaip nenuilstamas ir 
nepalįaužiamas visuomenės vei
kėjas bei vadas. Esi daug savo 
iniciatyvos, darbo ir turto sudė
jęs j Lietuvos Tėvynės politinės 
ir kultūrinės laisvės lobyną; 
daug naudos ir garbės padaręs 
Lietuvių Tautai ir išeivijoj gy
venantiems lietuviams. Retas iš 
lietuvių inteligentų žmonių yra 
tiek daug naudos ir garbės da
vęs mūsų visuomenei bei sau 
pasiekęs, todėl vertindamas Jū
sų lietuviškąjį taurumą, proga 
Jūsų 60 metų sukakties minė
jimo, prašau priimti mano Jums 
nuoširdžiausius sveikinimus.

Linkiu Jums, Ponas žiūry, 
daug laimės, ilgiausių metų ir 
geros sveikatos sulaukusiam ru
dens sezono sulaukti išlaisvini
mo tėvų žemės — Lietuvos! Mie
las mūsų Tautos Veteranę, ži
nau, jog skauda Jums širdį kaip 
liudininkui Lietuvių Tautos ne
laimės, baisių tragedijų, nes esi 
idėjęs daug savo pastangų ir

turto kovoje už politinę ir kul
tūrinę laisvę Lietuvių Tautos 
žmonių. Visais laikais rūpėjo 
Jums Lietuvių Tautos žmonių 
gėrovė ir garbė. Esu tikras, visi 
Amerikos ir kitų kraštų lietu
viai, savo mintyse ir širdyse 
jaučia ir reiškia Jums pagarbą 
60 metų sukakties proga, .todėl 
ir aš noriu išreikšti savo jaus
mą bei atatinkamą pagarbą 
Jums, Ponas žiūry, kaip žymiau
siam mūsų išeivijos inteligentui 
ir visuomenininkui. Nuoširdžiai 
Jūsų, M. M. Chase, Hartford, 
Conn.”

♦ ♦ ♦

Suruoštas Pijau žiūrio pager
bimas bei gausybė nuoširdžių 
sveikinimų, toli gražu neiškelia

ir neatvaizduoja jubiliato tur
tingos praeities.-Jojo didžiuliai 
darbai bei nuopelnai Lietuvai ir 
lietuviams prašyte prašosi iške
liami pilnumoje. O jubliato gy
venimą ir darbus pilnumoje iš
kelti įmanoma tik išleidžiant 
kruopščiai paruoštą leidinį.

' -
Tokį leidinį galėtų paruošti 

ir išleisti Pijaus J. žiūrio darbų 
bei žygių bendradarbiai ir ben
draminčiai. Jųjų tokį^larbą tu
rėtų ir privalėtų paremtrndujie- 
ji ateiviai, ypač tie, kurie be
tarpiai yra patyrę iš šio tauraus 
lietuvio vienokią ar kitokią pa
ramą. Vytautas Braziulis

GREETINGS and BEST WISHES 
T,o' Our Friends and Patrons

J. & E. FABRICATING CO
CUSTOM BUILT FORMICA ’SINK TOPS and BAR TOPS

7912 Carnegie Avė. SW 1-2711

GREETINGS and BEST WISHES

AVholesale Distributors
BRIGGS KOHLER PLUMBING FIXTURES

3580 EAST 93 ST. BR 1-5600

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
STORE

SHOES AND FURNISHINGS

18607 St. CLAIR AVENUE KE 1-0585

7 DALIU INDIJOS NENDRIŲ BALDŲ KOMPLEKTAS, 
PARODYTAS PAVEIKSLE, UŽ

$299
3 asmenų sofa.

' 1 minkšta kėdė.
2 galiniai staliukai.

*1 apvalus stalas.

Nepaprasti raštai.
Pritaikytos spalvos
Geltono ar raudono medžio.

Nudylamos plastikos 
įvairus pasirinkimas.

30 colių skersmens, 
plastikos viršus.

4

. .......

AND ”TROPIC SHOP”
OF FINE F1URNITURE

OPENEVENING
PR 1-7642

________ ____________________

VISIT OUR SHOAVROOM DISPLAY
B. J. FINK

633 Huron Roąd



Bendruomenė
■

Lietuvių Bendruomenės 
velando Apylinkės Valdyba 
širdžiai sveikina visus Clevelan- 

jno lietuvius Kalėdų švenčių ir 
"Naujųjų Metų proga ir lihki 
•/garbingai bei patvariai eiti lie

tuviškos širdies ir sąžinės liepia
mu Tautos keliu.

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS
Gruodžio mėn. 26 d. 3 vai. 

p. pietų čiurlioniečių patalpose 
Vilniaus Krašto L. S-gos Cle
velando skyr. šaukia metinį su
sirinkimą.

. Kviečiami nariai ir prijaučian
tieji susirinkime dalyvauti.

AITVARŲ KONCERTAS

žiemos parengimų sezonas 
Clevelande pradedamas "Aitva
rų” kvarteto koncertu, kuri? 
įvyks 1954 m. sausio mėn. 10 d. 
5 vai. Lietuvių salėje. Visos vie
tos numcrotos ir biletaj pradėti 
platinti. Paskubėkime įsigyti 
geresnius biletus "Dirvoje”, 
Spaudos kioske ar pas studen
tus.

142 BŪRELIO NARIAMS

D r K V

PARDUODAMAS NAMAS
6 kambarių, vienos šeimas. 

Kreiptis:
6303 Shade Avė., 

telef.: HE 1-2567 (53)
r

7®

REIKIA GERAI PRADĖTI 
NAUJUOSIUS METUS!

Dažnai sakoma, kad Naujuosius Metus reikia pradėti 
gerais planais. Ir nieko geresnio nėra, kaip pastovus taupy
mas.

BALTRUKONYTĖ-RASTE- 
NIENĖ

iš Baltimorėš, šventėms atvyks
ta j Clevelandą.

APYLINKĖS VALDYBOS 
. RINKIMAI

Pagal Lietuvių Bendruomenės 
įstatus apylinkės valdyba ir 
.kontrolės komisija renkama 

• vitneriems metams. Naujiems 
apylinkės organams išrinkti 
skelbiama ši tvarka;. rinkimams 
įvykdyti apylinkės valdybos su
daroma rinkimų komisija, 
rios sudėtis bus paskelbta 
trukus (dalį tos komisijos na
rių pririnks metinis apylinkės 
susirinkimas) ; kandidatai, sky
rium j valdybą ir kontrolės ko
misiją, Rinkimų komisijai pasiū
lomi iki sausio 10 d. (kandida
tus gali siūlyti apylinkės lietu
vis ir apylinkės ribose veikian
čios lietuvių organizacijos raš
tu, liudijančius ir kandidato su
tikimą) ; kandidatai bendruome
nei paskelbiami viešai iki sau- 

zl7 d.; rink’/riai vykdomi 
uniam apylinkės susirinkime 
■o 24 d. 11 vai. Lietuvių 
M; susirinkimo metu nauji 
"datai gali būti pasiūlyti iki 
.vai. Toliau rinkimai vyksta 
Ik apylinkės priimtas rinki- 
Btykles.

PIANISTO, KUPREVIČIAUS 
{SKAMBINIMAI 

plokštelėje jau gaunami Dirvo
je. Plokštelė gaminta RCA fir
mos. {skambinti devyni kūriniai. 
Kaštuoja 85.00.

VYT. MULIOL1S

ku-
ne-

Kalėdų atostogoms iš kariuo
menės grįžo pas tėvus į Cleve
land:}; Po atostogų išvyks j Eu
ropą.

Pranešu visiems Vasario še
šioliktosios gimnazijos 142 bū
relio rėmėjams, kad iki 1954 m. 
sausio 1 dienos pasiunčiau būre
lio vardu 300 dolerių vienam mo
kiniui šelpti. Be to pasiunčiau 
19 sv. rūbų paketą. Likusius rū
bus pasiųsiu vėliau.

■ Nuo gruodžio mėn. 13 d. bū
reliui vadovauti sutiko Pranas 
Karalius. Jo adresas: 1438 An- 
sel Rd., Cleveland 6, Ohio. Tel.: 
RA 1-42S4. Visais būrelio rei
kalais prašau kreiptis į P. Ka
ralių.

Visiems būrelio rėmėjams už 
nuoširdų bendradarbiavimą, šir
dingai dėkoju.

Buvęs 142 būrelio vyresnysis 
A. Jonaitis.

----------------- !-------------->

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving BId. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2525 
--

PIX BEVERACE

OPEIIĖTĖ
"S U BATO S VAKARĖLIS”

•Balfo 55 skyrius 1951 m. sau
sio 16 d. 8 vai. vak. Lietuvių 
salėje abato operetę "Subatos 
Vakarėlis”. Režisuoja Petras 
Maželis, dalyvaujant Zofijai Ku-: 
dokienei, Natalijai Aukštuoliė- 
nei, Venslauskui, Giliui ir Pet-Į 
rui Maželiui. Akomponuoja R. 
Brazaitienė.

lDYBOS nutarimai
Gruodžio 19 d. įvykusiame 

Apylinkės Valdybos posėdyje, 
eilėje įvairių klausimų, buvo 
nutarta: 1) Visi piniginiai atsi
skaitymai' baigti iki 1954 m. 
sausio 1 d. (tai liečia ir seniu-- 
nūs). 2) Bylos ir kasos knygos 
paruošiamos iki sausio 15 d. 3) 
Kontrolės komisija savo darbą 
atlieka nuo sausio 16 d. iki 23 d. 
4) Sausio 24 d. — metinis apy
linkės' susirinkimas.

Be to, tame posėdyje buvo 
kiek pakeistos apylinkės organų 
rinkimų taisyklės (grynai tech
ninius klausimus liečiantiėji 

Belaipsniai).

• Ateities klubui kreipiantis 
j Apylinkės Valdybą dėl arkivys
kupo Skvirecko 89 metų sukak
ties minėjimo, nutarta prašyti 
tą klausimą spręsti švietimo ir 
Kultūros Tarybos plenume.

KALĖDŲ EGLUTĖ VISIEMS 
VAIKAMS

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 27 <1., Lietuvių salėje Cle
velando lituanistinė mokykla 
rengia visiems mokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus val
katos kalėdinę eglutę su dovanė
lėmis ir atitinkama programa. 
Pradžia 3 vai. p. p. Tėvai pra
šomi atvesti savo vaikus į šią 
jų šventę.

Vakare ten pat rengiamas 
jaukus pobūvis jaunimui ir su
augusiems. Bus gera muzika ir 
turtingas bufetas. Pradžia 7 vai. 
vak. Tai bus tikrai maloni pro
ga Kalėdų šventėms jaukiai už
baigti ir mokyklai paremti.

• Svarstytas taip pat sumany
mas išleisti akt. II. Kačinsko 
įkalbėtą licVty iškos kūrybos 
plokštelę, labai naudingą mo
kykloms bei parengimams. Tuo 
reikalu nutarimai bus padaryti 
sekančiame Valdybos posėdyje, 

. šv. ir Kultūros Tarybai patiekus 
sąmatą. ■

^JNICNAI
- ,^Su Vald.v)a atsiskaitė neskait

lingos lietiyjajg )x seniūnijos 
seniūnas A. Mikaliūnas. E. 49- 
tos gatvęs įyone nedaug lietu
vių gyvenam:, vįstik ir jų tarpe 
A. Mikuliu nat bendruomenei su
rinko 17 doleri,.

Specialiai 
savaitgaliui

Portugališkos silkės 3 už 
49c. Portugališkos sardinės 
be kaulų ir odos 4 už 39 c. 
Daniškos žiivys alyvoj 4 už 
99 c. žuvų ikrai, chalva ir 
importuoti saldainiai. Visa 
kosher rūšies Salami dešra
75 c. Alus ir vynas išsineš
ti. Galima susikalbėti vo-
kiškai.

999 E. 1.05 St. 
GL 1-9444

©M Y©OR 
SAV8NG5

WE WELCOME YOUR SAVINGS
Mimu rcruu Dtrosn imsuiimi covcutiom

Lietuvių Banke santaupos, padėtos iki sausio 1Q d. 
nuošimtį gaus nuo sausio 1 dienos.

Už indėlius mokama 2’/i%.
Jūs galit kreiptis ir penktadieniais nuo 4:30 iki 6 vai. 

vakaro, o šeštadieniais iki 12 vai.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. H1
Cleveland, Ohio

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

Friendly
FLOVVER

Shoppe
Gražiausios gėlės įvai

riems reikalams. Saldainiai, 
papuošalai dovanoms. Lie
tuviškos kalėdinės atviru
tės.

Įvairūs naujai 
augalai.

Atidaryta nuo 10
8 v. vak.

Duodame Eagle
6901 SUPERIOR AVĖ.

Telef.: HE 1-6339

gauti

ryto iki

Stamps

rūšių alaus — visoki gaivi 
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

Turime Baltos Meškos alų. 
Parengiama vestuvėms, baliams 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas dieną ir naktį. Atdara t 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

45

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

laiku, bet kokiosBet kuriuo
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių. 
Akilinių. vaikų ir kitos nuo* 
-rnufcos. *

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabsr 
CLEVELANDE.

NAUJA REAL 
ĖST ATE IŠTAIGA

Kiekvienas gaus greitą ir tei
singą patarnavimą. Todėl turin
tieji ką parduoti ar mainyti, no
rintieji namus ar ūkius pirkti, 
kreipkitės:

ĮVADE PARK REALTY 
7032 Vade Park Avė. 

Tel. HE 2-2922
Namų telefonas: EV 1-1952 
Savininkas A. Kazakevičius

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINE 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

g 
g

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybes. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Eželiu Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2351

SUOPIS FURNITURE

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
naujų ~ vartotų 

televizijos aparatų 
835.09 galite gauti gražųuž

vartoti} televizijos . aparatą su 
garantijomis.

Nereikalaujame jokio (mokė
jimo. Ateikite ir patys nusta
tykite kiek galite,} mėnesį mums 
mokėti. Taip pat pas mus galite 
gauti visokių rūšių baldų, šal
dytuvų, virtuvių, skalbiamų ma
šinų ir t.t.

Duodame dideles nuolaidas! 
Ateikite į naują litavišką krau
tuvę 6113 St. Ciair gatvė ir įsi
tikinkite.

C. & F. 1NTERNAT1ONAL 
STORES 

Tel. IIE 1-8602

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
vienam asmeniui, vyrui ar mo
teriai, pageidaujama dirban
čiam!

92 gatvė į šiaurę nuo St. Ciair.
Telef.: MU 1-9230 (52)

Geriausia Kalėdų dovana 
— Koerting firmos radio 
aparatas. Su šiuo aparatu 
Jums muzika skambės labai 
maloniai ir jūs girdėsite Ži
nias iš viso pasaulio.

Taip pat galima gauti ra
dijo su patefonu. Pardavi
mas labai' geromis sąlygd- 
mis. Kreiptis pas atstovą

A. JOHANŠONĄ, 
7616 Decker Avenue, 

. Telef.: UT 1-3465

General atstovas
S. GRABLIAUSKAS,

5 Thomas Park,
So. Boslon. Mass

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ 
IR NAUJŲJŲ METŲ!

Kalėdų dovanos, meniškos ir puikiam įpakavime.

WOLFS FABR8CS
7012 Superior Avė.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ 
IR NAUJŲJŲ METŲ!

\ PIRKITE

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653
KOJINĖS. SUKNELĖS. MARšKNIAi. BLIUZĖS. 

MEGZTUKAI. APATINIAI.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ 
IR NAUJŲJŲ METU!

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė.

MES TURIME GERIAUSIŲ BATŲ VISIEMS

Visoj Amerikoj žinomi IVeatherbird vaikų batai.

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

i

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

7023 Superior Avenue
.. PARDUODAMA KALĖDOMS 

Saldainiai, Riešutai. “Popkornai
• čia susitikit savo,draugus po pamaidų • " 

Geriausia kava mieste

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

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DF8BS PAINT3NG CO
W»I. DEBESIS

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

P J KEJRS1S
609 Socicty for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

kitės j niar.c, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdruu-.ius-insuiar.ee reikaluose.

Sutaisau paskolas pirma mariečio. Patarnavimas ir išpjjdymar 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Wilkel bs Fanerai Heme
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - \Virby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

SUPERIOR AVĖ. HĘnderson 1,9292

š & SON
FUNERALHOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

• Deliu E."Jakulis. & IVilliam J. Jakulis
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

• ■ 1

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott 1-

insuiar.ee
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Ir motorizuoti turi prenumeruoti...
•. '•' ■ ■ f ’• -.1' , ’ t ■■

C Minčių pagrėbstai apie skaitytojus ir leidėjus
žvilgterėjęs į- mūsų spaudos j 

istoriją, negali nesusidomėti ; 
vienu labai įdomiu bei reikšmin- ] 

. gu faktu, būtent, amžina re- i 
dtrktpriaus-leidėjo kova su skai- ] 
tyiĘĮJS- arba teisingiau- sakant, ] 
rėdaktoriaus-leidėjo kova dėl i 
skaitytojoj Kai pirmieji Aušros i 
ir Varpo redaktoriai-leidėjai i 
pradėjo skaitytoją vilioti, ragin
ti, prašyti, barti ir maldauti už
siprenumeruoti, tai tos taktikos 
laikėsi nepriklausomos Lietuvos 
redaktoriai ir leidėjai ir jos te
besilaiko tremties redaktoriai 
bei leidėjai. Tokia jau mūsų 
spaudos laimė, tradicija, jei ne
pasakytume, tragedija. Ir įdo
miausia gal tai, kad mūsų po
žiūris į savąją spaudą labai kil
nus: juk ar ne mes mėgstame 
didžiuotis, jog mūsų tautos lais
vė buvusi iškovota plunksnos! 
Vadinasi, mes pripažįstame sa
vo spaudai nepaprastą galybę, 
bet labai esame linkę manyti, 
jog ji galinti gyventi iš švento
sios dvasios, nes kai prasideda ' 
kalba apie jos rėmimą, tai tos 
didelės frazės apie jos galybę 
mūsų lūpose numiršta. Kitaip 
sakant, mes pripažįstame galy
bę tik su sąlyga, kad nereikėtų 
jai iš savo kišenės išmesti kele- 
tos centų ...

Nepriklausomybės laikais re
daktoriams ir leidėjams Lietu
voje buvo ištiesusi pagalbos 
ranką ir pati Lietuvos žurnalis
tų Sąjunga paskelbdama kon
kursą sugalvoti šūkiui, kuriuo 
būtų galima geriausiai įtikinti 
skaitytoją užsisakyti laikraštį. 
Konkursą laimėjo ir 100 litų 
premiją gavo šūkis: Laukiniai 
laikraščių neskaito. Bet buvo 
atsiųstas ir toks šūkis: Ir ordi
nuoti, turi prenumeruoti...

Tokios mintys ateina į galvą 
artėjant Naujiems Metams ir 
aktualėjant reikalui prenume
ruotis. šiuo metu mūsų redakto
riai ir leidėjai pagal tradiciją 
išeina iš savo redakcijų ir moja 
mus atnaujinti prenumeratą, 
surasti naujų prenumeratorių, 
kitaip sakant, prašo ir darbais 
įrodyti, jog spauda iš tikrųjų 
yra didelė" galybė, tačiau tokia 
galybė, kuri iš Dievo malonės 
negali išsilaikyti, bet kuriai-taip 
pat reikalinga ir šios žemės di
džioji tuštybė — pinigas.

Kaip nėra teatro be žiūrovo, 
kaip nėra knygos be skaitytojo 
ir kaip nėra bažnyčios be para
pijiečio, taip nėra laikraščio be 
prenumeratoriaus. Tai yra la
bai paprasta tiesa. Redaktorius, 
leidėjai ir redakcinis kolektyvas 
gali kiek nori nertis iš kailio ge
rindami laikraštį, tačiau jei jų 
pastangų neparems skaitytojas, 
jos nueis vėjais. Juk" kas yra 
laikraštis? Laikraštis yra glau
dus ir nuoširdus bendradarbia
vimas tarp redaktoriaus-leidėjė " 
ir skaitytojo.

Skelbti šūkį: Laukiniai laik
raščių neskaito, man rodos, bū
tų netikslu. Tiesą sakant, man 
to šukfb tikslumas visada kėlė 
abėjohių l 'Ęad, laukiniai laikrąš- 
čių neskaito,"jtai aš tikiu, nes 
jie greičiausiai neturi nei rota
cinių mašinų, nei popieriau s fab- 
> iki,, nei,-pagaliau, redaktorių. 
Jr ką bendra turi. pusnuogiai 
Afrikos džiunglių gyventojai su 
mūsų civilizuota, kad ir laikraš
čių neskaitančiu ".visuomene?" 
Turbūt, komisija, kuri tą šūkį

parinko, norėjo duoti suprasti, 
jog neskaitąs laikraščio pilietis 
prilygstąs padarui tebegarbi
nančiam savo totemus. O paga
liau argi pavadinsi laukiniu tą 
pilietį, kuris gal iš principo ne
mėgsta skaityti laikraščių, bet 
užtat labai mėgsta skaityti filo
sofinius raštus ?...

Ne, tas šūkis nebuvo tiksliai 
parinktas. Geriau skambėjo šū
kis: Ir ordinuoti turi prenume
ruoti, bet čia, Amerikoje, tas 
šūkis visai nepritaikomas. Čia 
žmonės tiek kreipia dėmesio į 
ordinus, kiek į saldainių popie
riukus. Todėl aš ir siūlyčiau tą 
šūkį atitinkamai suaktualinti ir 
priderinti prie mūsų gyvenimo 
reikalavimų, būtent, jį perreda
guoti taip: Ir motorizuoti turi 
prenumeruoti- Aš manau, kad 
kiekvienas supras, ką aš noriu 
tuo pasakyti. Motorizavomės 
juk mes be galo greit. Per kele
tą metų ta "spraga” buvo kaip 
reikiant užkimšta. Naujieji atei
viai tuo atžvilgiu, turbūt, nė 
kiek neblogiau susitvarkė už 
senuosius mūsų ateivius, žodžiu, 
jei dar prieš metus automobilio 
įsigijimas buvo problema, tai

šiandien ji visai išnyko iš atei
vių gyvenimo aktualijų. Kas dar 
šiandien neturi automobilio, tam 
tik pareiškiama truputį užuo-i 
jautos ir paniekos ir... viskas.,

Vadinasi, "apsįmotorizavo- 
mė”, "apsinaminome” tai gali
me skirti truputį daugiau dėme
sio bei pinigo ir prenumeratai. 
Juk ką tai reiškia, sakysime, iš
mesti penkinę, kad ir Dirvai, 
palyginus kiek buvo išmesta pi
nigo automobiliams, baldams, 
namams ir t.t.l Kitaip sakant, 
sustiprėjome medžiagiškai tada 
galime tvirčiau ir plačiau pa
remti spaudą, — tą dvasinį mū
sų tremties nugarkaulį. Jei esa
me pakankamai motorizuoti,'tai 
mokėkime dosniau ir plačiau 
prenumeruoti... V. A.'

• ■ ’.Ų?

Tremtyje mažyčiai anga be 
pieno, be mėsos, be sviesto. Pa
dėk jiems savo auka.

ĮSTOK Į 
VILTIES 

DRAUGIJĄ

• t
švenčių proga sveikiname visus mūsų rėmėjus 

ir draugus

.7

ACE LABORATOR3ES

1614-20 Coutant Avė. Lakewood, Ohio

Telef.: AC 1-5385

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA LIETUVIŲ DAŽŲ
IšDIRBYSTĖ AMERIKOJE

P. J. ŽIORYS — savininkas

F. J. ŽIORYS — vedėjas

Visiems Tautinės Sąjungos nariams ir visiems 
CIevelando lietuviams, 

geriausius sveikinimus ir linkėjimus siunčia
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA,

Tautinės Sąjungos 
CIevelando Skyriaus Valdyba

Visiems mano klijentams ir visiems 
clevelandiečiams,

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
proga, siunčiu geriausius sveikinimus 

RAY NAUSNERIS

< ' '

z
11809 St. Clair Avenue

Kaip prasidėjo

'iOMiA?

Rašo E. PUŠINIS

Dr. Mehlhorn atsargiai abe
jodamas. pažvelgia j Heydrichą.

— Argi tai iš viso policijos 
reikalas? — klausia jis. Ar tai 
ne kariuomenės reikalas ?

— šiuo ątveju fiureris apie 
kariuomenę nėra visai aiigŠtos 
nuomones, o aš nei nė tiek, — 
taria Heydrich ir jo šypsena 
reiškią! giliausią panieką. Tiesa', 
generolas Manstęin paruošęs 
tam -tikrą planą, kuris ir man

Į davė niintį. Ponas fon Mąnstein 
nori ■' keletą vokiečių batalionų 
aprengti lenkiškomis uniformo
mis ir prieš pat.puolant Lenkiją 
parašiutais išmesti Augštutinė
je Silezijoje ir prie Dirschau 
tilto, šių batalionų pareiga. — 
neleisti lenkams sunaikinti šių 
sričių pastatų ir pramonės, kol 
mūsų kariuomenė jas užims. Vo
kiečiai- lenkų uniformose — su
manymas neblogas, tačiau mū
sų tikslams pasiekti" per menka 
priemonė. Trumpai ir aiškiai — 
reikia, kad tokie daliniai užpultų 
mus, daliniai lenkų uniformose. 
Kaip tau. patinka toks sumany
mas ? " ’ "

Heydricho akyse spindi šal
tas pasityčiojimas ir jis nė ne
laukia, atsakymo, bet tęsia.

— Pirmučiausiai turiu galvo
je tokį dalyką, žinai' Augštuti-' ‘ 
nėję Silezijoje Kreuzburgo mies* | 
telį? Tikras užkampis, bet jo 
gyventojai jau seniai patyrę len
kų nagus ir dar šiandien jų 
kraujai tebeverda. Pradžioje 
norėjau porą naktų, prieš pra- 
sidendant kariškoms operaėi- 
joms, nilgalienti į rytus nuo 
Kreuzburgo kuopą vokiečių, len
kų uniforjnose, kuri tada, tą pa
čią naktį,įsu kita vokiečių kuopa 
smarkiai ’ susiremtų, padarytų 
didelį triukšmą ir teatrą, o ryto
jaus dieifą į Kreuzburgą būtų 
nugabenti pora desėtkų taria
mųjų lenkų belaisvių. Tuos bū-■ 
tų galimi| surinkti iš kacetinin- 
kų, turinčių • azijatiškus snu
kius, taip, kad kiekvienas ma
tytų, jogitie; vyrukai kilę iš ry
tų. Apie! spektaklio tolimesnę 
eigą Kretizburge mums nebe
tektų rūpintis. Viską padarytų 
tautos įniršimas. Aišku, kad ten 
būtų ir pakankamai fotografų, 
kurie užfiksuotų kaip pyktį taip 
ir lenkusį Bet paskui tos min
ties atsižadėjau. Įspūdis gali iš
eiti per menkas,, o. kuris nors 
idijotas jfaii pagalvoti, kad ruo
šiamas naujas filmas. Viskas tu
ri, vykti įkitaip. O apie tą "ki
taip” ašįtau" dabar papasako
siu... ’ ■

Heydrich atsistoja, nerangiai 
išeina iš užu stalo, pasiima Vo
kietijos ir Lenkijos žemėlapį, 
numeta jį Dr._ Mehlhornui ant 
kelių, 6 pats atsisėda ant stalo 
kampo, . .

— Dabar klausykis atydžiai,
— ii- pradeda dėstyti planą, ku
ris liepinį Dr. Mehlhorno. veidui 
ištįsti, šis planas, kuris gimęs 
Heydricho galvoje ir visą laiką 
ten slypėjęs, tą dieną iš Heyd
richo kambario neišeis...

* ■

Jau po dviejų dienų, rugpjūčio 
5 d., priešais Heydrichą sėdi ki
tas žmogus.
■ Tai augštas ir lieknas- vyras, 
arti trisdešimts metų, SS-stan- 
dartenfiurerio uniformoje.

Jo pavardė Naujox.
Ir tai Heydricho senas "pažįs

tamas, juOs riša keista drau
gystė, kuri pagrįsta amžinu" ne
pasitikėjimu ir amžinu įtarimu, 
kad gali ateiti momentas", kai 
vienas pasidarys - kito auka — 
stipresnysis įveiks silpnesnįjį.

Naujos pergiliai įžvelgęs į šias 
nepaprastas smegenis, užtat jis 
neturi jokių iliuzijų, kad galima

pasitikėti Heydricho draugišku- į 
mu, sąžine, kurios tas tikrumoje ' 
visai neturi, bet kuriais artimų 
žmonių santykiavimo sumeti
mais.

— Aš tau turiu specialų užda
vinį, — Heydrich prabila visai 
netikėtai. Tai reikalas, kuris lai
komas griežčiausioje paslaptyje, 
ne tiktai jo vykdymo laiku, bet 
amžinai — iki tavo mirties.

Jis prisimerkia ir žiūri į Nau- 
joxą kaip katinas j pelę, žinant, 
kad ji iš jo nagų nepaspruks.

— Tu žinai, kad greit pradė
sime apsidirbti su lenkais. Bet 
prieš tai turi įvykti kas nors, 
kas visiems vokiečiams j ausis 
rėktų: taip tęstis nebegali? Tuos 
lankus reikia sutvarkyti! Kad 
to pasiektume, lenkai turi įsi
brauti į vokiečių teritoriją ir 
padaryti puolimo akciją. Tuo 
reikalu aš jau esu padaręs kai 
kurių žygių, o vienas jų liečia ir 
tave.

— Klausau, — atsiliepia Nau- 
jox, ir jo žvilgsnyje atspindi 
nepasitikėjimas.

— Gerai. Prieš prasidedant 
numatytam vokiečių puolimui, 
Gleiįvitze, Augštutinėje Silezijo
je, turi įvykti štai kas. Gauja 
lenkų pereis Vokietijos sieną ir 
ginkluota jėga užims Gleiįvitzo 
radijofoną. Vienas šių lenkų 
banditų per mikrofoną pasakys 
lenkiškai prieš vokiečius kur
stančią prakalbą. Jis ragins len
kus Silezijoje nugalabyti visus 
ten gyvenančius vokiečius ir su
sprogdinti visą vokiečių pramo
nę. (Gleicvitzo, radijofonas bus 
prijungtas Breslau radiofonui, 
ir šią kalbą girdės ne tiktai visa 
Silezija, bet ir didelė dalis visos 
Vokietijos. Jie" girdės ne tiktai 
kalbą, kuri bus pasakyta di
džiausiu įniršimu, bet ir šūvius 
radijofone ir sužeistųjų šauks
mus. O visą tai, Heydrich pa
žvelgia j Naujox perveriančiu, 
žvilgsniu, — turėsi atlikti tu ...."

— Klausau, — Naujoxąs at
sako užkimusiu, balsu. Jis ven
gia pratarti bent vieną nerei
kalingą žodį. Heydrich prikiša 
savo lenktą, smailią nbsį kiek 
arčiau. /

— Tam reikalui duosiu tau 
šešis vyrus, kuriuos tu pats ga
lėsi pasirinkti. Tiesą pasakius, 
du jau parinkti. Vienas iš jų — 
tai radijofono -technikas, kuris 
tau reikalingas palaikyti stoties 
veikimą, kol tikruosius techni
kus baugins tavo lenkiški piš- 
talietai. Kitas — tai tas,‘kuris 
turės baubti į mikrofoną lenkiš
ką tekstą. Jie dar nieko nežino, 
ir tik prieš pat akciją tu duosi 
jiems instrukciją, ir tik tada, 
kai aš tau duosiu parėdymą, šį 
vakarą tu su jais važiuosi į Glei- 
witzą, surasi, tinkamą būstinę 
ir pasirūpiųpi užsimaskavimu. 
Gausi du sunkvežimius, ir tuo
jau pradėsi ištirti sąlygaš vie
toje ir Sudaryti veikimo plaiią. 
Dviejų dienų bėgyje laukiu ta
vo pranešimo. Smulkmenas apie 
žygio vykdymą ir terminą gausi 
tiesiog iš 
kas.

Naujox 
Heydrich

— Kad ....__ ____
dar priduria, štai tau vokas su

.į-(Atkelta iš ... ,
kiek šaariečių dalyvaus rinki
muose ir kiek žmonių paklausys 
Bonnos raginimą rinkimus boi
kotuoti.

Saaro.landtago rinkimų išda
vos sustiprino Hoffmanno vy
riausybės padėtį. Ji pasijuto tu
rinti stipresnį užnugarį gyven
tojų tarpe, nekaip paprastai bu
vo manoma. Lygiu būdu Pary
žius turėjo daugiau skaitytis su 
Saaro norais, š. m. gegužės mėn. 
Paryžiuje prasidėjo derybos 
tarp prancūzų ir Saaro vyriau
sybių, kurių tikslas buvo, pa
keisti 1950 m. konvencijas. De
rybos "vyko gana sklandžiai ir 
gegužės mėn. antrojoje pusėje 
buvo pasirašyta vad. "generali
nė sutartis”, pagal kurią Saaro 
kraštui’ suteiktas naujas statu
tas. Sutarties įvade pasakyta, 
kad Saaro kraštą siekiama ”su- 
europinti”, 6 tuo tarpu Pran
cūzija atsisakė beveik visų pri
vilegijų, išskyrus betgi vienos, 
tačiau pačios svarbiosios: muitų 
ir pinigų unija tarp abiejų part
nerių pasiliko, šiaip prancūzai 

1 nebeturi veto teisės prieš Saaro 
landtago priimtus įstatymui; 
anglies kasyklų valdymą perima 
mišri administracija, , kurioje 
prancūzai ir saariečiai turi ly- 

i gias teises; Saaras gali užsie
nyje laikyti atstovybes bei kon- 
sulatus; jis vienas atsakingas 
už vidaus saugumą; ginčus tarp 

; Prancūzijos ir Saaro sprendžia 
[ arbitražo teismas. Pagal naująr 
. ją sutartį Prancūzija panaikina 

visus okupacinio režimo likučius 
ir suteikia kraštui visišką vals
tybinę nepriklausomybę. 'Tiek 
prancūzų, tiek Saaro parlamen
tai šį rudeni sakytą' sutartį jau 
ratifikavo, tad ji netrukus tu
rės įsigalioti. .

Jeigu anuo susitarimu Saaro 
klausimas buvo kiek paritintas, 
tai, deja, iki galutinio sprėndi- 
mo dar liko ilgas kelias. Reikia 
išrišti dvi problemas; 1. įjungti 
Saaro kraštą j busimąjį Europos 
integracijos statutą, 2. susitar
ti su Vokietija.

Dar Saaro rinkimų išvakarė
se Bonnos vyriausybės ir vokie
čių parlamento nariai pareiškė, 
jog jie rinkimų nepripažinsią, 
nes Saaro krašte uždraustos 
"provokiškųs partijos" ir ten 
esanti pažabota politinė laisvė. 
Reicho kancleris Bonnos Bun
destago debatuose ?.952 m. lap
kričio mėn, aptarė savo nusi
statymą Saaro klausimu. Pasak 
jo, jis pripažįstąs Prancūzijos 
ekonominius interesus Saare, 
bet taip pat Vokietija turinti 
interesų tame krašte. Saaras 
negalįs- būti sueuropintas, kol 
jis ūkiškai esąs susirišęs su 
Prancūzija, ši turinti atsisakyti 
ūkinių konvencijų, su Saaru. 
Tiek Vokietija, tiek Prancūzija 
Saaro krašte^priv'alančios turėti 
vienodas teisės-. Bonnos Bundes
tagas ta praėme priėmė speciali- 
nę rezoliūęlji^ Už kurią balsavo 
visos partijas;"" išskyrus komu- 
nistus. -Yfnti51

manęs. Tai būtų viš-

tylėdamas keliasi, 
taip pat.
nepamirščiau, — jis

1-mo pusi.) ,,IŠ.' ano pareiškimo aiškėja 
kanclerio Adenauerio politikos 
metmenys Saaro .klausimu. At
rodo,.'kad Adenaueris, įvertin
damas nepaprastą svarbą, ku
rią Europos ateičiai turi Vo- 
kietijos-Prancūzi jos santykių iš
lyginimas, nėra priešingas Šna
ro "aueuropininui”. Bet jis bū
tinai reikalauja, kad Prancūzija 
atsisakytų savo išimtinų ekono
minių teisių Šnaro krašte,
to, Šnare turėtų būti leista lais-1 
vai veikti visoms partijoms, 
taigi ir provokiškoms. Iš to se-

bus skaitomas Gleiwitzo radijo- 
fone. šio teksto pametimas kai
nuoja galvą. Tikuosi, mes vie
nas kitą supratome?

— Klausau, — atsako Nau- 
joxas.

S e k a n č i ame . 
n u, m e r y j e.

Dešimt vyru aplink stalą. — 
Velniškas režisorius iškirsto ro
les. — Iš kur paimti aukas? —

ka, kad dabartinis Saaro parla
mentas turėtų būti paleistai,'■o 
naujuose rinkimuose visos par
tijos naudotųsi lygiomis teisė
mis. Tokiomis aplinkybėmis iš
rinkta tautos atstovybė galėtų 
pasisakyti dėl Saaro ateities. "

Adenaueriui artimuose sluogsj 
niuose kalbama, esąkanclerio! ■ 
įsitikinimu šaariečių dauguma' 
pasisakytų už Saaro suetirųpini- 
mą. Tuo atveju betgi visos "vals
tybės, sudarančios Montanos 
uniją, taigi įskaitant tiek Vo
kietiją, tiek Prancūziją, naudo
tųsi Saare vienodomis teisėmis. 
Praktikoje tai reikštų, kad 
Prancūzija nebetektų savo pri
vilegijuotos padėties.

Jau" kelintas mėnesis kaip 
Prancūzijos augštasis komisaras 
Vokietijoje Francois — Poncet 
jieško pasitarimuose su Aden- 
aueriu išeities. Paryžius yra 
kategoriškai pareiškęs, kad ne
galį būti kalbos apie Europos 
Gynybos Bendruomenės sutar
ties ratifikavimą, kol nesą susi
tartą dėl Saaro krašto. Tač’ 

. ligšiol jokių pozityvių rezult - 
nepasiekta, šiandien dar nęj, 

, noma pranašauti, kaip galim ■ 
bus suderinti Paryžiaus ir P 

, nos nusistatymą. Viena g 
kad toL nebus nuoširdesn 7 

\ biosferos tarp šių dviejųN. < 
myninių valstybių, kol nebu 

į surasta bendros kalbos Saaro 
, klausimu. O iki to laiko vargu 
. ar bus įmanoma įgyvendinti 

planus apjungti Europos valsty- 
. bes į vieną glaudų vienetą.

Baigdami savo pastabas Saa- 
, ro klausimu, dar pažymėsime, 
• kad pareitos vasaros pabaigoje 

tą problemą svarstė Europos 
taryba, kurioje, kaip žinoma, ’ 
atstovaujamos kone visos Eu
ropos valstybės, esančios šiapus 
geležinės uždangos. Olandų de- 
delegatas van der Gies van Na- 
ters patiekė rezoliuciją Saaro 
klausimui išspręsti. Pagal šį. pa 
siūlymą sprendimo reikią jieš- 
koti plotmėje, išeinančioje iš 
tautinių ribų. Nei Vokietija, nei 
Prancūzija neturinčios kokių 
-ypatingų istorinių teisių į Saaro 
kraštų. Olandų referentas pa
siūlė tokį sprendimą: 1. Saaras 
turįs būti paverstas bendra Eu
ropos- teritorija. 2. Jo užsienių 
ir saugumo reikalus .tvarkytų 
neutralinis komisaras-. 3. šalia 
komisaro būtų sudaryta penkių 
narių patariamoji komisija, jų 
tarpe po vieną vokietį ir pran
cūzą. 4. Vidaus reikalais kraš
tas turėtų visišką laisvę. 5. Da
bartinė ūkinė unija su Prancū
zija būtų pakeista f701">Qmiije 
sutartimi, galiojančią-j® mėtŲaf 
6,.vVokietija ūkio atž ilariu tų- 1

lenkiškosios kalbbš tekstu, kuris Parolė: konservai.
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A. A. ONAI BIKINAITEI-SO 
gilaus liūdesio valandoje. Poviliui JĮ 
reiškiame nuoširdžią užuojauj

- .s-*1;-;■ ■ ■’ -

Bikirtams

ailiušiai

rėtų lygias teises s/ kitomis 
valstybėmis. 7. Saar/8 su Vo
kietija 'turėtų pasirašyt* kultu-, 
ririę konvenciją, kifl vokišku- 
mui laiduotų visišk) laisvę.

Pagaliau, E urbp J taryba nu
tarė kitais metais sušaukti spe- 
ciąlinę konferenciją, kurios už- 
davinys būtų svarstyti Saaro .. 
problemą sakytos rezoliucijos j 
ribose. Į

Kaip matome, savaime 
mažo Saaro krašto yrą atsiradę^ 

.problemų, nuo kurių išsprendi
mo visos Europos likimas.
SSS j .-;"į į ' (Pabaiga) ,


