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Kai kada gamtos reiškiniai 
turi simbolinę prasmę, štai vaik
ščioju Lemano ežero pakraščiais. 
Saulė akinančiai atsispindi žyd
riai žalsvuose ežero vandenyse, 
jos spinduliai dar labiau išryš
kina pakrantėse išsistačiusius 
didžiulius viešbučių pastatus, 
kurie savo šviesia, dažniausia 
balta spalva suteikia kažkokį 
ypatingą jaukumą. Susidaro 
įspūdis, tarytum Ženevoje dar 
būtų vasara.

Bet tatai tėra iliuzija. Pakran
tėse augą platanai tik kur ne kur 
tebeturi skystas lapų kepures; 
gėlynai yra netekę savo spalvin
gumo, o šiauris vėjas verčia už
sisagstyti apsiausto sagas. Pučia 
vėjas, kuris čia vadinamas ”la 
bise”. Jis šį kartą nėra tokio 
smarkumo, kad vietiniai gyven
tojui jį vadintų ”la bise noire” 
(juodasis šiaurės vėjas), kuomet 
Lemano ežero vandenys įsisiū
buoja lyg jūroje ir tarytum pa
juoduoja. Bet dabar Ženevoje ne
viešpatauja toji pati žavingoji 
vasaros atmosfera, kuri pasitai-
kė pereita liepos mėnesi. ka!<«.'
l-tilam alicirinlzn i f *’ -mA**

tai jau buvo paruošę savo pasiū
lymus.

Šis įvykis gal ir atrodo ne
reikšmingas, bet jame išryškėjo 
toji praraja, kuri skiria vaka
rus nuo Kremliaus. Sovietai no
ri pirmoje eilėje kalbėti apie ta
riamąjį Europos saugumą. Jie 
vaizduoja Vakarų Vokietijos at-, 
siginklavimą kaipo prūsiškojoj 
militarizmo atgimimą. Jų akyse 
NATO (Šiaurės Atlanto Sąjun
ga) ir Vakarų Europos Unija 
(vad. Briuselio paktaB) prilygs
tu agresyviniams kariniams blo
kams, kurie grasą taikai. Sovie
tų galutinis tikslas yra tų "blo
kų” panaikinimas, o vieton esa
mų Vakarų ir Rytų Vokietijos 
zonų turėtų susidaryti vieninga 
Vokietija, bet ji negalėtų pri
klausyti jokiems blokams, at
sieit, turėtų likti "neutralinė”. 
Maskva busimąją Vokietiją vaiz
duoja tokią, kuri dėvėtų pagal 
"Demokratinės Vokietijos Res
publikos" pavyzdį sukirptą rū
bą, kitais žodžiais tariant, ap
jungtoji Vokietija būtų ne tiktai 

, ’nė” Jiet irį”dė7'.okrfitjr 
nė". Jeigu Molotovas apjungta- 
jai Vokietijai viešai neperša 
"liaudies demokratijos”, tai jis, 

jog 
"neutralinė” bekraujė Vokietija 
vis vien priklausytų nuo Mask
vos malonės.

IŠ LIGONINĖS

Po sunkios širdies ligos jau šį 
penktadienį prezidentas Eisen- 
howeris apleidžia ligoninę.

Jo gydytojai, širdies ligų spe
cialistas Dr. Paul Dudley White 
ir asmens gydytojas gen. H. M. 
Snyder sako, kad dabar dar per 
anksti pasakyti, ar jis galėsiąs 
kandidatuoti sekančiam termi
nui. Apie tai būsią galima spręs
ti tik vėliau, kada bus išnykusios 
širdies priepuolio pasekmės. Da
bartinė prezidento Eisenhowerio 
sveikata esanti gera.

Prancūzijos 
bėdos

r

, Paskutiniojo deši m t m e č i o 
Prancūzijos politinė istorija pa
sižymėjo audringumu, bet tas, 
kas dėjosi per pastarūosius mė
nesius, turbūt, sumušė visus re
kordus. Egdar Faure vadovauja
ma vyriuasybė per kiekvieną 
parlamento posėdį tūrėjo remtis 
vis kitokios sudėties dauguma. 
Vieną kartą už ją balsavo deši
nieji, per kitą gi Vėl balsavimą 
ją rėmė kairieji. Bet niekuometl 
neatsitiko taip, kad visi vienos 
frakcijos nariai būtų pasisakę' 
vienodai. Dalis balsavo už, kitai 
gi dalis atidavė balsus prieš. Iš-j 
imtį sudarė vieni komunistai,! 
kurie griežtai laikėsi partinės! 
disciplinos.

šiandien Prancūzijoje jau re
tas beabejoja, kad taip toliau ne-j 
begali eiti. Esamasis parlamen
tas, greičiausia, įeis į istoriją nežino, kaip deficitas bus pa- 
kaipo blogiausias, kokį Francu-, dengtas, 
zija yra turėjusi. Pagal konsti-j 
tuciją, naujojo parlamento rin- negalavimus, Prancūzija kenčia 
kimai turėtų įvykti vėliausiai ki- ir tarptautinėje plotmėje. Įvy
tų metų birželio mėnesį. Bet juo kiai f 
dabartiniai atstovų rūmai arte
lia prie savo natūralinės mirties 
datos, tuo mažiau darbirgi jie 
darosi. Parlamentarai nebesuge
ba sudaryti jokios? pastovesnės 
daugumos. Tokioj,' nkyjbė- 
mis vyriausybės padėtis darosi 
stačiai tragiška. Savaime su
prantama, kad vyriausybei, ko
kia ji bebūtų, neįmanoma kraš
to normaliau valdyti. Tenka la
biau tenkinits bėgamųjų reikalų 
atlikinėjimu, nekaip valdymu. 
Jeigu prancūzai sako, kad "gou- 
verner c’est prevoir”

Didžiuliai JAV kariuomenės skaičiai, dalyvaujant 150,000 karių ir 1200 lėktuvų, nuo lapkričio pra
džios iki gruodžio 15 d. vykdo karinius pratimus. Nuotraukoj atominė artilerija atvyksta į Camp 

Polk, La.

jau kelinti metai. Vyriausybės 
derasi su arabų nacionalistais, 
protarpiais sulipdomas šioks toks 
susitarimas, bet netrukus vėl 
viskas apvirsta aukštyn kojomis, 
dažniausia todėl, kad parlamen
te susidarė naujos nuotaikos. 
Įvykiai šiaurės Afrikoje reika
lauja vis naujų stambių išlaidų. 
Šių metų valstybės biudžeto de
ficitas, greičiausia, prašoks tūk
stantį milijardų. Tegu prancūzų 
frankas ir nėra aukštos vertės 
pinigas (už vieną dolerį reikia 
mokėti apie 400 prancūzų fran
kų), bet nedateklius vis vien yra 
milžiniškas, šiandien dar niekas

Jau nekalbant apie vidujinius

Edgar Faure vyriausybė ryžo
si stoti į atvirą kovą prieš nepa
jėgų parlamentą. Ji nutarė su
trumpinti jo amžių ir naujus 
rinkimus paskelbti jau šių me
tų gruodžio mėnesį. Tačiau bū
tų bergždžias dalykas rinkti nau
ją parlamentą, nepakeitus esa
mo rinkimų įstatymo, kuris pa
sirodė visais atžvilgiais netinka
mas. Tad vyriausybė įnešė ta 
kryptimi visą eilę pakeitimų, ku
riais,’ jos nuomone, būsiąs paša
lintas per didelis partinis susi
skaldymas.

Galima suprasti, kad toli gra
žu ne visi deputatai yra linkę 
nusilenkti vyriausybei ir balsuo
ti už jos įteiktus pasiūlymus. 
Daugeliui atstovų gręsia pavo
jus netekti mandato, tad jie pa
skelbė valdžiai karą. Prie ligšio
linio nepastovumo prisidėjo dar 
nauji pavojai. Vyriausybė kiek
vieną dieną gali būti nuversta...

MASKVOJ 
ŠVENTĖ, GĖRĖ 

IR ŠOKO
Komunistinės revoliucijos 38- 

tos metinės Maskvoj buvo at
švęstos nepaprastai triukšmin
gai.

Karinis paradas, kaip papras
tai būna, praėjo gerai išdresiruo- 
toj tvarkoj. Pasirodė naujų ka
ro ginklų, ypač tankų ir lėktu
vų. Ta proga trumpai kalbėjo 
maršalas Žukovas.

Revoliucijos šventės iškilmės 
kviestiesiams svečiams, ypač 
diplomatams, buvo surengtos 
Kremliaus salėse, čia komunistų 
partijos vadai ne tik šventė, bet 
daugiausia gėrė, kaip geriems 
rusams pridera, šoko savus šo
kius, ir linksmino susirinkusiuo
sius.

Korespondentų teigimu, ši 
šventė prifrienė anuos carų lai
tu/.. diduomenė linksmy
bėms i'ebegalėjo surasti saiko.

•’iės Afrikoje sukėlė prieš 
ją vadinimas spalvotąsias vals
tybes. Prancūzų delegatai de- 
monstratyviškai pasitraukė iš 
UNO posėdžių salės, kai buvo 
nutarta svarstyti padėtį šiaurės 
Afrikoje. Tokia- Ueįnonstn^iją

ti, ar ji dėtųsi j kurį nors karinį 
bloką ar pasirinktų neutralumą.

Tačiau vakariečiai nesitenki
na vien šiuo vad. Edeno planu. 
Jie eu.A vr?ii.. žingsnį toliau, at
siliepdami į Maskvos būgštavi
mus, esą jungtinė Vokietija ga
linti sudaryti pavojų Sovietų Są
jungos saugumui. Tam reikalui 
vakarai pateikė savo gana kom
plikuotus pasiūlymus, kurių es
mė tokia: Jeigu jungtinė Vokie
tija pasiliktų NATO ir iš viso 
pasirinktų savo sąjungininkais 
demokratines valstybes, tai tuo 
atveju, jeigu Vokietija užpultų 
Sovietų Sąjungą, vakarų valsty
bės pasižada Maskvai padėti, 
šalia to, vakariečiai siūlo kontro
liuoti Vokietijos karines jėgas, 
o abipus rytinės Vokietijos sie
nos įvedama tam tikra zona, ku
ri kontrolę vykdytų priešingo
sios pusės įgulos. Išeitų, kad so
vietai galėtų laikyti savo rada
ro aparatus šiapus dabartinės 
Oderio-Neisės linijos, o vakarie
čiai įkeltų koją į Lenkiją.

Galima įvairiai vertinti vaka
riečių pasisiūlymą garantuoti 
Sovietų Sąjungos saugumą. Ta
rytum jos saugumas būtų svar
besnis, nekaip kitų valstybių'gy
vybė! Bet numatytoji procedūra 
yra tiek sudėtinga ir, mūsų nuo
mone, tiek nereali, jog vargu ar 
yra davinių, kad ji kada nors bus 
įgyvendinta. Vakarų demokrati
jų delegatai, greičiausia, nė ne
prileidžia, kad sovietai jų pa
siūlymą priimtų. Jie siekia iš
mušti iš Maskvos emisarų rankų

buvo susirinkę "keturi didieji”, 
šiandien saulė iš mėlyno dan
gaus skliauto taip pat gausiai 
žeria savo spindulius, kaip ir va- be abejojimo, gerai žino, 
sąrą, bet nebėra tos šilumos kaip 
prieš tris mėnesius.

Kai spalio 27 d. Ženevoje su
sirinko keturių didžiųjų valsty
bių užsienio reikalų ministeriai, 
kai kas vėl mėgino prasitarti 
apie "Ženevos dvasią”, kuri va
sarą tarytum apsireiškė "ketu
riems didiesiems” ir nuskaidri
no jų protus ir širdis. Bet net 
nepataisomi optimistai jaučia, 
kad toji išliaupsintoji "Ženevos 
dvasia” šiandien jau nieko nebe
šildo. Pasiliko vien tiktai atsimi
nimai (gal kai kam ir "širdžiai 
malonūs”), bet dabartį jie ma
žai beveikiu.

Šį kartą užsienio reikalų mi
nisteriams tenka eiti prie kon
kretybių, jie turi pasisakyti; 
opiais reikalais, nebesitenkinant 
gražiomis frazėmis. Jie, tiesa, 
turi vadovautis vyriausybių gal
vų jiems suteiktomis instrukci
jomis, tačiau jos buvo įvilktos 
į tokias bendrybes, jog kiekvie- rencijoje. Taigi ir šiuo atžvilgiu 
nas gali j jas įdėti tokį turinį,'grįžtama prie "Berlyno dvasios”, 
koks jam atrodo patogesnis. Kaž-( Būtent, siūlomi laisvi rinkimai, 
kas liepos mėnesio konferenci- kurių išdavoje susirinktų bend- 
jos išdavas apioūdino taip: Vy-. ras visai Vokietijai parlamen- 
riausybių galvos susitarė palikti'tas ,o šis pagal jo parengtąją 

__.-i._i.. : konstituciją paskirtų bendrą vy
riausybę. Tokiais pagrindais su- 
sidariusiajai jungtinei Vokieti
jai būtų palikta laisvė apsispręs- ginklą, esą sovietams rūpįs tik

Sovietiškųjų pasiūlymų esmė
je glūdi tie patys siekimai, ku
riuos Molotovas gynė jau ir 1954 
m. pradžioje Berlyno konferen
cijoje. Taigi, išeina, kad vieton 
"Ženevos dvasios” santykiuose 
tarp Vakarų ir Rytų vėl ima vy
rauti "Berlyno dvasia”.

Vakariečiai, be abejojimo, ge
rai nusivokia, ko Maskva siekia. 
Jie sako, kad Europoje tol nega
li būti saugumo, kol nebus pa
šalintos esamojo įtempimo prie
žastys. O viena jų yra Vokieti
jos suskaldymas. Todėl pirmoje 
eilėje reikia sudaryti sąlygas, 
kad Vokietija galėtų apsijungti. 
Tam reikalui iš stalčiaus išvilk
tas planas, kurį tuometinis britų 
užsienio reikalų ministeris Ede
nas pasiūlė dar Berlyno konfe-

Į
neprisidėjo prie Prancūzijos pre
stižo pakėlimo pasaulyje.

Prancūzijos politika prakišo 
taip pat Saaro krašte, kur didele 
balsų dauguma buvo atmestas 
prancūzų - vokiečių susitarimas, 
pagal kurį toje teritorijoje tu
rėjo būti įvestas "europinis sta- 

(valdytf tiltas”. Prancūzų interesai Saaro 
reiškia numatyti), tai jų vyriau-Į krašte liko skaudžiai pažeisti, 
sybės tikrai nedaug ką bepajė-] Ligšiolinė krašto valdžia, ben
gia numatyti, nebent tiktai tai, 
kad jos netrukus vėl bus nu
verstos ...

Tuo tarpu Prancūzijos valsty
biniai reikalai rutuliojasi nege
ra kryptimi, šiaurės Afrikoje 
vyksta savo rūšies karas. Į ten 
be pertraukos siunčiami vis nau
ji kariniai Sustiprinimai, tačiau 
padėtis neina geryn. Kiek apra
minamas Tunisas, o čia vėl už- 
liepsnoja Alžyras. Ryt vėl ka
riaujama Maroko. Ir taip eina

dradarbiauvusi su Paryžium, ga
vo pasitraukti. Tegu pereinama
jam momentui ir susidarė kabi
netas iš "specialistų’, bet atrodo, 
kad Saare vėl ima viršų provo- 
kiškosios srovės. Netenka abe
joti, kad Prancūzijoje viešpatau
janti netvarka atstūmė nuo jos 
ne vienų Saaro gyventoją.

VISUR įteiktos 
NOTOS

DIRVOS 
TALKA

užsienio reikalų ministeriams 
susitarti, dėl ko jie susitarė ...

Kaip bebūtų, šį kartą ir šyp
senų šykščiau, ir sovietų delega
cija nebesirodo gatvėse atdaruo
se automobiliuose, kaip tai buvo 
vasarą.

Jau pačią pirmąją konferenci
jos dieną įvyko aštrokas susi
kirtimas tarp Molotovo ir liku
sių trijų delegatų. Vakarų vals
tybių atstovai norėjo įteikti so
vietų delegatui jų parengtus pa
siūlymus, kruių pirmoje vietoje 
stovėjb planas, kaip sujungti į 
vieną valstybę abi Vokietijos da
lis. Molotovas ėmė kelti procedū
ros klausimus, teigdamas, jog, 
pagal "keturių didžiųjų” direk
tyvas, turįs pirmauti ne Vokie
tijos apjungimo, o saugumo 
klausimas. Taip pirmoji konfe
rencijos diena pasibaigė jau tik
rai nebe "Ženevos dvasios” at
mosferoje. Tiktai kitą dieną va
kariečiai galėjo įteikti savo pro
jektus, bet iki to laiko ir sovie-

Kaip pirmosios Ženevos kon
ferencijos metu, taip ir dabar 
keturių užsienio reikalų minis- 
terių derybų Ženevoje proga, 
Lietuvos diplomatiniai atstovai 
Washingtone, Londone, Paryžiu
je ir prie šv. Sosto įteikė vyriau
sybėms, prie kurių jie yra akre
dituoti, atitinkamas notas, at-' 
kreipdami tų vyriausybių dėme
sį į Lietuvos teises ir interesus.

Ženevoj derybos yra Lietuvos 
diplomatinių atstovų sekamos 
vietoje.

Tommy Retting, TV žvaigždė, fotografuoja viceprezidentą Nixoną.

Keturios newyorkietės, naujų 
rūbų demonstruotojos, išvyksta 
į Venezuelą ir Columbiją, bain- 
dydamos tenykščių rinką, čia jos 
rodo naujausius maudymosi kos

tiumus.

Dirvos skaitytojų šeima, ku
rie atsimena savo laikraštį su
kaktuvių proga, didėja, štai tie 
rėmėjai:
J. Pročkys, Chicago.......... I
K. Rūkas, Hartford ......
St. Jurgaitis, Cleveland .... 
St. Astrauskas, Cleveland .. 
K. Kučiauskas, Baltimore .. 
J. Cijunskas, Cleveland .... 
J. Saladžius, Rochester .... 
P. Pečiulis, Chicago ...........
P. Dzekonsaks, Detroit .... 
V. Jakimavičius, Brockton 
P. Paprockas, Brooklyn ....
J. Adomaitis, Montreal ....
D. Adomaitis, Gary.......... !
K. šilinis, Cleveland .......

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

$5.00
1.00 
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5.00
2.00 
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5.00
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5.00 
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10.00
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VISAM PASAULY

SERGA MIN.
S. GIRDVAINIS

Spalio mėn. 24 d., Lietuvos 
Ministeriui prie šv. Sosto buvo 
padaryta rimta operacija. Ligo

jų saugumas. Prispirti prie sie
nos, sovietai pasaulio (o ypač 
vokiečių tautos) akyse būtų pa
statyti kaipo kaltininkai, kurie 
trukdo vokiečių tautos apsijun- 
gimą.

Antra vertus, laisvų rinkimų 
reikalavimas Rytų Vokietijoje ir 
įgulų įvedimas radaro aparatams 
aptarnauti Lenkijoje, be abejo
jimo, siekia pakirsti Maskvos 
viešpatavimą Rytų Europoje. 
Galima įsivaizduoti, kad Molo
tovas tokiais pasiūlymais nėra 
sužavėtas. Ir iš viso susidaro 
įspūdis, kad šį kartą vakarų de
legatai yra daugiau paėmę ini
ciatyvą į savo rankas, nekaip 
pirmosios Ženevos konferencijos 
metu. Galima tiktai didžiai ap
gailestauti, kad demokratinių 
valstybių atstovai tenkinasi vien
vokiečių tautos interesų gynimu.' nis sveiksta. 
Tuo tarpu yra ir kitų tautų, ku-j Sužinojęs apie Ministerio S. 
rių teises bolševikai yra žiau- Girdvainio ligą, Jo šventenybė 
riai pamynę. Jų likimas yra ne-j Popiežius' Pijus XII teikėsi at- 
palyginamai skaudesnis, nekaip siųsti telegramą, prieš pat ope- 
vokiečių tautos dalia. Į raciją, specialų Apaštališkąjį pa-

Šiuo metu, kai baigiame šią ko-1 laiminimą ir nuoširdų linkėjimą 
respnodenciją, Ženevoje viešpa-! kuo greičiausiai pasitaisyt. Lin- 
tauja visuotinis pesimizmas, čia kėjimų telegrama buvo taip pat 
neįsivaizduojama, kaip galima' gauta iš J. E. Mons. A. Samorė, 
bus suderinti abiejų pusių pažiū
ras į pirmuosius du darbų tvar- tinės sekcijos vedėjo. Linkėjimai 
kos punktus, būtent, Vokietijos

(Perkelta į 3 psl.)

Valstybės Sekretorijato diploma-

buvo taipgi pasiųsti daugelio 
diplomatinio korpuso narių.

• Molotovas trim dienom iš Ženevos buvo išvykęs į Maskvą 
gauti naujų instrukcijų, nes jau buvo susidariusi tokia padėtis, 
kad nebebuvo apie ką kalbėti.

• Maskvos bosai — Bulganinas ir Chruščiovas lapkričio 
mėn. 20 d. išvyksta trim savaitėm į Indiją. Po to lankysis Burmoje.

• JAV padovanojo Korėjai du karo laivus — naikintojus. 
Juos iš Bostono uosto pasiims patys Korėjos jūrininkai.

• Fordo šeima padarė staigmeną pranešdama, kad Fordo Co. 
kontrolė perleidžiama į visuomenines rankas. Jie pasiliksią 40% 
akcijų, gi 60% bus parduota. Praktiškai ir 40% akcijų vienose 
rankose bus nulemiantis veiksnys bendrovės tvarkyme.

• Kur Argentinos prezidentas Peronas pastoviai apsigyven
siąs, dar nežinoma. Minima Nicuragua ir Panama. Argentinoje už 
akių Peronui rengiamas teismas. Būsią teisiama ir daug peronistų.

• Egiptas, gavęs iš Maskvos satelitų karo ginklų, dabar ta
riasi iš Rytų Vokietijos plieno gaminių. Atseit, prekybinius ryšius 
nukreipia į rytus.

• Valstybės sekretorius Dulles septynias valandas vizitavo 
Juguslavijos Tito Brioni saloje.

• Egipto-Izraelio pasienio kariniai veiksmai vis kratojasi, 
nors daug tarpininkų deda pastangas prie rimtų karinių veiksmų 
neprileisti. Kaire, laidojant kovose žuvusiuosius, didžiulė minia 
šaukė pamokyti Izraelį.

• Iš JAV į Vokietiją artimiausiu laiku bus perkelta nauja 
kariuomenės divizija sustiprinti tenykščias karines jėgas.
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• Chicagietė Vera Olienė, susir
gusi širdies negalavimais, gydo
ma Billings ligoninėje. Ligonės 
sveikata gerėjanti ir tikisi greit 
ligoninę apleisti.
• Mus informuoja, kad A. S. 
Trečiokas ateinančiuose SLA 
rinkimuose kandidatuoja į iždi
ninko vietą.
• Dr. J. Maurukas, gyvenęs To
ronte pastoviam darbui persikė
lė į Elyrią, Ohio, netoli nuo Cle
velando.

renkasi 3:30 vai.— pusę valan
dos anksčiau.

Paskaitos pasiklausyti kvie
čiami visi lietuviai. Įėjimas lais
vas.

DETROIT
L. B-NĖS DETROITO 

APYLINKĖS VALDYBOS 
PARETSKIMAS

v

Šią savaitę...
Balys Gaidžiūnas

Girdime skundžiantis, kad per
daug atsiradę prašančiųjų au
koti. Girdi, aukok ir aukok, tie
siog be atsikvėpimo!... Ir tie 
žodžiai ne senųjų veteranų, ku
rie savo aukomis čia sukūrė or
ganizacijas, sales ir bažnyčias 
pastatė, bet prieš kelerius metus 
atvykusiųjų, jau spėjusių ir sa
vo piniginę pastorinti, ir atpra
tusių į lietuviškus parengimus 
lankytis, ir kreiva akim į lietu
viškus laikraščius žiūrėti. Tikrai 
gi nemalonu, kada ima ir prime
na, kad darai ne taip, kaip rei
kėtų lietuviui daryti.

Prieš šešerius ar septinerius 
metus tie patys kalbėtojai, tada 
po stovyklos stogu gyvendami, 
greičiausia, labai dūsavo, kad tie 
amerikiečiai lietuviai permažai 
aukoja, kad permažai jis gau
nąs, kad labai sunku išsiversti. 
Tai buvo dienos, kada tie patys 
asmenys norėjo, kad būtų dau
giau aukojama. Dabar, kada na
muose ir šilta ir sotu, kada sto
vyklos dienos tik atsiminimuose, 
aukotojai visiškai išėję iš mados.

Ar įiadės ką gero; šit į.fwdįiai 
tokiems, kurie toliau savųjų rei
kalų nemato. Vargu — šių eilu
čių rašytojas mano. Gal vienas 
antras apsigalvos, mažiau de
juos, pritils. Ir tai bus gerai, jei 
savo menkystę dangstydamas 
neieškos ir kito tokio, taip pat 
verkšlenančio, taip pat kieto kaip 
titnagas, savos piniginės nepa
jėgiančio kilniems tikslams pra
daryti.

Prašančiųjų nemažai. Bet jei 
mokame savus reikalus tvarky
ti, mc.kame kur galima patau
pyti, jei esame sveiki ir pasto
viai dirbame, visiems galime, 
kad ir ne po daug, bet nuošir
džiai duoti.

Dažną mėnesį ateina vienas ar 
keli laiškai, kurie praneša, kad 
tas ar kitas Dirvos skaitytojas, 
lietuviškų organizacijų narys, 
sulaukęs senatvės, išsiskyrė iš 
gyvųjų. Tai liūdnos žinios, bet 
jos neišvengiamos.

Skaitai tokį laišką, mintims 
perbėgi pažįstamo ar nepažįsta
mo tautiečio, kadais palikusio 
tėvų kraštą, dėtas pastangas čia

susikurti nors dalelę mylėtos Lie
tuvos. Čia jis buvo aktyvus or
ganizacijų narys, čia jis nešė sa
vo centą, kad būtų pastatyti lie
tuviški namai, čia jis rėmė laik
raščius, kad jie neštų šviesą į jo 
paties namus, čia jis sielojosi ir 
dirbo Lietuvos laisvę keliant ir 
ją stiprinant. Skaitydamas gal
voji, ar j jo paliktą vietą ateis 
kiti, bus tokie pat jautrūs lietu- 

! viškiems reikalams ?
Deja, tokiais atvejais labai ne

daug entuziasmo. Didžioji dalis 
vaikų nueina savais keliais, pra
puola tarp šio didelio krašto sa- 
vitaus gyvenimo. Jie prapuola 
lietuviams, jie tik reta, viliojan
čia proga atsimena kas esą. Ypač 
tada, kad lietuviu būti jam pasi
rodo ir garbinga ir įdomu ... Bet 
tokiais asmenimis lietuvybė nie
kad nesilaikė ir nesilaikys. Mums 
reikia tokių, kokie buvo tie, ku
rie dabar mus, po ilgos gyveni
mo kelionės, palieka.

•

Krautuvių vitrinos jau puo
šiasi Kalėdų pirkiniams. Dažnas 
dairysis dovanos sayo šeimos nią- 
riajns ir artimiesiafns. Bus labai 
įdomu, kada Kalėdas būsim at
šventę, įsitikinti, kiek buvo ta 
proga atsiminusių lietuvišką 
knygą, užsakiusių kitiems lietu
višką laikraštį, ypač į užjūrius, 
kur su doleriu žymiai sunkiau. 
Būtų miela, kad tokių skaičius 
būtų didesnis, nes lietuviškos 
knygos pirkėjų skaičius, lygi
nant prieš ketverius metų būtą 
pirkimą, dabar sumažėjo penkius 
kartus. Atseit, skaitom ką kitą, 
tik ne lietuviškas knygas ...

• Dail. Adomas Varnas pareiškė 
protestą ir pasitraukė iš religi
nio meno parodai rengti komite
to, kam to komiteto pirmininku 
A. L. B. Chicagos apygardos 
Kultūrois Tarybos prezidiumas 
paskyrė dail. A. Valešką. Anot 
Adomo Varno, dail. A. Valeška 
yra apkaltintas bolševikmetyje 
bažnytinį meną naikinęs.
• Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Suvaižavimas įvyks 1955 m. 
lapkričio mėn. 25 ir 26 d. Cleve
lande. Suvažiavimo metu bus 
svarstoma visa eilė organizaci
nių reikalų, tad svarbu, kad ja
me dalyvautų kiekvienas Sąjun
gos narsy. Suvažiavimo nakvy
nių reikalais rūpinasi kol. Aldo
na Malcanaitė (1448 E. 66 St., 
telef. UT 1-4974), tad visi į su
važiavimą vykstantieji prašomi 
jai pranešti kiek galima anks
čiau.
* Danguolė Bartuškaitė, buv. 
Akademikių Skaučių Draugovės 
Clevelande Pirmininkė bei "Stu
dentų žodžio” administratorė, 
pasitraukė iš ASD ir Akademi
nio Skautų Sąjūdžio.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba r> 
Kandai tampa sunaikinti art 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkamav 
mo. ko visada reikalauja ai 
draudos kompanijos pirm, n> 
gu išmoka už nuostolius

P. J. KERŠIS
60!) Society for Saving Bld 

Telef.: MAin 1-1773.
tendencija: PEN1NSULA 25ž

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

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 mokesčius ir visas išlaidas apninkama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte jau nieko nemoka.

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

kiekvieną dieną nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

• Atsiųsta paminėti Zenono
Ivinskio__šv. Kazimieras, nau
ja studija apie mūsų tautos 
šventąjį, parašyta pasinaudo
jant Vatikano archyvais. Gau
siai iliusturota (77 iliustr.), 222 
psl. teksto ir 72 psl. iliustracijų, 
viso 294 psl. Išleido Darbinin
kas, 680 Bushwick Avė., Brook- 
lyn 21, New York. Kaina 3 dol.
• Redakcija gavo paminėti And
riaus Mirono novelių rinkinį 
"Naujas Veidas”. Išleido pats 
autorius. Kaina $2.50. Gaunama: 
3252 So. Halsted St., Chicago 8, 
III.

TEATRO STUDIJA 
CHICAGOJE

L. B. Chicagos Apygardos 
Kultūros Tarybos nutarimu te
atriniam prieaugliui ugdyti ati
daroma Chicagoje Teatro Studi
ja, kurios išlaikymą finansuoja 
L. B. Chicagos Apygardos val
dyba.

Studijoje bus dėstomi šie te
atro meno bei mokslo dalykai: 
vaidybos sistema, improvizacija, 
teatro ir kostiumų istorija, Lie
tuvos teatro istorija, sceninė kal
ba, plastika, grimas, estetika, 
lietuvių kalba, lietuvių literatū
ra, psichologija, šių dalykų kur
sas bus išeinamas per 6 semest
rus. 1

"Dirvos” š. m. spalio mėn. 27 
d. numeryje, straipsnelyje ”Kir-' 
šinimo darbas”, A. J. Pajiesis 
paliečia L. B. Detroito apylinkės! 
globojamą Aukštesniąją Litua
nistikos mokyklą, kuriame tarp 
kitko rašo:

Į
"Pasekmėse, mokyklai paimti 

mokytojai neturi mokytojų cen
zo ir atitinkamo išsimokslinimo. 
Atrodo, greitai prieisime prie 
to, kad Aukštesniosios Lituanis
tinės mokyklos baigimo pažy- 
mėjimsu išdavinės visi, tik ne 
mokytojau”.

L. B. Detroito apylinkės val
dyba laiko pareigą paskelbti vi
suomenei, kas moko Detroito 
Aukštesniojoje Lituanis tikos 
mokykloje.

Valerija Kurmauskaitė-Kond- 
rotienė yra mokyklos vedėja ir 
dėsto lietuvių kalbą. Ji yra bai
gusi "Saulės” mokytojų semina
riją ir keturius metus studijavu
si lietuvių kalbą, literatūrą ir 
pedagogiką Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teologijos Filosofi
jos fakultete. Aštuonerius metus 
mokytojavo pradžios mokykloje 
prie Marijos Pečkauskaitės gim
nazijos Kaune.

Ona Klimąvičiūtė-Valienė dės
to lietuvių literatūrą. Baigusi 
Vilniaus Universiteto Humani
tarinių Mokslų fakultetą su lie
tuvių kalbos ir literatūros spe
cialybe. Ketverius metus moky
tojavo Darbo Rūmų suaugusiųjų 
kursuose Kaune.

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

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas <..................

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis __________

Aukso kirvis
Juozas Švaistas ________

Apie laiką ir žmones
J. Aistis__ ______________ 2.60

Audra Žemaičiuose
VI. Andriukaitis

Atlaidų pavėsy
P. Abelkis..........

Aukso ruduo
M. Vaitkus ............................ 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas

Būkite sveiki
•' Dr. S. Biežis ... 
Baltasis Vilkas

K. Binkis____
Balutis

J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.60
Buriavimas ir jūrininkystė

B. Stundžia ............................2.00
Cezaris

Mirko Jelusič ..
Didžioji Virėja

V. Varnienė __
Didžioji kryžkelė

B. Brazdžionis .
Duktė

Alė Rūta................................2.40
Daiktai ir nuorūkos

Leonardas Žitkevičius ..5.— Y.dO 
Don Kamiliaus mažasis 

pasaulis
Guareschi _____

Didžiosios atgailos
R. Spalis _______________3.50

Doleris iš Pittsburgho 
Stepas Zobarskas 

Eldorado
J. Švaistas______

Gyvačių lizdas 
Francois Mauria*

Gimdytoja
Francois Mauriae

Gabija, literatūras metraštis
................................................ 6.50

2.00

1.60

2.60

2.20

4.00

4.00

2.00

1.00

2.60

2.60

2.00

4.00

Milžino paunksmė 
Balys Sruoga -____

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė_ ___

Naktys Karališkiuose 
L. Dovydėnas__ ...

Orą pro nobis
J. Gliaudė ...______

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas .................8.M

Pažemintieji ir nuskriaustieji
F. M. Dostojevskis_______ 2.60

Popular Lithuanian Recipcs
J. J. Daužvardienė_______ 2.00

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino _..2.00

Pragaro pošvaistės 
V. AlanUs_ ________ __ _

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus -____ __ ...

Piclų vėjelis 
Vytė Nemunėlis _________

Paklydę paukščiai 1 
Jurgis Jankus __________

Paklydę paukščiai H 
Jurgis Jankus __________

Pietų kryžiaus padangėje 
Sudarė Gaučys ..._____

Paskutinis Prūsų sukilėlis

2.00

1.M

2.20Antanas Vaškelis dėsto Lietu
vos istoriją ir geografiją. Baigęs 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Teisių fakulteto ekonomijos sky
rių ir Vilniaus Universiteto 
Gamtos Matematikos fakulteto 
miškininkystės skyrių. Tremty
je trejus metus mok^toiavo Wa- 
tensted’te, Maironio vaido gim
nazijoje, kur dėstė matematiką 
ir Lietuvos geografiją.

L. B-nės Detroito apylinkės 
valdyba yra labai dėkinga aukš
čiau paminėtiems mokytojams, 
kurie, gerai suprasdami lietuvy
bės išlaikymo reikalą, pasiėmė 
šį sunkų darbą, kurį garbingai 
ir tinkamai atlieka.

2.00
Kandidatės ir kandidatai į 

studijos klausytojus priimami 
nuo 14 m. amžiaus, išlaikę įsto
jamuosius egzaminus. Egzami
nams kiekvienas kandidatas tu
ri atmintinai mokėti po vieną pa- 
tięs, p-a ir 'riktą lietuvių auto
riaus pasaKJčih ar eilėraštį. Įsto
jamųjų egzaminų laikas ir vie
ta bus paskelbta vėliau.

Studijos klausytojų registra
cija pradedama dabar. Laiškus, 
parašytus Teatro Studijos var
du, siųsti šiuo adresu: D. Velič
ka, 7838 So. Green St., Chicago 
20, III. Laiške, be kita ko, reikia

• Leonas Sabaliūnas, Lietuvių 
Studentų Sąjungos Užsienio sky
riaus pirmininkas, ir Vidmantas 
Variakojis, Lietuvių Studentų 
Sąjungos Los Angeles skyriaus 
ižęĮįninkas. įišstojp iš Korporaci- 

’jos "Vytis4.
• Lietuvių tautos švietimas ne
priklausomoj Lietuvoj — šią te
mą dr. V. Misiulis skaitys pa
skaitą lapkričio mėn. 13 d. 4 vai. 
popiet, Tarptautinio Instituto 
patalpose, Woodward — 111 E. 
Kirby g., prieš Meno Muziejų, 
Detroite. I

Tą dieną Lietuvių Kultūros f nur°dyti klausytojo pavardę, 
Klubo Valdyba šaukia 
rių susirinkimą, kuris įvyks po' 
paskaitos. LKK Valdybos nariai

I

2.09
6.00

2.00

3.60

VERTA DĖMESIO
Pirkdamas vis netikėjau rek

lama, kad su radiju galima gir
dėti LIETUVĄ per Vilniaus ra
dijo stotį lietuviškai, bet tai yra 
tikras dalykas. Girdėjau puikiai 
ne tik pranešimus, bet ir muzi
kos kūrinius. Skambinant girdė
jau B. Dvarioną. Taipgi puikiai 
girdisi ir kiti Europos miestai.

Irgi netikėjau, kad su ta pačia 
mašinėle galima rašyti lietuviš
kai ir dar keturiomis kalbomis, 
bet tikras dalykas yra, o ne rek
lama.

Šias prekes pirkau pas J. Kar
velį, 3322 So. Halsted St., Chi
cago, III.

J. Kaunas
Detroit, Mich.

savo na-1 Vftrdą, gimiįno datą ir adresą
■ - 1 bei telefoną. Kuriems patogiau

registruotis žodžiu ar šiaip no
rintieji pasiinformuoti studijas 
reikalais, prašomi telefonuoti 
šiuo numeriu: VIncennes 6-7624.'

Kultūros Taryba

610 senelių skursta tremties

0.80

1.80

2.60

1.75

(47)

M-."-

• 
CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3118 Mest 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.

Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Tel. offic'o ARmitnge 6-0161 
Tcl. buto GRaceland 2-9203
Dr. Juozas Bartkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 Mest Chicago Avė 
Chicago 22, III.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad.,

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 
lt—4 p p. šeštadieniais.

lageriuose — palengvink jų se-

natvės dienas — aukok šio va 
jaus metu.

šešiuose savaitiniuose ”FLAME COOKING” 
MATCHLESS GASO PLYTŲ konkursuose 

Spalio 9 — Lapkričio 19

55000
or • • •

fiO

CASH..H 
you choo$<

iom srru _ .

♦O Berniuk

Taip patogiai! ”FLAME-COOKING” 
su MATCHLESS GASO PEČIUM

Jūs negalite gauti geresnį apkeepimą, kaip su gasine plyta. Bet 
kas jums geriausia patinka su ta liepsna kepant. Ir Ui pasakę 
mums galit laimėti dovaną.
Užeikit pas savo pardavėją ar šekit laikraščio pranešimus

Sponsored by Ihe following GAS Range Manufacturoro: 
Caloric Florence Kenmore
Chambert Grand-Sunray Magic Chef 
Dixie-Armaid Hardwick Maytag

Norg* 
RCA Ettata
Raper

Tappm 
U ni varosi
and

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė_____________

Gyvulių ūkis 
George Orwell ___

Giesmė apie Gediminą 
B. Sruoga ir V. Petravičius

Jaunai inteligentei
V. Andriukaitytė_________

Kryžkelės
A. Vienuolis_____________

Kaimynai
J. Paukštelis ......................

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____________

Kuprelis
Ignas šeinius ___________

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________

Kon - Tihi,
Thor Heyerdahl _________

Kaimiečiai
V. S. Kiymont I-II-III-IV 
I ir II dalis .....................po
III ir IV dalis ——- po 

Kudirkos raštai

2.00

1.00

2.00

1.25

3.50

2.50

1.80

2.00

2.50

3.75

3.00
3.50

5.00

THE EAST OHIO GAS

Loreta
Stasius Būdavas__

Kregždutė I
A. Rimkūnas ____

Kregždutė II
A. Rimkūnas ____

Kiškučio vaidinės 
Stasys Džiugas ....

Lietuvos Istorija
Sruogienė ________

Lietuvos pinigai 
Juozas K. Karys .

Lietuva
A. Bendorius_ __

laiškai žmonėms
G. Papini ________

Moters širdis
Guy de Maupassant 

Lyrikos kraitis 
Medžio raižiniai

Ign. Končius---------
Mikuckis ________

1.80

1.50

— 2.75

1.50

... 3.00

5.00

3.76

2.00

2.60

6.00
2.60

4.S0

M. Sprin^born ______ 2.00

Petras širvokas
..Juozas Švaistas — —.

7*o raganos kirviu
.... >.n

Jurgis Jankus ______
Pabučiavimas

____ 1.60

J. Grušas __________ ___ 1.60
Rytų pasakos

V. Krėvė ____ _____ ____3.00
Raudoni batukai

Jurgis Savickis _____
Sudie, pone Cipse

___ 1.5t

James Hilton__ ____ ___  0.76
Strėlė danguje

Henrikas Radauskas ___ 2.00
Saulės Takas

Nelė Mazalaitė_______ —- 3.60
šilkai ir vilkai

_ i na
Senųjų lietuviškų

knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš. .... 3 <»

papr. virš._______ .... 2.00
Saulutė debesėliuos

L. Žitkevičius ______ ........ 1.60
Šventieji akmenys

Faustas Kirša______ .... 2.00
Šventoji Lietuva

Jurgis Savickis ___
Teresė Neumanaitė

____3.00

J. Burkus __________ .......... 3.00
Tipelis 
Trumpa diena

Alė Rūta ---------------- ___ 4.00
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Tomas Nipemadis
August Gailit ____

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback ___

Užgesęs sriiegas 
i Aloyzas Baronas — 
Ugnies pardavėjas

Balys Rukša______
Uždraustas stebuklas

Stasius Būdavas___
Užuovėja

M. Katiliškis______
Vanagaitis

monografija ______
Valerijono lašai

Dr. S. Aliūnas____
Vilnius Lietuvos gyvenime

Dr. A. Šapoka___________ 1.60
Velykų pasakos 

N. Butkienė _______
Vyturėliai Laukuose

Vikt. Šimaitis ...
Trylika nelaimių

R. Spalis .............. .
Vaikų knygelė

M. Valančius ____
Varpai skamba 

Stasius Būdavas ...
Žemaičių krikštas

P. Abelkis_______
Žemaitis nepražus

Balys Sruoga ____

2.M

1.23

2.50

1.00

2.60

3.50

2.06

... 1.00

1.00

0.79

1.21

1.80

2.60

2.60

8.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:
DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3. Ohio
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Tie vyrukai žino ko jie nori...
Prieš kiek laiko, grupė komu

nistinių kolchozų valdininkų, sa
ve pasivadinusių "ūkininkų at
stovais”, atsilankė Amerikoj. 
Kaikurie valdžios atstovai, laik
raščiai, radijas ir ūkio pareigū
nai lenktyniaudami pradėjo tūp
čioti apie "svečius”, atrodo, no
rėdami jiems parodyti koks sve
tingas ir didis kraštas yra Ame
rika ir kokie puikūs žmonės 
amerikiečiai.

Gavęs lietuvišką laikraštį skai
tau, kad lietuviai ir latviai Bos
tone šauniai papikietavo rusų 
architektų ir statybos autorite
tų grupę, atvažiavusią trims die
noms j miestą pasižvalgyti. Juos 
užkvietė vietinė Rentai Housing 
Association, žadėdama parodyti 
istorinį Bostoną, senas ir nau
jas butų kolonijas, įmonių sta
tybas ir visa kita, kas yra su
rišta su statybininkų profesija. 
Ta proga, "Boston Herald” pa
talpino vedamąjį pavadintą "Že
nevos dvasia Bostone” ir, besi
džiaugdamas komunistų pareigū
nų atsilankymu, pareiškė mal
daujančią viltį, kad, gal ir rus- 
keliai užkvies amerikiečius re
vizitui ...

Boston Herald vedamojo ant
raštė geriausiai apibudina pože- 
nevines nuotaikas ir iš jų daro
mas išvadas: ieškojimą draugų 
aršiausiųjų priešų tarpe. Tie ku
rie pažįsta komunizmą žino, kad 
šis atskirų žmonių ar grupių el
gesys yra ne ksa kitas, kaip tik 
savęs mulkinimas.

Ši vizitų akcija prasidėjusi pa
staruoju metu yra tik kita prie
monė, naudojama Kremliaus ko
munistų, siekiant senų tikslų. 
Atrodo, kad bet kuris eilinis pi
lietis, su trupučiu sveikos nuo
vokos, turėtų suprasti kas nau
dojasi abipusių atsilankymų vai
siais: ar amerikietis, kuris pro 
prasivėrusį geležinės uždangos 
plyšį įleistas, mėgina savo žin
geidumą patenkinti pamatyda
mas rodytinus objektus, ar ko
munistų pareigūnas atsiųstas 
partijos paskyrimu.

Komunistų partijos atstovui 
laisvės, kuriomis mes naudoja
mės, mažai rūpi. Jei jis ameriko
nišką demokratiją pamato prak
tikoje, tai, visvien, apie ją grį
žęs jis nekalbės, nes jam niekas 
nei praverti burnos ta tema ne
duos. Jis turės oficialiai kriti
kuoti "suplėkusią” kapitalistinę' 
sistemą drauge paruošdamas 
partijai smulkų raportą apie vi
sas matytas naujoves, kuriomis 
pasinaudodamas komun i z m a s 
sėkmingiau galėtų kovoti prieš 
kapitalizmą. Kitaip tariant, jis 
pateiks partijai naujausius savo 
srities duomenis, surinktus ofi
cialiu šnipinėjimo būdu.
P. E. O’Connell, kurs turėjo 

progos stebėti rusus Bostone jų 
atsilankymo metu, spalio mėn. 
18 dienos Manchester Ųnion Lea- 
der dienraštyj taip rašo: "Iš kon
takto su komunistų delegatais 
mes pasinaudojame tik vienu at
veju, būtent, gavę pamoką, kad 
laikas susirinkti žaislus ir pasi
šalinti iš aikštės. Kitais atvejais 
naudojosi tik jie. Tie vyrukai ži
no ko jie nori. Jie elgėsi puikiau
siai, gerai jausdamiesi apie juos 
tupinėjančių šeimininkų tarpe”.

Tame pačiame laikraštyje, 
spalio 22 d., E. G. Price rašo: 
”žmonės, išleidžiami iš Rusijos, 
yra persunkti komunizmo doktri
na. Jie kitos ideologijos visai ne
žino, nes jei žinotų, — jų iš ko
munistinio rojaus neišleistų. 
Mums nereikia tokių vizitierių. 
Mums užtenka savųjų užkrėstų 
(komunistine) doktrina”...

Deja ne visi laikraščiai bei 
autoriai vienodai supranta šią 
poženevinę dvasią. Amerikiečių 
delegacijos, sugrįžusios iš Rusi
jos, didžiuojasi davusios patari
mus komunistų pareigūnams, 
kaip tvarkyti žemės ūkį, kad pa
didintų derlius ir produkciją.

Gi, mūsų nuomonę geriausiai 
išreiškia Senatorius Knowland, 
pareikšdamas, kad tokie ameri
kiečių specialistų pamokymai tik 
prailgina pačių rusų tautos ver-

New Yorko Liet. Pab. Mot. Ta
rybos ir Mot. Vienybės klubų 
iniciatyva kaip kasmet, taip ir 
šiemet, ruošiama New Yorke — 
Paj’k Avė. ir 34 g. kampas, Tarp
tautinė Moterų paroda, kurįoje 
dalyvauja kelios dešimtys tautų 
su savo tautodaile bei vispusiška 
kū^ba.

Charakteringa yra tai, kad 
šiemet ši paroda šalia liaudies, 
įveda ir didįjį savo tautų meną. 
Lietuviai išstatys savo dailinin
kų paveikslus. Taip pat, Chica- 
goj amerikiečių spaudoj tiek sen
sacijų sukėlusią, žavingai liau
dies menu papuoštą Kalėdų Eg
lutę, žinomų dailininkų kerami
kos išdirbinių, audinių, įvairiau
sių gintaro išdirbinių, medžio 
drožinių, mezginių ir daug k.

Be to, bus visą savaitę nepa
prasto grožio gėlių paroda.

Tai gražus mūsų lietuvių mo
terų pasitarnavimas lietuvybės 
reikalams. Jos, aukodamos savo 
brangų laiką, Amerikoj pinigu 
vadinamą, savo paskutinę ener-1 
giją, ne tik kelia Lietuvos vardą 
svetimiems, bet ir prisideda prie 
lietuvybės išlaikymo jaunojoj, 
kartoj. Tai yra nepaprasta pro-] 
ga supažindinti mūsų jaunuosius 
su lietuvių liaudies ir apskritai 
menu, kūryba, jos praeitim. Ša
lia sausų pasakojimų, jaunimui 
pailiustruoti gyvais pavyzdžiais, 
parodyti jiems, įtikinti, kokios 
gabios, darbščios ir kūrybingos 
tautos jie yra vaikai, ir kad jų 
gyvybinė pareiga yra šiam lietu
viškam kūrybingumui neleisti 
žūti, bet palaikyti, ugdyti jį, tęs

K. DA.

giją. Virš 10 milijonų skaityto
jų turįs savaitraštis "Life” skel
bia ekskursijos vadovo William 
V. Lambert lūpomis tokį pa
trauklų Kruščiovo planą: šiais 
metais bus užsėta 42 milijonai 
akerių, t. y. 4 kartus daugiau 
negu 1950 metais, o 1960 me
tais grūdų plotai perviršys 74 
milijonus akerių. Toliau, girdi, 
sovietų valdžia leidžia bilijonus 
rublių, kad negyvenamus Azijos 
dykumų plotus paverstų į žydin
čius kolchozus ir sovchozus.

Kiek tarp tų gražiai skamban
čių eilučių yra nepasakytos žiau
rios teisybės! Apie planus, kurie 
matuojant rezultatais yra ma
žiau verti negu popiergaliai, ant 
kurių jie yra surašyti. Arba, ką 
amerikietis paskaitęs tuos skai
čius ir gavęs paaiškinimą "These 
were the com program and the 
so-called new lands develop- 
ment” žino apie nenutrūkstan
čius pavergtųjų tautų žmonių 
trėmimus į Azijos tyrlaukius, 
pravedant visiems žinomą "plė
šinių akciją”. Ar tie vizitai ir 
revizitai ir po to seką pareiški
mai atidarys Sibiro stovyklų 
vartus nors vienam iš tų, ku
riuos komunistų smogikai išve

Nepraleiskite geros progos

žė iš jų tėviškių užkaltuose va
gonuose,

Tuščios tų amerikiečių pastan
gos, kurie ieško susiartinimo su 
rusais įsileisdami į savo kraštą 
oficialius komunistų šnipus. Nai
vūs jų klausimai apie kainas ar 
madas Maskvoje, kurių, iš tik
rųjų, eilinis sovietų pilietis nei 
mato nei gali sekti, arba apie 
kviečių produkciją ir derlius, po 
kurių nuėmimo jam reikia sto
vėti eilutėje dėl juodos duonos 
svaro.

Jei poženevinių vizitų liga ir 
toliau tęsis, šiuo metu yra reko
menduotinas geriausias vaistas 
pagal buvusių išvietintų asmenų 
receptą: pikietavimas sutinkant 
ir išlydint. Jei pasitaikytų pro
ga vienu kitu klausimu pasida
linti, tai, be abejojimo, reiktų 
žengti tiesiog prie reikalo ir pa
gal Armono receptą panaudotą 
Clevelande sovietų žurnalistų su
tikime, — klausti, kodėl komu
nistai nepaleidžia mūsų žmonų, 
vaikų, tėvų ir tautiečių iš kalė
jimų ir stovyklų ir ko jie patys 
neišsikrausto iš pagrobtų že
mių ...

Šitie receptai šiuo metu, pa
gal seną patarlę, gal daug ir ne- 
pamačys, bet, tikrų tikriausiai, 
nei kiek nepaškadys!

ti ir vis tobulinant perduoti kar
tų kartoms.

Šios parodos aplankymas jau
nųjų sieloms paliks daugiau 
įspūdžio, negu visų metų tėvų 
sausi pasakojimai bei įtikinėji
mai.

Reikėtų tėvams nepraleisti 
progos, kuri retai pasitaiko.

Lapkričio mėn. 13 d., sekma
dienį, 8-9 v. v. bus ir lietuvių 
programa, kurioj žodį tars gen. 
konsulas J. Budrys, programą iš
pildys Operetės choras, skautų 
vyčių oktetas ir Maironio vardo 
mokyklos tautinių šokių grupė.

Skaitlingai dalyvaukime pro
gramoj, parodykime mūsų jau
niesiems, jog mes džiaugiamės 
jų įsijungimu į lietuvybės pa
laikymo darbą. Neleiskime nusi
vilti mūsų jaunųjų lietuviškai 
plakančioms širdelėms, kai jie 
mato, jog svetimų tautų na
riams atliekantiems programą 
stebi ir ploja didžiulė minia, o 
jiems tik saujelė savųjų. Savo 
abejingumu neleiskime užgęsti 
jų vos tik įžiebtai lietuviškumo 
ugnelei, nes užgesusį židinį sun
ku beatkurti.

Biletus pirkti tik pas lietu
vius: J. Ginkų, M. Strumskienę 
ir "Laimoj”.

Tai pravartu aplankyti ne tik 
newyorkiečiams, bet ir New 
Yorko apylinkių lietuviams.

Emilija čekienė

530 lietuvių džiovininkų trem
tyje nori gyventi — padėk jiems 
savo auka.

Venecuelos gražuolė Susana Djuim, Lomdone vykusiose varžybose, 
išrinkta pasaulio gražuole. Iš kairės antrą vietą laimėjusi ameri

kietė, o iš dešinės trečią vietą laimėjusi graikė.

* SPAUDA *
DRĄSUS PAŽADAS

"Naujienų” korespondentas 
praneša iš Brooklyno, kad dr. P. 
Karvelis, atsakydamas į klausi
mą dėl siuntinių j Lietuvą, štai 
ką pasakęs:

"Vlikas darė ir darys žygius 
gauti patikrinimų, kad už tuos 
siuntinius miekas nenukentė
tų.”
Tai didelė naujiena! Kada ir 

kur Vlikas darė bei darys žy
gius tuo reikalu? Nejaugi dr. 
Karvelis jau bus užmezgęs "dip
lomatinius santykius” ne tik su 
Bonna, bet ir su Maskva?

NUOPELNŲ 
SANDžLYS

"Draugas” rašo apie Vliko in
formacijos apimtį. Į ją įskaito
ma štai kas:

Anksčiau buvo labai sunku įsi
skverbti į laikraščius su Lietuvą 
liečiančiais pranešimais, o dabar 
patys laikrašiai tokių žinių jau 
ieško. Vokiečių, šveicarų ir kitų 
kraštų spąudoje apie Lietuvą ra
šoma žymiai daugiau nei dabar. 
"Tik visa bėda”, rašo "Drau
gas”, "kad dėl lėšų stokos ne vi
sa įmanoma padaryti, kas būtų 
galima ir vertėtų. Tokios infor
macijos svetimiesiems pasigen
dama ypač anglų, ispanų ir kt. 
kalbomis”. Tik italų kalba lei
džiamoji "Elta” turinti gero pa
sisekimo ne vien Italijoj, o ir ki
tuose kraštuose. Jos žinių kas 
mėnuo esą panaudojama po 150- 
200 kartų.

Labai daug prie lietuvių kul
tūros ir jų gero vardo garsini
mo prisidedą K. čibiras-Verax, 
Eltos atstovas Amerikoj A. šal
čius, A. Astašaitis (gavęs "El
tai” pasikalbėjimą su Noble), 
suomis dr. Oeller, prof. A. Macei
na, prof. J. Eretas, Jungfęfis, 
Sennas, Z. Ivinskis, Skaidžius, 
Salys, Gimbutienė ir kt.

Spaudos skyrius įvairiomis in
formacijomis ir nuliekama nuo 
Eltos biuletenių medžiaga pagal 
galimumą aprūpinąs ir lietuvių 
spaudą.

• *
Atrodo, kad beveik viskas ga

na teisingai pasakyta. Išskyrus 
vieną pagrindinį dalyką: paski
rų asmenų nuopelnai kažkodėl 
surašyti j VT Informacijos sąs
kaitą ...

Kad šiandien viso pasaulio 
spaudoj jau dažniau ir lengviau 
prisimenami visų pvaergtų tau
tų, jų tarpe ir Lietuvos reika
lai, tas tiesa, bet gana nekuklu 
manyti, kad tai Vliko Informa
cijos Tarnybos nuopelnas.

Tarp kitko, kai šių metų bir
želio 15 d. visa Šveicarijos spau
da nepaprastai plačiai ir drau
gingai paminėjo Baltijos kraštų 
okupacijos 15 metų sukaktį, tai 
tas buvo Vliko Informacijos 
Tarnybai tikra staigmena. Nes 
tai buvo paskatinta vieno as
mens pastangomis (priminimu, 
medžiagos parūpinimu), apie 
kurias IT nei nežinojo.

"Eltos” atstovas A. šalčius 
daug anksčiau, negu jis tapo tuo 
atstovu, pasireiškė energinga ak
cija, verždamasis į amerikiečių 
spaudą bei politinius sluoksnius 
su informacijomis Lietuvos rei
kalais. O ir dabar, regis, Infor
macijos Tarnyba iš atstovo gau
na nesulyginamai daugiau infor
macijų, negu per jį paskleidžia. 
Panašiai, rodos, yra ir su visais 
kitais paminėtais ir nepaminė
tais lietuvių kultūrinių reikalų 
garsintojais.

Itališkoji "Eltos” laida yra ga
na gera ir nenuostabu, kad ji tu
ri pasisekimo. Informacijos Tar
nyba tai laidai leisti skiria kiek 
lėšų. Bet pasisekimo paslaptis, 
greičiausia glūdi ne čia, o re
daktoriaus gabumuose. Kodėl, 
pavyzdžiui, vokiškoji "Eltos” 
laida neturi tokio paties pasise
kimo? (Apie lietuviškąją ir kal
bėti netenka).

Tarp kita ko, jeigu italų kalba 
pagaminta informacija turi pa
sisekimo, kodėl Informacijos 
Tarnyba negalėjo surasti ver
tėjų tai pačiai medžiagai išvers

ti j anglų, ispanų ir prancūzų 
kalbas ir panašiu būdu atspaus
dinti, kaip itališkoji laida? Juk 
Vliko turimoji sąmata tokiam 
reikalui turėtų būti pakankama. 
Esant tokiems geriems santy
kiams su ALT, regis, neturėtų 
būti persunku susitarti ir dėl 
technikinių bei administracinių 
priemonių tokiems leidiniams. 
Tas pats "Eltos” bendradarbis 
A. šalčius tą klausimą yra šiaip 
ir kitaip kėlęs net viešai, spau
doje, bet anglų kalba biuletenio 
nėra.

* »
Ne visai teisingas atrodo ir 

teigimas, kad Informacijos Tar
nyba maitinanti lietuvišką spau
dą "nuliekama nuo Eltos biule
tenių” medžiaga. Visų pirma, nė
ra Informacijos Tarnybos užda
vinys lietuviškąją spaudą aprū
pinti medžiaga. Tai yra pačių 
laikraščių reikalas. Antra, jeigu 
tas aprūpinimas būtų tik iš "nu
liekamos medžiagos”, tai ir jo 
vertė menka, nes atmatos visa
da lieka atmatomis ... O trečia, 
atrodo, kad tikrumoje yra prie
šingai: pati "Elta” turi tenkin
tis liekanomis, kadangi aktua
lesniąją medžiagą Informacijos 
Tarnybos bendradarbiai pasisku
bina atiduoti kuriems paski
riems laikraščiams pirmiau, ne
gu į "Eltos” biuletenį. Pavyzdys 
— palyginkim Informacijos Tar
nybos pareigūno S. Miglino 
straipsnius iš Friedlando "Drau
ge” ir informaciją iš to paties 
Friedlando "Eltos” biuletenyje.

” K E L E I V I O ” 
PROGRAMA 

V L I K u i

soči aldemokratų nuomonę (?),
griežtai pasisakė prieš "amnes
tijos ligą” (priešingai pree. dr. 
K. Griniaus kadai garsintam šū
kiui "paskelbtam amnestiją vie
ni kitiems") ir, vitoj rūpinimosi,
ką būtų galima daryti okupan
tams iš Lietuvos pašalinti, skel
bia tokią "darbo” programą Vil
kui:

"Siekiant atstatyti Lietuvos

Ii

nepriklausomybę yra gyvas 
reikalas (? "D.” Red.) išsiaiš
kinti tuos praeities įvykius, 

(Verdamas prie 2000 laips.) 
Stroh’s alus verdamas dvylikoj 
blizgančių varinių puodų prie 
2000 laipsnių. Ugnim virimas 
duoda lengvesni, daugiau gai
vinant] Stroh’s skonį, su ku
riuo joks kitas Amerikos alus 
negali lygintis.

AMERIKOJ VIENINTELIS TOKS

Jis yra šviesesnis!
DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

Jums patiks

GAIVINANTĮ SKONĮ 
UGNIM VERDAMO STROH’S 

VERTA ATSIMINTI, KADA 

JŪS ESATE IŠTROŠKĘS!

kurie palengvino rusams Lie
tuvos nepriklausomybę pa
smaugti. Ir kodėl nepatyrinė
ti, pavyzdžiui, tokių dalykų:

Kodėl Lietuvos kariuomenė 
negynė Lietuvos nepriklauso
mybės? Kas kaltas, kad kari
ninkų ir tautininkų partijos 
valdžia, vadovaujama "tautos 
vado”, be šūvio atidavė Lietu
vos nepriklausomybę priešui?

Praeitį aiškinant reikėtų 
pažvelgti ir j Lietuvos vidaus 
santykius, kurie palengvino 
priešui Lietuvos nepriklauso
mybę panaikinti. Pavyzdžiui, 
reikėtų neslėpti, kiek žemės 
Lietuvos dvarininkams išgel
bėjo 1926 metų gruodžio 17 d. ( 
pervarsmas? žemės ir miškų, 
kurie turėjo atitekti Lietuvos 
valstiečiams! Reikėtų išaiškin
ti ir paskelbti, kiek žmonių 
dėl politinių priežasčių buvo 
sušaudyta tautininkų diktatū
ros laikais? Kiek buvo nuteis
ta karo lauko teismuose ? Kiek 
kariuomenės teismuose? Kiek 
tūkstančių buvo kalinama be 
jokio teismo, komendantų ir 
valdžios įsakymu? Kiek buvo 
ištremta j Varnių ir Dimitra
vo koncentracijos stovyklas?

Kalbame apie demokratiš
kos Lietuvos atstatymą, tai 
kodėl nepatyrinėti ir nepaaiš
kinti visuomenei, kaip nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
gerbiama demokratija? Pa
vyzdžiui, kaip veikė cenzūra, 
karo stovis, kaip buvo prievar
taujama spauda, kaip buvo 
falsifikuojama netolima mūsų 
tautos istorija?”
Taigi, štai "Keleivio” ir, gal

būt, socialdemokratų (?) progra
ma Lietuvai laisvinti: teisybė

Į LTS atstovo iškeltus klausi
mus neoficialiam vilkinių grupių 
pasitarimui patys grupių atsto
vai atsiliepė iškalbinga tyla. Tik 
"Keleivis”, galbūt, reikšdamas

■ ■ ■ ;■

Igno Končiaus albumas
"Medžio Drožiniai Gimtajam 

Kraštui Atsiminti**
kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų. Kieti viršai. 

Kaina $5.00
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:

L. J. Končius, 76 Westglow St., Boston 22, Mass.

mis ar neteisybėmis, bet žūtbūt 
įrodyti, kad nepriklausoma Lie
tuva nieku nesiskyrė nuo bolše
vikinės priespaudos. Viename 
tarptautiniame socialdemokratų 
suvažiavime Italijoje (Torino 
mieste) šią vasara latvių social
demokratų atstovas įrodinėjo, 
kad visuose Pabaltijo kraštuose 
vyravusi tokia priespauda, dėl 
kurios gyventojų dauguma lau
kusi iš bolševikų išlaisvinimo, 
tik, deja, anot to atstovo, bolše
vikai apvylę, nes iš esmės nie- 

i kas nepasikeitę (!), išskyrus vir
šūnėje stovinčius asmenis ... 
Mūsų socialdemokratai dėl tokio, 
Pabaltijo kraštų išlaisvinimui 
"naudingo” pareiškimo nedarė 
jokių pastabų.

Iš "Keleivio” skelbiamų užda
vinių, kuriuos esą būtinai reikia 
atlikti Lietuvos išlaisvinimo tik
slu, matyti, kad jam tie klausi
mai jau ir taip labai aiškūs. Dis
kusijų su juo dėl to jau negali 
būti, nes — "buvo taip, kaip aš 
sakau" ir baigta. Bet jam tą 
savo tvirtinimą taip malonu 
kartoti, kad pagalvoti apie tai, 
ką daryti dėl Lietuvos okupantų, 
tiesiog nėra laiko ir neįdomu ... 
Vietoj rūpinimosi kova su prie
šu, "Keleivis” griežtai palaiko 
užsiėmimą senų sąskaitų suve
dinėjimu, žinoma, tik pagal jo 
paties "knygas”...

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau.
V. BARTKUS. Adr.: 1031 Ansel 
Rd., Cleveland 3, Ohio. Telef.: 
UT 1-4014.
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Tėvynė prieš Laisves Varpa■

Naujosios Anglijos lietuvius priimtomis rezoliucijomis atsakė 
nustebino SLA organas Tėvynė,' P. Viščinis. Tėvynė jo laišką 
kuri pradėjo akciją prieš Lais- įdėjo, bet savo prieraše pateisi- 
vės Varpą, radijo programą, pla
čiai populiarinančią SLA ir jo 
vajų.

šios programos vedėju yra Vil
niaus krašte lenkų okupacijos 
metu užgrūdintas kovotojas dip
lomuotas teisininkas Petras Viš
činis, SLA ir ALT Sandaros na
rys, energingas vyras, geras kal
bėtojas, neišsemiamų sumanymų 
iniciatorius ir vykdytojas. Jo 
iniciatyva suorganizuota ir ve
dama Laisvės Varpo programa 
išsiskiria iš visų kitų lietuvių 
radijo programų tuo, kad joje 
vyrauja lietuvių tautiniai, visuo
meniniai ir kultūriniai reikalai, 
duodama gera lietuviškoji muzi
ka, mūsų dainos, atliekamos ge
rų solistų ir chorų.

Nors ji vedama SLA antrosios 
apskrities ir ALT Sandaros pir
mosios apskrities vardu, bet ją 
remia visi lietuviai. Pavyzdžiui, 
didelis katalikiškojo sparno vei
kėjas A. Juknevičius yra jai pa
aukojęs $60.00, tautinės minties 
broliai B. ir R. Veitai yra skyrę 
$60.00 ir t.t.

Laisvės Varpo nuopelnu yra 
ne tik-tai, kad jis duoda gerą 
programą, bet taip pat tai, kad 
pagal jį turėjo pasitempti ir ki
tos vietos lietuvių programos. 
Kartais visuomenėje daromi 
Laisvės Varpui priekaištai, kad 
jis vedamas ALT Sandaros ir 
SLA vardu, nors tos organizaci
jos jo neišlaiko. Bet pasirodo, 
kad kai kurie Sandaros ir SLA 
veikėjai mano, jog Laisvės Var
pas dar permažai tarnauja SLA 
ir Sandarai.

Čia programos vedėjas yra 
tarp kūjo ir priekalo. Jo padėtis 
tikrai nepavydėtina. Idealizmas, 
kuriuo jis grindžia šį svarbų dar
bą, dažnai susikerta su siaurinis 
grupiniais interesais ir atskirų 
asmenų ambicijomis. Dėl šios 
priežasties Laisvės Varpas jau 
ne kartą yra pergyvenęs krizę 
ir dabar stovi prieš rimtą pavo
ju

no K. Jurgeliūną, kaltindama P. 
Viščinį, kad jis nevykdo SLA 
centro ir apskrities pageidavimų.

Paskaičius P. Viščinio atsaky
mą ir Tėvynės redakcijos priera
šą, aiškiai matyti, kad Tėvynės 
redakcijos priekaištai yra visiš
kai nepagrįsti, tiesiog iš piršto 
išlaužti.

Visuomenės reakcija
Nepagrįstas Laisvės Varpo 

puolimas iššaukė gyvą visuome
nės reakciją. Laisvės Varpo rė
mėjų suruoštame jo naudai pa
rengime Brocktone, Mass. daly
vavo tiek publikos, kiek niekas 
negalėjo tikėtis. Ten sukelta 
Laisvės Varpui paremti įspūdin
ga suma. SLA nariai pradėjo 
bombarduoti SLA centrą laiš
kais, kad jo organas išėjo prieš 
visų mėgiamą programą, tarnau
jančią bendriems lietuvių reika
lams ir SLA. Reikalaujama Tė
vynės redakcijos priekaištus at
šaukti.

Laisvės Varpo valdyba laikosi 
santūriai ir šaltai. Ji aiškinasi 
savo tarpe ir su nuosaikiais vei
kėjais, kaip visą reikalą pakreip
ti, kad nenukentėtų Laisvės Var
pas. Ligi šiol per Laisvės Varpą 
dar nepadarytas šiuo reikalu 
joks pranešimas.

Iš visuomenės laikysenos atro
do, kad Tėvynė bus kirtusi smū
gį sau ir SLA. Net viešai kalba
ma, kad čia sprendžiamuoju 
veiksniu yra kelių asmenų gimi
nystės ryšiai. O jeigu taip, tai 
tatai prastai liudija apie SLA 
administraciją. Pasitvirtin i m o 
atveju tai turėtų didelės .reikš
mės besiartinančiuose SLA rin
kimuose.

v

kad 
tam

Ginčo pagrindas
Tėvynė dabar nurodo, 

Laisvės Varpas netarnauja 
tikslui, kuriam buvo įsteigtas.
Ji atvirai kviečia sutvarkyti 
Laisvės Varpą. O tai turi pada
ryti ALT Sandaros pirmosios 
apskrities ir SLA antrosios aps
krities suvažiavimai, kurie grei
tu laiku įvyks. Girdi, P. Viščinis 
yra tų apskričių pasamdytas tar
nautojas, kuris turi daryti tai, 
kas jam nurodoma.

Bet iš tikrųjų taip nėra'. Tai 
tik priekabė, kaltinimas, kuriu'., 
norima sukurstyti SLA ir San
daros narius. Esmėje Laisvės 
Varpo programa nėra pasikeitu
si tų organizacijų nenaudai. 
Priešingai, paskutiniu metu ji 
gal daugiau ir ryškiau kalba už 
tas organizacijas. Tikroji ginčo 
priežastis greičiau, glūdi ambi
cijose, atskirų asmenų nepasi
tenkinime, kad Laisvės Varpas 
juos nepakankamai garbina.

Paskutinis konfliktas prasidė
jo nuo smulkmenos, kaip prasi
deda visi nesusipratimai, ku
riuos nori kas nors iššaukti. 
Siekdamas sukelti lėšų progra
mos reikalams, birželio viduryje 
Laisvės Varpas surengė geguži
nę, kuri pasisekė gana gerai, 
nors nepatenkintieji SLA ir San
daros nariai agitavo neremti tos 
gegužinės. Prie Lietuvių bakū
žės buvo įspūdingai prisiminti 
tragiškieji birželio įvykiai, daly
vaujant Worcesterio lietuvių ke
ro veteranų orkestrui, sudarytam 
iš kelintos kartos lietuvių, gi
musių šiame krašte.

Po gegužinės taip ir buvo pa
rašyta Tėvynėje. Į tą gegužinės 
aprašymą atsiliepė K. Jurgeliū- 
nas, įrodinėdamas, kad gegužinė 
nepasisekė, kad P. Viščinis, pa
sisiūlęs Laisvės Varpo vedėju, 
dabar su niekuo nesiskaito ir t.t. 
Į tai labai kruopščiai ir pagrįs
tai faktais, nutarimų ištrauko
mis, SLA ir Sandaros apskričių

Spėliojimai ir viltys
Daug spėliojama, kaip pasi

baigs šis ginčas, į kurį įveltas 
SLA autoritetas ir aukšti parei
gūnai.

Vieni mano, kad viskas liks, 
kaip buvę, nes Laisvės Varpas 
jau turi statutą, kuris yra pri
imtas SLA ir Sandaros apskri
čių. Pagal šį statutą Laisvės 
Varpo reikalus tvarko sprendėjų 
susirinkimas, šešių asmenų val
dyba ir trijų asmenų kontrolės 
komisija. Sprendėju tegali būti 
asmuo, įmokėjęs $50.00 pagrin
dinio įnašo ir mokąs $10.00 me
tinio įnašo. SLA antrosios aps
krities ir ALT Sandaros pirmo
sios apskrities pirmininkai 'įei
na į Laisvės Varpo valdybą vi
cepirmininkais.

Kiti yra linkę manyti, kad šį 
kartą Laisvės Varpas gali būti 
sugriautas. O tai atsitiks, jei ge
ležinės kantrybės parodęs P. Viš
činis pasitrauks iš jo pirmininko 
ir programos vedėjo pareigų. Be 
jo sumanumo, energijos,’pasi
šventimo ir pasitikėjimo visuo
menėje Laisvės 
laikys.

Šiame ginče 
vaidmuo tenka 
bendradarbiams
Abejotina, ar pasiliks bendra
darbiais sol. St. Liepas, sol. St. 
Daugėlienė, sol. V. Barmienė, ra
šytojai St. Santvaras, Ant. Gus
taitis, aktoriai H. Kačinskas, A. 
Gustaitienė ir kiti, jei Laisvės 
Varpe paliks tik skambus var
das, o bus pereita prie grynai 
komercinių dalykų ir nuolatinio 
garbinimo atskirų asmenų. To
kiu atveju tikriausiai nutruktų 
taip pat rėmėjų parama, kuri da
bar yra labai didelė. Jei tektų 
jiems grąžinti įmokėtus įnašus, 
tai SLA ir Sandarai reikėtų mes
ti didelę sumą pinigų.

Varpas neišsi-

labai svarbus 
Laisvės Varpo 
ir rėmėjams.

Faktai

Tai ne banginys, bet atominis povandeininis laivas Nautilus kariniuose pratimuose.

mai. Rėmėju laikomas kiekvie
nas, kuris įmoka bent $5.00. Rė
mėjų grupė, sudariusi $50.00 pa
grindinio įnašo ir mokanti $10.00 
metinio įnašo, turi savo atstovą) 
su sprendžiamu balsu visais 
Laisvės Varpo reikalais.

Kokios nuotaikos yra spren-)
dėjų tarpe rodo šie pavyzdžiai:^
1. Kai vienu atveju P. Viščinis 
susirinkime negalėjo suderinti 
dviejų priešingų nuomonių, pro
testo ženklan jis pasitraukė? 
Tuomet mėgino jo vietą susirin
kime užimti vienas vicepirminin
kų, bet susirinkimas jį nušvilpė.
2. Vėl kitame susirinkime triukš
madariams nenorint prileisti prie , 
Laisvės Varpo statuto priėmi- . ....
mo, P. Viščinis pareiškė, kad to-j me^ velklm0 sukakt!'_ 
liau Laisvės Varpe nedirbs. Tuo
met statutas buvo priimtas iš 
karto, o P. Viščinį visi vienbal
siai prašė pasilikti.

Kurstymą prieš Laisvės Var
pą veda vienas asmuo su savo 
giminėmis ir keliais draugais. Jų 
yra nedaug, bet juk griovimui 
nereikia tiek daug žmonių ir jė
gų, kiek statybai.

Laisvės Varpas yra Naujosios 
Anglijos lietuvių pasididžiavi
mas. Jį labai vykusiai apibūdino 
E. Grušienė parengime Brockto
ne, Mass. Ten ji pareiškė, kad 
ligi šiol sekmadienis buvo mal
dos ir poilsio diena, o dabar tapo 
taip pat tautinio susikaupimo 
proga, minčių ir jausmų nukrei
pimo į lietuviškus reikalus aks
tinu.

SKAUTAI
TORONTO JCRŲ SKAUČIŲ 

LAIVO VANDENĖ 
PENKMETIS LAPKRIČIO 13 D.

Toronto Jūrų Skaučių laivas 
"Vandenė” švenčia savo penkių

A. Bačiulis

D O W D

FOR A DEAL

ON AN

OLDSMOBILE

2900 MAYFIELD

Laisvės Varpo kiekvienos pro
gramos būtinos išlaidos yra 
$60.00. Programos vedėjas ir vi
si bendradarbiai dirba be jokio 
atlyginimo. Materialinį pagrin
dą ligi šiol sudarė ne SLA ir 
Sandaros įnašai, bet pajamos iš 
parengimų ir rėmėjų įmokėji-J

rė prasidės gruodžio 28 d. ir tę
sis iki 1956 m. sausio 10 d. Dvi 
Victorijos tunto lietuvių skautų 
skiltys su vyr. sktn. B. Dainučiu, 
vyr. sktn. A. Krausu ir jūrų 
psktn. A. Gabecu intensyviai 
ruošiasi šion Jamborėn, kurioje 
dalyvaus per 15,000 įvairių tau
tų skautų.

Pasktn. P. Pilkos rūpesčiu 
Canberroje steigiamas naujas 
lietuvių skautų vienetas. Iki šiol 
Australijoje mūsų skautai veikia 
šiose vietovėse: Melbourne, Ade
laidėje, Sydnėjuje, Brisbanėje ir 
Geelonge. O dabar ir Australi
jos sostinė sulaukė lietuvių skau
tų vieneto.

"TAURO” SKAUTŲ TUNTO 
ŠVENTĖ NEW YORKE

(sks) Lapkr. 19 d. N. Y. skau
tai ir skautės švęs trejopą šven
tę: bus oficialiai atidarytas 
skautų būklas, paminėta Lietu
vos Kariuomenės šventė ir at
liktos "Tauro” skautų tunto 
krikštynos.

Iškilmingoje sueigoje skau- 
tams-tėms žodį tars ALB Tary
bos Prez. P-kas pulk. J. Šlepetys. 
Paskui sueigą sekančion iškil- 
mingon akademijon yra pakvies
ti žymesni mūsų visuomeninin
kai, laukiami visi skautų-čių tė
vai ir bičiuliai. Jon atvykti ir 
tarti atitinkamą žodį pažadėjo 
Lietuvos Laisvės Komiteto P-kas 
min. V. Sidzikauskas ir plačiai 
žinomas visuomenininkas bei 
nuoširdus skautų rėmėjas — J. 
Ginkus.

Meninę programą atliks N. Y. 
skautai ir skautės. Bus parodyta 
naujas filmas iš šios vasarps 
"Dainavos” stovyklos, dainuos 
skautų vyčių oktetas, ir kt. Vė
liau bus pasilinksminimas.

Šventės pradžia — 4 vai. p. p. 
skautų būkle, 195 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Joje laukiami svečiai ne tik iš 
N. Y. apylinkių, bet ir iš viso 
1-jo JAV rajono. Skautai ir 
skautės iš tolimesnių vietų, ku
riems bus reikalinga nakvynė, 
prašomi apie tai iki lapkr. 16 d. 
pranešti vyr. skltn. J. Ulėnui, 
315 Eldert St., Brooklyn 27, N. 
Y. (telef. GL 6-2688).

SU DAINA SKINAME Į LAIMŲ 
KELIUS.

(sks) N. Y. Skautų Vyčių Ok
tetas pastaruoju laiku yra pajė
giausias ir veikliausias dainos 
vienetas New Yorko padangėje. 
Spalio 29 d. oktetas atšventė 
savo 3 m. veiklos sukaktį. Tądien 
pas p. Alksninius buvo jaukus 
pobūvis, kuriame dalyvavo okte
to nariai ir jų artimieji bičiuliai. 
Per tuos 3 m. oktetas daugelį 
kartų koncertavo New Yorke ir 
jo apylinkėje. Lapkričio mėn. šis 
oktetas dainuos 4-se koncertuo
se: Tarptautinėje Moterų Paro
doje New Yorke, skautų būklo 
atidarymo iškilmėse (XI. 19), 
Balfo koncerte Brooklyne ir Lie
tuvos Kariuomenės Šventės mi
nėjime. Oktete dabar dainuoja: 
pirmieji tenorai — A. Ilgutis ir 
M. Ilgūnas, antrieji tenorai — 
V. Gobužas ir J. Lapurka, bari
tonai — R. Kezys ir V. Alksni
nis ir bosai — G. Rajeckas ir L. 
Ralys. Oktetui šiuo metu vado
vauja muz. M. Liuberskis. Anks
čiau su oktetu dirbo muz. A. 
Mrozinskas. Okteto reikalų ve
dėjas yra V. Alksninis.

jos vėl dalyvauja su programa.
1953- 4 m. žiemą Seserija vi

soms sesėms užduoda didelį dar
bą — parašyti 30 d. dienoraštį 
"Kelionė apie Lietuvą”. Visos 
sueigos pašvenčiamos kelionei. 
Renkama medžiaga apie paski
ras Lietuvos vietoves, padavi
mus, mįsles, pasakas ir t.t. "Ke
liauti” padeda v. valt. Vasiliaus
kienė. Nors kelios sesės beke- 
liaudamos ir "žuvo”, bet bendrai 
atsiekiamas neblogas rezultatas, 
kai dienoraščiai įteikiami tunto 
vadovybei.

1954 m. buriavimo sezonui lai
vas perkeliamas į brolių jūrų 
skautų bazę ir šios vasaros bu-' 
riavimas vyksta bendrai su bro-| 
liais. Liepos 18 d. surengiamos 
laivo krikštynos, jam duodant 
"Vandenės” vardą, šventinimą 
atlieka kap. Pacevičius, krikšto 
tėvais pakviesti p. Sadeikienė 
(tautinių šokių grupės mokyto
ja) ir inž. Buntinas, Klaipėdos 
laikų budys ir buriuotojas.

Rudenį, pp. Sadeikienės, In- 
drelienės ir pp. Dapkaus ir Bun- 
tino pastangomis, įsteigiamas 
jūrų skautėms remti būrelis, ku
ris vadovaujamas p. Dapkaus iki 
dabar gražiai veikia, suteikda
mas jūrų skautėms visokeriopos 
paramos. Galima paminėti, kad 
būrelis davė Toronto visuome
nei nekasdieninio lygio, kultūri
nį parengimą, pakviesdamos iš 
Chicagos "Pirmyn” chorą su 
"Čigonu Baronu".

1954- 55 žiemą ir pavasarį se
sės eina skaučių patyrimo laips
nių programas, ypač skirtas vy
resnių skaučių įžodžio paruoši
mui. Sueigas retkarčiais paįvai
rina kviestos skautininkės, mo- 
kydamos austi, dainuoti ir ves
damos atitinkamus pašnekesius. 
10 jūrų skaučių yra pasiruošu
sios įžodžiui ir šių metų "Ragai
nės” stovykloje gali duoti mėly
no kaklariščio pasižadėjimą.

Dėl įvykusių nelaimių kana
diečių tarpe, šios vasaros buria
vimas yra griežtai prižiūrimas, 
be to įvedamas instrukcinis bu
riavimas. Sesių apmokyme šią 
vasarą ypatingai pasižymėjo 
"Vaidoto” laivo vadas valt. Jur
gis Anysas ir valt. Kęstutis Šal
kauskis. Daugiausiai išburiuotų 
valandų susirinko vair. Dalė 
Treigytė, valt. T. šalkauskaitė, 
ir j. s. Vida Balsytė ir Dalė 
Griauzdaitė. Skautininko Stun
džios 3-jų dienų apmokymo ke
lionėje per Ontario ežerą daly
vavo v. valt. Gražina Anysaitė.

Vandenių laivas Toronto Šat
rijos tunte veikia aktyviai ir 
drausmingai. Be praktiškų užsi
ėmimų prie laivų, jos sąžiningai 
eina skaučių ir savo specialios 
dalies patyrimo laipsnių progra
mas, laiko egzaminus, dalyvauja 
stovyklose, minėjimuose, prisi
deda kiek ir kur galėdamos prie 
visuomeninės ir kultūrinės veik
los.

Toronte Vandenės savo dar
bais įrodo savo tikslą — išlaiky
ti seses skautiškoje aplinkoje ir 
dvasioje ir skatinti vandens 
sporto pamėgimą plečiant jūri
nę idėją lietuvių tarpe.

— vb —

Stepaičio, Stundžios, Šarūno ir 
Dambaro) drauge su broliais, 
mokosi buravimo meno. Didelė 
padėka broliams, kurie seses 
mielai priėmė ir kantriai mokė!

Tos vasaros buriavime jau 
pirmavo j. s. Aušra Liaudinskai- 
tė, B. Petrulytė ir Gražina Any- 
saitė.

1951 m. rudenį, švęsdamos sa
vo metines, suruošia radijo pro
gramą, kur tarp kitko propoguo- 
jama jūros meilė ir svarbumas 
Lietuvos valstybiniam gyveni
me. V. Grabauskaitei išvažiavus, 
laivą perima v. Marytė Vasi
liauskienė. 1952 m.jūrų skautų- 
čių iniciatyva Toronte įsisteigia 
tautinių šokių grupė, vadovauja
ma p. Sadaikienės. Grupė pasie
kia gerą lygį ir dažnai kviečia
ma pasirodyti lietuvių ir kana
diečių parengimuose. Ji dalyvavo 
Canaidan National Exhibition 
didžiajam Grandstand pasirody
me per visą parodos laiką. V. 
valt. M. Vasiliauskienei iš pa
reigų atsisakius, nauja laivo va
de išrenkama v. Gražina Any- 
saite.

1953 m. vasarą Vandenės įgy
vendina savo didelį siekimą, įsi- 
gydamos nuosavą burinę jolę. 
Instruktuojamos skautininkų ir 
jaunesniųjų jūrų skautų vado
vų, jos šią vasarą jau buriuoja 
nuosavu pastatu. 1953 m. rudenį 
jos surengia 3-jų metų veikimo 
paminėjimą, vaidindamos jų pa
čių sustatytą 2-jų veiksmų sce
nos vaizdelį ''Tėvynės Sapnas”. 
Per mokytojų suvažiavimo die
nas Toronte jos kviečiamos su 
savo vaidinimu dar kartą pasiro
dyti. Gauna atminimui knygą su 
įrašu. Wellando ir Niagaros

Lietuvos jūrų skaučių kelias 
buvo ilgas ir nelengvas. Pirmoji 
jūrų skaučių valtis įsisteigė Kau
ne 1936. Karas suardė jų veiki
mą, bet jūrų skaučių idėja jau 
nebežūva.

Dr. Kęstučio Aglinsko pastan
gomis tremtyje, Nurtingene, 
1946 m. įsisteigia "Vandenių’ 
valtis, kuri veikia drauge su bro
liais. Emigracija užjūrin jų dar
bo nebenutraukia. Buvusios Nur- 
tingeno Vandenės (Toronte) Ka
nadoj prisijungia prie jūrų skau
tų "Vaidoto” laivo. 1950 m. ru
denį, Toronto tunto vadovybė, 
pripažindama jūrų skaučių gerą 
veiklą ir drausmę, atskiria nuo 
brolių. Laivui duodamas tradici
nis "Vąndenės" vardas, ir jis, 
vadovaujamas energingos laivo 
vadės v. Birutės Grabauskaitės, 
pradeda savo naują savarankiš
ką kelią. Tuo laiku "Vandenės’ 
laivas buvo vienintelis jūrų 
skaučių vienetas L. S. Seserijoj 
ir į jaunąjį laivą buvo žiūrima 
šiek tiek skeptiškai.

Vandenės buvo pąsiryžusios 
darbu įrodyti pribrendimą jūrų 
skaučių idėjai. Pirmąją žiemą jos 
aktyviai lankė sk. Stundžios ir 
Šarūno suruoštus jūrų skautų 

i kursus ir išlaiko spec. dailės pat. 
; laipsniu egzaminus. Pavasarį pri
sideda prie brolių laivų remonto,' , 
o vasarą (instruktuojamos sk. skautų tėvų rengiamam vakare
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Liberaee'RėcohtJ
Gaukite kas priklauso iš Society

NOW AT ANY OF 
OUR 9 CONVENIENT LOCATIONS

Main Offica
127 Public Square
Collinwood Branch 
14707 St. Clair Avenue
Kinsman Branch 
14006 Kinsman Road
Memphis-Fulton Branch
5200 Memphia Avenue

Van Aken Branch 
20313 Van Aken Blvd.

Uptown Branch
921 Huron Road
Heights Branch
2245 Lee Road
Lakewood Branch
14903 Detroit Avenue
South Eudid Branch
4461 Mayfield Road

Pagal naująjį įstatymą 3,000 
lietuvių galės įvažiuoti į Ameri
ką, jei tu padėsi jiems savo au
ka ir garantijomis.

Jūs norėsite šią didelę plokštelę prijungti 
prie savo rinkinio. Nauja Liberace plokštelė 
gaunama tik Society. Paprašykit, kai 
atidarysit sąskaitą su $25 ... ar kai tiek 
pridėsit prie dabartinės sąskaitos. Gaukite 
savo plokštelę iš Society, kuris turi 9 skyrius.

įtinus
IN THE C I T Y OF CLEVELAND

Founded 1849

MES LAUKIAM SNIEGO, O 
AUSTRALIJOJE STOVYKLŲ

(sks) Australijos kontinentan 
šiuo metu ateina karštoji vasa
ra. Ten lietuviai skautai ruošiasi 
stovyklauti. Neužilgo gamtos 
prieglobstyje ir po palapinės sto
gu leis smagias dienas Adelai
dės Vilniaus vietininkija, Syd- 
nėjaus vietininkija ir Melbourno 
skautės su vilkiukais.

O po Kalėdų prasidės svarbus 
mūsų skautų žygis: jie vyks 
Pan-Pacifiko Jamborėn Clifton 
Parke, netoli Melbourno. Jambo-
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Šviesos, kurių ieškome
Šiais amžiais mųstome irgi triukšmingai. Gal todėl, kad 

šiais laikais yra tiek daug kelių ir lygiai tiek pat daug pavojų. 
Gilinamės į konkretų gyvenimų, jam ieškome šviesų. Ir ne dėl 
mados, bet dėl paties gyvenimo. Negalime nurimti kokioje vie
noje sistemoje, negalime pasitenkinti vienu atsakymu, kadangi 
joks atsakymas neišsprendė ir neišvengė šio šimtmečio gausių 
nelaimių. Atvirai žvelgiame į gyvenimų ir bandome įžiūrėti kų jis 
mums kiekvienam paskirai reiškia.

Šiandien dauguma tiki, kad pasaulis bus tobulas, kada 
nustosime narplioti ir todėl susinarplioti visokiose problemose, 
žodžiu, žmonija bus geresnė, kai filosofai virs vėl žmonėmis. Iš 
tikrųjų yra kitaip: pasaulis pagerėtų, jei žmonės pasidarytų filo- 
sofiškesni. Priešingybė žmoguje tarp vaizduotės ir tikrovės yra 
didesnė negalvojančiuose. Vakarykščiai atsakymai nevisuomet 
tinka dabarčiai; kiekvienas amžius turi savo sąmonę ir sąžinę. 
Suaugusio žmogaus uždavinys yra pažinti tikrovę.

Tikėdami savo uždaviniais susiorientuoti dabartiniame pa
saulyje ir skeptiški lengvai duotiems atsakymams, veržiamės į 
savęs susiradimą. Gal didelių idėjų ir neatsiekiame, bet mes į jas 
nuoširdžiai tikime. Mūsų kelias nėra nei trumpas, nei lengvas. Mes 
karštai kovojame už savo, įsitikinimus, kad jie mums neišbluktų 
ar nebūtų atimti. Mūsų triukšmas tėra tik mūsų rūpestis.

VYTAUTAS KAVOLIS

Svarbiausia žmogaus gyveni
me — gyventi vertingai. Gyve
nimas, į kurį žmogus neįneštų 
savo paties vertės, būtų bepras
mis — ir nepateisintas.

Yra du šaltiniai gyvenimo ver
tingumui: vidinis individo turi
nys, arba jo kūrybiškunjas, ir jo

ieškąs savo paties menkystei 
kompensacijos kito prievartavi
me ar niekinime).

Meilė, . humanizmas, idealiz
mas ir religiškumas yra vienin
telės formos, kurios papildo, ap
vaisina ir įprasmina individua- 

____ _ ’ 
moralybė’. Dvaširiėš ar,jausmi- žmogaus išnaudojimas, žmo
nės vertybės, sukauptos asme-I nijos priespauda, idėjinis dog- 
nybės gelmėse, nėra vertingos' matizmas ir pseudoreliginis fa- 
savaime, jei jos netampa me- natizmas yra pagrindiniai pavi- 
džiaga individo kūrybiškumui, dalai, kuriuos žmogiškame gyve- 
Jei individas neperkuria ir savo: nime priima visa kūrybiška ir 
sąmoningumu įr širdimi savitai vertinga nužudanti niekšybė (ar- 
neatnaujina savo pasisavintųjų* ba nemoralybė).

«
Vertybės gali būti per prie

vartą. Vergų pastatyta švento
vė dėl to netampa mažiau graži.

kultūrinių vertybių (pradedant 
politinėmis, baigiant religinė
mis), jis nelieka šių vertybių 
savininku, bet tik jų sankrova. |

Kūrybinis individo turinys yrą Tač^u moraTi’nė" vwtė’ghidi tik 
jo individualumo šaltinis ir vie- tame> kas laisvai įduodama — 
na jo gyvenimo vertingumo pu- kadangi tik tai nėra atimama. 

Moralybė nėra vien jausmas, 
Antroji pusė — be kurios pir-' įprotis, charakterio bruožas ar

Be.

moji nešviečia — yra moralybėj galvojimo būdas, bet taip pąt ir 
Moralybė glūdi individo sugebė- laisvas sąžinės ir valios užsian- 
jime praaugti save ir atsiduoti gažavimas tam objektui, dides- 
už save didesniam dalykui, žmo-' niam už save, kuriam atsiduo- 
gus gali atsiduoti žmogui ir iš-į dama. Tačiau tikrai laisvas už
gyventi meilę; žmonijai, ir pa- siangažavimas reiškia ne tiktai 
justi savyje humanizmą; idėjai 
— ir nušviesti idealizmu; arba 
Transcendencijai — ir tada ja
me pasirodys religiškumas, žmo
gus elgiasi moraliai, kai tarp šių 
keturių tipinių situacijų suran
da, kam save atiduoti, ir kai pa
daro tai pilna džiaugsmo širdi
mi, nepripažįstančia rezervų.

Jei moralybė glūdi savojo ego
izmo atsidavime už savęs glūdin
čiam tikslui, tai atVirkščioji mo
ralybės pusė pasirodys šio už 
savęs glūdinčio tikslo palenkime 
sau: savo valiai, galvojimui, sa
vimeilei. Prieš žmogaus meilę čia 
atsiranda jo išnaudojimas (ma
nipuliavimas ir monopolizavi
mas), prieš humanizmą — prie
spauda, prieš idealizmą — dog
matizmas (arba doktrinierišku- 
mas), ir, pagaliau, religiškumo 
priešingumu galvą pakelia pseu
doreliginis fanatizmas. (Prisi
mintinas A. Maceinos interpre
tuotas Dostojevskio "Didysis In
kvizitorius”. Pseudereliginis fa
natizmas savin {glaudžia du ele
mentu : duotosios religijos iš
kreipimą, kad jinai išreikštų ne 
tai, kas buvo apreikšta, bet ati
tiktų interpretuojančioje inkvi
zitoriaus menkystę, ir prievartos 
ar demagogijos panaudojimą, 
kad šitaip sumenkinta religija 
būtų visuotinei priimta. Religiš- bės. Net ir save paaukoti galima 
kūmas, priešingai, yra priėmi-j vien dėl to, kad būtų neužmirš- 
mas religijos, kokia ji yra, iri tarnas įspūdis miniai — ar ir iš
jos asmeninis išgyvenimas, neJ torijai. Kitus atitinkamais mo-

mentais užvaldo moralinio apsi- 
svaiginimo aistra, kada geras 
darbas tarnauja kaip opiumas 
laikiniam bodėjimosi savimi už- 
marinimui. Tačiau atsidavimas, 
kilęs iš laikinės aistros, užval- 
džisuios žmogų, o ne jo apvaldy
tos, yra ne savęs atidavimas, o 
savęs pametimas. (Pametę save 
yra žmonės ne vien smuklėse, 
bet ir šventyklose).

Trečiasis netikros moralybės 
fasadas — moralinis konvencio
nalumas. žmogus daro gera, ka
dangi jis gerai išauklėtas. Ta
čiau moralybė nėra išauklėjimo 
dalykas, o savęs užsimiršimas 
gėryje, kuris ateina kaip tik ta
da, kai visos konvencijos — tat 
ir paties gėrio sąvoka, — visa 
savimeilė ir kiekviena apsisvai- 
ginimo aistra yra užmirštos. Tai 
moralybė, kurią Dostojevskis ra
do savo nelaiminguose ir sukrės
tuose. Ji vargiai gali būti su
rasta kitur.

Pareiga viena prasme prieš
tarauja moralei, žmogus atlieka 
pareigą, kadangi jis turi. Jinai 
privaloma. Bet žmogus atlieka 
moralinį veiksmą tik tuomet, kai 
jis daro, kas jam nėra privalo
ma, kai jis išeina už visų savo 
prievolių ir individualiu būdu 
tampa kilnus, kur jo jokia prie
volė neverčia tokiu būti. Jis yra 
moralus, kai kuria gėrį ir gro
žį, atsiduodamas šiai kūrybai, 
tuomet, kai to niekas iš jo ne
laukia.

Moralybė galima tik tuomet, 
kai pi nelaukiama. Ji nėra gėrio 
įaryipas aplamai, bet toksai gė
rio darymas, kuris sugraudina 
savo netikėtumu ir kuris kaip 
tik savo netikėtumu atskleidžia 
giliausią, šiaip gal paslėptą, 
sluogsnį asmenybės sąrangoje. 
Galbūt tikrai moralus yra tik 
žmogus, kuris daro gera, kai net 
jis pats to iš savęs nelaukia, nes 
tuo atveju moralybė nebėra rū
bas, o pati prigimtis. (Prieiti 
moralybės, kaip ir meilės, reikia 
perkrimsti tą kiautą, kurį suda
ro konvencija, ir kuris viešosios 
opinijos biržoje kotiruojamas 
"moralybės” vardu). Todėl mo
raliu būti ypač sunku kunigui ar 
teisėjui, ar aplamai visuomenės 
šului, nes jis negali pamiršti, ko 
iš jo visi — ir jis pats — laukia. 
Gi moralybės ėsmė kaip tik glū
di gėryje, kuris išryški per vi
sišką gėrio įsakymo pamiršimą.*

"Moralybė X” skelbia, kad vi
sa moralu, kas veda į socialinius 
pakitimus, kurių reikalauja ideo
logija X. Visa leistina, kas tuos 
pakitimus priartina, tat ir išnau
dojimas, prievarta, dogmatiz-

Monotoniškoje V. Vyganto 
apie Santaros ideologiją sampro
tavimų jūroje (Sž 37 nr.) šios 
žuvys bus pačios svarbiausios:

1) Santariečiai yra ideologinė 
organizacija, tačiau

2) jie arba nežino, kas jie yra, 
arba, sukišę galvas į smėlį, ne
nori prisipažinti.

3) Santariečiai yra librealinės 
ideologijos organizacija, tačiau

4) jie neprisipažįsta, kadangi 
bijosi St. Ylos leidžiamų burbu
lų, jog liberalai — bedieviai.

Anot V. V., santariečiai ideo
loginė organizacija dėl to, kad 
juos jungia "bendras idėjinis ry
šys”. Tačiau bendras idėjinis ry
šys jungia ir visus lietuvius, 
jungia jis ir visus American Me- 
dical Association narius. Nei vi
sų lietuvių, nei visų daktarų ne
padaro visgi šis ryšys ideologine 
organizacija. Tačiau ateitininkų 
"bendras ryšys” juos tokiais pa
daro. Vadinasi, yra dvi ryšių rū
šys, kurios ir išreiškia skirtumą 
tarp ideologinio ir neideologinio 
jungties pagrindo. Šis skirtumas 
yra neišsakomai paprastas: ideo
logijos yra tos minčių sistemos, 
kurios klausia, kas yra tiesos 
esmė, ir iš atsakymo į šį klausi
mą išveda visus kitus atsaky
mus. Visos minčių sistemos, ku
rios klausia ir atsako mažiau 
pagrindinius klausimus (pvz, 
kiek bus 2x2?), nėra ideologijos.

Nėra ideologinė ir Santara: ji
nai, tiesa, dar neklausė, kiek bus 
2x2, bet jinai yra labai susirū
pinusi klausimu, koksai yra lie
tuvio studento, gyvenančio nelie
tuviškoj aplinkoj, santykis su 
savo tauta ir žmonija. Santarie
čiai yra žmonės, kurie šiame 
santyky remiasi tautiškumo ir 
humaniškumo dorybėmis (kos
mopolitui autoritetininkui jos, 
aišku, atrodys ydos, tačiau nesi
ginčysim). Tautiškumas reiškia, 
kad dirbama savo'tautai, huma
niškumas — kad pagerbiamas 
kiekvienas žmogus, savas ar sve
timas. Tuo būdu Santara yra 
tautiškai humanistinė organiza
cija, tačiau tai jos nepadaro ide
ologine, nes tautinis humaniz
mas yra tik reiškimosi ir veiklos 
būdas, bet ne atsakymas į tiesos 
esmės klausimą.

Tautiniais humanistais gali 
būti įvairių tikėjimų (= ideolo-

ir

apsisprendimą, kuriame nėra iš
orinės prievartos ar bevalio pa
sidavimo "autoritetams”. Lais
vas yra toksai apsisprendimas, 
kuris išplaukia iš pačių žmogaus 
asmenybės gelmių, kuris yra 
joms tikras ir ištikimas — bet mas, fanatizmas, 
ne įsisteibelėjimas į idealą, ku
ris tikrumoje jokios gyvybinės ną veiksmą moraliu, kuris išreiš- 
reikšmė3 įsisteibelėjusiajam ne
turi. Moralinę vertę turi tik tie 
savęs atidavimai, kuriuose nėra 
savęs apgaudinėjimo, nei pasi
davimo konvencijai, nei prievar
tos. *

Tačiau: prisivertimas per va
lios pastangų būti "moraliu” yra 
vien savo nemoralybės sutram
dymas — arba pataikaivmas sa
vimeilei. Moralinis farizeišku- 
mas naudingas bendruomenei, 
tačiau kokių reikšmę turi prisi
versta (kaip ir priverstinė) mo
ralybė pačiam individui? Jam ji 
tarnauja greičiau kaip pagunda, 
primenanti nupuolimo (pirmuo
ju atveju) arba išsilaisvinimo 
(antruoju) galimybę, negu kaip 
išlaisvinanti jėga, kokia yra na
tūraliai iš žmogaus gelmių 
plaukusi tikra moralybė.

Ne Visi, kurie daro daug
ra, yra kilnūs. Moraliniai fari
ziejai daro gera dėl savo tušty-

iš-

ge-

Tačiau tuo atveju gali tiktai sa
kyti, kad žvėris tavyje — bet ne 
tavo moralybė — verčia tave 
apaštalauti.

¥

Kova dėl laisvės yra pateisin
ta, kaip kova dėl moralybės. Kol 
žmogus yra "autoritetų” globo
je, saugus savo dvasiniame ka
lėjime, kitų pastatytame, — tol 
jis svetimas pačiai moralybės 
minčiai. Moralybė gimsta, kai 
žmogus pasijunta situacijoje, 
kurioje jo niekas neapsprendžia, 
nepataria ir neprilaiko, ir kurio
je jis turi parodyti, kas jis iš 
t i k r ų j ų yra (egzistencia
listų "ribinės situacijos”).

Moralinių pagrindų siekti lie
ka dvejopai: politiniu keliu ban
dom individą išlaisvinti mora
liniam gyvenimui nuo prievar
tos, išplaukiančios iš kitų žmo
nių. Psichologiniu keliu indivi
das turi būti priaugintas mora
liniam savarankiškumui, su
griaunant jo paties grandines 
savo žmogiškumui — jo savęs 
apgaudinėjimus ir netikrus fa
sadus.

Moralybė turi prasmę tik ta
da, kai ji yra tikra gyvo ir sau 
bei kitiems nuoširdaus žmogaus 
išraiška. Individualybės ugdymu 
tasai žmogus, turėtų įgyti vidi
nius pagrindus (vertybes, paju
timus, savitą lygsvarą) morali
niam gyvenimui. Tačiau gyven
ti moraliai — reikia išsilaisvinti 
nuo viso, kas mus sulaiko nuo 
gėrio, kurio mes patys trokšta
me. Laisvė save pateisina tiktai 
jeigu ji atveria duris moralybei, 

bandai jam palenkti kitą (arbš*Kova dėl laisvės yra teisinga tik 
jį patį sau). Reikalavimas, kad tuomet, jei ji tuo tikslu vedama, 
ir kitas galvotų taip, kaip tu —1 Tačiau, kas turį tą tikslą, tam 
arba mylėtų, ką tu myli — kaip kova dėl laisvės — ne tik savo, 
tiktai reiškia, kad esi tą kitą bet ir kitų — yra jo moralinė 
pamiršęs ir prisimeni vien save, prievolė.

"Moralybė Y” randa kiekvie-

kia ideologijos Y reikalavimus, 
kaip jie yra interpretuoti aukš
tųjų "autoritetų”. Visa moralu, 
už ką naštą savo sąžinei priima 
tie, kurie kalba ideologijos var
du. Fanatizmas, dogmatiškumas, 
prievarta, išnaudojimas gali bū
ti moralu, jei tai vykdoma įsa
kymu iš aukščiau. Tačiau kas 
tada, jei Didysis Inkvizitorius 
jau yra sugundytas to nesimpa
tiško šėtono, kuriam kaip tiktai 
inkvizitorių mėsa saldžiausia ? 
— Paradoksalus ir pavėluotas 
netikėtumas!

Kiekviena "moralybė”, kuri 
man leidžia kitą palenkti savo 
pažiūroms ir valiai, yra moraly
bės išniekinimas. Moralu yra vi
sa, kas išplaukia iš save užmirš- 
tančios meilės žmogui, žmonijai, 
idėjai ar Dievui. Bet "save už- 
miršatnti meilė” reiškia, kad sa
vo idealui atiduodi save, o ne

gijų) žmonės. Tokiais buvo 
krikščionis kan. Tumas-Vaižgan
tas, ir materialistas Kazys Gri
nius, ir nekrikščioniškas teistas 
Vydūnas. Ir atvirkščiai: huma
nistais jokia prasme nėra nei 
krikščionis St. Yla, nei materia
listas Sniečkus. Mes pasirenka
me tai, kas praktikoje skiria 
šiuos du tipus: besąlyginė pa
garba žmogui, kuriam mes neno
rime primesti nieko mūsų pa
ties.

Bet V. V. nesupranta skirtu
mo tarp "ideologijos” ir idėjinės 
sistemos aplamai. Nesuprasda
mas skirtumo, jis yra privertsas 
padaryti išvadą, kad tie, kurie 
šį skirtumą daro, yra "situaciš- 
kai nesubrandę”!

Savo nepajėgumo pagalba su
prasti kai kuriuos loginius skir- 
tinugmus triuškinančiai "įro
dęs” Santaros ideologiškumą, V. 
V. atsiduria prieš didžiulę pro
blemą: jei įvyko žmogžudystė, 
tai kur gi lavonas, kas iš viso 
galėjo būti nužudytas? Kas yra 
Santaros ideologija? čia V. V. 
padaro labai būdingą loginį triu
ką : pasiremdamas Santaros 
skelbta apsisprendimo laisve, jis 
primeta Santarai liberalizmą, 
kaip ideologiją, šis triukas yra 
pridengtas pseudo-akademinėmis 
sąmanomis apie neaiškius "funk
cinius liberalizmus”, tačiau vel
nio kanopa prasikiša pro teigi
mą, kad Santarai pasirinkimo 
laisvė turinti reikšti, kad už in
dividualius įsitikinimus aukščiau 
yra statoma "neribota laisvė sa
vo idėjinį pasaulį sistematizuo
ti”.

Individualūs įsitikinimai ap
ima gi ir pažiūras apie tiesos 
esmę — patį ideologijos pagrin
dą. Jeigu "neribota laisvė” sta
toma aukščiau už įsitikinimus, 
tuo pačiu pasakoma, kad turima 
reikalo nebe vien su technine 
"rinkimosi laisve”, bet su ideo
logija, kuri savin {glaudžia visas 
pažiūras apie tiesos esmę ir virš 
jų visų pastato Super-Dievą: at
sitiktinumą ar poetinę inspira
ciją. šiuo vienu teigimu V. V. 
verčia Santarą teigti, kad tiesos 
nėra, yra tik žaidimas, ir šis žai
dimas yra aukščiausias Santaros 
filosofinis idealas.

Bet šis teigimas yra grynai V. 
V. išgalvotas ir Santarai primes
tas su tikslu parodyti jos indi
ferentiškumą tiesos atžvilgiu (ir 
su visa pagarba, derama oponen
tui — tai nėra švarus tikslas). 
Santara nieko nestato aukš
čiau už įsitikinimus, žmogaus 
įsitikinimai arba ideologija, jo 
pažiūros apie tiesos esmę yra 
aukščiausia ir švenčiausia verty
bė šioje žemėje. Jeigu žmogus 
turi laisvę siekti aukščiausio ir 
švenčiausio, tai reiškia tiktai tai, Į 
kad jo kelyje mes nestatome, 
tvorų, nekasame griovių, nema-' 
nevruojame jo su dvasios vado-| 
vų ar policininkų pagalba, bet^ 
nereiškia, kad mes jo kelią sta
tome "aukščiau” už tikslą, į ku
ri jis turi nuvesti! '

Tuo būdu loginis (bet ne lo-l 
giškas) V. V. balionas, kad San
tara yra "liberalinė” tuo, kad ji 
pasirinkimo laisvę stato "aukš
čiau” jos rezultatų, subliūška 
pats savy. Santara turi savy li
beralinio elemento, tačiau jis glū-

• Lietuvių Studentų Sąjungos 
visuotinis suvažiavimas įvyks 
lapkričio mėn. 25-26 d.d., Cleve
lande. Vienu iš programos punk
tų yra numatyta statuto keiti
mas.

• Daugelyje Liet. Stud. S-gos 
skyrių išrinktos naujos valdy
bos; Los Angeles: A. Avižienis, 
V. Burokas, VI. Gylys, J. Šalte
nytė ir V. Variakojis, revizijos 
komisijon: R. Dapšys, J. Kon
dratavičių tė ir V. Mitkutė; New 
Yorke: D. Penikas (pirminin
kas), V. Alksninis, A. Grigaitis, 
A. Juškys ir A. Petrikas, revizi
jos komisijon: J. Bendoriūtė, R. 
Kontrimas ir V. Steponavičius; 
Chicagoje revizijos komisijon: 
J. Karklys, V. Prialgauskas ir 
A. Zeikus.

• Liet. Stud. S-gos Kanadoje 
Toronto skyriaus naująją valdy
bą sudaro: J. Gvildys, B. Grigai- 
tytė, G. Mitalas, D. Mitalaitė ir 
P. Stauskas.

• R. Mieželis pasitraukė iš 
Liet. Stud. S-gos centro valdy
bos. Jo pareigas (vicepirminin-

di principe, kad nei individualūs 
santariečiai, nei centro valdybos 
nesikiša į tai, kas individui yra 
švenčiausia ir aukščiausia, šiame 
dalyke jis, kaip ir savo mirtyje, 
meilėje ir kančioje, palieka es
miškai vienas, nes nustatymu, 
kas jam turėtų būti aukščiausia, 
jam būtų primestas melas ir 
prievarta. Tačiau liberalinis as
pektas apima tiktai šį individų 
tarpusavio santykį, iš jo išjung
damas šlykštų invizitorišką me
lą ir prievartą. Jis nenusako, kad 
palieka, atmetus šiuos nekilnius 
dalykus, šioje vietoje ir pasireiš
kia asmens individualybė, iš or
ganizacinių rėmų prasiverždama 
į grynai savas vertybes, šiame 
taške, palikdamas individui ne
liečiamą jo sąžinę, ir reiškiasi 
Santaros humanizmas; jame, iš 
anksto — nuo vyriškų ir mote
riškų celių susijungimo momen-,' 
to — apspręsdamas, kas turės 
būti susijungusių celių (embrye- 
no ir vėliau žmogaus) aukščiau
sia vertybė — pasireiškia mūsų 
bičiulių ateitininkų nežmonišku
mas.

Galima apgailestauti, kad šis 
humanizmas, pagrįstas gilia pa
garba žmogui, garbingam mūsų 
oponentui iššaukia vien "titilia- 
cines (t. y. kutenimosi) tenden
cijas”. Tačiau, pagerbdamas net 
ir kurioziškos asmenybės indivi
dualybę, negi uždrausi žmogui 
save kutenti, galvojant apie San
tara? Sėkmės!

Carolus

ko) perėmė B. Juodelis. R. Mie
želio vietoje pakviestas R. Ba
bickas.

• "Laisvoje Lietuvoje” suor
ganizuotas studentų skyrius, ku
rį redaguoja: A. Jakubauskas, 
R. Mišauskas ir Ed. šulaitis. 
"Studentų žodis” sveikina nau
juosius redaktorius ir linki sėk
mės.

• V. Sabaliauskienė yra vado
vė vokiečių kalbos fakulteto Na- 
zareth’o kolegijoje, Rochestery- 
je, o K. Avižonis — Elon Kole
gijoje, North Carolina.

• Lietuvių Studentų Santara 
organizuoja kilnojamąją meno 
parodą, kurion kviečiami visi 
jaunieji lietuviai dailininkai. Pa
roda turėtų aplankyti Chicagą, 
Urbaną, Clevelandą, Detroitą, 
New Yorką, Bostoną, Philadel- 
phiją.

• Santaros New Yorko sky
rius išsirinko naują valdybą, ku
rią sudaro: J. Bilėnas (pirminin
kas), G. Zauniūtė, D. Gasiūnas, 
A. Galminas, A. Labunaitytė ir 
R. Penikas.

• New Yorko santariečiai ir 
šviesiečiai sutarė kartu ruošti 
Naujų Metų sutikimą ir, taip 
pat, konferenciją.

• Lapkričio mėn.' 2 d. Chica
goje įsisteigė akademikų jūrų 
skautų skyrius.

• ASS Clevelando sk. paminė
jo Akademinio Skautų Sąjūdžio 
jubiliejų, suruošdami iškilmin
gą sueigą.

• Stud. Ateitininkų S-gos ang
lų kalba leidžiamo biuletenioi re
daktorium pakviestas V. Krivic
kas.

• Urbanoje, vykusiame ”Home- 
coming” spalio mėn. 29 d., daly
vavo aluminai R. Babickas iš 
Clevelando, R. Gaška iš Philadel- 
phijpą, J. Šmulkštys iš Indianos, 
A..Bakaitis iš Chicagos ir kiti.

• Dr. A. Arasimavičius daly
vavo medikų suvažiavime De
troite.

• A. Matulionis priimtas į me
dicinos mokyklą Halifax U., Ka
nadoje.

• N. Udrys pradėjo studijuoti 
parengiamuosius medicinos mok
slus Wayne U., Detroite; J. Lin- 
takas ir K. Jakštas — elektros 
inžineriją U. of III., Chicagoje.

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

Hl IINKIOI Ali «Mt PlOPl

o
Clevdan<

X___
ist Contįjahtp

__

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

from

SHAKER MOTOR 
PACKARD COMPANY

ATEIKIT IR PAMATYKIT

BŪTINAI PUIKU 1956 METU

PAGAMINTĄ PACKARDĄ

16451 Kinsman Road WY 1-1515

DOWD OLDSMOBILE INC.

SEE THE 1956 OLDSMOBILE

2900 MAYFIELD RD. FA 1-9100

—=--------—---------------------



• *-< Dirva Nr. 4!> ♦ 1955 m. lapkričio mėn. 10 d.

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

PIKTINANTI 
KOMEDIJA

Šiomis dienomis, uždarytame 
voke, iš rytų Berlyno gavau ma
no vardu siųstą laikraštuką ”Už 
Sugrįžimą į Tėvynę”, šešių pus
lapių, nedidelio formato, nors 
taisyklinga lietuviška kalba su
redaguotas, tas komunistų pro
pagandinis laikraštukas, bando
mas platinti išeivių tarpe užjū
riuose, kiaurai dvokia rusišku 
kvapu. Atsiųstasis yra 4 nume
ris iš eilės.

Vokas adresuotas ne lietuviš
kai mokyto, bet vokiško rašto 
stiliaus ranka.

Pačiame pirmo puslapio viršu
je, užrašyta: "Tegyvuoja mūsų 
laisvoji Tėvynė!”, o kiek žemiau, 
"Komiteto už Sugrįžimą į Tėvy
nę leidinys”.

Šalia antraštės, pirmame pus
lapyje, štai kaip tas "komite
tas” kreipiasi į išeivius:

"Kai kurie apleido tėvynę, lai
kydami širdyje nuoskaudą dėl 
kokio nors neteisingumo, nesu
pratę, kad nuoskaudos praeina, 
o meilė gimtajai žemei amžinai 
pasilieka.

"Visų priežasčių, dėl kurių 
mūsų žmonės atsidūrė užsieny
je, nesuskaičiuosi — jų daug. 
Tačiau kokios bebūtų tos prie
žastys, žinokite, tautiečiai, vie
na: Sugrįžkite, ir Tėvynė jus 
priims!”

Laikraštukas tarp kitų spaus
dina tokią žinutę: "Gegužės vi
duryje į Austriją atvyko 86 mū
sų tautiečiai, grįžtantieji į Ta
rybų Sąjungą iš Argentinos ir 
Brazilijos... Gegužės 23 dieną 
repatriantai išvažiavo į Tėvynę. 
Išvykstančius palydėjo į Vieną 
iš Berlyno atvažiavęs mūsų ko
miteto atstovas V. A. Rodinko- 
vas”.

Kitur atspausta trijų bernio
kų, dėvinčių rusiškas avikailio 
kepures, pasisakymas: "Mes 
esame iš tų, kurie pasirinko tei
singą kelią ir sugrįžo į Tėvynę”. 
Pavardės: A. I. Božanovas, A. 
N. Sobolevas, A. G. Sorikinas.

skleisti: Ta "tėvynė” tai Sovietų 
Sąjunga, Rusija, Sibiras, MVD 
globa visiems, kas turės drąsos 
grįžti.

Jei grįžta kas, kaip tas laik
raštėlis bando nupasakoti, tai tik 
rusai, ir tai labai mažai, nes iš 
visų atspaustų rašinių apsaky
mų apie sugrįžusius, neskaitant 
tuos "36 iš Argentinos ir Brazi
lijos”, atsidūrusius įvairiose Ru
sijos dalyse po vieną, suskaity
tum ant abiejų rankų pirštų.

Keista ir kartu nuostabu, ko
dėl komunistai rusai, tokiais 
gražiais žodžiais rašą apie "tė
vynę”, norų vilioti lietuvius grįž
ti, pasirašo rusiškomis pavardė
mis, pridėdami lietuviškas galū
nes, bet nesiima klastoti vilioji
mų grynomis lietuviškomis pa
vardėmis, kad ir šiaip iš vėjo 
pagautomis. Išeina, kad tas laik
raštukas rytų Berlyne spausdi
namas visoms tautoms, kurių tik 
tremtiniai pasišalino, su tais pa
čiais parašais ir tais pat "čiul
bėjimais” apie "tėvynę”, tik gal 
kiekvienai tautai pridedama 
straipsniukas apie kokį nors jų 
vieną asmenį, kaip šiuo atveju 
lietuviams apie tą Oną Vasi
liauskienę, ir kelios žinutės tame 
puslapyje, skyriuje "Tarybų Lie
tuvoje”.

Šis, radijo bangomis kontroliuojamas lėktuvas, galintis skristi 228 mylias per valandą 4 mylių 
aukštyje, bus naudojamas fotografijos reikalams.

I talką skautams Vokietijoje

PADEKIME 
STUDENTAMS

Redaktorius — bolševikas 
rusas

Laikraščio redaktorium pasi
rašo — I. Muratovas.

Atspaustas vienas eilėraštis 
r— autorius: Povilas Stecenko.

Straipsnį "Emigrantų Liki
mas Amerikoje”, pasirašo: N. 
Rodionova.

Komiteto ”už sugrįžimą į Tė
vynę” pirmininkas — gen. maj. 
N. F. Michailovas.

Kitas straipsnis, "Netrukus 
pasimatysiu su šeima”, neva su
grįžusio pasakojimas. Autorius 
P. S. Goltiakovas.

Nei vieno straipsniuko, nei 
laiško tame leidinyje nėra pasi
rašyta lietuviška pavarde. Vie
nas rašinys kalba apie tūlą Oną 
Vasiliauskienę, kuri su sūnum 
grįžuB iš DP stovyklos 1948 me
tais. Paduodama ištraukos jos 
neva reiškiamo džiaugsmo, kad 
ji sugrįžo. Rašinys be autoriaus 
parašo, bet rašytas ne jos, nes 
užvardintas, "Ji grįžo J gyveni
mą”.

Kitų "tautiečių” pavardės, po 
ilgesniais ir trumpais rašinėliais 
yra tokios: N. Matvijčiukas, E. 
Litoško, B. P. Pašajevas, A. Sai- 
dovas, C. Alihcmana*, T. G. Ve- 
riženko, Dr. Nikolenko.

Prie visų tų laiškų ir rašinė
lių, kaip oficialioji dalis, pridėta 
didelė Bulganino nuotrauka ir jo 
pareiškimas, padarytas sąryšy
je su Rytų Vokietijos delegaci
jos atsilankymu Maskvoje, po 
Vakarų Vokietijos kanclerio 
Adenauerio vizito.

Greta šio, telpa oficialus 
"TSRA Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo ĮSAKAS”, "Dėl ta
rybinių piliečių, bendradarbiavu
sių sų okupantais 1941-1945 m. 
Didžiojo Tėvynės karo laikotar
piu, amnestavimo”. Jį pasirašo 
K. Vorošilovas ir N. Pegovas.

Iš šito "Tėvynės” paminėjimo 
paaiški visa ta smarvė, kuri tuo 
leidiniu norima tarp lietuvių pa-

Tas pat eina ir Azijoje
Kremliaus planingas vilioji

mas visų sovietų pavergtų tautų 
pabėgėlių ir svetur gyvenančių 
ankstyvesnių išeivių ir jų jau
nimo vykdomas visame pasauly
je.

Didžiausiomis pasekmėmis 
vyksta viliojimas grįžti į Kiniją 
plačioje Azijoje ir salose išsi
blaškiusių milijonų kiniečių.

Ypatingai esančios geros pa
sekmės vilioti kiniečių jaunimą 
grįžti Kinijon gyventi, dirbti, 
pelnyti, ir įgyti nemokamai mok
slus. Jaunimas, besimokąs kito
se šalyse, viliojamas grįžti baig
ti aukštuosius mokslus "tėvynė- 
, e”, valstybės kaštais, ir tas 
stengiamasi išpildyti, nes taip 
galima išauklėti komunistams 
reikalingas nesibaigiančias ban
gas revoliucijonierių, agitatorių, 
kurstytojų ir agentų užkariauti 
visą pasaulį.

ŽENEVOJ ŠYPSENŲ 
MAŽIAU

(Atkelta iš 1 psl.) 
apjungimą ir saugumą, 
kiti du klausimai: nusiginklavi
mas ir kontaktai tarp Vakarų ir 
Rytų. Nusiginklavimas yra toks 
painus ir nebaigiamas klausi
mas, jog galima įsivaizduoti kad 
šiuo punktu bus padaryti tam 
tikri labiau žodinio pobūdžio pa
reiškimai, o pats reikalas bus pa
vestas ekspertams, kurie galės 
posėdžiauti be galo, be krašto. 
Kai dėl kontaktų tarp Rytų ir 
Vakarų, tai šiuo klausimu gali
ma priimti įvairių pageidavimų, 
kurie sudarytų įspūdį, jog da
bartinė Ženevos konferencija 
yra pasiekusi kažkokių rezulta
tų.

Kaip jau minėjome, išgarsin
toji "Ženevos dvasia” kažkaip 
išblėso. Konferencijos dalyviai 
vėl daugiau kalba ne partne
riam įtikinti, bet auditorijai už 
langų. Vakarų delegatai stengia
si įrodyti, kad kalta yra prie
šingoji pusė. Tačiau niekas ne
nori šiurkščiai nutraukti kalbas 
ir kraustyti valyzas. Tokiomis 
aplinkybėmis galima laukti, kad 
bus vėl priimti labiau visuotino 
pobūdžio nutarimai, bet iš esmės 
reikalai vargu ar bus pajudinti 
iš vietos.

Lieka

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

gailina ir šiandien, nėra reikale

Mielos sesės, broliai, vadai ir 
skautų bičiuliai!

Mes gerai žinome, kad Vokie
tijoje turime mūsų skautų vie
netus, turime "Aušros” Tuntą, 
kad tie vienetai veiklūs, skauty- 
bei atsidavę, bei jie garbingai 
atstovauja lietuviškąją skauty- 
bę. Mums žinoma taip pat, kad 
Vokietijos Rajono ir jo skautų- 
čių materialinė padėtis labai blo
ga — blogesnė negu kada tik j 
buvo. Daugumos sesių-brolių tė
vai yra nedarbingi, taigi patys 
lėšų savo vaikams sutelkti nega
li, o jų parama mes nustojame 
rūpintis. Gal jau mes perdaug 
atitolome nuo jų vargingo gyve
nimo ir ką patys esame išgyvenę 
pamiršome, o tuo pačiu užmir
šome savo pareigas! Skautas-ė 
skautui-ei brolis-sesė, nelauk iš 
kitų nieko, o pats duok kiek gali.l

Aišku, paramos darbas reika
lauja daug darbo ir aukos; šis 
darbas nėra žibantis ir neduoda 
tuščios garbės ieškantiems 
džiaugsmo ir pasitenkinimo. 
Labdara — kokia ji bebūtų — 
yra viena iš didžiausių mūsų pa
reigų. Mes negalime nuo jos pa
bėgti ir užmiršti mūsų sesių- 
brolių Vokietijoje.

Sese, Broli — Tu tikriausiai 
šią vasarą stovyklavai, jei tik 
to labai norėjai. Bet ar Tu pasi
klausei savęs: ar Tavo sesė-bro- 
lis stovyklavo Vokietijoje? Jie 
tikrai to norėjo ir stengėsi tu
rėti bent kuklias stovyklas, bet 
deje, negalėjo to įvykdyti, nes 
mes juos pamiršome! O kas už 
tai atsakingas, kad jie nestovyk
lavo? Tu žinai — mes!

Jei kiekvienas iš mūsų atsisa
kytų, nors ir mažiausio malonu
mo jų labui, tai jie galėtų geriau 
veikti, geriau mus atstovauti. 
Tai ne vien jų — tai ir mūsų 
reikalas.

Todėl pradėkime vajų sesėms- 
broliams Vokietijoje likusiems 
paremti. Padėkime jiems — jie 
padės Sąjungai! Nepamirškime 
jų! Turime daug vienetų, vadų, 
turime daug sesių-brolių, kurie 
dar neseniai patys priklausė Vo
kietijos Rajono skautų viene
tams — jiems ypatingai rūpi ši

pareiga. Sutelkime didžią talką, 
parodykime, kad mes esame pa
jėgūs, tai padaryti; parodykime, 
kad mums lengviau yra duoti, 
nei likusiems Vokietoje — pra
šyti.

Todėl siūlome visiems įsijung
ti į š vajų šia tvarka:

1. Piniginės aukos (gerasis
Kalėdų darbelis) kiek kas išga
li. Surenkame skiltyse, draugo
vėse ir iš rėmėjų — pažįstamų ir 
siunčiame tiesiog Vadeivos an
trašu : j,

Adolfas Venclauskas,
(16) Lampertheim/Hessem, 
Huettenfeld-Sęhįoss Renhof, 
W. Germany.
2. Rūbų rinkliava. Visi per

žiūrime savo spintas ir prašome 
pažįstamus tą pat padaryti; su
renkame — sutvarkome — supa
kuojame ir perduodame vietos 
Balfui su prašymu persiųsti Vo
kietijoje likusiems skautams- 
ėms aukščiau nurodytų adresu. 
Atsiminkime, žiema čia pat.

3. Kiekviena ^kiltis, būrelis, 
valtis, draugovė1 skiria asmenį 
tais reikalais rūpintis.

Vieni iš vėliausiai iš Vokieti
jos Rajono išvykusių.

v. s. V. Skrinska ir 
ps. O. Gešventas

ką prieš trejus metus, palikusi 
Vokietijoje šeimą, kuri buvo at
skirta nuo jos aštrių emigraci
jos įstatymų. Būdama viena sve
timame krašte ir nemokėdama 
nė žodžio angliškai, ji nesiskun
dė sunkia likimo dalia, bet ėmė
si darbo, nes jai reikėjo užsidirb
ti ne tik savo pačios pragyveni
mui, bet ir išlaikyti Vokietijoje 
likusią šeimą. Jos didelių pastan
gų dėka sūnus Leonas Jurkšas 
Vokietijoje baigė daktaro laips
niu ekonomijos mokslus.

Atliekamu nuo darbo laiku, 
Marija Jurkšienė ir pati at
sisėdo prie knygų. Per porą 
metų jai pasisekė pakenčiamai 
pramokti anglų kalbos. Vėliau ji 
pasiryžo įteisinti savo mėgstamą 
ir Lietuvoje 25 metus prakti
kuotą profesiją. Ir jos visas dar
bas susilaukė gražių vaisių. Da
bar ji jau turi diplomą, kuris jai

Š. m. spalio 28 d. Chicagoje ta
rėsi Lietuvių Studentų šalpos 
Fondo Valdyba ir Lietuvių Stu
dentų Sąjungos atstovai, šalia 
bėgamųjų organizacinių reikalų, 
aptarė Fondo piniginių reikalų 
stiprinimo reikalą.

Tuo tikslu, kaip ir pernai, š. 
m. lapkričio mėn. nutarta kreip
tis į plačiąją lietuvių visuomenę, 
prašant aukų.

Fondas studijuojančiam mūsų 
jaunimui paremti lėšas telkia iš 
narių įnašų, visuomenės aukų 
bei kitokių teisėtų pajamų šalti
nių.

1954 m. buvo kreiptasi į vi
suomenę aukų. Suaukota viso 
$1,940.09. Iš tos sumos nuolati
niai nariai prisiuntė $184, nena- 
riai suaukojo $1,756.09. Išlaidų 
spausdiniams, pašto ženklams ir

šiame krašte suteikia profesijo- 
nalės registruotos gailestingos 
sesers vardą.

Mount Sinai ligoninėje (Ma
rija Jurkšienė ten dirba nuo pat 
atvyko į Clevelandą) tarnautojai 
širdingai sveikino ją šia proga. 
Skyriaus viršininkė padovanojo 
jai baltą uniformos kepuraitę. 
Kitoms seserims dalyvaujant, iš
kilmingai įteikė ir pasakė:

”Mes didžiuojamės savo tarpe 
turėdamos tokią narsią ir pasi
ryžimų pilną lietuvaitę. Nuo šios 
dienos prašau nešioti šią kepu
raitę, kaip simbolį amerikietės 
gailestingos sesers, o jūsų mo
kyklos atpažinimui, prašau pri
sisegti Lietuvos gailestingų se
serų mokyklos ženklelį”.

kt. buvo $453.75, taigi gryno pel
no gauta $1,302,34.

Visiems aukotojams Fondo 
Valdyba pasiuntė atskiras asme
niškas padėkas, stambesnes au
kas skelbė spaudoje ir laiškų ne
galėjo pasiųsti tik tiems, kurių 
nebuvo nurodyta adresų ir pa
vardžių.

Visiems prisidėjusiems pernai 
prie to kilnaus tikslo Fondo val
dyba dar kartą nuoširdžiai dė
koja ir pasitikėdama visuome
nės jautrumu kreipiasi ir šiais 
metais, prašydama šį reikalą sa
vo aukomis paremti.

šiais metais dėl nemažų pašto 
išlaidų, atskiri laiškai pavie- 
niems asmenims nebus siunčia
mi.

Reikalo svarba aiški. Kiekvie
nas suprantame kokią naudą at
neša savo tautai ir bendrai žmo
nijai išmokslintas asmuo. Kuo 
daugiau turėsime išmokslintų 
lietuvių, tuo daugiau jie galės 
garsinti mūsų tautos vardą, pri
sidėti prie pavergtos tėvynės iš
laisvinimo ir bendrai padėti sa
viesiems.

Per savo veikimo laikotarpį, 
Fondas įstengė padėti 8 studen
tams, suteikdamas mokslui eiti 
stipendijų-paskolų $3,740 sumai. 
Prašymų yra daug, bet kasoje 
tėra $1.000. Dabar ne vienam 
mes turime eiti į pagalbą.

Prisidėkime organizuotai prie 
to kilnaus darbo, kad ir mažomis 
aukomis parenkime LSš Fondą, 
siųsdmai savo aukas:

Lithuanian Studentą Fund,
Account No. 11737, 
c/o Chicago Saving & Loan 

Association,
6234 So. Western Avė.,
Chicago 36, Illinois.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO.’S BASEMENT

1/2 KAINOS
Clevelande gyvenanti Marija 

Jurkšienė pereitą mėnesį išlaikė 
valstybinius egzaminus ir gavo 
registruotos gailestingosios se
sers diplomą. Ji atvyko į Ameri

Kaip tik 
laikas prieš 
Padėkos dieną!

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

THOMAS o. matla
STATĖ REPRESENTATIVE

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

U. S. WALLPAPER & PAINT CO.

6001 EUCLID AVENUE HE 1-6944

Ranka dažyta Rayon ir Cotton staltesė

9 daliu valgomasis setas
Reg. 8.98 9 d. setas

60x80” užtseimas ir 8 servatėlės

Niekas taip nepatenkins, kaip šis setas, gražiam Padėkos 
Dienos stalui! Ir šis pietų užtęsimas, kuris tikrai pagražins 
sudėtą maistą ir tikrai duos gražų vaizdą, čia yra labai 
gera proga pirkti geros rššies, rankom dažytą pietų stal- 
tesę. Balta, auksinė, rusva, mėlyna ir žalia spalva dažytom 
gėlėm.

4.47
Reg. 10.98 ... 9 d. Setas
60’90” Užtęsimas ir

8 Servetėlės .......... .
Reg. 12.98 ... 13 d. Setas
62x104” Užtęsimas ir

12 Servetėlių..........

5.47

6.47

Pašto ir telefono užsakymai priimami, šaukite CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement Linen Department
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Tautinio Akademinio Sambūrio 
suvažiavimas

įvyko lapkričio mėn. 5 d. Į suva
žiavimą atvyko atstovai iš New 
Yorko ir Chicagos.

Suvažiavimą pradėjo Dr. V. 
Ramanauskas, Clevelando sky
riaus pirmininkas. Pasveikinęs 
dalyvius, suvažiavimą vesti per
davė Dr. A. Nasvyčiui, A. čekie- 
nei ir žvyniui.

Suvažiavimo metu buvo priim
ti Sambūrio įstatai, išrinkta val
dyba (ją sudaro Chicagos sky
rius), garbės teismas: B. Nemic- 
kas, J. Krygeris ir S. Lazdinis 
ir kontrolės komisija (ją sudaro 
Clevelando skyrius).

Suvažiavimo metu priimta de
klaracija, kuri skelbiama 8 psl.

Neolithuanijos šventė
surengta Colonial Gardens salė
je, praėjo gražia nuotaika.

Iškilmingo posėdžio metu kal
bėjo pirm. J. čiuberkis. Eilė or
ganizacijų atstovų žodžiu ir raš
tu sveikino nedithuanus šven
čiančius 33 metų sukaktį. x

Po iškilmingos sueigos vyko 
vaišės, kuriose dalyvavo apie 200 
svečių. Vaišės buvo paįvairintos 
baleto šokiais.

Deklamavimo ir skaitymo 
konkursas

Lietuvių Bendruomenės Cleve
lando apylinkės valdyba, susita
rusi su lituanistine mokykla, 
skelbia šį mokinių deklamavimo 
ir skaitymo konkrusą:

1. Konkurse dalyvauja litua
nistinės vysk. Valančiau mokyk
los mokinės ir mokiniai.

2. Deklamuojamąjį lietuvių 
poetų eilėraštį ir skaitomąjį lie
tuvių autorių grožinės progos da
lyką ar jo ištrauką pasirenka 
pats mokinys.

3. Eilėraštis deklamuojamas 
ištisas ir atmintinai, ir jo laikas 
neribojamas; skaitymui vienam 
dalyviui skiriamos ne daugiau 
kaip 3 minutės.

4. Konkursas vykdomas dviem 
atvejais: 1) klasėse ir 2) viešai 
lietuvių salėje.

5. Viešam pasirodymui moki
nius savo klasėse atrenka lietu
vių kalbos mokytojai.

6. Viešas mokinių deklamavi
mo ir skaitymo konkursas vyk
domas gruodžio 11 d. 11:30 vai. 
viršutinėj lietuvių salėj, ir jame 
dalyvauti kaip stebėtoja kviečia
ma taip pat ir lietuvių visuome
nė.

7. šio konkurso vertinimo ko>- 
misiją Bendruomenės apylinkės 
valdyba sudaro iš Bendruome
nės, mokyklos ir teatrų atstovų.

8. Konkurse dalyvaują moki
niai vertinami pagal grupes: I

Svečiai iš Chicagos
Į Tautinio Akademinio Sam

būrio suvažiavimą buvo atvykę: 
pirm, žvynys ir nariai Mažeika, 
Vidmantas ir A. Siliūnas.

Svečiai iš New Yorko
Į Tautinio Akademinio Sam

būrio suvažiavimą iš New Yorko 
buvo atvykę: pirm. J. Sirusas, 
A. Čekienė ir Br. Nemickas su 
ponia.

čiurlianiečiai į Bostoną
Čiurlionio ansamblis lapkričio 

mėn. 12 d. išvyksta koncertuoti 
į Bostoną. Kiek tenka patirti, į 
Bostone rengiamą koncertą su
sirinks daug N. Anglijos lietu
vių.

Studentų suvažiavimas
Šiais metais Lietuvių Studen

tų Sąjungas JAV suvažiavimas 
įvyks lapkričio mėn. 25-26 d.d. 
Clevelande. Sąjunga apima apie 
700 lietuvių studentų, tad lau
kiama į suvažiavimą atvykstan
čio didelio būrio lietuviškosios 
studentijos, kuri svarstys įvai
rius organizacinius klausimus, 
peržvelgs savo darbus bei nusta
tys ateities veiklos gaires.

Suvažiavimą šaukia Centro 
Valdyba, tačiau visus paruošia
muosius bei techninius darbus 
atlieka Clevelando studentų sky
rius, vadovaujamas pirm. Jono 
Kazlausko (7709 Aberdeen Avė., 
tel. EX 1-5214). Clevelando stu
dentai kreipsis į visuomenę, pra
šydami priimti nakvynėn sve
čius studentus bei kitais būdais 
remti suvažiavimą. Nakvynės 
reikalais rūpinasi Aldona Mal- 
cabhltė (1448’ E. 66 SC,’telef! 
UT 1-4974). Visi prašomi padė
ti, pranešdami minėtu adresu 
apie turimas nakvynes.

Pranešimas dėl Siaurukaitės 
laidotuvių

Spalio 30 d. netikėtai širdies 
liga mirė Genė Siaurukaitė. Be 
senelės motinos, iš artimųjų ji 
nieko neturėjo. Kai reikėjo ją 
palaidoti (ji palaidota lapkričio 
2 Kalvarijos kapuose), pasirodė, 
kad ji neturi ne tik santaupų, 
bet ir mirties draudimo. Todėl 
laidojimo rūpesčius reikėjo pa
siimti Bendruomenės apylinkės 
valdybai. Bet ji šiam reikalui 
atliekamų pinigų neturi. Juos 
reikia greit surinkti. Gražu, kad 
jau pačių šermenų metu pagal 
vieną aukų lapą buvo sudėti 75 
dol. ir pagal kitą 52.25 dol. Au
kos ir toliau renkamos. Jas pri
ima F. Eidimtas ir kiti apylin
kės valdybos nariai. Taip pat į

Sueiga — minėjimas
37 metų Skautų Sąjungos su

kakčiai paminėti lapkričio 20 d. 
šaukiama akademikių skaučių ir 
skaučių tunto sueiga.

Sueiga prasidės mišiomis 10 
vai. šv. Jurgio parapijoje. Iš čia 
bus vykstama į lietuvių salę, kur 
įvyks minėjimas, įžodis, mirusių 
skautiškos šeimos narių pager
bimas ir padėjimas vainiko ant 
buvusio Skautų Sąjungos šefo 
a. a. A. Smetonos kapo.

Į sueigą nuoširdžiai kviečiami 
visi skaučių tėveliai.

Parama sktn. Venciauskienei 
Waterbury

(sks) Clevelando Skautininkų 
Ramovės nariai sudėjo $20.00 ir 
pasiuntė Waterburin sktn. St. 
Venciauskienei, kuri smarkiai 
nukentėjo nuo potvynio tame 
mieste, paremti.

I
Stp. Dariaus laivas pasiruošė 

žiemai

Naujų metų (sutikimas
Studentai praneša, kad visai 

Clevelando lietuvių visuomenei 
ir jaunimui ruošia 1956 metų su
tikimą ir maloniai kviečia visus 
gausiai dalyvauti.

N. 
2710 
West 
kurio 
landė
latvių, ukrainų) tarpe pagarsė
jęs orkestras. Minimas orkes
tras yra keletą sykių grojęs per 
televiziją, — nepraleiskime jau
kios progos — visi į naujųjų me
tų sutikimą!

metų sutikimas įvyksta 
Walton Avenue, kampas 
25 gatvės ir Walton Avė., 
metu gros Vakarų Cleve- 
kitų tautybių (vokiečių,

Gytis Motiejūnas, 
prieš kiek laiko išlydėtas į ka
riuomenę, po apmokymo lankėsi 
Clevelande. čia su budžiais už
baigė plaukiojimo sezoną. Toli
mesnei tarnybai išvyko į Bam
bergą, Vokietijoje.

(sks) Clevelando Pilėnų tunto 
Stp. Dariaus laivas, sezono pa- 
baigon smagiai paburiavęs Erie 
ežere, iškėlė krantan žiemojimui 
savo dvistiebį laivą. S. Dariaus 
laivas reiškia nepaprastą padėką 

Petkui už plaukiojimo pasta- 
remonto išlaidų padengimą.

P. 
to

Kariuomenės šventė
L. S. Ramovė Clevelando sky

riaus valdyba praneša, kad šiais 
metais Lietuvos kariuomenės 
šventė įvyks lapkričio 23 d. 7 
vai. vakare Lietuvių svetainėje.

Pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės įvyks lapkričio 20 
d. 10 vai. šv. Jurgio bažnyčioje. 
Pamokslą sakys kun. Ivanaus
kas.

Visus Clevelando ir jo apylin
kių lietuvius maloniai kviečiame 
dalyvauti pamaldose ir šventėje.

Invalidų šalpos mėnesiai
L. S. Ramovė Clevelando sky

riaus skelbią lapkričio
ir gruodžio mėnesius laisvės ko
vų invalidų šalpos mėnesiais ir 
visą lietuvių bendruomenę kvie
čia aktyviai dalyvauti šalpoje. 
Už jūsų aukas Laisvės kovų in
validų ir skyriaus vardu iš anks
to dėkojame.

Skyriaus Valdyba

DIRBANČIOMS SU SIUVAMA 
MAŠINA

i
Siūlomas geras darbas. Labai 

gerai jei turite patyrimą. Dar-1 
bas greitas, geras mokėjimas. 
Galima dirbti ”piecework”. |

Clevelmd Owerall Co. I
1768 E. 25 St.

JUMS GERI NAMAI

GERI NAMAI
8 kambarių,Geras namas, 

lenkų rajone.
*

Dviejų šeimų 
kambarius, gerai 
71 St.

namas po 5 
išlaikytas, E.

*
4 šeimų mūrinis apartamentas 

po 5 kambarius, E. 86 St. Vi
siems butams atskirai šiluma.

Chimes Realty 
Atstovas:

V I C T O R BANIONIS
namuose SW 1-9568

Namų telef. šaukit nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

ofise UT 1-0323

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

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
ias

i

REMONTO DARBAI

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

4

Filmos knygyne
Norwood Library lapkričio 

mėn. 18 d. 8 vai. vakare rengia 
filmų demonstravimą. Bus ro
domos keturios filmos apie pa
dėkos dieną, Andersoną, baletas 
ir kt.

Vaikai ateina, su suaugusiais.

- LIETUVAIČIU 
MOTERŲ KIRPYKLOJ

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

TERRACE BEAUTY 
SOLON 

1161 East 71 St.
UT 1-1641

PARDUODAMAS NAMAS
Vienas prie kito, dviejų šei

mų namas, po 6 kambarius, vo
nią ir kt. Įrengiamas ir trečias 
aukštas. Tinka dviems pirkė
jams.

PO 1-4213

PIX BEVERAGE
45 rūšių alus. Kiti gaivinan

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

Parengiama vestuvėms, ba
liams, pobūviams. Atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

k

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas

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

apdraustų Jūsų ateitį.

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

jų grupę sudaro pradinės mo
kyklos 1-4 skyrių, II grupę pra
dinės mokyklos 5-8 skyrių ir III 
grupę aukštesniosios mokyklos 
9-12 klasių mokiniai.

9. Geriausiai pasirodžiusiems 
mokiniams skiriamos 9 premi
jos: 3 pirmosios po 10 dol., 3 
antrosios po 7 dol. ir 3 trečisoios 
po 4 dol.

10. Premijas aukoja Bendruo
menės apylinkė ir atskiri asme
nys, kurių vardu jos ir yra įtei
kiamos. Gali būti taip pat įtei
kiamos dovanos ir knygomis,jei 
atsirastų, kas jų paaukotų.

Bendruomenės apylinkės 
susirinkimas

Lapkričio 27 d. 11:30 vai. apa
tinėj lietuvių salėj šaukiamas 
Bendruomenės apylinkės susirin
kimas. Darbų tvarkoje: einamie
ji apylinkės reikalai, pranešimas
apie centrinės Bendruomenės 
Valdybos darbus ir kt. Norį ga
lės įmokėti tautinio solidarumo
įnašus. Kviečiami dalyvauti visi 
Clevelando lietuviai.

Dirvos bičiuliai K. štaupai 
žiemos sezonui išsikėlė gyventi 
į Floridą. Jie pasiekiami: 2620 — 
58 St. Sa, Gulfort 7, Fla.

aukų rinkimą įsitraukia ir mūsų 
jaunimas — skautai ir ateitinin
kai. Bendruomenės valdyba au
koti prašo visus.

Inž. P. J. žiūrys
gydymuisi atsigulė j ligoninę. 
Ligoninėj jį aplankė budžių at
stovai.

Dainos choro
15 metų sukaktuvių vakarienė 
įvyksta lapkričio mėn. 13 d., sek
madienį, Naujosios parapijos sa
lėje. šokiams gros geras orkes
tras. Pelnas parapijos mokyklos 
statybai. Pradžia 5 vai. Įėjimas 
$2.00.

Pirmoji garbės prenumerata 
Pilėnų tuntui

(sks) Ilgametis skautų bičiu
lis Zigmas Jankus, spalio 30 d., 
Lietuvos skautijos 37-jų meti
nių proga, per Clevelando Pilėnų 
skautų tuntą pasiuntė ”Skautų 
Aidui” $10.00 garbės prenume
ratą. Pilėniečiai yra dėkingi sa
vo pirmajam garbės prenumera
toriui skautiškosios spaudos va-1 
juje.

Eddy Rd. — St. Clair didelis 
vienos šeimos plytų namas 
Centralinis gaso šildymas. Du 

plytų garažai. Didelis sklypas.
E. 124 — St. Clair 2 šeimų, po 

5 kamb., didelis sklypas, 6 gara- 
aži.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 5Vade 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 Pontiacui. 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

Patark ir kaimynu., 
kad prenumeruotų 

D f R a

BET PRADĖKIT DABAR!

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

prieinamomis kainomis.
6210 Dibbie Avė., 
Cleveland 3, O‘*,(' 

Tek: EX l-037b

V. Riekus
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

Santaupos apdraustos iki $19.000 
3% palūkanų.

THE SUPERIOR,SAVINOS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEFvlsVMSm»

JEWELER

LEIMON’S CAFE

731 E. 185 ST. KE 1-9737

EX 1-1143

£

* -H! E HENRY FV1«jįąVg'CO;/Mt.DIN

Visu LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ.

I. J. S AM A SPAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

BATU KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

Atdara nuo 10 va), ryto iki 
7 vai. vakaro.

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

Kreipkitės ir gausite geriau
sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844 kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit.

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

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

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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O'Bell-Obelenis

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

1104 E. 66 Street ' Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

i

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

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA. h-2354•■■P i

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.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DELBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

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

B A L T I C Supply Company
"Baltic” atstovas Br. Snarskis priiminėja interesantui "Dirvos" 
muose trečiadieniais. Dėl informacijų ir priėmimo laiko skambinti 
tel. KE 1-0210.

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 

SW 1-0327 VU 3-5063

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deda E. Jakubs & VVilliam

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-7770
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LIETUVIU TAUTINIO 
AKADEMINIO 

SAMBŪRIO 
DEKLARACIJA

Lietuvių tautiniai akademiniai

Telefonas: HEnderson

sambūriai, — susitelkę Chkago- 
je, Clevelande ir New Yorke iš 
Nepriklausomoje Lietuvoje vei
kusių ir tremtyje įsisteigusių 
tautinių korporacijų ir tautinės 
įdėjos akademikų narių, — siek
dami darnesnės ir našesnės veik-

Vasario 16 Gimnazijoje
Dar prieš išvykstant kelionėn J. J. BACHUNAS, Sodus, Mich. zijos ateitį, apie dabartinį gyve 

po Europą, vienas iš tos kelio
nės tikslų buvo — aplankyti lie
tuvišką aukštesnę mokyklą 
kietijoje, tą mokyklą, kuri 
pavadinta gražiu Vasario 
Gimnazijos vardu.-

Amerikos lietuviai jau kelinti; Noriu linkėti, kad ji visada 
metai girdi tuos žodžius. Laik- griežtai priešintųsi partinei, po- 
raščiai daug ir dažnai rašo apie litinei ar religiniai netoleranci- 
Gimnaziją. Lietuviškose Ameri-j jai, jei kas iš šono ar iš vidaus 
kos lietuvių kolonijose yra susi- pradėtų tokius užsimojimus re
organizavę būreliai Gimnazijos dyti. Tada tai tas gražus patrio- 
mokinimas išlaikyti. Renkamos' tinis darbas greitai galėtų su
aukos Gimnazijos namams išmo-! griūti. Juk daugelyje kitų lietu-, 
keti, jiems pataisyti, praplėsti, viško darbo sričių jau matėme,' 
ir t.t. Kaip paprastai gyvenime, i kaip labai gražius planus ir už- 
jau būta ir ginčų, ar Gimnazija simojimus greit sugriauna par- 
gerai vedama, kaip jaunieji lie
tuviai ten auklėjami, ar nėra ko
kia politinio bei religinio sroviš- 
kumo...

Tai suprantama, nes kur užsi- 
kuria ugnis, ten ir dūmai rūksta.

• » •
Norėjau visa tai savo akimis 

pamatyti, pats įsitikinti.
Tad ir užsukau į Vasario 16 

Gimnaziją. Diena pasitaikė man 
labai negera: lietinga, šaltoka, 
beveik pati blogiausia diena, man 
lankantis Vokietijoje. Sušalau 1 
gerokai ir beveik slogą gavau ... 
Bet užtat, kaip retąi kur, susi- ' 
šildžiau Gimnazijos idealizmu ir '' 
lietuviškumu. Tai man buvo at- tavome> kalbėjome apie Gimna- 
pildas ir pats geriausias vaistas.1

Čia nekalbėsiu, kaip atrodo
Gimnazijos namai, nes jos at- SIBIRE MIRUSĮ DR. PRANĄ GELAŽIŲ MININT 
vaizdus turbūt ki kvienas ne- i 
kartą esate matę laikraš'iuose ir j Nesenai gauta liūdnia žinia, 
dar daugiau skaitėte. Taipgi, kad 1955 m. vasario mėn. 11 d. 
trumpai tegalėjęs pabuvoti, nė- tolibiame Rusijos kampe, kan- 
spręsiu, ar patys namai yra vi- kinio mirtimi) mirė buvęs Biržų 
siškai tinkami mokyklai, ar per- - apskr. vėtei'-, gydytojas, ilgame- 
daug, ar permaža į juos sudėta Į tiš Biržų apskr. tautininkų vei- 
pinigų. Iš antros pusės, tokie kėjas ir visos eilės kitų organi- 
klausimai ir ginčai niekad nebū
tų ir išsprendžiami. Kas galva, 
tai vis skirtingos išvados gali 
būti. Ir tokie svarstymai nieko 
gero nebeduotų, vienais kritikos 
žodžiais dalykų nepataisysi. Jei 
ką galima pataisyti, pagerinti, 
tai tik darbais, ne plepalais.

Man būva svarbu trumpai drū
tai patirti: kokia yra Gimnazija 
ir ar naudingą lietuviškumui 
darbą ji pajėgia atlikti?

Trumpai savo nuoširdų įspūdį 
ir pasakysiu, nesidairydamas į 
šešėlius ir smulkmenas: Vasario 
16 Gimnazija yra šventas lietu
viškas reikalas, o jos mokiniai 
ir auklėtojai stengiasi lietuviš
kumui patarnauti.

Po keleivinio United Airlines lėktuvo susprogimo ore, kur 44 asmenys buvo užmušti, buvo toks 
vaizdas.

los, 1955 m. lapkričio 5 dieną 
Clevelande įvykusiame visuoti- 
tiniame trijų sambūrių narių su- 

I važiavime ryžosi sudaryti vie
ningą organizacinį junginį Lie
tuvių Tautinį Akademinį Sam
būrį, vadovaujamą centrinės 
Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio Vadovybės ir veikian
tį per vietos Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio skyrius.

Būdamas ištikimas tautinės 
lietuvių ideologijos principams 
ir tautinių Nepriklausomosios 
Lietuvos universitetinių korpo
racijų tradicijoms, Lietuvių Tau
kinis Akademinis Sambūris 
(LTAS) apsijungimo proga pa
reiškia :

1 nimą ir jo visus sunkumus, 
j Mums pats gražiausias daly
kas buvo tas, kurį matėme moki
niuose. Jų čia yra apie 160, nuo 
pradinės mokyklos iki aukštes
niosios. Mokiniuose mes matėme 
augant puikius ir sąmoningus 
lietuvius, tokius lietuvius, kokius 
kažin ar sugeba auginti ir pati 
geriausia dabartinė Amerikos 
lietuviška parapijinė ar kitokia 
mokykla ir mokyklėlė ... štai 
kas labiausia mus sužavėjo!

Vasario 16 Gimnazijoje yra 
susijungusi, kaip niekur kitur, 
vadinamoji Didžioji ir Mažoji 
Lietuva. Mažlietuvių tėvų vaikų, 
berods, yra net kiek daugiau, 
negu "didlietuvių”. Jie čia ben- 

i drai auga būsimais lietuviško 
I darbo šviesuoliais, kurie taip bus 

Vasario 16 Gimnazija yra ben- labai reikalingi ateities laisva- 
dras lietuviškas reikalas, ir visa jai Lietuvai. Tas, kas čia šian- 
jos vadovybė turi karžygiškai dien padaroma, atneš Lietuvai 
mokėti stovėti aukščiau šališku- neapskaičiuojamo pelno po dė
mų.

C'"
' Noriu tikėti ir Gimnazijos va
dovybei linkėfi, kad ji niekada 

16. nepasiduotų pagundai kuo nors 
tą lietuvišką idealizmą suteršti.

Vo-
yra

gen. Konsulas 
J. BUDRYS 

ELIZABETHE

tiškumas, ginčai, savo kromelio 
kišimas, noras kitiems primesti 
tik savo įsitikinimus ar tik sa
va tikybą.

♦ * ♦

Gimnazijos moksleiviai mums, 
lietuviams svečiams iš Ameri
kos, suruošė puikią programą ir 
gražiai pasirodė. Kalbėjomės su 
visais — mokinukais ir jų mo
kytojais, su direktoriumi ir val
dyba. Apžiūrėjome pastatus, pie-

šimt ar tik dvidešimt metų. Ne
žinau ar taip galima nemanda
giai išsireikšti, bet man atrodo, 
kad tai yra bene pati vertingiau
sia lietuviško kapitalo investa- 
cija.

Kuo mes, Amerikos lietuviai 
galėtume ir turėtuįne prie to pri
sidėti, mėginsiu savo įspūdžius 
surašyti sekantį kartą.

zacijų rėmėjas Pranas Gelažius.
Velionis dr. Pr. Gelažius buvo 

gimęs 1900 m. spalio mėn. 4 d. 
Šiaulių apskr. Joniškyje iš gana 
susipratusių ir pasiturinčių ūki
ninkų šeimos. Mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje, o vėliau baigė Šiau
lių gimnazijos II laidą. Baigęs 
gimnaziją, kurį laiką mokytoja
vo Joniškio mieste. Kaipo pa
vyzdingas mokytojas visų moki
nių buvo mylimas ir gerbiamas.

Neilgai mokytojo profesija 
vertėsi. Jis norėjo baigti aukš
tesnį mokslą ir tam gabumų tu
rėjo. Atsidarius Kaune Veteri
narijos Akademijai Pranas Ge
lažius į ją įstojo ir pirmuoju 
baigė. Baigęs Akademiją ten pat

buvo paskirtas asistentu ir dve
jus metus dirbo bokteriologijos 
skyriuje. Po ta buvo paskirtas 
Biržų apskr. veter. gydytoju, ku
rias pareigas ėjo iki 1940 m. bir
želio mėn.

1940 m. birželio mėn. bolševi
kams okupavus Lietuvą liepos 
mėn. Pr. Gelažius buvo areštuo
tas. Pradžioje kalintas Panevė
žio, vėliau Vilniuje Lukiškio ka
lėjimuose. 1941 m. pradžioje iš 
Lukiškio kalėjimo išgabentas j 
Sibirą, kur baisios gyvenimo są
lygos pakirto jo dvasines ir fizi
nes jėgas ir po penkiolikos me
tų to baisaus gyvenimo 1955 m 
vasario 11 d. atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Jo palaikai buvo palaidoti to
limame Sibire, kurių gal niekam 
ir niekad neteks aplankyti ir pa
dėti vieną kitą pražydusią lauko 
gėlelę. Tai skaudi ir liūdnia ži
nia tiek jo artimiesiems, tiek jo 
idėjos draugams.

1. Nusitęsęs priverstinis buvi
mas už gimtojo krašto sienų in
tensyvina tautinio atsparumo 
navoj us, grąso lietuvių vienybei 
ir silpnina laisvės kovos poten
ciją ir taip jau negausios akty
viosios mūsų tautos dalies lais
vajame Vakarų Pasaulyje.

Šių reiškinių akivaizdoje, 
LTAS laiko būtina pabrėžti ypa
tingą misiją tautinės ideologi
jos, kuri vadovaudamasi krikš
čioniškosios dorovės dėsniais, 
nirmon vieton iškelia tautines 
vertybes, ugdo valingą ir sveti
moms itakoms atsparia lietuvio 
asmenybę ir siekia visu mūsų 
vieningumo sąžinės ir tikėjimo 
’aišve respektuojančiu tautiniu 
pagrindu.

2. Pagrindiniu savo tikslu da
barties sąlygomis LTAS laiko 
visų tautai ištikimųjų jos sūnų 
ir dukru tikslą — Lietuvos Lais
vės Restauravimą.

šio didžiojo tikslo LTAS sie
kia:

a.

Tradicinis ALTS Elizabetho 
skyriaus pobūvis, įvykęs spalio 
22 dieną, ir šiais metais sutrau
kė labai gausų vietos tautiečių 
būrį. Tai retai pasitaiko, kad 
net nelengva buvo visus sutal
pinti. Visuomenė nekantriai lau
kė šio vakaro, kuriame pirmą 
kartą čia pasirodė Nepr. Lietu
vos Generalinis Konsulas Jonas 
Budrys iš New Yorko su labai 
įdomiu pranešimu apie dabarti
nę politinę padėtį. Tai buvo pa
grindas ir centras kalbamojo po
būvio. čia susirinkusieji iš pir
mojo šaltinio patyrė tai, kas vi
siems rūpėjo, būtent ar sovietų 
politika pasikeitė po Ženevos ar 
ne, ir kiek tie dalykai atsiliepia

b.

Vasario 16 Gimnazijom rūmai Vokietijoje.

tiesiogiai arba, kiek tai yra 
tikslinga, per kitus jungi
nius dalvvaudamas Lietu
vos laisvinimo akcijoje ir :

ISužinojus šią liūdnią žinią ne' 
vienam iš mūsų nuriedėjo per, 
veidą gaileščio ašara, o širdyse 
kilo neapykanta tam baisam dvi
dešimtojo amžiaus žmonių žudi
kui, tautų pavergėjui — raudo
najam komunizmui. Bet deja, 
kad mūsų kerštas nieko negali 
padėti tiek dar tremtyje esan
tiems, tiek jau mirusiems.

Dr. Pr. Gelažius buvo tauri 
asmenybė. Jis mokėjo su visais, 
.sugyventi, visus gerbė. Visas sa
vo turimas mokslines žinias au
kojo tėvynei Lietuvai. Jo noras 
buvo, kad mūsų Lietuvėlė kas 
dieną augtų ir stiprėtų. Dr. Pr. 
Gelažius nemažai rašė įvairiais 
klausimais spaudoje.

Būdami šio skaudaus įvykio 
akivaizdoje mes šia proga siun- 
čaime giliausią užuojautą liku
siai jo šeimai, broliui kun. Gela
žiui ir visiems jo artimiesiems, 
o Tau, Pranai, amžiną ramybę 
šaltoje Sibiro žemėje. |

J. Jurevičius

ugdydamas, populiarinda
mas ir skleisdamas tautinę 
ideologiją, kaip būtiną tau
tinės egzistencijos ir tau
tos aspiracijų įgyvendini
mo sąlygą.

Sambūrio veiklai suintensy
vinti, tautinio mintijimo idėjoms 
plačiau paskleisti ir į didžiojo 
Tautos tikslo — Tėvynės Lais
vės — siekimą našiau įsijungti, 
— visi tautinės minties akade
mikai, baigę aukštuosius moks-i 
lūs, studijavę arba tebestudijuo-' 
ją aukštosiose mokyklose, kad ir 
nepriklausę tautinėms korpora
cijoms praeityje ir ligšiol dar 
neįsijungę į Sambūrio eiles, yra 

■ kviečiami į jas įsijungti per ar- 
Ūmiausius Sambūrio skyrius.

! Apylinkėse, tiek Jungtinėse 
1 Amerikos Valstybėse, tiek ki- 
’i tuose kraštuose, kur yra bent 10 
. tautinės minties akademikų, bet 

dar nėra Sambūrio skyrių, kole- 
gos-ės raginami juos suorgani
zuoti.

į mūsų lietuvių politinius reika
lus.

Po įdomaus pranešimo, kon
sulas buvo malonus ir atsakė į 
visus klausimus, kurie jam bu
vo pateikti, čia pasirodė įdomus 
reiškinys. Prieš metus kitoje vie
toje po to paties konsulo paskai
tos pasipylė daugybė klausimų 
apie VLIKą ir jo santykius su 
diplomatais, šiuo kartu klausė
jai net neprisiminė VLIKo. Tai 
rodo, kad VLIKo veikla visuo
menė nebesidomi ir pradeda jį 
pamiršti, kaip organą, nuėjusį 
ne tuo keliu.

Vėliau susirinkusieji vaišino
si, šnekučiavosi, dainavo ir šo
ko iki 12 vai. nakties. Visi buvo 
patenkinti, geros nuotaikos ir ar
timesni viens kitam. Juo labiau, 
kad dalyvių tarpe buve visokių 
pažiūrų ir įsitikinimų žmonių.

Svečių tarpe matėme Dr. Ne- 
micką, V- Rastenį, abu iš New 
Yorko, ir iš vietinių: prof. J. 
Žilevičių, Dr. Petrauską su žmo
na, ALB Apylinkės pirm. Dziką, 
Liet. Svetainės pirm. Ride, Ig. 
Budreeką, Narušj, Klimą ir ki
tus aktyvesnius vietos lietuvius.

Gražiai pavykusį vakarą su
rengė speciali komisija, sudary
ta iš Aleks. žemaičio, Petro La- 
nio ir Alg. Zenkaus. Jiems ir pri
klauso gili padėka, o ypačiai p. 
A. Žemaičiui, kuris visam dar
bui vadovavo su didžiausiu pasi
šventimu.

Pobūvio dalyviai ypatingai dė
kingi Gen. Konsului p. Budriui 
už įdomų žodį ir atsilankymą 
Elizabethe.

šalpai yra jau įpusėjęs. Dauge
lis geraširdžių lietuvių išgirdo 
Vajaus Komiteto kvietimą ir sa
vo auką vargstantiems gelbėti 
jau atsiuntė. Drįstame tikėti ir 
laukti, kad ir kiti šios kolonijos 
lietuviai nepamirš vargo pri
spaustų savo tautiečių, pasku
bės atsiųsti jiems skirtą auką ir 
tuo būdu atliks savo patrijotinę, 
o taip pat ir savo garbės pareigą.

Pageidaujame, kad iki lapkri
čio 14 dienos (pirmadienio) visi 
atsiųstų paskirtą auką. Gavę ją 
iki tos dienos, galėsime aukoto
jų pavardes paskelbti specialia
me leidiny, kuris bus išleistas 
BALFo koncerto proga. Koncer
tas įvyks vajaus pabaigtuvėse, 
lapkričio 20 d., šv. Stanislovo sa
lėje, Driggs Avė. ir Newell St. 
kampas, Greenpoint, New York.

Nuoširdžiai dėkojame už jaut
rų šalpos darbo įvertinimą ir rea
lų jo rėmimą tiems, kurie šio 
vajaus proga jau aukojo-.

Nors vieną kartą per metus 
paremkime juos BALFo vajaus 
proga. Aukas galima asmeniškai 
įteikti arba paštu atsiųsti į šias 
vietas:

BALFo Centras, 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, New York.

Apreiškimo Parapijos Pastas, 
Rev. J. Pakalniškis, 259 N. 5th 
Street, Brooklyn 11, New York.

Angelų Karalienės Parapijos 
Postas, Rev. V. Pikturna, 213 S. 
4th Street, Brooklyn 11, New 
York.

Dalytis

NEWYORK

Tik būdami susiklausę, vienin
gi ir gerai organizuoti, tik glau
džiai tarpusavyje bendraudami, 
išliksime tvirtos tautinės są
monės ir kovingos dvasios, 
siekiančios visų laisvajame pa
saulyje esančių mūsų tau
tiečių, o ypatingai jauni- 
pramisinio ryžto kovoti ir au
kotis Tėvynei.

Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio Suvažiavimas 

Cleveland, 1955 m. lapkričio 5 d.

DIDŽIOJO NEW YORKO IR JO 
APYLINKIŲ LIETUVIAMS

Mieli Tautiečiai,
Didžiajame New Yorke vyk

domas BALFo vajus tremtinių

Viešpaties Atsimainymo Para
pijos Postas, Very Rev. Msgr. 
John Balkūnas, 64 — 14 56th 
Road, Maspeth, L. I., New York.

Aušras Vartų Parapijos Pos
tas, Rev. J. Paransevičius, 32 Do- 
minick Street, New York, New 
York.

Gydytojų Postas, Dr. E. Me- 
kys, 1558 Green Avenue, Brook
lyn, New York.

Jonui, Stasiui, Teofilei Jurkūnams ir Stefanijai Kuz-
minskienei-Jurkūnaitei, jų brangiai rriotinai

ONAI JURKŪNIENEI mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškia

A. J. Simonaitis, E. ir M. Valiukėnai

Liūdesio valandoje kolegai filisteriui

JONUI JURKŪNUI
ir šeimai, nuoširdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelainde Dviejų metų berniukas iš Baltimorės buvo paklydęs miške. Jį su

rado jo šuo ir atvedė pagalbą.
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