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VISAM PASAULY

paverčiamas septynių Euro- 
valst.vbių tarpusavio pagal- 
ir bendradarbiavimo sutarti- 
Per ją sudaromas naujas or-
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Spalis-October 14, 1954
Cleveland, Ohio

(Mūsų korespondento Europoje)*
Daug prie konferencijos pa-^rencija išsprendė teigiamai kitą 

sisekimo prisidėjo Didžiosios 
Britanijos pasižadėjimas glau
džiau susieti savo imperiją su 
Europos likimu. Edenas pareiš
kė vyriausybės vardu, kad Ang
lija prisiima prievolę laikyti iki 
1998 metų Europoje keturias 
kariuomenės divizijas ir taktinę 
aviaciją. Tas sensaciją sukėlęs 
pasižadėjimas visiškai atitiko 
Paryžiaus ankstyvesnius reika
lavimus, kad Anglija išsižadėtų 
savo ligšiolinio rezervuotumo 
Europos sausumos atžvilgiu. 
Tuo pačiu buvo sustiprinta pran
cūzų ministerio pirmininko Men- 
des-France pozicija savo kraš-

Lygiai vieną mėnesį po to, kai 
Prancūzijos parlamentas palai
dojo Europos Gynybos Bendruo
menės sutartį, Londone susirin? 
ko devynių valstybių užsienių 
reikalų ministeriai ir beveik iš
tisą savaitę tarėsi, kaip suradus 
priemonių Europos politinei ir 
militarinei krizei pašalinti. Prieš 
tai dar senojo kontinento sosti
nes aplankė britų užsienių rei
kalų ministeris Edenas, o tuo
jau po jo žaibo greitumu Bonna 
ir Londoną aplankė Amerikos 
Jungtinių Valstybių užsienių 
reikalų ministeris Dulles, dernoh 
stratyviškai aplenkdamas Pa 
ryžių. ’ !

Edeno neįprastas aktingumas to parlamente.
ir dinaminio Dulles atskridimasj jejgu sakoma, kad knygos tu- 

rr. i............. ....... i. .. rjngjos savo likimą, tai Londono
konferencijos metu pasirodė, 
kad ir kaikurios sutartys visai 
nelauktai patiria savotišką liki
mą. 1948 m., taigi tuojau po ka
ro, Belgijos sostinėje buvo pasi
rašytas vad. Briuselio paktas, 
kuriame dalyvavo Didž. Britani
ja, Prancūzija, Belgija, Olandi
ja ir Liuksemburgas. Pagal aną 
sutartį, galiojančią 50 metų, vi
sos penkios valstybės pasižadėjo 
vieiia kitai padėti, jeigu kuri 
nors jų būtų užpulta Vokietijos. 
Taigi, kaip matome, Briuselio 
paktas buvo būdingas pokarinio 
laikotarpio politinis ir, karinis 
instrumentas, kurs buvo nu
kreiptas išimtinai prieš galimą 
Vokietijos revanšą. Tada, tur
būt. joks horaskopas nenumatė, 
kad po šešių metų Londone su
sirinks konferencija (dalyvau
jant tai pačiai Vokietijai), ku
rioje bus svarstoma, kaip per
dirbus aną paktą, kad prie jo 
galėtų prisidėti (šalia Italijos) 
taip pat __ Vokietija ... Lon
done iš tikrųjų buvo pasiekta 
susitarimo, kad Briuselio pak
tas 
pos 
bos 
mi.
ganas, kuris spręs įvairius klau
simus, išplaukiančius iš sakytų 
Europos valstybių apsijungimo. 

Antra vertas, Londono konfe-

į Europą dar kartą pasauliui 
pademonstravo; kad stovima 
rimtos krizės akivaizdoje. Bu
vo pasklidęs gandas, kad Dulles 
pakartotinai pareiškęs, jog 
Amerika būsianti priversta iš 
pagrindų pakeisti savo politiką, 
jeigu Europoje nebūsią rasta 
tinkamo ir, kas ne mažiau svar
bu, greito sprendimo. Dar dau
giau. Kalbėta, kad Dulle3 pa- 

■ siūlęs savo krašto karinei vado
vybei parengti planus, kaip eva
kuoti amerikiečių kariuomenę iš 
Europos. Ar šis teigimas teisin
gai ir ar amerikiečių užsienių 
politikos vadovas tą argumentą 
pavartojo Londono konferenci
joje, — apie tai tegali spręsti 
nedidelis j paslaptis pašvęstų 
žmonių ratelis. Bet jis būdingas 
nuotaikoms pavaizduoti.

Kai rugsėjo 28 <1. susirinko 
septynių europinių ir dviejų 
amerikinių valstybių užsienių 
reikalų ministeriai, buvo iš kar
to matyti, kad šį kartą konfe
rencija buvo iš anksto gerai pa
ruošta, bet, antra vertus, nie
kam nebuvo paslapties, kad daug 
svarbių klausimų dar lieka at
viri. Nors netrūko dramatinių 
susidūrimų, ryšium su pasireiš
kusiais nuomonių skirtumais, 
bet pati konferencija pateisino 
optimistų pranašavimus, pagal 
kuriuos Europos krizė bus nu
galėta.

klausimą, kuris dar taip nese
niai atrodė esąs fantazijos sfe
rose. Būtent, Vokietija priima
ma į šiaurės Atlanto karinę or
ganizaciją (NATO). Savaime 
tas projektas nėra naujas ir 
anglosaksai, įskaitant amerikie
čius, visada buvo palinkę įjung
ti Vakarų Vokietijos karines jė
gas verčiau tiesiogiai į aną or
ganizaciją, nekaip sudarinėti 
naują Europos Gynybos institu
ciją, ypač kad šiuo atžvilgiu bu
vo pasiryžta eiti naujais, neiš
bandytais keliais. Bet prancūzai 
anuomet buvo priešingi. Vokie
tijos įėjimui į NATO, o kaipo 
pakaitalą jie pasiūlė savo išgal
votą Europos Gynybos Bendruo
menės planą. Po dviejų metų 
Prancūzijos parlamentas vis 
dėlto tą idėją atmetė, o tuomet 
vėl grįžta prie senų projektų.

Visi šie staigūs ir nelaukti 
posūkiai Europos ir ypač Pran
cūzijos politikoje buvo iššaukti 
svarbiausia dviejų aplinkybių: 
1) negalima ilgiau laikyti Va
karų Vokietijos okupaciniame 
režime, todėl reikia jai grąžinti 
valstybinį suverenumą; 2) rei
kia leisti Vokietijai atsiginkluo- 
ti. Nustojus daugiau kaip dvie
jų mėtų laiko, ryšium su Pran
cūzijos delsimo politika, dabar, 
kai Europos Bendruomenės idė
ja buvo palaidota, reikėjo veik
ti greit. Nerimastavo Bonna, bet 
nervinosi ir Washingtonas, kur 
vyriausybė ne be pagrindo nuro-J 
dinėjo, kad pačios Vakarų Eu
ropos tautos turi pirmoje eilėje 
surasti bendrą kalbą, nes kitaip 
jų likimas būsiąs labai liūdnas.

Londono konferencijai pavy
ko po gana audringų posėdžių 
surasti tokias priemones, kurios 
patenkino Paryžių ryšium su jo 
būgštavimais, kad Vokietija per 
daug kariškai sustiprėsianti. At
rodo sutarta, kad Vokietija tu
rės teisę apginkluoti 12 divizijų 
iš 400.000 vyrų (tiek pat buvo 
numatyta Europos Gynybos 
Bendruomenės sutartyje), avia
ciją iš 80.000 vyrų ir karo lai
vyną iš 20.000 vyrų. Iš kitos 
pusės atsižvelgta iki tam tikro 
laipsnio į prancūzų reikalavimus, 
kuriais turėjo būti apribotas 
Vokietijos ginklavimasis. Bet

(Perkelta i 8 pual)

Prieš dvejus metus, kaip vie
nas iš žygių visuomenės konso
lidacijos link, buvę sutarta, kad 
nuo tol Vliko,piripininko ir VT 
pirmininko funkcijos bus kaip ir 
padalintos tarp dviejų Vlike 
esančių grupių ."sparnų”, Vliko 
pirmininku tada liko prel. Kru
pavičius, sakysim, "dešiniojo” 
sparno atstovas, o VT pirminin- ’ 
ko pareigos buvo rezervuotos 
"centro-kairiojo" • sparno atsto- i 
vui, kuriuo pagaliau tapo p. žal- : 
kauskas.

Dabar ta padėtis faktiškai 
jau yra pasikeitusi. Liaudininkų 
ir mažlietuvių atstovams, ypač 
pastarojoj sesijoj, iki smulkme
nų palaikant dešiniojo sparno 
nusistatymus, J. Norkaičio for
maliu pareiškimu buvo konsta
tuota, kad likusios ”centro-kai- 
riosios” keturios grupės jokio 
savo atstovo Vykdomojoj Tary
boj nebeturi ir anais metais su
darytojo bendradarbiavimo sis
tema nebeegzistuoja.

Svarstant sąmata, visi taupu
mo sumetimais siūlytieji sąma
tos sumažinimai vis tais pačiais 
šešiais balsais tapo atmesti. 
Bet, vėl tais pačiais šešiais bal
sais ir vis "taupumo sumeti
mais", tapo nublukta, faktiš
kai visai menk'ė suma, lig šiol 
skirta Bibliografijos Archyvui 
Berne. Suprantama. To archyvo 

i kūrėjas ir laikytojas yra ... Dr. 
A. Gerutis!

Bet kad taupumo šūkis ne- 
1 nustotų savo skelbiminės reikš

mės, nutarta laikinai, iki Naujų 
Metų, sulaikyti po 15'4 nuo vi
sų atlyginimų — biudžetui su
balansuoti, jei reikės. 
Atlyginimai ir taip apie 40'< 

' mažesni, negu už atitinkamą
■ darbą mokama toje vietoje, ir
■ faktiškai nenumatoma, kad šį 
1 pusmetį biudžetas būtų nesuba- 
1 lansuotas, taigi ši 15'4 taupumo 
1 iškaba faktiškai lieka grynai po-
■ pierinė.

Iš kitos pusės, visi tarnauto
jai yra gavę pranešimus, kad 
nuo gruodžio 1 dienos iš darbo 
atleidžiami. Vadinasi, vyksta 
personalo "valymas”. Visi, jų 
tarpe ir naujai išrinktos neva 
Tautos Fondo Valdybos nariai,

Leonardo da Viinci ”Mona Lisa” buvo daug kartų vogta, bet dėl 
jos žinoibumo neįmanant parduoti, vėl buvo sugrąžinta. Bet ne
senai pavogti du Stradivarįaus smuikai nesugrįžo atgal. Matyt, 

pateko į vagių muzikų rankas.

Buvęs prezidentas Herbert Hoover stebi savo sunaus — Herbert Hoover jr. priesaiką užimant 
Valstybės Sekretoriaus pavaduotojo vietą. Jo žmona taip pat dalyvauja priesaikoje.

Nuo rugsėjo 25-tos, per visą 
savaitę, estai Švedijoj mini 
Stockholme dešimts metų su
kaktį nuo savo pabėgimo iš bol
ševikinio siaubo. Pabėgėliais 
laisvėn vadinasi jie pasididžiuo
dami, bevalio tremtinio vardas 
jų tarpe neprigijo, o suruoštu 
minėjimu jie nori parodyti, kas 
jų per šiuos metus nuveikta. ’.

Minėjimas išsireiškė Estų ko
miteto ■— bendrinio kultūrinio 
organo — vadovybėje surengta 
paroda. Pačiam miesto centre, 
moderniose Kungshallen patal
pose. Išstatyta: Švedijoj ir ki
tur per dešimts metų išleista 
grožinė, mokslinė ir publicistinė 
literatūra, turima spauda, etno- 
grafika ir naujausias menas. 
Parodos metu paskaitos, estų 
muzika, dainos ir gyvas demons
travimas, kaip atsiranda tas ar 
kitas liaudies meno dirbinių.

Parodos iškilmingam atidari- 
me, be gausaus atstovavimo iš 
pačių estų pusės, dalyvavo Jung
tinių Amerikos Valstybių amba
sadorius John Moors Cabot, 
švedų, suomių, latvių, lenkų ir 
ukrainų organizacijų atstovai 
bei jžimenybės. Viso buvo per 
300 žmonių. Lietuvių bendruo
menė Švedijoj savo atstovo ne
atsiuntė. Nuo pat įsisteigimo,

toli pramatančioj krikščioniškai 
demokratiškoj režisūroje, ji 
skęsta visiškam izoliaciniam 
miege.

Įdomiausia parodas- pusė, — 
taip visą pusę sudaro estų išei
vijos knyga ir spauda. Puošniai 
išdėstyta ant stalų ir pripildžiu
si ilgų lentynų metrus. Priskai- 
čiau vienuolika stambių, ne taip 
sau kokio vokiško ar šveicariško 
plonučio masto, doktorantų pri
pažintų mokslo darbų ir dar 
daugiau įvairių sričių išradimų 
tarptautinių patentų.

Pirmieji leidiniai rodo nera
mią skubą, kaip baisią nelaimę 
pergyvenusio žmogaus išblaš
kyti pėdsakui. Nekoks popieris, 
silpna litografija. Tik viskas 
greitai taigbs, gerėja, o jau pra
eitų ar šių metų leidiniai nieku 
nesiskyria nuo padoriausių šve
dų ar net anglų. Ypatingai 1951 
metais pradėjusios universiteti
niam Lunde veikti kooperatyvės 
estų knygų leidyklos. Dauguma 
grožinės literatūras leidinių ne 
kokiais aplankiniais nesusipra
timais, o tikrai meniniais virše
liais, skoningai įrišta, ne vienas 
puikiai iliustruota.

Duota statistika abejonių ne
sukelia, žmogus pats turi gali
mybių patikrinti. Per dešimts 
laisvėn išeivybės metų, išleista 
510 knygų, tikrų knygų, brošiū
rų, gaidų ir kitokių leidinių ne
skaitant. Tarp jų 283 grožinio 
žodžio knygos, 34 moksliniai 
darbai, 44 tikybiniai, 22 muzi
kinės kompozicijos, 40 mokyklų 

pasilikti vadovėlių bei žodynų ir 87 kito-

• Triesto sutartį vykdant, daugiau kaip 600 gyventojų 
nenorėdami patekti į komunistinę Juguslavijos valdžią, pasiprašė 
Italijos globos. Amerikos ir Anglijos kariuomenė Triestą jau 
apleidžia.

• Buvęs Irano užsienių reikalų ministeris Hussein Fatemi, 
karinio teismo nuteistas mirti. Jis buvo didžiausias Mossadęgho 
kurstytojas ir komunistinių pinklių nerėjas.

• Vakarų Vokietijos parlamentas jau patvirtino Londono 
sutartį. Prieš balsavo socialdemokratai, reikalaudami prieš tvir
tinant tartis su sovietais dėl Vokietijos suvienijimo.

• Robert Jackbon, Vyriausiojo Teismo teisėjas, daugeliui 
tremtinių atmenamas iš Nuernbergo nacių .bylos, mirė Washing- 
tone eidamas 62 metus. Į Vyriausįjį Teismą buvo paskirtas 1941 
metais.

• IVashingtone suimtas Joseph Sydney Petersen buvęs Na- 
tional Security Agency svarbus tarnautojas. Jo suėmimas sukėlė 
nemažą sensaciją.

• Indijos min. pirm. Nehru šios savaitės pabaigoje išvyks
ta į raudonąją Kiniją. Jo vizitas kelia rūpestį, kad Indija perdaug 
dėmesio skiria ĮCinijai.

, • Rusai, norėdami sutrugdyti Vakarų Vokietijos apgink
lavimą, vėl pradeda-siūlyti įvairiausius kombinuotus nusiginklavi
mo planus, kurie niekad negali būti įgyvendinami. Tais siūlymais 
nori tik laiką nudelsti. ’ .

, • Vokietijoje okupacinės kariuomenės vyko didelius rude
ninius pratimus. Pratimuose išbandomi' nauji sumoderninti gink- 
laijr nauja taktika.

•-Prancūzijoje šios savaitės viduryje laukiama patvirti
nant Londono sutartį. Socialistams pasisakius už sutarties tvir
tinimą, laukiama, kad parlamente bus surinkta .reikiama dauguma 
balsų.

šiuo metu yra po "Damoklo kar
du”: jei kas išdrįs nors ir min
timi "nusidėti”, gruodžio 1 die
ną gali tikėtis "sudiev”. Jau 
šiandien esąs pradėtas neoficia
lus būsimoje personalo komplek
tavimas. Pasiūlymus 
darbe .ir net būsimų atlyginimų kių rūšių. Iš 283 grožinio žodžio, 
pasiūlymus, kaikurie tarnauto- knygų, 178 visai nauji, šiapus 
jai jau esą gavę — žodžiu — 
per... L. Prapuolenį, kuris sa
vo, laiku iš Vliko triukšmingai 
išstojo ir net savo atstovautą 
grupę buvo "kišenėj išsinešęs”, 
ir kuris dabar formaliai su Vli- 
ku nieko bendra neturi.

• ♦ »

Toks darbo stilius ir tokios 
"laisvinimo problemos" įsivieš
patavo Reutlingene. Dar yra 
daug reikalaujančių, kad apie 
tai būtų tylima, o vietoj to būtų 
gražiai deklamuojama apie di
džius ten atliekamus laisvinimo 
darbus — kitaip tai esąs ”Vliko 
griovimas”, maždaug Lietuvos 
laisvės priešų darbas. Bet iš tik
rųjų tai tik nuolatinis tų žaizdų 
pridenginėjimas, negyd y m a s, 
būtinos operacijos atidėliojimas 
greičiau yra tai, dėl ko tie prie
šai gali tik rankas iš pasitenki
nimo trinti. Visa tai turi ‘būti 
pavadinta tikru vardu. Ir kaip 
pi tai bepavadinsi, jei ne atkak
lių bridimu į klampynę!

Jei Vlike dalyvaujančių gru
pių vadovai .nesiryž imtis veiks
mingų priemonių, visas tas jų 
sambūris .turės būti pripažintas 
nesugebančiu, nepajėgiančiu at
likti pasiimtų .uždavinių. Tiesa, 
girdime, kad jame esa'nčių gru
pių žymi dalis esamą padėtį., ver
tina neigiamai,, pareiškia, kad 
reikia,- būtinai reikia radikalios 
operacijos. Bet ar ne gana vien 
tik pareiškimais verstis? Ar ne 
laikas daryti?,

i 
Baltijos jūros laisvėje atsiradę' 
kūriniai. Jų 63 romanai, 20 no- 
veliu rinkinių, 40 poezijos, 23 
atsiminimų, tiek pat-jaunuome
nei skirtų knygų, septynios an
tologijos ir dvi dramos.

bežiūrint, kad estų išeivijoj 
nelabai daugiau 60,000, gi Šve
dijoj kiek virš 20,000, grožinė 
knyga vidutiniai susilaukia po 

. du tūkstančius parduotų egzem
pliorių. Tiek parodos valdytojas, 
tiek atidarime dalyvavę estai 
rašytojai, senesni ir jaunesni, 

> tvirtina, kad estai išeivijoj, pa
lyginus su laisvės metais namie, 

; skaito žymiai daugiau. Grožinis 
žodis, poezijos posmas sudaro 
estams gyvą, konkretų saitą su 

, kančios tamson panerta tėvyne, 
i Drauge ugdo ir stiprina viltį, 
■. kad ilgesys ir laimėjimo įsitiki-' 
■ nimas nepaliks apvilti.

Žiniomis iš anapus, okupuotoj 
Estijoj knygų leidįmas, palygi
nus su nepriklausomybės laikais, 
sumažėjęs net penkis kartus. 
Ten likę senesni- rašytojai dau
giau nerašo, o kaikas Maskvai 
parsidavusiį Jaunesniųjų pagal 
užsakymus daug. neprigamina.

Laisvėn išsigelbėjo tik penki 
žinomesni estai rašytojai, bet iš- 
šeivijoj jau spėjo pasireikšti 40 
n^ijų rašytojų ir poetų. Kokios 
temos daugiausiai traukia? 
"Mūsų tautos tragedijos pergy
venimai buvo tokie stiprūs, tiek 
įsigėrę mūsų kraujin, -kad jų 
atsikratyti mes nei pajėgiam,

nei norim”, — trumpas atsaky
mas. Gašlumo, seksualizmo 
krypčiai, aptvynusiai kitų kraš
tų išeivijos raštiją, estuose dar 
nepavyko giliau įsiskverbti.

Be skaitytojų gausumo ir pa
lankumo, estams, rašytojams pa
deda kitos sąlygos. Nereikia 
mėtytis ir klaidžioti tarp kai- 
kada neąiškių leidėjų vertelgų, 
nudedančių rankraščius ir hono
rarą. Estai rašytojai pažįsta tik 
du leidėjus ar tikriau leidyklas. 
Viena, Orto, išeivijoj seniausia, 
kadai pradėjusi Švedijoj, dabar 
veikia Kanadoj, Toronto. Suma
niai komerciškai tvarkoma, są
žiningai atsiskaito. Jos didžiau
sias nuopelnas estų išeivijai, 
kad ji naujai išleido' estus kla- . 
sikus. Antra, pačių rašytojų ir 
kultūrininkų kooperatyvin i a i s 
pagrindais prieš trejetą metų 
įkurta, 'įbesti Kirjanike Koope- 
ratiiv Ldridė, pietų Švedijoj, ga
li pasididžiuoti puikia ir patyru
sia vadovybe. Ir viena ir kita 1 
leidykla kas mėnuo 'išleidžia po 
dvi knygasį po vieną grožinio 
•žodžio ar poezijos.

Viso estai turi išeivijoj 12 sa
vaitraščių, jų keturis Švedijoj. 
Be to, prie liberalinio Stock- 
holms-Tidningen jie leidžia kas
dieninį dviejų trijų puslapių 
priedą estų kalba. Literatūros, 
kritikos ir mokslo dvirriėnesinis, 
labai rimtai redaguojamas ”Tu- 
limuld” turimas tik vienas visai 
išeivijai. Todėl ir visų labai mė
giamas, nes ten įvairios kryptys 
ir mintys įdomiai susikerta ir 
viena kitoj atsispindi. Jaunuo
menė turi taip pat tik vieną ben
drą, ketvirtaininj "Tulehoidja”, 
visų lygiai labai mėgiamą.

Estai išeivijoj neniekina ir ki
tų kalbų, nesiizoliuoja nuo Va
karų pasaulio, o stengias objek
tyviai įtikinančiai jį apie save 
ir okupuotąją Estiją informuo
ti. Jau nuo 1916 metų leidžia jie 
Stockholme ”Newsletter from 
behind the Iron Curtain”. Lig- 
šiol išleista 370 numerių, šiemet 
drauge su latviais, lietuviams iš 
kampo kaip beturčiams kukliai 
prisišliejus. pradėta leisti jau 
žinomas ketvirtainįnis "East 
and West”. Nors estai Ameri
koj neskaitlingi, bet anksčiau 
lietuvių rašytojų ir pesetų spėjo 

(Perkelta i 8 pusi)

CHICAGOS 
POTVYNIAI

Chicaga pirmą kartą savo is
torijoje išgyveno gausaus lie
taus sukeltus potvynius. Per 24 
vai.- Chicagoje iškrito 6.21 colio 
lietaus. Tik 1885 metais per tiek 
laiko buvo iškritę 6.19 colio lie- 
taus. •

Chicagos potvynius labai pa
sunkino išsiliejusios upės ir pir
madienį su • audra vėl iškritęs 
gausus lietus. Skaitoma, kad 48 
valandų laike Chica'gon' iškrito 
9.75 coliai lietaus.

Potvyniai išsiplėtė ir už Chi- 
cagoš ribų. Potvynio nuostoliai, 
su plačiomis apylinkėmis, siekia 
virš $25,000,000. Yra ir žmonių 
aukų.
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ir ryškinti ją 
ypač priaugan-

Ine.

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

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

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 0, šeštai!. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

25'/-70% nuolaida. Atpigintų 
knygų sąrašas gaunamas leidyk
loje: Gabija, 335 Union 
Brooklyn 11, N. Y.

„ 6 
„ 4

VARNAS CO.,

Dr. 1. Kuras'Ramunis
Spec.: KŪDIKIU ir VAIKU LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6r8 v. v.

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v. 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.
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• St. Kolupaila T—.
Neramu buvo Laisvės Alėjoj 

B. Daubaras -.
Orą pro nobis

J. Gliaudo ....
Orfėjaus medis

A. Nyka-Niliūnas
Pirmoji naktis

L. Pirandello____
Po Tėvynės dangum 

žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai. V. Augustino ..

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas__________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus_______

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas ...

Piclų vėjelis
Vytė Nemunėlis ____

Paklydę paukščiai 1 
. Jurgis Jankus ______

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jankus -_____

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys _________

Paskutinis Prūsų sukilėlis 
M. Springbom ....

Petras širvokas 
Juozas švaistas ..

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus 

Pabučiavimas 
Ą' J. Grušas .'...
Rytų pasakos

V., Krėvė__
Raudonoji meliodija

S. Laucius_______
Raudonasis siaubas

Salik Vogulov .... 
Raudonasis Tvanas

Ignas Šeinius ..
Raudoni batukai

Jurgis Savickis
Ramybė man

J. Kėkštas...........
Sudie, pone čipse 

James Hilton ..
Strėlė danguje

Henrikas Radauskas 
šilkai it vilkai 
, Runcė Dandierin is ..
Senųjų lietuviškų 

knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš 
i. papr, virš. ..

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyr.

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ____

šventieji akmenys
Faustas Kirša ..

Šventoji Lietuva
Jurgio Savickis 

šventoji Inga
A. Škėma _____

Sapnų pėdomis 
V. Kazokas ....

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _______

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas

Tėvų pasakos
A. Giedrius

Tolimieji kvadratai
J. Grišmaąauskas 

Tautosakos Lobynas
J. Balys_________

Tomas Nipernadis 
August Gailit ...

Tarp pelių ir vyrų
John Stoinback

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ___

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas 

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša_________

Uždraustas stebuklas ' 
Stasius Būdavas ..

Vanagaitis ’ 
monografija ______

Vilnius tarp audrų ■
J. Cicėnas (įrišta)

Velykų pasakos 
, N. Butkienė ______-
Vidurnakčio vargonai

Česlovas Grlncevičius,
Vyturėliai Laukuose

Vikt Šimaitis
Trylika nelaimių

R. Spalis _____
Vaikų knygelė

M. Valančius ..
Varpai skamba 

'Stasius Būdavas
Vieneri mėtai ir viena savaitė

B, Gaidžiūnas .
Taupioji Virėja

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

Telephone: HEnderson 1-6844. 
Issued in Cleveland every ThurBday.

- Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

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

Suhscription per year In advance: 
in the Uniteij Statės — 85.00 in Ca
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Singlo copie — 10 centą.
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ti tikrą supratimą apie lietuvių 
tautos bei Lietuvos valstybės is
toriją, lietuvių kalbą, literatū
rą, mūsų' mokslinę ir kultūrinę 
pažangą, kada mūšų gimtoje že- 
tnėje tai nebėra galima, ir vis
kas yra šališkai nušviečiama.

■ Tai daryti laisvojo pasaulio 
lietuviai yra atsakingi ne tiktai 
prieš savo pavergtuosius bro
lius, bet taip pat ir prieš svetim
taučius, kuriems turi pateikti 
okupanto nesužalotą lituanistinį 
mokslą, šis mokslas nėra kokia 
nors nebūtinai tereikalinga ati
traukta nuo šių dienų gyvenimo 
abstrakcija, bet yra gyvas lietu
viškas reikalas, tolimesnės per
spektyvos akimis žiūrint, ne ma
žiau reikalingas, kaip ir politinė 
laisvinimo kova ar šalpos dar
bas. Pagaliau ir pačiame politi
niame darbe daugeliu atveju, ne
galima išsiversti be mokslininkų 
pagalbos. Lituanistikos Institu-'yra padariusios, 
tas yra nesrovinė kultūrinė mok
slo įstaiga, tad visų lietuvių bū
tų pareiga ją remti. Instituto 
statutas numato šalia tikrųjų 
instituto narių .— lituanistų 
mokslininkų, dar iždo rūpinto
jus, kurių uždavinys yra rūpin
tis institutui lėšų telkimu ir jų 
valdymu. Į Iždo Tarybą šiuo me-

> tu įeina žinomi visuomenininkai, 
profesionalai ir 

verslininkai. Kiekvienas toks na
rys atliks savo svarbų vaidmenį 
institutui ir lietuvybei.

Padidėjus lėšoms, institutas 
netrukus galės išplėsti savo veik
lą ir pasirodyti su spausdintais 
savo mokslininkų darbais. Tada 
galima bus tikėtis paramos ir iš 
įvairių Amerikoje ir kitur vei
kiančių fondų, šiuo metu jau 
yra galutinai paruošta ar visai 
baigiama ruošti nemaža tikrai 
vertingų veikalų, kuriuos galima 
būtų tuojau išleisti. Paminėki
me svarbesnius iš jų: Lietuvos 
istorinė geografija (K. Pakš
tas), apie senovinę lietuvių reli
giją (Alseikaitė - Gimbutienė), 
apie Vilniaus pilis (J. Puzinas), 
Vilniaus miesto istorija (A. Ša
poka), apie 16 amž. Lietuvos 
kultūrinį, religinį bei politinį 
gyvenimą (Z. Ivinskis), lietuvių 
literatūros bei kultūros istorijos 
studijos (V. Biržiška), lietuviu 
rašytojų biografijos ir biblio
grafijos nuo seniausių laikų (V. 
Biržiška), SLRKA istorija (A. 

vojo pasaulio lietuvių pareiga Kučas), Amerikos lietuvių dai- 
yra išsaugoti ir plačiau paskleis-nos (J. Balys), Vilniaus Univer-

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

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

Redaktorius: BalyB Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasė?

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 8 d. įsta

tymų.
Prenumerata metams H anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atak. Nr. kaina 10 centų.

• Pasaulinė ūkininkų manifes
tacija įvyko spalio mėn. 1-3 dre
nomis New Yorke. Buvo atsto
vaujami ir visų pavergtų kraštų 
ūkininkai.
• Prancūzijoje veikiančiai Lie
tuvių šalpos Draugijai suėjo de
šimtmetis.
• Ernestas Galvanauskas, prieš 
šešerius metus iš Vokietijos nu
vykęs į Madridą, dabar ten ati
darė sąskaitybos biurą.
• St. Raštikis, buv. Lietuvos ka
riuomenės vadas, iš Washingto- 
no persikėlė į Los Angeles, Cal.
• Inž. K. Germanas su šeima 
persikėlė j savus namus. Dabar
tinis adresas: 725 Madison Avė., 
St. Charles, III.

• Romo Viesulo grafikos paroda 
įvyksta Matrix ’Gallery, New 
Yorke. Atidarymas spalio 11 d., 
pirmadienį, nuo 5 iki 9 vai. va
karo, tos galerijos patalpose, 26 
St. Marks Place, New York City.

Paroda bus atidaryta ligi spa
lio 30 dienos: pirmadieniais, an
tradieniais ir šeštadieniais nuo 
1:00 iki 5:00 vai. p. p. ir kasdien 
be šeštadienių ir sekmadienių 
nuo 6:30 iki 9:30 vai. vakaro.
• Dirvos atstovas Montreaiv, 
Kanadoje, Step. Kęsgailą, per
sikėlė į naują namą. Dabartinis 
adresas: 1577 Ruede Seve, Mon- 
treal 20. Canada.
• Pratęstiamas pigusis knygų 
mėnuo iki spalio 31 d. Per šį lai
kotarpį knygos parduodamos su

BŪKIME 
LITUANISKOS 

INSTITUTO NARIAIS!
Mūsų išeiviai, ypač JAV-ėse, 

ligi šiol bendromis jėgomis yra' 
daug nuveikę. ’ Politinei veiklai dvasininkai, 
bei politinei lietuvių kovai Ame
rikoje turi įsteigę ALT-ą, šal
pos darbui — BALF-ą. Buvo pa- 

Isigendama tiktai vienos centri- 
I nės mokslo įstaigos, kuri subur
tų apie save visus užsienyje 
esančius lituanistus mokslinin
kus ir rūpintųsi lituanistinio 
mokslo darbo vykdymu. Prieš 
metus ši taip svarbi kiekvienos 
kultūringos, o ypač mažos tau
tos gyvenime įstaiga buvo 
įsteigta. Tai Lituanistikos In
stitutas, kuris susilaukė mūsų 
veiksnių, visuomenės veikėjų ir 
pačios visuomenės pritarimo.

Lituanistikos
puoselėti mūsų būdingąją kul
tūrą, atskleisti 
mums patiems, 
čiam jaunimui, kuris dabartinė
mis sąlygomis maža arba nieko 
apie ją nepatiria, o taip pat ir 
svetimiesiems. Bet ypač svarbus 
instituto uždavinys yra šiuo 
metu, kad mūsų tautai gręsia 
ne tiktai fizinis, bet ir dvasinis 
žudymas, genocidas. Todėl lais-

siteto istorija (M. Biržiška), ir 
visa eilė kitų. ■ • L

Mums visiems turi rūpėti, kad 
šie ir daugelis kitų vėliau pa
ruoštų darbų išvystų dienos 
šviesą, kad jie pagilintų mūsų 
žinias apie lietuvius, Lietuvą bei 
jos kultūrą, o> kartu parodytų ir 
svetimiesiems, kad mes esame 
verti užimti lygią vietą laisvųjų 
kultūringųjų tautų šeimos tar
pe. Ne mažiau yra svarbu mums 
pasirūpinti, kad kiekvienas mū
sų žymus mokslininkas, kurių 
už gimtosios žemės ribų vargu 
ar kada bevaliosime paruošti,’ 
suskubtų parašyti savo darbus, 
o institutas juos išleistų. Tai 
yra mūsų visų lietuvių tiek tau
tinė kultūrinė, tiek ir visuome
ninė pareiga. Ir mes tai galime 
padaryti, kaip daugelis ir kitų 
tautų, įsikurdamos panašius in
stitutus bei mokslo akademijas,

■ I

Kviečiame tad visus stoti Li
tuanistikos Instituto nariais ir 
tuo būdu jį paremti morališkai 
ir materiališkai. Kiekvienam na
riui yra teikiamas atitinkamas. . . ——

vardas pagal jo įnašų j Instituto 
iždą didumą: nario fuhdatoriaus, 
nario globėjo, nuolatinio nario, 
kas . paaukoja institutui ne ma
žiau kaip $1000, $500 ar $100 ir
nario rėmėjo, metinio nario, na
rio pritarėjo, kas paaukoja in
stitutui ne mažiau kaip $25, 
$10, $5’per metus. Čia minėtais 
mariais gali būti taip pat drau
gijos, bendrovės ir kitokie jun
giniai. Už ypatingus institutui 
nuopelnus yra teikiamas garbės 
nario vardas.

Tad, mielas tautieti, nepaliki 
šio didelio kultūringo darbo nuo
šalėje, bet tuojau pat stoki 1 
Lituanistikos Instituto naritj ei
les. šia proga dėkojame ir tienąp, 
kurie, nelaukę ypatingo ragini
mo, yra pirmieji atsiuntę savo 
įnašus institutui. Sutikimą būti 
instituto nariu kartu su pinigiū 
įnašu (auka) prašoma tuojau 
pat siųsti šiuo adresu: Institute 
of Lithuanian Studies, J. Kut- 
ra, Secretary, 2405.West 51st 
Street, Chicago 32, III.

SPALIO 9 DIENĄ ATIDARO 
NAUJĄ MODERNIĄ KRAUTUVĘ 

judriame Chicagos prekybos rajone prie 
HALSTED IR 66-TOS GATVIŲ KAMPO. 

Nuo spalio 9 iki lapkričio 9 d. skelbiamas 
ATIDARYMO MĖNUO

Visoms — importuotoms ir vietinėms — prekėms 
atidarymo mėnesį taikoma

20% Nuolaida
Nepraleiskite progos pigiai įsigyti —

■ pietų ir kavos servizų, 
skaidraus kristalo vazų, 
spalvoto kristalo vazų, 
kristalo grafinų, 
vynd, šampano ir likerio stiklų ir 
kitų porcelano, keramikos ir kristalo gaminių.

Abi krautuvės atidarytos 7 savaitės dienas: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniai nuo 9 ryto iki 9% vak. 
antr., treč., penkt. ir šešt. „ 9 „
sekmadieniais „10 „

Krautuvių adresai:'
Naujoji — 6558 S. Halsted St., Chicago, 
Senoji — 2509 W. 63rd Street, „

M
»>

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos gramatika
. J. Kukansuia -----------
Anglų kalbos gramatika

' V. Kamantauskas ____
Anglų kalbos skaitymas

■ V. Mirikūnas ____........
Anoj pusėj ežero

P. Andriušis___________
Aukso kirvis

Juozas švaistas _________ 2.50
Aukštųjų Šimonių Likimas

Ieva Simonaitytė__________ 8.50
Amžini Šešėliai

A. Vilainis__________
Barabas 

Paer Lagerkvist ___
Būkite, sveiki

Dr. S. Biežis_______
Baltasis Vilkas

K. Binkis------- —...
Balutis

J. J. Bačiūno leidinys 
Baltaragio malūnas

K. Boruta_________
Buriavimas Ir jūrininkystė

B. Stundžia __________ ____2.00
Cascata cristalina

Venacijus Ališas____
Didžioji kryžkelė

B. Brazdžionis ______
Duktė

Alė Rūta ....................
Dievas ir žmoguB

Prel. F. Bartkus ir 
kan. P.-Aleksa______

Didžiosios atgailos
R. Spalis ..._______

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas 

Eldorado
J. Švaistas .2______

Gyvačių lizdas 
Francois Mauriac ..

Gatvės Berniuko Nuotykiai 
R. gpalls ______________

Gimdytoją
Francois Mauriac ________1.75

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė ... ... 2.00

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas________________ 1.50

Gyvulių ūkis ■'
George O rwell ____________ 1.00

Giesmė apie Gediminą 
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Kaimynai
J. Paukštelis ____________

Karoliai
Guy de Maupassant______

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis ______________

Kuprelis
Ignas Šeinius ____________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius ______1.50

Keliai ir kryžkelės
Putinas __________________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-III-IV 
I ir II dalis __________ po
m ir IV dalis ..______po

Kudirkos raštai

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas., 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 IV. 66th 1*LACE

Tol. offic’o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 IVest Chicago Avė., 

Chicago 22. III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pi r mari., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 rytd — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. č.eštadier.iais.

Dr. Jaras Ramunis
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL.:, antrad. ir ketvird. 7-8.30-v. v. 
Mtad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą 

7156 S. tVestern Avė.
MĘDICAL CENTER 

TBL: Kabinete REpublic 7-1168 
■atol VAIbrook 5-3765

■s

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

pritaikytom 
skrybėlaitėm

Dydžiai 8 iki 18

• <
.Staigus lietus niekuomet neatnoš jums slogos nešiojant vieną iš šitų paltų! 
•Saulei šviečiant ar lįctui lijant, VISUOMET gražiai atrodo. Visi su stip
riu vandenį nepraleidžiančiu paviršium. Visj su pilnu pamušalu! Mes 
turime vietos parodyti tik vienų. Daugelis kitų rūšių pasirinkimui. Visi 
su pritaįkytom skrybėlaitėm. , • ■ ■

'Pašto ir telefono užsakymai priimami'pirmadienį nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Šaūkite CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement 
Women’s Coat Department

1

Krėvė Mickevičius

3.00
3.60

5.00

2.00

1.50

2.75

1.50

8.00

Kregždutė I
A. Rimkūnas ..

Kregždutė Ų
A. Rimkūnas_

Kiškučio vardinės
StaBys Džiugas .

Lietuvos Istorija
Sruogienė ________________ 3.00

Lietuviškas angliškas žodynas
V. Peteraitis.. maž. 2.00 d. 5.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška _______po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Pėteraitis ____J,............ 5.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys ____

Lyrika
K. Binkis _____________

Loreta
Stasius Būdavas_______

Lietuva
A. 'Bendorius _________

Laiškai žmonėms
G. Papini _ __________ _

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius______4.5(i

Lietuvių poėzijos antologija
J. Aistis ir 4. Vaičiulaitis 6.00

Lietuvių archyvas 
Bolievizmd metai ..

Moters širdis
Guy de .Maupassant

Lietuvių Literatūra *
Pranas Naujokaitis -_____ . 2.00

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė---- - --------

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė NamtmUla_________ 1X»

Namai ant' smėlio
J. Gliaudą ...1—

Naujieji skaitymai
‘ , 2J0

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:
DIRVA, 1272 East 71 SU Cleveland 3, Ohte

5.00

2.00

130

2.75

2.00

. 8.00

2.60

2.50

230

Užuovėja
M. KatiliŠkla 

žmonijos likimas
V. Bagdonavičius 

žemaičių žemė 
i A. Vilainis .... 

Žemaičių krikštas
P. . Abelkts ....

3.50
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Nauja knygų leidykla?
DIRVA

Ką mačiau Vengrijoje
Su K. Zaikausku priešaky?

L Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bų,s veiklos apžvalgoje p. K. žal
kauskas Vliko plenumui pareiš
kė:

"Lietuviškumo- išla i k y m a s 
tampa pagrindiniu mūsų uždA- 
vitniu”.

Rodos, šis uždavinys visada 
buvo Vliko uždavinių sąrašuose. 
Nauja šiame pareiškime tik tiek, 
kad tas uždavinys, esą, dabar 
tampa pagrindiniu. Argi nuo 
šįol nebe Lietuvos išlaisvinimas 

aAu pagrindinis Vliko uždavi- 
njV’’.

O gal čia p. žalkauskas kalba 
tik apie savo vadovaujamos tar
nybos pttgrindinį uždavinį? Jei 
taip, tai koks gi lig šiol buvo 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos 
pagrindinis uždavinys?

Tą uždavinį p. žalkauškas nu
mato spręsti knygų leidimu. Jis 
pareiškė ten pat:

"Į šią — knygos leidimo sri
tį' — ypač turint galvoje, kad 
šiandienių mums tenka ruoštis 
"ilgoms’ distancijoms” ir kad 
LIT sektorius Vliko veikloje 
įgauna ypatingą svarbą, ateity
je tektų kreipti ypatingą dėme
sį, nes tinkama knyga yra viena 
iš efektyviausių priemonių lie
tuviškumui emigracijoje palai
kyti”.

Iš vienos pusės, gal ir neblo
gai, jei p. žalkauskas tikisi Vli
ko veiklos svorį perkelti į ra
mesnę sritį, tai yra, į knygų 
leidimą, vietoj tą svorį laikius 
daug triukšmo keliančioje ”am- 
basadorysčių" srityje ... Tačiau 
reikia neužmiršti, kad knygų 
leidyklų jau turime net keletą, 
gal net daugiau, negu mūsiškė 
knygų rinka gali ar nori knygų 
priimti. Be to, juk laikraščių 
leidyklos irgi ne menkiau, jei ne 
daugiau patarnauja tam pačiam 
lietuviškumo išlaikymo uždavi
niui. Taigi šitokių "lietuvybės 
jšlaikymo tarnybų”, kokią pla
nuoja p. Žalkauskas, faktiškai 
jau turime, mažiausia, apie tris 
dešimtis. Ar reikia dar vienos 
daugiau ?

Yra kas gali gerų knygų išleis
ti. Ko nėra, tai vienoje vietoje 
apsvarstyto plano, kuris numa
tytų, kokių knygų visų pirma 
turėtų būti stengiamasi išleisti. 
Ir, be to, kaikurių knygų netur
tingos leidyklos nedrįsta 
išleisti dėl tos paprastos 
žasties, kad neturi iš ko 
niam laikui į jas pinigų 
Tai tokios knygos, kurios,
mės labai geros ir reikalingos, 
bet kurių pardavimas numato
mas ne toks greitas, kaip kokių 
lengvo ir viliojančio turinio kny
gų. Pavyzdžiui, LIT išleistoji V. 
Cižiūno knyga yra neabejotinai 
gera, reikalinga, bet gal ją iš
pirktų ne taip greit, kaip, sa
kysim, V. Alanto "Pragaro Po
švaistes”, B. Brazdžionio eiles, 
ar J. Aisčio "Laikus ir Žmones”. 
Tačiau ir tokią V. Cižiūno kny
gą betkuri leidykla išleistų ir 
platintų gal sėkmingiau, net ne
gu tam paskolintų investuoti 
reikalingos sumos atitinkamą 
dalį kiek ilgesniam laikui, kol 
knyga bus išplatinta. O tokį p. 
Žalkausko leisti projektuojamą 
"W'norėlį" greičiausia ir be to 

kiek pajėgesnė leidykla iš
leistų, nes galima tikėtis, kad 
jis bus gana greit išgraibstytas, 
kai tik pasirodys, kadangi tokio 
dalyko žmonės tiesiog dairosi.

Todėl, atrodo, reikia ne naujos 
leidyklos, o protingo konsulta
cijos ir kreditavimo centro, ku- 

■ ris palaikytų atitinkamus ryšius 
su esamomis leidykloipis, su au
toriais, su- kultūrinėmis organi- 

.zacijomis bei atitinkamais eks
pertais, ir aptartų, kokių knygų 
išleidimas pirmoje eilėje skatin- 
//'ąs organizacinėmis, propa- 
’giJdinėmis ir finansavimo prie
menėmis, ir. kuris taip pat pa
sirūpintų suorganizuoti = bent 
kiek lėšų reikalingų knygų leidi
mui kredituoti, ar kartais netir 
subsidijuoti;

imtis 
prie- 

ilges- 
įdėti, 
iš es-

Ūkis iš vienos agonijos eina į kitą

1 . . . - 
ranki vieta Reutlingene, kur jis 
būtų vandenynais atskirtas ir 
nuo leidyklų, ir nuo daugumos 
autorių bei kultūrininkų, o taip 
pat ir nuo lėšų šaltinių. Reutlin
gene, žinoma, tegali būti įsteig
ta tik dar viena izoliuota leidyk- 
lėlė, lėšas semianti iš Vlfko biu
džeto, o lėidimo darbe dažnai 
besiveržianti į atviras duris ...

P. žalkausko planuojamos lei
dyklos programoj yra netgi ir 
toks dalykas įrašytas, kaip 
"Eneidė”. Kūrinys puikus, klasi
kinis, reikia tikėtis, kad verti
mo darbas yra atliktas, vieno iš 
geriausių mūsų to dalyko žino
vų, tačiau visdėlto kyla klausi
mas: argi tikrai "Eneidė” šiuo 
metu taip jau svarbi lietuvybės 
išlaikymui? Ypač, ar tiek svar
bi, kad ji būtų netgi Vliko lė
šomis leidžiama?

Bet labiausia krinta į akis p. 
Žalkausko planuojamas "Lietu
vių Lobynas”. Ten turi būti ir 
Lietuvos geografija, ir istorija, 
ir lietuvių kalba, liaudies me
nas, lietuvių literatūra, muzika, 
tapyba, teatras, mokslas, švie
timas, ūkis ... Apie leidinį p. 
Žalkauskas sako labai reikšmin
gai:

"Šios knygos paruošimas ir iš
leidimas bus brangus. Jos pla
tinimo pajamos bus menkos. Jos 
reikšmė lietuvybei neabejotina”.

Viskas, ką čia p. žalkauskas 
sako, yra teisybė. Tik ar p. žal
kauskas, besilankydamas Ame
rikoje, negirdėjo, kad "Lietuvių 
Enciklopedija" L raidės eilėje 
rengia specialų Lietuvai skirtą 
tomą, kuriame kaip tik ir numa
toma visa tai, jei ne daugiau, ką 
p. žalkauskas planuoja.

Medžiaga tam tomui jau ren
giama, autoriams žymi dalis ra
šinių jau užsakyta, finansiškai 
dalykas taip pat jau suorgani- 
zubtas, išplatinimas žymia dali
mi jau užtikrintas. Tad kam be
reikia galvą sukti apie to paties 
dalyko organizavimą antrą kar
tą? Verčiau LIT pagalvotų, kuo 
ji galėtų prisidėti prie to, kas 
jau daroma. Gal pagalvotų, ar 
nebūtų verta sumobilizuoti jėgų 
ir lėšų, kad ta medžiaga, kuri 
bus surinkta tam specialiam En
ciklopedijos tomui, galėtų būti

Tiek maisto produktų, tiek 
tekstilės bei kitų plataus varto
jimo prekių kainos Vengrijoje 
yra nepaprastai šugštos. Vidu
tinis mėnesinis atlyginimas var
gu ar pasiekia 1.000 forintų 
(pagal oficialinį, bet visiškai 
nerealinj keitimo kursą tatai su
darytų apie. 90 dolerių), tačiau 
galima sutikti daug žmonių, ku
rie uždirba nuo 000 iki 800 fo
rintų.

Gerai sukirpta karštos vilnos 
vyriška eilutė, kaip. atrodo iš 
padorios rūšies medžiagos, kai- 
noja 1.180 forintų, taigi dau
giau nekaip vieno mėnesio atly
ginimas; popėlininiai vyriški 
viršutiniai marškiniai 220 for.,

išleista ir anglų ar ir kita kuria 
kalba? čia ir yra vienas iš ryš
kiausių pavyzdžių, kaip izoliuo
tai beplanuojant pataikoma 
veržtis į atviras duris.

Lyg tyčia, p. žalkauskas kal
ba apie tokio leidinio planus, kai 
tame pačiame "Eitas Informaci
jų” numeryje yra net praneši
mas apie tą specialų eniiklopedi- 
jos tomą, net su jo redaktoriaus 
pavardės nurodymu ; . Be to, 
regis jau anksčiau ta pati "El
ta” pranešinėjo, jog Lietuvos 
geografija yra išleista, Lietuvos 
istorijos trumpas vadovėlis yra 
išleistas, platus Lietuvos isto
rijos leidinys leidžiamas Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos... Jei 
p. žalkauskas būtų atidžiau skai
tęs jo paties pastogėje leidžiamų 
"Eltos” biuletenių skyrių .vadi
namą "Knygos bare”, tai jis bū
tinai būtų dar susimąstęs prieš 
dėstydamas savo planuojamos 
leidyklos sumanymą. Ir planuo
jamas skaitymų knygas—chres
tomatijas jaunesniam ir vyres
niam jaunimui galėtų išleisti 
esamos ■ leidyklos, jei' tik būtų 
•protinga organizuojanti ranka, 
linkusi ne j "suvalstybintą” 
veiklą, o j esamos iniciatyvos 
tinkamą paskatinimą' bei parė
mimą.

Taigi, atrodo, LIT turėtų dar 
rimtai peržiūrėti savo sumany
mus ir rasti būdą naudingiau 
net ir knygų leidimo srity pasi
reikšti, vietoj ryžusis tapti silp
na ir neracionalia leidyklėle.

IŠRINKU

JOHN M. MANOS

STATĖ SENATOR

GERAI KVALIFIKUOTAS IR TURĮS PRAKTIKOS .

PATARNAUTI ŽMONĖMS

medvilnės pižama 350 forintų, 
sportinis švarkas 480 for., žie- 

: minis apsiaustas 860 for., blo
gos, margos kartūno medžiagos 
metras 30-48 for. Blogos rūšies 
vyriškus batus galima gauti už 
110 forintų, vidutiniai batai kai
nuoja jau 300, o tikrai geri ba
tai iki 550 forintų. Mažas tua
letinio muilo gabalas kainuoja 6 
forintai, duona 3 for. kilogra
mas, aliejus 21 for. už litrą, 
menkaverčio .vyno litras resto
rane kainuoja 25 for., dešros ir 
kumpio kilgr. atsieina 40-55 for. 
Už jautienos kg. reikia mokėti 
22-24 for., kiauliena valstybinė
je krautuvėje kainuoja 30 fo
rintų, betdažnai pasitaiko, kad 
ten jos negalima gauti, todėl 
tenka pirkti pas ūkininką už 40 
for. kg. Neskaitant kiaulienos, 
šiuo metu maisto produktų ap
rūpinimas Budapešte vyksta pa
kenčiamai, kadangi režimui pa
vyko "naujojo kurso’’, pagalba, 
suteikiant koncesijas, paskatin
ti ūkininkus iki tam tikro laips
nio padidinti gamybą. Tačiau 
ligšiol nepasiteisino vyriausybės 
viltys, kad kartu su gamybos 
didėjimu eis. kainų kritimas.

Budapešte prašalaičiui kiek
vieną kartą teigiama, kad tieki
mas provincijoje vykstąs nepa
lyginamai blogiau, nes vyriausy
bė dedanti visas pastangas, kad 
pirmoje eilėje maisto produktais 
"būtų aprūpinta sostinė. Tačiau 
provincijos mieste Debrecen ta
sai teigimas nebuvo patvirtin
tas; žmonės, su kuriais kalbė
jausi, įsakmiai patvirtino, kad 
aprūpinimas maisto produktais 
esąs pakankamas. Tačiau nežiū
rint višų pažadų tiek Budapešte, 
tiek provincijoje aštria forma 
stinga daugelio kasdieninio var
tojimo reikmenių. Pav., ištiso
mis savaitėmis ar mėnesiais ne
galima gauti sagų, paskum ne
rasite adatų ar skutimosi peiliu
kų, rašomojo popierio ar rašalo.

Lieka paslaptis, kokiu būdu 
gyventojai, nepaisydami menkų 
atlyginimų, įstengia išsimaitin
ti ir apsirengti, o tuo pat metu 
dar turi pinigų pramogoms. Ma
no vienas pažįstamas vengras 
padėtį apibūdino šitais žodžiais: 
”Aš pats nesuprantu : mūsų ūkis 
eina iš vienos agonijos į kitą, ir 
ir vis dėlto žmonės gyvena ir jie 
net nėra blogai apsirengę”. Rei
kia pripažinti, kad valgio atpi
ginimas fabrikų valgyklose ir 
nedidelis, nors ir labai nepaten
kinamai vykdomas nemokamas 
gydymas daugeliui žmonių reiš
kia tam tikrą palengvinimą. Be 
to, reikia atsiminti, kad dažnai 
vienoje šeimoje dirba keli na
riai ir kad labai mažai taupoma, 
nes stinga pasitikėjimo pinigais. 
Taip pat būtų nuomos yra že
mos, bet kadangi namų statyba 
toli gražu negali patenkinti pa
reikalavimo, tai nemaža žmonių 
turi nuomotis pas kitus, o tuo 
atveju reikia mokėti 300-500 fo-

■f

JAV kariuomenė pasigamino plastikinį laivą, labai patogų pervežti į užjūrius ir naudoti ten, kur 
yra seklios upės. Jo ilgis 50 pėdu. Patogus pervežti lėktuvu, nes susiardo j 15 dalią.

«

rintų mėnesiui, o už nuomos su
tarties perleidimą už 3 kamba
rių butą tenka mokėti retam 
žmogui tepasiekiamą kainą — 
25.000 forintų.

Bet tas faktas, kad žmonės, 
nežiūrint prekių stokos, augštų 
kainų ir menkų atlyginimų ne
paskęsta beviltiškame skurde ir 
kad jie suranda,, pinigo pramo
goms ir didesniems pirkiniams, 
kaip antai drabužiams, baldams, 
kaikada dviračiui ir net moto
ciklui, — tatai glūdi toje pat 
ūkinio nepritekliaus sstemoje. 
Kaip sykis toji aplinkybė, kad 
suvalstybintoji pramonė ir su
valstybintoji prekyba nepajėgia 
patiekti reikalingų plataus var
tojimo reikmenių, o jeigu pa
jėgia, tai arba nepakankamai 
arba blogos Kokybės, — tatai 
teikia įvairiausių uždarbio gali
mumų. Ko neduoda valstybinis 
ūkis, ten pasireiškia privatinė 
iniciatyva. Beveik kiekvienas 
tuo būdu, progai esant, darosi 
verslovininkas ir yra nemaža 
žmonių, kuriems legalinė ar ne- 
legalinė prekyba ar legelinis ar 
nelegalinis amatas pasidarė 
svarbiausias pajamų šaltinis.

Nepaisant valdžios narių pa
sigyrimo kalbų valstybė iki šio] 
vis dar nepajėgia parūpinti kra
što reikalingomis plataus varto
jimo reikmenimis, šito darbo di
delę dalį atlieka pati tauta už j 
valstybės nugaros. Bet reikia at
siminti, kad vyriausybė. nieku 
būdu neskatina šios privatinės 
iniciatyvos. Priešingai, ji ją vi
sokiausiais būdais kliudo ir dėl
to ji dar daugiau nekenčiama, 
nekaip dėl teroro priemonių. 
Biuro tarnautojas, kuriam kas 
nors iš užsienio atsiuntė nylono 
kojinių porą ir nūn turi mokėti 
nežmoniškai augštą muitą, fab
riko darbininkas, kuris savo vi

Berankiai, bekojai lietuviai 
karo invalidai tremtyje laukia 
Tavo pagalbos. Aukok jiems!

Aukok tremtyje skurstan
tiems Iietuvjams!

■ Bet tokiam centrui nebūtų ’pa-
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

LILA ROBESON

Formerly with The Metropolitan Opera

4900 EUCLID AVĖ.—Room 414 UT 1-3556

I ........."........ ■■■■■■■■!■■ H I I .......................—- I -
• •

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams
MŲFFLERS INSTALLED FREE

KORMAN MUFFLERS & PIPE
SERVICE SPEICALISTS

1314 East 65th at Superior UT 1-4576

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams 
BUDDY’S DELICATESSENS & RESTAURANT

WE YOU GET THE FINEST IN DELICATESSEN

Corner East 12th and Chester Avenue
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Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

JOSEPH F. GORMAN

COUNTY COMMISSIONER
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siškai nepatenkinamą uždarbį nę vertę. Visa tai pavirsta de- 
siekia padidinti, gamindamas monstracija, 
laisvu laiku vinis ir įsigydamas manęs neprivers! Gyvybės išlai- 
žaliavą bei įrankius arba aplin- kymas laikoma politinio pasi- 
kiniais keliais arba visa tai sta
čiai vogdamas, — jie ir šimtai 
tūkstančių kitų paprastų žmonių 
per savo panašų ar kitokį paty
rimą darosi fanatiniai verslo 
laisvės šalininkai.

Valstybinis ūkis neįstengia 
pagaminti tautai visų tų gėry
bių. kurios jai reikalingos gyvy
bei palaikyti. Tuo pat metu val
stybė kliudo tautai įsigyti tų 
vertybes kitokiu keliu. Tokiu 
būdu'visa komunistinė ūkio sis
tema apkartusiam pavaldiniui 
atrodo, kaip vientisas klastingas 
kėslas paversti jo gyvenimą ne
įmanomu. Per tai, pavaldinio 
akimis žiūrint, jo paties kasdie
ninė kova už būvį, jo pastangos 
pačiam išmisti bei išmaitinti ir 
aprengti šeimą įgauna augštes-

užsispyrimu: jie

i Kymas laiKoma politinio pasi
priešinimo aktu. Budapešto gy-' 
ventojas didžiuojasi tuo, kad jis 
po žmogžudžio įtempimo fabri
ke — darbininkai man pasako
jo, kad jų fabrike žmonės kas
dien alpsta, nes jie negali išlai
kyti darbo tempo -— vakare dar 
suranda jėgų kuriuo nors kitu, 
ko gero uždraustu keliu užsidirb
ti iš šalies. Jis lygiu būdu di
džiuojasi kitais žmonėmis, ku
rie kaip ir jis pajėgia atsilaiky
ti. Galingas solidarumo jausmas 
tokiu būdu suliedina tautą į vie
ną bloką. Budapešte kiekviena
me žingsnyje užtinki šį solida
rumą ir šį- norą atsilaikyti — 
šią gyvybingos, nei kiek nepa
lūžusios tautos užsispyrimo dva
sią.

(Pabaiga)

SPAUDOS IŠKOVOJIMO
50 METŲ SUKAKTUVINIS LEIDINYS — 

LITERATŪROS METRAŠTIS
GABIJA

JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS ŠĮ RUDENĮ.
šioje didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba dalyvauja 

ios dešimtys lietuvių rašytojų. Metrašti redaguoja Jonas Aistis 
ir Stp. Zobarskas.

ši knyga — tai kovojančios ir nepasiduodančio lietuvio atspa
ros dokumentas. Ji vaizdžiau už viską kalbės apie mūsų tautos teisę 
turėti savo kalba, raštą, laisvę ir tikėjimą.

Būkite šios knygos garbės prenumeratoriai — padėkite leidyk
lai atlikti sunkų šio didžiulio veikalo išleidimo darbą. Prenumerata 
priimama iki š. m. spalio 15 dienos. Prenumeratorių pavardės bus ■ 
paskelbtos knygoje.

Metraštis bus didelio formato, įrištas į kietus drobės viršelius, 
kainuos $<>.00. Prenumeruojant iš anksto — tik $5.00.

GABI J A , 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. f-IO)

Jccl

D a ž a i
VARNIŠAI, ENEMALIAI

Gaminame senoviškus aliejinius ir naujus sinteti
nius dažus lauko ir vidaus dažymui.

Visokios rūšys ir spalvos, tinkančios įvairiausiam 
dažymui. Tai vienintelė lietuviška dažų dirbtuvė JAV. Turi 
35 metų praktiką.

Specialios kainos lietuviams ir didelės nuolaidos da
žytojams.

ACE LABORATORY
SUBS. AI.TEX PRODUCTS

S a v. P.. J. Ž1CRYS
1614 Coutant

Lakewood, Ohio

Telef.; AC 1-5385 (40)
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SENIAU IR DABAR ■
K. S. KARPIUS

DR. J. RAMUNIS, Chicago

Senelė palaiko ryšį

LONG DISTANCE pagalba

r
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FORM OZĄ IR 
EISENHOAVERIO <
POLITIKA 1

Rimčiau komunizmo pavojų ! 
permatą kaikurie žymesni Ame
rikos viešojo gyvenimo žmonės 1 
daro išvadas dėl Eisenhowerio 
paskelbimo, kad Amerika gins 
Formazą, jeigu komunistinės 
Kinijos jėgos kėsinsis tą salą 
pulti.

Keleto laikraščių leidėjas, 
John Knight, savo laikraščiuose 
įrodinėja, kad prezidentas Ei- 
senhoweris daro klaidą skelbda
mas, "tegul komunistai spėja 
ką Amerika darys kai komunis
tai pradės veržtis į Kinijos na
cionalistų valdomas salas”. Nors 
Dulles paskelbė, kad Formoza 
bus ginama, rašo Knight, bet jis 
nepasakė, kad tos salos užpuo
limas reikš tą patį, kaip užpuo
limą pačias Amerikos.

Knight sako, paklaustas Dul
les, ar tikrai Amerika nori pa
laikyti komunistus tik apeliuo
jančius ką tikrai Amerika darys 
Formozos salų puolimo atveju, 
Dulles atsakė jam, "Taip, ir 
tamsta taipgi”. Reiškia, atsisa
koma aiškiai ir tikrai pasakyti, 
ir toks "spėjimas”, sako Knight, 
yra tik savęs apgaudinėjimas.

"Jeigu leistume komunistams 
nacionalistus nugalėti ir tas sa
las paimti, draudingos laisvos 
tautos padarytų išvadas, kad 
mūsų kilnūs pareiškimai buvo 
tik tušti žodžiai,” — įrodinėja 
Knight. Vietoje maitinti visuo
menę dvigubais išsireiškimais, 
sako jis, tegul prezidentas pa
skelbia, kad bent kokia Formo- 
zos ataka reikš karą su Ameri
ka.

Šiaip gi, apsidairę, 
patarėjų pagąsdinimų, 
weris ir Dulles gali ir

kato gražbylystė visai neturi kur 
pasireikšti, nes juk visai nesvar
bu, dėl keno kaltės sužeidimas 
įvyko,

Samdant advokatą jis.pasiima 
dalį gaunamas kompensacijos 
(paprastai apie 25%), tad net 
ir tuo atveju, jei pavyktų gauti 
truputi didesnę kompensaciją, 
advokatui priklausanti suma ga
li būti daug didesnė, negu prie
do iškovota kompensacija.

Jš kitos pusės, patyrusio gy
dytojo nustatytas nedarbingu
mo procentas lemia labai daug, 
ir jei tas gydytojas komisijos 
posėdyje mokės tinkamai pa
remti savo nuomonę, jis galės 
gal ir labai smarkiai pakeisti 
kompensacijos didį.

7. Jei sužeidimas įvyko dėl ki
tų kaltės ar dėl netvarkos ma
šinose, net jei ir darbo metu, 
šis sužeidimas priklauso kitai 
kategorijai ("personai liabili- 
ty”), kur kompensacija yra daug 
didesnė, kur. sprendimas pri
klauso teismui ir kur advokatas 
yra būtinas.

Įtakingas New York Times 
dienraštis kalba, jeigu Adlai 
Stevensonas, kuris savo aštriu 
liežuviu, ne tiek faktais, kriti
kuoja Eisenhovverio administra
ciją ir respublikonų vadovauja
mą kongresą, tai jis rengiasi 
1956 metaiB vėl kandidatuoti į 
prezidentus. Jam svarbu, kad 
patekę į kongresą demokratai 
per sekančius dviejus metus 
tramdytų kiekvieną respubliko
nų administracijos darbą ir pa
stangą, įtikinimui balsuotojų, 
kad respublikonų partija netin
ka valdyti, ir kad prezidentas 
yra nesugebąs, nežinąs ką da
ryti, atidavęs šalį didelių biznių 
malonei. Gąsdinimas visuomenės 
"didelių biznių” baubu visada 
buvo populiarus miniose. Ir tas 
baubas jau kyšo demokratų rin
kiminėje agitacijoje.

Ir nelengva bus Eisenhoįveriui 
dar likusius dviejus metus pre
zidentauti, nes ar demokratai 
laimės kongresą ar ne, jie vis- 
tiek trugdys jo vidaus politiką, 
ar ji bus gera ar prastesnė. Ir 
jeigu Eisenhovveris nieko reikš-] misiją ir darbdavys tikrai pasi- 
mingesnio neparodys tarptauti- į 
nėję politikoje ir vadovybėje, jis t 
gali nueiti istorijon tokiu pat i 
prastu pažymiu, kaip nuėjo žy- 1 
mus pilietinio karo ((1861-65) 
laimėtojas generolas Ulysses | 
Grant, kuris vėliau išrinktas 
prezidentu, paliko apie save ap
gailėtiną atmintį kaip preziden-

’ tas ir valstybės vadas.
Apsuptas nekokių patarėjų,

■ kaip jo brolis Milton, Stassen,
■ Adams ir panašių, Eisenhowe-
■ riui stinga ryštumo.

Stassen pats buvo pasiskel- 
• bęs kandidatu į prezidentus ir 

tada rašė, kad esąs pasiryžęs 
vykti pas Staliną pasitarti... 
Adams, buvęs N. H. gubernato
rius, prisiplakė prie Eisenhowe- 
rio jo rinkimų metu, kai reikė
jo vajui padėjėjų.

Eina žinios, kad Adams, ku
ris savo patarimais ne kaip pre
zidentui pasitarnavo, pasi
trauks. Jo vieton ateis dabarti
nis Amerikos UN ambasadorius 
Lodge, buvęs senatorius iš Mass. 
Į seno valstybės sekretoriaus 
Dulles vietą, sako, gali patekti 
New Yorko gubernatorius De- 
wey, kuris toliau atsisakė kan
didatuoti į gubernatorius, šio
mis dienomis valstybės sekreto
riaus padėjėju pakviestas ir pa
reigas užėmė buvusio prezidento 
Hooverio sūnus, iki šiol dirbęs' 
specialėse užsienio misijose, su
taikęs Iraną su Anglija.

Jeigu su tais patarėjais Ei- 
senhoweris per sekančius dve
jus metus nieko rimtesnio ne
nuveiks, respublikonų partija 
bus išstumtą iš vadovybės.

* 
nai, jog sužeidimo pasėkoje yra 
netekta kiek darbingumo, kreip
kis į darbdavį ar, dar geriau, 
jo draudimo bendrovę, prašyda
mas kompensacijos ("finai sett- 
lement”). Bendrovė ar tuoj pat 
pašiūlys galutinę sumą, ar pa
siųs pas tą patį ar kitą daktarą 
apžiūrėjimui, arba praneš, jog 
jus gydžiusio daktaro nuomone 
jokio nuolatinio nedarbingumo 
nėra. Pastaruoju atveju reika
lauk apildomo patikrinimo pas 
kitą, bendrovės pasirinktą gy
dytoją.

4. "Jei bendrovės pasiūlyta 
kompensacija atrodo permaža, 
pareišk skundą industrinėje ko
misijoje ir lauk iš jos atsaky
mo. Nuo šio momento įsisenėji
mo laikas sustoja bėgęs ir vie
nintelė galimybė nesulaukti at
sakymo būtų, jei skundas būtų 
kur nors pakeliui dingęs. Toks 
atvejis dar man negirdėtas, nors 
teoretiškai galimas.

5. Bylos peržiūrėjimas Indus- 
gailės savo žvgio (adresą duos, trlnėJe Komisijoje užtrunka nuo 
ar unija, ar kitos viešos įstai- keln* savalcui lki kelilJ mėnesių.

' ~ .. .. ... Ppr in lnikn djvznii fitvohi rintsir.

TEISINIAI PATARIMAI 
SUŽEIDIMO ATVEJU.

1. Kiekvieno tikro ar net tik 
abejotino sužeidimo atveju pra
nešk "bosui" sužeidimo vietą,’ 
laiką (dieną, valandą ir minutę, 
jei įmanoma) bei kas atsitiko. 
Reikalauk, jog tuoj pat būtų su
teikia pirmoji pagalba. Tiesa, 
pranešti galima ir vėliau, bet tai 
eventualiai gali sudaryti keblu
mų.

2. Jei sužeidimas atrodo rim
tesnis, reikalauk gydytojo ap
žiūrėjimo, nepasitenkink tik gai
lestingos sesers ("nurse’s") pa
galba. žinok, darbdavys negali 
to atsisakyti. Jei kuris drįstų 
atsisakyti, reikalauk pranešti jo 
draudimo bendrovės pavadini
mą ir artimiausios atstovybės 
adresą. Ji tikrai neatsisakys pa
siųsti jus pas gydytoją, net jei 
sužeidimas būtų abejotinas. Jei 
ir to negalima iš darbdavio iš
gauti, kreipkis į Industrinę Ko-

gos. Pagaliau jį galima rasti irj 
telefono knygoje).

3. Gydymui pasibaigus, pa
lauk mėnesį ar kitą ir, jei ma-

Per tą laiką dažnu atveju patar
tina gauti ir paties sužeistojo 
pasirinkto daktaro liudijimą, ap
rašantį sužeidimo rūšį ir jo nuo
monę. Kiek darbingumo nusto
ta sužeidimo pasėkoje. Tuo rei
kalu patartina kreiptis vien tik

Savings will cilways 

be importunl to the 

man who wunts to 

look i n to the f u ture 

w 11 h g f e e 11 n g o f 

security o n d personai 

independence 1

Senėlė gyvena daug mylių nuo savo dukte
rėčios, bet jos gerai pažįstamos. .Ji dažnai 
mus aplanko ... Long Distance pagalba.
Mylios negali sutrugdyti pasidalinti šeimos 
džiaugsmais, kai Jūs turite Long Distance 
įprotį. Tie telefono lankymai tiek daug reiš
kia, o kainuoja tiek mažai. (Nustatytos že
mos Long Distance kainos yra pažymėtos 
jūsų telefono knygos viršelio viduj).

šio Teismo, ir gretimame did
miestyje Baltimorėje, kur gim-ij šioje srityje patyrusius gydy- 
nazijų studentai, sulaukę negrų] tojus, kurie reikalui esant, ga

lėtų būti kviečiami liūdininkais 
bylą svarstant Industrinėje Ko
misijoje; Toks apžiūrėjimas, vi
dutiniškai, kainuos apie 20-50 
dolerių (priklausomai nuo to, ko
kių papildomų tyrimų reikės), 
bet šios išlaidps nęišvengiamos 
norint gauti didesnę kompensa- 

1 ciją. ”■
Tokių gydytojų adresą geriau

siai gitirti ar per darbininkų uni- 
1 ją, ar per panašią organizaciją. 
• Atminkite, kad daugumas lais- 
■ v.ą praktika besiverčiančių gy

dytojų šioje -srityje neturi jokio 
patyrimo ir dažnu atveju,'ne- 
patyrteio šioje srityje gydyto
jo liudijimas, yra praktiškai be
vertis. .

Toks gydytojas taip pat ge-

mokinių, išėjo protesto demon
stracijoms.

Prezidentas Eisenhovveris ir 
savo atostogavimo vietos atsi
šaukė į sostinės mokinius "pa
rodyti visam kraštui pavyzdį”, 
įsileidžiant juoduosius į savo 
mokyklas. Bet taš negelbėjo. De
monstracijos ardomos policijos 
įsikišimų, vadų baudimu ir t.t. 
Kaikur pietuose baltieji, negrų 
lygybės rėmėjai, pasiuntė savo 
vaikus į grynai negrų kvarta
luose esamas negrų mokyklas. 
Katalikų bažnyčia taip pat 
smarkiai agituoja už'lygybę.

Jau virš 50 metų veikia griež
tas įstatymas negrams vesti bal
tas moteris. Ar tik neatsiras 
geradarių, kurie pareikalaus tą: 
įstatymą panaikinti, šios lygy-Į riausiai gali nurodyti, kokios 
bės negrai ypatingai trokšta. j 
mokyklose, pietinėse valstybėse 
nepildomas, kaip parodė šio ru
dens mokyklų atidarymo protes- ’ 
tai. Pietų piliečiai, kurie ir da
bar neatleidžia prezidentui Lin- 
kolnui už jo 1861 metų negrų 
išlaisvinimo proklamaciją, kuri 
šaliai daiig kraujo kaštavo, da
bar kovoja prieš tą, galima sa
kyti paskutinį didžiausį pasikė
sinimą. Negrų vaikai, gyveną 
arti iki šiol tik baltųjų lankytų 
mokyklų, pradėjo eiti į jas, ir 
baltieji pradėjo streikus ir riau
šes.

Lyg tyčiomis, didžiausios pro
testo demonstracijos ir riaušės džiarrity balsą turi gydytojo pa- 

visą kontinentą ir visas salas, ti Amerikos mokyklose negrų pradėtos pačioje sostinėje Wa- rodymai. Toliau viskas eina pa
duodant tokią paspirtį ir padrą- skyrimą nuo baltųjų valdžios shingtone, visai netoli Augščiau- gal nustatytas lenteles ir advo-

išklausę
Eisenho-
Formozą 

pavesti komunistanįš, kurion 
jau jie kėsinasi.

Senatoriaus Knowland balsas
Lyg balsas tyruose, laikas nuo 

laiko girdisi stiprus balsas res
publikonų senato daugumos va
do senatoriaus Knowland, kuris, 
rašydamas Collier’s žurnale, 
skelbia, jeigu Amerika nori lai
mėti prieš komunizmą, privalo 
dabar kariauti.

Senatorius Knowland, gerai 
permatęs komunizmo pavojų ir 
nepasidavęs jokiai prokomunis
tinei įtakai prosovietinių agita
torių dažnai vadinamas ”Formo- 
zos ambasadorium" Washingto- 
ne. Jis gąsdinusi nuolat didėjan
čiu komunizmo pavojum pasau- 

• liui. Jo manymu, atidavimas 
šiaurinės Indo Kinijos komunis
tams ir suirimas Korėjos taikos 
konferencijos Ženevoje šios va
saros pradžioje! palieka mums 
išspręsti vieną iš dviejų išvadų 
— ar sulaikyti komunistus ten 
kur jie yra, ar pirmiau užleisti!

kompensacijos iš viso galima ti
kėtis susilaukti.

6. Jei sužeidimo kompensacija 
svarstoma tik šio įstatymo ribo
se, advokatas yra. visai nerei
kalingas ir dažnai vien tik nuo
stolingas pačiam sužeistajam. 
Kaip jau minėjau, komisija 
sprendžia tik du momentus: a) 
koks nedarbingumo procentas 
susidarė sužeidimo pasėkoje, b) 
ar tas sužeidimas tikrai įvyko 
darbo metu, t. y. — ar sprendi
mas priklauso Industrinės Ko
misijos kompetencijai. Kompen
sacijos didis priklauso nuo ne
darbingumo didžio, o čia spren-
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KOVA PRIEŠ NEGRUS 
MOKYKLOSE
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| Pereito pavasario Augščiau- 
jiems pietrytinę Aziją, paskui šio Teismo nutarimas panaikin- 
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Ar atsilaikys prieš 
demokratus?

YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS

■
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sinimą, kad jie galėtų be baimės 
šluoti Europą. Laisvos valstybės 
privalo duoti raudonajai Kinijai 
suprasti Jeigu ji ką puls tiesio
giniai, kaip Korėjoje, ar netie
sioginiai, kaip Indo Kinijoje”, ji 
susidurs su pasekmėmis ne tik 
užpultoje svetimoje žemėje, bet 
ir savo žemyne. Toks Amerikos 
apsisprendimas apima riziką, 
tačiau nėra kito kelio kuriuo 
mes galime "eiti be rizikos. Už
kirsti kelią pasaulio sukomunis- 
tinimui Amerika ir kitos lais
vos valstybės privalo būti pa- 
siryžusios, jeigu reikia, kariauti 
dabar.

Artėjant lapkričio 2 d. kon
greso rinkimams, demokratai 
dirba visu įkarščiu laimėti sena*-! 
te ir atstovų rūmuose daugumą. 
.Tas sbj-ūpino nė tik pačią res
publikonų partiją, bet ir rirh- 
tesnę, ,Eisenh'owėrj 
Bpaudą.

Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus 
gamintas 2000 laipsnių ugnim!

žmonės klausia "Kodėl! Stroh's turi tokį pui
kų skirtingą skonį?" Atsakymas yra. leng
vas. Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus" 
gamintas virš atviros ugnies ... vienintelis 
Amerikos alus gamintas 2000 laips. ugnim, f 
Pamėginkit Stroh’s šiandien ir atraskit pui- 'į 
kų ugnim gaminto alaus skirtumą.
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joks kitas alus negali
1 prilygti

remiančią Baltimorės ir daugelio kitų mokyklų tėvai ir vaikai taip reiškė protestus, kad baltieji ir
•Amerikos, vienintelis 
alus ugnim gamintas 

2000 lapsniu.

jis yra šviesesnis!

Dabar už vietines kaina;
•. • -v. . • " . ■ . . . ■ •
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Studentas šianndieną
PAULIUS VADOPALAS J

Vietoj motto: Pripažinimas žmogaus kilnumo ir Dievo am
žiams suteiktų teisių žmogui bei dvasios laisvės, tolerancija ki
tom pažiūrom, yra studentiškos bendruomenės gyvenimo pagrin
dai, — ASTA (Allgemeiner Studentausschuss).

Meskime žvilgsnį į save — studentišką bendruomenę, spręs
kime patys, kiek toli esame nuo pilnutinio akademiko asmenybės. 
Priimkime šį AST’os pasakymą kaip realų ir teisų, kaip normą 
savęs analizei.

Pripažįstame žmogaus kilnumą (išskiriame jį iš gyvulių, 
kaip gamtos apvaldytoją), bet tarpusavio santykiuose lyg ir per 
dažnai jį pažeidžiame nepagrįstais šmeižtais, ignoravimu, nebylį 
vaidindami pagalbos, šaukiantiems.’

Mūši) senesnioji karta, nerasdama pilno kontakto su mūsų 
Tėvynės priešu, bet inercijos įvaryta, kovoja1 tarp savęs, kad ko
vos alkį numalšintų. Kovos scena persikėlė į mūsų pačių kovotojų 
eiles. Bevaisė kova, nesukelianti kario dvasios, bet tik aštrią ne
apykantą ir destruktyvumo jausmą. Patys kovotojai žemina žmo
gaus kilnumą savo kovos draugų tarpe, savyje taip pat.

Ar nevertėtų susimastyti ir pasakyti griežtą ne tokiai 
bergždžiai kovai ir nevaisingam energijos eikvojimui?

šis kraštas įrašė savo konstitucijon žmogaus teisių dekla
raciją. Mes jomis naudojamės, tuo tarpu mūsų broliai Tėvynėj, 
žmonės kolonialinėse valstybėse už geležinės uždangos, visiškai 
ne ar mažai jas gali praktikuoti.

Mes, turį šią privilegiją, privalome šias pagrindines teises 
pažinti, j jas įsigilinti ir nešti tiems, kurie jų pažinti negalėjo. 
Mūsų pareiga perduoti sveiką demokratinį .galvojimą ištrošku- 
siems laisvės. Ne kardu pašalinsime nelaisvę, bet žmogiškos dva
sios galių dėka. Kardu tik išbandysime jėgas, gi taika yra įgy
vendinama minties pastanga. Gyvenimas laisvėje uždeda mums 
augštesnę atsakomybę ir pareigą kovoti už tuos nelaisvėj.

Kova už demokratinį laisvą gyvenimą turi būti išgyventa 
ir suformuota mintyse, ta linkme turėsime perauklėti laisvės ne
pažinusius. Kiek būsime pajėgūs nešti konstruktyvią laisvės idėją 
ir ją praktiškai įgyvendinti, pareis nuo mūsų pačių brandos.

Dvasios laisvė reiškia laisvą pasirinkimą savo gyvenimo 
filosofijos ir pasaulėžiūros. Tai nėra vieno privilegija, bet griežta 
akademiko pareiga, nes jis paims valstybės ir grupės vairą, jisai 
iškels žmonėse miegančias idėjas, jisai patrauks mases su sa
vimi. Bet koks filosofijos užmetimas kitiems ar žmonių privers
tinas palenkimas savo filosofijos mokyklon, žmogiškumo dėsniais 
yra didžiausias nusikaltimas. Todėl ir reikalinga, kad' akademikai 
turėtų savo aiškų kelią ir atsvertų objektyviu kritiškumu bet 
kokią neigiamą tendenciją ta Unksme.

Čia ir iškyla Korporacijų, Sambūrių ir grupių reikšmė. 
Kiekviena ideologinė ar partinė grupė tetarnauja apšviesti neap- 
sisprendusius, suteikdami jiems dvasinę medžiagą. Akademiko 
asmenybė susiformuos pati, tų srovių veikiama.

Tolerencija yra žmogaus prisipažinimas ir laikymasis tam 
tikros filosofinės mokyklos, neneigiant ir priimant kitų filosofi
jas ir pasaulėžiūras kaip vertingas ir reikalingas bendruomenei.

Daugelis akademikų pripažįsta tik savo galvoseną, nesi
stengdami įžvelgti ko nors pozityvaus ar reikalingo kitose. Jie 
užsimerkia teisybės ir realybės akivaizdoje, tuo sau autosuges- 
tijuodami, kad jie ir tik jie savo pasaulėžiūroje teisingi. Antri 
vėl nežino patys savo pasaulėžiūros, tai šliedamiesi prie vienos, 
tai vėl prie kitos grupės, paklusdami vien aplinkybių vėjui.

Mūsų studentišką visuomenę sudaro įvairios ideologinės 
ir partinės grupės. Kiekviena jų yra įsirašę skambius ir augštus 
šūkius .į savo vėliavas. Vien jų choru kartoti neužtenka; visų pir
ma šūkiui turi būti įgyvendinti savy, savo grupėj, tada, jeigu yra 
pasiektas tobulėjimo kulminacijos taškas, galima žvelgti į kitus, 
jieškoti kelių kitus patobulinti. .

Mūsų veikimas turi būti nukreiptas visų pirma į savęs 
tobulėjimą ir paruošimą, antra j savo grupės veikimą, trečia į 
kovą už pagrindinius žmogiškumo principus mūsų tautoj, gyve- 
namoj valstybėj ir kontinente.

Nukreipdami savo energiją į pozityvią linkmę — j pūdy
mus, išvengsime tarpusavio trynimosi ir tarnausime savo pasi
rinktai idėjai.

GERBBIAMAS IR MIELAS 
VYTAUTAI KAVOLĮ,—

dėkingas esu už Jūsų laišką1 
ir pakvietimą rašyti į Jūsų re
daguojamą Studentų žodžio sky
rių. Džiaugiuosi galėdamas ra
šyti j skyrių, kuris nori išlikti 
nepriklausomas, — nes tai reiš
kia, kad ir jo skaitytojai rekru
tuojami nepriklausomos minties 
žmonių tarpe. O. nepriklausomos 
minties skaitytojas, tai pats 
sunkiausias, bet ir idealus skai- 

’tytojas: jo skaitymas ■— nuo
latinė kritika, sustojimas 'ties 
kiekvienu tašku, apsvarstytas 
priėmimas ___ __ _  __T.
vieno teigimo^

Jus siūlote man. temą —= "Nū. 
dienės.' liberalų', užduotis”. —

jauni, vadinomės liberalais ir di- 
džiavomės tuo; dabar žodis li- 

I beralas Amerikoje yra virtęs 
beveik keiksmažodžiu. Tad kas 
gi mes esame,, ir kas yra libera
lai?— Paaiškinau, kiek įmany
damas, kad Prancūzijoj liberalas 
yra tasai,. kuris nuo XVIII-jo 
amžiaus laiko kapitalizmą ir su 
juo surįštas laisvas ekonomines 
varžybas tebuliausia ekonomine 
santvarka; tasai, kuris XIX-me 
amžiuje kovojo už politinių lais
vių išplėtimą, įsitikinęs, kad jos 

, tik “vienos gali garantuoti lais- 
tasau, apsvarsvyvJy? lmpitalizrno išbujojlmą. Kad 
ar atmetimas kiek- šiandjęn'liberalizmas kovoja uz

esamos tradicinės ekonominės ir 
. politinės santvarkos išlaikymą 

■’i ir yra konser.vatižmo sinonimas. UIUIJVJ, , m^mmvvam ‘ . ‘ ‘ o
•Prieš porą savaičių, Paryžiuje,!— Liberalizmas yra pavojingas 
viena mano studentė, amerjkie- žodis, jis perkrautas, emociniu 
tė, pagyvenusi -ponia, mąn pa- turiniu ir lengvai virsta keiks- 
statė klausimą: kai mes buvome mažodžiu savo idėjiniam prie-

šui paniekinti.
Nei Jūs, nei aš nesame, tur

būt, "liberalai” nei viena to žo
džio prasme. Ir lietuviškai šiuo 
žodžiu greičiausiai norima pa
vadinti iaisvą( žmogų, norimą pa
sivadinti laisvu žmogumi. Ta
čiau net ir laisvės meilę ženk
linti šis žodis gal nelabai tinka. 
Jau vien dėl savo etimologijos: 
ir liberalus žmogus — tai duos- 
nus žmogus. Toksai Voltare, sa
kysim, kuris visą gyvenimą ko
vojo ne dėl to, kad išsikovotų 
pats sau teisę laisvai kalbėti — 
jam jos netrūko — bet kad ta 
teisė būtų duodama kitiems. 
Trečioji Prancūzijos Respublika 
kovojo prieš Katalikų Bažnyčią 
ne tam, kad atimtų jai laisvę, o • 
tam, kad ją nugalėjus, jai tą 
laisvę suteiktų, — it dabar 
Prancūzijos Bažnyčia yra, tur
būt, pati pažangiausia pasauly
je.

šitoks gražus, bet ir naivus, 
laisvės kaip tolerancijos supra
timas šiandien, jei ir neatgyve
nęs, tai, atrodo, bent nebe pir
maeilis iš mūsų užduočių. Pir
miausiai, dėl socialinių veiks
nių išryškėjimo: ką reiškia lais
vė darbininkui, mašinų atbukin
tam ir tenorinčiam tiktai miego, 
alkoholio ar laukinių vakarų fil
mų ? — Antra vertus, galima sa
vęs klausti, ką reiškia iš viso 
būti laisvu žmogumi? Paskuti
niojo pusamžio humanitarinių 
mokslų pažanga mums atidarą 
akis: žmogaus ne tik galvosena, 
bet ir jausmai ir pojūčiai yra 
apsąlygoti savo dar kūdikystėje 
susidarytų kompleksų, šeimoje 
ir visuomenėje įgyto auklėjimo, 
ekonominės ir socialinės esamos 
santvarkos. Ar galima tada kal
bėti apie laisvą galvojimą, apie 
nepriklausomą mintį, tai supran
tant kitaip negu didelį nuoširdu
mo ilgesį, kaip norą aiškiai ma
tyti? — Laisvė — tai jau nebe 
tolerancija, o kova už tiesą, tie
są pirmiausia sau pačiam, o pas
kui kitiems.

Jūs rašote, kad skaitęs mano 
straipsnius apie lietuvių kalbą, 
apie mūsų istorinę galvoseną, ir ; 
sakote, kad jie Jums patikę. No- 

, riu Jums prisipažinti, kad tie 
keli mano straipsneliai yra tik- 

i tai fragmentai bendrojo plano, 
i kurį jaunoji lietuvių karta tu-
■ retų susidaryti, norėdama skel- 
i bti modernišką Kryžiaus Karą 
, prieš socialinius mitus, prieš tą

visuotinę mitomaniją, kuri yra 
i didžiausias laisvo žmogaus ir 
j lietuvio priešas. Keli pavyzdžiai.
■ Lietuvių kalbos senumo mitas-

povo plunksnos, kuriomis apsi- 
kaišiojęs vaikšto dažnas lietu
vis, nesuvokdamas, kad tai joks 
jo nuopelnas, — jei iš viso yra 
koks nors nuopelnas būti senu. 
Didingos kunigaikščių istorijos 
mitas — našta, persunki mūsų ' 
kaimiečių tautai, pilnai jėgų 
kurti savą kultūrą ir savą atei
tį. Bet apie juos jau kalbėjau 
kitur. Gražūs mitai, pavojingi 
vikriose mistifikatorių rankose: 
lietuviškos kaimo kultūros mi
tas — tuo metu, kai visų kraš
tų kaimo kultūros konservuoja
mos folkloro muziejuose, kada 
laikės paimti mūsų Lietuvėlę už 
rankos ir išvesti ją į didelį mies
tą, parodyti ją . plačiam pasau
liui. Taukinės vienybės mitas, 
kurį naudoja ir išnaudoja visos 
partijos .ir sambūriai, — tada, 
kai mums reikia ne tuščiai 
skambančios vienybės, kuri blo
gai slepia antagonizmus ir ne
apykantai, o nutylimo, bet visų 
giliai išjausto bendro lietuviško 
likimo vienumo suvokimo. Tra
pus demokratijos mitas, kuris 
reiškia teisę rėkti, neduodant ki
tam kalbėti ir apšaukiant kiek- rinius. ■
vieną prabilsiantį liberalu — be-! 4. Laimėjusiems simbolines 
dievu — komunistu' KrikŠčio- premijas — po 25 dol. už geriau- 
hiškosios moralės principų mi- sią‘ eilėraštį ir reportažą — yra 
tas, principų, kuriuos įsirašo į) paskyrusi Lietuvių < Studentų

savo įstatus ir ideologijas net 
nieko bendro su krikščionybe 
neturinčios brganizacijos, .— 
tartum religija sur-determinuo- 
tų moralę — tuo tarpu kai tiek 
religija, tiek moralė yra tiktai 
dvi skirtingos vienos kultūros 
išraiškos. Ir t.t. ir t.t.

Nenorėčiau betgi užbaigti, ne
paminėjęs doro lietuvio mito. 
Doras lietuvis yra tasai, kuris, 
atsidūręs užsienyje, nuo aušros 
lig aušros, ir keldamas ir gul
damas, ir valgydamas, ir gerda
mas, ir dirbdamas, ir mylėda
mas, iki išeinamos vietos imti
nai — gražiai reprezentuoja Lie
tuvą. Kiekvienam aišku, kad tai 
nesąmonė, kad tai tik išgalvo
tas idealus tipas, kad lietuvis, 
koks lietuvis jis bebūtų, vis dėl
to yra ir žmogus su savo silpny
bėmis. Bet doro lietuvio mitas 
— baisus socialinės represijos 
ginklas atsakingo visuomenės 
atstovo lūpose. — Iš kitos pu
sės .doras lietuvis politine pras
me — absoliutus konformistas, 
kuris arba niekad nekeitė savo 
nuomonės, arba, jei keitė, tai 
tik teisinga daugumai priimtina 
linkme, kuris savo įsitikinimus 
yra pasirengęs paaukoti vieny
bės vardan, pagaliau, tasai, ku
ris pirmutinis kalba apie dorą 
lietuvį.'

Vienas atsakingas lietuviškos 
visuomenės pareigūnas — nese
nai teko skaityti — užklaustas 

i žurnalisto, kas daugiausia trug- 
do Lietuvos laisvinimo byloje, 
nedvejodamas atsakė: "Bolševi
kai ir kiti". — Manau, mielas 

: Vytautai Kavoli, jei Jums teko 
. skaityti šį pareiškimą, manau, 
i kad Jūs supratote, kokią neaiš-
■ kių lietuvių kategoriją priden-
■ gia šis žodis "ir kiti". — Ma-
■ nau, pagaliau, kad iš šių kelių 
- žodžių galima bus suprasti, ką
• manau apie idėjas — mitus, apie 
! žodžius — policininkus įr apie
• sunkų kelią, kuris laukia lietu-
■ vio, norinčio būti laisvu žmogu

mi. Tačiau tai, man rodosi, yra
> kaina, ne perbrangi, kuria gali

ma 
gal

Kol gyvename svetimuose 
kraštuose, siekdami Lietuvos 
išvadavimo, tol kova dėl mū
sų Krašto laisvės ir mūsų pa
čių lietuviškumo yra mus ben
dram darbui vienijančios pro
gramos kertiniai pagrindai. Į 
lietuviškumą mes smelkiamės 
laisvojo žmogaus keliu: per 
nuoširdų tiesos jieškojimą sau 
ir kitiems ir įsipareigojimą 
žmogui. (Lietuvių Studentų 
Santaros įstatų preambulė).
Sukurta- Lietuvių Studentų 

Santara ne tam, kad būtų viena 
daugiau tradicinė akademinė 
ideologinė korporacija. Jos tiks
las nėra ugdyti tos ar kitos gru
pės prieauglį ar indoktrinuoti 
jaunimą kuria nors ideologine 
dvasia — gal greičiau reformuo
ti ir tas grupes, ir tą dvasią. 
Ideologinį apsisprendimą Santa
ra laiko asmens laisvo pasirin
kimo dalyku. Nesiūlydama savo 
nariams bet kurios ideologijos, 
Santara tuo pačiu išeina iš tra
dicinių ideologinių organizacijų 
eilės. Ir jos tikslas pasidaro nie
kas kita, kaip ugdymas kovoto
jų Lietuvos laisvinimo ir lietu
vių tautinės gyvybės stiprinimo 
bare.

Tokiam kovotojui reikalinga 
ne tik lietuviško sąmoningumo, 
kurį Santara, drauge su kitomis

- , r - " ' -- ’ \

išpirkti tremties ateitį. O 
ir Lietuvos ateitį.
Jus gerbiąs

Algirdas J. Greimas
Šių minčių autorius, vienas 

jaunesniųjų lietuvių profeso
rių, dėsto prancūzų kalbos is
toriją Aleksandrijos universi
tete Egipte. Vasaros metu 
dirbdamas Sorbonos universi
tete Paryžiuje, su prof. G. Ma- 
torė pradėjo ruošti didesnę 
studiją apie Meno ir meninin
ko sąvokų evoliuciją XVIII- 
XIX amžiuse. Sž.

Santara. į
5. Redakcijos pageidauja, kad 

reportažui tema būtų pasirinkta 
iš lietuvių studentų ar aplamai 
jaunimo gyvenimo, tačiau ši są
lyga nėra būtina.

Jury komisijos sąstatas bus 
paskelbtas vėliau.

Redakcijos skatintų kiekvie
ną plunksningą Kolegą ar Ko
legę konkurse dalyvauti — ne 
tiek dėl kuklios premijos, kiek 
dėl grumties džiaugsmo, pabun
dant savo kūrybines jėgas.

Redakcijos viešai kreipiasi j 
lietuvių visuomenę, kviesdamos 
atsiliepti mecenatą, kuriam rū
pėtų jaunimo kūrybingumo pa
skatinimas, ir kuris paskirtų 
panašią premiją už spausdini
mui tinkamą meno kūrinį (pie
šinį, tapinį, raižinį ar pan.), su
kurtą studento.

jaunimo organiazci jomis, jam 
bandys įkvėpti. Reikia jam ir 
visuomeninio bei politinio pasi
ruošimo, — sveikos nuovokos, 
žinių, pajėgumo visuomeniniame 
gyvenime užimti šviesiam lietu
viui deramą poziciją ir ją ap
ginti ir, pagaliau, sugebėjimo 
bendradarbiauti su skirtingų 
pažiūrų žmonėmis. Duoti mūsų 
studentijai visuomeninio ir poli
tinio susipratimo, įpratinti lie
tuvių jaunimą į sąmoningą Lie
tuvos vadavimo veiklą, padaryti 
juos efektyviais tos veiklos da
lyviais — buvo mintis, gyveni- 
man pašaukusi Lietuvių Studen
tų Santarą.

Siekdama jaunosios kartos or
ganizuoto įsijungimo j lietuvių 
tautos kovą dėl laisvės, Lietuvių 
Studentų Santara rūpinasi ir su
darymu tinkamų visuomeninio 
veikimo sąlygų. Santara turi 
aiškų tikslą ugdyti lietuvių vi
suomenėje tokias nuotaikas, ku
rios vieningą darbą padarytų 
įmanomu ir kurios savo pozity
vumu patrauktų ir jaunąją kar
tą. Pirmoje eilėje tokios pilnu
tinai įgyvendintinos nuotaikos 
yra tolerancija, humaniškumas, 
demokratija, žodžio ir minties 
laisvė, drąsesnė vaizduotė ir 
santara tarp tų, kurie gali 
ir todėl turi sutarti.

Tolerantiškumas žmogui ir jo 
pažiūrom furi pakeisti 
tarpe įsikerojusį grupinį 
ologinį fanatizmą.

Tiktai pilnutinis šių 
įgyvendinimas atvers duris į 
vieningesnę kovą dėl Lietuvos 
laisvės. Santara jau šiandien 
yra nemaža atsiekusi šia kryp
timi. Jos eilėse buriasi ir skau
tai, ir varpininkai, ir tautinių 
pažiūrų studentija, ir šviesinin- 
kai. Jie visi, užmiršę juos ski
riančius ideologinius ar politi
nius momentus, nuoširdžiai 
drauge dirba dėl bendrųjų lietu
viškų tikslų. Ir kitiems, kurie 
ryžtųsi užmiršti savo pažiūrą, 
jog tik jie vieni dori ir neklys- 
tantys, durys į Santaros talką 
atviros. Jinai yra organizacija, 
siekianti į vieną bendrą konkre
tų lietuvybės darbą suburti visą

tautiškai - demokratinį lietuvių 
jaunimą ir jį per sąmoningą vei
klą paruošti politinei ir kultūri
nei kovai dėl Lietuvos atstaty
mo, dėl žmogaus, Tautos ir Val
stybės laisvės, dėl humaniškumo 
ir tolerancijos santykiuose tarp 
žmonių, dėl teisės kiekvienam 
pačiam jieškoti savojo kelio į, 
lietuviškumą, (-ls)

«
Santaros preambulėje yra iš

sakytos dvi pagrindinės srovės, 
šiame sąjūdyje susinėjusios. 
Pirmoji yra rezistencinė. Kova 
dėl Lietuvos išvadavimo ir dėl 
jaunimo lietuviškumo yra jos 
tikslas. Ji stoja prieš mūsų prie
šus — mūsų žudikus Tėvynėje, 
mūsų nutautintojus svetur. An
troji srovė yra mūsų kūrybinis 
atsakymas į klausimą, už ką sto
jame : už žmogų, laisvę 
ir įsipareigojusį sa
vo artimui, ir nuoširdžiai tarp 
daugelio falsifikatų jieškantį 
tiesos, kuri prabiltų jo asmens 
gelmių ilgesiui — nes kitokia 
tiesa, pagaliau, nėra verta ne 
tik j ieškojimo, bet ir paprasčiau
sio nusispjovimo.

Santaroje yra vietos jieškoto- 
jams ir kovotojams, nes jų abie
jų žygis tas pats. Prieš mūsų 
tautos priešus ir prieš sustingi
mą, abejojimą ir neviltį, kurie 
yra šiandienės žmonijos priešas, 
Santara iškelia laisvų ir 
kūrybingų žmonių 
bendruomenę, kuriai 
tiesa yra tai, kas kuriama ir dėl 
ko kovojama. Kūryba yra tiek 
pat kova su nevertumu savyje 
ir kituose, kiek protinga politi
nė kova yra vertybių kūryba.

■ Kovoje su komunizmu mes iš- 
1 ryškiname vertybes, kurios jį 

nugalės; ir tų vertybių jieško- 
me, kaip pirmieji krikščionys, 
visu savo ne tiek maža patyru
sios ir ne tiek maža nukentėju
sios jaunystės nuoširdumu.

(K.).

.T;

Konkursas
Siekdami pagyvinti studijuo

jančių Kolegų-ių literatūrinį ak
tyvumą, Studentų Dienos ir Stu
dentų žodis skelbia eilėraščio ir 
reportažo konkursą. Konkurso 
sąlygos: *

1. Dalyvauti gali kiekvienas 
studentas - tė, studijuojąs - janti 
JAV ir kt. laisvojo pasaulio 
kraštų universitete ar atitinka
moje mokslo įstaigoje.

2. Reportažas ar eilėraštis pri- 
siųstinas iki gruodžio 15 d. arba 
Studentų Dienų (J. Šmulkštys, 
806 W. Green St., Urbana, III.), 
arba Studentų žodžio (Vyt. Ka
volis, Wm. James Hali 106, Har- 
vard University, Cambridge 38, 
Mass.) redakcijoms, kuriame 
skyriuje norima kūrinį išspaus
dinti. Bet kuris dalyvis gali pri
siųsti ir daugiau’negu vieną kū-

. rinį.i, 1 .

i • 3. Redakcijos pasilieka teisę 
spausdinti ir neprimijuųtus kū-

4

Kiek daug knygų reikės išmokti, kol iš įrittnojo skyriaiis'plieks 
’ " “ ir baigs auštuntąjį.

PORA PASTABŲ 
APIE MENĄ 
TREMTYJE

"žinoma, grįžčiau Lietuvon, 
bet kažin ar dailininkui, ku
ris čia "netapo” koplytėlių, 
smutkelių ir apgriuvusių tvo
rų, bus durys Lietuvon atida- 
ros ? Man, asmeniškai, tai yra 
didžiausias klausimas”. (Iš 
vieno 24 m. dailininko atsaky
mo į anketą).
Negalima ir nedora iš trem

tyje dirbančio menininko rei
kalauti patriotizmo. Tokio pa
triotizmo, kaip jis suprantamas 
politikoje ar publicistikoje. Me
nininkas yra patriotiškas, jei jis 
kuria savo tautai — tačiau pa
likime jo paties vizijai, ką ir 
kaip jam kurti. Yra jis meni
ninkas tik tuomet, kai išsako 
tai, ką jaučia savy. Ir kadangi 
jis tik tikta kūryba tarnauja sa
vo tautai — jai jis tarnauja tik 
tuomet, kai lieka bekraščiai iš
tikimas sau. Mėginti iš šalies 
nustatyti jo tikėjimui pavidalą 
yra ne tik bandymas jį išprie
vartauti kaip žmogų, bet ir su
naikinti jo kaip menininko nau
dingumą -bendruomenei. Kurda
mas meną, jis bendruomenei i3- 
tikimiau tarnauja, negu „meną 
profanuodamas. Užsakyti ’.iš jo 
"patriotinę" kūrybą būtų jam 
raginimas meną profanuoti. 
Kaip tik tai gi ir būtų nepatrio
tiška, nes atimtų mūsų tautai 
galimybę išgauti tai, ką ji tikrai 
turi ir gali iš savo vaikų gauti—< 
visa geriausia, kuo modernaus 
žmogaus dvasia atliepia savo . 
pasaulį.

■ ’ • i. : f.
Menąs, kaip ir filosofija, turi 

palikti laisvas jieškoti savų iliu
zijų ir tame vyksme išbandyti 
visas galimybes. Net ir tas, ku- 

( Perkelta į,6-ta pu»L )

•

•

• <

»
_ i,-.• » ■ ' ' ’ j

! ■■■ ;■ •• . --J - ■ ... . -



’* ’ , • * J. . . •' . j *.

dėmesio ir

UŽUOMINOS

miegokit

naktim
jauskitės

GERAI

skaitytojas 
laikraščiu

STUD. AT-KŲ S-GOS 
SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJA

šnekama, kad vienos ideolo
ginės organizacijos žmonės pri
ėjo išvados, kad tai organizaci
jai būtų naudingiau, jeigu Lie
tuvių. Studentų Sąjungos rinki
minė tvarka būtų pakeista. Tuo 
reikalu jau pradėta gerai orga
nizuota propaganda. Studentai, 
susidūrę su pasiūlymais keisti 
jau ketvirtus metus veikiančius 
įstatus — kurių pagrindinė silp
nybė, kad jais kartais naudojasi 
žmonės, kuriems etika yra tai, 
apie ką skaitoma knygose,.— 
turėtų gerai pagalvoti, kas už 
to slypi. N.

įtelpa visa jų "moder- 
gyvenimo proza ir poezi-

šio nuodėmin- 
pilnai užsitąr- 
keršto: meni- 
bendruomenę 

i , jai priėšin-

Klasiniai — sakykime penkto
jo šimtmečio pr. Kr. — graikų 
menininkai reagavo į bendruo
menės jiems duodamą impulsą, 
atliepdami jos pačios tikėjimą 
savimi. Didelis ir tikras buvo 
anuomet šis tikėjimas. Todėl ir 
vizija, kuria graikų menininkai 
atsakė savo bendruomenei, išli
ko autentiška. Davė jie meną, 
kuris buvo sykiu ir patriotiška:.’ 
ir didis, kadangi bendruomenė 
gyveno patriotiniu jausmu, jog 
visa, kas ji buvo, ji buvo tiktai 
■kaip bendruomenė. 
Bendruomenės ateitis, jos per
galės, jos žygiai __ buvo reikš
mingoji tema, kuria tikėjo visi 
piliečiai drauge.

Menininkas yra bendruomenės 
dalis. Menas yra socialinės sis
temos elementas. Tikėjimas, ku
ris bendruomenę persunkia, ap
supa, jį apspręsdamas, ir meni
ninką. Jei bendruomenėje, ku
rioje kiekvienas tiki savąja ben
druomene (ir kurioje patys die
vai yra išimtinai bendruomenės 
dievai ir jos solidarumo simbo
liai), ja tikėjo ir menininkai — 
jie galėjo sukurti reikšmingą 
patriotinį meną, nes kuo jie ti
kėjo, tai ir kūrė. Bet šiandie
niam pasauly jau tikima beveik 
vien asmens tikslais, jo 
privatinėmis vizijomis, jo sepa
ratistiniu individualizmu. Net 
dievai, atrodo, tik tam užleido 
vietą Dievui, kad dievybė iš ben
druomeninio santykio su ant- 
gamte tikrove virstų visiškai in
dividualiu — arba hipokritišku.

Jei bendruomenė įtikėjo indi
vidą ir pati suskilo į atomus, tai 
negalėjo likti ir menininkas ben
druomene tikintis. Nusigręžė ir 
jis į individualizmą, savo paties 
ir aplinkinį. Tačiau ne indivi
dualistinis posūkis yra moder
niojo meno menkystės — ten, 
kur jis iš tikrųjų menkas — 
šaltinis, o greičiau tai, kad me
nininkas tiek pat mažai surado 
gyvenimo ir mirties-vertų vizijų 
jį supančiuose bendruomenės 
atomuose, kiek ir savy. Jis ne 
tik nebeturi tikėjimo1 bendruo
mene — ir dėl to patriotinis me
nas, kurį jis kuria, yra blogas, 
— bet ir išvis didelio tikėjimo. 
Modernusai menas ir yra dau
giausia išraiška reikšmingos 
tiesos neturėjimo nei 
■bendruomenėje, nei menininko 
smegenyse.

Į bendruomenėje pajustą reik
šmingo tikėjimo stoką meninin
kas atsako, jai savd menu pa
rodydamas to stigliaus nykumą. 
Pačiai bendruomenei ši tema jau 
per gerai pažįstama, kad ji ryž
tųsi ją atpažinti dar ir meniškai 
iškristalizuotų vaizdu. Tai tik 
padidintų ir taip vis sunkiau pa
keliamą jos psichinę kančią. To
dėl ji nūsistato modernaus meno 
nesuprasti. — Tačiau meninin
kas ir pats kenčia, -negalėdamas 
bendruomenėje surasti reikš
mingos tiesos, .kuri jį įkvėptų 
dideliam tikėjimui — ir dide
liam menui, kuris gema pirmojo

Gerkit pieną prieš 
gulant. Moksliniai 
bandymai parodo, kad 
pienas nuramina jus, 
atneša miegą greičiau, 
padeda jums patogiau 
pramiegoti visą nakt{.

Užmikit sveiku, 
natūraliu, - ramiu badu.
Gerkit pieną prieš 
gulant kas Vakarą!

Modernus menininkas bend
ruomenė nesigėri (jis išvis re
tai kuo gėrisiū. Nenuostabu, 
kad tuo, ką ji randa jo kūriniuo
se, nesižavi nė moderni bendruo
menė. Randa jinai gi juose ne 
tik atomizuotą ir bet kokiai 
reikšmingai tiesai svetimą s a - 
v e , bet dar ir menininko pro
testą prieš tą prakeikimą, ku
riuo jinai kūrėją pasmerkė bū
ti kultūrinės dezorganizacijos 
įspūdžių registratoriumi be kū
rybai pajėgaus tikėjimo. Heli 
has no fury likę an artist scor- 
ned. Modernus menas yra pro
testo menas prieš menkystę, 
gaubiančią bereikšmį gyvenimą, 
ir chaosą, kuris savo nenugali
mumu tą gyvenimą ir daro be
reikšmiu. Ir todėl prieš moder
nųjį meną kaip tik tie labiau
sia protestuoja, kurie menkys
tės ir chaoso išvis nepajėgia už
čiuopti, kol pakenčiamai veikia 
duonos spirginimo aparatas ir 
kanalizacija. Tie du poliai, tarp 
kurių 
naus” 
ja.

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos metinis suvažiavimas, įvy
kęs š. m. rugsėjo mėn. 1-2 d.d. 
VVatervliet, Mich., tvirtai’ pasi
sakė už glaudų sttidentų at-kų 
bendradarbiavimą su visomis 
lietuviškomis akademinėmis 6r- 
ganizacijomis. Ta pačia proga, 
ryšium su šiemet spaudoje pa
sirodžiusiais straipsniais, bei dis
kusijomis, bendrosios Lietuvių 
Studentų Sąjungos atžvilgiu su
važiavimas randa gyvo reikalo 
pabrėžti, kad:

1. JAV Lietuvių Studentų Są
jungą jis traktuoja, kaip ben
drinę lietuvių studentų organi
zaciją, kurios tikslai ribojasi lie
tuviškų ir akademinių reikalų 
sprendimu bei lietuviškąja re
prezentacija; X

2. Studentų Ateitininkų Są
junga jokiu atžvilgiu nėra lai
kytina JAV Lietuvių Studentų 
Sąjungai subordinuota dalimi;

3-. Atskiri studentai ateitinin
kai, priklausą šitai bendrinei lie
tuvių studentų organizacijai 
kaip jos nariai, joje nedalyvauja 
Stud. At-kų Sąj. vardu ir Stud. 
At-kų Sąjungai neatstovauja;

4. Kaikurių asmenų noras ir 
viešos pastangos paneigti stu
dentams teisę šios bendrinės or
ganizacijos plotmėje laisvai gru
puotis ir tokiems laisviems su- 
sigrūpavimams laisvai pasirink- 
'■'tf'rinkiminius šūkius ar rinki
minio sąrašo pavadinimą, nesi
derina su JAV Liet. Stud. Są
jungos demokratine santvarka;

5. Neteisingai it Uepagrindžia- 
mai kaltinti Stud. At-kų Sąjun
gą, kaip šaltinį - šio pavasario 
rinkiminiu intrigų, yra nebičiu- 
liška ir negarbinga.

Suvažiavimas išreiškia viltį, 
kad ateityje JAV Liet. Stud. Są
jungoj bus bendradarbiaujama 
nuoširdžiau ir kad tuo būdu tos 
organizacijos darbas bus darnes
nis ir našesnis.

Suvažiavimo vardu ♦
Suv. darbo prez. pirmininkas

apvaisintas. Bendruomenė ver
čia menininką likti menkesniu 
nei jis būtų, jei ji jam suteiktų 
kuo tikėti. Ir dėl 
go netikėjimo ji į 
nauja menininko 
ninkas atspindi 
negatyviai 
damasis, su ja kovodamas. Jame 
nėra likę nė trupinio to pozity
vaus, pasididžiuojančio gėrėji
mosi, kuriuo klasiniai graikai 
atliepė ir įamžino savąją bend
ruomenę.

PORA PASTABU 
APIE MENĄ 
TREMTYJE

(Atkelta iš 5-to pusi.)
rios padoriam, bet persunkios 
(Vaizduotės filistinui išrodo sta
čiai kvailos. Teneužmiršta filis- 
tinas, jog tik iš laisvo minties ir 
vaizduotės žaismo gema ir atge- 
ma vertybės, istoriškai vis at
naujinusios žmogiškosios kultū
ros polėkį. Iš individualių sapnų 
išsikristalizuoja "iliuzijos”, dėl 
kurių minios eina mirti. Kaip tik 
tomis iliuzijomis — tomis d i - 
džio siomis t i e s i i - 
mis — yra jos gyvos. Ir pa
saulyje, kuriame daugiau žmo
nių kasdien prisiverčia mirti dėl 

•to, kad jie neberanda kam gy
venti, negu gyventi ir mirti dėl 
ko nors — laisvas minties 
ir vaizduotės-žaismas yra žmo
gui darytis labiau reikalingu, 
negu griežtoji" mašinų, laikro
džių ir reikalavimų monotonika. 
Pastaroji veda žmogų iš proto ir 
iš savo vertės pajutimo. Pirma
sis bando jį paveikti, kad jis tai 
suprastų.

CQTTAGE 
CHEEŠE

Smooth, craomy,
So flood'., 5 

to many wayt.. • 
|H and thrifty too.

kai prisipažino 5). Pastarųjų 
vidurkis yra pats augščiausias: 
8.6 laikraščiai ir 12.0 žurnalų. 
Šioje, kartu ir skautų grupėje, 
yra ir pats didžiausias lietuviš
kos spaudos 
studentų: 13 
žurnalai.

Atkreiptina 
kad nors buvo tiek pat skautų, 
kiek ir ateitininkų, atsakiusių 
anketą — "Mūsų Vytį" skaito 
tik 16, "Skautų Aidą" — 17, gi 
"Ateitį" — 43. Užtat "krikščio
nių demokratų'jaunių" oficiozą 
Mūsų Jaunimą skaito beveik 
vien ... nepriklausomieji.

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Rugsėjo 8-10 dd. Tabor Far- mo metu įvyko detroitiškio Ant. 

moję susirinkęs, nepriklausomų- Melniko dailės, darbų paroda, 
jų studentų suvažiavimas nuta
rė persiorganizuoti į Lietuvių 
Studentų Santara. Suvažiavimas 
išklausė ilgesnių V. Kavolio, S. 
šimoliūno, Z. Rekašiaus, L. Sa
baliūno paskaitų, Br. Juodelio ir 
J. Šmulkščio organizacinių pra
nešimų, Ant. Olio, S. Biežio ir 
kun. A. Trakio prakalbų, o rug
sėjo 8 d. paminėjo Tautos šven
tę gražia ir reikšminga dr. V. 
Sruogienės paskaita. Suvažiavi-

College Hartforde ir gavo ba
kalauro laipsnį. Jos specializąvi- 
mosi 'sritis ’- buvo kompozicija. 
Magna cum Įaudė Bostono uni
versitetą baigė Ona Bucevičiūtė. 
Abi naujosios diplomantės stu
dijas tęsia, norėdamos įsigyti 
magistro laipsnius;

• Z. Rekašius pradėjo dėstyti 
elektrotechniką Wayne univer
sitete Detroite, tęsdamas studi
jas ir toliau, o St. Matusevičius 
dėsto Clevelande, Case Institute 
of Technology.

• Liuda Griškelytė nuo šio 
Sž nr. įsijungia redakcinio ko- 
lektyVo sąstatam Ji studijuoja 
biznio administraciją, dienomis 
tarnauja, yra Detroito skaučių 
akademikių pirmininkė, studen
tų valdybos narė ir Santaros De
troito įgaliotinė. Redakcinis ko
lektyvas džiaugiasi gavęs vieną 
darbštų narį.

• Anglijos lietuviai studentai 
buvo vasaros metu stlvažiavę į 
pirmąją savo konferenciją. Kon
ferencijoje buvo diskutuoti lie
tuvybės išlaikymo, šalpos, infor
macijos ir kiti akademiniai 
klausimai. Nutarta bandyti už
megzti ryšį su Free Europe uni
versiteto atrankos komisija, leis
ti informacinį organą, įsteigti 
Lietuvių Studentų šalpos Fondą 
(įstatų rengimo komisiją suda
ro G. Gladkauskas ir J. Kalvis) 
ir susiorganizuoti į Anglijos 
Lietuvių Studentų Atstovybę. 
Į Atstovybę išrinkti pirm. D. 
Sadūnaitė, sekr. V. Fidleris ir 
ižd. J. Kalvis. Atstovybės adre
sas: D. Sadūnaitė, 44 Nekson St., 
Shotton, Nr. Chester, England.

• Clevelando studentai spalio 
24 d. ruošia jaunimo akademiją 
spaudos atgavimo sukakčiai pa
minėti.

• Į studentų sąjungos Detroi
to skyriaus -valdybą išrinkti: 
pirm. D. Racevičiūtė, L. Griške
lytė, Z. Pajaujis, J. Polikaitis, 
Pr. Zaranka.

• Su gruodžio mėnesio nume
riu Santarvėje atidaromas stu
dentų skyrius, kurį redaguos A. 
Melnikas, S. šimoliūnas, G. Zau- 
niūtė (Šiuo atitaisome Ak. proš
vaistėse neteisingai paskelbtą 
žinią, kad į redakciją įeina Alg. 
Gureckas).

• Danutei Racevičiūtei, De
troito studentų pirmininkei, ne
trūksta nei. energijos nei gabu
mų reikštis net keliose visuo
meniško gyvenimo plotmėse. 
Vaidina teatre, rašo laikraščiais, 
aktyviai darbuojasi su skautais, 
o dabar vadovaus visų studentų 
bendrai veiklai Detroite.

• Studentų Sąjungos centro 
valdybos posėdyje, į kurį buvo 
pakviesti ir kuriame dalyvavo 
tik vienos grupės atstovai, nauju 
sąjungos pirmininku išrinktas 
A. Sužiedėlis.

• Kolegos, kurie prenumeruo
ja Dirvą specialia studentams 
skirta kaina, (2.50 dol. metams), 
prenumeratą pratęsti prašomi 
per Stud. žodžio redakciją.

• Atkreipiame dėmesį į pa
sikeitusį Sž redakcijos adresą.

Ateitininkų suvažiavimas, da
vęs šį naudingą pasiaiškinimą 
dėl sau artimų asmtenų veiksmų, 
dar liko skolingas paaiškinti, 
kuo _ jeigu išsigalvojimas fik
tyvių organizacijų dviejų savai
čių laikotarpiui yra "demokrati- 
.nės santvarkos” požymis — 
1940 m. sugalvota "Darbo Lie
tuvos Sąjunga”, buvo blogesnė, 
nei 1954 m. išgalvota "Aktyvių
jų Studentų” organizacija. Abi 
visiškai fiktyvios, abi egzistavo 
tik porai savaičių, ir tik tam, 
kad nuo visuomenės būtų nuslėp
ta kandidatų priklausomumo 
vienai ir tai pačiai organizacijai 
faktas, kuris kaip tik ir buvo 
žymė, juos subūrusi į„vieną są
rašą.

Mes jaustumėm atlikę savo 
pareigą, jei mums pavyktų įti
kinti bičiulius ateitininkus, kad 
"su demokratine santvarka” yra 
suderintini ir tokie metodai, ku
riais naudojasi ne vien tos poli
tinės srovės, kurios turi ką nors 
nuslėpti. Noras savo veidą ir 
vardą nuslėpti gali išplaukti tik 
iš sumanymo’ naudotis tokiais 
metodais, nuo kurių gali tekti 
nusiplauti rankas. Tąda, be abe
jo, patogiau, jei "kalta” kažko
kia . fiktyvi, nebeegzistuojanti 
grupė. Tačiau mažiau garbinga, 
ir jau- visai nebičiuliška. Tiktai 
visišku garbingumu gali būti at
statytas apgriautas studentų 
tarpusavio pasitikėjimas. Red.

Draugiška nuotaika, turtinga ir 
įvairi programai tikra akademiš
ka laisvė ir atsakomybė paliko 
šį suvažiavimą neužmirštamu 
visiem dalyviam. Išrinktajai 
Santaros valdybai priklauso. Ka
volis, Šmulkštys, Sabaliūnas, 
Rekašius ir šimoliūnas, gi revi
zijos komisijai — Mačiuika, Bi- 
lėnas ir Alb. Kerelis. Suvažiavi
mą sveikino ir aukomis parėmė 
įvairių pažiūrų visuomenininkai. 
Mokančiai pirmininkavo Mačiui- 
ka ir Kerelis, ę sekretoriavo 
Garmutė ir Tallat-Kelpšaitė. 
Laužus vedė Babickas ir Griš
kelytė. Buvo stebėtasi, kad pro
grama pajėgė kiaurą dieną iš
laikyti dalyvius salėje, o orga
nizacinis bendravimas nenutrū
ko ir po to.

• Urbanos akademikai skautai 
išsirinko valdybą, iš ■ Mikėno 
(pirm.), Babicko, Bakaičio, Jė- 
čiaus ir Kliorės.

• Urbanos lietuvių studentų 
draugija, kuriai šiemet priklau
sys apie 90 ten studijuojančių 
studentų, rugsėjo 30 d.’ išrinko 
į naują valdybą V. Gaškaitę, Br. 
Juodelį, R. Babicką, Alg. Bakai
tį ir A. Avižienj. Narių skaičiu
mi ir jėgų stiprumu žis Bkyrius 
bus vienas pirinųjų studentų są
jungoje — malonų todėl pasvei
kinti .išrinkus valdžion tikrai 
pajėgius žmones..

• Strassburge rugsėjo mėn. 
pabaigoje įvyko Europos akade
minio jaunimo konferencija, su
ruošta Laisvosios Europos Uni
versiteto. Svarstytos funkciona- 
linės Europos integracijos pro
blemos. Dalyvių tarpe buvo ir 
lietuvių studentų.,

• Nuotaikingas Initium Se- 
mestri buvo spalio 2 d. sureng
tas Brocktono lietuvių studentų. 
Dalyvavo daugiau 150 svečių, jų 
tarpe nemaža studentų iš New 
Yorko, Hartfordo, Putnamo, 
Worcesterio, Waterburio, Bos
tono, Providence ir kitų Naujo
sios Anglijos vietovių. Gražią 
programėlę išpildė vietos stu
dentai. Suvažiavę buvo trumpai 
supažindinti su atskirų studen
tų sąjungos skyrių veikla. Pro
gramai vadovavo V. Janonis, 
šokiams grojo naujai susiorga
nizavusi, bet turinti puikų re
pertuarą, kapela 4 Studentai.

• Prie Lietuvių Studentų Są
jungos JAV yra įsikūręs užsie
nio skyrius, kuris cdabar sten
giasi išleisti anglų kalba infor
macinį biuletenį, keturis kartus 
per metus 1,000 egz. tiražu.

• Gediminas Dragūnavičius, 
vienas, iš veikliausių Hartfordo 
studentų ir sąjungos skyriaus 
iždininkas, išvyko studijuoti į 
Connecticut universitetą Storrs 
miestelyje. Ten pat studijas tęs
ti persikėlė ir A. Krikščiukaitis 
iš Hartfordo. Connecticut uni
versitete dabar studijuoja apie 
10 lietuvių studentų.

• Rugsėjo mėnesį prie New 
Yorko įvykęs sambūrio "švie
sos” suvažiavimas į vyriausią 
"Šviesos” valdybą išrinko stud. 
J. Bilėną, J. Valaitį, J. Vilgalį, 
stud. Alg. Gurecką ir K. Bal- 
čiauską.

• Jauninusiam studentų są
jungos skyriui — Waterburio — 
jau pavyko į savo veiklą įtrauk
ti penkiolika studentų. Vasaros 
metu buvo surengta sėkminga 
gegužinė. Energingąją’ valdybą 
sudaro A. Kudirka, A. Žukaus
kaitė ir Sigitas Liaukus.

• Raminta Mantautaitė pasi
traukė iš Draugo studentų sky
riaus. Dabar rašo diplominį dar
bą apie grupių teorijas moder
nioje algebroje.* Nauju redakci- 
nįo kolektyvo nariu buvo įtrauk
ta Marija Infeelevičiūtė iš New 
Yorko. " '
' • Bostono universitetą ispanų 
kalboje magistro laipsniu baigė 
A. VazinyB. Kanadoje P. Skinkis 
baigė George and William kole
giją ir žadą studijas tęsti Mc 
GŪl Universitete. ;

r • Algis BanevičiuB, studijuo
jąs teisę Bostone, gražiai pra
vedė rytinio pakraščio skautų 
stovyklą. Jam daug pagelbėjo 
studentai D. Barmūtė, V. Pilei-

ka, N. Stadalnikąitė, G. Dragu- 
nevičius, j. Ulėnas, E. Kamins
kas, R. Brickus, N. Kanišąus- 
kaitė, R. Tamošiūnas, M. Inge- 
levičiūtė, A. Kanaukaitė, V. 
Strolia, S. Liaukus, R. Kezys ir 
kt.

• Dalia čepulytė jau kuris 
laikąs sėkmingai pranešinėjo 
Philadelphijos Lietuvių Bend
ruomenės radijo programoje.

• Studentų ateitininkų naują 
valdybą sudaro K. Keblinskas, 
I. Lušytė, V. Vaitas, R,’ Leimo- 
nas, A. Keblinskas, P. Zaranka.

• Edvardas Kaminskas davė
skauto vyčio įžodį "Rambyno” 
stovykloje. Studijuoja'Seton uni
versitete ir yra studentų sąjun
gos New Yorko skyriaus sekre
torius. »

• Lietuvių Studentų Santaros 
Urbanos skyrius, steigiamajame 
susirinkime dalyvaujant dvide
šimt trim, valdybon išsirinko 
Br. Budginą, Oželytę ir Šmulkš
tį-

• Iškilmingą akademiją ren
gia akademikai skautai Chica
goje paminėti Dėdės Jokubyno, 
didžiai nusipelnusio lietuvybės 
darbuotojo, 80 m. sukaktį. Svei
kintinas jaunimas, kuris ėmėsi 
iniciatyvos surengti šią šventę.

• Algimantas Besonis gavo 
aeronautikos inžinieriaus diplo
mą Michigano universitete. No
rėdamas pagilinti praktines ži
nias, įstojo savanoriu į aviaciją. 
Vasaros semestro gale Roosevelt 
universitetą baigė Salomėja Va- 
liukienė, Viktoras Mieliulis ir 
Petras žlioba. Korespondenciniu 
būdu La Šalie Extention mokyk
lą baigė J. Juodis.

• Nebraskos universitete stu
dijuoja nedidelis būrelis lietu
vių studentų: G. Norkevičiūtė, 
G. Kavaliauskaitė, J. šarka ir 
S. Mickevičius.

• Dr. S. Pacevičienė, J. Nau
jalis ir A. Navakas sudaro aka
demikų skautų valdybą Adelai
dėje, Australijoje.

• Anneberge, Vak. Vokietijo
je rugpjūčio mėn., įvyko baltų 
studentų suvažiavimas. Lietu
vius studentus atstovavo Vokie
tijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos nariai. Suvažiavime buvo 
svarstytos studentų problemos 
Vokietijoje.

• Gražina čaplikaitė įeina į 
Lietuvių Skaučių Seserijos va- 
diją kaip studenčių skaučių sky
riaus vedėja. Ji yra Akademikių 
Skaučių Draugovių Sambūrio 
pirmininkė. Studijas tęsia Chi
cagos universitete.

• Illinois universiteto Alpha 
Lambda Beita (studenčių garbės 
korporacijos) vicepirm i n i n k ė 
yra Meilutė Tapulionytė. Pažy
mėtina, kad iš šiuo metu esan
čių 22 narių 6 yra lietuvaitės. Į 
garbės korporacijas priimami 
tik ypatingai moksle pasižymė
ję studentai.

• Worcesterio Lietuvių Klu
bas paskirė stipendijas P. Anta
navičiui į Holy CrosS College, o 
R. Vieraičiui į Worcesterio Po
litechnikos Institutą.

• Eleonora Dvarionaitė-Miniu- 
kienė baigė Julius Hart Music

*
Pasaulyje, kuriame gyvename, 

iš moters reikalaujama tokio 
pat visuomeniškumo ir pilietinio 
susipratimo, kaip ir iš vyro. 
Tradicija, jog moters visuome
ninė paskirtis yra gerai paruoš
tais pietumis ir meilumu mal
šinti vyro visuomeninėje veik
loje sujaudintus nervus, kad jis 
būtų dar geresnis visuomeninin
kas — priklauso, laimei, prie pa
laidotųjų. Bent kiek tai liečia 
mus, visada džiaugėmės kiek
vienu kompetentišku mūsų ko
legių pasirodymu visuomeninia
me gyvenime, nes jautėme, kad 
kiekvienu tokiu žingsniu buvo 
griaunama neteisinga, visuome
niškai neproduktyvi ir nehuma
niška pažiūra. Vienintelis gabu
mas, kurio ■ merginoms iki šiol 
trūko, kad užimtų visuomeni
niame mūsų gyvenime lygią vie
tą su tais, kurie ten iki šiol dau
giausia (bet ne visada gudriau
siai) reiškėsi,, buvo drąsa.

Tokios drąsos, turime konsta
tuoti, ima rastis vis daugiau. 
Organizacijos, kurioms kolegės 
vadovauja, priklauso prie ge
riausiai vadovaujamųjų. Nors 
dar esama didelės baimės pra
bilti suvažiavimuose, kurių sa
lėse beveik vien vyriški balsai 
skąrdi, praktinėje veikloje stu- 
denės ima rodyti net daugiau 
susidomėjimo, o ne retai ir nuo
vokos, kaip vyrai. Didesnė mer
ginų nei vyrų proporcija lanko
si susirinkimuose ir dirba juo
dus bei baltus darbus. Vienam 
studentų sąjungos skyriui (De
troite) pirmininkauja studentė, 
kito (Baltimorės) visą valdybą 
sudaro vienos kolegės. Dviejų 
vjetovių Santaros įgaliotiniai 
yra studentės — abiejomis di
džiuojamasi. Reiškiasi jos ir 
spaudoje. Ima, kaip parodė Ta
bor Farm konferencija, reikšti 
protingas mintis ir suvažiavi
muose. Ne seni įvykiai parodė, 
jog merginos, ir pakliuvę į val
džią, neapanka taip greit, kaip 
kaikurie vyrai, organizacinio 
egoizmo vardu, prieš svarbiuo
sius ateities uždavinius. Atvejų 
atvejais jos yra parodžiusios 
daugiau visuomeninės išminties 
ir pramatymo, negu tie, kurie 
jau rėčius barzdos yra priskutę. 
Saliutuodami veikliąsias kole
ges, iš jų lauksime, pagal ame
rikietišką tradiciją, vis daugiau 
ir vis geresnių mūsų veiklos da
lyvių.

Įdomių duomenų apie tai, kaip 
priklausomybė lietuviškom or
ganizacijom siejasi su mūsų 
spaudos skaitymu duoda šį pa- 
.vasarį .pravestoji studentų tar- 

J* pe spaudos anketa. Iš atsakiu
siųjų, kurių organizacinė pri
klausomybė galėjo būti atsekta, 
37 pasisakė esą skautai, 37 atei
tininkai, ir 18 — priklausą vien 
Studentų Sąjungai.

Skautai, kaip iš atsakymų pa
sirodė, skaito daugiau liet, laik
raščių (vidutiniškai 4.6), kaip 
ateitininkai (3.8 — abu dienraš
čiai buvo dėl savaitgalinių prie
dų užskaityti už du laikraščiu). 
Ateitininkai užtat skaito trupu
tį daugiau žurnalų (3.7), kaip 
skautai (3.2). šie skirtumai, 
nors jie ir atkreipia dėmesį į tai, 
kad ateitininkuose gal skiriama 
daugiau dėmesio kultūrai, o 
skautuose — visuomeniškumui 
(tai matyti ir sulyginus "Mūsų 
Vytį" su "Ateitimi”), nėra tra
giškai dideli. Įdomu, jog stu
dentai, priklausą vien stud. są
jungai, skaito maždaug tiek laik
raščių, kiek ateitininkai (3.6), 
bet žymiai mažiau žurnalų (2.0). 
Jei priklausymas ideologinėm 
organizacijom tam tikru laips
niu atliepia lietuvišką sąmonin
gumą, tai ne laikraščių, bet žur
nalų skaitymas atrodo esąs jaut
resniu lietuviško intereso rodik
liu.

Studentai, kurie priklauso, be 
stud. sąjungos, vien skautams, 
skaito skautiškai daug laikraš
čių (4.4) ir mažai žurnalų (2.1). 
Kurie priklauso skautams ir 
ateitininkams (jų buvo tik 5), 
skaito labai mažai, laikraščių 
(2.6), bet ateitininkiškai daug 
žurnalų (3.8). Skautus, kurie 
yra sykiu ir ateitininkai, atro
do, daugiau apsprendžia ateiti- 
ninkiška spaudos atžvilgiu lai
kysena nei skautiška. ‘

Tačiau daugiausia spaudos 
skaito tie skautai, kurie dar pri
klauso, be stud. sąjungos, kitom 
organizacijom, tačiau ne ateiti
ninkams. (8.3 laikraščiai ir' 8.8 
žurnalai). Tokių yra tik 4 žmo
nės, ir todėl, duomenys statistiš
kai nereikšmingi, šio augšto' vi
durkio kaltininkai yra tie skau
tai, kurie priklauso nepriklauso
miesiems studentams (nors to
kio klausimo anketoje nebuvai 
nepriklausomaisiais spon. ’ ^i š-



ATSIŠAUKIMAS Į 
CLEVELANDO VISUOMENĘ

BALFo SUSIRINKIMAS
šį sekmadienį, Lietuvių salėje, 

tuoj po pamaldų 11:30 vai., šau
kiamas 68 BALFo skyriaus su
sirinkimas. Į ■ ■ ; J; •*• •

Narius ir prijaučiančius Balfo 
veiklai kviečiame dalyvauti su
sirinkime. -SPAUDOS MĖNESIO 

PARENGIMAI
Spalio 24 d. 11:30 vai. lietuvių 

salėj įvyks lietuvių spaudos at
gavimo 50 metų sukakčiai ski
riama jaunimo akademija. Ren
gia Lietuvių Studentų Sąjungos 
Clevelando skyrius. Programų 
atliks pats jaunimas, tad į šią 

ų akademiją visų pirma visas mū- 
1 bu jaunimas ir kviečiamas. Bet 
jaukiama ir lietuvių visuomenė. 
^sSpalio 31 d. 6fval. vak. lietu

vių salėj spaudos sukakčiai pa-

Clevelando Lietuvių Studentų 
skyrius, atsiliepdamas j Los An
geles lietuvių visuomenės atsi
šaukimų paremti ’mūsų moksli
ninkų prof. Mykolų Biržiškų, nu- 
tarėlokį vajų pravesti Clevelan
do visuomenės tarpe, šis dar
bas atneš gerų vaisių tik tuo
met, kai visuomenė pritars ir 
padės. Tad studentai kreipiasi j 
visus Clevelando lietuves-ius, 
prašydami neatsisakyti paremti

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Pereitų šeštadienį Clevelando 

studentai susirinko pas dr. Al
girdų Nasvytį išklausyti jo pa
skaitos apie Lietuvos universi
tetus, . profesūrų ir studentus. 
Paskaitininkas ilgoje paskaito
je apžvelgė Lietuvos universi
tetų, jo sąlygas, laimėjimus 'ir 
reikšmę lietuviškame visuome
nės ir politikos gyvenime, moks
lo ir meno srityse, o tuo pačiu 

| palietė ir lietuviškos inteligenti-

PASVEIKINO SKTN. 
ŠENBERGUSJ

Sidabrinių vestuvių .sukakčiai 
sktn. V. ir A. šenbergai sulaukė 
daug sveikinimų iš artimųjų ir 
skautų vadų. Jų tarpe sveikino 
LSB Vyriausiasis Skautininkas 
y. s. Stp. Kairys iš Toronto ir 
Clevelandb Skautų ■ Vietininkija. 
Skaityti sveikinimai ir Clevelan
do lietuvių radijo programoje.

VILKIUKAI IŠKYLAVO
Cleveland DLK Kęstučio dr- 

vės vilkiukai su pasktn. V. Ba
cevičiumi .turėjo smagių iškylų 
Zoologijos sode.

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas

7Q15 Wade Park Avė. 
Telef. HE 2-1236 
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai ' dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Indėliai įnešti iki-spalio 20 d., gaus procentus nuo spalio
• 1 tdienos

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

PREKYBININKAI 
PAULAICIAI

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

minėti rengiamas literatūrinis'šio vajaus savo auka. Apie prof.Los klausimą. Po paskaitos sekė 
moterų kūrybos vakaras. Reči- Mokylo Biržiškos nuopelnus! įdomios diskusijos, kurių metu 
talj duos akt. H. Kačinskas, taip kiekvienas žinome, gi jam atsi- paskaitininkas dar plačiau dis- 
pat dainuos solistė J. Krištolai- dūrus į sunkią materialinę pa-.Mutuojamomis temomis kalbėjo. 
tytė-Daugėlienė ir kt. Tuo pat dėtį, turėtume padėti. Vajus
meta bus surengta ir literatūros' vyks nuo spalio 10 d. iki spalio1 Skyriaus pirm. Jonas Kazlaus-

Bostono, apie 3 savaites lai-iš
ko lankosi Ohio valstybės dides
niuose miestuose ir organizuoja 
prekybinius ryšius.

parodėlė. Šiam vakarui tikimasi 
visų dėmesio.

53 BŪRELIO NARIAMS
L. T. S-gos Clevelando sky

riaus 53 būrelio vadovui K. Ci
cėnui išvykus Chicagon, būreliui 
vadovauti pradėjo Stasys As
trauskas — 1334 Ansel Rd., Cle
veland 6, Ohio.

Visi nariai yra sumokėję tik 
iki rugpjūčio 1 d. 16 Vasario 
gimnazija yra sunkioje ekono
miškoj padėty, todėl , prašomi 
nedelsiant siųst nario mokestį 
naujam vadovui.

30- d., pravedamas Clevelando kas referavo įvairiais einamai- 
studentų. su 41endruomenės pri- s*a*s reikalais. Ta proga iškel- 
tarimu. Apie jo rezultatus bus pasiūlymas įstoti į Lietuvių 
painformuota spauda ir radijo? ^ent*ruomenę visų skyriaus na- 
Tikėdamiesi visų nuoširdaus pri-Į r’V buvo priimtas ir Clevelando 
tarimo, dėkojame visiems, kurie' 
supras šio vajaus reikšmę.

Clevelando l/.udentų Valdyba

I
PARDUODAMAS NAMAS

NEO LITHUANIA 32 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

ASS’N

NAMAMS

Ohio

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN

>712 Superior Avė.

Cleveland.
NAUJIENA 
MOTERIMS

Lietuvaitės Alvinos Pautienės 
SUPERIOR BEAUTY SHOP
Šį mėnesį pusmetiniai prade

dant $6.50.

(7013 Superior, tel. UT 1-1932).
Ateikit j mano salioną ir bū

sit patenkintos savo grožiu. 
Atdara nuo 9 vai.

GERESNIU namu statytojai
-VISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimu
432 East 120 St., dviejų šei

mų, namas. Po 5 kamb. Gaso šil
dymas. Kilimai. Kaina sumažin
ta. Atidarą sekmadieniais 
2 vai. ■

OSHEN REALTY
SW 5-625&

nuo THE HENRY FURNAę'Ė/čp’jMĘDIN A. O

studentų skyrius įstoja kaipo, 
organizacija j Bendruomenę. Gy
vas diskusijas sukėlė prof. My
kolui Biržiškai remti vajaus 
pravedimo klausimas, kurių me
tu iškelta mintis, jog reiktų at
kreipti dėmesį ir į kitus mūsų 
mokslininkus. Valdybos organi
zuojamam vajui pritarta. Sky
rius kviestas aktyviai prisidėti 
prie spaudos platinimo.

Vėliau sekė linksmoji dalis, 
kurią sudarė "valdybos prane
šimas apie studentišką veiklą" 
feljotonėlis, skaitytas Vyt. Ka- 
manto. Susirinkimui sumaniai 
pirmininkavo Vyt. Valaitis, se
kretoriavo Laimutė Iešmantaitė. 

Po linksmosios dalies studen
tai šnekučiavosi prie kavutės, 
gi ją sekė šokiai. Vakaro nuo
taika' buvo puiki, kurią kėlė šei
mininkų N'asvyėių vaišingumas. 
Studentai1 džiaugiami, kad iš’vv- . 
resniosids kartos tarpo atsiran-1 
da žmonių, kurie domisi jų veik-j 
la ir jų remia’ bei su jais ben
drauja.

Svečių tarpe buvo keletas stu
dentų Iš Detroito ir Chicagos. 
Ypač skyriui buvo malonu savo 
tarpe matyti naujai pradėjusius 
studijuoti studentus Jolantą 

salėje įvyks Balfo 38 skyriaus'Drųsutytę, Saulių Abraitį, Egi- 
rengiamas vakaras-operetė.

Operetėje dalyvauja solistas 
Julius Kazėnas ir kiti daininin
kai, su Šv. Jurgio parapijos cho
ru. Operetei akompanuoja pa
garsėjęs latvių stygų orkestras.

Po programos parapijos salėje 
vyks šokiai, grojant latvių or
kestrui.

Kviečiame visus Clevelando ir 
apylinkės lietuvius atsilankyti į 
vakarą ir tuo prisidėti prie Bal
fo vajaus, sušelpiant ligonius, 
invalidus, senelius, vaikus.

ALRKF KONGRESAM'
iš įvairių JAV lietuvių kolonijų 
buvo susirinkęs gausus būrys 
katalikiškosios srovės veikėjų. 
Nemažai iškilmėse dalyvavo ir 
clevelandiečių. Jei ne smarkiai 
lietingas oras, būtų tikrai dau
giau dalyvavę pamaldose ir 
spaudos minėjime.

N. AUKŠTUOLIENĖįvyks lapkričio mėn. 6 d. 6 vai.
vakaro Colonial Garden salėje šį sekmadienį, spalio mėn. 17 d. 
(1960 E. 99 St.). Minėjimo me-Į 12 v. CJiant Tiger televizijos 
tu dainuos Aldona Stempužienė. programoje, per \VE\VS (kana- 
Į minėjimo vakarienę šiuo metu 
studijuojantiems duodame nuo
laida. Pakvietimų reikalu kreip
tis: RA 1-3592., ’

Sekmadienį, lapkričio mėn. i 
d. Naujosios parapijos bažny
čioje įvyks pamaldos už žuvu
sius ir mirusius korporacijos na
rius. Pamaldų metu taip pat gie
dos A. Stempužienė.

ATIDEDAMAS CLEVELANDO 
SKAUTŲ LAUŽAS

Spalio 24 <lienai skelbtasis 
Clevelando Skautų Vietininkijos 
laužas nukeliamas į lapkričio 14 
d. Vietininkija savo parengimo 
datų buvo iš anksto užregistra
vusi Clevelando LB valdyboje. 
Deja, kita organizacija, neboda
ma nusistovėjusios tvarkos, vė
liau pasirinko tą pačią dieną sa
vo koncertui. Skautai, respek
tuodami tos organizacijos idėjas 
ir tikslus, sutiko atidėti savo 
laužą.

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėve

liui A. A. maj. Broniui Bartkū- 
nui mirus, visiems giminėms, 
artimiesiems, pažįstamies ir lie
tuviškoms organizacijoms, pa- 
reiškusiems užuojautas laiškais, 
telegramomis ir per laikraščius, 
prisiuntusiems gėlių, užsakiu- 
sems šv. mišias, karininkams 
nešusiems karstą ir visai Cleve
lando visuomenei gausiai jį lan
kiusiems ir palydėjtįsiems į ka

mpines, reiškiame gilią padėką.
F Ypatingai dėkojame "Čiurlio

nio” ansambliui ir jo vadovui 
p. A. Mikulskiui lietuviška gies
me pagerbusiems velionį. Nuo
širdžiai dėkingos L. K. S. "Ra
movės’’ atstovui gen. " Tallat- 
Kelpšai karininkų vardu ir inž. 
J. P. žiūriui Lietuvių Bendruo
menės vardu tariusiems atsi-

' sveikinimo žodį. z..
Liūdinčios

žmona Sofija Bartkūnienė 
ir duktė Aldona. 1

| CLEVELANDO POTVYNIAŲ 
| Praėjusios savaitės ' bėgyje 
net du kartus CIevelande kaiku-1 
riuos . rajonus užklupo staigus- 
lietus. Daųįf kur į rūsius -įsi-, 
veržė vanduo ir pridarė nuo
stolių.’ • .

las 5) 
kartą.

VL.

stotį, pasirodys antrų 
Kviečiame klausytis.

BRAZIULIO DRAMOS 
STUDIJA

16 d. vaidina Chicagoje, 
"Sulaur

spalio
Lietuvių Auditorijoje, 
ž.ytą Priesaiką". Su šiuo vaidi
nimo yra pasirodę CIevelande iri 
I’ittsburghe.

. NEUŽMIRŠKITE KAD, 
spalio 21 d. šv. Jurgio parapijos

SKUBIAI PARDUODAM 

trijų dalių miegamųjj tik už $25 
ir miegamųjų sofą už $15.00.

Telef. EX 1-2819

PARDUODAMI J4AMAI
E. 115, į pietus nuo St. Clair, 

vienos šeimos, 3 didelių miega
mųjų namas. Moderni virtuvė, 
vonia ir kt. Gaso šildymas, 2 
garažai. Kaina tik $11,700.

*
■ E. 123 — St. Clair’ rajone, 3 

miegamųjų plytų namas. Labai 
pigiai.

P. GIBBONS BROKER
U L 1-2327 ----------------------------—31

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — vlsoki gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliams 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai! 

w iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-331,

45

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R

JIEšKO AULINIŲ BATŲ 
j Jieško pirkti aulinius batus
Nr. 44. Siūlyti EX 1-6284 po 5 
vai. vakaro.

C O .

KAMBARYS

|dijų žilionj, Laimutę (ešmantai- 
tę ir Aušrelę Barzdukaitę, kurie 
įstojo nariais.

Vyt. K.

JUMS GERI NAMAI
E. 118 — St. Clair rajone la

bai geras vienos šeimos namas. 
Geras gaso pečius, 2 garažai. 
Parduodamas pigiai.

•
Superior — E. 81 St., dideli.1- 

vienos šeimos namas, geram sto
vyje, gaso radiatorių šildymas, 
labai didelis sklypas, 3 garažai.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ii 

automašinų apdrauda. 
1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

AR JAU ATLIKAI SAVO
PAREIGĄ?

CIevelande gerai vyksta meti
nis Balfo vajus padėti vargstan
tiesiems lietuviams Europoje.I 
Dar yra daug lietuvių, kurie ne-j 
paaukojo Balfo vajui. Jeigu dar 
neatlikai savo pareigos, tai lai
kas pasiskubinti.

Aukas galima įteikti Dirvoje? 
Spaudos kioske ir paskiriems
rinkėjams atsilankiusiems į na- 8 kam> arį i namas, E. 82 St. 
mus. '

Nepamirškime, kad vajus jau Kaina prieinama. 
gerokai įpusėjo ir mažai beliko p. J. KERŠIS
iki spalio. 31 dienos. I MA 1-1773

UI.

PARDUODAMAS VIENOS
ŠEIMOS

tarp Superior ir Wade Bark

PARDUODAMAS BUVgS ŠERMENŲ
■ NAMAS,

TINKAMAS KLUT1UI AR ŠIAIP KUKIAI ORGANIZACIJAI.
, žemai 2 dideli ir 2 .mažesni kambariai. Antram augšte: 

butas gyvenimui, virtuvė, valgomasis ir salipnėiis (front- 
room) , 3 miegami kambariai ir 2 vShios. Trečiam augšte-: - 
3 miegami ir vonia. Skiepe gražus poilsio kambarys. Taip 
pat parduodamas ir kitas, greta esantis dvejų šeimynų na- 

' mas. Apžiūrėjimui klausti — ■ . .
JANKAUSKAS, 6108 SUPERIOR A VE. ■ 

Šoninės durys, antram augšte..
' v .TeĮ. UT į-2021 ' *

Pirkimo reikalu vesti su administratorium Dr. J. .T. Vitkum, 
: 1286 Noru-ood'Rd. Tel. HE 1-0188 (41)

Išnuomojamas kambarys su 
garažu. Susitarus gaminamas 
maistas, šaukti telef.:

GL 1-2350

Sav. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790
(30)

ELEKTROS DARBAI
Lietuviai elektrikai atlieka 

elektros instaliacijos ir remon
to darbus, šaukite GL 1-1996 
kasdien po 4 vai. vakare.

i

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

Patark ir kainu i.u., 
kad prenumeruotų

i

K A V I N Ė - S A L I Ū N A S, 
A T 1 D A II Y T A N A U J A

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

ATLANTIGCAFE
PATOGI UŽEIGA VISIEMS LIETUVIAMS.

Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

78C5 Eu'iericr Avė. Telef. EN 1-9451
I

I. J. SAMAS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybes. įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354 5

LEiMON’S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai 

įvairu* valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežikut 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737
■i-

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
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.

Pilnai padengta apdrauda ’ UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namu Pa'zražinimns iš Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3. Ohio

SUOPIS FURNITURE
Visokių ■ rūšjų baldai ir elektriniai bei kitokį reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

689 East 185 St. IV 6-0400
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

!’ J ii LIKSIS
609 Society lot Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

UJ-1SU TELKI’-.; A1A11I 1 1.7a. KEZ1PLNIJJA; PENINSULA
AulCUailii pi.kn iuuhua aillu pi .eilllttctiUoteta, Kftlp

MLtft i inii’t gaubi*'* ptmu • hoiiih l.itpgi pui-nriiuv jvai-
. moni <*|'*IIH. Ii- lOtili.iM *

.HuiKi'Uii u Patai navuhuc* . H išpildymą*
• .'m iH»iut*iaioh telefonu uhineniėkai

7012 Superior Avė. EN 1-3764I

Mūsų prekybinė ga,bė parimta 43 metu praktika 
parenkant mi-d..iagu rū.šils ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

WOLFS FABRICS

- 4

5

t

I’
4

■ SUMUŠTINIAI. GĖRIMAJ. SODA.

M AR N E LL’S
7023 Superior Avenue •

Saldainiai, Riešutai, Popkornai' 
čia susitikit savo draugus po pamaldų 

Geriausia kava-mieste

JAKUBS et SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jnkuhs & VVillinm J. Jakubs
Licęnsijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai'

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Ednn Avenue ENdicott 1-17*8



Korespondentinė sueigatodėl nebesikartoju.

ESTAI ŠVEDIJOJ

kad Lietuvos

su-

skltn.

DYDIS TALKOS DERLIUS
Atsakydamas j pirmąjį

skau- 
jubi-

PAKEISTI SKAUTŲ 
BROLIJOS MOKESČIAI

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
t.en išleisti "Anthology of

ar 
tai labai 

dalykas ir 
kalbėti. ... 
kad Jūsų

kos, dainos varžybos. Norima, 
kad skautus šį rudenį ir žiemą 
lydėtų lietuviška skautiška dai
na.

NEW YORKO SKAUTŲ 
ŠEIMOJE

karo ir Laisvųjų Prancūzų Ko
miteto (gen. de Gaulle) bei <Je- 
kloslovakijos Vyriausybės (Be- 
neš) sudarymo klausimą iš ant
rojo pasaulinio karo, šiito rei
kalu reikia konstatuoti, kad nė 
vienas aukščiau išvardytų Ko
mitetų nebuvo greit ir lengvai.klausimą didžiąja dalimi pasisa-

(Atkelta iš’1 psl.)
I *

j kadangi Bonna nesutiko, kad 
sakingos už Lietuvos užsienio-tiktai jos militarinis pajėgumas

Londone...

Atsisakydamas paaukoti bro

liui tremtiniui, patarnausi tė-

r. 41
-=aw

ELECT
JUDGE MERRICK 

to
PROBATE COURT

Graikijos saugumo valdininkams pasidavė bulgarų komunistų pasiųstus šnipinėti į, Graikiją 13 me. 
tų vaikas. Jam buvo įsakyta pranešinėti apie,graikų sargybas.

Dr. S. Bačkis atsako

LSB skautų vyčių sk. vedė
jas sktn. H. Stepaitis praneša 
vis augančias sumas sk. vyčių 
rinkliavoje knygai "Skautybė 
Berniukams” išleisti. Iki rugsė
jo 9 d. gauta $1231.67. Po rug
pjūčio mėn. skelbtųjų įnašų dar 
atėjo lėšos iš: Chicagos dr. Vy
dūno sk. vyčių būrelio $222.47, 
Los Angeles Žalgirio vietinin- 
kijos $50.20, Tėvų Jėzuitų iš 
Chicagos — 96.50, iš Chicagos 
per sktn. V. Mąntautą — 44.16, 
psktn. V. Tamulaitis, Los An
geles — 10.00 ir kt. šie skaičiai 
žymimi Kanados valiuta.

Cląvelando vietininkijos Si
mam) Daukanto skautų vyčių 
būrelis išsiuntė Torontan . 
$128.00, kurie sudaro clęvelan- 
diškių aukas šiai-talkai.

ADRESAI SKAUTĖMS

Pranešami svarbūs adresai 
mūsų skautėms ir jų vadovėms. 
Seserijos Vyriausiosios Skauti- 
ninkės Onos Ząilskieriės adre
sas: 1934 So. 48th Courį, Cice
ro 50/Illinois, USA; telef. —

Tadas Brasta
-----r*--------------------- -------------- ,

KALINGI

RešrJ-.c: ir ..<!:■ .t,i-: i rvijo.- noresni — DIRVA, 1272 Kast 71 St., Clcveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
! I. Balys GAJIIŽIČNAS (buto telefonas: GL 1-397G).

R,E I 
ATSTOVAI

Skubiai reikalingas Importo 
firmai atstovas nuolatiniam dar-’ > 
bui Ohio .Valstybėje; Pageidau
jama, kad turėtų automobilį. 
Suinteresuoti rašo Dirvos re^ 
dakcijai.iki spalio mėti, 8 d. I ■'

Taip pat reikalingi atstovai ir* 
kitoms JA V valstybėms. •

Suinteresuoti rašo antrašu: 
ANTANAS PAULA’ITIS, 23 
Romsey St., BOSTON 25, MASS. ‘

• ” ' •' ‘ (41)’

bei kitur. Reikia dar pridurti,| ' 
i kad- estų ir latvių delegatai ar 
j ryšininkai Vokietijoje yra pa
skirti jųjų diplomatinių tarnybų 
rūpesčių ir jie artimai bendra
darbiauja bei dirba su savo dip
lomatinėmis tarnybomis.

Tai precedentai, kuriuos rei
kia galvoje turėti.

Šiaip, netikėdamas, kad VLIK 
užsimojęs būtų atskirą Lietuvos 
Diplomatinę Tarnybą kurti, ar 
atskirą Lietuvos užsienio politi
ką bei diplomatiją vesti, kada 
užsienyje teisėta Lietuvos Vals
tybės Diplomatinė Tarnyba vei
kia, — į VLIKo paskyrimą savo 
delegato, — ryšininko (žiūr. 
ELTOS Biulet. 15 nr. gale pra
nešimą pagal Vokiečių DAP biu
letenį) prie Bonnos Vyriausybės 
Lietuvai’ atstovauti, žiūriu, kaip 
į nesusipratimą tiek formaliu, 
tiek esminiu požiūriu. Aukščiau 
pakankamai esu pareiškęs min
čių, kurios mano teigimą paaiš
kina,

H

Lietuvių Dienos, leidžiamos laikomas neoficialia egziline vy- 
Californijoje. nemažai pasi
tarnavo aktualiais politiniais 
klausimais užklausdamos mū
sų valstybės pasiuntinį Pran
cūzijoje Dr. S. Račkį. Dr. S. 
Bačkis yra aktyvus diploma
tiniame darbe, taip pat akty
vus ir katalikiškos srovės vei
kėjas, todėl jo nuomone abe
jais požiūriais yra svari. Dir
ia. norėdama skaitytojus su
pažindinti su jo blaiviais sam
protavimais, atsakymus ir 
perspausdina iš Liet. Dienu.
Red.
— Ar VLIKas laikytinas ne

oficialia egziline Lietuvos vy
riausybe? Jei ne. tai kas, laikui 
atėjus, galėtų Lietuvos egzilinę 
vy riauisy bę suda ry t i ?

— Ryšium su šiuo klausimu, 
reikia dėmesys atkreipti į kelis 
dalykus. Pirmiausia — nepa
mirškime. kad nėra jokio tarp
tautinės reikšmės akto, kuris 
būtų panaikinęs Lietuvos Vals
tybės pripažinimą tarptautinė
je plotmėje; nėra sudarytos jo
kios tarptautinės sutarties, pa
gal kuilį ditų. 
Valstybės nebėra; pagaliau, nė
ra pasirašytos jokios tajkos su
tarties, pagal kurią Lietuvos 
Valstybės padėtis būtų pakeista. 
Lietuvos Valstybė tebeegzistuo
ja.

Antra — mūsų kova už Lie
tuvą užsienyje grindžiama: a. 
mūsų nusistatymu visa daryti, 
kad Lietuvos Valstybės juridi
nės ir politinės egzistencijos 
pripažinimas būtų apsaugotas ir 
niekur bei nieku nebūtų pažeis
tas ; b. mūsų visų užsibrėžimu 
Lietuvos Valstybės Nepriklauso
mybę ginti bei siekti Lietuvos 
išlaisvinimo ir budėti, kad mūsų 
Vasltybės teisinės ir politinės 
egzistencijos pripažinimas būtų 
išlaikytas.

Trečia — klausimą spręsdami, 
kuo VLIKą laikyti, turime pri
siminti svetimųjų didžiųjų va
karų valstybių laikyseną pana
šių reikalų atvejais, šiuo klau
simu galima prisiminti Lenkų 
Tautinio Komiteto (Dmoįvskio) 
ir C'ekoslovakų Tautinio Komi-: 
teto (Masaryko) precedentus 
tremtyje iš pirmojo pasaulinio: kai atghusimę nepriklausomybę, 
Ižiii'h ii» T 'Heviiiii ii !*’/»_•

— Kas turi’ pilnesnę teisę 
kalbėti Lietuvos vardu: VLIKas 
ar Lietuvos diplomatų šefais 
min. St. Lozoraitis ir kodėl?

. riattsybe. Jie turėjo daug etapų 
pereiti, kol buvo pripažinti ofi
cialiais Tautiniais Komitetais. 
Po to, kai jie tokiais pripažinti 
buvo — tada tik buvo pradėta 
oficialiai su jais santykiai palai
kyti, buvo pradėta su jais įvai
rūs susitarimai (pvz., atstovų 
skyrimo, tautinių karinių dali
nių formavimo, paskolų, klausi
mo reikalais etc.). Tik kai jie 
savo kraštuose įsigalėjo, — ligi 
laisvai išrinktas parlamentas 
priėmė konstitucijas ir nustatė 
valstybės tvarkymo pradus, — 
jie buvo pripažinti laikinosiomis 
vyriausybėmis.

Turint galvoje šias pastabas, 
kitaip negalima į Jūsų klausimą 
atsakyti, kaip tik neigiamai, 
šiandieną VLIKas tebėra tik ne
oficiali visuomeninė lietuvių po
litinių partijų organizacija. Sve
timieji nėrė jo dar pripažinę net 
oficialia lietuvių organizacija 
tremtyje. Gaila, kad taip yra, 
bet taip yra.

Į papildomą Jūsų klausimą, 
"jei VLIKas nėra neoficialinė 

. Lietuvos egzilinė Vyriausybė, 
: tai k as, laikui atėjus, galėtų 

Lietuvos egzilinę Vyriausybę su
daryti”, — atsakysiu praktiškai- 
Užuot kalbėjus apie egzilinę vy
riausybę, būtų gera mums savi- 
tarpyje pramatyti metodus, hi
potezes, kaip tikslingiau būtų 
galima elgtis pagal Lietuvos in
teresus ir kaip galima būtų siek
ti vyriausybės sudarymo. Gali
ma būtų metodus, hipotezes 
pramatyti, bet reikia, kad mes 
turėtume rimtą studijų organą, 
bendru susitarimu sudarytą, 
kuris projektus apgalvotų, iš
studijavęs reikalą iš juridinės 
ir politinės pusės bei pagal tarp
tautinę praktiką ir kuris pro
jektus parengtų. A priori nega
lima "receptą” patiekti, bet rei
kia žiūrėti, kaip tikslingiausia ir 
geriausia būtų elgtis ir kas. sve
timųjų lengviausiai ir greičiau
siai galėtų būti pripažinta. Tas 
pats organas eventualiai galėtų 
projektą sudaryti, ką palikti iš 
senų mūsų konstitucinių nuosta
tų bei įstatymų, bei ką pakeisti,

kiau jr šiuo klausimu. Tegalė
čiau 'tik šiek tiek papildyti.

Letuvos Diplomatinė ir.Kon- 
sularinė Tarnyba užsienyje yra 
Lietuvos Valstybės vyriausybi
nės, par excellence, institucijos, 
reguliariai ir teisėtai įkurtos, 
svetimųjų .pripažintos ir pripa
žįstamos. Santykiuose sp sveti
maisiais, su užsieniu, jos ir turi 
teisę ir pareigą Lietuvos Vals
tybės vardu kalbėti. Normaliai, 
pagal priimtą tarptautinę prak
tiką, per jas eina bet koks san
tykiavimas su svetimaisiais, su j 
užsieniu. Jos užsienyje yra at-|

politiką bei diplomatiją, nes ne
gali būti kelių Lietuvos Valsty
bės diplomatinių ar konsularinių 
tarnybų, negali būti keleriopos 
Lietuvos užsienio politikos, 
diplomatijos. Rodos, 
aiškus ir natūralūs 
dėl jo nėra daug ko 
Dar reikia pridurti,
klausimo dalis, "ar Lietuvos Dip
lomatų šefas ...” — nėra tiks
li. žinomos p. J. Urbšio, Lietu
vos Užs. Reikalų Ministerio, te
legramos tekstas kalba apie 
"Lietuvos Diplomatijos Šefą”, 
kas logiškai reiškia ir Lietuvos 
Diplomatijos šefą ir Diplomatų 
šefą. Todėl natūralu, kad mūsų

, užsienio politika, diplomatija 
turi būti vedama Lietuyos vardu 
mūsų Diplomatinės Tarnybos, 
Lietuvos Diplomatijos šefo ko
ordinuojamos ir vadovaujamos.

Savaime suprantama, Lietu
vos Diplomatinė Tarnyba nega
li .neatsižvelgti į politinių lietu
vių sluoksnių pageidavimus, no
rus, bet lietuvių politiniai sluok
sniai negali pamiršti, aplenkti 
Lietuvos Diplomatinę Tarnybą, 
Lietuvos Valstybės teisėtą vy
riausybių instituciją užsienyje, 
bei ką daryti virš jos galvos, 
ar šalia jos. Tvarką ir susiklau
symas turi būti. To reikalauja 
Lietuvos interesai.

— Kaip žiūrite j dr. R. Kar
velio paskyrimą, padarytą 
VLIKo, prie Bonnos vyriausy
bės atstovauti Lietuvai, kaip 
kad spaudoje buvo paskelbta?

— Pabaltiečių gyvenime trem
tyje tai pirmas toks nuotykis. 
Ligi šiol tiek estų, tiek latvių, 
tiek lietuvių valstybės atstovai, 
ar konsulai buvo skiriami ati
tinkamų diplomatinių tarnybų 
ir diplomatiniu keliu. Tokie pre
cedentai buto Australijoje, Is
panijoje, Kanadoje, Vokietijoje

būtų ribojamas ir kontroliuoja
mas, tai, su tam tikrais rezer
vais, kontrolę prisiima ir kiti 
partneriai, šitais klausimais bu
vo pasireiškę gana esminių nuo
monių skirtumų, bet Dulles pa
siūlytoji kompromiso formulė 
buvo galų gale priimta. Nusi
leido Paryžius, bet ir kancleris 
Adenaueris padarė tam tikrų 
saistančių pareiškimų. Įdomu 
šia-proga pastebėti, kad Vokie
tijos vyriausybės galva Londo
ne pasižadėjo, kad Vpkietija ne
siims pajėgos priemonių, siek
dama sujungti į vieną valstybę 
abi Vokietijos dalis arba norė
dama. atgauti savo prarastąsias 
rytines sritis.

Prie Londono konferencijos 
happy end prisidėjo Dulles pa
reiškimas,,. kad Amerika prisi
ims naujųjų susitarimų kuria
mos politjpės ir karinės sistemos 
atžvilgiu tas pačias prievoles, 
kokias . ji buvo pasižadėjusi Eu
ropos Gynybas Bendruomenei.

Principe susitarus dėLsuvere- 
numo grąžinimo Vokietijai, dėl 
okupacinio režimo likvidavimo 
ir dėl, nors ir riboto, Vokietijos 
atsiginklavimo, dabar belieka 
pasirašyti atitinkamas sutartis. 
Tarp spalio 19 ir 26 d. įvyks net 
šešios konferencijos, kuriose 
naujieji susitarimai bus įvilkti 
į sutarčių formas. Tarp jų bus 
taip pat Vokietijos bei Italijos 
įtraukimas j Briuselio paktą, o 
po to susirinks NATO tarybą, 
kuri Vokietiją priims į šią svar
bią karinio apsigynimo sutartį.

Tarp Prancūzijos ir. Vokieti
jos dar lieka neišspręstas gin
čas dėl Saaro krašto, a prancūzų 
parlamentas vargu ar busimą
sias sutartis ratifikuos, kol ne
aiškus tos srities galutinis liki
mas. Mendes-France ir Adenaų- 
el’is Londone sutarė tą keblų 
klausimą toliau narplioti. Reikia 
tikėtis, kad Londone pasiektas 
susitarimas nebus paskutiniu 
momentu sužlugdytas dėl antra
eilių reikalų. Kaip ten bebūtų, 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas esąs Londone išsitaręs, 
kad iki kitų metų sausio 15 d. 
prancūzų parlamentas tikrai jau 
pasisakysiąs dėl naujųjų susi
tarimų.

Kai Londono susitarimai bus 
įvykdyti, Europa atsistos ant 
naujo pagrindo. Bet šiandien 
dar neįmanoma pasakyti, ar ta
tai priartins „ laisvės valandą. 
Maskvos" pavergtoms Europos 
tautoms. ’ ’■
---------------------- 1;

Prieš 21 metus pastatyta užtvanka ant Tennessęe .upės vėl kelia ginčus, kaip ir jos statybos laiku. 
Dabar ginčijamasi, kam ši užtvanka preduodama atominės energijos fabrikams.

Neužilgo prasidėsianti Kores-iTaip pat primenamos ir lietuviš- 
pondencinė Brolijos Vadų Suei
ga, kurios metu bus svarstomi 
svarbūs Lietuvos Skautų Broli
jos reikalai ir renkami pafeigū- 
nai naujajai kadencijai. Ji bus 
pravesta pagal pirmosios KBVS 
taisykles, šioje sueigoje daly
vauti galės: a) rinkti atstovai 
(po 1 nuo 2-jų kiekvienos vie- 
tininkijos ar tunto vienetų), b) 
atstovai iš pareigos (ex officio) 
ir c) užsiregistravę skautinin
kai. Visi dar neužsiregistravę 
ar pakeitę adresus skautininkai 
kviečiami tai tuoj atlikti adre
su: sktn. Vytautas ’SKRINS- 
KAS, 250 Hallam St., Toronto/ 
Ont., Canada.

Vyriausiasis Skautininkas 
sitaręs su LSS Tarybos Pirmi- 
jos Pirmininku savo Krivūlėje 
paskelbė naują nario mokesčio 
sistemą vjsaj Lietuvos Skautų 
Brolijai. Dabar Brolijos nariai 
iki 12 m. amžiaus mokės $0.50 
metams, nuo 12' iki 18 m. — 
$1.00 ir virš 18 m. — $2.00. Su
rinkti mokesčiai atitinkama 
tvarka yra paskirstomi tarp vie
netų vietovėje ir Brolijos Vadi
jos. Brolijos Vadija iš savo da
lies skirs dalį S-gos Pirmijai ir 
skautiškajai spaudai stiprinti. 
Tuntininkai ar atskirų mažesnių 
vienetų vadai atsiskaito betar
piai su LSB Vadija. Vienetams 
nepriklausą LSB nariaj mokes
čius siunčia betarpiai -LSB Va
dijos ūkio skyriaus vedėjui 
psktn. Pranui Čeponiui, 145 Eve- 
lyn Avė., Toronto 9, Ont., Cana- 
da. Vokietijos rajonas yra at
leistas nuo mokesčių, o ne dole
rio kraštuose vadeivos juos pri
taiko su Vadijos žinia vietos są
lygoms. Pagal šią tvarką mokes
čiai už 1954 m. sumokami, iki š. 
m. gruodžio 1 d.

KAS PRALENKS TORONTO 
IR OMAHĄ?

Lietuvos Skautų Brolija yra 
skautiškosios spaudos vajaus iš
vakarėse. 1954 m. vajuje pirma
vo Toronto bei Omahos skautės 
ir skautai. Vyriausiasis Skauti
ninkas savo Krivūlėje skatina 
naujose varžybose visus daly
vauti, nes visų skaitlingai pasi
dalinta našta būsianti toliau 
nunešta. Tuntiniųkai — vieti
ninkai kviečiami iki spalio 15 
d. paskirti šiam vajui ryšinin
kus ir juos pristatyti "S. A.” 
administracijai.

OLympic 2-7066. Seserijos rei
kalų vedėja psktn. A. Karnavi- 
čienė pasiekiama adresu — 4001 
So. Campbell Avė.,’ Chicago, Illi- 
nois, USA; telef. — FR 6-6425.

■ Nauja Seserijos Vadijos at
stove Skautų Aido redakcijoje 
yra paskirta sktn. Julija Liesy
tė, 1305 N. Pierce St., Arlington, 
Virginia,. USA. Psktn. G. Mo- 
destavičienei, iš Clevelando, ku
ri iki šiol ėjo tas pareigas, pa
reikšta nuoširdi padėka.

SKILTININKŲ LAVINIMAS
šių metų pavasaris ir vasara 

buvo gražiai išnaudoti skiltinin- 
kų lavinimui. Vyriausiasis Skau
tininkas Krivūlėje ragina sk. 
vadus ir toliau tęsti bei skatin
ti šį darbą. Apsčiai šią tejna 
medižagos duoda "Skilties Pa
lapinės” skyrius "Skautų Aide”.

New Yorko skautų vyčių dr- 
vės metinėje sueigoje draugovės 
vadu tapo išrinktas sk. vytis 
skiltu. Algimaųtas Prekeris. Jo 
pavaduotojas — s. v. vyr. 
A. Bobelis.

New Yorko skautės ir 
tai platina biletus Ralfo
liejiniam koncertui, kuris bus 
spalio 17 d. VVebster Hali, N» Y. 
Gerieji bičiuliai raginami pirkti 
tuos biletus, nes tuo remsite 
Balfą ir skautiškąjį jaunimą ar
timui tarnyboje.

i
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tų vietininkija rengia poštovyk- 
linį pobūvį, kuriame bus rodomi 
spalvoti Rambyno stovyklos 
vaizdai ir trumpas filmas. Į šį 
pobūvį kviečiami visi Rambyno 
stovyklautojai ne tik iš N. Yor
ko, bet ir iš Bostono, Hartfor
do, Waterb;irio, . Elizabetho, 
Worcesterrio ir kt. vietovių. 
Ypač laukiami skautų tėvai ir 
bičiuliai. Apie atvykimą ir- rei
kalingą nakvynę prašoma tuoj 
pranešti Romui Keziui, 100 Cook 
St., Brooklyn 6, N. Y.

jie t.en išleisti "Anthology of 
Mod.erh Estonian Poetry”, Uni- 
versity of Florida Press.

Kur pradžiai, ar ir vėliau, ko
kiam kultūriniam reikalui lėšų 
trūksta, neatsisako padėti estų 
Tautinis Fondas. Jis padeda ne 
tik politiniam Reikalui ištikus. 
— Jo lėšomis leidžiami "News- 
letter from behind the Iron Cur- 
tain". — Tautinis Fondas išlai
ko estų gimnaziją ir pradinę mo
kyklą Stockholme, padeda įsi
steigti įvairiems praktiškiems 
kursams, padeda estų teatrams. 
Kaip ir dabar suruoštai parodai, 
kuri turės nemažai išlaidų. Bet 
ji lankoma taip gausiai, kad 
nuotsolių turbūt nebus.

Etnografinė parodos pusė taip 
pat dojmi. Lietuvį nustebina, 
kad ir estams juostos nesveti
mos. Jose yra net kaikokio pa
našumo mūsiškėms. Nors estiš
kos niūresnės ir neparodo tokio 
spalvingumo ir braižinio įvairu
mo kaip lietuviškos, šiaip krin
ta akin estų liaudies mena ne
mažas giminingumas suomiška
jam.

Genialusis estų grafikas Ędu- 
ard Wiiralt miręs, jo nėra ir pa
rodoje. Taip, jis nustelbdavo sa
vo kolegas estus, bet kai jo ne
matyt, ypatingai šioj parodoj 

'atrodo estai dailininkai tokie nu
blukę, pilki. Net ir tada, kai jie 
parodo stiprias spalvas ir deda 
milžiniškas pastangas. Didžiau
sia jų’ klaida bus ta, kad jie 
perdaug pasidavė laika madai, 
susprogdintoms formoms, spal- - 
vų sujaukimui, atsisakymui nuo 
"pavaizdavimo”, — virto klau- 
nais patys sau.

Nežiūrint "savais keliais" nu
ėjusio estų modernaus meno ir 
politinio pasidalinimo į dvi, kad 
ir labai nelygias puses, libera
liškai šbcialdemokratinio spąr-® 
na ir mažesnio dešinės pakiį.' F3' 
pos, estai per dešimts savo išei- 
viško • gyvenimo Švedijoj spėjo 
įgyti visuomenės pagarbą ir re- 
spęktą. ■


