
(Mūsų korespondento Europoje)
kiečių kancleris Adenaueris ir 
prancūzų ministeris pirminin
kas Mendes-France, kurie eina 
ir užsienių reikalų ministerių 
pareigas. Iš visa ko matyti, kad 
kietesnis buvo prancūzas, o vo
kietis pasirodė lankstesnis. Jau 
Londono konferencijos metu 
Mendes-France buvo gana daug 
užsiprašęs, tačiau vis dėlto pa
vyko surasti bendrą kalbą. Su
sitarimo rėmai buvo tokie: 1) 
Vokietijai grąžinamas valstybi
nis suverenumas ir jai leidžiama 
atsiginkluoti, 2) Briuselio pak
tas praplečiamas ir jo nariais 
priiniamoš Vokietija bei Italija,1 
3) Vokietija įsileidžiama j šiau
rės Atlanto karinę organizaciją 
(NATO). i

Bet dar liko eibė tik principe 
teko pasisakyti] aptartų, tačiau dar galutinai ne

išspręstų, niuansų. Jie daugiau
sia kilo iš Paryžiaus baimės ir 
nėpasitikėjimo vokiečiais. Eks
pertams teko rengti detales, ko
kiu būdu toji baimė ir tas ne
pasitikėjimas galėtų būti iš
sklaidyti, nepažeidžiant vokie
čių jautrumo. Vokiečiai irgi ne
galėjo priimti tokio jų karinių 
pajėgų ir politinės laikysenos 
kontrolės, kuri juos būtų išsky
rusi iš kitų partnerių tarpo ir 
sudariusi nelygybės įspūdį. O 
siunkiausia kliūtis buvo dar ne
išspręsta : Saaro klausimas. Iki 
paskutinės valandos nebuvo tik
rumo, ar Europos solidarumas 
vėl nesugrius, kaip tai atsitiko 
su Europos Bendruomene. Pa
ryžiaus konferencijoje netrūko 
dramatinių momentų. Bet vis
kas dar pasibaigė laimingai.

Paryžiuje pasirašytos sutar
tys turės istorinės reikšmės po-
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Vilties namų praplėtimui au
kas atsiuntė:

Europos užsienio politiką per 
paskutiniuosius gana audringus 
mėnesius tiesiogiai nulėmė trys 
asmenys: Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenaueris, Prancūzi
jos ministeris pirmininkas Men
des-France ir Didžiosios Brita
nijos užsienių reikalų ministe
ris Edenas. Tuo tarpu kai britų 
užsienių politikos vadovas ne
groja pirmu smuiku, nes virš jo 
dar yra premjeras Churchillis, 
kuris, nežiūrint senyvo amžiaus, 
vis dar nepaleidžia iš rankų val
džios vadelių, Vokietijoje ir 
Prancūzijoje -užsienių politikai 
vadovauja asmenys, kurie drau
ge stovi ir vyriausybės prieša
kyje. Ta aplinkybė turėjo Euro
pos politikai laimingų padari
nių, nes tiek Vokietijai, tiek 
Prancūzijai 
klausimais, kurie išėjo iš užsie
nių reikalų- ministerių kompe
tencijos. Adenaueris ir Mendes- 
France galėjo padėti parašus po 
Paryžiaus susitarimais, ne tiek 
kaip savo kraštų užsienių reika
lų politikos vadovai, kiek pirmo
je eilėje kaipo valstybės vyrai, 
kurie ilgam laikui suriša visuo
tinę savo valstybės laikyseną.

Kaip atmename, Europos po
litika buvo įstrigusi į neatrez- 
giamų prieštaravimų klampynę. 
Europos Gynybos Bendruomenės 
idėja iškėlė tiek painių proble
mų, jog protarpiais nebesimatė 
išeities:—Dabar, iš tam tikros 
perspektyvus žiūrint į reikalus, 
tenka pripažinti, kad Prancūzi
jos ministerio pirmininko Men
des-France neigiama laikysena 
Europos Gynybos Bendruome
nės sutarties atžvilgiu turėjo Ir 
teigiamų padarinių. Jam atėjus 
j valdžią, pasibaigė tūpčiojimo karinei Europos kontinento is- 
ir delsimo laikotarpis Paryžiaus tori jai. Jų gairės buvo nusmaig- 
politikoje. Neryžtingi prancūzai' st.vtos jau Londone, bet naujoji 
parlamentarai buvo priversti1 politinė ir militarinė sistema bu- 
pasisakyti. Jie tarė "ne” ir su
griovė kortų namelį,'aplink kurį 
su viršum dviejų metų ąiūbavo 
politinių aistrų bangos. Tuomet 
atrodė, kad sugriauta taip pat 
Europos solidarumo idėja ir kad 
Maskvos triumfas galės trukti 
ilgesnį laiką.

Bet nuostabiu būdu Europa, 
palyginti lengvai, vėl atsitiesė 
ir surado platųjį bendrųjų inte
resų kelią. Vėliau sekusius 
sprendimus palengvino anglo
saksų valstybės vyrų politinė iš
mintis. Amerikos Jungtinių Val
stybių valstybės sekretorius 
Dulles ne veltui keliais atvejais 
skraidė per vandenyną. Jo tvir
tas nusistatymas ir vyriška kal
ba padrąsino vokiečius, kurie 
jau buvo benusivilią Europos so
lidarumu, ir neabejojamai pa
tarnavo kaipo rimtas- įspėjimas 
prancūzams, kurie buvo linkę 
pertempti stygą ir kurių poli
tikų dalis buvo bepradedą pasi
duoti Maskvos vilionėms. Antra 
vertus, britų politika priėmė is
torinės reikšmės sprendimą, su- 
rišdama savo’ laikyseną dar 
tampresniais saitais su Europos 
sausžemio likimu. Pasižadėjimas 
laikyti Europos kontinente ke
turias divizijas reiškė, kad ang
lai patenkina prancūzų reikala
vimą. Užsienių reikalų ministe
ris Edenas šiais metais lemia
mai paveikė politikių įvykių rr. 
dą. Jaunoji karalienė šiomis die
nomis suteikė britų ministeriui 
augštą kelniaraišČio ordiną ir 
tuo būdu Šit, Anthony Eden bu
vo. pareikšta vieša padėka už jo 
didžius nuopelnus.

Abu anglosaksų užsienių poli
tikos vadovai padėjo išlyginti 
kelią,-tačiau paskutinį žodį tu
rėjo tarti tiesiogiai suinteresuo
tų valstybių vyrai, - būtent, vo-

Pirmiausia, Vakarų Vokieti
joje pasibaigia okupacinis reži
mas ir vokiečių federalinei res
publikai sugrąžinamas valstybi
nis suverenumas, šalia to Vo
kietijai pripažįstama teisė tu
rėti savo nacionalinę kariuome
nę. Svetima kariuomenė,- pasilie
kanti Vakarų Vokietijos terito
rijoje, ten laikoma kaipo Vokie
tijos’ "svečias” ir jai sutikus. 
Toliau eina svarbus politinis pa
tvarkymas, susietas su Briuse
lio paktu. To pakto partneriais 
priimamos Vokietija ir Italija, 
o pati septynių valstybių (Ang
lijos, ' Prancūzijos, Olandijos, 
Belgijos, Liuksemburgo, Vokie
tijos ir Italijos) organizacija 
paverčiama "Vakarų Europos 
Sąjunga”. Pagal ją, susitariu- 
sįos valstybės ne tiktai pasižada 
besąlyginiai viena kitai padėti 
agresijos atveju, bet ir sudaro 
kelis naujus organus, kuriems 
pavedamos tam tikros priežiū
ros funkcijos. Tokiu būdu "Va
karų Europos Sąjungai” teks 
svarbus politinis vaidmuo, vyk
dant Europos apjungimo idėją. 
Pagaliau, Vokietija priimama į 
Šiaurės Atlanto karinę organi
zaciją (NATO), kurios vadovy
bė kontroliuoja visų "Vakarų

( Perkelta j S-4i» pusi. )
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Montrealio ”Nepr. Lietuvos” 
1 puslapio kampas yra pavestas 
pranešimams iš New Yorko. Tik
riau sakant, iš liaudininkų Cen
tro Komiteto, nes New Yorke 
vyksta visuomeniniai - politiniai 
faktai ten nušviečiami per to 
komiteto prizmę, jo pirmininko 
ar sekretoriaus plunksna, nors 
ir be oficialių parašų.

Spalio 27 pranešime kalbama, 
kad Vlike dalyvaujančios gru-

vo įlieta į sutarčių formas Pary
žiaus pasitarimų metu.

Kaip jau sakyta, reikalas per
svarstyti Europos politinę ir ka
rinę santvarkų atsirado ryšium 
su tuo, kad Pęancūzijos parla
mentas atmetė Europos Gyny
bos Bendruomenės sutartį. O ši 
sutartis gimė iš reikalo įvesdin
ti Vokietija į vakarų pasaulio 
bendruomenę ir tatai ne tiktai 
politiniais, bet i p kariniais su
metimais. Paryžiaus susitari
mai dėl klausimų, išplaukiančių 
iš anos problemos, surado pa
tenkinamų išeitį.

SUSIRENKA 
TAUTINĖS 

SĄJ UNGOS
Atsiradus visai eilei aktualių 

reikalų lapkričio mėn. 13 d. New 
Yorke, Statler viešbutyje, posė
džiaus Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Taryba.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Tarybon, be Centro 
Valdybos, įeina: V. Abraitis, J. 
Bačiūnas; M. J. Colney, B. Gai
džiūnas, B. Kalvaitis, K. S. Kar
pius, J. Kasmauskas, B. Kalvai
tis, A. Olis, V. Rastenis ir A. S. 
Trečiokas.

TARYBA

V Ė L RUSAI PAŠOVĖ 
LĖKTUVĄ

Iš Japonijos pranešama, kad 
rusų MlGas vėl pašovė JAV RB- 
29 potografavimo-žemėlapių da
rymo lėktuvą. Lėktuvas nukri
to. Iš esančių lėktuve įgulos 1 
žuvo, gi 10 sužeisti.

Dėl incidento JAV įteikė 
griežtą protestą.

KOLUMBIJA OFICIALIAI 
PRIPAŽINO LIETUVOS 

KONSULATĄ

Dr. S. Sirutis, kuris Kolumbi
jos Vyriausybės sutikimu jau 
nuo seniau eina Lietuvos Garbės 
Konsulo Bogotoje pareigas, da
bar gavo iš Kolumbijos Vyriau
sybės exequatur, tai yra forma
lų pripažinimą sakytose parei
gose.-

Dr. Sirutį paskyrė Diplomati
jos šefas nustatytos tokiems at
sitikimams formos raštu, kuris 
buvo įteiktas Kolumbijos Užsie
nio Reikalų Ministerijai. Rem
damasis tuo skiriamuoju raštu,, 
Kolumbijos Vyriausybė suteikė 
Konsului Siručiui exeųuatur, 
pasirašytą Respublikos Prezi
dento ir kontrasignuotą Užsienio 
Reikalų Ministerio.

Konsulo Siručio jurisdikacija 
apima visą Kolumbijos Respub
likos teritoriją.

Kolumbijos Vyri a u s y h ė s 
sprendimas Lietuvos Konsulato
klausimu bus labai dėkingai . čiausiajame Teisme.

įvertintas lietuvių visuomenės, 
kaip naujas Kolumbijos drau
gingumo Lietuvai bei palanku
mo jos bylai pasireiškimas. Jis 
parodo taip pat, kad tarptautinė 
bendruomenė nepripažįsta so
vietų okupacijos Lietuvoje ir 
laiko Lietuvos Valstybę tebeeg
zistuojančią de. jure.

Naujojo Konsulato pripažini
mas laikantis tarptautiniais 
įpročiais nustatytų taisyklių, 
prisideda prie Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos padėties su
stiprinimo formaliu atžvilgiu ir 
neabejotinai patarnaus Lietuvos 
piliečių interesams, kurie nau
dojasi Kolumbijos svetingumu.

Į A U G š C I A U S | J I 
TEISMĄ

Prezidentas Eisęnhovveris j 
Augščiausjjį Teismą, vietoj mi
rusio Jacksono. paskyrė 
Yorko teisėją 
Harlam. Tai 55 
kas, respublikonas, 
Yorko gubernatoriaus 
bendradarbis.

John Marshall Harlan dabar 
bus trečias respublikonas Augš-

i

New 
•John Marshall 
metų teisinin- 

urtimas New 
Dewey

pės turinčios du sparnus, būtent, 
krikščionių demokratų sparną, 
kuris norįs (stipraus Vliko(?), 
ir tautininkų, kuris norįs visą 
svorį perkelti į D. šefo sekto
riui?). Be vidurio nei vienas 
sparnas negalįs nieko nulemti. O 
tas "vidurys” tai esą liaudinin
kai, mažlietuviai ir socialdemo
kratai "ir galbūt Ūkininkų Par
tija". šis vidurys galįs būti lyg 
"trečioji jėga Vlike”.

Taip dalykai gal ir atrodo per 
liaudininkų CK akinius. Bet iš 
tikrųjų tai jokios "trečios jėgos” 
nematyti’ Jau vien tai, kad liau
dininkų CK nuolankiai prpažjs- 
ta "stipraus Vliko” monopolį 
krikščionims demokratams, .liu
dija, kad čia kalba nei trečioji 
nei ketvirtoji jėga, ir iš viso ne
be jėga, o tik nužemintas nuo
lankumas. Kokio "stipraus Vli
ko” siekiama, juk puikiai maty
ti iš to "stiprėjimo” rezultatų.

I šiuo metu susidariusioje pa- 
I dėtyje apie kokias nors "tre
čiąsias jėgas” nėra kalbos. Yra 
tik liaudininkų ir mažiietuvių 
atstovų šimtanuošimtinis pa
klusnumas Vliką klampynėn įve
dusiai politikai (toks yra Vliko 
"stiprinimas"). Pabrėžiame — 
atstovų. Nes nei liaudininkų nei 
ypač mažiietuvių platesniuose 
sluoksniuose, net ir pačiuose 
centriniuose organuose nėra vi
suotinio pritarimo tam atstovų 
ar lemiamą balsą šiuo metu tu
rinčiųjų vadovų nuolankumui. 
Tik atstumų bei kitų aplinky
bių nuo sprendimo darymų ati
tolintieji. atrodo, nepajėgia savo 
kitokių nusistatymų apginti. 
Štai, pvz., net K. Škirpos grįži
mas j liaudininkų CK, girdėti, 
vėl esąs pakibęs ore: esą jam

pastatyti tam tikri formalumų 
barjerai. O jis grįžo į C'K suva
žiavimo metu, kai suvažiavimas 
gana aštriai sukritikavo ligšioil- 
nę CK politiką ir CK vadai net
gi neatsakė j kritiką. CK rinki
mų liaudininkų suvažiavime ne
buvo, tad kritika buvo išklausy
ta ir paskui tęsiama tas pats, 
demokratiškiausiai nekreipiant 
dėmesio į suvažiavime pareikš
tus nusistatymus. Suvažiavime 
priimtoji rezoliucija ilgą laiką 
buvo laikyta Centro Komitete, 
kaip koks pamestinukas. Pasi
naudodamas suvažiavimo pave
dimu užbaigti tos rezoliucijos 
redakciją, CK pagaliau atmiešė 
ją dalykais, apie kuriuos suva
žiavime nebuvo net užsiminta, 
ir pagaliau paskelbė (Vistiek ta 
rezoliucija dar gana nepalanki 
ligšiolinei liaudininkų atstovų 
vedamai faktinei politikai).

Ar. socialdemokratai ir ypač 
ŪP dėsnis prie šios nužemintojo 
nuolankumo politikos, tuo tarpu 
dar labai abejotina, šie yra ne
kartą pasakę, kad šitaip toliau 
nebegalima. Liaudininkai vis 
bando kaip nors užlyginti daly
kus, kad nereiktų K. Zaikauską 
iš Europos grąžinti. Kalbama, 
kad kr. dem. grupės esančios kal
binamos paaukoti dr. P. Karvelį 
K. Zaikausko naudai. Jei tos su
tiktų, K. Zaikauskas imtų URT 
valdytojo pareigas. Už socialde
mokratų balsą, esą, sutiktų 
jiems (pvz., J. Glemžai) atiduo
ti VT pirmininko postą. Bet kr. 
dem. grupės nesutiks likti be 
savo atstovo VT. Tada reiktų 
aukoti M. Gelžinį. Bet tada būtų 
pavojaus netekti mažiietuvių 
balso, čia kiltų reikalas įsteigti

(Perkelta į 5-ta puel.)

Šie rūmai, 600 mylių atstume nuo WaBhingtono, dabar yra Civi
linės Apsaugos Administracijos centras. Tas perkėlimas padary

tas ruošiantis apsaugai prieš atominius puolimus.

• Vakarų Vokietijos min. pirm. K. Adenaueris, skubomis 
grįžęs iš JAV į Vokietiją, susidūrė su nemažais sunkumais. Koa
licinės partijos nepritaria Paryžiaus sutarties proga sutartam 
Saaro klausimo sprendimui. Adenaueris buvo priverstas kreiptis 
į Mendes-France, kad padarytų nuolaidų.

• Panamos respublika lapkričio mėn. 3 d. atšventė 51 metų 
sukaktį. Anksčiau Panama priklausė Kolumbijai.

• Tarp Kinijos nacionalistų ir komunistų ginkluotoji) jėgų 
vėl prasidėjo lėktuvų bombardavimai svarbesniųjų strateginių 
pozicijų. Formozos vyriausybė prisibijo, kad komunistai nepra
dėtų keltis j arčiau žemyno esančias salas.

• Pietinėje JAV. valstybėse — Georgia ir South Gandina 
piliečiai nubaldavo, kad būtų panaikintos viešosios valdžios mo
kyklos ir esamos būtų perduotos į privačias rankas. Taip pasi
tvarkius bus apeita įstatymas, atidarąs duris negrams drauge 
mokytis su baltaisiais.

• Komunistai džiaugiasi, kad į Atstovų Rūmus nebuvo 
išrinktas Kerstenas, senatorius McCarthy nebebusiąs komunistų 
medžiojimo komisijos pirmininku. Taip pat džiaugiasi, kad į. at
stovus pirmą kartą buvo išrinkti ir trys negrai.

• Korėjos kare, kaip.dabar skelbia oficialūs šaltiniai, ame
rikiečiai turėjo tokius nuostolius: 33,629 užmušti, 103,284 su
žeisti ir 24 dingę be žinios.

• Alžyre, nors prancūzai ir skelbia nuraminę sukilėlius 
arabus,, bet padėtis tebėra labai pavojinga. Neapykantos.pasireiš
kimai kiekvieną dieną tebesikartoja šūviais.
. • Maskvoj atšvęsta 37 metų komunistinės revoliucijos lai-
mėjimp sukaktis. Vyriausybės suruoštam priėmime 
2000 svečių. JAV- pasiuntinys- Bohlen turėjo progos.- pasikalbėti 
su' Malenkovu.. • ■ ’ ’

Japonija deda daug pastangų į JAV įvėšti savo pramones per* 
teklius ir čia parduoti, šios dvi japonės, sveikinamos konsulo 
Otoskiro.Kurados, atvyko, j Chicagą demonstruoti-Japonijos me

džiagas ir madas. ■ •-

. • •■ 1 ■ . ■ • , . .
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pirmą kartą, todėl reikia tikė
tis, kad bąltimoriečiai nepraleis 
progos išgirsti mūsų geriausią 
tenorą ir pasigėrėti jo balsu. 
Ramovėnai tikisi susilaukt sve
čių ir iš kaimyriinių lietuvių ko
lonijų. Ypač vašingtoniečiai ne
užmiršta Baltimorės ir iškilmių 
progomis gausiai atsilanko, pa
gyvindami subuvimus ir už- 
megsdami gerus kaimyninius 
santykius, už ką baltimoriečiai 
jiems yra dėkingi.

Iš parengimo pelno "Ramo
vės” skyrius šelpia mūsų vargs
tančius karo invalidus.

Liet. Kariuomenės minėjimas 
Baltimorėje šiemet įvyks lap
kričio 21 d. 7 vai. vakaro Lietu
vių Svetainės didžiojoje salėje, 
851 Hollins g-vė. K. P.

• Amerikos Lietuvių Tarybos 1 
narių konferencija įvyksta New i 
Yorke lapkričio mėn. 14 d. i
• BALF-reikalų vedėjas P. Min
kūnas iš eitųjų pareigų pasi
traukia. J jo vietą pakviestas St. 
Lūšys, gyvenąs So. Bostone.
• Lietuvos Generalinis Konsu
las ir ponia Budrienė buvo Li
berijos Ambasadoriaus pakvies
ti ir dalyvavo priėmime Liberi
jos Prezidento garbei spalio 28 
d. IValdorf Astoria Hotelyje.
• Prancūzijos Vyriausybė, pave
dė argentiniečiui p. Lysandro Z.Į

• Tarptautinė Moterų paroda 
New Yorke šiais metais yra 
gausi įvairių tautų ėksponatais. 
Ypatingai gausus gintaro gami
niais ir įvairiais audiniais lie
tuvių 
tuvių 
Yorko 
bės.
• Vladas Žilinskas, prieš metus 
atvykęs iš Europos, yra išrink
tas Lietuvių Rezistencinės San
tarvės New Yorko skyriaus val
dybos pirmininku. Sudarinėja
mi planai veiklai išvystyti.

deTroit
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

skyrius, tvarkomas Lie- 
Moterų Atstovybės New 
Klubo ir Moterų Vieny-

D. Galtier parašyti O. W. de * f rtva«ai praktikuojančių gy-
Lubioz Milosz-Miiašiaus biogra
fiją. Ponas Galtier buvo Mila
šiaus artirhas draugas ir gerbė
jas, išvertęs jo veikalus į ispanų 
kalbą. Jis apie metus laiko pra
leido Paryžiuje rinkdamas ži
nias apie a. a. Milašiaus gyve
nimą. Baigdamas savo studiją 
jis kreipėsi į rašytoją Antaną 
Vaičiulaitį,, kaipo ”Miquel Ma- 
nara” vertėją, papildomų žinių.
■ Br. Kažukauskienės, Lietuvių 
Moterų Atstovybės vicepirmi
ninkės pastangomis spalio 23 d. 
Paterson, N. J., įsteigtas Lietu
vių Moterų Klubas. Jo Valdybon 
išrinktos: I. Keraitienė pirm., 
O. Preikštienė sekr., L. Paulaus
kienė ižd. Revizijos Komisijon: 
Kondratavičienė pirm, ir šlep- 
kovienė sekr. Susirinkimo daly
vės dėdingos Fab. Zarankai už 
patalpas ir vaišes. Klubas dirba 
tautinėje, kultūrinėje ir karita- 
tvvinėje srityse.

i dytojų Lietuvoje nelikę, nes 
rįs privačią praktika verstis 
dytojas į metus turi mokėti 
40,000 rublių mokesčių. Imąs į 
namus darbą amatininkaš turi 
mokėti į mėnesį 600 rublių.
• Okupuptoje Lietuvoje dažnai

i pasirodo ant tvorų bei sienų už
rašytų antisovietinių šūkių. 
Dažniausiai pasitaikantis tarp 
tokių šūkių yra — "visų šalių 
proletarai,, vienykitės prieš 
munistus”.
• Vytauto Beliajaus, dabar 
venančio San Diego, Calif., 
ruošta angliškai lietuviškų le
gendų ir pasakų knyga "The 
Evening Song” jau spausdina
ma. Leidžia pats autorius, 
spausdinama "Lietuvių Dienų” 
spaustuvėje. Knyga pasirodys 
spaudos rinkoje dar šiais me
tais.

no- 
gy-

Lietuvių Sąjungos "Ramovė”, 
Detroito skyrius, Lietuvos Ka
riuomenės šventę švenčia lap
kričio mėn. 28 dieną.

Šventės programa 
tokia:

11 vai. iškilmingos 
Šv. Antano parapijos 
je.

12:30 šventės minėjimas — 
paskaita ir meninė dalis buvu
sioje lietuvių svetainėje.

Detroito ramovėnai prašo vi
są lietuvių, visuomenę šventės 
pamaldose ir minėjime skaitlin
gai dalyvauti.

Į salę įėjimas visiems laisvas.

numatyta

pamaldos 
bažnyčio-

LOS ANGELES
Vietos lietuviai studentui lap

kričio 7 d. suruošė išvyką.. Spa
lio 30 d.. turėjo pas skyriaus 
pirm. VL Much'lią Susirinkimą. 
Paskaita "Lietuvių studentų už
daviniai tremty" buvo skaityta 
Dr. K. Alminauskio, vietos Loy- 
olos universiteto profesoriaus, 
Po paskaitos buvo pravestas 
diskusijos. Prof. Dr.. K. Almi- 
nauskis konkrečiai siūlė ateity 
pilniau padiskutuoti lietuvio 
studento. uždavinius kultūrinia
me, visuomeniniame ir politinia
me gyvenime.

Tame pačiame susirinkime bu
vo aptarta visa eile kitų klau
simų. Keletas skyriaus narių 
aštrokai pasisakė dėl Centro 
Viildybos nepatiekimo ateities 
veiklos plano, sąmatos ir mažo 
veiklumo. Vienu žodžiu, anot 
Los Angeles lietuvių studentų, 
Centro valdyba turi pasitemti.

*

J. Tininis ir V. Adomaitis nuo 
Naujųjų Metų įsijungia į "Lie- 

, tuvių Dienų” žurnalo redakcinį 
kolektyvą. J. Tininis — Lietu- 

( voje buvęą gimnazijos mokyto
jas ir vicedirektorius, publicis
tas, vertėjas, turįs rankrašty ne- 

! maža ir savo kūrybos. V. Ado- 
1 maitis — Amerikoje gimęs, au-

ketas vyrukų, bet surengė visiš
kai puikią ir kultūringą pramo
gą, kuri būtų ėmusi daug jėgų 
ir kokiai gausiai organizacijai

Programa buvo ne didelė! bet 
kultūringa ir gražiai organizuo
ta. Vyrų trio (Br. Krakauskas, 
K. Mačiulis ir I’r. Puidokas) pa
dainavo keletą liaudies dainų. 
Jurgis Jankus paskaitė specia
liai tam vakarui parašytą pasa
kojimą, KAIP Aš BUVAU JŪ
ROS SKAUTAS. • Pasakojimas 
parašytas giliai įsijautus į vai
ko sielą ir paties autoriaus pui
kiai paskaitytas, kiekvienam 
smegte smego. Bet daugiausiai 
šilumos pilnutėlė parapijos salė 
parodė patiems jūros skautams, 
kurie .suvaidino savo pačių pa
rašytą, savo pačių surežisuotą, 
pačių ir suvaidintą kelionę į Ha
vajus.

Iš mažo niekučio jie sugebėjo 
sukurti tikrai scenišką paveiks
lą, perpintą sąmojum, dainomis, 
humoru, ir rimtu šokiu. Didžiau
sią dalis čia teko Sauliui Jan
kui, kuris gražiu balsu vadova
vo dainoms ir pašoko jūrininko 
šokį iš L. Bernšteino baleto Fan- 
cy Free. -Jam arčiausiai stovėjo 
Vaidevutis Draugelis savo įgim
tu humoru, juos abu visur rėmė 
Vytautas šlapelis gerai valdomu 
akordeonu ir Jonas Apanavičius1 gęs ii- mokslą baigęs lietuvis, 
rimta vaidyba ir laisvu judėsiu.1 Holy Cross kolegijoje VVorces-

.

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ..._____

Anglų kalbos gramatika
V.Kamantauskas .....— -1.00

Anglų kalbos /skaitymas
V. Minkūnas j..-_________ 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis .

Aukso kirvis
Juozas Švaistas _________ 2.60

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_____ ___ 3.50

Amžini šešėliai
A. Vilainiš_____

Barakas
Paer Lagerkvist 

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis___

Baltasis Vilkas
K. Binkis ..........

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

2.00

1.50

2.00

2.25

2.00

Nemunas
St. Kolupaila .....—.— 2.58

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras —........—- 140 

Orą pro nobis
J. Gliaudą .'------- ------------

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 __

Pietų vėjelis

8.00

1.50

2.0*

MO

____L00

1.00
.. 2.20

Balutis Vytė Nemunėlis _________ 1.08
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50 Paklydę paukščiai 1

Baltaraglo malūnas Jurgis Jankus............. 2A
2.50 Paklydę paukščiai II

Buriavimas ir iūrininkvstė Jurgiu Janlnif 2.M
R. Stundžia 2.00 Pietų kryžiaus padangėje

Cascata cristalina Sudarė GauČyi _________ 4.50
Venacijus Ališas_____-__ 3.50 Paskutinis Prūsų sukilėlis

Didžioji kryžkelė M, Springborn__________ 2.00
B. Brazdžionis __________ 2.00 Petras širvokas

Duktė Juozas Švaistas_ _....... 2.7*
Alė Rūta ______-_______ 240 Po raganos kirviu

Dievas ir žmogus Jurgis Jankus _________ .1.50

i.5o
i
. 5.00

♦ ■»
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CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

rrečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE

BALTIMORE
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS

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

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

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

tik susitarus

Vietinis L. S. "Ramovės” sky
rius kasmet rengia Liet. Kariuo
menės minėjimą, sujungdamas 
jį su rimta koncertine dalimi. J 
koncertą paprastai kviečiami žy
mesnieji Lietuvos operų solistai.

šiemet per Liet. Kariuomenės 
minėjimą į Baltimorę atvyksta 
iš Chicagos mūsų tenoras St. 
Baranauskas. Jis

PENKIASDEŠIMT METŲ
Spaudos atgavimo sukaktį De

troitas mini š. m. lapkričio mėn. 
27 d. (šeštadienį) 6:30 vai. vak. 
ukrainų salėje, 4655 Martin Av.

Pagrindinę minėjimo dalį su
darys veikalas "S u g r į ž o ”, 
kurį suvaidins Z. Mikšienės va
dovaujama vaidintoju trupė, da
lyvaujant G. Gobienės tautinių 
šokių šokėjams. Veikalas vaiz
duoja spaudos draudimo laikus 
ir išeivijoje bus statomas pirmą 
kartą.

Jo . pastatymui vaidintojai ir 
šokėjai stropiai ruošiasi, todėl 
atsilankiusieji turės progos pa
matyti ne tik kenčiančios Lie
tuvos kampelį, bet ir pasigerėti 
puikiu vaidinimu.

Po vaidinimo veiks bufetas ir 
šokiai grojant geram orkestrui, 
(ėjimas 1,25 dol., vaikams iki 10 
metų veltui.

Minėjimą ruošia Detroito 
Liet. Bendruomenė.

Tie patys keturi vyrukai pui
kiai dekoravo salę ir, motinų pa- 
gelbstimi, surengė ir tvarkė bu
fetą. Salei dekoruoti nepagailė
jo spalvų, bet visas jas domina- 
vo trys didžiulės lempos: gelto
na, žalia ir raudona.

Vakaro renginio tikslas — su
sikalti kiek pinigų ir įsigyti val
tį, kad ateinančią vasarą galėtų 
išplaukti j Ontario. Visų atsi
lankiusių Vardu norisi šūkterė
ti: puiku jaunuoliai, ko geriau
sio jums vėjo! N. A.

ter, Mass., gavęs magistro laips
nį. šiuo metu dirba Shell Oil 
kompanijoje Los Angeles mies
te. "Lietuvių Dienos’’ nuo Nau
jųjų Metų padidinamos, įvedant 
naujus skyrius lietuviškoje ir 
angliškoje dalyje, pridedant pus
lapių skaičių.

*
Lietuvių Bendruomenės vie

tos apylinkė ruošia . gruodžio 
mėn. 5 d. spaudos atgavimo su
kakties paminėjimą, o sausio 
mėn. 9 d. — koncertą-vakarą. 
Abu parėngimai įvyksta šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salė
je.

. 3.50

0.80

1.80

te

”TAD JŪS GRĮŠIT NAMO 
PADĖKOS DIENAI

ROCHESTER
PAVYKUS JURŲ SKAUTŲ 

VAKARAS
Jaunimas tikrai gali daug. 

Nekiek čia tų jūros skautų Ro- 
čia lankysis chesteryje yra, berods tik pen-

SAVI PAS SAVUS!

Korporacijos pagrindais pertvarkyta

Tel. offic’o ARmitage 6-5161 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 IVest Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAI..: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtai!., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadier. iais. ,

Dr. I. Kuras Ramunis
• Spec.: KOPIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS

VAI..: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v. 
išskyrus trečiadieniais 6-8 v. y. . 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p» p.

IR

Dr. Jaras Rąmunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

7156 S. Western Avė.
MEDICAL CENTER

TEL.: Kabiaeto REpublic* 7-1168 - 
■■$•> ITAIbrook 5-3705 . '

** . .

VARNAS CO., Ine.
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
20’1 nuolaida

Nepraleiskite progos pigiai įsigyti —
‘ pietų ir kavos servizų, 

skaidraus kristalo vazų, 
spalvoto kristalo vazų, 
kristalo grafinų, 
vyno, šampano ii- likerio stiklų ir 
kitų porcelano, keramikos fr kristalo gaminių.

Abi kpautiivės atidarytos 7 savaitės dienas: ‘ 
pirmadieniais ir ketvirtadieniai nuo 9 ryto iki 91d vak.

• antr9 treč., pęnkt. ir šešt. 
s e' k m a d i e n i a i s

Krautuvių adresai: !•’/
Naujoji’ — 0558 S. Halsted St., Chicago, III.
Senoji — 2509 W. 63rd Street, 1 „ ‘ „

'■ ■ . ■' <

„ 9 „ 
»» 10 ■ »

,, 6
,t 4 »

Ai- palaikant ryšį ar darant didelius šven
čių planus yra taip lengva, taip tikra ir taip 
malonu pašaukti tolimą pasikalbėjimą. Ir 
jis' kainuoja taip mažai. Pasižiūrėkit savo 
telefono knygos priekinio viršelio viduj į 
žęfnas tolimo pasikalbėjimo kainas.

Ir visuomet duokit užmiesčio numerį grei
tesniam tolimo pasikalbėjimo patarnavimui.

v

■

□ little-Sj
MJ2ANSSO MUCH

kF5* <

e-

»
. . ..... . _______ _

THB OHIO BEL1 TELEPHONE COMPANY •

I
$

Prel. F. Bartkus ir 
kan. P. Aleksa_____

Didžiosios atgailos
R. Spalis ________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ..

Eldorado
J. Švaistas________

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______2.60

Gatvės Berniukų Nuotykiai
R. Spalis ____________  5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac ____

Gintariniai vartai
N. Mazalaitū________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas__________

Gyvulių ūkis
f George Onvell ______

,Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 

Kaimynai
J. Paukštelis ____

Karoliai
Guy de Maupassant _____ 2.50

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
III ir IV dalis _______po

Kudirkos raštai

1.76

2.00

1.50

1.00
/

2.50

.. 1.80

2.00

2.50

3.00
3.50

5.00
Krėvė Mickevičius

2.00

1.50

2.75

1.50

Kregždutė I
A. Rimkūnas ___

Kregždutė II
A. Rimkūnas ___

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas __

Lietuvos Istorija
Sruogienė _____________ _ 3.00

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

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas__________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška ________  po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V.' Peteraitis __________  5.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. KaryB

Lyrika
K. Binkis ______

Loreta
Stasius Būdavas .

Lietuva
A. Bendorius __

Laiškai žmonėms
G. Papini ______________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius _____ 4.50

Lietuyių poezijos antologija
J-. Aistis^ ir A. 'Vaičiulaitis 6.00

Lietuyių archyvas
‘ Bolševizmo metai .

Moters širdis
Guy de.MaupaBsant

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis

Mėnuo vad. medaus
N. MazalaiU ..................... .2.50

Meškiukas RudnosiukSš
Vyti Nemunilia------- -— K08

Namai ant smėlio .
Ji Gliaūda ....--------

Naujieji skaitymai
4

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskita
n-.. o. m____ J o Akto' '

5.00

2.00

1.80

._ 2.75

8.00

.. 2.80

2.00

3.00

1.00

1.25

1.5l

OAt

0.78

Pabučiavimas
7 J. Grušas ________
Rylų 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 Cipse 

. James Hilton ____
Strėlė danguje

Henrikas Radauskas _____ 2.00
Šilkai it vilkai 

Runcė Dandierin is
Senųjų lietuviškų 

knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš.___ 3.08

papr. virš.__________ 2.00
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagyr ....
Saulutė, debesėliuos

L. Žitkevičius ..'__ !
Šventieji akmenys 

Faustas Kirša_____
šventoji Lietuva 

Jurgis Savickis ....
šventoji Inga 

A. Škėma ______ _
Sapnų pėdomis

V. Kazokas ______
Teresė Neumąnaitė

J. Burkus ________
Tarp žalsvų palapinių

P. Kesįūnas ______
Tėvų pasakos 

'A. Giedrius ______
Tolimieji kvadratai 

J. Grišmanauskas ..
Tautosakos Lobynas

J. Balys__________
Tomas Nipemadis

August Gailit__ i..
Tarp pelių ir vyrų 

John Steinback ___
Tėvelių pasakos

A. ' Giedrius ______
Užgesęs sniegas 

Aloyzas Baronas ...
Ugnies pardavėjas

Balys Rukša____________ 1.00
Uždraustas stebuklas 

Stasius Būdavas ___
Vanagaitis 

monografija _______
Vilnius tarp audrų

J. Cicėnas (jrišta) ...
Velykų pasakos

N. Butkienė ________
Vidurnakčio vargonų

Česlovas Grincevičius ___ 1.50
Vyturėliai Laukuose

Vikt Šimaitis _ -_____ _ 0.78
Trylika nelaimių

R. Spalis ......
Vaikų knygelė

M. Valančius .
Varpai skamba

Stasius Būdavas
Vieneri metai ir viena savaitė

B. Gaidžiūnas_____ . 1.80
Taupioji Virėja

1.00

1.00

1.50

2.00

3.00

... 2.50

1.00

3.00

1.90

2.00

8.00

2.58

1.28

0.8O

2.50

2.60

2.00

5.50

— 1.00

1.21
t

1.80

2.50

Užuovėja
M. Katiliškis .... 

žmonijos likimas 
V.,Bagdonavlčius 

žemaičių žemė ’
A. Vilainiš ........ .

2.00/

... 2.00
„ žemaičių krikštas

2.50 P. Abelkis J.2

DIRVA, 1272 East 71 SU Cleveland 3, (fa«*
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" PO RINKIMŲ
KARŠTLIGĖS

Rinkiminės ligos pasibaigė. 
Nepatenkinti daviniais, laimėję, 
ar pralaimėję maža balsų per
svara, dar tikrina davinius. Bet 

.igttficialūs daviniai sako, kad res- 
'•publikonai prarado ir Atstovų 

Rūmų ir Senato daugumą.
žingeidumui atsive r č i a m e 

prieš dvejus metus įvykusius 
rinkimų davinius. 1952 metais 
į Atstovų Rūmus buvo išrinkta 
222 respublikonai, 216 demokra
tų ir 1 nepriklausomas, šių metų 
rinkiniai respublikonams atsu
ko nugarą. Demokratų išrinkta. 
232, respublikonų 203. Taigi de
mokratai turės didesnę daugu
mą, negu prieš dvejus metus 
buvo sudarę respublikonai.

Į senatų 1952 metais buvo iš
rinkta 48 respublikonai, 47 de
mokratai ir 1 nepriklausomas. 
Dabar daviniai aplink apsisuko 
ir jau demokratai turi 48, gi res
publikonai tik 47. Likęs tas pats 
nepriklausomas. Atseit, senato 
rinkimų davinius reikia laikyti 
labai nežymiai pasikeitusiais. 
Atstovų Rūmų sudėties pasikei
timas jau gali aiškiai kalbėti 
apie respublikonų pralaimėjimą.

Po rinkimų, nors buvo deda
mos nemažos pastangos išjudin
ti nerangius piliečius, pripažįs
tama, kad balsuotojų skaičius 
pasilikęs taip pat labai mažas. 
Rinkimuose nedalyvavo nė 50% 
balsuotojų teisę turinčių pilie
čių. Atseit, Atstovų Rūmai ir 
Senatas išrinkti tik mažumos 
piliečių, turinčių didesnį atsako
mybės pajautimą ar šiaip dau
giau suinteresuotų krašto vado-r 
vybės.viršūne. Į tokių kategori
ją įeina ir Amerikos komunistai, 
kurie vieni negali nieko padary
ti, bet prie kitų savus balsus pri
jungę, gali nusverti.

šių metų rinkimuose komu
nistinė spauda labai aktyviai 
agitavo už demokratų rėmimą. 
Taigi kai kas tvirtina, kad de
mokratai laimėję komunistinių 
balsuotojų parama.

Prie respublikonų pralaimėji
mo nuodėmių labai stipriai pri- 
skaitomas gynybos sekretoriaus 
\Vilsono išsišokimas prieš dar
bininkus ir ypač bedarbius. Kad 
tas teigimas nėra šiaip sau pa
imtas, rodo rinkiminiai duome
nys Michigane (ypač Detroite), 
kur respublikonai skaudžiai pra
laimėjo.

Prie pralaimėjimo prisidėjo ir 
respublikonų nepakankamus dė
mesys mažajam žmogui jo rei
kalus ir padėtį gerinant, čia de
mokratai įtikinamiau įrodė, kad 
respublikonai tuo keliu neina. 
Mažasis žmogus tuo įtikėjo ir 
balsą atidavė už demokratus.

Respublikonų pralaimė j i m u 
esą stipriai pakenkta ir maska
radine kariuomenės — McCar- 
thy byla. Ji į respublikonų tar
pą įmetė didelį nevieningumo 
pagalį ir tuo pačiu, masių tarpe 
parodė, kad ten, jų pačių tarpe, 
Jjėra susiklausymo ir autoriteto. 

*M|Respublikonams, po šių pamo
kų, lieka dar dveji metai pasi
taisyti, nes per tą laikotarpį dar 
galį įrodyti, kad tie neigiami 
tvirtinimai, kurie respubliko
nams primetami, yra be pagrin
do. Jei tai nebus įrodyta, reikia 
laukti, kad respublikonai gali 
dar kiečiau pralaimėti.
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"Tyliai tyliai, ^palengvėle”, 
kaip pagal Don Bazilio.iš "Sevi
lijos Kirpėjo” šmeižimo pamo
ka, skleidžiamas gandelis, kad... 
"Ldzoraitis — lenkas”! čia kaž
kas prisiminė, esą būdamas gim
nazistas jię buvęs linkęs save 
greičiau lenku laikyti. Grįžęs iš 
Eusijos j Lietuvą (visgi ne į 

enkiją...), nestojęs savanoriu 
į kariuomenę, bet į Lietuvos (ne 
Lenkijos...), užsienių reikalų 
ministeriją (rodos, jei neklystu, 
ne iš karto į užsienių reikalų 
ministeriją) ... Paskui... Na, 
paskui, ką ten kalbėti, bet štai 
kažkoks lenkų veikėjas paminė
jęs, kad lenkams reiktų gal pa
sirinkti prezidentu lietuvį (lie
tuvį, ne jenką!) ir ryšium su 
tuo paminėjęs Lozoraiči.o pavar
dę ... Paskui, Lozoraitis, būda
mas Londone matęsis su kažku- 
riais lenkų lyderiais- (vieni sa
ko, su Andersu, kiti su Zales
kių), ten kalbėjęsis ar derėję- 
sis ... Lipdant tokias žinias vie
ną prie kitos, lyg ir laukiama, 
kad pagaliau pasigirs "kaip iš 
armotos” šauksmas: Lozoraitis 
— lenkas!

V. RASTENIS

reikalu p. Lozoraitis tikrai 
jautrus.

požiūriu jis yra vienas iš kom
petentingiausių mūsų ekspertų. 
Sakoma, jis nepakankamai lank
stus. Nežinau. Lankstumas dip
lomatijoj irgi svarbi ■ dorybė, 
ypač dabartinėj mūsų padėty, 
kada santykiavimas "per para
dines duris” rętai kur mums 
pasiekiamas. "Nelankst ūmas” 
tokiose sąlygose gali būti laiko
mas trūkumu. Bet kur min. Lo
zoraitis tikrai yra uielankstus, 
tai daryti nuolaidas Lietuvos 
interesų sąskaitom Tai, mano 
įsitikinimu, yra ir viena iš prie
žasčių jo nesutarimo su dabarti
ne Vliko URT "politika". (Pvz., 
dar. Karvelio skubus apsidžiau- 
gimas kaip ir galimybe įsteigti 
Bonnoj pasų išdavinėjimo kon
torą ir pasiskelbimas, kad čia 
jau bus "konsulatas”). Toks ne
lankstumas — ne yda.

tuo 
yra

• Tą patvirtino kitas įspūdis, 
kurį susidariau stebėdamas p. 
Lozoraičio dėstomas tuo klausi
mu pažiūras Paryžiaus konfe
rencijoj, 1947 metais. Tada bu
vo svarstomas Vliko pirmininko 
M. Krilpavičiaus ir tuo metu bu
vusio VT pirmininko V. Sidzi
kausko preliminariai jau pasi
rašytas (notų pasikeitimo for
ma) su lenkais susitarimas dėl 
bendradarbiavimo. Min. Lozorai
tis ypač griežtai spėjo, kad tas 
susitarimas pavojingas, nes ja
me Vilniaus klausimas buvo pa
liekamas atviru klausiniu, dėl 
kurio buvo įsipareigojama susi
tarti ateity. P. Lozoraičio pažiū
rą tvirtai rėmė ir visi kiti pa
siuntiniai, ir taip tas susitari
mas Vliko nebebuvo tvirtintas. 
Iš p. Lozoraičio motyvų buvo 
visai aišku, kad jis tuo reikalu 
laikosi didžiausio atsargumo ir 
pro jo kontrolę nepraslydo net 
ir gražiausiai užmaskuoti, ne
kalčiausiai atrodą žodeliai, ku
rie ateityje galėtų būti lenkų 
išnaudoti prieš mus. Tas mane 
ypatingai įtikino, kad kur ne 
kur, o santykiuose su lenkais, 
mums reikia ko daugiau tokių 
"lenkų” kaip p. Lozoraitis. Ir, 
be to, tokių ekspertų reikaluose, 
kuriuose ne taip atsargių ar ma
žiau patyrusių asmenų veiks
mai bei parašai ir be jų blogos 
valios gali pasidaryti labai pa
vojingi.

Dabar, štai, tūlas ”h” (vy
raujančiu įsitikinimu — liaudi
ninkų Centro Komiteto sekreto
rius H. Blazas) vėl kalba apie 
Diplomatijos šefo, taigi min. Lo
zoraičio, pasimatymus su Za
leskių ir "kažkokius pasikalbė
jimus ar derybas". Sako, tuo D. 
Šefas pasisavinęs Vliko funkci
jas ...

Iš D. šefo nebuvo jokio pra
nešimo apie kokias nors dery
bas. Jei koks pasimatymas su 
kuriais lenkais ir būtų buvęs, 
tai, matyt, jis buvo neoficialaus 
ir neįpareigojančio pobūdžio. D. 
šefas daug menkesnių reikalų 
nesprendžia pats vienas, nepasi-'
taręs su kitais pasiuntiniais veiklą Australijoje, 
(esu beveik tikras, kad tartųsi il
su Vliku, jei ten būtų su kuo. 
rimtai, bendradarbiavimo, o ne 
kovos atmosferoje tartis). Ir 
jeigu būtų daromi koki oficia
laus pobūdžio žygiai, tai būtų 
tik’ visiems pasiuntiniams tai 
apsvarsčius. Manau, kad ir vi
suomenė tokiu atveju būtų pa
informuota. Aš visai nesistebiu, 
kad p. Lozoraitis neseka dr. 
Karvelio pavyzdžiu ir po tokių 
viešo pobūdžio pasėkų neturin-

Aš nežinau, ar pats p. Lozo
raitis yra pastebėjęs tam "tyliai 
tyliai” kartojamas pastabėles. 
Tikiuosi, kad bus bent vieną ki
tą laikraščiuose jau užtikęs. Bet 
reakcijos nematyti. Vadinasi, 
nekreipia dėmesio. Ir aš nesi
rengiu čia ką nors tuo reikalu 
vienaip ar kitaip įrodinėti, bet 
manau, kad reiktų pasidalinti 
viena kita mintim, neišvengia
mai kylančia ryšium su tokios 
rūšies gandeliais.

Kaip lietuviškumo reikalu p. 
Lozoraitis laikėsi būdamas gim
nazistas, laikinai tuo metu bu
vęs karo emigrantas Rusijoje, 
aš nežinau. Iš spaudos tik žinau, 
kad L. tėvas minimas, kaip bu
vęs žinomas lietuvis inteligen
tas veikėjas. Sako, motina bu- 
viiši lenkų kilmės. Tai visai ne
nuostabu ir anais ir net dabarti
niais laikais, kada būsimo lietu
viško jaunimo daugelis motinų 
buvo įvairių tautybių. Svarbiau 
klausimas — ar mažiau-daugiau 
prolenkiškas gimnazisto laiky
masis šiandien žinomam lietu
viui tautiniu požiūriu vertinti 
yra lemiamos reikšmės, ar ne.

Atsakyti į tokį klausimą tu
rim klasiškiausį pavyzdį — V. 
Kudirką, kuris ne tik gimnazis
tu, bet net ir studentu būdamas, 
susidūręs su lietuviškuoju ju
dėjimu dar tarė "bawią sieę 
dzieci”. O kas paskui atsitiko? 
O juk ir daugiau minima pana
šių pavyzdžių: Sleževičius, Bir
žiškos ir 1.1. Na, tai kokia gi iš
vada ?

Mažai man teko su p. Lozo
raičiu akis į akį susitikti. Lie
tuvoj, regis, tik Vieną kartą iš čių pasimatymų neskelbia, kad 
viso teko su juo trumpai kalbė-' yra pasiekti dideli diplomatiniai 
tis. Bet žinau, kad jis Lietuvos] laimėjimai. Matome, kas iš to- 
vyriausybėję buvo laikomas vie
nu iš kiečiausių priešininkų bet 
kokioms, net ir nekalčiausiai 
atrodančioms nuolaidoms lenkų 
atžvilgiu tarptautinėje politiko
je. Kai kartą ”N. Romuvai” duo
tame pasikalbėjime nurodžiau, 
kad tautininkų pažiūra į santy
kius su lenkais tebėra ta pati, 
kaip buvo prieš kiek laiko iš
dėstyta ministerio D. Zauniaus 
tokioje ir tokioje kalboje (tas 
pasikalbėjimas buvo duotas ry
šium su dr. Bistro nelaimingu 
prasitarimu, anot kurio atrodė, 
kad Vilniaus klausimas buvo su
lygintas su gangrenuotu pirštu, 
kurį, galbūt, reiktų kaip nors 
amputuoti), tai tuo metu Užs. 
reikalų ministeriu jau buvęs p. 
Lozoraitis pasijuto lyg ir už
gautas, lyg ir netiesiogiai įtar
tas esąs kitokios politikos šali
ninkas._ (Tuo reikalu ir buvo.su 
juo mano vienintelis Lietuvoje 
pasikalbėjimas, kurio metu bu
vo išsiaiškinta, jog tuo .nebhvo 
daromas priekaištas jam, bet 
dr. Zauniaus: kalba paminėta, 
pagal LTS pirmininko sugesti
ją, kaip kalba, kurioje dalykas 
buvo motyvuotai išdėstytas).
Tai

ĮDOMI KNYGA
JAU PASIRODĖ "ATOLAS”
LKF Australijos Valdyba jau 

išleido LKF metraštį ATO
LAS”. Tai labai įdomus leidinys, 
kuriame į mus prabyla iš kapų 
V. Krėvė-Mickevičius, dr. Vydū
nas. Melboume gyvenąs archi
tektas V. Žemkalnis nukelia mus 
j Vytautinę epochą ir supažin
dina su L. Stuoka-Gucevičium. 
Prof. M. Biržiška taria svarbų 
žodį Australijoj gyvenantiems 
tautiečiams, A. Zubras nušviečia 
rašytojo !Pulgio Andriušio kūry
bą, pats Pulgis Andriušis patie
kia mums gyvą vaizdelį "Kau
nas bunda”, A. Karazijienė at
veria duris į nuostabų V. Krė
vės kūrybos pasaulį ir į M. Bir
žiškos gyvenimą. Spaudos atga
vimo sukakties proga P. Abelkis 
rašo vaizdelį iš spaudos draudi
mo laikų. Dipl. inž. V. Civins- 
kas supažindina mus su prof. 
Stp. Kolupailos gyvenimu ir dar
bais. Dailininkai Telesforas Va
lius, A. Rūkštelė ir Ad. Vaičai
tis rašo dailės temomis. A. Krau
sas supažindina su nuostabiu 
Vydūno gyvenimu ir darbais. J. 
Kardelis gvildena LKF proble
mas bei J. Meiliūnas aprašo LKF

(Atkelta iš 1 psl.) 
Europos Sąjungos” karines pa
jėgas. Tokiu būdu NATO vado- 
vybėn paimama ir naujai atkur- 
sima vokiečių kariuomenė.

Bet visos tos sutartys buvo 
galima pasirašyti tiktai po to, 
kai Mendes-France pavyko susi
tarti šu Adenaueriu dėl Saaro 
krašto. Prancūzų ministeris pir
mininkas buvo iš anksto pareiš
kęs, kad jis galės padėti savo 
parašą tiktai tuo atveju, jeigu 
bus išspręstas Saaro klausimas. 
Adenauerio padėtis pasidarė ne
paprastai kebli, nes jo rankos 
irgi buvo suvaržytos. Jis nega
lėjo be niekur nieko pripažinti 
dominuojančią padėtį, kurią 
Prancūzija turi Saaro krašte. 
Bet vis dėlto abipusių nuolaidų 
dėka vokiečiams pavyko susi
tarti su prancūzais. Apie šį su
sitarimą dar teks rašyti. Šį kar
tą pasitenkinsime konstatavimu, 
kad Saaro krašto režimas pri
artinamas prie "europinio reži
mo” idealo, bet naujoji santvar
ka nėra galutinė, o galios tiktai 
tol, kol būsimoji taikos konfe
rencija netars savo žodžio.

Naujieji Paryžiaus susitari
mai dar turi būti ratifikuoti pa
sirašiusių valstybių parlamen
tų. Europos Gynybos Bendruo
menės sutartis suklupo po dvie
jų metų delsimo prancūzų par
lamente. Po šios skaudžios pa
mokos atitinkamos vyriausybės 
pasimokė. Mendes - France šį 
kartą užtikrino, kad parncūzų 
parlamentas sutartį skubiai ra
tifikuos. Kitų valstybių parla
mentuose sunkumų nenumato
ma, išskyrus Vokietiją. Ne tik 
socialdemokratinė opozicija, bet 
ir kaikurios vokiečių partijos, 
įeinančios- į vyriausybės koali
ciją, griežtai pasisako prieš su
sitarimą dėl Saaro. Jame įžiū
rima nepankamas Vokietijos 
teisių apgynimas. Iš kancleriui 
artimų sluogsnių į tokią kritiką 
buvo paleista įtikinantis argu
mentas : "Ką Hitleris pralaimėjo 
kare 1945 metais, to Adenaue- 
ris negali grąžinti prie derybų 
stalo 1954 metais!”...

Iš visa ko atrodo, kad naujie
ji susitarimai per artimiausius 
mėnesius vis dėlto bus patvir
tinti. Europos politiniame gyve
nime ima reikštis naujas svar
bus faktorius.. Jo vaizdingiausia 
išraiška yra ta, kad Europos 
kontinente vėl atsiras vokiečių 
kariuomenė. Ji nebuš gausi, ji 
bus suvaržyta net dvejopos.kon
trolės (NATO ir Vakarų Euro
pos Sąjungos). Bet istorinis fak
tas pasilieka: dar nepraėjo nė 
dešimts metų nuo "besąlyginės 
kapituliacijos”, o jau vėl atgim- 

vokiečių karinė pajėga.sta

BŪDINGAS 
VENGRO 

PABĖGIMAS 
Į VAKARUS

Nors ir ryžtingai bolševikai 
saugoja geležinės uždangos sie
ną, bet vis vien kartas nuo kar
to pavyksta iš okupuotų kraštų 
pasiryžėliams pasprukti į vaka
rus. štai kokiomig aplinkybėmis 
vienas vengras iš antro karto 
pasiekė Vokietiją.

Pereitą savaitę geležinkelio 
tarnautojas tikrindamas preki
nius vagonus Hamburge paste
bėjo kyšant pirštą iš vienos dė
žės, su mašinomis iš Vengrijos. 
Tarnautojas susidomėjo. Jis pri
ėjęs arčiau prie dėžės išgirdo 
žmogaus balsą tyliai šnabždantį 
"duokit vandens!”. Tuojau bu
vo pašaukta policija, kuri atida
rė minimą dėžę ir joje rado jau
ną, apžėlusį ir labai išvargusį 
vyrą, šis vyras taip buvo nu
silpęs, kad nepajėgė pastovėti.

Policijai jis pasisakė, kad esąs 
28' metų vengras Imre Komo- 
roczky, šešis metus dirbęs ko
munistų išgirtuose Matyos Ra- 
kosi fabrikuose, prie Budapešto. 
Nors jo tėvai buvo komunistai, 
bet jis nelabai žavėjasis naują
ja komunistine tvarka. Jau 
anksčiau, t. y. 1950 metais, jis 
bandęs pabėgti į vakarus’ dėžė
je, bet Pragoję jį surado ir gra
žino Vengrijon, kur jam teko 
atsėdėti 14' mėnesių kalėjime. 
Išėjęs iš kalėjimo ir darbe ne-

pajėgęs išpildyti nustatytos nor
mos vėl nutarė bandyti savo.lai
mę.

Vieną naktį, prieš tris savai
tes, įlindo j didelę 11 pėdų augš- 
čio dėžę, kurioje buvo supokuo- 
ta gręžimo mašina siųsti į Sid
nėjų, Australijon. Dėžė buvo iš
mušta juodu poperiu ir buvo 
visai- tamsi, išskyrus truputį 
šviesos, kuri pakliūdavo į ma
žas dėžės skyliutes. Dėžėje ne
buvo vietos sėdėti nei gulėti; 
pabėgėlis turėjo tūnoti susirie
tęs prie mašinos apačios. Savo' 
kelionei kurią manė, kad tęsis 6 
dienas, pasiėmė 4 bonkas van
dens ir du kapalėliukus sausos 
duonos.

Tačiau jo kelionė užtruko il
giau — net 13 dienų, o vanduo 
išsibaigė šeštą dieną.

Paklaustas, kodėl jis leidosi į 
tokį rizikingą žygį atsakė — 
"Vakaruose visi taip gerai gy
vena, aš irgi to noriu”.

Jonas Miškinio
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kių, anot vieno skaitytojo nuo
monės, "vištiškų kudakiniinų” 
išeina ...

Ar neoficialus pasimatymas 
su lenkų vadais yra kas nepa
prasta, dėl ko turėtų kilti ypa
tingas susirūpinimas ar įtari
mas? Manau, kad ne. Mes visi 
šiandien susitinkam sd įvairių 
tautybių i politikais, taip pat ir 
su lenkais, visokiose aplinkybė
se. štai, ir Pavergtųjų Tautų 
Seime mūsų delegacija sėdi prie 
to paties stalo, visai greta lenkų 
delegacijos. Mačiau ir p. Blazą 
Sėdintį už atskiro stalo su Mi- 
kolaičiku, netgi Mikolaičiko kė
dėje, kai tas išėjo kalbėti. Kas 
iš to ? " .

Iš asmeniškai tiesiogiai patir
tų įspūdžių galėčiau tvirtinti, 
kad'tam tikrais atvejais gali bū
ti pagrindo susirūpinti ar bai
mintis, kai sakysim, su lenkų ar 
vokiečių politikais kokiu oficia
liu reikalu susitinka asmenys; 
dėl kurių atsparumo ir atsargu
mo ar patyrimo yra pcfthato da
ryti'mažesnių ‘ar didesnių re
zervų- Bet‘ dėl p. Lozoraičio to
kio baiminimąsi neturėčiau. 
Nes; kokia bebūtų jo charakte- 

šiud

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 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.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien; nėra reikalo

laukti nei metu, net meni

pabaigos!

BEFORE

THE CHOICI5T 
INGREDIENTS

priežasčių

Leidinys papuoštas dailininkų 
Telesf. Valiaus,' Adolfo Vaičai
čio, T. Zikaro ir V. Simankevi- 
čiaus pavėikslais. Leidiny gau
su iliustracijų: Vydūno pomirti
nė kaukė, fragmentai ;iš jo die
noraščio, Barboros Radvilaitės, 
Stuokos Gucevičiaus portretai ir 
visa eilė paveikslų architektū
rai pavaizduoti.

LKF metraštis "ATOLAS”. 
Redagavo A. Krausas bendra
darbiaujant A. Karazijienei ir 
A. Zubrui. 1954 'm. Melbourne, 
LKF Australijos valdyba 240 
pusi. Tiražas 200 egzpl. Kaina 
Australijoje -1 svaras, kitur 3 
dol. Gaunama: pas leidėją-re- 
daktorių: A. Krausas, 4 Grand- 
view Avė., Maribyrnong, Vic. 
Australia.

104 YIARS OF
BMWING IXPI1tllNC

rlRE-BREWING
AT 2000*

YOU BORROW 
TO BUY A HOME

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERM5

f-

Dabar už vietines kainasy man . sudarė įspūdžio, kad. ristika- kitais požiūriais,

z"" v
Seniausias . ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur 

nalas.

MARGUTIS
įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS , 
Kaina metams $3.00 

Chicago 36. III.
6755 So. Western Avė.

x

^jis yra šviesesnis!

STROH’S turi 
puikų skonį 

joks kitas alus 
negali prilygti.

III ntte$n»(nwyC&.DM3M«Hi(a> .1
•-IL Ii. . 1L i.

buvo.su
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TINKAMAI PAMINĖKIME BALFo | 
DEŠIMTMETI

1954 m. lapkričio 11 4. * Nr. 45

šiemet sukanka dešimt metų, 
kaip veikia Balfas. Nėra nė vie
no lietuvio, kuris šios organiza
cijos nežinotų. Vieni, būdami 
geresnėj "padėty, iš savo geros 
širdies per ją. savo aukas ati
davė, kiti, nelaimės ir vargo iš
tikti, per ją tas aukas gavo, ši
taip Balfas tapo didele ir pajė
gia visų lietuvių organizacija, 
kuri gelbėjo brolį ir seserį, šluo
stė jiems ašaras, guodė nusimi
nime ir nuliudime.

Todėl Balfo veiklos dešimtme
tį visi turime kaip reikiant pa-? 
minėti. Tai mūsų kiekvieno pa
reiga. Ypač lietuvio tremtinio, 
kuris daugiausia Balfo rūpesčiu 
ir pastangomis ir čia, Amerikoj, 
atsirado.

Tad ko Balfas iš mūsų savo 
sukakties proga nori ir pagei
daują?

Visų pirma kviečia visus da
lyvauti savo kongrese, kuris 
įvyksta lapkričio 26 ir 27 d. Cle- 
27 d. 9 vai. prieš posėdžius Cle- 
siame Clevelando viešbuty Cle
veland Hotel. Jų'' pradžia — 
lapkr. 26 d. 10 vai. ryto, lapkr. 
27 d. 9 vai. Prieš posėdžius Cle
velando katedroj bus atlaikytos

pamaldos už visus geradarius ir 
rėmėjus, gyvus ir jau mirusius.,

Kviečia atsilankyti į Balfo va-, 
karą, kuris įvyks; ląpkr. 26 d. 
vakarė lietuvių salėj. Statoma 
M. Petrausko operetė "Consiliųm 
facultatis”, kurią režisuoja VI. 
Braziulis, muzikinią dalį tvarko 
Pr. ‘Ambrazas, dainuoja J. Ka
zėnas ir kt., dekoracijos V. Rau- 
linaičio.

Kviečia ko gausiausiai daly
vauti bankete, kuris rengiamas 
lapkr. 27 d. 8 vai. vak. Cleveland 
Hotel. Į banketą-taip pat kvie
čiami ir žymūs amerikiečiai sve
čiai: Ohio gubernatorius, Cle- 
velando arkivyskupas, Clevelan- 
do meras, eilė senatorių ir Kon
greso atstovų. Mes čia turime 
pasirodyti esą vieningi, stiprūs 
ir gausūs, nuo to priklauso iš 
Amerikos įstaigų ir organizaci
jų gaunama parama. Tad be pa
čių atstovų, bankete dalyvauti 
turi jausti pareigą ir kiekvienas 
Clevelando lietuvis. Meninę pro
gramą atliks N. Aukštuolienė ir 
J. Kazėnas, R. Brazaitienės pia
ninu palydimi.

Kongreso proga yra leidžia
mas specialus leidinys Ęalfo de- 
šimtmečini paminėti. Jam yra 
priimami skelbimai ir sveikini
mai. čia ypačiai laukiama atsi
liepiant Clevelando biznierių ir 
kitų verslo žmonių. Skelbimus

vasltybės teismais besiginčydami du broliai Finn ir Robert

VANAGAITIS
KNYGA

jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa-
Lie-Nixon buvo smerkiamas ♦irsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

'Hooverio bedarbės” baubas

Vyrų sanforizuoti margi medvilniniai
. 2'

PLANELOS

gyven-

be-

We pay up to

EISENHOIVERIO 
POLITIKAI SMOGIS

padėjo 
Nixon, 
išilgai

Va- 
pa-

iki 4,- 
padėtį

ir kt.
Mūsų uždavinys Balfo dešimt

mečio kongresą padaryti reikš-

DIRVA: 1272 E. 71 St.
/

Cleveland 3, Ohio

K. S. KARPIUS

Didžiai: mažas, 
vidutinis ir 
didelis

Kaip dalykus permatą politi
kai tikrino, taip ir išėjo: demo
kratai laimėjo Atstovų Rūmų 
kontrolę lapkričio 2 d. rinkimuo-. 
se. Tuomi pareikšta prezidento 
politikai nepasitikėjimas.

84-tas Kongresas, kuriam bu
vo rinkta 37 senatoriai ir 432 
atstovų rūmų narihi, pradės sa
vo darbą sausio pradžioj-, patar
ime gulbės, vėžio ir lydekos 
veikla. Ir taip tęsis per dvejus 
metus, iki 1956 metų prezidento 
rinkimų, šis demokratų laimėji
mas juos drąsina dirbti dar 
smarkiau, 1956 metais iššluoti 
respublikonus iš Washingtono. 
Ir-galbūt labai ilgiems laikams.

Anksti prieš rinkimus seni 
Washingtono politikai, kurie rė
mė respublikonus, nors Beniau 
buvo demokratų šalininkai, tik
rino, kad respublikonų augštieji 
vadai dirba norėdami pralaimė
ti. Jie darė vieną klaidą po kitos, 
ir pats prezidentas, kuris skai
tosi partijos galva, traukėsi nuo 
visokio aiškaus pasisakymo ir 
raginimo balsuoti už respubli
konus į Kongresą.

Daugiausia energijos 
viceprezidentas Richard 
agituodamas skersai ir 
kraštą. Bet ko jis susilaukė?
Kai Baltuosiuose Rūmuose buvo 
nuspręsta šiais rinkimais komu
nistų klausimo neliesti, girtis 
tik Korėjos karo baigimu ir ki
tais mažais dalykais, Nixon kai 
kuriomis progomis iškėlė komu
nistų kenksmingumą ir reikalą 
kovoti bei šalinti juos iš val
džios.

Už tai jis komunistų spaudoje 
buvo kaltinamas "išnešimu ko
munizmo skeleto iš. demokratų 
kamaros” visuomenei bauginti.

Bet demokratai nesidrovėjo 
visą šį metą bauginti "Hooverio 
depresijos”' skeletu iš respubli
konų kamaros, nors ta klastin
gai prezidentui Hooveriui pri
metama depresija buvo prezi
dento Rooseyelto depresija.

Respublikonai, Baltųjų Rūmų 
galvos, visai nesistengė tai pa
neigti. Kai demokratų buvę pre
zidentai, Rooseveltas, paskiau 
Trumanas ir vėliausias jų kan
didatas j prezidentus Stevenso- 
nas visada matė tik savo parti
jos reikalus ir dirbo savo pozi
cijos išlaikymui, prezidentas Ei- 
senhoweris su savo patarėjais 
stengėsi laikytis nuošaliai, ti
kėdamas, kad demokratai padė
jo jį išrinkti prezidentu.

mo agituoti už respublikonus 
kandidatus į Kongresą. Jo pa- 

I tarėjai pajėgė jį įtikinti, kad jis 
yra visų prezidentas, už vieną 
partiją kalbėti neprivalo, nors 
pralaimėjimas Kongreso reiškia 

I jam pačiam didžiausį smūgį. 
Tačiau Eisenhoweris anksti 
prieš rinkimus pasirūpino už
girti kandidatu į senatą Clifford 
Case iš New Jersey, su kuriuo 
nusifotografavo ir. Case tS nuo
trauka naudojosi propagandai. 
Pasirodė, kad New Jersey res
publikonai visi nesutiko Case 
remti. Ir ten kilo didžiausias 
skandalas ir skilimas.

Toliau, paaiškėjo, kad kandi
dato Case sesuo prieš 15 me
tų buvo komunistų taip vadina
mose "studijose”, (viena gera 
priemonė komunistams pasigau
ti intelektualus į savo tarpą). 
Abejotina ar ji ryšius su komu
nistais kada nutraukė. Kandida
tas Case nekaltas jeigu jo sesuo 
tuo keliu nuėjo, tačiau, kai jis 
su savo patarėjais ėmė seserį 
ginti, ir kai griebėsi kitos to- 

> kios pat pavardės mokytojos, 
l jau mirusios, kuri negali pati 
j save apsiginti, iš to pasidarė 
j aišku, kuo Case kandidatūra 
kvepia. Jis tačiau buvo remia
mas visų radikalų, liberalų ir 
kairiųjų dėl to, kad paskelbda
mas savo .kandidatūrą pasisakė 
kovosiąs prieš senatorių McCar- 
thy, komunistų veiklos sekimo 
senato komisijos pirmininką. 
McCarthy savo keliu kelis kar
tus paskelbė remiąs visus res
publikonus kandidatus į Kon
gresą, išskyrus Case.

SKAUTAI
NEŠA KRIVULĘ PER 
SKAUTŲ VIENETUS

Vyriausiasis Skauti n i n k a s 
spalio mėn. Krivūlėje praneša 
apie L. Skautų S-gos nutarimu 
pakeltus ir apdovanuotus garbės 
ženklais skautų vadus. Skauti
ninko Iaipsnin pakeltas psktn. 
Vaclovas Nenortas ir Hartfor
do, Conn. Paskautininkiais ta
po — vyr. skitn. Ant. Baziliaus- 
kas iš Valencijos, Venecueloje, 
ir 'skitn. Vytautas Pileika iš 
Hartfordo, Conn. Venecueloje 
Padėkos Ordinu apdovanoti: 
Liudas Jablonskis iš Valencijos, 
Vladas Kuzavinis iš Caracas ir 
ak. vytis kun. Ant. Perkumas iŠ 
Caracas. Gyvybės Gelbėjimo 
Ordinu apdovanotas skiltri. Ro
mas Bričkus iš Bostono, Mass. 
Lelijos Ordinu — psktn. Vladas 
Venckus iš Maracay, Cenecuelo- 
je. Judriame Venecuelos rajone 
Ordinu "Už Nuopelnus” atžymė
ti šie darbštūs vadovai: pskltn. 
Kazys Aižinas, vyr. skitn. Da
nius Gineika iš Maracay ir vyr. 
skitn. Kazys Ulevičius iš Va
lencijos. Pažangumo žymuo su
teiktas : skautui Vyt. Rama
nauskui iš Valencijos ii- pskltn. 
Broniui Stepulioniui iš Caracas, 
abu Venecueloje.

Vyriausiasis Skauti n i n k a s 
juos visus sveikina ir linki dar 
daug našių darbo dienų Lietu
vos Skautijai, o per ją — 
tuvai!

Komunistų klausimas iš 
kitos pusės

Prezidentas Eisenhoweris 
veik iki paskutinės dienos prieš 
rinkimus, nesutiko pildyti res
publikonų partijos vadų prašy-

štai nelaimingo ataitiki- 
nio ir' sveikatos planas, už
tikrinantis ligoninės, medi
cinos ir chirurąikos išlai
doms ir dar svarbius dole-' 
rius padengti sustojusią al- 

*. gą! Stebinančiai žemi meto 
{mokėjimai... galima už
mokėti kas mėnesi. Klaus
kime apie Invincible Policy..

PAULINA MOZURAITIS 
Agentas 

1370Q Benwood Avė.
Telef. SK 1-2183

FARM BURBA
HounmcE 
COUUtUl.tHIOJ

mutual 
automoDile 
insiirancH t u

Su
Olson buvo paskelbę bado streiką. Dabar dėl važiavimo taisyklių 

nepaisymo jie vėl pakliuvo į teismą ir vėl žada badauti.

mingu ir svarbiu lietuvių gyve- Patark kaimynui
nimo įvykiu. Atlikime tai iš lie
tuviškos pareigos ir dėkingumo! prenumeruoti

StB dirvą;

KALĖDŲ GERASIS 
DARBELIS

Lietuvos Skautų Brolijos 
dija ”Sk. Aido” Nr. 10 yra
skelbusi KALĖDŲ GERĄJĮ 
DARBELĮ Vokietijoje esan
tiems skautams ir skautėms pa
remti. Visi neuždirbantieji Bro
lijos nariai kviečiami aukoti ne
mažiau 10 centų, o uždirbantie
ji nemažiau 25 c. Tuntininkai 
(vietininkai išsiunčia pinikus iki 
š. m. gruodžio 1 d. Vokietijos 
rajono vadeivos adresu: Mr. 
Adolfas Venclauskas, Huetten- 
feld b/ Lampertheim, Litaui- 
sches Gymnasium, Schloss Renn- 
hof, Germany, šis visos Brolijos 
mąstu vedamasis gerasis darbe
lis plačiai įgyvendina skautų 
tarpe jų ketvirtojo įstato dva
sią.

^Sausio mėn. 1939 metais, 
Rooseveltui prezidentavus 7 me
tus, bedarbių skaičius šalyje pa
kilo arti 12 milionų, iš 53 milio- 
nų tais laikaiajdirbančiųjų žmo
nių. Tačiaii Rooseveltas mokėjo 
įtikinti balsuotojus, kad jis su
mažino bedarbę. Ir buvo išrink
tas 1940 metais trečiam termi
nui, o 1944 metais ir ketvirtam.’

Kai 1944 metais karo eigoje 
bedarbių skaičius nukrito iki 
440,000, 12 milionų vyrų buvo 
karinėje tarnyboje, kurių dau
guma būtų buvę bedarbių eilėse, 
jei ne kilęs karas.

1950 metais, Trumanui prezi
dentaujant, kai nebuvo karo, be
darbių skaičius pašoko 
700,000. Korėjos karas 
vėl pataisė.

Per pastarus 10 metų
tojų skaičius padaugėjo virš 10 
milionų, ir už algas dirbančių 
skaičius pasiekė 65 milionus. 
Spalio pabaigoje šiemet bedar
bių, pu naujais šį pavasarį mo
kyklas apleidusiais darbų jieš- 
kančiais jaunuoliais, buvo 3,000- 

. 000. .
Tačiau demokratai, išvien ir 

. jų tituliarinis vadas Stevenso- 

. nas skelbė-bubnijo apie "depre
siją”, "Hovero bedarbės laikus”, 
ir pramonės centruose balsuoto
jai pradėti baugintis. Ėmė žiū
rėti į demokratus, kaip į "gero
vės nešėjus”, ir už juos balsavo. 
(Hooverįs buvo respublikonas 
prezidentas 1929-1932 metais).

Tose valstybėse, kur savu ke
liu kaikurie respublikonai sto
vėjo stipriose pozicijose, laimė
jo savais nuopelnais.

Pagrindiniai .nario mokesčiai: 
a) už 1952-53 m. po $3.00 ir už 
1954 m. — $2.00.
' Rajonų vadeivos ir LSB sky
rių vedėjai savo rajonų ir sky- priima J. Damušienė, 1429 E. 93 
rių veiklos apyskaitas prisiunčia1 st., tel. CE 1-4971, P. Kliorys, 
Vyriaus. Skautininkui, iki š. mJ 1349 g 82 st., tel. RA 1-8397 
lapkričio 25 d. Apyskaitos turi 
būti su smulkiomis statistinė
mis periferijos žiniomis.

Visi skautininkai, kurie nėra 
užsiregistravę Skautininkų- Sky
riuje, kviečiami tai atlikti iki š. 
m. gruodžio 1 d. Anketos gau
namos pas vyr. sktn. V. Skrins- 
ką, .250 Hallam St., Toronto, 
Ont., Canada. Krivūlėje yra pa
skelbtos registruotų skautinin
kų sąrašas, kuriame yra 105 pa- 
vardėsa

THE MAY CO’S BASEMENT

DARBAI ATLIKTINI PRIEŠ 
KORESPONDENCINĘ 

SUEIGĄ
f

. Vyriausiasis Skauti n i n k a s 
perspėdamas savo Krivūlėje sk. 
vadovus apie netrukus praside
dančią Korespondentinę Brolijos 
Vadovų Sueigą (KBVS), kartu 
ragina atlikti neatidėliotinus 
darbus prieš šią sueigą. Joje ga
lės dalyvauti tik tie vadovai ir 
skautininkai, kurie bus atsi
skaitę su LSB , Vadijos ūkio 
Skyriumi iki š. m. gruodžio 1 d.

. ■ ■ • ■ • 1 • .
SKAUTŲ SPAUDOS VAJUS

Skautėms ir skautams yra pa
skelbtas skautiškosios spaudos 
1955 m. vajus. Dalyvauja visi 
skautai-tės ir jų vienetai. Va- 
jus’Vėdamas varžybų būdu. Už 
surinktas ”Sk. Aido” prenume
ratas skiltims ir - pavieniams 
platintojams skinami taškai. 
Skiltims pabaigoje bus išveda
mas rodiklis: dalinami taškai ir 
narių skaičiaus. Vajus pradeda
mas lapkričio 1 d., o pabaiga bus 
1955 m. kovo 31 d.

Demokratų padovanojimus 
užtylėjo

Iš pat pavasario demokratai 
pradėjo šaukti-kaltinti Eisenho- 
werio administraciją ”ąti<javinė- 
jimu” privatiniams bizniams lfąi 
kurių įmonių, ką kabo metu de
mokratai buvo paėmę valdžios 
kontrolėn ir iki jie sėdėjo val
džioje, laikė didindami savo, ski
riamų valdininkų ir tarnautojų 
eiles toms įstaigoms tvarkyti. 
Kadangi. Amerikoje visas biznis 
paremtas privatine iniciatyvu Jr 
ne ra jokio įstatymo bet ka su
valstybinti, karo meto įstatymui 
pasibaigus valdžia privalo biz
nius baigti ir grąžinti, kas buvo

• ... i t . I

karui reikalinga, atgal privati
nėms bendrovėms. Taip pat nau
jai pradėtas steigti atomines jė
gaines elektrai gaminti pavesti 
privatiems kapitalams.

Bet respublikonai jokiu būdu 
nepajėgė iškelti prieš rinkimus, 
ką demokratai atidavinėjo so
vietams .— Teherane, Jaltoje 
Potsdame, ir pačiame Washing- 
tone, kur sufabrikavo Kinijos 
atidavimą komunistams.

Tie faktai būtų pasitarnavę 
respublikonams atskleisti tikrą
jį demokratų veidą. Tik paskel
bimas Jaltos konferencijos, kur 
sergąs Rooseveltas 1945 m. va
sario mėn. 10 d. sutiko pavesti 
Stalinui Kurilų salas ir pietinį 
iškišulį Sahalino, ir Port Ar
tūrą, būtų privertęs piliečius su
simastyti. ‘ '

šiuos dokumentus ruošiama 
paskelbti, tačiau Eisenhovverio 
patarėjai ir užsilikę iš Trumano 
laikų departamento tarnautojai 
tą reikalą patarę atidėti po rin
kimų. Tarnautojai visokiais bū
dais gaišino tų dokumentu su- 
kląsitikąviijią, kad -niekas ne
spėtų'prieš rinkimus ką nors 
apie 4ai'.pr«sitarti. .
* Kaip kas pasikloja taip ir 
miega

SKAUTŲ TĖVAI IR ŠAUNUS 
LINKSMAVAKARIS

Spalio 23 d. New Yorke ne
paprastu pasisekimu praėjo 
"Rambyno” stovyklautojų links- 
mavakaris, kuris sutraukė per 
300 svečių-dalyvių. Dalyvavo ne 
tik iš plačiųjų New Yorko apy
linkių, betjr iš tolimesnių Nau
josios Anglijos vietovių skau- 
tai-tės.

Spalvota skitn. Gėrio Peniko 
filmą ir puikūs vasariški Ram
byno stovyklos vaizdai gražino 
žiūrovus į giedrias, o kartu ir 
į audringas vėtros "Carol” die
nas, Bostoniškis vyr. skitn. V. 
Strolia stebino svečius savo ma
giškais pokštais. Kelis žodžius 
tarė - buvęs Rambyno stovyklos 
viršininkas psktn. A. . Banevičius 
iš Bostono, Mass., I-jo rajono sk. 
vyčių vadas psktn. V. Pileika iš 
Hartfordo, Conn., ir New Yorko 
skautų vietininkas- vyr. skitn. 
R. Kezys. Vėliau smagiai pasi
linksminta ir padainuota.'

Linksmavakarin buvo sukvie
sti Ir skautų-čių tėvai bei bičiu
liai. Ten pareikštos mintys beį 
spalvoti vaizdai pakėlė ne .tik 
skautų-čių nuotaikas, bęt kartu 
paskatino . susiorganizuoti- sk, 
tėvus-bičiulius. Skautų, tėvų bū
relis, tėvų parafinai organizuoti 
ir būreliui atstovauti; išsirinko 
komitetą. K-te. yra; A. Reveri- 
tas — pirmininkas, J. Audėnas 
ir O. Tercijonienė — -vicepirmi
ninkai, Gudas —. iždininkas, J. 
Janulevičienė •— sekretorė, dr. 
E. Nokas- ir P. Ulėhas — nariai

Vyrų sanfronizuoti margi medvilniniai 
flanelos sportiniai marškiniai. Labai ge
rai planasi ir lyginasi. Didelis pasirinkim 
as įvairiausių spalvų. Jūs pirkite tuos 
marškinius gaudami augščiausią rūšį. M 
ažiau kaip 1% susitraukimas.

Pašto ir telefono užsakymai pildomi...
Šaukite CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement Men’s Furnishings 

Department

Til?2 dienos!

Vaiki/ sanforizuoti margi medvilniniai

Flanelos Sporto Marskin
■' ■ • ’ . .

2
Vaikų - sanforizuoti - margi. medvilniniai planetos 
sportiniai marškiniai. Laba gerai plaunasi ir lygi
nasi. Pilni dygsniai, madingi: Visų, norimų naujų 
patraukiančių/kirpimų ir spalvų. Didžiai 6 iki 18.

*

...... t į
The May Cp.’s 'Basement Boy's. Furnishings Department
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Gervazas Ažubalis kaip ir 

sunegalavo. Pradžioje jis atei
davo į visus susirinkimus. Jis 
nesijautė galįs su v.ėliąva žy
giuoti pryšakyje kitų, bet tvir
tai tikėjo, kad savo dalyvavimu 
visose sueigose didžiai paleng
vins tėvynės laisvinimo darbą. 
Tačiau netrukus atsibodo klau
sytis asmeninių sąskaitų suve
dinėjimų politinio pobūdžio su
sirinkimuose ir jis persimetė į 
grynai kultūrinę sritį. Ilgainiui 
paaiškėjo, kad ir čia esama tam
sių vietų. Ten jis vis dėlto buvo 
susirinkimų dalyvis, galįs laiks 
nuo laiko paprašyti balso, čia 
tapo jis paprastu žiūrovu su 
mažom pareigom ir su dar ma
žesnėm teisėm.

Po kiekvieno parengimo, sa
vaimė aišku, buvo dalinamasi 
įspūdžiais. Tiesabūdžiui Gerva
zui Ažubaliui dažnai išsprūsda
vo atviras tamsesnės spalvos sa
kinys. Netrukus jis pastebėjo, 
kad daugelis labai nemėgo jo 
pastabų. Pasirodė, kad stambie
ji parengimų tūzai didžiai ne-

parengimu mes įžengėme j nau- 
jąerą. .

Džiugu pastebėti, kad ryšium 
su tuo mes užtikome tam tikrų 
apraiškų, liudijančių mūsų tau
tiečio nepaprastą dvasingumą, i 
didį individualumą ir originalu- < 
mą. Kai pasaulyje daug -kalba
ma apie pilkojo žmogaus — ma
sės žmogaus epochą, mes galime 
drąsiai pasakyti, kad pas mus 
laimi individas, kad pas mus iš
kyla asmenybė.

Stebint Įvykių raidą ir pasi
remiant kruopščiai surinktais 
duomenimis, nebus perdrąsu pa
sakyti, kad naująją erą žymės 
visuomenės šulo, menininko-kū- 
rėjo ir, ypatingai, scenos dar
buotojo triumfas.

Pastarasis pasieks milžiniškų 
laimėjimų. Jis nebus žiūrovų 
kritikuojamas. Priešingai. Vai
dilai ir dainiui atiteks visos ga
limybės kritikuoti publiką. Jie 
visai pagrįstai kaltins ją nekul
tūringumu,' bukumu ir abejin
gumu lietuviškiems parehgi- 
mamš (ypač kad nieks negalės 
teisintis nettirėjimu laiko). Jie 
nepataikaus punktualiesiems ir 
ilgais delsimais pradėt progra
mą, gerbs vargšus besivėluojan- 
čiuosius.

Sunkios dienos ateis pilkajam 
visuomenės nariui. Jis bus pra
laimėjęs ir prispaustas. Ypatin
gai sunkus likimas laukia kelio
likos ar keliasdešimt tų didvy
riškos prigimties pasiryžėlių, 
kurie ir toliau lankys visus pa
rengimus. Ne vien visiems pri
valomos aukos iš jų vienų bus 
surenkamos, ne vien kultūringų 
parengimų bufetų triuškinan
čias gėrybes reikės jiems pa
tiems .vieniems suvalgyti ir su
gerti, 'bet ir teks vaidinti suža
vėtus scenoje vykstančiais da
lykais.

Daugis dabar interesuosis kri
tikų ateitimi. Tenka pasakyti, 
kad jų likimas atrodo didžiai 
nepavydėtinas. Jeigu naujosios 
eros sistema ^pasirodys tinkama 
ir patogi, kritikų reikšmė kris 
žemiau nulio“.-Jie taps nereika
lingi. Aktoriai ir dainininkai pa
tys sugebės kritikuoti atbukusią 
ir atsilikusią publiką.

Jei naujoji era pasirodys 
esanti bloga,. tai kritikus dar 
skaudžiau palies likimo pirštas. 
Jie bus pripažinti kaltais už vi
sas negeroves. Tokiu atveju tan- 
tališkos kančios laukia tikrovės 
dailintojų, nes jie pamatys, kad 
niekais nuėjusios jų titaniškos 
pastangos viską gražiai nuda
binti ir už tikrą pinigą prašmu- 
geliuoti.

niekinimą” ■ (lyg ne dabartiniai 
jo politikos vedėjai labiausia jį 
yra suniekinę!) ir už "tenden
cingus aprašymus" (ar todėl, 
kad ne liaudininkų CK aprobuo
tus?), gauna pastabą dėl "iš
kraipymų" ir pats ”NL” redak
torius. Esą, rūgs. 8 d. to laik
raščio numeryje paskelbti pa- 
tiksliinimai apie liaudininkų su
važiavimą esą ne patikslinimai, 
nes juose esą ne visai tikri fak
tai patiekiami kaip tikri ir ne
iškraipyti. \0 juk "NL” re
daktorius pats buvo suvažiavi
me ir yra taip pat CK narys. Iš 
tikro, "negeros painiavos”...

ORGANIZUOJA 
"TREČIĄJĄ JĖGĄ”

♦ 
(Atkelta iš 1-mo pusi.)

dar- vieną ar net du postus Vyk
domojoj Taryboj. Bet vėl bėda: 
juk ką tik "taupumo sumeti
mais’’ VT tarybos etatai sūma- 
žirtti ...t
i Tai iš tikrųjų "negeros pai
niavos’’, anot kalbamojo prane
šimo iš New Yorko antraštės. 
Bet, dievaži, visose tose painia
vose niekaip negalima atrasti, 
kur gi glūdi susirūpinimas tais 
darbais, kurie net ir šią 
buvo dar kartą nutarti 
gai dirbti.

•
Tarp ko kita, šiame

ninku CK biuletenyje, išbarus 
"Dirvą" ir "Vienybę” už "Vliko

MOTUZAI ATVEŠ 
LIETUVOS FILMAS

Broliai Motuzai iš New Yor
ko, kurie dar 1938 metais filma
vo Lietuvą, atveš parodyti Cle- 
velande kelias serijas savo spal
votų ir jifodų-baltų filmų, kurių 
naujieji lietuviai su pasigerėji
mu žiūrės. i

Rodymas įvyks šeštadienį, ir 
du kartus sekmadienį, gruodžio 
11 ir 12, Lietuvių salėje.

Filmus apima istorinius 'vaiz
dus; 1938 metų Vasario 16 iš
kilmes Kaune; Lietuvos kariuo
menės įžengimą į Vilnių; Lietu
vos sporto olimpiadą 1938 metų

• vasarą; Skautų ir skaučių sto-
■ vykią A. Panemunėje; Lietuvos
• architektūros brangenybes; Lie

tuvos vaizdus; Kariuomenės-vi-
■ suomenės šventę; Karo Mokyk

los šventę; Pradžios Mokyklos
■ šventę; Kooperacijos šventę.
I

l Toliau, "Tėvynėj Brangioj” — 
į ežerus, gražius, banguojančius 
į laukus, žydinčius sodus, Lietu- 
į vos jaunimą. Lietuvos kariuo

menės dalis, "Ten kur Nemunas 
banguoja”, 1938 metų įvykiai 
Lietuvoje ir "Kodėl mes bėgo- 
me”.

Niekas kitas iš filmininkų ne
turi tiek Lietuvos svarbių, isto
rinių vaizdų, kaip broliai Motu
zai, ir jie pasiryžo vienu atsi
lankymu Clevelande, per dvi 
dienas, parodyti jas visas. Atsi
minkite gruodžio 11-12.

PROF. DR. JEREMIJAS AŽUBALIS, Dunbarport, Ohio
i . ■ j-',"' i ' ■

liau išsipildė jo šiFdiės troški
mai, kad taip nuostabiai tapo 
Įkūnytos jo ilgų nemigo naktų 
svajonės.

Iškalbaus būta Gervazo Ažu
balio. Keli viengungiai iš susi
jaudinimo net apsiverkė. Ir dar 
keli buvo bepradedą ašaroti, bet 
susilaikė, kai apsižiūrėjo nebe
turį nosinių. Apdairus Ažubalis 
tučtuojau sumojo, kad iškilmes 
žūtbūt reikia užbaigti pakiliai, 
su giedra ir vyrišku tvirtumu. 
Tam jis pasiūlė didingą šūkį. Ir 
visi griausmingai sušuko:

— Lai gyvuoja mūšų spauda I 
Lai gyvuoja didžiausi mūsų 
spaudos šulai — viengungiai!

Ir jų balsas sudrebino žemę.
n

Reikia pripažinti, kad tas 
viengungių vakaras daugeliu at
žvilgių buvo labai vykęs. Tiesa, 
bufetas, kuris, vakarui pasibai
gus, vis tebelūžo nuo pertekliaus 
valgių, ir gėrimų, buvo rimta 
problema, Bet guvūs viengun
giai ir čia nepametė galvų. Pra- 
tęsą savaitgalį, sutvarkė visa ko 
puikiausiai. Joks vakaro ne
sklandumas nepasiekė visuome
nės ausies. Taigi, išvengta ne
palankių atsiliepimų. O patys 
rengėjai jau galėjo atsakančiai 
pagnaibyti visuomenę už jos ap
sileidimą, visišką atbukimą ir 
nesidomėjimą lietuviškais pa
rengimais.

Ir čia, brangieji, atsiduriame 
prieš didelius dalykus. Neper
dėsiu pasakydamas, kad nebus 
perdaug, jei Gervazui Ažubaliui 
paskirsime kelis puslapius Lie
tuvių Enciklopedijoj. Per pasta
rąjį parengimą jo asmenybė ta
po susieta su milžįniškos reikš
mės įvykiais. Pasiremdami rim
tais daviniais, mes šiandien ga
lime drąsiai teigti, kad ateityje 
mūsų istorija minėtąjį viengun
gių vakarą laikys pačiu didžiau
siu kultūriniu įvykiu po spau
dos laisvės atgavimo.

Mes, mokslininkai, būdami 
objektyvūs ir nešališki, kol kas 
dar negalima detaliai jums pa
vaizduoti to didžiojo įvykio visų 
teigiamų ir neigiamų pasekmių. 
Pasitenkinsime tiktai konstata
vimu fakto, kad su viengungių

simota. Bet nesklandumų neiš
vengta. Viengungiai visgi pH- 
ėjo nuomonės, kad rengėjai ne
surinkę tiek dešimtinių, kiek ti
kėjosi. šiuo klausimu virė ka
ringos diskusijos.- Daugelis ta

pčiau kietai laikėsi nuomonės, 
kad minėjimo pradžioje taip be 
ceremonijų pareikalavus dešim
tinių, visas minėjimas atsidūręs 
nemaloniai nuteikiančiame tom 
tikro biznio ženkle. Kitų pakrai
pų žmonės, nesijausdami pajėg
sią tokiom sumom šelpti sau ar
timesnę spaudą, nejudinę de
šimtinių.

Antrasis minėjimas buvęs 
kuklesnio pobūdžio ir be žymes
nių trūkumų. Tik vyresnioji mū- 
bu visuomenės dalis gal dar kiek 
permažai pasitikinti' studentais. 
Bet to įjepasitikėjimo priežas
čių galima jieškoti ir pačiuose 
studentuose. Konstatuota, kad 
prelegentui kažkaip susimaišę 
paskaitos lapai su mokykliniais 
užrašais. Ir jis spaudos minėji
me per neapsižiūrėjimą taip ir 
perskaitęs keletą puslapių apie 
Tomą Edisoną. -

Į Nesunku buvo viengungiams

vasarų 
planin-

liaudi-

pageidavo bent kiek kritiškes-j Nesunku^ buvo viengungiams 
nių pasisakymų apie jų kieto atrasti trečiojo spaudos minėji- 
darbo rezultatus (griežtas už- mo mažoko pasisekimo priešas-
draudimas, žinoma,, buvo neįma
nomas). Bet Gervazas Ažubalis 
buvo gryno kraujo lietuvis ir, 
savaime 'aišku, negalėjo nusi
lenkti- tam nerašytam įstatymui 
(tik pabandyk lietuviui ką nors 
uždrausti!). Priėjo prie to, kad 
kartą vienas įžymus kultūrinin
kas ir parengimų ekspertas jį 

' atsakančiai iškoliojo ir dar pri
dūrė:

__ Pabandyk pats. Pamatysi. 
Kritikuoti gali net ir tokie kvai
liai, kaip tu.

.— Ir pabandysiu, — atžėrė 
Ažubalis.

Ir po to jis pasijuto besąs 
kaip neišbrendamoj pelkėj. No
ras surengti didesnio masto va
karą augo ir augo. Bet Ažubalis 
nematė galimybės jam įgyven
dinti. Vaikščiojo kaip nesavas. 
Aišku, jis galėjo pamiršti savo 
išsišokimą. Rimtas pažadas ne
buvo duotas. Bet, matyt, būta 
kitų priežasčių, gaivinusių, tą 
nelemta mintį. Gal jam pabodo 
pilka žiūrovo padėtis. Gal jį, 
kaip dorą žmogų, graužė sąži
nė už peraštrias pastabas, ir at
sirado kilnus noras suteikti lig
šioliniams vakarų rengėjams 
progą atsirevanšuoti kritika. O 
gal kartais artėjanti amžiaus 
pabaiga pakišo jam kuklų. ir 
žmogišką norą bent vienu dides
niu žygiu įsiamžinti Lietuvių 
Enciklopedijoj.

Gervazą Ažubalį pasiutusiai 
kankino ta dvasinė krizė. Tikru
moje' nebuvo lengva užimti žy
mesnio vakaro rengėjo postą. O 
smulkaus pagelbininko pareigų 
jis nenorėjo, žiauri padėtis ne
rodė jokios pabaigos.

Bet grįžtant iš moterų — 
spaudos darbuotojų paminėji
mo, Ažubaliui švystelėjo siūlo 
galas. Ak, kad dabar mes, vyrai, 
taip imtume ir suruoštume pa
našios rūšies vakarą. Bet kuris 
iš vyrų išdrįs viešai skaičiuoti 
vyrų nuopelnus mūsų raštijos 
istorijoj ? Jei paaiškėtų, kad vy
rų nuopelnai didesni už moterų, 
tai žmogelis taip ir supūtų namų 
arešte, uždarytas visagalės žmo
nos.

Bejieškant išeities, Ažubaliui 
nušvito išganinga miptis. Kam 
gi čia vedusiųjų? Ąr maža laisvę 
pamilusių viengungių, . tokių, 
kaip ir jis pats? Ir, sviete bran- 

- giausias, viengungių nuopelnai 
mūsų spaudai toli praneša visų 

. ■ kitų nuopelnus! Ko daugiau be- 
. reikia?! -

Sekantį vakarą pas Gervazą 
.. Ažubalį ■ posėdžiavo keliolika 
. įžymiausių viengungių. Vengda- 

| mi praeities klaidų, jie atidžiai 
' peržvelgė visus buvusius spau- 

, dos paminėjimus.
Pirmajame buvę labiausiai už-

tį. Pasak jų, moterys dar sykį j 
{rodžiusios savo netinkamumą i 
didesniems žygiams. Vakaras j 
buvęs moterų nuopelnams atžy- i 
mėti. Priderėję visą programą i 
atlikti pačioms moterims. Bet i 
jos neapsiėjusios be vyrų. Tuo 
jos parodžiusios savo silpnumą 
ir praradusios simpatijų bei pa- ' 
sitikėjimo užuomazgas tarpe tų, ' 
kurie į moterų bandymus pri- 1 
lygti vyrams buvo ėmę žiūrėti J 
viltingai. Todėl daug kas ir ne
atvykęs į vakarą.

Kai bifvo prieita prie būsimos 
programos aptarimo, Euzebijus 
Kanauka - Makintavičius, rim
čiausias iš rimčiausių, tarė:

— Vyrai, mes negalime smul- 
kintis ir tuo silpninti bendrą 
įspūdį. Tai ne mums. Ne vyro 
darbas botagiuku lengvai tekš
noti per vandenį. Mūsų smūgis 
turi būti vienas, bet galingas. 
Mums reikia, anot tų didžiųjų, 
riksmo iš širdies, kuris sujudin
tų žemę. , •

Ir buvo nuodugniai apsvars- 
tyta visa, kad vakaro pasiseki
mas išeitų tikras. »

Kąi atėjo nustatytoji valan
da, visa buvo paruošta. Salėn 
prigūžėjo iš viso net... kelio
lika viengungių. Būvą, sukombi
nuotos techniškos kliūtys ir, 
daugiau publikos belaukiant, 
pradžia nudelsto net pusantros 

1 valandos. Nežinia, kas buvo kal
tas; ar blogas oras, ar eilė prieš 
tai buvusių tos pačios . rūšies 
blankių minėjimų, ar, pagaliau, 
visuomenės nepasit i k ėj i m a s 
viengungių organizaciniais 'bei 
meniniais gabumais. Salėje vis 
tebešyietė keliolika tų pačių, 
plinkančių ir jau baigusių nu-

■ plikti, galvų.
i Nieko-nepadarysi, teko pra- 
, dėti. Po pakilaus iškilmių ati-
■ darymo, viengungiai kalbėtojai 
i nušvietė didžiųjų viengungių 
i nuopelnus mūsų spaudai. Vien- 
i gungiai gyvojo žodžio meninin-
■ kai,žavėjo ir kėrėjo salėje išsi- 
, dėsčiusius vienišus viengungius 
i mūsų didžiųjų viengungių rašy

tine kūryba. Visi gyveno ta pa
čia mintimi, degė tuo pačiu jaus
mu.

Meninei daliai pasibaigus,. Į 
sceną išėjo to vakaro vyriau
sioji galva, Gervazas Ažubalis, 
norėdamas visiems gražiai pa
dėkoti ir, pagal nusistovėjusią 
tradiciją, yisus galutinai Įtikin
ti vakaro programos puikumu. 
Tvirtai kaip kūjų buvo įkalta, 
kad kalbėtojų mintys buvusios 
nepaprasto svorio, ir patiektasis 
menas savo lygiu siekęs tikrai 
nežemiškų augštumų. šią,,retą 
progą' Ažubalis labai' sumaniai 
išnaudojo išreikšti savo nepa
prastom džiaugsmui,.kad Raga-

didžiųjų viengungių

Geriausi idainavimai
b

1.
2.
3.

BR. BUDRIŪNO KVARTETO
TRYS PLOKŠTELES: 

žvakė ir plaštakė; Valsas 
Vežė mane iš namų; Klumpės 
O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu •

KIEKVIENA PO $1.50

CHICAGOS VYRŲ CHORO
{DAINAVIMŲ ALBUMAS

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op, 

Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
I DAINAVIMŲ ALBUMAS

15 dainų: Tėve mūsų;.Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne 
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka; Op, op, kad ten, Nemunėli; Palankėj; Pie
menėlių .daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba, 
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sųmįs- 

lyta.
KAINA $16.00

.SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES.

iriR v a
. 1272 E. 71 ST.

CLEVELANP 3, OHIO

"■i . ■
1

.r-

Apskritai, neturėtume būti 
pesimistai naujosios eros atžvil
giu, prisimindami, kad istorija 
klostosi tam tikrais ciklas, pa
grįstais varžovų pasikeitimu ro
lėmis. Prisiminkime, kad žmo
gus (o jau ypatingai lietuvis) 
priespaudoje tvirtėja ir išauga 
į tikrus galiūnus. Taip pilkasis 
žiūrovas, eros pradžioje scenos 
darbuotojo niokojamas, ilgai
niui sutvirtės ir prispaus savo 
tironą. Ir anas, būdamas prie
spaudoj, su laiku įgaus jėgos ir 
vėl pavergs žiūrovą.

Taip po keliolikos ar kelias 
dešimt pasikeitimų abiejose pu
sėse išaugs nauja, užgrūdinta ir 
sąmoninga karta, pajėgi atkak
liai peštis ir tvirtai laikytis'pri
deramose pozicijose.

Padėkime studentams
Lapkričio mėnesį Studentų' 

Šalpos Fondas praveda vajų vi
soje Amerikoje, norėdamas' su
kelti kiek galima daugiau pini
gų, kuriais būtų galima 
ti augštuosius mokslus 
jaunimą, stipendijomis, 
lomis ir kitais būdais.

Studijuojančio jaunimo padė
tis yra labai sunki, ir kiekvieno 
lietuvio, kad ir kukli auka, būtų 
gražus įrodymas, jog jam rūpi 
mūsų jaunimo ateitis. Oavusieji 
vokus iš šalpos Fondo, prašomi 
juos nedelsdami gražinti; nega
vusieji prašomi savo aukas siųs
ti:

LITHUANIAN STUDENTS
FUND

Account No. 11737
c o Chicago Savings and 

Loan Ass.
6234 So. IVestern Avė.,
CHICAGO 36, 1LL.

parem- 
einantį 
pasko-

DIRVA
atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
rnus, plakatus ir kt.
karams biletus, vestuvių pakvieti-

Užsakymai priimami ir paštu. •>!>
DIRVA — 1272 East 71 St. 

Clevcland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

I

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

laikraštį

TĖVIŠKĖLE
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St., 

Chicago 20, III.

Kviečiame į laužą
. Clevelando Skautų Vietinin- 

kija lapkričio 14 d. 5 v. v. lietu
vių salėje rengia savo rudens 
laužą.

Šiuo metu visoje Lietuvos 
Skautų Brolijoje eina lietuviš
kosios dainos varžybos, kurioms 
skiriamas ir šis laužas. Jam va- 
.doVaiiš pats LSB vyr. laužave- 
I «-> • 
dys sktn. Vilius Bražėnas, ku
ris atvyksta iš Staml’ordo, Con. 
Na, o kas nežino puikiųjų Vi
liaus pravedamų laužų !...

Programą atliks skautiškas 
jaunimas pavieniui ir vienetais. 
, Laužo metu veiks skrajojan

tis paštas bei laimės šulinys. 
Svečiai galės atsigaivinti bufe
te.

{ėjimas; uniformuotiems vil
kiukams ir jaun. skautėms ne
mokamai, uniform. skautams- 
tėms'— 50 c., mokyklinio 
žiaus jaunimui — 75 c. ir 
čiams $1.00.

Laužo pelnas skiriamas
m. Jamborees fondui (vietinin- 
kijos reprezentaciniam vienetui 
siųsti) bei Kalėdiniam gerajam 
darbeliui. Paremkite jaunųjų 
ambasadorių žygį, o taip pat ir 

'jų brolius Vokietijoje.

am-
sve-
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DĖMESIO!D Ė M E S I O 1 . 1
JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS

PIRMĄ KĄRTĄ LIETUVIŲ KALBA, DIDŽIULIS

AFORIZMU RINKINYSv
VIRŠ 1.500 AUTORIŲ RINKTINIAI AFORIZMAI. SATY

ROS, KEISTI UŽRAŠAI, EPITETAI, ŽYMIŲJŲ ŽMONIŲ 
PASKUTINIAI ŽODŽIAI PRIEŠ MIRTĮ, 50-T1ES TAUTŲ 
RINKTINĖS PATARLĖS, PIUEžODžIAl, HUMORISTI

NĖS MINTYS IR Kili SAKYMAI.
VIRŠ 10.000 POSAKIŲ VISŲ AMŽIŲ FILOSOFŲ, POETŲ, 
RAŠYTOJŲ, TEOLOGŲ, ATEISTŲ, MOKSLININKŲ, PO
LITIKŲ, AVANTIŪRISTŲ IR KT. MINTYS PRADEDANT 
MOZE IR BAIGIANT P1TIGR1LLI. MAKSIMAI, KURIE 

ŠIMTMEČIAIS BUVO DRAUDŽIAMI CENZŪROS.
IŠTRAUKOS Iš BIBLIJOS, KORANO. TALMUDO IR KI

TŲ ŠVENTRAŠČIŲ.
RINKINYS TURI 541 PSLP. GRAŽIAI ĮRIŠTAS Į KIE
TUS VIRŠELIUS. LABAI PATOGUS SKAITYMUI FOR

MATAS.
NEATIDĖLIOJANT UžSISAKYĮilT ŠIĄ ĮDOMIĄ KNY
GĄ SAU, IR SAVO PAŽĮSTAMIEMS Į TUOS KRAŠTUS, 
KURIUOSE VALIUTOS IŠSIUNTIMAS YRA SUVARŽY

TAS.
, DĖL LABAI MAŽO TIRAŽO, ŠI KNYGA Į SPAUDOS 

KIOSKUS NEBUS SIUNČIAMA. . ' .
KAINA SU PERSIUNTIMU KANADOJE — $6.00. 

VISR KITUR — $6.50. •
SIŲSKIT PINIGUS ŠIOS KNYGOS PLATINTOPUI IR

tuoj ją Gausit. >

M. ČAPKAUSKAS, 1220 BISHOP STR. APT.-3. 
MONTREAL, QUE., CANADA.’(TeL UN 1-1900),

, V-.. - • , , , , - ... .

Cukrinės ligos
patikrinimo savaitė yra lapkri- 

1 čio 14-20 d. Tuo metu visose 
vaistinėse nemokamai bus gali
ma gauti reikmenų būtinų pasi
tikrinti ar neturime tą ) "cuk
raus” ligą.

Clevelando Orkestras
lapkr. mėli. . išpildys devynis 
koncertus Ann Arbor, Detroite, 
Sagimnv ir Jackson, Mieli.; Go- 
shen. lnį. ir Toledo, Ohio. Cle-- 
velande koncertai įvyks lapkr. 
14, 18, 20 ir 21 dd. Biletai ir in
formacijos gaunamos Severance 
llall ir Burrovvs krautuvėj.
f—;---------------------- ;--------- \

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

“ / P. J. KERŠIS
609 Society for, Saving Bld.

. Telef.: MAin 1-1773. ’ 
Rezidencija: PENINŠULA 2521

-.... ■ ------------ - .L ■ -z
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voti logiškai ir turėti išvystę 
žymiai viršyjančią civilizaciją 
už mūsąja. Teigimai, kad skrai
dančių lėkščių vairuotojai'yra 
buvę bet kada matyti, kurie esą 
gražus ir panašūs į žmoniškas

BOSTON
■ • -

155 Rėmėjų būrelis

Vasario 16 gimnažijai remti 
būrelis 155 įsisteigė prie Ameri-

STUDENTŲ darbai
'» •

Lapkričio 7 d; Bostone įvyko 
Bostono ir Brocktono Lietuvių 
Studentų Santaros narių ir pri
tariančiųjų susirinkimas. Nusi-

Mūsų rėmėjai
.

Prenumeratą pratęsdami Dir
vos fondui aukas atsiuntė:

žinomas mokslininkas, prof. 
Hermann Oberth, autorius "The 
rocket into interplanetary tspace” 
ir erdvės nugalėjime ir vairuo
jamųjų sviedinių klausimuose 
tarptautiniai vertinamas auto
ritetas teigia, kad skraidančios 
lėkštės mus lanko iš tolimo pa
saulio.

Pagal Andrew G. Haley, Ame
rikos raketų draugijos preziden
tą, prof. Hermann Oberth savo 
žiniomis ir darbais technikos 
srity yra gyvybiniai prisidėjęs 
prie pagaminimo žinomos vokie
čių raketos V."2. Jis taip pat yra 
pripažįstamas kaip pajėgus teo
retikas ir jo dabartiniai galvo
jimai apie tarplanetinį susisie
kimą kaikuriucs? atžvilgiuse su
tinka su Arthur C. Clarke, ang
lų tarplanetinės draugijos vado
vo, galvojimais. Prof. Hermann 
Oberth skraidančių lėkščių klau
simu žurnale "American Week- 
ly” pareiškė sekančias įdomias 
mintis.

Pagal jo tezę skraidančios 
lėkštės yra tikrai ir jos yra erd
vės laivai iš kitos saulės siste
mos ir kad jos valdomos protin
gų stebėtojų, kurie tyria mūsų 
žemę jau eilę šimtmečių. Jis 
galvoja, kad tie stebėtojai yra 
siunčiami atlikti sistematiškus 
tolimus erdvinius tyrinėjimus 
žmonių, gyvulių ir augalų.

Jie dabar ateiną ne kaip įsi
brovėliai, ir prof. Hermann 
Oberth tiki, kad jų dabartinė 
misija yra tik mokslinis tyrinė
jimas.

Jo nuomone, po visų oficialių 
skraidančių lėkščių paslapties 
tyrimų, faktas lieka, daugelis 
stebėjimo rezultatų formaliai 
yra JAV oro pajėgų aprašyti 
kaip "neišaiškinti skraidantys 
objektai”. Iškeliama daug teori
jų, kalbančių, kad skraidančios įfrba kultūrą, 
lėkštės tikrai negali būti. Ne- 
kurie iš tų, kurie matė lėkštes 
yra laikomi patys save užhipno>- 
tizavę, kiti yra skaitomi, kaip 
optiškų iliuzijų ar masinių ha
liucinacijų aukos. Bet prof. Her
mann Oberth nematąs iš jokio 
patikimo šaltinio patėminančių 
įrodymų pagrįsti minėtiems tei
gimams.

Rusų laikraščiai 
skundę, kad JAV 
pradėjusios didelį 
lėkščių blefą, su 
daugiau lėšų erdvės tyrimams 
ir apsiginklavimui. Į šį kaltini
mą nieko nebuvo atsakyta.-

Radaro įtaisai dažnai patvir
tino faktą, kad pastebėti feno
menai buvo ne haliucinacijos. 
Kiekvienas patyręs pilotas turi 
pajėgti atskirti skirtumą tarp 
optiškos iliuzijos ir tikrai skrai
dančių objektų. Pastangos išaiš
kinti fenomenus, kaip ugnies 
kamuolius ar meteorus, nesutin
ka su mokslo lygiu. Teigimai, 
kad lėkštės yra Amerikos ar ru
sų paslaptingi sviediniai, nėra 
paremti jokiais faktais. Bet

dargi nusi- 
oro pajėgos 
skraidančių 

tikslu gauti

koks žmogaus pagamintas ob
jektas, kuris, skristų greičiau už 
garsą, sukeltų baisų triukšmą 
peržengdamas garso greitį, tuo 
tarpn kaip daugelis akivaizdžių 
liudininkų praneša, kad lėkštės, 
kurias jie matė, priešingai 
sprausminiams lėktuvams, skri
do tyliai.

Daug skraidančių lėkščių bu
vo pastebėta tarp 1946 ir 1954 
metų, nors jų buvimas buvo pa
neigtas, tvirtinant, kad pastebė
ję jas asmenys buvo paveikti 
haliuzinacijoe.

Prof. Hermann Oberth toliau 
tęigia, kad. jis ištyręs visus ar
gumentus, kaip patvirtinančius 
skraidančių lėkščių buvimą taip 
ir paneigiančius, priėjęs išva
dos, kad "neištirti skraidantys 
objektai”, egzistuoja, yra labai 
tikri ir jie lankosi iš išorinės 
erdvės. Jis sako, kad tikėdamas, 
jog skraidančios lėkštės yra tik
rovė, jis netvirtinąs, kaip kai- 
kurie tyrinėtojai teigia, kad jos 
ateina pas mus iš kitų mūsų 
saulės sistemos planetų. Jo teo
rija esanti, kad jos atskrenda 
vadovaujamos gyvų protingų 
esybių iš kitos saulės sistemos 
arba dar daugiau ir ne iš vienos 
saulės sistemos. Ir jis vadina 
tuos lankytojus "Uranydais" 
nuo graikiško žodžio "ouranos" 
— dangus.

Jo nuomone, mes perdaug ži
nome apie mūsų saulės sistemos 
planetų sąlygas, kad galėtumėm 
tvirtinti, jog lėkštės atskrenda 
iš ten. Tik viena iš tų planetų, 
kuri gali turėti gyvybę ir dargi 
tik augalų formoje, yra planeta 
Marsas, bet ir jos paviršius nė
ra apgyventas nei vienos būty
bės, kuri galėtų, kaip mes kad 
įsivaizduojame, turėti smegenis 
dąug labiau išvystytus už mūsų, 

, nepalyginamai 
augštesnę už mūsąja.

Atmetęs mūsų saulės sistemos 
planetas, prof. Hermann Oberth 
iškelia mintį, kad lėkščių kilimo 
vieta (bazė) gali būti planeta 
ar planetos, skriejančios aplink 
kitą ar kitas saules. Tikėtina, 
kad ta kita saulė ar žvaigždė, 
yra viena iš arčiausių mūsų sau
lei, kuri būtinai yra žvaigždė.

Nežiūrint labai didelio atstu*- 
mo tarp mūsų saulės (įskaitant 
žemę) ir tarp arčiausios saulės 
sistemos, kelionė nuo vienos 
saulės sistemos į kitą, prof. Her
mann Oberth galvojimu, teore
tiškai esanti galima, kai kartą 
neribotas jėgos šaltinis yra iš
vystytas. Jis netikįs teigimams, 
kad skraidančios lėkštės yra 
valdomos esybių, panašių į žmo
nes, nors pesą galima įrodyti, 
kad tai ir netiesa. Jis netiki, 
kad tie lankytojai' esą panašūs 
į liet kokią mums žinomą gyvą 
esybę. Dargi, jeigu jie ateina iš 
angliarūkšties atmosferos, ir 
nors mūsų požiūriu jie būtų 
keisčiausios bet kada jsivaizduo- 

• tos būtybės, tačiau jie gali gal-

TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES:
Čiurlionio Ansamblio {dainavimai

Albumas $10.00

ęhieagos Vyrų Choro įdainavintai
Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
jskambinimai

$5.00
Užsakymus ir pinigus siųsti;

< DIRVA,
1272 Ė. 71 St., 
Cleveland. 3, Ohio.

Oberth galvojimu, tie teigimai 
nėra faktiškai- patvirtinti. .

Sutvėrimai, kurie galėtų skra
joti po mūsų atmosferą be ypa- 
'tingo prisitaikymo, galėtų čia 
apsigyventi. Daug ramiau mums 
spėlioti, kad lėkščių žmonės atei
na iš atmosferos, žymiai Skir
tingos nuo mūsų ir yra iš viso 
nepanašūs į mus.

Jei jie ateitų iš visai skirtin
gos atmosferos, jie negalėtų eg
zistuoti žemėje, kaip mes nega
lėtume egzistuoti jūrų dugne. 
Prof. Hermann Oberth galvoja, 
kad Uranydai jau tyria žemę 
šimtmečiais, žmonės vadina jų 
skraidančią jėgą lėkštėmis ir 
sako, kad tie fenomenai 
naujai atsiradę. Bet tai toli 
tiesos, nes yra parodymų, 
1731 m. gruodžio 9 d. mes 
vome aplankyti keliautojų, 
rie buvo atvykę iš erdvės. Ste
bėtojų pranešimais keisti švie
sos globusai manevravę . virš 
Florencijos, Italijoje. Panašūs 
pranešimai buvo iš Šveicarijos 
1761 m. lapkričio mėn. .2 d. Lon
done jie buvo pastebėti 1945 m. 
kovo 29 d. ir kitur Anglijoje 
1855, 1859, 1860 ir 1864 m. Tos 
pačios šviesos buvo matytos 
augštai, apie kurias mes dabar 
kalbame, kaip apie skraidančias 
lėkštes virš Bloomington, India
na 1877 m. rugsėjo 7 d., virš1. 
Geltonosios jūros 1893 m. ir virš 
Atlanto 1904 m. ,

Jei erdvės kreatūros pasirodo 
pas mus jau ilgą laiką, kodėl jos 
nesusisiekia su mumis? Prof. H. 
Oberth tikįs, kad priežastis glū
dinti išvadoje, kad mes nieko 
nežinome apie jų protinius or
ganizmus, taip pat ir jie nieko 
nežiną apie mūsuosius. Yra ga
lima, kad jie veikia mums dar 
nežinomais spinduliais, kuriais 
jie mėgina su mumis susiek
ti. Mums lieka tik laukti. Mes 
galėtumėm mėginti susisiekti su 
jais radijo signalų pagalba. Tar
pusavis matematinis susiprati
mas galėjo būti pranokėju gar
sų ir rašyto žodžio.

Toliau prof. H. Oberth teigia, 
kad mes galime būti tikri, jog 
jie nėra lėtai galvojantys. Jų 
intelektualinis pajėgumas, ne
žiūrint kaip keistai jie patys 
atrodytų, yra didelis. Jie tai įro
do nugalėdami erdvę tarp jų 
planetarinių namų — jų saulės 
sistemos ir • mūsų pačių saulės 
sistemos. Kad ateitų pas mus iš 
to didelio atstumo jie yra pa
siekę mūsų svajonę tapti žmo
nėmis astronautais. Atseit, jie 
gali keliauti beveik šviesos grei
čiu. Tas mums dabar dar už mū
sų pajėgumo ribų, kaip mūsų 
dabartinės raketos buvo už pa
jėgumo ribų tų žmonių, kurie 
pagamino pirmąjį garo garvežį.

Dabar mes spekuliuojame apie 
būdus, kaip pasiekti žvaigždes, 
o Uranidai to jau yra pasiekę — 
teigia prof. H. Oberth. Mūsų 
matematiškieji teoretikai galvo
ja, kad vienintelis kelias, kuriuo 
tai būtų galima pasiekti, kada 
neribotos jėgos šaltinis yra pri
einamas, tai suspenduojant lai
kinai keliautojų gyvybę. Medici
nos mokslas galės to pasiekti. 
Tuomet keleiviai negalvotų apie 
ilgą kelionę, nes jie nejustų, kad 
keliavę, kol nepasiektų tikslo! 
Tas laikas' dar ir todėl nebūtų 
ilgas, nes keliaujant begaliniu 
greičiu mėnesiai gali atrodyti 
kaip minutės. Matematikai, pa
tyrę reliatyvume, tįki, kad gali 
tai demonstruoti. Tai yra žino
ma teorija.

Grįždamas prie skraidančių 
lėkščių buvimo klausimo prof.

ir 
yra 
nuo 
kad 
bu- 
ku-

Viena būdingiausių lietuvių 
sielos apraiškų yra daina. Nuo 
seno save vadinamo dainų šali
mi. Visi mūsų darbai yra suriš
ti su dainų garsais. Ir šiuo me- 
tu, kai visos lietuvių, jėgos yra 
telkiamos kovai už laisvą Lietu
vos gyvenimą, lietuviškoji dai
na, kaip ir anuomet, įgauna di
delę reikšmę.

Bendrosios dainų šventės tik
slas yra: sustiprinti lietuvišku
mo supratimą chorų tarpe, pa
gyvinti jų veikimą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir Kana
doje, parodyti kitataučiams, kad 
Lietuva tikrai yra dainuojanti 
šalis ir palaikyti Lietuvoje bu
vusią dainų švenčių tradiciją.

Jau' seniai buvo gyvas reika
las organizuoti Bendrąją JAV ir 
Kanados lietuvių Dainų šventę, 
tačiau niekas to neišdrįsę pra
dėti. Chicagos lietuvių chdrai, 
jų dirigentai bei valdybos, Var
gonininkų S-gos iniciatyva, su
sirinkę į bendrą 
nutarė, kad tokia 
yra reikalinga ir 
išrinko Laikinąjį 
Komitetą. Komitetą 
pirmininkas Mrs. 
phens — Alice Stephens Meno 
Ansamblio vadovė, vicepirmi
ninkas Vytautas Rudžius, Chi- 

icagos Lietuvių Vyrų choro val
dybos pirmininkas, sekretorius 
Juozas Kreivėnas, "Muzikos’ ži
nių” redaktorius, nariai: Albi
nas Dzirvonas, "Dainavos” An
samblio valdybos pirmininkas, 
Justas Kudirka, ALRK Vargo
nininkų Sąjungos centro valdy
bos pirmininkas.

Laikinasis organizacinis komi
tetas, išsiaiškinęs dainų šveptės 
galimybes, nutarė imtis pirmų
jų žygių, kuriuos, pritariant vi
sos Amerikos ir Kanados lietu
viams, mano atlikti.

Bendroji Dainų šventė numa
toma 1956 metų pavasarį, nors 
paruošiamojo darbo nepaprastai 
daug. Kadangi JAV lietuviai 
savo sostine lyg ir skaito Chica- 
gą ir joje yra svarbių organiza
cijų centrai ir vadovybės, lietu
viškieji dienraščiai,.kelios lietu
vių radijo valandos, didelis lie
tuvių skaičius mieste ir apylin
kėse, be to, vien Chicagoje yra 
daugiau, negu 500 choristų, įsi
jungusių j įvairius chorus, kurie 
jau pareiškė savo visišką prita
rimą ir sutikimą tokioje dainų 
šventėje dalyvauti, Laikinasis 
Organizacinis Komitetas nuta
rė visiems priimtiną vietą šiai 
Dainų šventei siūlyti Chicagą.

Šią savaitę visiems žinomiems 
JAV ir Kanados lietuviams mu
zikams ir chorams bei mažes
niems dainos vienetaihs bus iš
siuntinėti Komiteto laiškai-kvie- 

' timai-anketos, į kuriuos chorai 
bei jų vadovai prašomi nedel
siant, iki lapkričio 21 dienos, 
būtinai atsakyti. Chorų delsi
mas vienaip ar kitaip atsakyti 

( nudels ir pačią dainų šventę. 
t Šiuo prašoma tik principinio pa

sisakymo. Atsakymas turi būti 
pasiųstas sekretoriaus adresu ■ 
Mr. J. Kreivėnas, 1602 So. 48 
Ct., Cicero 50, III. •

’ Laikinasis Organizacinis Ko- 
į mitetas ne visų chorų dirigentų 
i ar valdybų turėjo adresus, to- 
’ dėl komitetas prašo šį praneši- 
! mą laikyti oficialiu pakvietimu 
■ ir ąugščiau nurodytu adresu 

greitai pasiųsti savo atsakymą 
, su apytikriu choristų skaičiumi.

susirinkima, 
dainų šventė 
tam reikalui 
Organizacinį 

sudaro:
Alice Ste-

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
.kurios kalbos raidynais, — iS- 
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St, Cleveland 8, Ohio. TeL: LI 
1-6716.

kad jos yra erdvės orlaiviai vie
nu ar kitu būdu atkeliavę į mū
sų žemę iš už mūsų saulės sis
temos. Kol mes mėginame sku
bėti, kada mes galėsime pasiųs
ti laivą į yieną iš mūsų seserų 
planetų, mūsų saulės sistemos, 
tuo tarpu .Uranidai jau padarė 
šuolį iki mūsų žemės. Kaip ga- 
įtėumėm mes jų bandymą pa-

bUb JulcLUVių IclUllIlUn
Bostono skyriaus 1952 metais 
rugsėjo mėn.’Nuo tos dienos li
gi šiol būrelio nariai surinko ir 
išsiuntė gimnazijai $440,—. Da
bartinis būrelio narių sąstatas 
yra toks: Adomkaitis N., An
driušis Vk., Bliumas Pt., Brič- 
kus Ant., Cibas Edv., Gricius M., 
Kalvaitis Br., kuris tuo pačiu 
laiku yra ir kito panašaus bū
relio narys-rėmėjas, Karosas 
Alb., Kasmauskas J., Lendraitis 
L., Liauba Alb., Matijoška Ant., 
Minkus Stp., Nikolskjs D., Sčiu- 
kas Ad., Vaičjurgis J., Vakau- 
zas VI., Veitas Br., Veitas Rm., 
Vileniškis Ant., Vileniškis Ig., 
Volmerytė B'. Be to, į kalbamą 
būrelį įstojo nariais-rėmėjais: 
Andriulionis Ant., gyv. 245 W. 
5th St., Nikolskis Povilas, 625 
E. 7th St. ir Venckųvienė Bro- 
nislava, 5 Thomas Park, visi iš 
So. Bostono. Būrelis šelpia II kl. 
mokinį R. Valdukaitį.

Registruotis prašomi ir oktetai, 
ir kvartetai, ir pavieniai daini- 
nininkai, nesant vietoje vieneto.

Kai bus žinomas chorų skai
čius, bus spausdinamos gaidos, 
parengtos Dainų šventės reper
tuaro komisijos, kuri netrukus 
bus sudaryta.

šiuo trumpu pranešimu Lai
kinasis Komitetas ragina visus 
JAV ir Kanados lietuvius, ga
linčius dainuoti, dar niekur ne
įsijungusius į chorus, tuojau pri
sijungti prie sau patinkamo 
choro ir tuo padidinti'daininin
kų skaičių. Kur nėra choro, bet 
yra norinčių dainuoti ir yra kam 
vadovauti, tuojau steigti naują 
vienetą.

Teskamba dainos už laisvą 
Lietuvą 1

Bendrosios Dainų šventės 
Laik. Org. Komitetas

kreipti mūsų naudai? — klausia 
prof. Hermann Oberth ir čia pat 
atsako: "Jeigu kokiu nors būdu

susisiekti, mes turėtumėm juos 
pasveikinti. Mes turėtumėm mė
ginti moksliškų priemonių pa
galba, kurios atrodytų galimos, 
sueiti į ryšius sujais. Gali būti 
jie atidengtų mums paslaptis 
kurių, priešingai, mės neati
dengsime per šimtą tūkstaųčių 
metų”.

St. Nasvytis

Seminaro vardu ciklą aktualių, 
neformalių paskaitų, kuriose da
lyvautų ir profesūra, it studen-. 
tija. Seminarui rengti komisi- 
jon išrinkti: Vladas Eikinas, Z- 
Mereokis ir Raimundas Šukys. 
Seminarą pradėti galvojama 
gruodžio 11 d. su K. Ostrausko, 
studijuojančio Philadelphijoje li
tuanistiką, paskaita "Kartų dvi
kova”. Visa apylinkių jaunuo
menė bus nuoširdžiai dviečiama 
dalyvauti.

WATERBURY

Ruzgys Kleopatra, 
Rochestėr ....

Seniūnas Ant., Richmond 1.00
Valaitis K., Philadelphia .... 2.00
Abraitis V., Richmond Hill 5.00 
Vidmantas S., Melrose Park 1.00 
Braziulis VI., Cleveland.... 2.00
Keršys F., Worcester .... 1.00

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

MOTERŲ KLUBAS 
WATERBURYJE

Prieš kelius mėnesius Water- 
buryje, Conn., susiorganizavo 
lietuvių moterų klubas, kuris be 
kitos savo kultūrinės bei socia
linės veiklos remia Pabaltijo 
Moterų Tarybą (Ncfr Yorke), 
bendradarbiauja su tos tarybos 
lietuvių atstovybe ir p.

Klubas turėjo kelius susirin- 
• kimus, svarstė įvairius veiklos 
klausimus, išsirinka savo vado
vybę, užmezgė santykius su ki
tomis orgainzacijomis, susisie
kia su kitų Pabaltijo tautų mo
terimis. Klubo narės sudėjo au
kų Vokietijoje likusiems lietu
vėms paremti.

Moterų klubui priklauso ke
liasdešimt Waterburio moterų. 
Jarų vadovauja valdyba T. Kra
sauskienė, O. Saulaitiėhė, M. 
Taruškienė,. M. Tonkūnienė ir 
Dr. K/ Žilinskienė. '

Pirmasis moterų klubo socia
linis debiutas — viešas parengi
mas bus š. m. lapkričio mėn. 20 
d., šeštadienį, lietuvių parapijos 
salėje, šiame parengime lietuvių 
tautinės muzikos klausimais 
kalbės prof. V. Marijošius, o pa
rengime dalyviai būsią pavai
šinti, galėsią pasišokti ir jaur 
kiai parengtoje salėje bičiuliš
kai pabuvoti. Į pobūvį kviečiami 
visi waterburiėčiai, svečių būsią 
ir iš. kitų kolonijų. P.

DAIL. ALF. DARGIS
Rochester Arena Theatrė ga

lerijoj nuo spalio mėn. 10 d. iki 
lapkričio mėn. 1 d? buvo suruo- 
šęs savo grafikos darbų parodą. 
Paroda turėjo gražų pasisekimą.

Dail. A. Dargio grafikos dar
bų rinkinį' turi meno galerijos 
New Yorke, Londone, Hambur
ge, Frankfurte, Philadelphijoje.

ATSTOVAI 
REIKALINGI

Skubiai reikalingi Importo 
firmai atstovai nuolatiniam dar
bui šioms valstybėms:

Ohio
I 1 1 i n o i s
M i c h i g a n ,
N e w Y o r k
Pennsylvania
Taip pat reikalingi atstovai ir 

kitoms JAV valstybėms. Prade- 
dantiem uždarbis ca. 75.—$ sa
vaitėje. Suinteresuoti rašo:

ANTANAS PAULAITIS, 
Boston 25, Mass. (52) 

23. Romsey St.,

• Daugiausia JAV automa- 
,šinų įregistruota Californijoj
(5,504,413). Po to eina New 
Y.ork (4,189,462), Texas, Penn
sylvania. Ohio yra penktoje vie- • 
toje su 3,166,741 automašino
mis, ,

• Kiekvienas JAV gyventojas, 
pirkdamas už $2000 automaši
ną, $555 sumoka įvairių mokes
čių (taksų).

Gaminame lietuviško skonio šokoladinius saldainius Birutė,
"Birutė” 'platinama Jungtinėse Valstybėse, Kanadoje ir Pietų Amerikoje. ‘

"Birutė” taip pat siunčiama ir J Europą.
Birutės • saldainiai turi trigubą įpokavimą, tinkama ir tolimoms siuntoms.
"Birutės” saldainių lietuviško stiliaus spalvotas dėžutes piešė prof. V. K. Jonynas. Spaus
dino vienintelė Amerikoj lietuvių litografinė spaustuvė ”Patria”, Stemford, Čonn..

Birutės Saldainių kaina visur vienoda:
1 svaro dėžutė

, 2 svarų. „ ’
Užsakant tiesiog iš mūsų bendrovės, nemažiau 4 svarų -?• nuolaida. Kiekvienas svaras po

$2.70.
$5.20.

$2.50. su musų pristatymu.
Lietuviškoms parduotuvėms duodama atitinkama nuolaida, 

Reikalingi platintojai (agentai). .
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JUOZAS KAMAITIS

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Lankėsi J. Račiūnas

PARDUODAMA KRAUTUVĖ

JEWELER

LEIMON ’S CAFE

PARDUODAMAS NAMAS

metu

atutovų

NAMAS

Padėka

REMONTO DARBAI
Dr. Donald L. Kweder

OPTOMETRIST

I. ir A. Sušinskai

SUOPIS FURNITURE

LAISVAS PLYTINIS NAMAS

Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

7805 Superior Avė.

kamb.

WOLFS FABRiCS
7012 Superior Avje.

Korpora- 
lapkričio

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.

leviziją aplinkybes, kurios pri
vertė čia atsidurti.

Parduodama geležies krautu 
vė 7026 Wade Park Avė. Priei
nama kaina, šaukite

LI 1-3607 arba EX 1-4126

Dr. A. Jasevičius

naujas gaso šildymas. EastDviejų šeimų
185 Street.

vienos šeimos, 6 dideli kambariai, poilsio kambarys. Hiller 
Avertue.

menes 
vienas 
menės 
t.t. Iš

Bendruomenė yra dėkinga Dr. 
D. Kesiūnaitei, paaukojusiai 30 
dol. lietuviškam knygynėliui lo
terijos būdu išleisti spaudos mi
nėjimo vakare. Vyt. K.

Vienų metų vienoš šeimos 
Dr.

medinis. Netoli East Park

Telefonai: Ofise EX 1-3306, namuose EN 1-5299 (45)

Mūsų prekybinė gaibė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant. 

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

iš Columbus, Ohio, buvo atvy
kęs j Neo Lithuania metinę 
šventę.

PASI1KEITIMAI BRAZIŲ 
KRAUTUVĖJ

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenyLes. 
Sąžiningas 
bas

Priėmimo valandos nuo 19 iki 6 vai. vakaro, trečia
dieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 1 vai. Antradieniais ir 
ketvirtadieniais vakarais.

Lapkričio mėn. 6-7 dienomis 
J. Bačiūnas su ponia lankėsi 
Clevelande. Lapkričio mėn. 6 d. 
dalyvavo Neo Lithuanijos meti
nėje šventėje^ lapkričio 7 d. po
sėdžiavo Vilties Draugijos val
dybos narių ir Vilties namo pra
plėtimo komisijos posėdžiuose.

Savininko parduodamas na
mas. East 120, į pietus nuo St 
Clair. 6 kambarių su gaso šil
dymu. Langinės ir tinklai. Mo
derni virtuvė. Greitas perėmi 
mas. $12.500. šaukite po 5 vai.

G L 1-8033

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

Trys nuosavybės, tarp Lake Shore ir East 485 St. 
netoli Naujosios parapijos. Galima nupirkti su mažu įmo- 
kėjimu. . >

persikėlė į savus namus — 915 
Ida Avė. ,

Santaupos apdraustos iki’$10.000 
37® palūkanų.

7023 Superior Avenue
Saldainiai, Riešutai, I’opkornai

Čia susitiki t savo draugus Y>o pamaldų
Geriausia' kava mieste

Neo Lithuania mėtini šventė, Į Daug naujų piliečių 
surengta Colonial {Jarden salė- šį ketvirtadienį,' veteranų die- 
je, praėjo jaukioje nuotaikoje. ‘

Iškilmingam posėdžiui vado-'taės dokumentus gaus virš 2000 
vavo Clevelando neolltuanų naujų piliečių. Pilietybę gaunrfn- 
pirm. Aleksas Laikūnas. Ilgesnę čiųjų tarpe yra didėlis skaičius 
kalbų pasakė iš Nėw Yorko at- lietuvių, iš jų p. Sagienė pra
vykęs dr. Bronius Nemickas.' ėjusį šeštadienį aiškino per te- 
Buvo daug sveikinimų žodžiu ir 
raštu.

Po iškilmingo posėdžio vyko 
nuotaikingas pobūvis. Buvo su
sirinkę per 250 svečių.

Apylinkės seniūnų posėdis 
valdybos buvo sukviestas lapkr. 
5 <j. liet, salėj.- Seniūnai pasisa
kė įvairiais apylinkės reikalais. 
Pvz. buvo iškelti sunkumai, su 
kuriais susiduriama renkant 
tautinio solidarumo įnašus. Pa
sitaiko delsiančių, išsisukinė
jančių, priekaištaujančių ir kt. 
Kaikurie nenori mokėti dėl ne
sutarimų politinėse viršūnėse 
(lyg dėl to būtų kalta Bendruo- 

apylinkė!). Atsiranda 
kitas, kuriems bendruo- 
apskritai nebereikia, ir 

antros pusės buvo paste-

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

Svečiai iš Chicagos
Į Neo Lithuania metinę šven

tę iš Chicagos buvo atvykę: imt 
J. Jurkūnas, adv. Našliūnas, V. 
Aleksandriūnas ir St. Mąnkus.

Sofija ir Viktoras Amšiejai 
lapkričio mėn. 13 d. šveųčia 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Pamaldos įvyksta lapkričio 13 
d. Naujosios Lietuvių parapijos 
bažnyčioje (18)22 Neff Rd.), 8 
vai. ryto. Vaišės Naujosios Lie
tuvių parapijos salėje 6 vai. va
karo.

S. ir Viktoras Amšiejai yra 
aktyvūs Clevelando lietuvių gy
venime. Ypač yra daug pasidar
bavę BALFo reikalams, atkvie- 
tę daug tsemtinių ir padėję 
jiems įsikurti.

S. V. Amšiejams linkime dar 
daug gražių vedybinių

Kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai- 
reikalupse.
morgeįio. Patarnavimas ir išpildymą* 

) mane telefonu arba asmeniškai.

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — vlsoki gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliamt 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai- 

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

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.

Smuik. E. Kuprevičiūtė ir 
pianist. A. Kuprevičius

gruodžio mėn. 10 d. koncertuoja 
Glevelande. Plačiau kitam nu
mery.

Tautinių Korporacijų 
pasitarimas

Derindami Tautinių 
cijų sambūrių veiklą 
mėn. 7 d. pas dr. VI. Ramanaus
ką posėdžiavo Chicagos, New 
Yorko ir Clevelando atstovai.

JOS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS
/ ■

' Lietuvaitės 
ALVINOS PAULIENĖS

SUPERIOR
BEAUTY SHOP

7013 Superior, tel. UT 1-1932 
Puikūs veido masažai, antakių 
dažymas, plaukų dažymas, pus

metiniai.
Darbas garantuotas.

atidarėNAUJŲBATŲ
' PARDUOTUVE 

ir taisymo dirbtuvę 
1389 East' 6S Str.

(kampas Wade Park ir 65 St.)
Telef. HE 2-2615

Naujų batų ir pataisymo kai
nos daug žemesnės negu kitur. 
Neatideliokit, ateikit į mano 
krautuvę ir jsitikinkit. Jūs bū
sit patenkinti. (52)

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

Friendly
FLOVVER

Shoppe
Gražiausios gėlės įvai

riems reikalams. Saldainiai, 
papuošalai dovanoms. Ne
brangios gėlės vestuvėms ir 
laidotuvėms. Įvairūs naujai 
gauti augalai.
KALĖDINĖS ATVIRUTĖS 
Atidaryta nuo 10 ryto iki 

8 v. vak.
Duodame Eagte Stamps
6901 SUPERIOR AVĖ.

Telef.: HE 1-6339

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Euperior Avė. HE 1-2498
Cleveland, OhioSt. Clair — E. 124 St. rajone 

1 mieg. vienos šeimos moderni
zuotas namas. Dideli kambariai, 
garažas, gaso šildymas.

RAY NAUSNER1S, 
Namų prekybą; nartų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
ŪL 1-3919 , L1 1-9216

11809 St. Clair

Sau. JUOZAS DAUTARTAS
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clafk Avė.

Telef.: OL 1-1790
(30)

beta, kad, rinkimas šiemet kai- 
kurfais atžvilgiais lengvesnis: 
bendruomenė jau įleidžia šak
nis, reikalas yra suprantamas, 
tad mažiau betenka aiškinti, 
įrodinėti. , . .

Susiduriama taip pat su sun
kumais ir žinias lietuvių karto
tekai berenkant. Nevienam šis 
reikalas nemalonus. Tačiau, išsi- 

j aiškinta, kad tokia, kartoteka 
nos proga, Clevelande piliety-] yra būtina: jos reikia Balfui ir 

kt. organizacijoms, pasitaiko 
’pajieškojimų, nori gauti adresų 
ir t.t., tad vis kreipiasi į bend
ruomenę. Tik nebereikia per
daug spyriuotis dėl žinių sutei
kimo — tenkintis tuo, kas ko
kias duoda, nors tai būtų ir pli
ka pavardė su vardu.’

Nusistatyta vienodai elgtis 
nario knygeles išduodant: jas 
duoti kiekvienam norinčiam, bet 
ženklelių telipinti už tiek, kiek 
kas įmoka (pagrindinis įnašas 
— 1 dol. metams, kitas doleris 
imamas specialiai apylinkės rei
kalams, bent pusės dol. prašoma 
šalpai);

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. RICKUS-RICKEVICIUS
’ Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

Apylinkės valdybos posėdis 
įvyko spalio 30 d. Flor. Sauke- 
vičiaus bute. Buvo svarstomi 
veiklos metų baigimo, metinio 
susirinkimo ir kt. klausimai.

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

Įvairu* valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
♦

geram orkestrui

JUMS GERI NAMAI
. E. 81 —; Superior rajone labai 
geras 2 šeimų namas. Kiekvie
nam 3 miegamieji. Gaso šildy
mas, didelis sklypas, garažai. 
Geros pajamos.

Eugenija Stoškūtė ir Algirdas 
Grajauskas

lapkričio mėn. 13 d. 11 vai. su
situokia Hamiltone, Aušros Var
tų bažnyčioje.

Organizacijos' stoja į 
bendruomenės apylinkę i

Savo susirinkimuose nutarė iri 
kaip vienetai į bendruomenės 
apylinkę įstojo, šios Clevelando; 
lietuvių organizacijos: Lietuvių 
Studentų Sąjungos skyrius ir- 
Lietuvių Karių Sąjungos Ramo
vės skyrius. Bendruomenė..Aq4 
kiais užsimojimais labai džiau-j 
giasi, nes iš vienos pusės jie 
stiprins jos padėtį ir iš antros 
pusės įgalins lengviau vykdyti 
bendruomeninius uždavinius.

šveicariški ir geriausi Amerikosx laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

C. G. O’BELL REALTY
17572 Lake Shore Blvd.

Sofija Adomaitienė
iš Gary, Ind. lankėsi Clevelande 
ir dalyvavo Neo Lithuania šven
tėje.

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki 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

praneša, kad atidarė akių tikrinimo kabinetą
7039 SUPERIOR AVĖ. ROOM 107

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott

Bendruomenės parengimų 
kalendoriuj įregistruota:

skautų tėvų komitetas gruodžio 
11 d. Mažajame Teatre rengia 
Chicagos teatro "Naujųjų žmo
nių” gastroles, lituanistinės mo- 

! kyk-los tėvų komitetas sausio 2
d.'2 vai. po pietų lietuvių salėj 
Kalėdų eglutę, Ateities klubas 
sausio 22 d. lietuvių salėj vaka
rą (statomas M. Venclausko 
"Gedimino sapnas"), lit. mo
kyklos tėvų komitetas balandžio 
16 d. lietuvių salėj vakarą (pro
gramą atliks mokyklos moki
niai).

P J KERSJLS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namon mieste arba pnemieseiuuee, Icroip- 

kilęs i mane, gausia pigią 
riuiiato aptlrautiua-msurance

Sutaisau paskolas pirmo 
garantui»jauiM. Kreipkitės

Della E. Jakubs & IViIliam J. 'Jakubs.
Licensijiioti laidotuvių direktoriai ir’ balsamuotojal

ATLANTIC CAFE
PATOGI UŽEIGA VISIEMS LIETUVIAMS.

ir garantuotas dar 
prieinamomis kainomis;

6210 Dibble Avė.,
Cleveland 3, Ohio
Tel.: EX 1-0376

GERI NAMAI
Mūrinis namas, 4 šeimų, po 5 

kambarius, E. 124 St. Arti Eddy 
Rd. 3 garažai, radijatorių šildy
mas, didelis sklypas. Per mėne
sį $318.00 pajamų.

Atstovas:
V I C T O R BANIONIS

ofise UT 1-0323 
namuose SW 1-9568

Baldus, šaldytuvus, skalbimo mašinas, indus, televizijos - rūdijo upa- 
ratus, laikrodžius, papuošalus, įrankius, žaislus ir daug kitų gaminių 
galimą pirkti iš urmo sandėlių specialiai žema kaina per

B A L T I C Sūpply Company
Dėl informacijų skambinti kasdien totef. KĘ 1-.0210, arba trečiadie-' 
niaiš nuo 7 iki 9 v. p., p. kreiptis j Baltię atstovą "Dirvos” namuose 
.1272 E. 71 (įeiti iš įvažiavimo). . / ■
Pasinaudokite Baltic patarnavimu pirkdumi Kalėdų dovanas.

Nuo šiol Brazis Bros. drabu
žių krautuvė, esanti 6905 Supe
rior Avė., yra paties savininko 
Jono Brazio, jr. priežiūroje. Jis, 
būdamas šios krautuvės vedėju, 
teikia savo klijentams mandagų 
ir sąžiningą patarnavimą. Prisi
taikydamas prie dirbančiųjų są
lygų, krautuvę laiko atidarytą 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
iki 8- vai. vak., o visomis kitomis 
dienomis iki 6 .vai. vak.

Rudens ir žiemos sezonui yra 
virš 100 moderniškiausio audi
mo . bei rašto medžiagų kostiu
mams ir paltams. Drabužiai siu
vami pagal užsakymą, tačiau 
parduodami ir gatavi apsiaustai, 
paltui, kostiumai. Didelis, pasi- 

' rinkimas elegantiškų vyriškų 
baltinių, s kaklaraiščių, kojinių 
ir kt.

■ Visi kviečiami besiartinančių 
švenčių proga jau dabar aplan
kyti Brazių ^krautuvę, kol yra 
skaitlingas ir įvairus prekių pa
sirinkimas; Broliai Braziai jau1 
35 metai sąžiningai patarnauja 
savo klijentams lietuviams.

. ' . ' (Sklb.)

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

I JAKUBS & SON 
| FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui;

PRADEKITMAŽA SUMA! 
BET PRADEKIT DABAR!

•» ■

MONCRIEF . Visų metų lUVllVlULd ORO VĖDINIMAS
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą

Aplankykit savo kaimynlstėa Moncrief pardavėją
T H fl A C 1: -ę O‘.
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„Darbininkas pi

Demokratų atstovai

★ ★★■ 
THE FIELD

Vokietijoj Lietuvių Bendruomenei 
priklauso 7407

(KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKO PR. ZUNDėS PRANEŠIMAS)

lietuviai, kurių 
18 m. — 2.198,
— 2.833 ir mo-
— 2.379. Pagal

čių pąramą, pensijas, pagal ga
limybę tarpininkavo norintiems 
persikelti iš vienos .Vokietijos 
vietos į kitų ir jiems naujoje 
vietoje įsikurdinant, jieškojo 
našlaičiams globėjų ir t.t. Dar 
daugiau laiko teko pašvęsti, ten
kinant paskirų asmenų pageida
vimus ir teikiant jiems pagalbų, 
kuri buvo tokia įvairi, kiek įvai
rūs yra žmonių rūpesčiai. Tik 
emigracija ir šalpa neįeina į tie
sioginę Valdybos darbo sritį, bet 
ir tai, jei kas į Kr. V-bų kreipė
si ir prašė tarpininkavimo, buvo 
stengtasi žmonėms padėti, šal
pos srityje tenka daugiausiai 
bendradarbiauti su Australijos, 
D. Britanijos ir kitų kraštų lie
tuvių bendruomenėmis, kur 
Bendruomenės dirba ir šalpos 
darbų, nes atskirų šalpos orga
nizacijų ten nėra.

Nemažai teko susidurti ir su 
teisiniais klausimais, teikiant 
tautiečiams teisinių patarimų. 
Per Krašto Valdybų lietuviai ap- 
1 įpinami ir užsienio pasais. La
bui didelės reikšmės faktas yra 
mūsų ir kitų tremtinių išdavoje 
įvykusi evoliucija vokyčių pa
žiūroje į tremtinius. Vokiečiai 
savo metu norėjo tremtinių pro
blemų išspręsti juos asimiliuo
dami tiek kultūriniai tiek eko
nominiai. KV įrodinėjo, kad vo
kiečiai tikrai daugiau laimės, ne
sistengdami tremtinius nutau
tinti, bet. priešingai, palaikyda
mi jų tautines aspiiacijds. Toji 
KV pažiūra yra galutinai vokie
čių akceptuota.

Bendruomenės organizavimas, 
jos konsolidavimas ir stiprini-

švenčių progomis buvo gauta ir 
išdalinta vargo mokyklų vai
kams 2.648 DM ir kitų gėrybių. 
Šiais metais, neturėdama pakan
kamai lėšų, Krašto Valdyba ne
galėjo dažniau vargo mokyklas 
lankyti ir vietoje susipažinti su 
jų darbu. Turint galvoje, kad 
beveik visi vargo mokyklų mo
kytojai yra necenzuoti, būtų 
taip pat ne pro šalį, ruošti var
go mokyklose dėstomų dalykų 
konspektus ir periodiniai siun
tinėti juos mokytojams.

Šiais metais pirmų kartų bu
vo suruošta vargo mokyklų mo
kytojams kursai. Vargo mokyk
las Krašto Valdyba išlaiko iš 
gaunamų tam reikalui aukų. 
Aukų telkime daugiausiai yra 
nusipelniusi Kanados Lietuvių 
Bendruomenė, pirmoje eilėje 
Toronto apylinkė, iš kur ir buvo 
didžiuma aukų gauta ir kur de
dama pastangų suorganizuoti 
pastovų ir planingų vargo mo
kyklų šelpimų. Pajamų gauta ir 
už Krašto Valdybos platinamus 
vargo mokyklos ženklelius. 
Krašto Valdyba deda pastangų, 
kad ir vokiečiai savo įnašų pri
sidėtų prie vargo mokyklų išlai
kymo. •

- (B. d.)

ATSIMINKIM 
VAIKUČIUS

Kalėdų šventės yra džiaugs
mingos ir linksmos, ypač vaiku
čiams, nes Kristaus gimimo die
ną Jo garbei ir atminimui jie 
gauna daug dovanu. Todėl jie

t

BENDRUOBENĖ. 
SOCIALINIAI REIKALAI.
Šiųojrnetu Bendruomenėje įre

gistruota 7.407 
tarpe vaikų iki 
vyrų virš 18 m. 
terų virš 18 m.
Bendruomenės nuostatus ir dva
sią lietuviais yra skaitomi lie
tuvių tautybės asmenys, nežiū
rint kokią jie turėtų pilietybę. 
Minėtame Bendruomenės narių 
skaičiuje Lietuvos piliečių yra 
apie 3.500, likusieji yra Vokie
tijos piliečiai. Yra, žinoma, ir 
tokių, kurie gyvena atokiau nuo 
didesnių mūsų bendruomeninių 
susibūrimų ir todėl jokiai apy
linkei nepriklauso, o su Kr. V-ba 
betarpiai ryšių nepalaiko, nors 
šiaip yra neabejotinai geri lie
tuviai;

Orgafiizuota Bendruomenė yra 
pasiskirsčiusi į 119 apyilinkių ir 
seniūnijų. Tačiau ne visos ir 
apylinkės ar seniūnijos aktyviai 
bendruomeniniame gyv e n i m e 
reiškiasi. Gana gerą vaizdą'apie 
Bendruometiės narių aktyvumą 
duoda ir rinkimų į Krašto Tary
bą duomenys. Iš jos matyti, kad 
rinkimai buvo pravesti 6(> apy
linkėse ir balsavo 2.713 asme
nų, t. y. 76'. turėjusių teisę to
se apylinkėse balsuoti.

Ne taip dar seniai Lietuvių 
Bendruomenė Vokietijoje buvo 
daugumoje stovyklinė Bendruo
menė. Dabar vaizdas iš pagrin
dų pasikeitė. Daugumas stovyk
lų yra likviduota, gyventojai 
perkelti j naujai, statytus na
mus. Kiti patys iš stovyklų išsi
kėlė. Stovyklose šiuo metu gy
vena tik 1.609 lietuviai tremti-’ 
niai. Materialinė mūsų tautiečių 
padėtis, iškėlus juos iš stovyklų 
nepagerėjo. Daugumas mūsų 
tautiečių yfa bedarbiai ir net 
nepajėgūs dirbti. Nedirbantieji 
gyvena iš pašalpų. Tik apie 1-000 
mūsų Bendruomenės narių 
pastovų darbą, iš jų apie 
amerikiečių ir anglų darbo 
pose.

Nežiūrint kasdieninių rūpes
čių, Bendruomenės veikla, ben
drai 
ka=p 
Įima būtų 
veikimas 
apylinkių 
sklandaus 
1 lavinto, 
galima būtų 
presui, jei Krašto Valdybos nft-l ir kultūrinė veikla, arba, kaip vi
riai turėtų galimybės dažniau są tą darbų kompleksą įprasta 
apylinkėse lankytis. Krašto Vai- vadinti, lietuvybės išlaikymas, 
dylia visada tų apsilankymų švietimo srityje yra padaryta 
svarbą suprato ir stengėsi pa- bene viskas, kas Vokietijos Lie
pai galimybes tai daryti, tačiau1 tuvių Bendruomenės sąlygomis 
jos norams ribas nustatydavo buvo galima. Visur, kur yra kiek 
lėšos, nes kelionės yra susijusios 
su gana didelėmis išlaidomis, 
kurias yra sunku padengti.' Tad 
tenka daugiausiai kontaktą pa
laikyti laiškais, aplinkraščiais, 
informacijomis per spaudą ir 
pan.

Daug dėmesio Valdyba skyrė 
mūsų tautiečių socialinės būklės 
pagerinimui. Valdyba informavo 
>r aiškino Bendruųmenei naštos 
išlyginimo (Lastenausg 1 e i c h) 
įstatymo nuostatus, tarpininka- 

. vo paskolų gavimo reikalų Bank 
fuer Vertriebene tinti Geschae- 
digte (Lastenausgleichsbahk), 
dėjo pastangų išrūpinti emi
gruojantiems ar išemigravu
siems karo invalidams iš vokie-

turi
700 

kuo-

paėmus, yra dar gyvesnė, 
kad tokiomis sąlygomis ga- 

tikėtis. Organizacinis 
daug priklauso 
ir 
ir

Tą

mas ir ateityje turi būti vienas^ nekantriai laukia šio džiaugsmo.
Tačiau lietuvių pabėgėlių vai
kučiams Vokietijoje šv. Kalė
dos yra liūdnos, nes jų vargs
tantys tėveliai neturi pinigų net 
pakankamai kasdieninės duonos 
jiems nupirkti, o apie kalėdines 
dovanas nė svajoti negali.

Neseniai lankydamas Vokieti
joje likusius lietuvius, mačiau 
šimtus skurstančių vaikų. Juos

i iš svarbiausių Krašto Valdybos 
užduočių. Savo tikslo, kad ne- 

! būtų nė vieno lietuvio už Bend
ruomenės ribų, Krašto Valdyba 
dar nėra pasiekusi. Iki šiol to 
padaryti negalėjo dėl lėšų sto
kos, bet ateityje reikia rasti tam 
lėšų. Ateinąnčiais metais yra 
numatyta sukviesti Vasario 16 

i gimnazijos patalpose apylinkių! 
•valdybų, seniūnų bei šiaip ben-guosdamas pažadėjau, kad Ka- 
druomenės darbuotojų suvažia- Ičdų Senis jų tikrai nepamirš ir 

i vintas. Toks suvažiavimas būtų šiais metais Kalėdos bus links- 
didelis impulsas visai lietuviš-^ 
kši bendruomeninei veiklai.

nuo
Krašto Valdybos 

artimo bendradar- 
bendradarbiavimą 

padaryti dar tam-

ŠVIETIMAS. VARGO 
MOKYKLOS

Vienas iš Svarbiausiųjų Kraš
to Valdybos darbų yra švietimas

dirbti, 
vargo 
veikia 
moky-

daugiau vaikų, ir kur yra žmo
nių, galinčių mokyklose 
yra įsteigtos ir veikia 
mokyklos. Iš viso dabar 
18 vargo mokyklų su 19 
tojų ir 310. mokinių.

Mokyklos - yra tiesioginėje 
Krašto Valdybos globoje ir prie
žiūroje.'Krašto Valdyba rūpina
si sutelkti lėšas jų išlaikymui ir 
sudaryti visas reikalingas sąly- 
gas jų darbui. Užpirkta ir išda
linta vargo mokykloms naujai 
pasirodžiusių vadovėlių, Pabal
tijo kraštų žemėlapių, skaitymo 
knygų. Per vargo mokyklas iš 
dalies atliekamas ir šalpos dar
bas. Pav., iš Toronto, Kanadoje 
ir iš Free Europe Kalėdų ir kt.

mesnės, kaip praeityje.
Todėl nutariau kreiptis į vi

sus lietuvius vaikučius, ir čia 
gimusius ir iš Europos atvyku- 

: sius, kad kiekvienas paaukotų 
Europoje likusiems broliukams 
ir sesutėms lietuviams, kad ir 
jie gautų dovanėlių Kalėdoms. 
Aukokite pinigais, nes taip ga
lima greičiau persiųsti; už jūsų 
paaukotus pinigus jų tėveliai 
nupirks dovanų, nes Vokietijoje 
krautuvės visko pilnos, reikia tik 

. pinigų turėti. Jų tėveliai nupirk
tas dovanas įteiks jūsų vardu, 
sakydami ;kad tai dovanos iš 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
vaikučių.

Taip pat per jus, mieli vaiku
čiai, kreipiamės į jūsų tėvelius, 
prašydami, kad ir jie, pagal iš
gales, Kalėdų švenčių proga pa
aukotų varge likusių lietuvių 
šalpai. /■ ’ .

BALF

Atsiliepdamas į mūsų pasta- buvo likę neišlyginta, tai p., žal- 
tytą klausimą "Argi tikrai yra kauskų sąskaita, kurios irgi p. 
toki "viešai žinomi” f..LUT",'. 
kuriuos dėstydamas ‘'"Darbinio-1 kaip 
kas” tvirtino, kad T. Šidiškis vi
suomeninius pinigus naudojęs 
savo reikalam, tą klausimą jis, 
tiesa, tiksliai pakartojo, bet, im
damasis į jį atsakyti, tuojau jį 
saviškai perredagavo, kad būtų 
galima bent šį tą pakalbėti. Mat, 
tiesiai atsakyti į klausimą nėra 
kaip ...

Mūsų klausimas buvo, ar tik
rai toki tie vadinamieji viešai 
žinomi faktai. "Darbininkas” 
apie tai vengia kalbėti: nepa
togu ... Jis bėga "už krūmų” ir 
aiškinasi, kad "faktai” tikrai 
esą viešai žincmi, ir dar kartą 
kartoja tas pačias užuominas iš 
Naujienų bei Eltos informacijų, 
užuominas, akivaizdžiai kilusias 
iš to paties šaltinio.

Mes (42 nr.) išdėstėm, koki 
iš tikrųjų yra žinomi faktai. Ir 
jie rodo, kad T. Šidiškis jokiu 
visuomeninių lėšų savo reika
lams' nėra panaudojęs. Tokio 
priekaišto jam nėra padariusi 
nei Kontrolės Komisija, kuri ką 
tik visą atskaitomybę yra pa
tikrinusi, nei pats Vilkas. Mums 
buvo įdomu matyti, ar "Darbi
ninkas” pripažins, kad tą insi
nuaciją, tai yra teigimą, jog T. 
Šidiškis (netgi jis vienas iš vi
sų!) naudojęs visuomenines lė
šas asmeniniams reikalams, de
rėtų atšaukti. Ne, Darbininkas 
dedasi to nepastebėjęs. Jis įro
dinėja, kad jis kažką panašaus 
esąs skaitęs, tai to ir užtenka...

Maža to, "Darbininkas" netgi 
stengiasi sustiprinti tą insinua
ciją, kyšteldamas klausimą, gir
di, ar tai ^'Lietuvos laisvinimo 
reikalamsiiyra išleistos 868 mar
kės, kurių 'atsiskaitymas mini
mas pastarojoje kadaise Vliko 
turėto automobilio naudojimo 
apyskaitoje.

Taip, -kaP Vliko ' automobilis 
naudojamas privačioms kelio
nėms, tai ,tas ir yra privačios 
kelionės. .'"Darbininko" redakci
jos narys p. J. Brazaitis, buvęs 
to automobilio šoferis ilgiau, ne
gu T. Šidiškis, turėtų gerai ži
noti, jogitais atvejais, kai Vliko 
ar VT nariai tuo automobiliu 
pasinaudodavo tokioms kelio
nėms, kurios nebuvo formaliai 
nutartos komandiruotės, pasi
naudojusieji turėdavo atsilygin
ti pagal patiektas apyskaitas ar 
sąskaitas. Mes manome, kad ir 
p. Brazaitis už tokias keliones 
yra su Vliku'atsiskaitęs, ir jei
gu. jam buvo patiektos tokios 
sąskaitos, tai mes visai nesikė
sinsime pavadinti tai išskaitų- 
mis už visuomenės lėšų savo rei
kalams naudojimą. Nes tai yra 
paprasčiausias susisiekimo prie
monės išnuomojimas už nusta
tytą atlyginimą. O gal J. Bra
zaitis už tokias privačias kelio
nes nemokėdavo ?

"Darbininkas” nedrįso paste
bėti, nurodymo, kad pats T. Ši
diškis už jam asmeniškai mo
kėti priklausiusią dabar Vliko nori mokytis .Padėk jiems savo 
posėdyje patvirtintą sumą yra 
savo laiku atsMkaitęs, o kas dar, auka!

faktai?”,'.žalkauskui . niekas neprikiša, 
"visuomenės lėšų naudoji

mo asmeniniams reikalams” 
(apie tokį dalyką nevertėtų nei 
užsiminti, jei iš to nebūtų daro
ma insinuacija kitam, visiškai 
atsiskaičiusiam asmeniui).

"Darbininkiškai” galvoj a n t, 
tai ir Vliko pareigūnams moka
mus atlyginimus būtų galima 
vadinti "visuomeninių lėšų savo 
reikalam” naudojimu, nes gi 
tikrai gaunamos algos niekas 
nenaudoja kitiems reikalams 

,kaip daugiausia savo asmeni
niams ... Pvz., tas pats minė
tasis "Darbininko” redakcijos 
narys savo laiku net į Ameriką 
atvykęs ir VT nario pareigų jau 
neidamas dar gavo dviejų ‘mė
nesių atlyginimą, kurį jis nau
dojo; kaip' jam reikėjo. Ir nie
kas to (viešai žinomo fakto) 
jam neprikiša, kaip kokio išeik
vojimo, nes jis tą avansinį atly
ginimą gavo . Vliko nutarimu, 
turbūt, pagal nustatytas atly
ginimo taisykles. Tik T. Šidiš
kis, išbuvęs pareigose ne ma
žiau, kaip bet kas kitas, nebuvo 
taip palankiai traktuotas: jį iš 
algų lapų išbraukė tučtuojau, 
regis, net atgaline data ...

Taigi, "Darbininkui” yra kas 
atšaukti. Būtent, teigimas, kad 
T. Šidiškis visuomenines lėšas 
asmeniniams reikalams naudo
jęs. Tai netiesa, bet tas pripa
žinimas kaip tik ir įstrigo "Dar
bininkui” anapus lūpų. .

Šią ipsinuaciją prieš asmenį 
"Darbininkas” jšrutuliojo „rem
damasis, anot jo betariant, tau
tininkų spaudos sudaromu įspū
džiu, kad Vlike lėšos naudoja
mos asmeniniams reikalams. O 
tas įspūdis jam susidaręs iš 
"Laisvosios Lietuvos” pavarto
tų po'sakių apie lėšų naudojimą 
"pagal asmeninę ir partinę poli
tiką” ir "kas turi pinigus, tas 
turi ir valdžią”, žinoma, tai yra 
”LL” tiesioginis reikalas aiškin
ti ar neaiškinti, ką -jie turėjo 
galvoje taip sakydami, bet mes 
čia jokiu būdu neįžiūrime teigi
mo, kad Vlike paskiri asmenys 
naudotųsi visuomeninėmis lėšo
mis savo asmeninėms reika
lams. O kad naudojami ar bent 
stengiamasi naudoti tokiems 
reikalams, kaip Bonnos akcija, 
tai yra faktas (URT valdytojas 
daugiausiai išnaudoja kelionpi-i 
nigių • ir net kontrolės komisija 
nurodė, jog sąmata šioj srity 
pereikvota), fr mes tikrai ma
nome, kad toji akcija Lietuvos 
bylai nėra reikalinga, nėra tei
giama akcija, lėšų jai naudoji
mas yra naudojimas vykdyti | 
partinei ar net ir asmeninei ati
tinkamos tarnybos valdytojo po
litikai.
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Laurie C. Battle (kairėj) ir O Clark FisherDemokratų atstovai — Laurie C. Battle (kairėj) ir O Clark Fisher 
(vidury) lankėsi Maskvoje, čia jie drauge su JAV ambasadorium 

Ch. E. Bohlen (dešinėj) atstovybės rūmuose. ;
(vidury) lankėsi Maskvoje, čia jie drauge su JAV ambasadorium

Ch. E. Bohlen (dešinėj) atstovybės rūmuose. /

lllkii tarnautoju reikalai

Buvę tremtiniai, nepamirškite 

likusių niūriose stovyklose savo 

draugų. Bent vieną, kartą me

tuose aukokite jiems vienos die

nos uždarbį! /

rugpjūčio 10 dienos atlei- 
apsaugojimo 
įsakmiai nustato, kad 

atrodo Vliko tarnautojų

Be to Vokietijoje veikia 1951 
.įstatymas, kiekvienas atleidimas privalo 

būti socialiai pateisintas. Atlei
dimas yra socialiai, pateisina
mas, jei darbdavys nurodo, kad 
ir tokias pvz. atleidimo priežas
tis: tarnautojas neatlieka savo 
pareigų, tinginys, nepunktualus 
arba atleidžiamas dėl įmonės ar 
įstaigos struktūriniu pakeitimų, 
pvz., kurio nors skyriaus likvi
dacija. Jei tokių ar panašių at
leidimo priežasčių nėra, atleidi
mas laikomas socialiai nepatei
sinamu ir darbėmys vienos sa
vaitės bėgyje gali skųstis įstai
gos ar įmones Tarybai, arba 3 
savaičių bėgyje darbo teismui.

Vilkas atleido savo tarnauto
jus ne dėl jų netinkamumo, bet 
teisindamasis esą reikalinga per
tvarkyti algų išlaidas ir darbų 
apimti. Jau vien iš šitos motiva- 

i cijos aišku, kad atleidimai pa
našiais pagrindais negali būti 

.... ____ i socialiai pateisina-
dieninis. Normaliai, tokių žygių ^jg « Reižkia ir čia Vliko VT 
įstaigos ar įmonės imaąi vien pasie|gė neteisėtai. Imkime pa- 
likvidacijos ar konkurso atve- ganau moralinę atleidimo pusę, 
jais. Vliko Vyk. Tar. panašaus gavoka "teroras” Naujienas bai- 
dalykai tuo tarpu, berods, dar (j0> pasjtenkinkime kuo kitu ir 
negręsia ir todėl aišku, kad ry- pavadinkime tai "moralės sto- 
šy su atleidimais kilo visokie kojančiu sauvaliavimu”, {domu, 
spėliojimai ir daleidimai. kajp atsilieptų Naujienos ir pats

metų 
dimo 
kuris 
Kaip
reikalas

Spaudoje jau buvo pranešta, 
kad Vliko Vykdomoji Taryba at
leido visus tarnautojus nuo 
gruodžio 1 dienos. Išimtį, be
rods, sudarė vien Vliko pirm, 
sekretorė, kurios atleidimas ne
palietė.

Naujienos (1954. X. 16 d. No. 
244) vadina , tai "paprastu daly
ku”, ir laiko, esą "negražu” apie 
tai net kalbėti. Kaip gi atrodo 
šis reikalas tikrovėje, vertinant 
jį iš teisinės, mioralinės bei so
cialinio teisingumo pusės.

Amžinų 
tama, nėra 

4 ją galima 
I tarnautojų 
| įspėjimu, ar be įspėjimo, tai jau,,, 
kaip sau norite, reikalas ne kas- pi-ipažinti

Mažieji lietuviukai tremtyje

tarnautojų, supran- 
ir bet kurį tarnauto- 
atleisti, tačiau visų 

atleidimas, ar su

spėliojimai ir daleidimai.
V. T., kiek teko patirti, savo1 Vilkas, jei kuris tarnautojas bū- 

nuostatų tarnautojams priimti pasiskundęs Vokietijos darbo 
ir atleisti neturi. Klausimui aiš- teismui. Tarnautojai parodė vie- 
kinti tenka tad pasinaudoti vie-’ n°k ypatingą susivaldymą ir 
tos, t. y. Vokietijos įstatymais, j

Pagal Vokietijos įstatymus 
tarnautojus, vykdančius darbus 
augštesnes rūšies pvz., mokyto
jus, auklėtojus,- tjiip pat preky-' 
biniūs ir techniškus tarnauto
jus galima atleisti vien .metų 
ketvirčiui baigiantis su įspėji- . 
mu prieš 6 savaites.. Reikėtų reikėjo 
pripažinti, kad Vliko tarnauto- ^as ir darbų apimtį , bet ar to

I nieks nesiskundė, nors laimėji- 
' mas būtų buvęs tikras. Iš kitos 
pusės toks tarnautojų draus
mingumas atpalaidoja, atrodo, 
VT nuo bet kurių padorumu

| varžtų ir leidžia jai elgtis, kaip 
i patinka. ■

i;j Daleiskime, kad iš tikro VT 
"pertvarkyti algų islai-

jai priklauso kaip tik šitai kate
gorijai ir todėl jų atleidimas bu
vo galimas ar nuo 1 balandžio, 1 
liepos, 1 spalio, ar 1 sausio, ta
čiau ne nuo gruodžio 1 dienos. 
Reiškia; teisinu požiūriu įvyk
dytas tarnautojų atleidamas 
prieštarauja* Vokietijos įstaty
mams.

/
Didž. Britanijos karalienė motina Elizabetti, atvyko Aplankyti JAV. Ją Baltuose Rūmuose pasi 

tinka prezidentasEisenhow’eris irponia. . k:
, -

kiu atveju būtinai reikia atleis
ti visus tarnautojus. Argi "per- • 
tvarkyti” rejškia likviduotis.

Norima, pvz., sumažinti eta
tus ir išlaidas, atleidžiamas ta
da vienas, du, trys tarnautojai, 
kaip tai vyksta kasdien tūks
tančiuose įvairių įstaigų. Nori
ma pvz., sumažinti algas ir per
kelti nuo- normalių-įstatyminių 
prie individualiu samdos sutar
ties sąlygų. Tąsyk paruošiamos 
tokios sutartys ir siūloma tar
nautojams jas priimti, įspėjant, 
kad priešingu atveju tarnautoją 
teks atleisti. Taip normaliai pa
sielgia kiekvienas socialinio tei
singumo pajautimą turįs darb
davys. Bet VT pasirinktas bū
das iš kurio taško jį bevertin
tume, lieka negirdėtu.

Kaip . gi »tai visa išaiškinti ? 
Ateitis tai parodys. Yra vienok 

tokių nuomonių, kad čia vien 
otiškos gudrybės. Norėta, 
(^atleisti kelis asmenis, bet 

kaltės jiems nesurandoma ir to
dėl atleidimui pritruko pilieti
nės drąsos (Vlikaš -gi iš■ seno 
vykdo visuomenės konsolidaci- • 
ją!). Na, tai atleido visus ir da-i 
bar laisvos -rankos komplektuo-, 
ti personalą iš savųjų-šenųjų-iŠ- 
tikimųjų.Štai koks čia vilkiškai 
gudrus'persitvarkymas !\Jš tikro 
ar gražu apie tai kalbėti?- ’ ' /"A. a.

r


