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Teduodie daugiau jegu...
Lietuvos Konsulo p. Daužvardžio žodis "Dirvos” 40 metų sukak

ties minėjime, 1955 m. spalio 9 d., Clevelande

Pone Pirmininke, Dirvos 
Svečiai ir Bičiuliai!

Neparpastai džiaugiuosi turįs 
progos Dirvos jubiliejuje daly
vauti, Dirvą bei jos leidėjus ir 
rėmėjus sveikinti ir visiems 
jiems linkėti sėkmių tautiniuo- 
se-valstybiniuose darbuose. Tau- 
tinių-valstybinių darbų ir rūpes
čių lietuviams yra daug. Dirvos 
vaidmenį juose labai gražiai ir 
vaizdžiai atvaizdavo p. Olis.

Lietuviškoji dirva reikalinga 
nuolatinio purenimo ir stpirini- 
mo lietuviškais - valstybiniais 
grūdais.

Šitą darbą Dirva dirba nuo 
jos įsteigimo. Jos vyriausias tik
slas visuomet buvo ir dabar yra: 
lietuvių tautiški reikalai ir Lie
tuva. Be šitų reikalų, aišku, bu
vo ir yra ir kiti reikalai. Apie 
juos, tačiau, didelėje šventėje 
netenka kalbėti. Didelėje šven
tėje reikia kalbėti apie pačius 
didžiuosius ir svarbiuosius rei
kalus. Mūsų svarbieji ir didieji 
reikalai dabar yra: lietuvių tau
tos solidarumo išlaikymas ir 
Lietuvai laisvės atgavimas, šito 
siekiant, reikalingas tautinis- 
valstybinis apdairumas ir dar
bas. ,

Mūsų valstybe Lietuva ir 
ketvirtadaliai tautos yra Rusi
jos bolševikų rankose. Jų padė
tis yra panaši povogto-kidnepin- 
to žmogaus padėčiai, kuris te
bėra gyvas, bet nelaisvas, tra
giškoje padėtyje. Tokios padėty
je esantį žmogų giminės gelbsti 
visais galimais būdais: pasiau
kojimu, pinigais ir viskuo kitu, 
be jokių peštynių ir kivirčių.

Lietuva tebėra teisiniai gyva 
— svetimų okupuota valstybė. 
Ją reikia visais galimais būdais 
gelbėti. Jos atstovai užsienyje 
pripažinti ir funkcijonuoja. Jie 
yra teisinė Lietuvos vyriausybės 
ir Lietuvos dalis, kaip pareiškė 
pirm. Gaidžiūnas. Jie yra svar
biausias teisinis veiksnys Lietu
vos byloje. Jie yra ryšys tarpe 
Lietuvos valstybės ir lietuvių 
giminės — lietuvių tautos. Juos, 
visus juos — nuo Diplomatijos 
Šefo iki jauniausio vicekonsulo, 
valstybiškai galvojant ir valsty
bei gero linkint, reikia remti, 
palaikyti ir stiprinti.

Dirva tą daro. Būtų gera ir 
valstybiška, kad ir visi tai dary
tų. Tas Lietuvos bylai ir lietuvių 
solidarumui daug padėtų — lie
tuvius tarptautinėse sferose 
aukštai pastatytų.

štai įvyko Ženevos Konferen
cija. Prieš ją Lietuvos atstovai 
įteikė notas Amerikos, Anglijęs 
ir Prancūzijos vyriausybėms. 
Tas notas reikėjo visiems pa
remti. Daug kas tą padarė. Vyk
sta kita konferencija; Lietuvos 
atstovai, tikriausia, vėl tars žo
dį Lietuvos vardu. Visi lietuviš
ki veiksniai turėtų jį paremti. 
Lietuvos gynimo ir vadovavimo

darbe turėtų būti ne lenktynia
vimas, bet bendras, solidarus — 
valstybinis darbas.

Tų darbų yra daug, štai, kad 
ir Sovietų Sąjungos užsienių rei
kalų ministerio Molotovo ir jo 
"Charlie McCarthy” prieš-lietu- 
viški žygiai ir melai Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamblėjo
je New Yorke. Juos visus reikia 
vieningai atmušti ir agresorius 
bei jų marionetes vieton pasta
tyti.

Molotovas giriasi, kad Suomi
jos Porkala yra sovietų paskuti
nė bazė, kurią jie turėjo sveti
moje valstybėje — o kasgi turi 
bazes Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje? Nepakanka vieną bazę 
Pabaltijy evakuoti — sovietai 
turi evakuoti visas Pabaltijo ba
zes — visas Pabaltijo valstybes.

Sovietai turi išsikraustyti iš 
Lietuvos ir grąžinti Lietuvon 
tremtinius iš Sibiro ir kitų Ru
sijos dalių; Lietuvos piliečiai, 
gyveną Amerikoje ir kitose lais
vose šalyse, grįš Lietuvon be 
Matulio rezoliucijos, kurią jis 
pasiūlė J.T. socialinių-kultūrinių 
reikalų komisijoje. Lietuviai no
ri ir teisę turi būti laisvais žmo
nėmis, ne Rusijos pastumdėliais 

*2r vergais.
Tad, tebūnie ir šis Dirvos ju

biliejus apvainikuotas rededika- 
cija kovai dėl Lietuvos laisvės 
ir laisvo lietuvio; teduodie šis 
jubiliejus Dirvai daugiau jėgų 
ir sekėjų jos kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir lietuvių tautos stipry
bės. Geriausių sėkmių!

AMERIKOS LIETU
VIŲ TAUTININKŲ 
VEIKĖJAI LANKĖSI 

VOKIETIJOJE
Į JAV išvyksta spalio 20 d.
Amerikos lietuvių tautininkų 

veikėjai pp. Biežiai, Bačiūnai, 
Trečiokai, tęsdami savo infor
macinę kelionę po Europą, per 
Italiją bei švencariją, rugsėjo 
pabaigoje atvyko Vokietijon.

Muenchene jie turėjo ilgesnius 
pasikalbėjimus su tenykščiais 
lietuviais; aplankė Amerikos 
Balso bei Laisvosios Europos 
įstaigas ir per radiją Lietuvon 
pasakė atitinkamas kalbas.

Spalio 5 ir 6 dienomis, Reut
lingene, jie turėjo ilgesnius pa
sikalbėjimus su tenykščiais tau
tininkų atstovais bei VLIKo na
riais.

Spalio 7 d. svečiai lankė Vasa
rio 16 lietuvių gimnaziją Huet- 
tenfeldėje, kur susipažino su ak- 
tualesniaisiais jos reikalais, pa
sidžiaugė įdomia programa, at
likta tos gimnazijos mokinių.

Spalio 8 d. rytą svečiai išvyko 
Paryžiun, iš kur numato aplan
kyti dar Londoną ir spalio 20 
d. laivu grižta i JAV.

DIRVAI
Dirvą, sėkmingai išgyvenusią 40 metų ir auginusią sveiką 

tautinį pasėlį, nuoširdžiai sveikinu linkėdamas dar didesnių ir 
vaisingesnių sėkmių.

Sveikinu buvusį ilgametį jos redaktorių K. S. Karpių, ku
ris yra gyvu liudytoju ir pavyzdžiu stiprios energijos, neatlaidaus 
ryžto ir sveikos nuosaikos, stovėjusį avangarde tautinėje veikloje.

Sveikinu dabartinį Dirvos redaktorių Balį Gaidžiūną iš 
širdies linkėdamas jam atsakingose pareigose nepalužtamos ener
gijos, drąsos eiti nutęstu keliu bei jungti jėgas mūsų lietuviš
kiems uždaviniams ir kovai už Lietuvos laisvinimą.

Ilgiausių metų.
Dr. Steponas Biežis,

A.L.T. Sąjungos pirmininkas

Per pasikalbėjimus su Vokie
tijos lietuviais ar jo organizaci
jomis svečiai parodė didelį su
pratimą bei jautrumą bendrie
siems lietuviškiems reikalams ir 
gausiai sušelpė visą eilę čia varg
stančių tautiečių.

Kartu su minimais svečiais 
vyko ir ponia I. Dilienė iš New 
Jersey.

TREMTYJE MIRĖ 
PRANAS GELAŽIUS

Nesenai buvo gauta liūdna ži
nia, kad Rusijos baisioj tremty
je mirė buvęs Biržų apskrities 
veterinarijos gydytojas ir ilga
metis Biržų apskrities tautinin
kų pirminipkas.

Velionis pirmosios okupacijos 
metais — 1940 m. buvo suimtas, 
kalintas, Panevėžio, vėliau Lu- 
kiškio kalėjimuose ir iš čia buvo 
išgabentas į Rusiją.

Pranas Gelažius, taurus vyras 
ir gabus organizatorius, buvo 
gimęs 1900 metais Joniškyje. 
Buvo baigęs Šiaulių gimnazijos 
antrąją laidą ir Kauno universi
teto veterinarijos fakulteto pir
mąją laidą.

Pranešdami šią liūdną žinią, 
visiems, kuriems tik teko su ve- 
lioniumi dirbti, siunčiame į to
limąją šiaurę, palaužusį taurų 
lietuvi, didelio gaileščio ir atsi- 
sveikiniiiiv žodžius: sugrįžk į 
Tėvų žemę nors amžinam poil
siui ...

NOTA BRITŲ 
VYRIAUSYBEI

Spalio mėn. 27 d. Ženevoje 
prasidės • keturių didžiųjų vals
tybių užsienių reikalų ministe- 
rių konefrencija.

Svarbiausi klausimai, kurie 
žada būti svarstomi šioje kon
ferencijoje, yra Europos saugu
mo pakto sudarymas ir Vakarų 
bei Rytų Vokietijos suvieniji
mas. Abiejų šių klausimų riši
mas gali gyvai paliesti ir Lietu
vos, kaipo artimiausios Rytų Vo
kietijos kaimynės, interesus.

Tenka patirti, kad ryšium su 
minėta konferencija, Lietuvos 
Ministeris Bronius K. Balutis, 
šiomis dienomis įteikė atitinka
mą notą Britų vyriausybei.

Vakarų Vokietijos kancleriui Konradui Adenaueriui susirgus, 
valstybiniais reikalais rūpinasi jo artimieji bendradarbiai. Greta 
vicekancleris Bluecher. Apačioj, iš kairės: šiaurės Reino — Vest
falijos min. pirmininkas Kari Amold, užsienių reikalų ministeris 
Heinrich von Brentano ir ekonominių reikalų tarėjas Ludwig 

Erhardt.

DIRVOS 
TALKA

Dirvos skaitytojų šeima, ku
rie atsimena savo laikraštį su
kaktuvių proga, didėja, štai tie 
rėmėjai:
M. Mažeika, St. Joseph .,..$2.00 
A. Garolis, Portland   2.00 
J. Tumas, Chicago ........... 2.00
V. Janulaitis, Chicago .... 5.00
J. Eigelis, Chicago ........... 5.00
J. Kairiūkštis, Worcester 1.00
K. Musteikis, Chicago...... 2.00
J. Puzinas, Philadelphia .... 2.00 
Ant. Stankevičius,

Waterbury ..’...............  5.00
A. Griauzdė, Nashua ....... 1.00
T. Papartis, Chicago ....... 2.00
J. Škėma, Newark ........... 5.00
T. Palionis, Milwaukee....... 5.00
W. Žiogas, Allentown ....... 5.00
M. Karaša, Baltimore....... 2.00
V. Klimaitis, Cleveland .... 5.00 
Pr. Lapienė, Stony Brook 25.00 
P. Adomaitis, Horest Hills 2.00 
E. Lileikaitė, Brockton .... 2.00 
A. Šimkūnas, Cleveland .... 5.00

Stalinas dalina Lietuvą...
Per Amerikos Balsą tuo 

reikalu kalbėjo prof. dr. Do
mas Krivickas, dalyvavęs Lie
tuvos-Sovietų Sąjungos tar- 
pusaviškos pagalbos pakto su
daryme. čia duodamt tos kal
bos santrauką. Red.
Ždano va s, vienas iš 

stambiausių bolševikų šulų jau 
1936 metais buvo pareiškęs, kad 
reikia Raudonosios Armijos pa
galba prakirsti langą į Baltijos 
jūrą ir tada pasižiūrėti kas yra 
teisus. Kilusį dėl to susijaudini
mą sovietai tuoj griebėsi atitai
syti. Tačiau Sovietai tik laukė 
progos šiam planui realizuoti. 
Jie laukė antrojo pasaulinio ka
ro, nes jis, anot Stalino, turėsiąs 
išplėsti komunistinį valdymą.

Šia savo svajonę Stalinas vie
šai pareiškė 1939 metais Kom
partijos suvažiavime. Anot Mo
lotovo, Hitleris greit supratęs 
Stalino pareiškimo prasmę. Ne
praėjo ir keli mėnesiai, kai šie 
abu diktatoriai susitarė pasida
linti kaimyninius kraštus.

šių dviejų diktatorių derybo
se Lietuva tapo varžybų objek
tu, kurio godžiai norėjo ir Sta
linas ir Hitleris. Nors pradžioje

J. Naujokaitis, Cleveland 5.00
R. Liormanas, Phila..........  5.00
S. Paulauskas, M. D.,

Greenview  .................  4.00
V. Nagienė, Willoughby .... 2.00 
Leimons Cafe, Cleveland 5.00 
Tautinis Akademinis

Sambūris, Cleveland 10.00 
Sofija Oželienė, Monteno .... 2.00 
A. Drevinskas, Canada .... 5.00
J. Bivainis, Chicago........ 2.00
K. Daugvydas, Detroit .... 5.00 
J. Laskausksa,

New Philadelphia....... 5.00
Visiems aukotojams nuoširdus 

ačiū.

Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos tretysis komitetas, 
kuriame svarstomi socialiniai,

laimėjo Hitleris, ir Lietuva tapo 
priskirta vokiečių įtakos zonai, 
tačiau už mėnesio Hitleris, Sta
linui pasiūlius, išmainė Lietuvą 
į Lenkijos dalį, kuri pradžioje 
buvo atitekusi Sovietų Sąjungai.

1939 metų rugsėjo 1 dieną 
Hitleris, vykdydamas su Stali
nu sutartą planą, užpuolė Len
kiją. Netrukus, rugsėjo 17 dieną 
ir raudonoji armija pradėjo sa
vo žygį prieš Lenkiją. Po kele
tas dienų Sovietų armijos dali
niai užėmė Vilnių ir atsidūrė 
prie buvusios Lietuvos-Lenkijos 
demarkacijos linijos. Raudono
sios armijos atsiradimas Lietu
vos pašonėje nežadėjo Lietuvai 
nieko gero. Ir Lietuva tuoj pa
juto šio naujojo kaimyno užma
čias.

Rugsėjo 26 dieną Sovietų Są
jungos užsienių komisaras Mo
lotovas pasikvietė Lietuvos at
stovą Dr. Vladą Natkevičių į 
Kremlių. Akivaizdoje naujai su
sidariusios politinės padėties ir 
ypač kad Sovietų Sąjunga ir 
Lietuva pasidarė besirubežiuo- 
jančiomis valstybėmis, Moloto
vas pareiškė, kad esą reikalinga 
pertvarkyti Lietuvos-Sovietų Są
jungos santykius naujais pagrin
dais, ir pakvietė Lietuvos užsie
nių reikalų ministrą atvykti tuo 
reikalu į Maskvą. Pasiteiravus 
papildomai apiie šios kelionės 
tikslą, tuometinis Sovietų Są
jungos atstovas Lietuvai, Pozd- 
niakovas, paaiškino, kad Mask
voje būsią svarstoma Vilniaus 
krašto perdavimas Lietuvai, tar
pusavio pagalbos pakto sudary
mas ir dar kai kas.

Lietuva Sovietų Sąjungos 
kvietimą priėmė ir Lietuvos de
legacija, vadovaujama užsienių 
reikalų ministro Urbšio .spalio 
2 dieną išvyko į Maskvą. Tą patį 
vakarą Lietuvos delegacija bu
vo priimta Kremliuje Stalino ir 
Molotovo. Anot jųjų, nauja po
litinė situacija gręsianti Lietu
vos saugumui ir nepriklausomy
bei. Sovietų Sąjunga norinti iš
laikyti taiką ir Lietuvos nepri
klausomybę. Tam tikslui Stali
nas pasiūlė sudaryti tris sutar
tis: sutartį dėl Vilniaus miesto 
ir krašto perdavimo Lietuvai; 
tarpusavio pagalbos sutartį; ir 
sutartį dėl dalies Littuvos teri
torijos — šakių apskrities, da
lies Vilkaviškio ir Marijampo
lės apskričių — perleidimo Vo
kietijai. _

Nors jau ir prieš tai buvo 
gandų, kad Stalinas su Hitleriu

yra susitarę pasidalinti kaimy
ninius kraštus, tačiau toks atvi
ras Stalino pareiškimas, ypač 
kiek tai liečia reikalavimą Lie
tuvos dalį perleisti Vokietijai, 
pribloškė Lietuvos delegaciją. 
Susijaudinęs Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris pareiškė savo 
nusistebėjimą ir protestą. Tačiau 
Stalinas paaiškino, kad tas rei
kalas jau esąs sutartas su Vo
kietija.

Sovietai reikalavo įsileisti į 
Lietuvą 50.000 sovietų karių ir 
juos patalpinti svarbiausiose 
strateginėse vietose.

Išklausęs Stalino ir Molotovo 
pareiškimų, Lietuvos užsienių 
reikalų ministras pareiškė, kad 
jis nesąs vyriausybės įgaliotas 
sudaryti tokios rūšies susitari
mus ir kad todėl turįs grįžti 
Kaunan ir gauti naujas vyriau
sybės instrukcijas.

Spalio 4 dieną Urbšys grįžo 
Kaunan. Tuo pat laiku Moloto
vas tarėsi su vokiečiais kokia 
procedūros tvarka dalis Lietu
vos turėtų būti perleista Vokie
tijai. Spalio 2 dieną Molotovas 
pasikvietė Vokietijos ambasado-] 
rių Maskvoje ir išdėstė jam savo 
pasiūlymą: Sovietų Sąjunga per-' 
leisianti Lietuvai Vilnių ir apy
linkes, o tuo pat laiku Lietuva 
turinti sudaryti sutartį apie da
lies Lietuvos teritorijos perlei
dimą Vokietijai. Tačiau Vokie
tijos ambasadorius tuojau pat 
suprato šio pasiūlymo prasmę. 
Molotovo pasiūlymas sudarytų 
Vokietijai nepatogumų, nes pa
saulio akyse Vokietija būtų 
parodyta kaip "plėšikė” Lie
kė” Lietuvos teritorijos, o 
Sovietų Sąjunga figūruotu kaip 
dovanotoja. Todėl ambasadorius 
Šulenburgas siūlė, kad būtų ge
riau jeigu Sovietų Sąjunga už 
Vilnių gautų perleisimą Vokie
tijai teritoriją ir vėliau ją per
leistų Vokietijai.

Spalio 8 dieną Molotovas raš
tu pareiškė Vokietijos ambasa
doriui, kad Sovietų Sąjunga ne
okupuos pažadėtos Vokietijai 
perleisti teritorijos dalies ir kad 
Sovietų Sąjunga paliekanti Vo
kietijai teisę nustatyti datą ir 
būdą šiai teritorijai perleisti.

Vis stengiasi pagriebti...
Mūsų J. Tautų korespondentės

S. N ar keli Onai t ės pranešimas

humanitariniai ir kultūriniai rei
kalai, šiuo metu bus bene di
džiausiame lietuvių susidomėji
mo centre. Jo darbai domina ne 
tik todėl, kad jame sovietinėje 
delegacijoje dalyvauja Juozas 
Matulis, bet juo labiau, kad te
nai svarstomi ir tokie klausimai, 
kurie tiesioginiai liečia visus lie
tuvius ar nemažą jų dalį.

Pereitojo pirmadienio, spalio 
10 d., nutarimas lietė Europoje 
esančių lietuvių tremtinių liki
mą. Diskusijos dėl JT žinioje 
veikiančiančio Pabėgėlių Komi
sariato veiklos prasidėjo spalio 
4 d. Ir jos užbaigtos JT narių 
didžiumos priimta rezoliucija, 
kuri iš naujo kreipiasi į paski
ras valstybes, kviečiant sutelkti 
lėšų, kurios įgalintų Pabėgėlių 
Komisarą ir toliau siekti pabė- 
, '’į» probįemos išsprendimo re
patriacijos, perkeldinimo ir įkur
dinimo būdu. Tuo pačiu buvo at
mestas sovietinio bloko siūlymas 
iš naujo kviesti pabėgėlius sa
vanoriškai grįžti į savo kilmės 
kraštus ir sudaryti sąlygas ”į 
tėvynę grįžimo aiškinamajai ak
cijai” pabėgėlių gyvenamose 
vietose bei uždrausti "propagan
dą” prieš jų kilmės kraštus.

Sovietų rezoliuciją komitete 
pristatė Juozas Matulis, palydė
damas ją netrumpa kalba apie 
tai, kad Pabėgėlių Komisaras 
nukrypęs savo direktyvų ir ne
vykdąs repatriacijos ir užsiimąs 
tik perkeldinimu ir įkurdinimu 
išvietintųjų asmenų ir pabėgėlių. 
Jis, svarbiausia, kaltino Komi
sarą, kad jis nesilaikąs 1946 m. 
priimtosios JT rezoliucijos, ku
rioje, anot Matulio, buvo kalba
ma, kad išvietintieji ir pabėgė
liai turi būti repatrijuoti. Apgai
lestaudamas padėtį, Matulis tvir
tino, kad šiuo metu būtų pats 
laikas, kad JT sugrįžtų prie sa
vo ankstyvesnių nutarimų vyk
dymo ir nutartų tą repatriaciją 
paspartinti. Jis išminėjo ir pa
staruoju metu sovietijoje pa
skelbtąsias amnestijas vadina
miems nacių kolaborantams ir 
kt. veikusiems-prieš tarybinę sa
vo kraštų vyriausybę, o taipgi 
nurodė, kad esąs įkurtas komi
tetas ir rūpinasi tokių žmonių 
grąžinimu į tėvynę.

Paskui Matulį tą patį kartojo 
ir kiti keturi sovietinio bloko 
nariai — Lenkija, Ukraina, če- 

(Perkelt* i 8 puri)

VISAM PASAULY
• Prancūzijos karinės jėgos Šiaurės Afrikoje jau siekia 

virš 300,000 karių. Bet ir prie tokios apsaugos arabai nerimsta.
• Buv. Argentinos prezidentas Peronas, dabar esąs Parag

vajuj, Argentinos vyriausybei reikalaujant internuotas. Interna
vimui parinkta viena iš gražiausiųjų Paragvajaus vietovių.

• Lenkų arkivyskupas Gawlina, kuris Vatikano yra pa
skirtas rūpintis pabėgėlių dvasiniais reikalais, keliauja po Ame
riką oficialiai lankydamas lenkų kolonijas.

• 371,000 europiečių, pranešimu iš Ženevos, per paskutinius 
44 mėnesius paliko Europą ir įsikūrė užjūriuose. Daugiausia iške
liavo iš Vokietijos ir Italijos.

• Naujosios Anglijos valstybes — Connecticut, Mass., R. 
Island, New York ir New Jersey vėl palietė žiaurūs potvyniai. 
Daugiausia nukentėjusių Conn. valstybėje.
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DIRVA i*fku KAS ir KUR
Lithuanian Weekly, published by 

American Lithuanian Presą A Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 8, Ohio.

Telephone: HEnderson 1.4344. 
lasued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered aB Second-Class matter 

December 6th. 1918, at Cleveland 
audėt the act of March 8. 1879.

Suhacription per year in advanco: 
h> the United Statės — 16.00 in Ca- 
nads - ■ 16.60. e1sewher» — 48.60.

Single eopy — 10 cente.

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

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
{registruota kaip antros klasės 

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

tymų.
Prenumerata metame iš anksto 

Jungt. Amerikos Valstybėse 86.00. 
Kanadoje — 86.60, kitur — 86.60.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Šią savaitę...
Balys Gaidžiūnas

• J. Račiūnas, S. Biežiai, A. S. 
Trečiokai ir p. Dylienė, paviešė
ję Paryžiuje, spalio mėn. 11 d. 
išvyko į Angliją.
• Goettingeno universitete, Vo
kietijoje, valstybinius medicinos 
egzaminus labai geru pažymiu 
išlaikė Aleksandra šilinytė.
• Margutis, leidžiamas Chicago
je, kitame numeryje skelbsiąs 
kun. M. Krupavičiaus raštą, 
įteiktą komunistams pirmojoj 
okupacijoj. Jame siūlyta bendra
darbiavimas.
• Sueina lygiai 100 metų nuo 
Adomo Mickevičiaus mirties. Ta 
diena — lapkričio mėn. 26.

Pagelbos Komitetas, kuriam la
bai energingai vadovauja švei- 
carietis B. Thoma. Išbuvusi 
Šveicarijoje tris mėnesius, pir
moji vaikų grupė spalio mėn. 
antroje pusėje grįžta atgal į Vo
kietiją. Likusieji vaikai grįš lap
kričio mėn. antroje pusėje. Vai
kai savo atostogomis labai pa
tenkinti.
• Ieškoma Marija Varankytė-Le- 
vesauskienė, duktė Tomo, gyve-

nusi Minesville. Pranešti Dirvos r 
redakcijai.
• Chicagos Lietuvių Jaunimo 
Teatras stato T. Guthkės 3 v. 
vaidinimą "Kalvio sūnus”. Reži
suoja akt. Alfas Brinką. Be jau-’ 
nųjų šio teatro vaidintojų, pa
statyme dalyvauja aktoriai V. 
Balutis ir J. Raudonis. Dekora
cijas piešia Chicagos Universite
to dailės meno stnd. Jurgis šap- 
kus. Spektaklio šviesų techni
kas — Stasys Gasiūnas. Vaidini
mas bus š. m. lapkričio 6 d. (sek
madienį) 4 vai. p. p. Kelly High 
School salėje.

Geriausi sveikinimai mūsų draugams ir 
rėmėjams švenčių sukakties proga

CHICKEN DELIGHT

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon, Ru
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

ATIDARYTA KIEKVIENĄ DIENĄ
PUIKIAUSIA VIETA 

LAISVAS PRISTATYMAS
Specialus patarnavimas klubams ir grupėms 

PRITYRĘ SAVAM BIZNYJE 
3987 LEE RD. Near HARVARD 
3090 MAYFIELD ROAD

Parking in Rear

WA 1-0377
ER 1-2660

•
Po Ženevos konferencijos, vi

sokioms komunistų delegacijoms 
iš anapus geležinės uždangos, 
plačiai atsidarė durys. Nesenai 
per JAV kraštą pravažiavo ta
riamieji ūkininkai, dabar keliau
ja tariamieji statybininkai, štai 
lankosi tariamieji žurnalistai. O 
už savaitės kitos vėl atsiras ki
ti ir vėl taip šypsosis, kaip iš 
Maskvos įsakyta, kad tik ameri
kiečių budrumą užmigdytų ir 
paskiau, gerai progai atėjus, tą 
patį amerikietį už kaklo pagrieb
tų.

Tuos visus keliauninkus, Mas
kvos laiminamus, reikia vadinti 
tikraisiais vardais. Į čia, pir
miausia, keliauja ne ūkininkai, 
s t a t ybininkai, laikraštininkai, 
bet atkaklūs komunistų vadai, 
kurie išvykdami iš Maskvos turi 
viską taip daryti, kaip jiems įsa
kyta. Kad kiekviena tokia ke
liaujanti grupė nenukryptų nuo 
”tiesaus” kelio, prie jos prijun
giami ir tokie, kurie turi prie
monių suabejojantį sutvarkyti.

Tokios kmounistinės delegaci
jos, po Ženevos konferencijos, 
rie tik į JAV pasipylė. Jos ke
liauja po įvairius Europos kraš
tus, nori keliauti Afrikon, nori 
keliauti visur, kur tik prasiveria 
durys, kur tik reikia pasėti nau
ją Maskvos sugalvotą mintį, kad 
dabar komunistai kitokie.

Atsimenam gerai, kad Mask
va ilgą laiką pasaulį bandė jėga 
įbauginti, Visaip norėjo Vakarų 
Vokietijos ginklavimąsi niekais 
paversti. Ir kada įsitikino, kad 
gąsdinimų jau niekas nebebijo, 
staiga pradėjo rodyti šypseną ir 
įtikinti, kad jie pasidarė kitokie.

Su dideliu rūpesčiu tenka žiū
rėti į visus tuos didelius ir ma
žus, galingus ir eilinius ameri
kiečius, kurie toje komunistų su
režisuotoje šypsenoje nori įžiū
rėti tiesą. Už tą lengvapėdišku
mą dar teks skaudžiai apmokėti.

Mums, komunizmo aukoms, 
šiuos naujus Maskvos manevrus 
reikia, kiek tik įmanoma, kelti 
viešumon, parodyti jų tikruosius 
tikslus, vėl atkreipti dėmesį, kad 
milijonai tebelaikomi kiečiausioj 
vergijoj, o su tais vergų kankin
tojais broliaujamasi. Mūsų skel
biamos tiesos šūkis yra: laisvė 
visiems pavergtiesiams, o tik ta
da draugystė.

Kitokiu keliu einant laisvei nė 
kiek nepasitarnaujama. Tuo ki
tu keliu einant tik stiprinama 
sukurta vergų valstybė, kad vė
liau ji galėtų savo valdžią iš
plėsti ir laisvuosius pavergti.

•
Mes esame klausiami, ar Dir

vos sukaktuvių minėjimui pra
ėjus, dar galima prisijungti su
kaktuvine parama ir talka.

Tik taip. Mes pasiryžę skelbtą 
Dirvos talką vykdyti iki šių metų 
pabaigos. Kaip Pranė Lapienė, 
iš Stony Brook šiame Dirvos nu
meryje, sveikinimų skyriuje sa
ko, šie visi metai skiriami Dir
vai. Ir mes būsime labai dėkingi, 
jei pavėlavusieji į mūsų kvieti
mą dar atsilieps^ padės sustip
rinti Dirvą ir ją plačiau paskleis
ti.

• Spalio mėn. 1 d. ir 2 d. Vasa
rio 16 Gimnazijos rūmuose įvy
ko pirmas Vokietijos Rajono 
Skautų Brolijos suvažiavimas. 
Suvažiavusius svečius priglaudė 
šie savi lietuvių Bendruomenės 
namai, kurių pastogėje yra įsi
kūręs ir didžiausias Vokietijoje 
skautų vienetas, AUŠROS Tun
tas.

Suvažiavime dalyvavo skauti
ninkai, skautai vyčiai ir atskirų 
vienetų vadovai. Atvyko 24 žmo
nės, jų tarpe Rajono vadas sktn. 
Giedraitis ir seserijos vadeivė 
psktn. Aldona Gasnerienė bei 
pasveikęs ir vėl aktyviai veikiąs 
lietuvių Bendruomenėje Vokie
tijos Rajono skautų kapelionas 
kun. V. šarka.

J. Kamienski
JANIQUE TRADING CO.
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.) 

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street West, Toronto, Ont. 
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje. 

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

1162 Broadvvay Avė., Buffalo 12, N. Y.
Telef.: FI 1272

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III. 
Telef.: BRunswick 8-6780

Visus mokesčiu* ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte jau nieko nemoka.

Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
Visas siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

kiekvienų dienų nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

Sveikinam sukakties proga mūsų draugus ir rėmėjus

MORSE SIGNAL DEVICES

6707 Carnegie Avenue EN 1-1050

Sveikinam sukakties proga mūsų draugus ir rėmėjus

ZEHMAN-WOLF 
CONSTRUCTION CO

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

i Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
Šeštad. tik nuo 1-8 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
4455 S. Califernia Avė.

Chicago 32, III.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus. 
Šaukite — YA. 7-7381 

Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus.

Tel? offic'o ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Norvest Medical Center
2336 West Chicago Avė 

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

antrad., ketvirtad., penktad.,
10 ryto — 1 p. P- trečiadieniaia

19—4 p p. šeštadieniais.

2,000 mažyčių tremtinių lau
kia tavo aukos. Ar jau paauko
jai?

BALSUOK UŽ

George Zimmerman
CANDIDATE FOR

J U D G E
OF THE MUNICIPAL COURT

TURI PUIKIAUSIĄ PASIRUOŠIMĄ GERAI 
ATLIKTI TEISĖJO PAREIGAS

Išrinkit GEORGE ZIMMERMAN teisėju

RINKIMAI ANTRADIENĮ,

LAPKRIČIO MĖN. 8 D., 1955
6 metų darbo pradžia sausio mėn. 4 d., 1956 m.

• Naujai išrinkta PLB Vokieti
jos Krašto Valdyba pasiskirstė 
pareigomis: valdybos pirminin
kas Pr. Zunde, vicepirmininkas 
E. Simonaitis, sekretorius kun. 
J. Aviža, iždininkas J. Glemža ir 
narys I. Apyrubis.
• šiuo metu Šveicarijoje atosto
gauja apie 70 lietuvių vaikų iš 
Vokietijos. Vaikai apgyvendinti i 
šveicarų šeimose. Vaikus į Švei-Į 
cariją atgabeno ir jiems globė-( 
jus parūpino šveicarų-Lietuvių

PROPOSED LAW
To Increase Unemployment Initiative Petition

YES

greit, lengvai ir taip s-k-a-n-u! 
”FLAME COOK.ING” 
su matchless gaso plyta
Greit? Nieko nėra greičiau; kaip su greita matoma gaso 
ugnim. Ir tiktai su gasu jūs gaunate lygiai tokių 
žilumų, kokios norite... 1001 šilumos vietoj tiktai 
3, 5 ar 7. Nėra ko stebėtis, kad modernios moterys 
naudoja liepsnos virimų. Ir nėra ko stebėtis, kad 
modernios moterys nori modernų Matchless Gaso Plytų su 
automatiniu apšvietimu ir automatiniu liepsnos virimu.

Jūs galite turėti Matchless Gaso Plytų jūsų virtuvėj BE 
JMOKĖJIMO — 36 MĖNESIAMS IŠSIMOKĖTI. .. ir 
mokėkite kas mėnesį s6 savo gaso sąskaita.
SKUBINKIT! ĮSTOKIT ŠIANDIEN! DOVANOS VERTOS 

$23,800
Flame Cooking Matchless gaso plytų 
konkursas spalio 9, lapkričio 19. 463 do
vanas galit laimėti! Didžioji dovana: 1956 
Buick Century jūsų pasirinkimas sti
liaus ... ir’ dar 10 dienų atostogos Ber- 
mudoj ar ... 85,000 pinigais.

Balsuokite NE prieš Bedarbių Pašalpos 
Pakėlimų Lapkričio 8, nes —
• tas viskam pakels kainas $47,000,000 per 

metus;
• tas sutrauks tinginius ir apsileidėlius į 

Ohio.

CUYAHOCA COUNTRY D1VISION
OHIO INFGRMATION COMMITTEE 

604 Hanna Building. Paul Brokaw, Sftcretary

/ © © ® e \

Remiama šių gasinių pečių dirbtuvių: 
Caloric • .Chambers • Dixie-Armaid • 
Florence • Grand-Sunray • Hardwick • 
Kenmore • Magic Chef • Maytag • 
Morge • RCA Estate • Roper • Tappan 
• Universal • ir

THE EAST OHIO GAS
SEE YOUR OAS APPLIANCE DEALER

Watch "Dr. Hudson’s Secret Journal” every Frlday evenlng 
at 8:00 on stctlon W£WS

Žiūrėkite "Dr. Hudson’s Secret Journal” kiekvieną penktadienio vakarų 
8 vai. per stotį WEWS

RESIDENTIAL—COMMERCIAL

13484 Cedar Road FA 1-5163

Sveikinimai ir linkėjimai sukakčių proga

ALLIED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

R. P. Herschman Prop.
ROTO—ROOTER SERVICE

WEST SIDE EAST SIDE
12910 Detroit Avė. 12824 Superior Avė.
BO 2-4500 MU 1-7722

.r

Sveikinimai ir linkėjimai sukakčių proga

KNICKERBOCKER 3-HOUR 
LAUNDRY & DRY CLEANING CO.

Earl Broff Prop,
9707 Euclid Avenue GA 1-7100

Geriausi sveikinimai sukakties proga

SUPERIOR REALTY CO

10311 Superior Avenue CE 1-0304

SAM ROSENBLUM, REALTOR

Geriausi sveikinimai sukakties proga

GENERAL TITLE & TRUST CO.

SPECIALIZING
F. H. A. Mortgagcs

340 Leader Bldg. PR 1-3525

Sveikinimai ir linkėjimai mūšy draugams ir rėmėjams

GILLETT CANDY & TOBACCO
COMPANY

10210 Superior Avenue. GA 1-2870
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DIRVOS PASKIRTIS ATLIEKAMA
Dirvos 40 m. gyvavimo sukakties proga K. S. Karpius

nušviečiančiu kelius vedančius į 
Laisvos Nepriklausomos Lietu
vos sodybas.

To Dirvai nuoširdžiai linki
Chicagos L.T.A. Sambūris

(Tęsinys iš Dirvos 40 nr.)
Šv. Jurgio parapijos kovos
Lietuvių katalikų kovos su 

šios parapijos klebonais ėjo iš 
pat ankstyvų kolonijos dienų. 
Dirvos gyvavimo metu parapi
jiečiai pernešė atkaklias kovas 
su klebonu kun. Halaburda. Kai 
jo vieton buvo atkeltas klebonu 
kun. Vilkutaitis, ir pastatyta 
nauja Šv. Jurgio bažnyčia, para
pijiečių dalis rado reikalo pra
dėti kovą ir su nauju klebonu.

Tose kovose reikėjo mokėti 
laviruoti. Reikia pasakyti, kad 
pasekmėje tų kovų, daugumą 
buvusių jų veikėjų ir Dirvos 
priešų, padariau Dirvos drau
gais ir kovotojais už Dirvą prieš 
kleboną. Klebono šalininkais pa
silikę parapijiečiai taip-pat dau
gumoje pasidarė Dirvos bičiu
liais, išskyrus grupę, labai siau
rai galvojančių parapijiečių.

Nebuvo Dirvai prasmės remti 
prieš kleboną kovojančių para
pijiečių jų išskaičiavimuose, nes 
dauguma klebono šalininkų, ne
kovingų parapijiečių, buvo Dir
vos skaitytojai, geri katalikai. 
Parėmiau tik tuo atveju kovo
jančius prieš kleboną, kai jie 
reikalavo parapijos mokykloje 
savo vaikams lietuviškų pamo
kų, o klebonas, vykdė vyskupijos 
politiką, kad parapijos yra tik 
katalikų, bet ne tautinių grupių 
įstaigos. Klebonas dar jauniems, 
šeimas auginantiems ateiviams 
pradėjo kalbėti: "Jūs, seniai, iš- 
mirsit, jūsų vaikams lietuviškos 
kalbos nereikės, tat kam čia 
kviesti lietuviškai mokančias 
mokytojas-seseles ir kam čia tų 
lietuviškų pamokų”.

Toks jo galvojimas įtužino 
prieš jį ir gerus, rimtus parapi
jiečius. Ir kitokiais sumetimais 
su klebonu kovojančius, kurie 
augindami jaunus vaikus norėjo, 
kad parapijos mokykloje jiems 
būtų skiepijama lietuviška dva
sia. Tie žmonės prieš 30 metų 
dar nebuvo seni, o klebonas juos 
seniais vadino, nuskirdamas 
tuoi išmirti...

Klebonas Vilkutaitis, kūdikiu 
atvežtas į Clevelandą, čia ame
rikoniškai išauklėtas, kitaip gal
voti ir nemokėjo. Kai 1929 me
tais parapija skilo po muštynių 
bažnyčioje, atskilėliai įkūrė nau
ją parapiją.

Toliau i parapijiečių kovas su 
klebonu Dirva nesikišo. Jei pra
šė ar vienos ar antros parapijos 
komitetai ir jų draugijos, vei
kiančios parapijų naudai, įdėti 
jų pranešimus, abiejų lygiai dė
davau.

Prie šv. Jurgio parapijos šlie
josi privačiai leidžiamas kata
likiškas laikraštis, pasidaręs sa
ve lyg organu. Kiek žinoma, kle
bonas to laikraščio nefinansavo 
nerėmė, ir nors tas laikraštis sa
vinos! privilegiją atstovauti ka
talikiškų draugijų veikimą, kai 
kurių tų draugijų veikėjai vis
tiek apie savo veiklą norėjo ma
tyti parašytą Dirvoje,

Veiklon {traukdavom ir 
Vilkutaitį

Kleboną kun. Vilkutaitį se
niau jtraukdavom j bendrus mū
sų kolonijos lietuviškus darbus, 
kaip Lietuvos Laisvės paskolos 
kėlimas po I pasaulinio karo, 
protesto mitingai prieš lenkus 
ir t.t. Jis gausiai parėmė Lietu
vių Kultūrinį Darželi statymo 
metu dalyvavo oficialiose ati
darymo iškilmėse. Antro karo 
metu, bendrai ikūrėm komitetą 
rūbams rinkti ir parapijos mo
kyklos patalpose buvo diždiau- 
sias rūbų surinkimo ir pakavi
mo punktas.

Jo priešininkų neapykanta, 
kurią jie dažnai ir viešai paro
dydavo, ji palengva izoliavo nuo 
viešo pasirodymo ir dalyvavimo. 
Iš dalies jo senatvė ir savotiškas 
būdas padarė jį nepopuliariu 
savo žmonių tarpe.

Jis jau nesuprato, ar nenorė
jo suprasti, ir naujai atvykusių 
tremtinių, kurie, geri katalikai,

katalikų pastangomis Amerikon 
sukviesti, atvykę į Clevelandą 
glaudėsi prie jo parapijos.

Lietuvos Nepriklausomybė 
pirmiausia

Dirva dirbo už nepriklausomą 
Lietuvą, visai neklausdama kas 
ją valdys. Kartu su Chicagos 
Lietuva (Balučiu), Vienybe (Sir
vydu) ir Tėvyne (Račkausku) 
rėmė visokias pastangas pada
ryti Lietuvą savistovia. Rėmė 
rinkimą aukų Laisvės Varpui, 
ginklų fondui, Vilniaus vadavi
mui, šauliams. Greta to, reikėjo 
dirbti atlaikymui savų pozicijų, 
kaip tautininkų srovės, nuolat 
atakuojamos iš katalikiškų va
dų ir socialistų, kurių dauguma 
vėliau virto komunistais.

Darbas Lietuvai — buvo Ame
rikos tautininkų idealas. Tada 
neturėta jokių aiškių ryšių su 
kokia nors politine grupe Lie
tuvoje, norinčia Lietuvą valdyti.

Kai 1925 metų suvažiavime 
Amerikos Lietuvių Tautinė San
dara — ta pati organizacija, ku
ri vadovavo minėtiems tautinės 
srovės darbams — pasiskelbė — 
”Nuo dabar laikysimės Lietuvos 
valstiečių liaudininkų progra
mos” — tautininkų srovėje ga
lutinis kairiųjų ir dešiniųjų atsi- 
dalinimas atėjo po 1926 metų 
įvykių Lietuvoje.

Tada dauguma kairiųjų san- 
dariečių jautėsi liaudininkų at-

stovais, kaip katalikų srovė 
skaitėsi Lietuvos krikščionių 
demokratų atstovu Amerikoje. 
Ypatingas buvo reiškinys: slo
gą gavo Lietuvoje liaudininkai, 
čia čiaudė sandariečiai. Pana
šiai buvo ir su krikščioniais de
mokratais ...

Mane ir Dirvą, Vienybę ir Sir
vydą, ir Chicagos tautininką vei
kėją Dr. Kazį Drangelį, Sanda
ros kairieji vadai iš Sandaros 
išbraukė. Nuo tada mums teko 
padėti daug pastangų, kad ame
rikiečiai, geri lietuviai, nebūtų 
visiškai suklaidinti ir nuo Lie
tuvos atšaldyti. Tada čia buvo 
užvirusi pikta kova prieš tauti- 
ninkišką Lietuvos vyriausybę.

Tikrai sakau, jei ne Dirva ir 
Vienybė, — jei ir šiedu laikraš
čiai būtų pasirinkę neigiamą po
ziciją, iš Lietuvos išvykęs Pre
zidentas Antanas Smetona nebū
tų radęs Amerikoje grupės lie
tuvių, kurie būtų norėję čia jį 
priimti. Dirvos adresu Preziden
tas yra pasakęs: ”Vykau Ame
rikon žinodamas tik Drivą ir 
Karpių”.

Už meto kito prie Dirvos ir 
Vienybės prisidėjo Amerikos 
Lietuvis ir Chicagoje pradėtas 
leisti komp. A. Vanagaičio žur
nalas Margutis.

Taip kantrus tautininkų dar
bas gerai sustiprino tautininkų 
poziciją Amerikoje.

(B. d.)

išreikšti savo džiaugsmą ir pa
sigėrėjimą DIRVOS ištverme ir 
egzistenciniu atkaklumu, ko nuo
širdžiai linkiu ir ateičiai.

Jūsų
Augustinas Kuolas,

Toornto

DIRVAI
Mielas, brangus, Redaktoriau,

Atleisite man, kad tik po ofi- 
chilios (Dirvos šventės ateinu ją 
sveikinti. Manau, visi šieji metai 
tam turi būti skirti. Gražų žodį 
turi palydėti ir grašis.

žinant kokiomis sąlygomis lie
tuviškų laikraščių redaktoriai 
imasi šio darbo ir kaip stropiai 
jį atlieka, stebėtis reikia. Jūs 
bene vienintelis iš naujakurių, 
kuris nesiskųsdamas redakto
riaus pareigas einate ir ne tik 
neverkšlenate, bet ir išmaldų ne
prašote. Lygiai taip elgiatės, 
kaip ilgus metus redagavęs ir 
leidęs DIRVĄ Kazys Karpius. 
Kaip jis, taip Jūs, tik mandagiai 
primenate (ir o kaip retai!) pro
gą joje pasigarsinti. Juk su žo
džiu pasiunčiamas doleris mus 
pagarsina tebesant gyvais.

Sveikinu! Linkiu ištvermės ir 
toliau dirbti šį didelį darbą, taip 
labai naudingą visiems lietu
viams. Ilgiausių metų!

Pr. Lapienė, 
Stony Brook

nai DM
DIRVAI

Dirvos 40 metų darbo sukak
ties proga prašome priimti Chi
cagos Lietuvių Tautinio Akade
minio Sambūrio nuoširdžius svei
kinimus.

Ta proga leiskite palinkėti Dir
vai ir ateityje sėkmės bei stip
rybės triūstis lietuviškojo spau
dos darbo baruose, likti gimtojo 
žodžio ir tautinės minties neiš
senkančiu šaltiniu ir būti Tėvy
nės vaikams tuo laimės žiburiu,

«
Buvau galvojęs nuvykti į Cle

velandą ir dalyvauti DIRVOS 40 
m. sukaktuviniame minėjime, 
bet, susidėjus aplinkybėmis, nu
vykti nebegalėjau ir tuo būdu su 
sveikinimais ir linkėjimais pa
sivėlinau. Betgi, turėdamas gal
voj, kad geriau vėliau negu nie
kad, šiais keliais žodžiais jun- 
giuosi prie DIRVOS sveikintojų 
eilės.

Sunki dalis lietuvių spaudos 
tremtyje. Ji dar sunkesnė sa
vaitraščiui, turinčiam nugarkau
lį ir Į visus lietuviško gyvenimo 
reiškinius žiūrint ir reaguojant 
ne iš naudos sumetimų, bet iš 
lietuviškos, tautiškos galvose
nos, kuri dažnai būna plakama 
kaip iš dešinės, taip ir kairės. 
Nuostabiausia, kad kai kas net 
mėgsta tuoj pakišti mintį ir pa
daryti sugretinimų su komunis
tine veikla ir jiems tariamai da
romu patarnavimu .Ar neprisi
mintina žemaitiška patarlė — 
”Kuo pats kvep, tuo kitą tep.”

40 metų DIRVOS sukakties 
proga nesinorėtų to prisiminti. 
Žmonės, kurie stovėjo DIRVOS 
priešaky, kaip ilgametis redak
torius K. Karpius, V. Rastenis 
ir Jūs, mielas p. Gaidžiūnai, ge
riau žinote šituos sunkius DIR
VOS kelius, kaip mes DIRVOS 
šeimos nariai. Ir jei šiandien 
Jums, kad ir pavėluotai? rašau 
šiuos žodžius, tai ne dėlto, kad 
Jūs juos atspaustumėte DIRVO
JE ir pasirodyti, kad štai ir aš 
pasveikinau, bet pareikšti Jums, 
kad DIRVOS šeimos nariai yra 
gyvi žmonės, kurie skaito, seka, 
domisi bei reaguoja į lietuviško 
gyvenimo reiškinius ir kartu 
DIRVOJE reiškiamoms pažiū
roms pritaria.

Tarp skaitytojo ‘ ir redakto
riaus tamprių ryšių palaikymas 
yra viena iš svarbiausių sąlygų 
laikraščio ugdymui. Ir jei mes, 
skaitytojai, esame gerokai apsi
leidę ir per mažai ir retai teatsi
liepiame metų bėgyje, tai bent 
40 metų DIRVOS sukakties pro
ga jaučiu neatidėliotiną pareigą

»

DIDŽIAI GERBIAMAM
DIRVOS REDAKTORIUI

Garbingo Jubiliejaus proga 
nuoširdžiai sveikiname Dirvą ir 
linkime daug sėkmės ir ištver
mės kovoje dėl Nepriklausomos 
Lietuvos.

Redaktoriui, leidėjams ir vi
sam Dirvos štabui ilgiausių me
tų!

Kunigaikštienės Birutės 
D-jos Chicagos Sk.

Valdyba

*

”DIRVOS” keturiasdešimt 
metų sukakties proga, sveikinu 
redaktorių ir nuoširdžiai linkiu 
kaip iki šiol, taip ir toliau rūpes
tingai Ją prižiūrėti ir ginti nuo 
spaudos kūkalių.

Tegul "DIRVA” neš gausin
gus vaisius ir jais atliks tas pa
reigas, kurios yra būtinos lais
vinamosios Tėvynės labui ir jos 
gerovei užtikrinti.

Tragiškasis mūsų tautos gy
venimas spaudai uždeda labai 
atsakingas ir didžias pareigas 
— budėti tautinių reikalų sar
gyboje, lygiai kaip tam geram 
ūkininkui, prižiūrėti ir tik į iš
purentą dirvą mest pasėlio grū
dą.

Ad multos annos!
Juozas Bubelis,

"Tėvynės Aido” Redaktorius, 
Colombia

*

Dirvos sukakties proga nuo
širdžius sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus siunčiame redak
toriui, leidėjams ir visam Dir
vos štabui.

Sofija Kazys Oželiai

220 invalidų tremtyje laukia 
tavo aukos. Ar jau aukojai?

Dirva yra mano ir mano šei
mos laukiamas laikraštis. Dirvą 
skaidydamas pailsiu dvasiniai ir 
randu pilną pasitenkinimą. Tuos 
jausmus sukelia Dirvos objekty
vumas, straipsnių rimtumas, 
vengimas ' neskanios polemikos 
ir išsijojimas raugių.

Dirvą skaitau nuo pirmos die
nos atvykimo į šią svetimą šalį, 
t. y. nuo 1951 m. birželio mėn.

Keturiasdešimties metų su
kakties proga Dirvai linkiu to
bulėti, tautinę mintį ne tik sklei
sti, bet ir stiprinti, lietuviuose 
ugdyti vienybę ir veiksmingu
mą.

Mano parama sukakties proga 
labai kukli, šią vasarą turėjau 
operaciją ir 7 savaites nedirbau. 
Ištekliai riboti.

Priimkite mano geriausius lin
kėjimus.

Reiškiu pagarba
M. Karaša, 
Baltimore

Skaudu motinai, kai kūdikis 
prašo duonos, kurios ji neturi. 
Padėk jai.

PRAŠO AFIDAVITO
Viena jauna lietuvių šeima, 

gyvenanti Colombijoje, galėtų 
greitai atvykti į Jungtines Ame
rikos Valstybes, jei turėtų Affi- 
davit of Support. Tai Vladas Ma
tulevičius, gimęs 1916 m. gruo
džio 22 d„ Lietuvoje, jo žmona 
ir dvi dukterys.

Prašome Amerikos lietuvių

padėti tai šeimai atvykti ir ap
sigyventi šiame krašte, šeima 
yra labai tvarkinga, patys už
simokės kelionės išlaidas

Apsisprendę sudaryti tai šei
mai afidavit.us, prašome kreip
tis į BALFo centrą smulkesnių 
informavijų šiuo adresu: B ALF, 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y.

NAUJAS OLDSMOBILE?
Norėtumėt vieną turėti?

NORITE GERO PATARNAVIMO
ir

LAISVO SUSITARIMO?
Ateikit pas Alex KUNEVIČIUS

MICHAEL OLDSMOBILE CO.
10640 St. Clair Avė. MU 1-7000

Atidarą pirmad.-trečiad.-penktad. vakarais, šeštadienį po pietą.

Sveikinimai ir linkėjimai sukakčių proga

FORSBERG ENAMELING CO.

5103 Lakeside Avenue EX 1-9269

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

L. S. KAUFMAN and SONS, INC.

3615 Orange Avenue ČH 1-2550

jok* alus negali prilygti

106 metai gaminimo patyrimo
kiekvienoj dėžėj

STROH’S

Nuo 1850 m. puikus skonis ir atsar
gus paruošimas laimėjo Stroh’s tik
rai gero alaus vardą. Pamėginkit jį 
šiandien. Pamėkit puikų Stroh’s sko
nį — Vienintelio Amerikos alaus, ga
minto 2000 laipsnių ugnimi.

The Stroh 
Brewery Co.,
Detroit 26, 

Mich.

Amerikos vienintelis 
alus ugnim gamintas

Jums patiks

Jis yra šviesesnis!
DABAR UŽ VIETINES KAINAS

Sveikinimai ir linkėjimai švenčiant sukaktį ;'J
FRENCH CUISINE

DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE 
A VARIETY OF‘ TOURNEDOS — FROG LEGS 

ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING

13114 IVoodland Avė. For RESERVATIONS Call LO 1-6900

Sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams sukakties proga

MT. PLEASANT RUSSIAN TURKISH 
BATH HOUSE

L. LADER PROP.
WEDNESDAY IS LADIES DAY 

11409 Kinsman Road LO 1-9751

Sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams

STYLE FUR SHOPPE
Kailių eksportas • Kailinių persiusimas • Kailių apsauga

PAIMA IR GRAŽINA • ATIDARYTA VAKARAIS 

1816 Coventry Rd. CHARLES GORA YE 2’6993

Geriausi sveikinimai sukakties proga

M I E T H E R ’ S
Garsaus šerberto ir vaisiu ledai • Ledai — šerbertas 

1920 LEE ROAD LA 1-8353

Sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugams'ir rėmėjams sukakties proga J "7
UNIVERSITY THEATRE

10606 EUCLID AVENUE GA 1-1735

BOKOR MANAGER

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugams ir nariams

HARVEY’S BĄRBEQUE RESTAURANT 
GERIAUSIAS PATARNAVIMAS ĮVAIRIU MAISTU 

13915 CEDAR ROAD ER 1-1184

Geriausi svekinimai mūsų draugams ir nariams jūsų švenčių proga

WOL.F’S RESTAURANT
GERIAUSI SKANĖSTAI

CORNER ST. CLAIR AND ONTARIO

Geriausi sveikinimai jūsų sukakties proga 

WILLIAM E. MARSAL 
SCIENTIFIC SHOE FITTERS 

10519 CARNEGIE AVENUE RA 1-4242



4 »— Dirva Nr. 42 * 1955 m. spalio mėn. 20 d.

Kuriamės Vilniuje
STEPONAS

Vilnius, Lietuvos sostinė, lietu
vio sielai brangus ir mielas mies
tas, būdamas prie didelio vieške
lio tarp rytų ir vakarų, yra su
silaukęs daug sunkių dienų. Ir 
1918 metais, einant pirmam pa
sauliniam karui į galą, jis, kaip 
ir visa Lietuva, tebebuvo oku
puotas vokiečių kariškos val
džios.

Tuo laiku jame buvo didelis 
skurdas ir vargas. Daugeliui to 
miesto gyventojų badas žiūrėjo 
į akis. Vokiečių okupacija ir vi
sai Lietuvai buvo labai kieta ir 
sunki. Todėl bet kokia švystelė
jusi viltis, kad vokiečiai išeis iš 
Lietuvos, kėlė lietuviuose didelį 
džiaugsmą.

Tat ir Vilniaus Seimo išrink
tas Tarybos 1918 m. vasario 16 
d. Lietuvos nepriklausomybės 
akto paskelbimas, nors jis buvo 
padarytas aplinkybėse, kurios 
dar neleido pramatyti, kaip tai 
galės įvykti, galvojančiam lietu
viui buvo didelis įvykis, žadąs 
ką tai didelio ir nepaprasto. Kam 
įdomu susipažinti su Lietuvos 
Tarybos darbais okupuotoje Lie
tuvoje ir nepriklausomybės pa
skelbimu bęi krašto gyvenimo 
organizavimu, patartina pasi
skaityti dr. A. Šapokos Lietuvos 
istorijos 540-549 puslapius.

Ir mums, 4 provizoriams — 
A. Žukauskui, VI. Narbutui, J. 
Makauskiui ir man, kurtis Vil
niuje vienu didesnių akstinų bu
vo perspektyva, kad Vilnius bus 
nepriklausomos Lietuvos sosti
nė.

Pasilikti Vilniuje mus dar ver
tė ir uždavinys, kurį mes buvo
me pradėję vykdyti Maskvoje 
— organizuoti lietuvius farmaci
ninkus į sąjungą. Lietuvoje tą 
uždavinį tęsti patogiausia buvo 
jos sostinėje Vilniuje. Taip mes 
galvojome. Be to ir -'pragyveni
mo klausimas vertė daryti, kas 
buvusiomis sąlygomis buvo įma
noma. ■

Nutahę organizuoti vaistų ir 
kosmetikos prekybą ir sudėję 
tam reikalui reikalingas lėšas, 
ėmėmės darbo. A. Žukauskas ir 
J. Makauskis pavedė tą darbą 
atlikti man ir VI. Narbutui ir 
įkurtą krautuvę tvarkyti, kaip 
išmanome.

Kurtis buvusiomis tuo metu 
aplinkybėmis laikas buvo labai 
nepalankus. Bet kokių prekių 
buvo didelis trūkumas, lygiai 
vaistų ir kosmetikos. Juodoji 
rinka plačiai veikė ir Vilniuje. 
Vokiečiai kareiviai atveždavo iš 
Vokietijos ir vaistų, kaip aspi
rino, pyramidono ir daugelį kitų 
chemikalų.

Užsilikusi Vilniuje nuo prieš
karinių laikų viena stambiausio
ji didmenų vaistų prekyba buvo
I. B. Segalio bendrovė, šalia jos 
buvo dar ir mažesnių. Iš jų ką 
nors gauti buvo nelengva. Ta
čiau padėję pastangas, įkūrėme 
mūsų vaistų ir kosmetikos pre
kybą, stengdamiesi kiek įmano
ma, suteikti mūsų krautuvei ir 
padoresnę išviršinę išvaizdą. Ir 
taip šv. Jono g-je, netoli nuo dr.
J. šlapelio lietuviškojo knygy
no, įsikūrė dar vieną lietuviška 
prekybos įmonė.

Galvojome, kaip mūsų įmonę 
vilniečiai sutiks, šiam reikalui 
mudu su VI. Narbutu buvome 
pakankamai kvalifikuoti specia
listai ir žinantieji Vilniuje var
tojamas kalbas. Taigi savimi pa
sitikėjome ir neapsivylėme.

Mūsų krautuvę lankė lietuviai, 
kurių skaičius Vilniuje augo, nes 
čia kūrėsi Lietuvos valstybės or
ganai, jiems reikėjo žmonių, o 
žmonėms — darbo. Ir daugelį 
gi viliojo perspektyvos būti val
dininkais. Lankė mūsų krautuvę 
ir kalbantieji lenkiškai, iš kurių 
mes pastebėjome vieną įdomų 
dalyką, kad jie dar nėra visai 
nuo lietuvių nutolę, daugelis pa
sakydavo, kad jų senolis ar se
nolė kalbėjo ar kalba lietuviškai 
ir patys pasakydavo keletą lie
tuviškų žodžių.

Mūsų darbas padidėjo, kada

NASVYTIS

lietuviai vaistininkai pas mus 
pradėjo pirkti vaistus. Pirmas 
toks vaistininkas buvo Zenonas 
Kuzavas iš Pilviškio. Bet mus 
lietuvius Vilniuje neramino fak
tas, kad vokiečių okupacinė val
džia neleidžia mūsų Tarybai or
ganizuoti valstybės reikalingus 
organus ir apsaugą.

Tarybos nariai supažindinda
vo mus, lietuvius, su esama pa
dėtimi, Tarybos veikla ir nusi
statymu. Nudžiugome, kai suži
nojome, kad Vokietijos kancle
ris Max von Baden 1918 m. vėlai 
rudenį leido Tarybai sudaryti 
Lietuvos vyriausybę.

Lapkričio mėn. 5 d. Taryba 
pavedė A. Voldemarui sudaryti 
pirmą nepriklausomos Lietuvos 
ministerių kabinetą, kuris pra
dėjo veikti lapkričio mėn. 11 d. 
Tą pačią dieną, kai vokiečiai pra
laimėję karą turėjo pasirašyti 
preliminarinės kapituliacijos są
lygas. Tų sąlygų tarpe buvo vie
na ir mums lietuviams labai 
svarbi, tai kad vokiečiai negali 
atitraukti iš okupuotų kraštų sa
vo kariuomenės anksčiau, nei šie 
kraštai suorganizuos savo ap
saugai reikalingą jėgą.

Kiek vėliau okupuotuose kraš
tuose valdžią paėmė vokiečių ka
reivių, pasiskelbusių revoliuciją, 
tarybos. Krašte paįro tvarka. 
Vokiečiai, nebevykdė kapitulia
cijos sąlygų palikti okupuotuose 
kraštuose kol jie ten bus rei
kalingi ir pradėjo trauktis iš Ru
sijos.

Prieš akis mūsų valdžiai su 
ministerių pirmininku M. Šleže
vičium, pakeitusiu A. Voldema
rą, atsistojo neatidėtinas reika
las kurti‘savo kariuomenę. Bu
vo šaukiami savanoriai 1918 m. 
gruodžio mėn. gale. Vokiečiai 
traukėsi iš Vilniaus, jų įkandin 
sekė bolševikai ir mūsų valdžiai 
su jau įkurtais ir kuriamais vals
tybės organais teko skubotai pa
sitraukti iš Vilniaus į Kauną, 
nes reikalingą bolševikams atsi
spirti kariuomenę neįmanoma 
buvo per taip trumpą laiką su
organizuoti.

Kai 1919 m. sausio 4 vakare 
ėjau namo į Kalvarijos gatvę iš 
miesto centro, mane paėmė siau
bas: didelio miesto gatvėse dar 
ne taip vėlyvu laiku nebuvo nei 
vieno gyvo žmogaus. Kur tai už 
Vilniaus girdėjosi susišaudymas.

Vilniaus gyventojai greitomis 
buvo surinkę savanorius ginti 
miestą nuo bolševikų, tačiau ta 
gynyba buvo labai silpna. Paju
tau, kad mes vėl pakliūname bol
ševikų valdžion į beviltišką, pil
ną visokių trūkumų ir netikėti
numų gyvenimą.

(Kitame numeryje — Vilnius 
Kapsuko valdžioje)

Palaimos diena
N. BUTKIENĖ

žmonių likimas yra labai įvai
rus, kaip gėlių spalvos. Vienam 
nusišypsojo pilna laimė, antras 
gavo tik jos likučius, o trečiam 
nieko nepaliko. Į šią paskutinę 
kategoriją šiandien pakliuvo 
Lietuva netekus savo laisvės.

Bet jos gyventojai, kiek yra 
galima dabartinėmis sąlygomis, 
taip pat likimu yra nevienodai 
apdovanoti laime. Laimingiau- 
siems ne tik pavyko pasitraukti 
į laisvą pasaulį, bet rasti ten ir 
tinkamą prieglaudą, ir net ma
terialiai neperblogiausia įsikur
ti. Į kritišką padėtį pakliuvo tie, 
kuriems tik pavyko pasitraukti 
nuo okupantų jungo, bet nepa
vyko materialiai įskurti ir ne
maža jų pakliuvo į katastrofiš
ką padėtį, šią grupę sudaro tie

mūsų tautiečiai, kuriems emi
gracinės įstaigos neleido išvykti 
iš Europos ir jie pasiliko Vokie
tijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje ir kituose kraštuose. Jie 
dėl senatvės ar ligos negali dirb
ti ir užsidirbti sau bent kukliam 
pragyvenimui, o gyvena tik iš 
pašalpų. Daug iš jų turi mažus 
vaikus, kuriems dėl blogo mais
to bei drėgnaus ir šalto buto 
gręsia visokias ligas, ypač, kaip 
mirties šmėkla, laukia juos tu- 
berkuliozas.

Jei tik pagalvotumėm, kad 
kiekvienas mūsų galėjo pasilikti 
jų vietoje, ne tik darosi baisu, 
bet ir duonos kąsnis užtringa 
gerklėje, o širdis jaučia skaus
mus dėl tų nelaimingųjų.

Kiekvienas geros širdies žmo
gus ir be paraginimo pats skuba 
kiek gali padėti nelaimingie
siems, net ir turėdamas kuklius 
uždarbius. Bet vieno auka nepri
sotins visų vargstančių, o su

plakę jas į bendrą rinkliavą, šios 
mažos aukos sudarys didelę su
mą, kuria galima vargstantiems 
nušluosti ašaras, aprūpinti trūk
stamu maistu bei kuru, išsau
goti nuo ligų, o ligoniams padė
ti pasveikti. Tad visų mūsų mo
ralinė pareiga neleisti jiems žū
ti, o greičiau savo mažomis au
komis prisidėti prie bendros 
rinkliavos.

Tokiam tikslui, surinkti au
kas ir sušelpti vargstančius, tar
nauja Balfas. Jis ir šiemet, kaip 
ir kiekvienais metais, kviečia vi
sus į talką, šių metų New Yorko 
Balfo šūkis __ "duokite vienos
dienos uždarbį’’ — yra visiems 
priimtinas. Balfas prašo iš 365 
dienų paaukoti jam tik vieną 
dieną, kad tuo gelbėti nelaimin
gus mūsų brolius ir seses trem
tyje, o sau pasilikti visas liku
sias 364 dienas. Atrodo, kad ki
tą sykį sunku iš vienos ar dvie
jų savaičių uždarbio iškarto ati

duoti vienos dienos uždarbį, ta
da galvojame, kad atiduodame 
milžinišką sumą, vieną septintą 
ar keturioliktą savo uždarbio da
lį, o ne 1/365, kaip faktinai da
rome.

Lengviausias būtų būdas, tai 
apskaiviuoti, kiek centų sudaro 
1/365 dalis uždarbio ir kiekvie
ną dieną dėti tuos centus į at
skirą kasą, o kai ateina Balfo 
rinkliava, tuos centus tuoj ati
duoti. Deja, šių metų rinkliavai 
šis metodas netinka, pavėluo
tas, galima tik kitiems metams 
pasiruošti, o šiandien turime tik 
įsąmonyti, kad atiduodame ne 
kokį didelį savo uždarbio nuo
šimtį, o tik jo mažą dalelę. Tad 
šį mėnesį, kaip tik gausime sa
vo pirmą algą, nupiaukim nuo 
jos savo vienos dienos uždarbį 
ir atiduokim Balfui, tuo grąžin- 

i darni sau pasitenkinimo jausmą, 
ramią sąžinę, kad neapleidome 
savo tautiečių. Ir pamatysim,

kad tuoj pasijusime labai lai
mingi, kaip jaučia motina, ma
tanti savo vaikučius sotus, vis
kuo aprūpintus.

Todėl visi greičiau skubėkime 
į laimingųjų tarpą, ir kasmet 
nuo šios dienos be paraginimo 
duokime Balfui vienos dienos 
uždarbį. Pripratę taip daryti pa
matysime, kad ta pinigų davimo 
diena neliks vien tik'mūsų tra
dicija, bet ir bus mūsų laimin
giausia metų diena. Tai bus ta 
diena, kuri leis mums, duodan
tiems, be sąžinės priekaišto ra
miai naudotis visais gyvenimo 
patogumais. O jiems, gaunan
tiems, su viltim žiūrėti į ateitį 
ir ramiai laukti Lietuvos išva
davimo. Tai bus visų mūsų, ir 
duodančių ir gaunančių, palai
mos diena.

Prisimink tuos, kurie viską 
prarado ir nieko nebeturi. Au
kok varge esantiems lietuviams.

f 1
BLUE CROSS

J •

nepalieka
jums labai reikiant

......" ' ' ’ ' '

greitos pagalbos
Jūsų apsauga tvarkant ligoninės sąskaitas nedingsta, kada

Jūs pakeičiat darba 
Išeinat į pensija 
Atida rot savo biznį 

Kada padidėja šeima 

Jūs sunkiai susirgote

ATKREIPKITE 
DĖMESĮ

Tokių plokštelių (gramafo- 
nams) albumose dar nėra buvę: 
V. Januškaitės 15 dainų $8.00 
P. Bičkienės 8 dainų ....... $5.50
P. Radzevičiūtės 6 dainų $3.50 
S. Liepos 8 dainų ..........  $5.50
Kalv.-Matekaitienės 8 d. $6.00 
Švedo-Marijošiaus 14 dainų $8.50 
Čikagos Vyrų Choro 12 d. $8.00 
Čiurlionio Ansamblio 15 d. $10.00 
A. Kuprevičiaus piano 9

(Čiurlionio) kūriniai ..... 5.00
Katalogų ir kitų informacijų 

reikalaukite, juos siunčiame į vi
sus kraštus. O vaikams vežimė
liai reto gražumo (gauti iš Eu
ropos), kainos nuo $47.00.

Be to rasite dar šias prekes: 
RAŠOMAS mašinėles visok. raid 
nuo 67 dol. Foto aparatus Leica, 
Retina nuo 45 dol. Laikrodžius 
šveicariškus nuo 18 dol. Grama- 
fonus įvairių rūšių nuo 9 dol.

Šias ir kitas čia neišvardintas 
plokšteles gausite pas J. Karve
lį, 3322 So. Halsted St., Chicago 
III., tel. YA 7-0677.

Kai jūs įsirašot į Blue Cross, jūs ir 
toliau priklausot, jei ir atsitinka vie
na iš nurodytų priežasčių.

Blue Cross, taip pat ligoninės, ku
rios naudoja Blue Cross, kaip ne pel
no patarnavimą, visą laiką stengiasi 
duoti geriausią apsaugą.

Atsargiai planuojant Blue Cross su
rado, kad galima duoti apsaugą be
veik visiems. Mes tikrai galim pasa
kyt, kad Blue Cross nepasitraukia, 
kada jums labiausiai reikia pagalbos 
— visada stengiasi duoti geriausią 
pagalbą. Ir visa tai jus gali labiausiai 
raminti.

■
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IN CLEVELAND
Booth Memorial
Cleveland City 
Cleveland Clinic 
Florence Crittenton Home 
Evangelical Deaconeu 
Fairview Park
Forest H iii 
Grace
Jewish Convalescent 
Lutheran
Mt. Sinai

CLEVELAND

SPONSORED BY THESE NON-PROFIT HOSPITALS*

Polyclinic 
St. Alexit 
Saint Ann 
St. John's 
St. Luke's 
St. Vincent Charify 
Mary B. Talbert 
University (Babies and 

Childrens, Hanna House, 
Lakeside,MacDonaldHouse) 

Woman's

IN THE SUBURBS
Bay View Hospital 
Bedford Municipal 
Berea Community 
Doctors
Euclid-Glenville 
Garfield Heights 
Huron Road
Lakevvood 
Marymount 
Rainbov

IN NORTHEASTERN OHIB
Amherst
Ashtabula General
Corey at Chardon
Brown Memorialat Conneauf
Elyria Memorial
Geneva Memorial
St. Joseph at Lorain
Allen Memorial at Oberftn
Lake County Memorial at PainesvfflB

HOSPITAL SERVICE ASSOCIATION
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Santara perspektyvoje
LEONAS SABALIŪNAS

Pereitais metais minėjome sa
vo krašto pavergimo dešimtme
tį. Neretai ta proga, atsistolinę 
nuo mus gaubiančių kasdieninių 
reikalų, susimąstydavome, gi
liau žvelgdavome į savo krašto 
tragišką padėtį, ir ieškodavome 
naujų priemonių krašto laisvi
nimo kelyje.

Mes metėme žvilgsnį į tarp
tautinės politikos areną, į vieno
je skautų dainoje apdainuotą 
kilniąją žmoniją. Deja, čia ne
radome tai, ko tikėjomės. Jung
tinių Tautų posėdžiuose labai 
retai teprisimenama Lietuva; 
koegzistencijos pasekėjų eilės 
neretėja; Jungtinių Valstybių 
prezidentas ir Popiežius kalba 
ir meldžiasi už taiką, vengdami 
prisiminti kenčiančius milijonus; 
ir, pagaliau, daugelis mokslo vy
rų įžiūri naujos jėgų lygsvaros 
pastovumą bei jos naudą. Reiš
kiniai (neminint keletos padė
ties nepakeisiančių išimčių), į 
visą giliau žvelgiančiam žmogui, 
yra bauginantys.

Tokios padėties akivaizdoje, 
viena ėmė ryškėti: savo krašto 
istorijos sunkiausiose dienose 
stiprybės turime ieškoti tik pa
tys savyje. Kasdien sutinkamos 
kliūtys ir tremties nesėkmės tu
ri mus toje kovoje užgrūdyti; 
turi suburti į vieną šeimą, ku
rios veikla būtų taikli, gerai or
ganizuota, ir dėl to efektyvi, žo
džiu, turime žengti į organizuo
tą tremtį. Mūsų visas dėmesys 
krinta į lietuviškąją bendruome
nę, į jos neegroves, ir pastangas 
toms negerovėms pašalinti.

Nusivylę tarptautinės politi
kos raida, mes metėme žvilgsnį 
į savųjų tremties organų sudėtį 
ir jų veiklą. Tačiau ir čia, virš 
dešimt metų trukęs veikimas 
nepateisina į jį sudėtų vilčių. Ir 
jei tvirtinama, kad VLIKo-Dip- 
lomatijos ginčas.turi nepapras
tai gilaus pagrindo ir kad koor
dinuota veikla yra dėl to vargu 
įmanoma, tebūna žinoma, kad! 
ir pačių valstybės vyrų išmintis 
ir didybė glūdi tame, ant kiek 
pajėgūs jie bus sunkių 
problemų sprendime ir priėjime 
prie tinkamų sprendimų.

Mūsų šiandieninė padėtis rei
kalauja drastiškų pakitimų viso
je bendruomenėje ir jos veiklo
je. Efektyviausiai veiklai atsiek
ti, mūsų negausių jėgų gretini
mas yra naujos tremties san
tvarkos pagrinde. Dėl ištisą de
šimtmetį neigiamas savybės ro
džiusios begalinio susiskaldymo 
visuomeninės veiklos, daugia- 
grupė sistema nebepateisina sa
vo egzistavimo dabartinėse ap
linkybėse. Didesnės veiklos at- 
siekimui, mūsų pastangos kryp
sta į dviejų pagrindinių srovių 
lietuvių išeivijoje organizavimą. 
Viena jų, nors ir pergyvendama 
dabar savo vidinę krizę, yra vis
gi gerai organizuota ir išvysčiu
si tokią veiklą, kuri reikalauja 
jau atitinkamos akcijos iš prie
šingos stovyklos. Ta grupė, tai 
Krikščionių Demokratų-Lietuvių 
Fronto srovė su ateitininkija 
moksleivijoje ir studentijoje. 
Antros, tautinės-liberalios gru
pės klausimas yra kiek sudėtin
gesnis. Dėl daugelio ypatingai 
su praeitimi surištų priežasčių, 
jos vyresniosios kartos atstovai 
nepajėgė atsiekti (daugelis net 
nematė reikalo) jungtinės veik
los. Ir jei tokia įprastinė dau- 
giagrupinė sistema su visomis 
savo negerovėmis tebevyrauja 
dabarties sąlygose, tai, palaips
niui, daugumoje jaunuomenės 
(kur praeities išgyvenimai ir 
skirtumai tevaidina geriausiu 
atveju tik antraeilį vaidmenį)

vystėsi mintis, jog būtų pras
minga dėti pagrindus tam, kad 
universiteto suole pradėtą ir 
akademinėje veikloje taip sėk
mingai išbandytą bendradarbia
vimą išnešus ir pačion visuome- 
ninėn veiklon. Tautinė-liberalinė 
akcija tuo būdu pradedama vys
tyti iš apačios.

Tokios mintys vyravo 1954-tų 
metų vasarą. Dieną iš dienos bu
vo nuolat dirbama — aiškina
masi kas mus jungia, kas skiria; 
kas priimtina, kas atmestina. To 
darbo išdava buvo tų metų rug
sėjo 8-tą dieną įsteigta Lietuvių 
Studentų SANTARA. Skelbda
ma Vakarų Pasaulyje jau senai 
įgyvendintus šūkius, kurie būtų 
priimtini plačiajai tautinio-libe- 
ralinio nusistatymo studentijai, 
Santara buvcf pristatyta lietuvių 
visuomenei.

Šalia naujos organizacijos ne
paprastai daug nuveiktų darbų 
— įsteigimo skyrių, suvažiavi
mų rengimo, išleidimo Savo dar
bų leidinio, dalyvavimo studen
tiškoje veikloje, ir pan.__ San
taros svarba gali būti pastebima 
pažvelgus į jos įsisteigimo pada
rytą įtaką studentiškam (ir ne
studentiškam) judėjimui.

Neminint "Draugo” puslapiuo
se dažnai pastebimo savotiško 
neigiamo naujos organizacijos 
pristatymo lietuvių visuomenei, 
įdomu yra stebėti kokią įtaką 
organizacijos įsisteigimas pada
rė kitoms orvanizacijoms. ASS 
ir Korp! Vytis, pastebėję, kad 
daugelis jų narių dalyvavo San
taros steigime, pradėjo smar
kiai gyvinti savo veiklą — steig
ti skyrius, verbuoti narius, reng
ti studijų dienas, ir„ bendrai, gi
liau žvelgti j savo iki šiol eitą 
kelią. Sujudo Korp! Neo-Lithua- 
nia. Rytiniuose pakraščiuose įsi
steigė Demokratinio Darbo Tal
ka.

žiūrint dabar į praeitų metų 
veiklą kaip j didelio organizaci
nio judėjimo laikotarpį, negali
ma nesustoti ties to laiko nege
rovėmis. šalia labai politiniai 
veikiančio apkaltinimo "bedie
viškumu”, didžiausia negerovė 
buvo tai, kad mūsų veiklos metu 
pasireiškė didelis kaikurių orga
nizacijų savanaudiškumas. San
taroje buvo įžiūrima grupė, ku
ri nori partinėn veiklon prisi
traukti "mūsų žmones” (įdomu 
ar dabartinėse aplinkybėse mes 
turime teįsę skirstyti žmones į 
"mūsų” ir "ne mūsų”!), kai net 
nebuvo bandoma įžiūrėti orga
nizacijos esminis mūsų negausių 
jėgų vienijimo darbas. Buvo de
damos įvairios pastangos, kad 
sutrukdžius žmogui naujai or-

I ganizacijai priklausyti (jų čia 
I neminėsim, nes tai nėra šio ra
šinio užduotis). Bendra mūsų 
veikla nuo to žinoma nežlugo, ta
čiau, aišku, ji nukentėjo.

žengdami į antruosius savo 
darbo metus randame būtina pa
stebėti, kad praeityje.pasireiškę 
nepasisekimai mūsų pagrindinių 
siekimu nepakeis. Įsisteigę tam, 
kad vadovaudamiesi žmogaus 
minties, žodžio, ir sąžinės lais
vės principu, ir būdami vienigni, 
atiduotume visas savo jėgas pa
vergtam kraštui, tą pažadą ir 
toliau tęsėsim. Prieš mus savo 
siaurais sumetimais metamus 
įvairius kaltinimus laikome truk
dančiais ir taip daug jėgų parei
kalaujančiam laisvinimo darbui. 
Kaip ir anksčiau, visus mūsų 
idėjai pritariančius kviečiame 
darban. Mums nesvarbu, kad 
Santaros vardas išsilaikytų de
šimtmečiais — svarbu atsiekti 
tai dėl ko mes gimėm. Kviečiam 
ir kitsa grupes savo egzistenci-

SANTARA, 
IDEOLOGIJA IR 
LIBERALIZMAS

VYT. VYGANTAS

Ne kartą spaudoje, ypač Stu
dentų žodžio skiltyse, buvo aiš
kinta, kad Lietuvių Studentų 
Santara nėra liberalų organiza
cija ir jokiu būdu nevadintina 
ideologiniu susibūrimu. Bandy
ta tai visaip aiškinti: vieni nuo
sekliai dėstė, kiti pasireiškė 
emocijomis persunkta publicisti
ka, treti išreiškė savo asmeninį 
organizacinį credo. Sekiau tuos 
visus paaiškinimus, tačiau turiu 
prisipažinti, kad man minėti dės
tymai tvirtinamos tezės neįrodė. 
Norėčiau tad klausimą, kitaip jį 
suprasdamas, trumpai paliesti.

Ryškus man buvo nenuoseklu
mas minties analizėje. Bandoma 
ideologinį pradą paneigti, tačiau 
dažnai kalbama apie vidurio sro
vių kelią kaip artimiausią ar net 
identišką Santaros siekimams. 
Jei neklystu, vidurio srovė aiški 
savo idėjiniu pasauliu; iš viso 
beveik visos lietuvių partijos re
miasi idėjine-pasaulėžiūrine di- 
ferencijacija. Iš to plaukia de
duktyviniai aiški tezė, kad ir 
Santara sistematingo idėjinio 
(o tai lygu ideologijai) turinio 
aspektą akcentuoja ir jo jokiu 
būdu neneigia.

Perskaitę L. Griniaus straips
nį apie liberalinę mintį lietuvių 
studentijoje (Varpas, 1955, 2) 
aiškiai matome, kad Santara tę
sia organizacinę tradiciją ap
jungti liberalinio nusiteikimo 
jaunimą. Ir tokias išvadas daro 
vienas iš ryškesnių veidų, nese
niai įvykusiam Santaros suva
žiavimui parengęs organizacijos 
veiklos projektą (Naujienos). J. 
Šmulkštys kalba apie liberalis- 
nėms grupėms artimą jaunimą 
ir jo sugebėjimą ir norą dirbti 
vienoje organizacijoje (Studen
tų Dienos).

Tai tik 2 iš eilės prieštaravi
mais paženklintų reiškinių. Ta
čiau jais negalime pasiremti no
rėdami įrodyti, kad Santara yra 
ideologinė organizacija, apjun
gianti liberalus, nes tuos nenuo
seklumus ir prieštaravimus len
gvai galima pateisinti semanti
nio pobūdžio nesusipratimu. Pa
žvelkime į dalyko esmę kiek gi
liau.

Ideologijos klausimas
Funkcine prasme žmogus ski

riasi nuo kitų gyvių tuo, kad jis 
savyje yra inkorporavęs verty
bių hierarchiją. Ji tiek tiesiogi
ne tiek netiesiogine prasme nu
sako žmogaus veiksmus. Verty
binės hierarchijos išvystymas 
tampriai surištas su žmogaus fi
ziniu ir psichiniu vystimusi. Jei 
dažniausiai su vystimosi branda 
išryškėja ir žmogaus vertybinė 
sąranga, tai pastaroji gali ir 

jos negrįsti vien išsilaikymo 
tikslais, o stoti su mumis ar prieš 
mus tik konkrečiais darbais. Or
ganizacijos tebūna vertinamos 
pagal tai, kiek jos nudirbo, o ne 
kiek metų pajėgė išsilaikyti.

Stengdamiesi jungti neateiti- 
ninkiškąją studentiją, mes ne
dirbame prieš minėtą orga
nizaciją (kas mums yra užme
tama), o šalia jos ir kar
tu su ja. Tvirtai tikime, kad 
eidami savo pasirinktu keliu, 
daugiausia prisidėsim prie šios 
ištisais amžiais einančios kovos 
už Laisvę, žmogų ir Tautą.•••••••■•••(•••■■•(•••••■•••■■••••••■••■■a••■••••••••••«■■•■•■•«

Kolegą VL. AUDĖNĄ, 
sukūrusį šeimos židinį su 

N. MIKNA VIČIOTE, 
sveikina

Lietuvių Studentų Santara 

dažnai keičiasi po šio periodo. 
Turime pabrėžti, kad vieni sa
vyje išvysto ryškesnę hierarchi
ją, kiti nepasižymi logišku ver
tybinės sąrangos sistematingu- 
mu. Tačiau visiems bendras vie
nas reiškinys: kiekvienas indivi
das turi savo vertybinę grada
ciją.

Gerai žinome, kad organizaci
ja yra priemonė žmogaus tikslų 
atsiekimui. Tikslų būna įvairių, 
įvairios tad ir organizacijos. Į 
jas jungiasi bendro intereso ve
dini asmenys, o tas bendras jų 
intreesas tiesiogiškai ar nesąmo
ningai iškyla per vertybinių są
rangų panašumą arba net iden
tiškumą. Neišvengia to ir aka
demikai, susibūrę į organizaci
ją, kurią jie pavadino Lietuvių 
Studentų Santara. Įdomu tad su
prasti, kurie bendri interesai ri
ša santariečius. Ir čia geriausią 
atsakymą duoda patys organiza
cijos kūrėjai ir jos ryškesnieji 
veidai.

"Santariečiai jungia tuos, ku
rių vertybių hierarchijos (ma
no pabraukta — V. V.) viršūnė
je yra kova dėl Lietuvos išvada
vimo”. (V. K. Studentų žodis, 
Nr. 29) Nepaneigsime juk, kad 
kova dėl Lietuvos laisvės yra 
idėjinė kova? To paties organo 
sekančiame numeryje kalbama 
apie pasaulėžiūrų sąjungą, ku
rią santariečiai atstovauja. Ne
mažiau vertinama ir žmogaus 
teisė ieškoti savęs. Tiesa tai 
funkcinė vertybė, bet jos verty
binės funkcijos paneigti negali
me. Nereikia mums daugiau pa
vyzdžių; iš čia paminėtų bei lo
gišku konsekventiškumu pasi
remdami prieiname išvados, kad 
santariečių vertybinės hierarchi
jos viršūnėje vyrauja idėjinis 
aspektas (kontraste su grynai 
ekonominiu ar pragmatinės poli
tikos elementu). Tas bendras 
idėjinis ryšys jungia santarie
čius.

O kas gi yra ideologija? No
rėčiau šią sąvoką, mūsuose pri
imta su tokiu intensyviu emoci
niu nusiteikimu^tiptarti, kaip su

Kiek maisto tu gali nupirkti 
už 38 procentus savo algos?

Ohio įstatymai duoda aprūpinimą. Bet jo ne
užtenka pragyvenimui. Tai truputį daugiau 
kaip trečdalis, ką jūs pripratę gauti. Kaip jūs 
galite išlaikyti savo šeimą už tiek? Dabar 
yra laikas pakeisti Ohio įstatymą. Palyginus 
pirkime galią su pajamomis, jos yra žemesnės, 
negu 1939 m., kada tas įstatymas buvo priim
tas. Jūs galite pakeisti įstatymą balsuodami 
”YES” lapkričio 8 d. už projektuotą įstatymą 
padidinimui bedarbio pašalpos. Balsavimo la
pas rodomas apačioj.
Atsiminkite — čia nėra nauji taksai. Tas jums 
nieko nekainuos. Taip pat suskatins tinginia-

vimą. Jūs pamatysite, kad niekas tinginiau
damas negauna bedarbių pašalpos ^>0 valą- 
tybėj Mes tiktai norime sumoderninti įstaty
mą kaip Prezidentas Eisenhower» rekom 
daTO avo
žos "būtų labai gerai, Jei valstybės pakeistų 
statymus, kad dauguma darbininkų gautų pa- 
alpas bent pusę sumos jų buvusios algos.-
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mą sistematingo pobūdžio ver
tybių idėjinėje plotmėje, išreikš
tų hierarchinėje formoje. Jau vi
siškai kitoks klausimas ar tas 
sistematingumas yra labai ryš
kus (šita savybė dažnai identi
fikuojamas ateitininkų idėjinis 
pasaulis) ar jis yra daugiau pa
sąmoninio pobūdžio, kuris ryš
kus santariečiuose. Jie tariamai 
laisvesni, nes jų vertybių siste
matingumas sunkiau, jei iš viso, 
palenkiamas loginės dedukcijos 
analizei. Bet idėjinis sistema- 
tingas vertybių subūrimas eg
zistuoja, ir tuo pačiu santarie
čius identifikuoja bendra ideolo
gija.

Tęsdami šios minties analizę, 
turėsime sutikti, kad santarie
čių bandymai paneigti ideologi
nį pradą jų organizacijoje su
prantami tik tada, jei ideologija 
definuojama kaip ryškaus są
moningo vertybinio sistematin- 
gumo išreiškimas, tuo pačiu iš 
ideologinio lauko bandant iš
jungti netiek ryškia vertybine 
hierarchija paženklintus idėji
nius sambūrius. Bet kad tokie 
bandymai reiškia semantinį pra
sižengimą, aišku kiekvienam. 
Visgi negalima žodžių reikšmę 
keisti asmeninio pasaulio paten
kinimui.

Baimė pripažinti ideologinį as
pektą organizacijai norėčiau su
prasti kaip grynai phenotypiško 
siekimo pasireiškimą. Bandoma 
atrasti reiškinį, kurį būtų gali
ma sutapatinti su mūsų vyres
nės kartos idėjiniais nepasiseki
mais, klaidomis, pasireiškimais, 
kuriuos dabartinis jaunimas no
ri ar turi atmesti; gi santarie
čiai čia pasirinko sąvoką ideolo
giją ir į ją įjungė visus tuos mi
nėtus dalykus. Kad todėl ideo
logijos reikia vengti (juk ji sa
vyje apjungia visus tuos neigia
mus elementus) aišku visiems. 
Nenorime tačiau — o gal situa- 
ciškai dar nesame subrendę? — 
pripažinti, kad pamiršome ar są
moningai pakeičiame ideologijos 
semantinę reikšmę.

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Korp! "Vytis” valdybą su

daro : K. Mikėnas, pirm., A. Klio- 
rė, sekr., L. Maskaliūnas, junjo- 
rų tėvūnas, R. Tallat-Kelpša, ir 
R. Viskanta.

Liberalizmo problema
Gaunasi įspūdis, kad panašiai 

suprastinąs ir santariečių vengi
mas save identifikuoti su libera
lizmu ir iš jo išplaukiančiu idė
jiniu pasauliu. Kartūs, emociš- 
kumu persnukti žodžiai tenka 
tiems, kurie bando tai viešumoje 
iškelti. Ir su liūdnumu tenka 
konstatuoti, kad minėti įrodinė
jimai ar spekuliacijos tik tokioj 
formoj buvo sutikti. Iki šiol man 
neteko pastebėti nei vieno nuo
seklaus idėjų analize pasižymin
čio straipsnio, kuriame būtų 
bandoma atsakyti į prof. kun. 
Ylos straipsnius. Matant šiaip 
jau itin ryškų santariečių akty
vumą, šią tylą būtų galima su
prasti kaip rimtos Argumentaci
jos stoką minėtiems tvirtini
mams. Bet ne apie tai šį kartą 
noriu išsireikšti. Mano suprati
mu, patys santariečiai netiesio
gine prasme labai ryškiai pasi
sako už funkcinį liberalizmo pa
sireiškimą.

Iš gausių Lietuvių Stduentų 
Santaros organizacinį supratimą 
liečiančių aiškinimų, ryški viena 
mintis: šioje organizacijoje pati 
ryškiausia vertybė, gal tiksliau 
pats svarbiausias principas yra 
individo laisvė idėjiniame pa
saulyje siekti to, ko jis nori. 
Reiškia, pačioje vertybių hie
rarchijos viršūnėje dominuoja 
laisvė. Tik tas, kuris kitam na
riui pripažįsta besąlyginę laisvę 
idėjinėje plotmėje (ar tai esmė
je yra dorybė, jau visiškai kitas 
klausimas) gali būti santariečių. 
O kaip tik šitas laisvės princi
pas yra pagrindinė liberalizmo 
žymė. Tiesa, tai funkcinė ver
tybė, kuri neturi savo idėjinio 
turinio, bet tai liberalizmo ženk- 

(Perkelta J 5 psl.)

• Akademinio Skautų Sąjū
džio valdybno įeina: A. Broel- 
Plateris, pirm., G. Prialgauskai- 
tė, ir K. Mikėnas.

• Patirta, kad yra įvykę kele
tas pasikeitimų Liet. Stud. Sąj. 
JAV Centro Valdybos narių pa
reigų pasiskirstyme. Kol. B. Juo
delis, iki šiol ėjęs nario šalpos 
Fondui pareigas, tampa CV vi
cepirmininku, vietoj pasitrau
kiančio R. Mieželio, šalpos darbą 
perims D. Valančiūtė. Centro 
Valdybon įėjęs R. Babickas, rū
pinsis Studentų Gairių leidimu. 
Visais šiais pareigų pasikeiti
mais laukiama oficialaus CV 
pranešimo.

• Liet. Stud. Santaros Revizi
jos Komisijon įeina: Julius 
Šmulkštys, Remigijus Gaška ir 
Bronius Juodelis.

• ASS ir oro skautų draugovė 
Chicagoje buvo surengę "supa
žindinimo su studijomis” vaka
rą. Vakaro iniciatorius ir jo pra- 
vedėjas buvo Vyt. Černius. Va
karo metu stipendijų gavimo 
klausimo kalbėjo Vyt. Šliūpas; 
apie Liet. Stud. Santarą kalbėjo 
H. žibąs, o apie Ateitį F. Palu
binskas; D. Tallat-Kelpšaitė pa
tiekė žinių apie ASD veiklą ir 
jos uždavinius, kai Vyt. Černius 
supažindino su Korp! "Vytis” ir 
jos veikla.

• ELTA žiniomis, Vokietijoje 
šiuo metu yra 39 įsiregistravę 
lietuviai studentai. Daugiausia 
yra studijuojama medicina; vė
liau seka technika, ekonomija, 
ir t.t.

• Liet. Stud. Santaros Urba- 
nos skyriaus valdybą sudaro: 
Vyt. Vepštas, pirm., L. Petkaus- 
kaitė, sekr., ir H. Virkau.

• Liet. Stud. Sąj. JAV Urba- 
nos skyriaus valdybą Sudaro: T. 
Remeikis, pirm., A. Kliorė, vi- 
cepirm., D. Oželytė, ižd., L. šif 
mulytė, sekr., ir K. Jecius, narys 
kultūriniams reikalams.

• Korp! Vytis Urbanos sky
riaus valdybą sudaro: A. Snars- 
kis, pirm., K. Jecius, sekr., ir P. 
Vadopalas, tėvūnas.

• Studentų Ateiitninkų Sąjun
gos CV sudaro sudaro: V. Klei
za, pirm., V. Vygantas, J. Ma
nelis, J. Končius, J. Stopis, E. 
Orentas ir R. Jonauskaitė.

• Liet. Stud. S-gos Chicagos 
skyriaus valdybą sudaro: R. Va- 
nagūnas, E. Babušis, A. Laucius, 
D. Bartuškaitė, M. Brenciūtė.

• Liet. Stud. Santaros New 
Yorko skyriaus valdybą sudaro:
J. Bilėnas, pirm., J. Galminas, 
vicepirm., Labanaitytė ir G. 
Zauniūtė, sekr., D. Gasiūnas, ižd. 
ir R. Penikas, narys.

• Liet. Stud. S-gos Detroito 
skyriaus valdybą sudaro: A. ši
moliūnas, pirm., A. Polikaitis, 
D. šeputaitė, D. Bulgarauskaitė,
K. Navasaitis.

• Dail. A. Melnikas išvyko iš 
Detroito į University of Michi- 
gan Ann Arbore doktorizuotis 
meno istorijoje ir filosofijoje, o
L. Gerulaitis įstojo į tą patį uni
versitetą tęsti istorijos studijų.

• Chicagos meno instituto pa
rodoje dalyvauja šie lietuviai: 
Anelė PagaJytė, Rita Žukaitė/ 
Vyt. 0. Virkau, Dalia Juknevi
čiūtė.

• Chicagos Loyolos universite
te dėsto šie lietuviai: kun. dr. 
Juozas Beleckas (vokiečių kalba 
ir literatūra), kun. dr. R. Jan- 
čauskas (ekonomija), dr.' A. 
Liaugminas (prancūzų kalba ir 
literatūra). Nuo ateinančio ru
dens pakviestas dėstyti dr. Vyt. 
Bieliauskas.

• Kaip praėjusiais metais taip 
ir šią žiemą Mokslininkų Studi- 
jų.Klubas Chicagoje organizuoja 
Lituanistinių Studijų institutą 
studentijai ir visuomenei, šiam 
kartui yra parinkta tema: socia
linės problemos. Paskaitos bus 
pradėtos tuojau po Kalėdų šv. 
Kazimiero seserų rūmuose.

• Montrealio Akad. Sambūris 
spalio mėn. rengia šokių vakarą, 
pelną paskirdamas studentų šal
pai.

Patark Ir kaimynui, 

kad prenumeruoti)
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

CLEVELANDO 
KOLONIJOS 
NUOPELNŲ 
PRISIMINIMAS
Rengia Bendruomenė 
šeštadienį, spalio 29, 
Lietuvių salėje

Clevelando lietuvių kolonija 
buvo didoka ir veikli jau prieš 
50 metų, čia suvažiavusių atei
vių eilėse buvo pakankamai veik
lių, sumanių asmenų, savo visuo
menišką veiklą pareiškusių or
ganizacijų kūrimu. Tos organi
zacijos, greta savo vietinių rei
kalų, buvo susijungusios ir su 
centrinėmis organizacijomis, pla
čiam Amerikos lietuvių išeivių 
judėjimui palaikyti.

Stipri, didelė ir turtinga ši 
kolonija buvo pirmo pasaulinio 
karo laikais. Ji gausiai pasižy
mėjo rėmimu Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės kovų me
tais.

Clevelando kolonijos nuopel
nams Lietuvai prisiminti, ben
druomenės apylinkės valdyba 
rengia Lietuvių salėje vakarą, 
spalio mėn. 29 d., šeštadienį, ir 
kviečia visus senuosius Cleve
lando lietuvius dalyvauti.

Paminėjimas bus bendro po
būdžio, prisiminimas visų patrio
tinių lietuvių ir organizacijų nu
veiktų darbų, ne paskirų asmenų 
ar buvusių veikėjų garbinimas. 
Visus paskirus veikėjus jau nė 
nesurinktum: vieni išvyko Lie
tuvon, ten mirė, kiti mirė čia 
pat, kiti išsiblaškė po plačią 
Ameriką. Bet jų atlikti drabai, 
kurie iškėlė mūsų lietuvišką ko
loniją, yra didžiulės mūsų visų 
garbės turtas.

liberalizmo, kuris pasižymi turi
niu. Lietuvių Studentų Santara 
yra ryški savo funkcinio libera
lizmo nusistatymu; apie tai liū- 
dyja įvairūs ryškiųjų santarie
čių pareiškimai ir bendroji veik
los mintis. Kitas klausimas ar 
galima Santarą skaityti turini- 
nio liberalizmo apraiška. Kai kas 
tai jau yra bandę atlikti, tačiau 
nuo tokio tvirtinimo norėčiau 
čia susilaikyti, nes šio klausimo 
objektyviam apsprendimui man 
dar nepakanka medžiagos — ar 
tai pasisakymų ar veiklos rezul
tatų formoje — iš kurių būtų 
galima tuo klausimu daryti iš
vadą.

Keistokai už Santaros organi
zacinių ribų stovintį nuteikia 
tas itin ryškus nenoras save va
dinti liberalu. Nejaugi kažko bi
joma? Iš asmeniškų pasikalbė
jimų patyriau, kad viena tos 
baimės priežasčių yra lietuviuo
se įsigalėjusi stereotypinė nuo
monė, jog liberalas tai bedievis. 
Jei tai būtų tikroji minėtos bai
mės priežastis, santariečiai nuo
sekliu loginės dedukcijos keliu 
turėtų įrodyti šio tvirtinimo ne
tikslumą ir klaidingumą, jei toks 
tvirtinimas iš viso yra netiks

iąs, kurį santariečiai yra įjungę; lus. Man regis, kad liberalo var- 
į savo organizacinę sistemą. Jei: do baidytis nevertėtų. Jeigu 
paimsime hipotetinį atvejį, tai; žmogus pripažįsta laisvę kaip 
individas A, įsitikinęs pomirti-' svarbiausią vertybinį principą ir 
niu gyvenimu, ir individas B1 jį stato virš turiniu charakterin- 
paneigiąs bet kokį pomirtinį gy-l g0 vertybinio principo, tai jis tu- 
venimą, gali būti santariečiais 
tik tokiu atveju, jeigu abu indi
vidai už šiuos minėtus įsitikini- 
jnus stato aukščiau tą vertybę, 
pagal kurią kiekvienam indivi
dui suteikiama neribota laisvė 
savo idėjinį pasaulį sistemati
zuoti. O kas galėtų paneigti, kad 
tai nėra tipiškas (o gal ir klasiš
kas?) funkcinio liberalizmo at
vejis? Teoretiškai tai labai su
prantamas reiškinys, tačiau 
praktikoje kiek sunkumų iškelia 
organizacijos galimybė funkcijo- 
nuoti, jeigu ji nori ugdyti, auk
lėti savo narius, kai pats orga
nizacijos idėjinis pagrindas pa-

minti visų jų vadovautų orga
nizacijų darbus.

Šis vakaras bus susiartinimas 
naujų mūsų ateivių su senai
siais clevelandiečiais, kurių pa
sidarbavimu galėjo tiek daug 
naujųjų čia apsigyventi.

Mums, seniesiems, džiugu, kad 
kai seniau mes džiaugėmės sa
vais darbais savose organizaci- 
jose, dabar turime naujus žmo
nes ir naujas organizacijas, tę
siančias mūsų didelės kolonijos 
garbingą darbą amerikiečių tar
pe.

Sueikime, dalyvaukime kartu 
visi!

(Sekite kitus Dirvoje prane
šimus apie tą įdomų vakarą).

Santara' ideologija 
ir liberalizmas

(Atkelta iš 6-to pusi.)

SENIEJI IR NAUJIEJI 
IŠVIEN!

čia gyvenančius Ir Tebevei- -remtas funkciniu, o ne turinio

Už BEDARBIŲ 
PAŠALPOS 

PADIDINIMĄ
Ohio valstybėje pradėta akty

vi propaganda už bedarbių pašal
pos padidinimą. Norima, kad vie
toj dabar apmokamų 26 savai
čių, laikas būtų pailgintas iki 
39 savaičių ir pašalpos suma pa
didinta iki $50.00.

Projektas, kurį remia specia
liai susiorganizavęs komitetas, 
aišku, siekia dirbantiesiams, ku
rie kiekvienu metu gali būti ir 
bedarbiai, didelį pagerinimą. To 
projekto priešininkai teigia, kad 
tokį projektą priėmus, atsiras 
didelė tinginystė ir tikrai per tą 
laiką niekas darbo neieškos.

Projekto šalininkai mano, kad 
taip nebus, o tas projektas, jei 
jis bus priimtas balsavimuose, 
kurie įvyks lapkričio mėn, 8 d., 
tikrai daug pagerins dirbančiųjų 
padėtį. Esą, darbininkas jausis 
daug saugiau, jis galės daugiau 
pirkti ir nuo to kilsiąs visų ger
būvis.

Komitetas įrodo, kad per pa
skutinius 
viai davė 
Amerikoj 
mažesni,
džiausiose pramonės valstybėse.

Ohio darbdaviai esą pajėgūs 
tiek mokėti.

12 metų Ohio darbda- 
mažiau, negu bet kur 
ir Ohio taksai buvo 
negu aštuoniose di-

ŽINIOS DIEVO 
KARALYSTES

kiančius pirmo ir antro pasauli
nio karo darbuotojus kviečiama 
dalyvauti. Jiems bus malonu pri
siminti to didelio darbingumo 
laikus, o naujai atvykusiems pa
tirti ką ši kolonija padarė gero 
Lietuvai.

Čia savo laiku lankėsi kalbėti 
ir aukas rinkti visi žymiausi mū
sų tautos žmonės pirmo ir antro 
pasaulinio karo metais. Iš šios 
kolonijos, Lietuvos reikalams 
fondai, organizacijos ir bendro
vės I pasaulinio karo metu ir po 
to, Lietuvai tapus nepriklausoma 
valstybe, tiesioginiai gavo šim
tus tūkstančių dolerių. Lietuvai 
atsistojus ant savų kojų, bet 
turint priešų, kurie ją kėsinosi 
pavergti, vėl pylėsi aukos gink
lų fondui, šauliams, Lietuvoje 
įkurtų visuomeninių ir labdaros 
organizacijų fondams.

Sovietams Lietuvą užgrobus 
antro pasaulinio karo pradžioje, 
vėl clevelandiečiai šoko į darbą, 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimui įsteigtoms organizacijoms 
aukoti, paskiau tremtiniams rū
bus ir aukas rinkti ir pačius ne
laimingus brolius iš tremties į 
Ameriką kviesti.

Kiekvienas Clveelande gyve
nęs lietuvis, vyras ir moteris, 
yra prisidėję prie šių visų dar
bų ir todėl visi bendrai, ne pa
rinkti kurie paskirai, bus šiame 
vakare paminėti.

Visi mūsų kolonijos darbuoto
jai, ypač iš I pasaulinio karo 
laikų, dabar jau žilagalviai, bet 
jų ir jų organizacijų nuveikti 
darbai labai ryškūs. Bus miela 
juos matyti šiame vakare, prisi-

vertybiniu principu. Bet ta pro
blema neįeina į šio pasisakymo 
rėmus, nors ja, galima suprasti 
kaip vieną iš priežasčių, dėl ku
rių yra iškilęs tas sąvokų (libe
ralizmas ir ideologija) nesusi
pratimas.

Noriu čia pabrėžti, kad reikia 
skirti funkcinį liberalizmą nuo

retų būti ir tiek drąsus ir atvi
ras semantinėje plotmėje, kad 
prisipažintų esąs liberalas. Juk 
tokia laikysena geriau tiktų san- 
tariečiui, negu phenotipinis svar
biausios vertybės paneigimas. 
Galop ir pats paneigimas neturi 
esminės reikšmės ir todėl jis 
tuo labiau beprasmis. Turbūt 
neigiamai atsilieptume į ateiti
ninkų bandymus paneigti jų 
krikščionišką nusistatymą, jei 
jie ir toliau tikėtų į visų katali
kų išpažįstamą Dievą? O ar čia 
nesusiduriame su analogine si
tuacija, Ir vis daugiau ryškėja 
klausimas: Ar verta ?

Tiek ideologija tiek liberaliz
mas savyje yra prasmingos są
vokos, kurių nereikėtų sujungti 
su semantinėje plotmėje jas vi
siškai nerišančiais neigiamais 
reiškiniais. Tada ir tiksliau ir 
teisingiau bus galima savo or
ganizacinį pasaulį aptarti. Da
bartinė padėtis gi bent šias ei
lutes rašančio asmenyje iššau-

kia titiliacinės tendencijos nusi
teikimą. Gi šiame pasisakyme iš
reikštas mintis prašau suprasti 
kaip Santarą iš šalies stebinčio 
idėjinę analizę; o teisę į toki 
analitinį bandymą juk nei vie
nas santarietis nepaneigs ir ki
taip galvojančiam studentui?

DIRVĄ UŽSISAKYTI
galima ir šiandien, nėra reikalo
laukti nei metų, nei mėn<

pabaigos!

Pasaulis dabar yra labai nusi
minęs ir nuliūdęs. Nors ir prisiei
na apsakyti, kad šitie vargai 
reiškia Dievo rūstybę, mes pri
valome visuomet pareikšti, kad 
tik per Dievo karalijos įkūrimą 
žmonės gaus ramybę ir pasilink
sminimą. Mes biblijos studentai 
tikrai sakome žmonėms, kad Me- 
sijos karalija sustabdys ant že
mės karą ir įsteigs amžiną ir 
nuolatinę taiką, kad jo karalijoj 
nebus išnaudotojų, kurie dabar 
spaudžia ir vargina žmones iš
plėšdami iš jų jų teises. Nebe
bus daugiau beširdžių politikie
rių, kurie dabar nuskriaudžia 
žmones vadindami save jų atsto
vais. Dievo karalijoje nebus nei 
vieno netikro pranašo, kurie da
bar išveda žmones iš kelio ir ne
leidžia pažinti tiesos. (Luko 11: 
52). Dievo meilės, švento rašto, 
kuris skelbia, kad tikrasis ka
ralius įkurs savo teisingą val
džią ir teis nuolankiuosius ir ne
turtingus su lygybe, kad bado 
nebus daugiau ant žemės ir kad 
žemė pasidarys vaisinga ir iš
duos užtektinai maisto visiems, 
kad ligos praeis ir jų vietoje bus 
pastatyta sveikata, ir žemės gy
ventojai nebesakys aš sergu. įsa. 
33 per. 24 e.

Biblija sako, kad paklusnieji 
pasaulio žmonėms per teisinga 
Kristaus valdžią bus atsteigti į 
protą ir į kūno tobulybę, kad su
ardytos šeimos vėl bus suvieny
tos, kad Dievo karalijoje Vieš
paties garbės pažinimas pripil
dys visas žmonių mintis ir kad 
žmonės gėrėsis laisve ir laime. 
Užlaikydami Viešpaties prisaky
mus žmonės galės gyventi ant 
amžių ir niekad nemirti.

Skelbia WM. SHIMKUS, 
1110 E. 76 St., Cleveland 3 ,Ohio 
Duosiu kiekvienam atsakymą.

4. PROPOSED LAW
To Increase Unemployment Initiative Petition

YES

X NO

Balsuokite NE prieš Bedarbių Pašalpos
Pakėlimų Lapkričio 8, nes —
• tas viskam pakels kainas $47,000,000 per 

metus;
• tas sutrauks tinginius ir apsileidėlius į 

Ohio.
GUYAHOGA COUNTRY D1VIS1ON

OHIO INFORMATION COMMITTEE 
604 Hanna Building.' Paul Brokaw, Secretary

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THEMAYC03 BAJEMENT
56 METU. SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMAS!

i

Žemiausios kainos 56-tam mūsų išpardavime

Sveikinimai ir linkėjimai sukakčių proga

RAY T. MILLER JR

STATĖ REPRESENTATIVE

Sveikinimai ir linkėjimai sukakčių proga

ALBERT S. PORTER

COUNTY ENGINEER

Geriausi sveikinimai mūsų draugams ir 
rėmėjams švenčių sukakties proga

o

LION BRAND MEAT

PRODUCTS
MANUFACTURED BY THE

CONSOLIDATED PACKING CO.

VVHEEL ALIGNING on all cars
BY EXPERTS WHO REALLY 

KNOW HOW

£ M

• •
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•
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PILNŲ 120 coliųDACRON 3275 West 63rd Street AT 1-6100

36 coliais platesnės kaip paprastos užuolaidos, 
tinkančios dideliam langui!

84 coliai pora — bet 120 colių. 36 coliais platesnės už paprastas — tinka 
žymiai didesniam langui. Permatomos baltos Dacron. Pasiųtos su plačiu užlen
kimu šonuose ir apačioj. Šios stiprios, saulei atsparios Dacron užuolaidos leng
vai plaunasi, skalbiasi ir prosijasi arba net nereikia prosyti.

Pašto ir telefono užsakymai priimami, šaukit CHerry 1-3000

Ne

Pasiūtos
Užuolaidos

The May Co.’s Basement Curtain Department

Geriausi sveikinimai mūsų draugams ir 
rėmėjams švenčių sukakties proga

Maloniam atsigaivinimui
ir

Pas i vai ginimui 28 skonių ledų
APLANKYK

H0WARD JOHNSON’S
13901 CEDAR RD.
University Heights

MAYFIELD AT GREEN ROAD
WEST 130th AND PEARL ROAD 
Euclid Avenue at University Circle 

14025 BROOK PARK ROAD

13704 EUCLID AVĖ
East Cleveland



DIRVOS PADĖKADalyvaukime pagerbimo pobūvy
Iš arčiau stebinčiam šiandie

ninį Clevelando lietuvių gyveni
mą kyla taip pat noras sužinoti, 
kaip kūrėsi čia lietuviška koloni
ja, kas buvo jos kūrėjai, kas tie
sė lietuvybės kelius ir .palaikė 
tautinę dvasią, pagaliau kaip ši 
kolonija prisidėjo prie pačios 
Lietuvos kėlimo ir jos laisvės ko
vos laimėjimo. Taigi šiemet jau 
sukanka 84 metai nuo pirmojo 
lietuvio Pranciškaus Freimono į, 
Clevelandą atvykimo, 68 metai 
nuo pirmosios lietuviškos šv. 
Jurgio draugijos įsisteigimo, 67 Gasparaitienei, Gaškienei, Jonai-' 
metai nuo pirmosios SLA kuo- tienei, Klimaičiui, Karpienei, Ku
pos užuomazgos ir 54 metai nuo' 
14 kuopos įsisteigimo, 53 metai 
nuo ALRKS 50 kuopos įsisteigi
mo, 49 metai nuo Aušros Vartų 
draugijos pradžios ir t.t. Cleve
lando lietuvių kolonija yra tu
rėjusi du Lietuvos Sūnų Karei
vių šv. Kazimiero gvardijos uni
formuotus pulkus — vieną su 
šautuvais, kitą su kardais, ši lie
tuviška veikla palaikė taip pat 
tokią gyvą tautinę dvasią, kuri 
įkvėpė pastangas padėti ir toli 
paliktai tėvynei — padėti jai 
laisvę atgauti, rinkti bei siųsti 
aukas ir t.t.

Savo himne giedame, kad Lie
tuvos sūnūs tesemia stiprybę iš 
praeities. Taigi Clevelando lietu
vių praeitį, kad ir nelabai tolimą, 
norime prisiminti spalio 29 d. 
Bendruomenės apylinkės valdy
bos rengiamame senųjų Cleve
lando lietuvių veikėjų pagerbi
mo pobūvy-akademijoj, kurios 
programą sudarys pranešimas, 
sveikinimai, pagerbiamųjų žodis, 
meninė programa, vaišės, šokiai 
ir kt. Pažymėtina, kad meninę 
programą sutiko atlikti tie, ku
rie joj dalyvaudavo anksčiau: 
Salasevlčienė, Galdikienė, J. 
Alekna ir kt. Taip pat įsijungia 
ir L. Sagio vadovaujama litua
nistinės mokyklos tautinių šokių 
grupė Grandinėlė. Programą 
tvarkys ir praves akt. P. Maže
lis.

Į šį pobūvį-akademiją visų pir
ma kviečiami veikėjai veteranai 
praėjusiųjų dienų darbo prisi
minti. Laukiami ir visi lietuviai 
jų pagerbti. Pastariesiems įėji
mas 2 dol. asmeniui. Pradžia 
6:30 vai. vak. Pobūvis rengia
mas lietuvių salėj, kuri yra taip 
pat lietuvių darbo, ryžto ir aukų 
vaisius.

Prie gražaus Dirvos 40 m. mi
nėj imo-koncerto pasisekimo la
bai daug prisidėjo susiorganiza
vęs talkos komitetas, kuris atli
ko daug darbų, suorganizavo 
bufetą ir šeimininkavo.

Nuoširdžią padėką reiškiame:
Suaukojusiems bufetą

Abraitienei, Blaškevičiui, Bliu- 
mentalienei, Bačiulienei, čiuber- 
kienei, čapkevičieni, Chmieliaus- 
kienei, Dunduraitei, Degesienei, 
Eidukevičienei, Gaidžiūni e n e i,

dokienei, Lozoraitienei, Lincevi- 
čienei, Mišeikienei, K. Morkū
nienei, V. Morkūnienei, Mikuls
kienei, Malcanienei, MainelieneiJ 
Mudrauskienei, Macijauskienei,1 
Mačienei, Nasvytienei, Orintie- 
nei, Rastenienei, Rinkevičienei, 
Štaupienei, šenbergienei, San- 
dragienei, Salasevičienei, Skre- 
bulytei, Snarskienei, Sukurevi- 
čienei, Unguraitienei, Zdanienei.

Dirbusiems bufete

Žuvo M. A. Cicėnienė

Išrinktas Skautų Tėvo 
Komitetas

Laukia
Clevelando tunto DLK Kęstu-

Pereitą sekmadienį jaukioje ir( čio vilkiukų dr-vės draugininkas 
darbingoje nuotaikoje praėjo pasktn. Vladas Bacevičius pra- 
Clevelando Lietuvių Skautų Tun-1 neša, kad draugovės sueigos 
to tėvų susirinkimas. Gausus bū
rys skautų tėvų išklausė tunti- 
ninko pranešimą apie tunto veik
lą, nuveiktus darbus ir susipaži
no su ateities planais. Visi nuo
širdžiai pritarė tai minčiai, jog 
•reikia daug dirbti su jaunimu, 
norint jį išlaikyti lietuvišku. Pa
sidžiaugta konkrečiais darbo vai
siais, tunto veikla ir nutarta 
remti skautišką jaunimo darbą. 
Tuntą šiuo metu sudaro 5 viene
tai apjungią 102 narius. Su liū
desiu prisiminta tragiškai žuvu
si p. Cicėnienė, Tunto Dvasios 
Vado kun. dr. K. širvaičio teta 
ir jam išreikšta užuojauta. Su- 

i sirinkusieji išrinko Clevelando 
! Lietuvių Skautų Tunto Tėvų Bū- 
I relio Komitetą, į kurį įeina dr. 
j M. Vaitėnas, E. Gedgaudas, Pa- 

šakarnienė, Mašiotas. Į Revizi
jos Komisiją pateko Dailidė, 
Grigaliūnienė ir žygienė. Vėliau 
diskutuota aktualiais jaunimo 
auklėjimo klausimais. Susirinki
mui gražiai pirmininkavo E. 
Gedgaudas, sekretoriavo Paša- 
karnienė.

čiuberkienei, Chmieliauskie- 
nei, Dunduraitei, Eidimtienei, 
Eidukevičienei, Karpienei, Miš
eikienei, Orintienei, Salasevičie
nei, Zdanienei, Astrauskui, 
Blinstrubui, Eidimtui, čiuber- 
kiui, Jurgaičiui, Misčikui, Sala- 
sevičiui, Steponavičiui, Stan- 
kauskui ir Rasteniui.

Labai ačiū Bacevičiui, Chmie- 
liauskui, Orintui, Šamui, Sagie- 
nei, Snarskiui ir kitiems, kurie 
nuoširdžiai talkino ir rėmė. Ačiū 

•’ visiems, kurie geru patarimu ar 
darbu mums nuoširdžiai talki
not.

Ypatinga padėka priklauso 
skaut. V. Kamantui, jo vadovau
jamo tunto skautams, ir skau
tams vyčiams, kurie prie salės 
pasitiko svečius, juos išvedžiojo 
ir

i

kitaip mums talkino.

šaukiamo kiekvieną sekmadienį 
10 vai. Dirvos patalpose. Tėvai, 
kurie nori savo berniukus leisti 
šion dr-vėn, prašomi juos atsiųs
ti sueigon.

LIETUVAIČIŲ
MOTERŲ KIRPYKLOJ

Speciali pusmetinių nuolaida 
antradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais — po $6.50.

J. C 1 J U N S K A S
LAIKRODININKAS

REMONTO DARBAI

GERAS NAMAS!
Prieinama kaina!

65 ir St. Clair rajone. Me-E.
dinis su mūriniu priešakiu, 4 
butai ir krautuvė, 220 dolerių 
per mėnesį pajamų. Tik 
dolerių! Kreiptis:

J. ŠIRVAITIS
Frances Potocar

Realty
E. 185 IV

19.500

963 1-3960

4 miegamų kambarių namas
E. 75 St., netoli St. Clair. 8 

kambariai, gaso šildymas autom, 
vandens šildymas. Geram stovy.*

4 butų plytų apartamentas, E. 
72 St., netoli St. Clair. 3 gara
žai.

TERRACE BEAUTY 
SOLON 

1161 East 71 St.
UT 1-1641

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Oų’-n 

Tel.: EX 1-0376

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

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

i

Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZŪRAITES, 

agentas

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki ?10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JCSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Po susirinkimo sekė vaišės ir 
toliau tęsiami pasikalbėjimai 
įvairiais klausimais. Dalyvius 
priėmė ir vaišino p. J. Gulbinie
nė, aktyviai remianti skautišką
jį jaunimą.

Neringos skaučių tunto ir 
akademikių skaučių uždara 

sueiga
37 metų Skautų Sąjungos su

kakčiai paminėti ir Vėlinių — 
mirusių pagerbimui, lapkričio 20 
d., Lietuvių salėje šaukiama ne- 
ringiečių ir akademikių skaučių 
sueiga.

Sueiga prasidės pamaldomis 
Šv. Jurgio bažnyčioje, toliau 
seks sukakties minėjimas, pa
gerbimas skautiškos šeimos na
rių, žuvusių už Lietuvos laisvę, 
o taip pat padėjimas vainiko bu
vusiam Sk. Sąjungos šefui a. a. 
A. Smetonai.

Z—

J. J. Hrovat Realty 
19901 Lake Shore 

KE 1-6576

PIX BEVERAGE
45 rūšių alus. Kiti gaivinan

tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsiepiniai.

Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta 

viekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

4
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J. s. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

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

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE
Cleveland. Ohio

GERESNI namų statytojai
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

I. J. S AM A S JEWELER

BATŲ KRAUTUVĖ
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354 5

Clevelandiečiams gerai pažįs- 
tama vyresniosios kartos veikė
ja, M. A. Cicėnienė, automobilio 
nelaimėje žuvo netoli nuo Toledo 
miesto. Sunkiai sužeistas jos vy
ras K. Cicėnas bei V. Sadauskie
nė.

M. A. Cicėnienė ėjo 59 metus, 
aktyviai reiškėsi Katalikių Mote
rų S-gos kuopoj, nuoširdžiai rė
mė ir kitokią lietuvišką veiklą. 
Buvo ilgametė Dirvos skaityto
ja.

Sovietinių žurnalistų 
piketavimas

Šią savaitę Clevelande lankosi 
bolševikų žurnalistų delegacija. 
Delegacijos priėmimu rūpinasi 
vietiniai didieji laikraščiai ir 
The Council on World Affairs 
organizacija.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius organizuoja 
tų žurnalistų delegacijos piketa
vimą ir bendrą demonstraciją, 
ši demonstracija įvyks šį šeš
tadienį. Tiksli valanda ir vieta 
bus pranešta per radiją šį penk
tadienį ir per organizacijas. Visi, kolegių D. Bartuškaitės, Al. Mal- 
lietuviai kviečiami demonstraci- canaitės ir L. Janulevičiūtės. 
joje galimai gausiau dalyvauti.

Gausus studentų pobūvis
Spalio mėn. 15 d. įvykęs Clev. 

Studentų Initium Semestri su
traukė virš 40 kolegių-kolegų ir 
praėjo darbingoje bei linksmo
je nuotaikoje.

Studentų įstatų pakeitimo ko
misijos narys R. Bajoraitis, ku
ris pirmininkavo susirinkimui, 
supažindino visus su paruoštu 
naujųjų įstatų ir rinkiminių tai
syklių projektu, kuris laukia pri
ėmimo ar atmetimo visuotiniame 
studentų suvažiavime.

Einamuosius reikalus refera
vo skyr. pirm. J. Kazlauskas. Jau 
sudaryta visuotiniam studentų 
suvažiavimui ruošti komisija, iš

DAŽO IR POP1ERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

Atdara nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro.

, I

LEIMON’S CAFE

Kvietimų
į senųjų Amerikos lietuvių vei
kėjų pagerbimo pobūvį-akademi- 
ją po 2 dol. iš anksto galima įsi
gyti "Dirvoj”, Spaudos kioske, 
lietuvių klube ir pas platintojus.

Kreipkitės ir gausite geriau
sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo- 

(52) kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

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

įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. Įvai- 
rfls naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunami money orders (galioja ir užsienyje)

ATIDARYTA NUO 10 RYTO Iki 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Tėvų susirinkimas
Spalio 23 d. 11:30 v. žemuti- 

nėj lietuvių salėj, įvyksta litua
nistinės mokyklos mokinių tėvų 
susirinkimas.

Kviečiami visi būtinai daly
vauti. Svarbūs reikalai*.

Dr. V. Sutkus 
vykdamas iš Vokietijos į Chica- 
gą, buvo sustojęs Clevelande, ap
lankė Dirvos redakciją ir arti
muosius.

D O W D

FOR A DEAL

ON AN

OLDSMOBILE

2900 MAYFIELD

4. PROPOSED LAW '
To Increase Unemployment Initiative Petition

YES

X NO

Balsuokite NE prieš Bedarbių Pašalpos 
Pakėlimų Lapkričio 8, nes —-
• tas viskam pakels kainas $47,000,000 per 

metus;
• tas sutrauks tinginius ir apsileidėlius į 

Ohio.
CUYAHOGA COUNTRY DIVISION

OHIO INFORMATION COMMITTEE 
604 Hanna Building. Paul Brokaw, Secretary

Puikiu humoru pagrįstas bu
vo Revizijos Koimsijos praneši
mas Vyt. Kamanto, Miss Initium 
Semestri ir Princo išrinkimai, 
įskaitant šokius, buvo pagrindi
niai linksmosios dalies įvykiai.

Miss Initium Semestri Dalia 
Prikockytė buvo apdovanota 
puokšte rožių, princas Vyt. Mu- 
liolis kardu.

Clevelando budžių
rengtos iškilmės dėl audros ir 
lietaus neįvyko. Jos atidėtos vė
lesniam laikui.

Dirvos minėjime-koncerte
rasta moteriška grandinėlė. Bu
fete buvo palikti sportiniai ba
tukai ir bliudas. Prašom atsiim
ti.

E. K. Martinėnai
persikėlė į savus namus — 1212
E. 84 St. Telef. CE 1-0320. I

Išnuomojami du kambariai
Kreiptis: 1360 E. 68 St. arba 

telefonu: LA 4'7477.

Išnuomojamas 6 k. butas
antram aukšte. Teirautis:

435 E. 115 St.

I

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

Baldus, šaldytuvus, televizijos aparatus, laikrodžius, įrankius, žaislus 
ir beveik visus kitus buto ir asmens reikmenis galima pirkti iš urmo 
sandėliu pigiau negu išpardavime tarpininkaujant

BALTIC Supply Company
"Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminžja interesantus "Dirvos” 
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILL SCHLEKIE PLUMBING CO
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVED1MAS

SW 1-0327 VU 8-5068

P. J. KERSIS

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 

išvežiojame į namus.

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos 
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.

Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

•h

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio
———n——saaram —r~ ...........................<rr.' g.. ,  

609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin ,1-1778. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mana, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudoS -insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FU NĖR AL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuotl laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-176J
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Jaunimo lietuviškumo klausimas
Vargu ar kada mes tiek daug 

sielojomėS savo jaunimo lietu
viškumu, kaip dabar. Vargu ar 
k'ada iš viso dviejų kartų proble
ma buvo taip stipriai jaučiama, 
kaip čia išeivijoje. Šalia įprasti
nių dviejų kartų skirtybių iškyla 
pagrindinė lietuvybės skirtybė. 
Ir ne tai mums rūpi, kad jaunoji 
karta auga jau visai nebelietu- 
viška, bet dažnai mes sielojomės, 
kad ji auga kitaip lietuviška.

Kai mums lietuvybė yra įau
gusi į kūną ir j kraują, kai ji yra 
stipriausia mūsų būties dalis, bei 
mūsų gilaus jausmo pagrindas, 
tai čia bręstančiam jaunimui lie
tuvybė dažniausiai tėra jų tau
tinio sąmoningumo pasireiški
mas, kylęs daugiausiai iš jam 
įdegto pareigos jausmo suprati-

A. AUGUSTINAVIČIENĖ

bės ne tik gali, bet ir turi būti, 
o dažnai įdėtos į naujas formas. 
Dėl ko tat ir lietuviškumo turi
nys privalėtų sustingti tose pa
čiose formose ir tam pačiam sti
liuje? Sustingimas formoj dar 
nereiškia tradicijų gerbimo, ly
giai kaip naujumo ieškojimas 
visiškai neįrodo tradicijų išsiža
dėjimo. Jaunimo lietuviškumo 
išlaikymūi labai daug padėtų 
kaip tik to lietuviškumo judėji
mo dinamizmas.

O mūsų minėtas Lietuvos iliu
zijos sukūrimas? Jaunimui veik 
nemačįusiam Lietuovs ir ją įsi
vaizduojančiam tik iš tėvų pa
sakojimų, konkreti Lietuva yra 

mo savo tautai. Dėl to mūsų tra- čia išeivijoje. Jiems Lietuva yra 
giški išgyvenimai, esą dabarties 
jaunimas rodo permažai patrio
tinio sentimentalumo, nešaukia 
pergarsiai prasastosios žemės, 
yra dažnai ^perdėti.

Klaida įvyksta dėl to, kad jau
kiąją kartą mes norime išauginti 
ne vien tiktai lietuviais, bet būti
nai tokiais lietuviais, kokiais mes 
patys esame. Dėl to mes labai 
greitai galime netekti jaunimo 
ir sau ir savo tautai.

Mes dažnai užmirštame, kad 
jaunieji augdami visai kitame 
krašte, besimokydami visai ki
tais mtIndais, supalni kitokios 
aplinkos ir patys tampa kitoniš
ki. Lygiai da mi mes kažkaip 
negalime suprast., ' ai kas mums 
gražu, sava ir artima, nebūtinai 
gali būti taip pat gražu, crva.ir 
artima čia augantiems mūsų jau
niesiems. Jei eilę lietuviškų reiš
kinių, mes vertiname grynai šen- 
timntaiiai ir turime visišką tei
sę juos šitaip vertinti, tai jauni 
mas juos vertindamas daugiai 
intelektualiai juose neberanda tų 
pačių vertybių, kurias mes ran
dame.

Minėtas dviejų kartų lietuviš
kumo nesusipratimas daugiausia 
glūdi mumyse pačiusoe: 1) mes 
nesugebame suprasti dabarties 
jaunimo, prie jo prieiti ir jų lie
tuviškumą ugdome, išeidami ne 
iš jų, bet iš savo galvojimo bū
do, 2) mes nesukuriame ir ne- 
sitengiame ypatingai atsižvelg
dami j savo jaunimą sukurti pa
čios gražiausios Lietuvos iliuzi
jos išeivijoje.

Jeigu jau taip sielojamės lie
tuvybės tęstinumu išeivijoje, tai 
juo sielotis turėtume ir iš esmės 
ir iki galo. Juk neužtenka tik 
įsteigti vadinamų lituanistinių 
mokyklų, bet reikia, kad jos ga
limai pilniau atliktų savo užda
vinį ir mokiniai mielai jas lan
kytų. Lygiai negana, kad lietu
viškos jaunimo organizacijos tik 
būtų. Mums svarbu, kad mūsų 
jaunimas jomis iš širdies domė
tųsi.

Nereikia ir specialiai skirtos 
jaunimui spaudos, jeigu išeivi
jos jaunimas jos neskaitys. Dėl 
to lietuvybės išlaikymo esmė 
glūdi ne vien specialiai sukur
tame jaunimui judėjime, bet to
kiam judėjime, kuris dabarties 
jaunimui būtų ir patrauklus ir 
įdomus.

Turbūt mes niekad taip stip
riai nenusikalstame šventai lie
tuvybės idėjai, kaip visiškai su
stingdami tose pačiose formose, 
neieškodami tam didžiajam tu
riniui išreikšti visa tai. ka sa- 
vvi? tu ime r’a ia”sid ir ver
tini iausio. Kaip tie Brazdžionio 
žmonės, keliaudajni per pasaulį, 
stebime, kad tos pačios verty-|

čia mūsų sukurtas lietuviškas 
judėjimas su visų organizaciniu 
tinklu, lietuvišku menu, spauda, 
partiniais ginčais, asmenišku
mais, visu kultūriniu pasireiški
mu ir visu mažesnių bei dides
nių lietuviškų kolonijų gyveni
mu. Kuo tas mūsų sukurtas lie
tuviškas gyvenimas bus gražes
nis, oresnis, gyvesnis ir turinin- 
gesnis, tuo ir pati Lietuva mūsų 
jaunimui atrodys didesnė ir pui
kesnė. Kad ir visai apie tai ne
galvodami, mes patys netiesio
giniai esame didžiausi ir galin
giausi jaunimo lietuviškumo mo
kytojai.

Jaunoji karta mus labai kri
tiškai stebėdama, kaip ir dera 
jauniesiems, nejučiomis bus 
įtraukta į tokį mūsų tautinio 
judėjimo idealistinį nuoširdumą, 
kokį mes jiems sugebėsime pa
rodyti. Dėl to besisielodami lie
tuvybės tęstinumu, daugiau sie- 
’okimės pačiu lietuvybės judėji
mo tobulinimu, jo vertingumu, 
isokerionu jo lygio pakėlimu.
Amerikiečių pedagogas Spen- 

ce-’is yra pasakęs, kad auklėji
mas yra didžiausias uždavinys, 
uždėtas suaugusiam žmogui. Nū
nai ir mes galėtume pasakyti, 
kad pats sunkiausias uždavinys, 
kurį mums uždėjo lietuvy
bės pareiga išeivijoje, yra 
išauklėti busimąją kartą lie
tuviais. Ir nebūtinai tokiais 
apt lietuviais, kokie mes 
esame, bet sąmoningais lietu
viais, kad ir kitokiais, kad ir 
svetimose žemėse augintais, bet

žmonėmis, kurie supranta tau
tinės pareigos didumą bei svar
bą.

O mes tikrai permažai galvo
jame savo jaunimu, arba labai 
negiliai galvojame tiek jiems 
specialiai lietuviškumo mokyklą 
kurdami, tiek, jiems per menką 
vietą skirdami visam lietuvybės 
judėjime. Tuo klausimu susirū
pinę iš esmės mes turime kruopš
čiai ieškoti tų visų konkrečių 
būdų ir priemonių, ką reikia da
ryti, kad jaunimas norėtų išaug
ti lietuviškas.

SKAUTAI
PRALAUŽIAMAS TYLOS 

SĄMOKSLAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
kija ir Gudija. Ypatingai Ukrai
nos atstovė; oratoriško balso 
blondinė, stengėsi komiteto 
rius įtikinti, kaip laimingai 
vena sugrįžę į savo kraštą 
rainai. Ji perskaitė ir visą
neva tai sugrįžusiųjų laiškų, ra
šytų iš gimtinės užsieniuose 
esantiems giminėms. Taipgi visi 
sovietiniai kartojo ir apie pa
skelbtąsias amnestijas bei apie 
tai, kaip tenai išskėstomis ran
komis laukiama repatriantų.

Tačiau ta Matulio pasiūlytoji 
rezoliucija komiteto buvo atmes
ta, tik patiems sovietiniams ir 
dar kaikurioms Azijos - arabų 
valstybėms už ją balsuojant. 
Prieš ją balsavo 29 ir 10 susilai
kė. Bet užtat vakariečių rezo
liucija, kurią pasiūlė devynios 
valstybės: Australija, Belgija, 
Kostarika, Danija, Olandija, 
Norvegija, Švedija, D. Britani
ja ir JAV, buvo priimta net 42 
balsais, 14 susilaikius. (Jų tarpe 
sovietinis blokas ir dalis Azijos- 
arabų). Vakariečiai taip stipriai 
laikėsi savo pasiūlymo, jog vi
siškai atmetė arabų tarpininka
vimą priimti pataisytą sovietų 
rezoliuciją.

Arabai, kurie, kaip žinia, so
vietinio bloko Jungtinėse Tau
tose yra remiami prieš kolonia- 
lines valstybes, bandė visaip ves
ti prie kompromiso. Sovietai jau

Egzilinė Skautų Konfe- buvo sutikę iš savo rezoliucijos 
gavusi iš Tarpt? išmesti kaikuriųos žodžius, o 

taipgi atsisakė ir minėti 1946 
metų rezoliuciją bei buvo pri
ėmę straipsnelį, kalbantį apie 

j | "kitas efektingas priemones, tai- 
I kytinas tiems, kurie savanoriš
kai atsisakys repatriacijos”, bet 
vakariečiams ji vistiek nebuvo 
priimtina.

(sks) 
rencija 
Skautų

"Tarptautinis Sk. Komitetas 
aprobuoja tęsimą derybų su p. 
Michelsonu, kaip visų Egzilų 
Skautų Organizacijos atstovu 
užtikrinti problemos sprendimą 
ir įgalinti skautauti tuos berniu
kus, kuriems neįmanoma gyven
ti jų kilmės kraštuose. D C. 
Spry, Direktorius”. Į

Šis TK aprobavimas buvo 
Tarpt. Konferencijos {įvykusios 
po Jamborės, Niagara Falls) la
bai šiltai sutiktas ir ^priimtas, 
nors pati Konferencija' savo re
zoliucijos šiuo reikalu Jiepadarė 
ir nebalsavo. Egz. Sk. Konferen
cijos atstovas estas sktn. H. Mi- 
chelsonas buvo su ovacijomis iš
kviestas į sceną pasirodyti. Egz. 
skautų problemą T, Konferenci
joje referavo TSB dir. gen. D. C. 
Spry ir daugelis atstovų dalyva
vo diskusijose, šiuo reikalu la-

yra
Biuro raštą:

cijoje. Pabrėžtina, kad šioje kon
ferencijoje labai didelis skaičius 
delegatų palaikė mūsų skautų 
reikalą. Glaudūs ryšiai su kitų 
tautų tremtiniais skautais ir ne
pailstama LSB Vadijos užsienio 
skyriaus veikla bus ir toliau 
siami reikiama kryptimi.

BROLIJOS VADUOS 
PASTOGĖJE

fę-

JAV atstovas Jacob Blaustein 
aiškiai pasakė, jog kompromisus 
galima daryti tik tais atvejais, 
kai neatsisakoma savo principo. 
Svarbiausia priežastis, dėl ku
rios vakariečiams sovietinė re
zoliucija nebuvo priimtina — bu
vo tai, kad sovietai vienintelį 
būdą išspręsti pabėgėlių klausi
mui siūlė repatriaciją. Jie, žino
ma, pabrėžė, kad ta repatriacija 
turinti būti savanoriška, bet, va
kariečių akimis, toks savanoriš
kumas, kur yra tik vienas pasi
rinkimo būdas — repatriacija ne
reiškiąs tikro savanoriškumo.

Vakariečių atstovai, kaip ir 
pats Pabėgėlių Komisaras, kriti
kavo sovietus dėl jų spyrimosi 
grįžti į 1946 m. rezoliuciją, aiš
kindami, jog anie iškreipia visą 
reikalą. Buvo priminta, kad ano
ji rezoliucija, kurios tik vienu- 
trečiu punktu sovietai remiasi, 
pabėgėlių visiškai neliečia. Joje 
buvo kalbama apie išvirintuo
sius asmenis ir apie jų repatria- 
vimo pagreitinimą. Kadangi iš- 
vietintieji, Komisaro tvirtinimu, 
yra sugrįžę, o tie iš jų, kurie sa
vanoriškai apsisprendę negrįžti, 
nebuvo laikomi išvietintaisiais, 
tai perkelti į pabėgėlių kategori
ją. Todėl dabar Komisariatas ir 
rūpinasi tų pabėgėlių perkeldini- 
mu ir įkurdinimu, nes pirmoji jų 
proglemos sprendimo galimybė 
— repatriacija jau atkritusi. 
Karštai sovietinę rezoliuciją gy- 
nusiam Saudi Arabijos atstovui 
britas patarė "displased per- 
sons” vardą repatrijuoti į jo kil
mės metus ir daugiau tų dviejų 
dalykų nemaišyti.

Diskusijų metu nuaidėjo gau
sybė kalbų, apgailestaujančių 
pabėgėlio vargingas gyvenimo 
sąiygas ir bendrai pabėgėlio li
kimą, pageidaujant greitesnio

jų problemos sprendimo. Tik tos 
kalbos skyrėsi kaip dangus ir 
žemė. Tuo tarpu, kai vakarie
čiai tikrai buvo susirūpinę, kad 
tie benamiai žmonės pagaliau 
susilauktų žmoniškų gyvenimo 
sąlygų ir užbaigtų savo keliavi
mą, komunistinis blokas irgi, 
kaip jie tvirtino, vadovavosi "hu
manitariniais jausmais”, "hu
manitarines” priemones siūlyda- 

•mi. Tačiau pirmųjų humanitari
nės priemonės buvo materialinė 
ir moralinė parama pabėgėliams, 
o antrųjų — siūlymas pagyvinti 
grįžimo akciją ir pranešimai 
apie "atleidimą” už "nusikalti
mus prieš kilmės kraštus”.

Tokios valstybės, kaip Grai
kija, Haiti, Kostarika ir kt., ku
rios ir pačios yra nepasiturinčios 
arba savų bėdų pilnos, negalė
damos pinigų pažadėti, nors mo
raliai Pabėgėlių Komisariato 
darbą rėmė. Kitos gi — kaip 
JAV, D. Britanija savo įnašu 
Pabėgėlių Komisariato specia
lųjį fondą stiprino. Aukštojo 
Komisaro dr. van Heuven Goed- 
hart tėvynė Olandija tam fon
dui net visą mil. dol. surinko, jų 
darbo unijoms ir vyriausybei vi
są tą sumą sudėjus.

tas šelpia. Komisariato tiesiogi
nis uždavinys yra teisinė pabė
gėlių globa, aprūpinant juos as
mens dokumentais bei žiūrint, 
kad jiems paskiruose kraštuose 
nebūtų paneigiamos teisės, pri
klausančios pagal Pabėgėlių 
Chartą, kuri įsigaliojo pereitais 
metais ir ratifikuota 15 valsty
bių.

KODĖL BALSUOTI 
PRIEŠ PAŠALPOS 

PAKĖLIMĄ
Išaiškinti teisybę, kodėl nega

lima pakelti bedarbės pašalpą, 
buvo sudarytas specialus komi
tetas iš mokytojų, biznierių, 
įvairių veikėjų ir darbininkų. 
Visi priėjo aiškios išvados, kad 
jei bus pakelta pašalpa, tuoj vis
kam pakils kainos už $47,000,- 
000.

Mokėti žmonėms, kurie nedir
bą į savaitę $59 arba iš viso 
$2,301 yra nesąmonė.

Gub. F. Lausche pasakė, kad 
tai sumanymas yra fantastiškas.

Dabar mokama pašalpa per 
mėnesį siekia $169. Tai yra ir 
taip jau šeštas pakėlimas nuo 
šalpos įvedimo.

Pereitais metais JT Generali

zoną taip stropiai lavinosi irkla
vime, linkima kitiems metams 
išsilaikyti reikiamus egzaminus 
ir iš savo tarpo sulaukti savis
tovių vadovių.

BOSTONO LAPINAI 
NEPAVARGSTA SU KIMU
(sks) Bostono "Žalgirio” sk. 

tunto "Senųjų Lapinų” skautų 
vyčių būrelis vėl išleido savo 
laikraštėlį "RIMAS”, kurį kiek 
suvėlino vasaros karščiai ir sto-

(sks) L. S. Brolijos Vyriau
siasis Skautininkas papildė nau
josios Vadijos sąstatą nuo š. m. J vykliniai darbai. Malonu konsta- 
spalio 1 d. šiais vadovais: skau-j tuoti, kad Lapinai ištvermingai

bai jautriai kalbėjo Lady Badenu vyčių skyr. vedėjas — vyr.' tęsi su savo "KIMU”, kurio jau
Powell. Nepaprasti mūsų skau-, sktn. prj Karalius, Clevelande,: išėjo Nr. 15. Pageidautina, kad 
tų rėmėjai buvo vokiečių sk. de-vilkiukų sk. ved. __ psktn. A. ir jo turinį daugiau pačių Lapi-
legatas Kajus Rollerjr Lichten- Valatkaitis, Chicagoje, užsienio

—t--------- sk. ved. — psktn. Alg. Banevi-šteino kunigaikštis Emanuelis.
Išvada — mūsų Skautų tiks-Jčius, Bostone, tautinio auklėji- 

lai dar nėra pasiekti, tačiau ge-' mo sk. ved. — sktn. V. Mantau- 
rokai pažengta pirmyn. Jambo
rės metu įvykęs TSB' direkto
riaus pasitarymas su egziliniais 
vyriausiaisiais skautininkais ro
do, jog egzilinės skautijos pro
blemos jau ęimtai svarstomos. 
Nors iš lėto, bet jau einama įsi- 
teisinimo Tarpt. Sk. Konferen-

tas, West Baden Springs.
"Sk. Aido” amdinistracija, 

kaip svarbi institucija visos 
Liet. Sk. S-gos veiklai, prilygin
ta atskiram LSB skyriui nuo 
spalio 1 d. Naujasis "Sk.
administratorius psktn. L. Ei
mantas tuo pačiu tampa LSB 
Vadijos narys.

A.”

nų rašiniai užpildytų, nes iki 
šiol vis per daug talkinamasi 
vyresnių sk. vadovų darbais.

nės Asamblėjos patvirtintam Ko
misariato planui įvykdyti, per- 
keldininant ir įkurdinant pabė
gėlius, ligi Komisariato veiklos 
pabaigos 1958 m. reikia 16 mil. 
dol. šiems metams buvo numa
tyta tai veiklai remti surinkti 
$4,200,000. Pinigai tam fondui 
renkami iš paskirų valstybių ir 
privačių organizacijų.

Komisaras savo pranešime nu
rodė, kad ligi šiolei dar tik apie 
pusė tos sumos surinkta ir pra
šė paskubėti su įnašais, kad jis 
galėtų veikti pagal planą. Šve
dija, kuri pereitais metais siūlė, 
kad tie pinigai specialiam fon
dui būtų buvę paskirti iš JT tie
siai, bet ne renkami iš valstybių 
ar pavienių organizacijų, ta pro
ga dabar priminė, kad Komisa
riatui būtų buvę daug patogiau 
dirbti, jei lėšos būtų buvdsios 
paskirtos, kaip Švedija siūlė.

Gana sunki to fondo pinigų 
plaukimo tvarka ir buvo šiemet 
vakariečių pasiūlytosios ir komi
teto priimtosios rezoliucijos pa
skatinimas. Dabar ta rezoliucija 
dar turės būti priimta Genera
linės Asamblėjos pilnaties posė
džio, bet dėlto Jungtinėse Tau
tose visiškai neabejojama. Nors 
dar sykį vakariečiai turės per
siimti su sovietiniu bloku per 
diskusijas pilnaties posėdyje, 
bet devyni vakariečių rezoliuci
jos sponsoriai yra tikri, kad ji 
Asamblėjos bus patvirtinta ir 
tuo įgalins Komisariatą ir toliau

SIUNTINIAI | 
LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Co. siunčia į Lietuvą siun
tinius su angliška medžiaga kos
tiumams, maistu, avalyne, vais
tais ir kit. (į kitus Europos 
kraštus tik maistą) su pilna 
1009c garantija. Visi mokesčiai 
sumokami čia — gavėjas nieko 
nemoka. Siuntiniai siunčiami iš 
Europos sandėlių — tad greitas 
pristatymas.

Prašykite mus siuntinių sąra
šų: Overseas Cargo Co., 2737 
W. 43 St., Chicago 32, III.

IMTYNĖS
Britų Imperijos čempionas Pat 

O’Connor iš Naujosios Zelandi
jos susitiks su Diek Hutton svar
biausiose imtynėse, atidarant 
naują imtynių sezoną, ruošiamo 
lietuvio Jack Gansono.

Po to bus moterų imtynės su 
Olga Zapeda, Carol Ooak, Mary 
Jane Mull, Millie Stafford, Ethel 
Brown ir Penny Banner. Dar ne
nustatyta kas su kuo imsis.

Clevelando Fred Bazik susitiks 
su Jack Vansky, lietuviu stip
ruoliu iš Kearny, N. J.

Biletai nuo $2.50 iki $1.50 par
duodami Arenoje ir Richman 
Brothers. Imtynės prasidės 8:30. 
Durys Arenoje atdaros nuo 7:30 
vai.

METINĖ VADŲ SUEIGA 
PIRMAJAME RAJONE

A. Augu'stinavičiene savo šeimos narių tarpe.

SUDIEV MIELOSIOMS 
BANGOMS IR VĖJUI

(sks) Spalio 22-23 dienomis 
Hartforde, Conn. bus LSB 1-jo 
JAV rajonų skautų vadovų su
eiga. Sueigos darbuose numato
mos pasibaigusių metų veiklos 
apžvalgos, pašnekesiai, diskusi
jos ir ateinančių darbo metų 
veiklos planai.

(sks) Atėjo ruduo su darga
nomis ir lietumi — baigėsi nuo-' 
stabios jūrų skautų dienos van-l 
denų platybėse. Jau lieka praei-Į 
tyje puikios buriavimo valandos 
ar raumenims jėgą teikiančios 
irklavimos dienos.

Chicagos "Baltijos Jūros” jū
rų skautų tuntas rūgs. 14 d. pa
vakary užbaigė irklavimo sezoną. 
Kas trečiadienį irklavimo prati- 
muosna susirinkdavo jūrų skau
tai ir jūrų skautės. Keletas jūrų 
budžių baieė specialius kursus 
ir mūsų jūrų sk. tuntas sulaukė 
savų kvalifikuotų irklavimo va-

"TAURO” SKAUTŲ TUNTAS 
NEW YORKE

(sks) New Yorko skautų vie
netų skaičiui padidėjus, nuo spa
lio 10 d. 1-jo rajono vadeivos 
N. Y. sk. vietinipkija pertvar
kyta į tuntą. Kartu patvirtintas 
N. Y. skautų vadovų pasirinktas 
vardas — New Yorko "TAURO” 
Skautų Tuntas. "Tauro” tunti- 
ninku paskirtas ligšiolinis N. Y. 
sk. vietininkas pasktn. Romas 
Kezys, 100 Cook St., Brooklyn 
6, N. Y.

New Yorko vilkiukų būrelis 
persitvarkė į Vilkiukų draugovę, 
kurios draugininkų paskirtas 
skl vytis vyr. skltn. A. Alksninis.

New Yorke įsisteigė jūrų 
skautų laivas, kuriam vadovau
ja R. Penikas.

"Tauro” tunto krikštynos bus 
š. m. lapkričio 19 d., kada suei
goje bus paminėta Kariuomenės 
Šventė ir bus oficialus skautų 
būklo atidarymas, šios iškilmės 

| yra atkeliamos iš anksčiau skelb-į

Sezono uždarymui Michigano 
ežeran išplaukė dvi valtys su 40 
asmenų. Joms vadovavo jūrų 
psktn. A. Levanas ir vyr. valtn. 
J: Merkelis. Ežere laivu vadai su 
atitinkamu žodžiu prabilo į įgu
las, sukalbėtos maldos ir su sma
gia lietuviška daina grįžta uos
tam

Jūrų skautėms, kurios šį se-| tos lapkr. 26 dienos.

tęsti humanitarinį darbą — 
įkurdinant ir perkeldinant pabė
gėlius.

Komisariato globoje šiuo me
tu yra pabėgėliai Vak. Vokieti
joje, Austrijoje, Italijoje, Grai
kijoje ir kt. Tiesioginės globos 
reikalingų priskaitoma iki 250,- 
000, kurių stovyklose dar gyve
na apie 70,000. Oficialiai Komi
sariato sąrašuose dar buvo 2,- 
200,000 pabėgėlių, kurių 1,200,- 
000 yra išemigravę ir apie 750,- 
000 įsikūrę tuose kraštuose, kur 
jie ligi šiolei buvo prisiglaudę.

Komisariatas Europoje įsiku- 
riantiems teikia paskolas įsistip
rinti kokiuose nors bizniuose ar 
padeda įsigyti profesijas. Be to, 
nors paskiruose kraštuose esan
tieji pabėgėliai aprūpinami tūi 
kraštų vyriausybių, bet ypatin-j 
gaiš atvejais, kai tos vyriausybės 
pačios neturi iš ko, Komisaria-

Savers alwaya welcom«
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Crust Compang

TIK KĄ ATVEŽTOS
• IMPORTUOTA IŠ OLANDIJOS SODINIMUI

• TULPES • NARCIZAI
• CROCUS • HYACINTAI

(Apdenkite savo rudenines gėles su durpėmis)

• DAVIS VIDAUS DAŽAI

• DAVIS LAUKO NAMŲ DAŽAI

Mes turime geriausias žolės sėklas ir trąšas naujam rudens užsėjimui 
Geriausias pasirinkimas Evergreen medžią ir krūmą

LANDSCAPE AND FARM SUPPLY
3998 WARRENSVILLE CENTER ROAD

Prie Harvard WA 1-5542
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