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LIETUVIAMS.

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)

Šį kartą mano kelionės tiks
las yra Lugano, didžiausias Tes- 
sino kantono miestas. Kaip iš 
geografijos vadovėlių žinome, 
Šveicarijoje viena šalia kitos gy
vena trijų tautų atskalos: vo
kiečių, prancūzų ir italų. O jei
gu priskaitysime Ir romanus, 
kurie yra nusėdę keliuose piet
ryčių slėniuose ir savo padermę 
išveda iš romėnų, tai susidarys 
net keturių tautų vaivorykštė.

Tessino kantonas Šveicarijos 
pietuose yra perdėm itališkas. 
Savaime iš keturių su viršum 
milionų Šveicarijos gyventojų 
tiktai 6% žmonių laiko italų 
kalbą savo gimtąja kalba, tuo 
tarpu kai vokiškai kalba 72%, 
o prancūziškai 20%. Bet Tessi
nas užima šveicarų gyvenime 
ypatingą vietą, jau vien todėl, 
kad jis yra labiausiai j pietus 
prasikišęs kantonas, čia vešliai 
kerojusi pietietiškoji augmenija, 

•Čia saulė nešykšti savo gajos ši
limos, čia žmonės ne tokie mas
tus, kaip šiaurėje, čia gatvėje 
nuaidi nerūpestingai traukiama 
itališka daina. Vienu žodžiu,

šveicarams Tessinas reiškia pie
tus, kur gyvenimas yra smages. 
nis, kur galima pasilsėti.

Tos minties vedamas ir šių 
eilučių autorius sėdo į traukinį 
ir iš siaurės speigų pasinešė į 
saulėtąjį Tessiną. Jau pati ke
lionė teikia nemaža poilsio, nes 
kelias eina nuostabiais Keturių 
Kantonų ežero krantais, paskum 
ima rangytis į viršų, kol pasie
kia garsųjį Gotthardo tunelį, 
kuris savo laiku buvd laikomas 
tikru technikos stebuklu.
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Išlindęs iš su viršum 10 ki
lometrų ilgumo tunelio, trauki
nys jau itališkosios Šveicarijos 
kalnų pašlaitėmis vingių vin
giais sjenka vis žemyn, kol pa
galiau pasiekia L'Ugano miestą. 
Dešinėje pasilieka Locarno, kur 
savo laiku buvo pasirašytos gar
siosios sutartys, turėjusios Eu
ropos tautoms laiduoti talką, o 
tikrumoje. neapsaugojusios pa
saulio nuo siaubingo antrojo ka
ro.

Lugano miestas yra išsidrie
kęs to pat vardo ežero pakran
tėje, pasakiškai gražioje gamto
je, kur pro žaliuojančias palmes 
žvelgi į tolumoje stūksančias 
snieguotas kalnų viršūnes, kur 
ežero vandenų žydrumas prime
na Viduržemio jūrą, kur daug 
saulės ir daug šešėlių, kur vis
kas taip spalvinga ir muzikalu. 
Atrodo, kad ir pati gamta Tes- 
sine yra pamėgusi kraštutinu
mus. Tiktai 50 kilometrų skiria 
du kontrąstus: augščiausią kal
ną Šveicarijoje (Dufouro viršū
nę), iškilusią 4638 metrus į pa
dangę, ir žemiausią vietą Lago 
Maggiore pakrantėje, esančią 
197 metrų lygyje.

Lugano mieste, prie pat ežero, 
stūkso didžiulis pastatas, o ant 
jo sienos prikalta marmurinė 
lenta byloja, kad čia gyveno di
dysis Italijos patriotas ir revo-

liucionierius Giuseppe Mazzini. 
Iš Lugano jis pereito šimtmečio 
pirmoje pusėje vadovavo savo 
įkurtajai "Jaunosios Italijos” 
slaptai draugijai, kuri yra su
vaidinusi tokį lemtingą, vaidme
nį Italijos politiniame gyveni
me.

Lugano šio šimtmečio pra
džioje ilgus metus gyveno didy
sis latvių laisvės dainius Janis 
Rainis, kurs buvo nuoširdus ir 
entuziastingas lietuvių tautos 
bičiulis. Pagaliau, Lugano vienu 
metu buvo priglaudęs net du 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo akto signatarus: var
pininką ir valstybininką dakta
rą Jurgį šaulį ir prelatą profe
sorių Kazimierą šaulį.

Dr. Jurgis šaulys 1948 metų 
rudenį pasitraukė iš šio pasau
lio, o jo kūnas ilsisi cinko kars
te, įmūrytame Tessino akmens 

-uoloje, ir laukia,..kol bu« atiduo
tas laisvosios Lietuvos žemelei. 
Prelatas. Kazimieras Šaulys dar 
ir šiandien gyvena Lugano. Jis 
yra vienas iš trijų gyvų Vasario 
16 d. Akto signatarų ir vienin
telis, šiuo metu gyvenąs laisvo
joje Europoje. Tad buvo savai
me suprantama, kad būdamas 
Lugano aplankiau šį garbingą 
tautietį.

Nebuvau prelato matęs kelis 
metus. Man jis visada atminty
je stovėjo kaipo lieknas, tiesus, 
skaistaus sudvasinto veido žila
plaukis patriarchas, nepapras
tai švelnaus būdo, gražių manie
rų dvasiškis. Toks prelatas liko 
ir šiandien. Nors jau peržengęs 
aštuonių dešimčių metų slenks
tį (sausio 16 d. jam sukako 81 
metai), atrodo, kad metai pra
slinko pro Prelatą, 
ypatingų įspaudų. Jis 
pats lieknas dvasiškis, 
pažinau iš anksčiau.

Prel. šaulys gyvena
Brigitos švedžių seserų pensio
ne. čia mėgdavo lankytis legen- 
darinis suomių laisvės kovų did
vyris maršalas Mannerheimas, 
kurio paveikslas kaba pensiono 
prieškambaryje. Maršalas ir mi
rė Šveicarijoje.

Prelatas laukia su arbata ir 
Malagos vyno bonka. Užsimez
ga pokalbis, ir nenoromis imu 
stebėtis, kokia nepaprastai gera 
jo atmintis. Jis gyvai seka lie
tuviškąjį gyvenimą, veda platų 
susirašinėjimą, štai rodo ir skai
to ištraukas iš laiško, • rašyto 
Arkivyskupo Metropolito Skvi
recko, gyvenančio tremties die
nas Austrijoje. Prisimena, jog 
neseniai jį aplankę Lietuvos 
Diplomatijos šefas Ministeris 
Stasys Lozoraitis su ponia ir 
sūnum. Gan dažnas Svečias yra 
Švencarijos lietuvių kapelionas 
kun. dr. J. Navickas, gyvenąs 
Estąvayer-le-Lac ir dėstąs tiky
bą .tenykščiame mergaičių insti
tute. Nemažai laiškų gauna iš 
savo buvusių mokinių ar tai 
Kauno Kunigų Seminarijoje, ar 

1 tai Vytauto Didžiojo Universi
tete. Vienu žodžiu, Prelatas nė- 
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Belgijos karalius Baudoin ("kairėj) čia matomas .Prancūzijos Ri
vieroje su savo tėvu Leopoldu, pamote De Rethy ir princu Albert 
of Liege. Dabar jis grįžo į namus, kur jį sutiko kritikos audra dėl 
išvykimo iš savo krašto audrų ir potvynių laikotarpyje, kuris 

skaudžiai palietė ir Belgiją.

Savo negalavimais jis nesi
skundžia, nors pastebi, kad kar
tais sušlubuojanti širdis. Pernai 
vasarą kiek pasigydęs viename 
šveicarijds kurorte. Prieš kiek 
laiko buvęs jau beveik pasine
šęs keldintis j Amerikos Jung
tines Valstybes, bet dabar rei
kalai kitaip susiklostę ir jis ke
tinąs pasilikti Šveicarijoje.

Kai po ilgėliau užtrukusio po
kalbio pagaliau pakilau ir atsi
sveikinau, visų tremtyje esan
čių tautiečių vafdu palinkėjau 
susilaukti tos dienos, kada vėl 
galės išvysti laisvą Lietuvą ir 
padėti savo parašą ant naujojo 
Vasario 16 d. Nepriklausomybės 
Akto.

Prelatas Kazimieras šaulys 
per visą savo ilgą gyvenimą nie
kada nesiveržė į pirmąsias eiles, 
bet pats gyvenimas įvertino jo 
sugebėjimus ir išstūmė į pir
mąsias vietas. Jis pats dirbo 
savo didžius darbus, vengdamas 
triukšmingos viešumos.

Kai 1952 sausio 16 d. jis su
silaukė 80 metų amžiaus, vienas 
jo gausių mokinių (Vaidevu- 
tis-Lapelis) parašė Amerikoje 
garbingojo Jubiliato 64 puslapių 
monografiją, iš kurios visuome
nė bent iš dalies patyrė apie di
džius prelato nuopelnus: Kata
likų Bažnyčiai, lietuvių Tautai 
ir Lietuvos Valstybei. ...

Augštai iškilas tblaž^tinėje 
hierarchijoje (Kauno Arkivys
kupijos Generalinis Vikaras, Po
piežiaus RūmiĮ-pįeiatasir Apaš- gimtąjį kraštą bus atidarytas, 
fališkasis Protonotaras — augš- Bet jis tikrai atsidarys su są- 
čiausias laipsnis prieš vyskupą), lyga, jei vieningai jį visi tiesi- 
Kun. Kazimieras šaulys įėjo į me. Pasiduoti apatijai, 
lietuvių tautos istoriją kaipo I 
vispusiškas jaunimo švietėjas,' 
gilus mokslininkas-profesorius,1 
veikėjas labdarybės srityje 
(Lietuvos Raudonojo Kryžiaus I 
Vyriausiosios Valdybos narys),I 
o jo darbai Lietuvos valstybei 
jį iškėlė į pačias pirmutines val
stybininkų eiles. Užteks pami
nėti, kad prel. šaulys dalyvavo 
1905 metais Didžiajame Vilniaus 
Seime, o 1918 m. Vasario 16 d. 
padėjo savo parašą ant Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo akto.

Baigsime savo korespondenci
ją žodžiais, kuriuos Prelatas pa
sakė "Šveicarijos Lietuvių ži
nių” bendradarbiui savo sukak
ties proga, kai jam buvo pasta
tytas klausimas, ką jis manąs 
apie mūsų Tėvynės ateitį, štai 
prelato atsakymas, galiojąs dar 
ir šiandien:

Aštuntosios armijos vadas gen. James A. Van Fieet, su ašaromis akyse, atsisveikina Korėjos 
karo draugus, Jis pareiškė, kad kariai du kartus priešą jau buvo privedę prie pralaimėjimo, bet 
politikai neleido įvykdyti. Jis mano, kad jo Įpėdi niui, kuris, antroje mašinoje susipažįsta su ka

riais, nebus trugdoma pasiekti pergalės.
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Švedijos užsienio politika
ŠVEDIJOS NEUTRALUMAS ĮGAVĘS KEISTO KVAPO, BET JAM PRITARIA VISOS SAVOS 
PARTIJOS. — PATAIKAUJANTI-KOMUNISTAMS UNDĖNO POLITIKA. — DAUG KOMUNIS
TŲ SIMPATIKŲ ĮSIBROVĘ J SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJĄ. — KAIP ŠVEDAI TEISINASI 

DĖL TOKIOS KRAŠTO POLITIKOS.

(Mūsų Švedijos bendradarbio)

Nors švedai bendrai ir skai- būti neutraliu, kai visas Vakarų 
to, kad jie priklauso Vakarų' pasaulis, pajutęs gyvybinį pa- 
kultūros šeimai, bet drauge jau 
nuo seniau yra pamėgę politinį 
neutralumą. Neutralumas sep
tynių milionų gyventojų. vals
tybei daugeliu atžvilgiu sveikas 
daiktas. Tik neutralumas šių 
laikų drumstam ore yra įgavęs 
nešvankaus kvapo. Ar padoru

vyriausybėje kurią, socialdemo
kratams pralaimėjus parlamen
te daugumą,* bendrais pečiais su 
jais neša ir ūkininkų sąjunga. 
Švedijos ūkininkai kaip politi-

"Esu šventai įsitikinęs, kad 
ateis laikas, kada kelias į mūsų

nusimi- 
nimui ir nuleidus rankas nieko 
tąja kryptimi neveikti, reikštų 
išsižadėti to kelio. Reikia vieny
tis apie Vliką ir apie Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Be Jun
gtinių Amerikos Valstybių lie
tuvių prisidėjimo prie PLB ši 
viso pasaulio lietuvius apjun
gianti organizacija būtų silpna 
ir nepatvari. Belieka 1 
džiaugti, kad pastaruoju metu 
ir JAV lietuviai grupuojasi po j 
bendra PLB vėliava. Kiekviena 
tautinė organizacija, kuri nori 
sėkmingai išvystyti savo veiklą' 
ir atsiekti pageidaujamų darbo 
rezultatų, turi turėti visos tau
tos aspiracijas atitinkančią idė
ją ir su gyvenamojo momento 
dvasia sutampantį šūkį. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė kai 
tik ir turi šiuos du elementus”.

vojų, visomis išgalėmis ir ben
dromis jėgomis ruošiasi gintis, 
kai ton ruošon dedasi ir broliai 
danai su norvegais? Nepatogu-, kai užsienio politikos dirvonuo- 
mams spaudžiant ir surastas 
tam pačiam daiktui, 
kiek švelnesnis pavadinimas, tosteris pirmininkas, 

žančių santarvių ir įsipareigo
jimų.

Tai Undėno linijai, kaikas su 
mažesniais rezervais, pritaria 
visų keturių demokratinių ’par- 
tijų viršūnės. Net ir smarkokai 
nusekusi komunistų partijėlė. 
Nors ji tą liniją supranta kaip 
"laisvė nuo Vakarų”, o ”susi- 
laisvinimas su Rytų bloku”.

Komunistai ne daug ką turi 
prieš Ųndėną. Kai prieš trejetą 
metų, dėl komunistų vis drąsiau 
pasireiškiančio išdavikiškumo, 
trijų partijų, išskyrus socialde
mokratus, spaudos atstovai pa

tik pasi-| re>kalavo, kad į užsienio reika
lų ministerio periodinius infor
macinius su spauda pasikalbė
jimus komunistai nebūtų įsilei
džiami, tai Undėn visai nutrau
kė tas konferencijas. Jų ir šian
dien nėra. Jungtinių Tautų su
sirinkimuose Undėn ir jo dele
gatai paprastai balsuoja drauge 
su Rytų bloku. Jis net iš švedų 
diplomatų tarpo yra išvalęs vi
sus jo linijai 
diplomatus bei 
kai bolševikai 
Baltijos jūroje 
atsisakė eiti Hagos tarptauti-

' ton teisman, jis jokiu būdu ne
pasidavė Švedijos opinijos dau
gumos reikalavimui, kad bylą 
būtų Jungtinių Tautų Orga
nizacijoj. Nesutiko "iš juridinio 
pobūdžio incidento daryti politi
nį reikalą”. Pasitenkino rudens 
posėdžiuose New Yorke papras
tu pranešimu. Įspūdžiui sušvel
ninti netrukus iškėlė Maskvos 
delegatams pietus.

Praeitų ir užpraeitų metų di
delės karinio špionažo bylos ne
sugriaunamais faktais parodė, 
ką Stockhulme ir visoj Švedijoj 
veikia Sovietų pasiuntinybė su 
Tassu, ir kokias Judos pareigas 
eina, švedų komunistų, partija. 
Beveik visoje spaudoje, net so
cialdemokratų, o taip pat ir par
lamente, buvo reikalauta, kad 
Undėn padarytų išvadas ir pa
liktų Sovietų diplomatams Šve
dijoj tokias pat teises, kokio
mis švedų diplomatai /'naudo
jasi” Maskvoje. Undėn atsisakė 
"diskriminuoti” Kremliaus dip- 
lomatus-šnipus. .

Kaip viąa tai galima? Undėn 
pats seniausias ir autoritetin
giausias vyriausybėje vyras,

A. G.

• SSSR, po atentato prieš jos pasiuntinybę Izraelyje, nu
traukė su Izraeliu diplomatinius santykius. Iš Izraelio ateina gan
dų, kad atentatas galėjo būti ir su Maskvos žinia. Žydai už kerštą 
Rusijoj žada žudyti Rusijos diplomatus.

• Eilė Ciang Kai-Šeko laivyno vadų lankosi Amerikoje, 
susipažįsta su laivyno laimėjimais ir, greičiausia, aptaria, kokios 
laivyno pagalbos reikia Formozai.

• Rusija pakartotinai grasina Vakarų Vokietijai, kad jei 
ji įsijungs į’ Atlanto paktą karine jėga, bus išprovokuotas karas. 
Žada visiškai užblokuoti ir Berlyną. Bet tai tik gąsdinimai, kurių 
jau nelabai kas paiso.

• Gen. Naguib, Egipto diktatorius, paskelbė naują konsti
tuciją, pagal kurią jis tris metus valdys Egiptą.

• Prezidentas Eisenhovver atmetė atominių šnipų Rosen- 
bergų pasigailėjimo prašymą. Atmetimą užgirė ir buvęs preziden
tas Truman.

■ • Vokietijoje pasklido žinia, kad ir buvęs Amerikos. ko: 
munistų bosas Gerhard Eisler pabėgo iš "išsvajoto” rojaus.

• Amerikos valdžios .sluogsniuose labai nepalankiai sutik
tas Popiežiaus žygis, kad būtų pasigailėta atominių šnipų Ro- 
senbergų. , • x

• Senato-tyrinėjimo komisija pradėjo tyrinėti Amerikos 
Balsą. Ir randa, kad ir ten raudonieji gerai įsitaisė.

t ' • ' ‘ .

se niekados sveika nuovoka ar 
atrodo,1 kuo kitu nepasižymėjo. Pats mi- 

___________ __  ‘ , socialde-
Alliansfrihet”, laisvė nuo var- 'mokratas Tage Erlander, nors 

ir neblogų norų ir šviesesnio 
proto žmogus, bet jam trūksta 
stipresnės valios. Be to, social
demokratų partijos viršūnėse 
yra įtakingų komunizmo simpa- 
tikų. Nemažai veikia ta krypti
mi jau senokai mirusio Hjalmar 
Brantingo sūnus, parlamento 
narys, Sovietų pasiuntinybės 
juriskonsultas, atviras Maskvos 
šalininkas. Didžiausio krašto 
skyriaus, Stockholmo socialde
mokratų komunos pirmininkas 
Zeta Hoeglund, prieš trisde
šimts metų buvęs aršiu švedų 
komunistų vadu, talkininkauja 
dar ir dabar su jais. Morgon- 
Tidningen,, socialdemokratų vy
riausio organo vadovybėje, yra 
įtakingų komunistų. Kuriozus 
matai tame dienraštyje. Tame 
pat puslapyje Sovietų Sąjunga 
ir pakritikuojama, o kita plunk
sna smarkiai išgiriama. Ta kita 
plunksna priklauso literatūrinio 
skyriaus redaktoriui, kritikui ir 
rašytojui Arthur Lundkwist. 
Atvirai ir išsijuosęs vyriausy
bės oficioze girdamas raudonąjį 
pragarą, jis negaili karčių pipi
rų JAV.

Kai išsišneki su socialdemo
kratais, o ir su kitais politikais, 
išgirsti ir pateisinimo Undėnui. 
Kas kita Švedijai daryti? Rau
donasis siaubas juk čia pat pa
šonėje. Geriau jo kudlų neke
denti ir jo neerzinti. Jei jis stai
ga puls Švediją, ar padės ką re
alaus Vakarai, Švedijai kad ir 
Atlanto sąjungon įstojus? Ar 
suspės padėti ir norėdami? O 
jei ir taip, ar neatsitiks, kas 
1940 m. pavasarį atsitiko su 
Norvegija? O kas dabar dedasi 
Korėjoj ? — Danai ir norvegai, 
kruvinai nelaisvės paragavę, vi
siško nusiginklavimo..šalininkais 
buvę, šiandien galvoja jau ki
taip.

Turimas Undėno linijai ap
ginti dar vienas argumentas. 
Švedijai reikia dantis sukandus 
kentėti, kad Suomija nenuken
tėtų,: visiškai savo laisvės ne
prarastų. čia daug kas įsitiki
nęs, kad Švedijai aiškiai į Va
karus pakrypus, Maskva bema
tant pasinaudos proga ir. prarys 
Suomiją. O drauge ir per visą 
šoną atsiguls Švedijos pašonėje, 
tykodama tinkamos progos. ‘ 

Vienam taške daug kas su-
(Perkalta i B-cą poaL)

nepritariančius 
tarnautojus. O 
dėl "incidento” 
birželio mėnesį
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Kanadoje — $5.50, kitur — $6.00. 

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

• Šveicarijos Krašto Valdybos 
pirmininko, inž. J. Stankaus rū
pesčiu, šveicarų tarpe vedamas 
plataus masto vajus Vasario 16 
gimnazijai ir vargo mokykloms 
Vokietijoje sušelpti. Atskirais 
laiškais daugiausia buvo kreip
tasi į įvairias firmas ir preky
bines bendroves.

• Vasario 21 d., 19,30 vai., per 
Šveicarijos radio Beromuenster 
aktualiais lietuviškais reikalais 
kalbės Šveicarijos Krašto Val
dybos pirmininkas inž. J. Stan
kus.

sto burmistrą, kur buvo malo
niai priimtas. Jam buvo pažadė
ta, kad miestas tam tikslui per
leis lietuviams sklypą palankio
mis sąlygomis.

Tiriamos galimybės, kaip ge
riausiai sutelkti tam tikslui rei
kalingų lėšų. Keiserslauterne 
yra geros darbo sąlygos ir ne
abejotina, kad vietiniams lietu
viams pradėjus čia statyti savas 
sodybas, prie jų prisijungtų 
daug lietuvių ir iŠ kitų vietovių.
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VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

TAUTINĖS
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

* .. .. ... -

DIRVOS TALKA

• Min. Stasys Lozoraitis ir Vin
centa Lozoraitienė, buv. Lietu
vos Moterų Tarybos pirmininkė, 
šiomis dienomis Rimoje atšven
tė savo santuokos 30 metų ju
biliejų. Susituokimas įvyko 1923 
metais Vytauto bažnyčioje Kau
ne, kunigui J. Tumui-Vaižgantui 
laiminant.

• Santa Maria Maggiore bazi
likoj, dalyvaujant daugeliui kar
dinolų, arkivyskupų ir vyskupų, 
kurių tarpe buvo vysk. V. Pa- 
dolskis, įvyko iškilmingos pa
maldos už bolševikų persekio
jamą Bažnyčią. Pamaldose da
lyvavo Lietuvos Diplomatijos 
Šefas S. Lozoraitis.

• Iš Kolumbijos pranešama, kad 
ten yra daugiau kaip 500 lietu
vių. Iš jų apie 200 gyvena Bo- 
gotos miesto zonoje, 220 — Me- 
dellino, 50 Cali, o likusieji — 
kituose miestuose.
• Kilęs iš Lietuvos rusų A. Va'i- 
vuskas, P. Amerikos komunistų 
šulas, gyvenąs Urugvajuje, su 
keletu kitų Urugvajaus sukomu-] 
nistėjusių išvyko ” į plačiąją1 
tėvynę”. ”Arg L. B.” žiniomis, 
taip pat kelios sukomunistėju- 
sios Argentinos lietuvių šeimos 
gavo leidimus vykti į Sovietus, 
bet nevažiuoja, nes nesutinka 
grįžti jų vaikai, kadangi "ne
gauna jokių žinių.”
• Australijoj, Melburne, vasa
rio 8 d. Mažosios Lietuvos Bi
čiulių D-jos paminėta Klaipė
dos krašto sukilimo 20 metų su
kaktis. Paskaitą skaitė Dr. Di- 
džys.
• Kaiserslauterno lietuviai, Vo
kietijoje, kurių ten yra apie 200 
ir kurių dauguma" dirba ameri
kiečių darbo kuopose, daro pa
stangas susiburti į lietuviškas 
sodybas. Tuo reikalu Kun. Bro
nius Lubinas šiomis dienomis 
lankėsi pas Kaiserslauterno miė-

• Pagerbdami Elizabetho Lie
tuvių šv. Petro ir Povilo para
pijos klebono a.a. kunigo Juoza
po Simonaičio atmintį, mirusį 
vasario 4 d., Elizabetho Lietu
vių Tremtinių Draugija vietoj 
gėlių ant velionies karsto, pa
aukojo BALFui $20.00 Vokie
tijoje pasilikusiems lietuviams 
ligoniams šelpti.

• Iš Worcesterio M. Luneckas 
pranešė, kad Laisvoji Lietuva, 
greit negalės išeiti.

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

Mihonai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirti} apdraudę už nedidelę 
kainę.

Perkant ar pratęsiant bent ko
kią apdraudę Jūs vjsad pasitei- 
raukit

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benvvood Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

Farm Bureau Mutual Insurancc Co. 
Farm Bureau Lile Insurancc Co.

i

I 
i

• Farm Bureau Mutual Fire Insurancc Co. 
HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO

ŠIO METO ĮDOMIAUSIA KNYGA

Pačios įdomiausios rungtynės : 
buvo vyrų krepšinis. Clevelan- i 
dą atstovavo jungtinė žaibo ir 
Saints komanda. Saints yra čia 
gimusių lietuvių komanda. Tik
riau sakant tai buvo rungtynės 
tarp Perkūno ir neoficialios Cle- 
velando lietuvių rinktinės. Nors 
ir žinomas yra Perkūno krepši
ninkų pajėgumas, tačiau Rink
tinė, turėdama savo sudėtyje 
visą eilę geresnių, čia gimusių 
lietuvių krepšininkų, buvo ga
lima laikyti favoritais. Ir iš tik
rųjų, kai į aikštę išbėgo 11 Rink
tinės vyrų, kurių dauguma savo 
Ūgiu toli gražu prašoko 6 pė
das, buvo jaučiama, kad meis
teriui teks gerokai pasispausti 
norint pasiekti pergalės, tuo la
biau, kad savo eilėse neturėjo 
Bliudžiaus, Kalvaičio ir kitų.

žaidimo pradžioje rinktinės 
vyrai gerokai prispaudė perkū- 
niečius ir, turėdami žaidimo ini
ciatyvą savo rankose, užbaigė 
pirmą ketvertį 12:7 savo nau
dai. Atrodė, kad pralaimėjimas 
Perkūnui neišvengiamas. Ant
rame ketvertyje, pradėjus rink
tinės žaidikus dažnai kaitalioti, 
žaidimo pradžioje vestas siste- 
matingas žaidimas pairo ir per- 
kūniečiai pradėjo atsigriebti. 
Staigiais prasiveržimais ir taik
liais Dirviansko ir Zubkaus me
timais svečiai pamažu išlygino I 
pasekmę ir prieš pat ketverčio 
pabaigą persvėrė 21:19 savo 
naudai. Antrame kėlinyje cleve- 
landiečiai stengėsi iniciatyvą at
gauti, tačiau būdami kondici- 
niai silpnesni už sparčiuosius 
perkūniečius, išsikvėpė ir buvo 
priversti griebtis gynimosi tak
tikos. Po kietos kovos ketvertis 
užbaigiamas 34:26 Perkūno nau
dai.

Paskutiniame ketvertyje rink
tinė iš paskutiniųjų stengėsi 
pasekmę išlyginti išleisdami į 
aikštę geriausią sąstatą. Keletą 
minučių clevelandiečiai kietai 
prispaudžia svečius ir prisiveja 
iki 36:33, tačiau pora staigių 
Dirviansko prasiveržimų pasek
mę pakelia iki 40:33 ir rinktinei 
sumaišo visas kortas.i Matydami 
jau nepasieksią laimėjimo, cle
velandiečiai įleidžia į aikštę at
sarginius žaidikus, kas energin
giems perkūniėčiams sudaro 
progos per keletą minučių pa
kelti pasekmę iki 50:35, teisė
jui švilpiant rungtynių pabaigą.

Perkūno krepšininkai parodė 
tikrai gerą žaidimą ir ryžtingą 
kovos dvasią palikdami tiek Cle- 
velando žaidėjams tiek publikai 
gerą tikrų sportininkų įspūdį.

Komandos žaidė šių sudėčių: 
Perkūno: Zubkus 18, Dirvian- 

skas 21, Grina 1, Kikilas 0, Vai
čius 8, Puodžiūnas 2;

Rinktinės: Bliumentalis 0, Ša
mas 3, Puškorius 0, Parulis 12, 
šakeinis 2, Bardžius 2, Daubaras

2, Mačiutis 5, Dereška 0, Obele- 
nis 12.

Kitą dieną, vasario 1 d., lietu
vių salėje vyko stalo teniso var
žybos. Perkūno vyrų stalo teni
so komandai neatvykus, Perkū
ną atstovavo jų krepšininkai, 
prieš kuriuos žaibo stalo tenisis- 
tai lengvai laimėjo 5:0. Už Per
kūno krepšininkus žaidė Dir- 
vianskas, .Puodžiūnas jr Vaičius, 
žaibą atstovavo: J. Nasvytis, 
A. Liutkevičius ir H. Johanso- 
nas.

Moterų klasėje žaibo koman
da iš Laikūnienės ir Smetonie
nės įveikė- atkakliai pasiprieši
nusias perkūnietes žibutytę ir 
Ragauskaitę, pasekme 3:1. Per- 
kunietėms tašką iškovojo dve
jetas. A. B.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMO DALYVIAMS• •

Tautinės Sąjungos seimas 
įvyksta kovo mėn. 14-15 dieno
mis Philadelphijoje. Seimas 
įvyks Adelphia Hotel, 13th and 
Chestnut Sts., Philadelphia, Pa.

Seimo dalyviai kambarius mi. 
nėtame viešbutyje turi užsisa
kyti iki kovo mėn. 5 d., nuro
dant kokio kambario pageidau
jama. Kambarių kainos: vienam 
(single room) nuo $6.00, dviems 
(twin or double bed) nuo $11.00.

Kambarių užsakymus 
siųsti šiuo adresu: 
Mr. A. Kanih, 
4800 N. Broad St. 
Philadelphia, Pa.

prašo
ma

SUSIRINKIMAS DETROITE

PAIEŠKOJIMAI
Angrabaitis, Juozas.
Barauskaitė - Milčinauskienė, 

Uršulė, jos vyras Milčinauskas, 
Antanas ir jų dviejų sūnus An
tanas.

Barauskas, Aleksas.
Džiugas, Jonas, iš šilų k., 

Krekenavos v., Panevėžio ap.
Grajauskas, Kazys.
Juodka, Adolfas, Albertas, 

Kazys ir Petras, iš Galinių k., 
Salako v., Zarasų ap.

Juškevičiūtė - Kačka, Antani
na, iš Krekenavos par., Pane
vėžio ap.

Kačka - Juškevičiūtė, Antani
na, iš Krekenavos par., Pane
vėžio ap.

Liutkevičius, Pranas, iš Kė
dainių apskr.

Mikalauskienė - Struopaitė, 
Marija, .ii .v-

Milašius, Bonifacas, iš,Gali
nių k., Salako v., Zarasų ap.

Milašius, Bonifacas, iš Prot- 
kūnų k., Salako v., Zarasų ap.

Norkus, Adomas, iš Alsėdžių 
m., Teišių ap.

Ostrauskaitėj Mikasė, iš Rad
viliškio. '

Paulauskas, Vincas, gimęs ir 
gyvenęs Chicagoje.

Poškienė, Cecilija, ir
Kristė ir Vaitiekus.

Raižys, iš Pakerių k., 
viskio ap.

Raižytė, Marija, iš Pažeriu k., 
Vilkaviškio ap. '

Reicfrelis, Kazys.
Sakalauskas, Povilas, iš Uk

mergės apskričio.
Savickas, Jonas, iš Girstupio 

k., Kauno ap.j ‘
Struopaitė - Mikalauskienė, 

Marija.
Stuogis, Juozas, iš Maskolijos 

k., Skrebotiškio parap., prie 
svalio.

Vaiciekauskas, Antanas, 
Ažuolupio k., šakių ap. ’

Zachrires (Zakrysa, ar Cak- 
ryza), Fred.

Zdramys, Antanas ir Jonas iš 
Vilkaičių k., Kontaučių parap., 
Telšių ap.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 

. Konsului šiuo adresu:
CONSUI.ATE GENERAL OI

, LITHUANIA
41 West 82nd Street 

New Ycrk 24; N. Y

ALTS 4-to skyriaus visuoti
nis narių susirinkimas įvyksta 
vasario 22 d., sekmad., 12 vai.' 
30 min., Hispanos Unidos na
muose, prieš šv. Antano bažny
čią.

šis susirinkimas bus pasku
tinis prieš įvykstantį ALTS-gos 
seimą. Prašome visų narių da
lyvauti. Bus svarstyta svarbūs 
klausymai ir pasiruošiama sei-. 
mui.

ALTS Detroito Skyr. Valdyba

ŠVEDIJOS POLITIKA

vaikai

Vilka-

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS
Romanas iš mūsų senosios ir garbės žygiais atžy

mėtos praeities. 421 psl., kietais drobės viršeliais įrišta. 
Gaunama Dirvoje (6820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio) 
ir pas kitus spaudos platintojus. Kaina $3.50. (8)

ATPIGINTA
’KNYGU LENTYNA”

GERIAUSIA DOVANA
Artėja Kalėdos .ir Nauji Metai. Geriausia dovana 

yra lietuviška knyga. TREMTIES leidyklos išleistos kny
gos, gaunamos DIRVOJE ir kitose atstovybėse:

Igno šeiniaus "Kuprelis”, kaina 2 dol.,
Vytauto Alanto romanas "Pragaro Pošvaistės", 430 

pusi., kaina 3,5 dol.
R. Spalio novelės "Didžiosios Atgailos”, kaina 3,5 dol.
Jurgio Savickio romanas "šventoji Lietuva”, kaina

3 dėl. ‘ '
R. Spalio nepaprastos intrigos jaunimui ir senimui 

apysaka "Gatvės Berniuko Nuotykiai”, 508 psl., kaina 5 dol. ’
Visos TREMTIES leidyklos išleistos knygos įrištos 

drobėje. Tai gražus .bibliotekos papuošimas ir geriausias 
pasirinkimas dovanoms.

--------------------- h' '' '' • --

Kiekvienais metais Dirva 
kreipiasi { savo skaitytojus, tal
kininkus ir visus bičiulius pra
šydama padėti pravesti Dirvos 
platinimo talką. Talką, įjungiant 
j mūsų šeimą tuės lietuvius, 
kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, Dirvos dar neskaito;

Kreipiamės ir šiais mfetais/ir 
nuo vaŠario mėn. 1 d. iki ba
landžio mėn. 30 d. skelbiame 
Dirvos platinimo talką.
. Per tuos tris mėnesius, mes 
tikime, seni mūsų skaitytojai 
ir visi mūsų bičiuliai,-paragins 
savo kaimynus ir jiems padės 
užsiprenumeruoti Dirvą. Mes 
ypač tikimės paramos iš Tau
tinės Sąjungos skyrių ir Tauti
nių Korporacijų sambūrių, ly
giai čia Amerikoje, lygiai kituo
se kraštuose.

Mes norime per Šiuos tris 
mėnesius sutelkti 300 naujų 
skaitytojų. Tai juk nedidelis 
skaičius. Reikia tik kiek pajudė
ti ir tą skaičių turėsime!

Visi talkininkai, kurie su
rinks nemažiau kaip 5 naujus 
metines prenumeratas, gaus už 
4 dolerius naujausių knygų, pa
sirenkant iš mūsų skelbiamo 
knygų sąrašo, kuris dedamas 
kiekvienam Dirvos numeryje.

Daugiausia prenumeratorių 
surinkęs talkininkas, jei bus iš
pildyta skelbiama 300 naujų pre
numeratorių talka, gaus papil
domai naujausių knygų už 25 
dolerius.

Mes laukiame jūsų talkos ir 
laukiame 300 naujų Dirvoš skai
tytojų !

TUOJ ISlGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

' *
Aušrelė (elementorius)

Btep. Zobarskaa .....____ 2.25
Aukštųjų Šimonių Likimas

Ieva Simonaitytė .__ —... 3.50
Anglų kalbos gramatika

J. Kukanauza ___________2.00
Anderseno pasakos

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
taria. Oesten Undėn jau per
daug Rytams nuolaidus, neat- 
sikirsdamas priima visus jų an
tausius. Vieniems Vakarams ne
bijodamas įsipikti. Girdi, jis 
menkas diplomatas, lygsvaros 
neišlaiko balansuodamas ant sa
vos virvės-linijos. Bet prisipažįs
tamą, kad švedams iš viso trūk
sta gerų diplomatų, užsienio po
litikos vadovų. Jau seniai ne
būta gyvo reikalo, seniai neka
riauta, neturėta su nieku dides
nių konfliktų, todėl ir nelengva 
buvo atsirasti dabar tiek reika
lingiems talentams.

Drauge laukiama ir bijoma, 
ką Undėn pasakys ar padarys 
rytoj ?

Pa-

iš

Tadas Brasta

DIRVĄ UŽSISAKYTI

salima ir šiandien, nėra reikalo

laukti nei metų, nei mėnesi)

pabaigos I

Dirva

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas ___

Aukso kirvis
Juozas švaistas _____

Barabas
Paer Lagerkvist_____

Balutis
j. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Bąltaragio malūnas
K. Boruta____

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas __________ 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia ______ ,______ 2.00

Daili saulytė

2.00

1.00

2.50

2.25

2.50

.— 2.50 i

0.50
Didžiosios atgailos
. < R. Spalis__ -............<.___ 3.50
Doleris iš Plttsburgho

Stepas Zobarskas _______ 0.80
Gatvės Berniuko Nuotykiai

R. Spalis ____________  5.00
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė____________
Gimtojo žodžio baruose

P. Jonikas ...___________
Gyvulių ūkis.

George Orvell _________
Haufo pasakos I ir II dalis

Kazimieras Sapieha 
■B. Sruoga __________

Karoliai 
Guy de Maupassant -.

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitis ___________ - 1.80

Kuprelis
Ignas šeinius ____

Kalorijom ir doleriai
Vilius Bražvilius_________2.00

400 m. pirmąjai Nemuno 
poemai . -.

2.00

1.50

1.00

2.75

2.50

2.50

.. 2.00

Po

1.20

5.00

1.20

2.00

3.50

2.20

1.00

2.20

2.60

2.75

1.50

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas atpigino jo lei
džiamo bibliografinio biuletenio 
"Knygų Lentynos” prenumera
tos kainą 1953 metams. Euro
pos, Afrikos, P. Amerikos ir 
Australijos šalysė iki vieno (1) 
dolerio su persiuntimu. JA.V-se 
ir Kanadoj prenumeratos kaina 
nepakeista: 1 dol. 50 c. metams. 
Pašto perlaidas ir čekius adre
suoti :

Lithuanian Bibliographic 
Service, ’ , ,
602 Harvey St.,
Danville, III., USA.
J952 m. biulet'enyję buvo pa

skelbta daugiau kaip 300 knygų 
ir naujų periodinių leidinių, o 

.periodikos straipsnių bibliogra
fijoje apie 2000 straipsnių.

Biuletenį leidžia VLIKas, re
daguoja bibliografas Aleksand
ras Ružancovąs. b

GERIAUSIA DOVANA 
BETKURIA 
RAŠOMOJI

PROGA — 
MAŠINĖLĖ

mašinėlės visų 
lietuviškais,

Rašomosios 
geriausių firmų, 
amerikoniškais ir kitokiais rai
dynais, gaunamos išsimokėtinai, 
o tam tikrais atvejais ir su gera 
nuolaida.

V. BARTKUS
712 E. 92 St., 

Cleveland 8, Ohio 
, Tel.: LI 1-6716

2.00

3.00

i

■I

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir .anglų kalbomis, užsisakytinas visiems;
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
pudšnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos. , ' - - ’
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės 
medžiagos’ iš pasaulio lietuviu gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuo
traukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas- . 
prieinąmas ir čia girhusiems bei kitataučiams.
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, pris'iuntus savo,, adresą. Metinė prenu
merata 400 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die-

. nos", 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

................   — 1.00
Lietuvą, polit žurnalas 

...J...................  0.50
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis —
Lietuvių Tautos Kelias 

M. Biržiška __________
Lietuvių kalbos vadovas

Rėd. prof. Skardžius--------4.50
Lietuviškos pasakos 

J. Balys________________ 2.50
Lietuvių poezijos antologija

J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00
Lekučio atsiminimai (jaunimui)

A. Giedrius _____________1.50
Lietuvių archyvas 

Bolševizmo metai ..
Lietuvos Valstybes 
Konstifaęijos

Lietuvai Tėvynei 
k V. Nemunėlis ir VI. Vijeikis 0^50.

Lietuva tironų Pančiuose 
. B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 

(Jonas AhųnOnas ir Petras ,
• Svyrius),—______ '■_____ . l'.oO

Mažasis Lietuviškai 
Angliškas žodynas

Vilius PėtieraitiB
Mėnuo vad. medaus

N. Mazalaitė —...----- - 2.5Q
Medinis arklys 

Eric WilliamB .
Motulė paviliojo

■ Lazdyną Pelėda ....J------ 0.60
Meškiukas Rudnošiukas

. Vytė Nemunėlis 2.00
Namai ant smėlio

•• J. Gliaudą i.

■

3.00

Kemunas
St. Kolupaila ...

Neramu buvo Laisvės Alėjoj 
į B. Daubaras*____________ .1.50

Nusidėjėlė
7- K. Pažėraitė -J__________ 2.00
Our Country Lithuania ,

V. Augustinas ________ ,_u. 5.00
Tėvynės dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino_ 2.00

Petras ir Liucija 
Romain Roiland__ _____

Pasaulio Lietuvių 2inynas 
Anicetas Simutis____.....

Princas ir elgeta 
Mark Twain____________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________

Pragaro pošvaistė®/
V. Alantas___________ ..__

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas ____________ 2.80

Per Klausučių ūlytėlę 
Liudas Dovydėnas - 

Pietį} vėjelis
Vytė Nemunėlis.__

Paklydę paukščiai I 
Jurgis Jankus .□... 

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jankus ____

Petras širvokas
Juozas švaistas ... 

Raudoni batukai 
Jurgis Savickis ... 

Ramybė man
J. Kėkštas___________ ... 0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis __________ 0-25

Sudie, pone Gipse 
James Hilton _____

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierinas .. 

Saulės laikrodžiai 
Henrikas Nagys ___

San Michael knyga 1 
Axel Munthe______

San Michacl knyga II 
Axel Munthe______

šventieji akmenys 
Faustas Kirša_____

šventoji Lietuva 
Jurgis Savickis .... 

Tėvų pasakos 
A. Giedrius ______

Tolimieji kvadratai 
J. Grismanauskas . 

Tautosftkos Lobynas 
J. Balys__________

Tomas Nipemadis 
August Gailit ____

Trylika nelaimių 
R. Spalis ------ r..r

Tarp pelių ir vyrų 
John Steinback .... 

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ______

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša______

Vaikų knygelė
M. Valančius ___ -____ — 1.80

Vlenėri metai ir viena savaitė
B, Gaidžiūnas ___________ 1.50

Varpai skamba
. Stasius Būdavas _________2.50

, Vyturėliai Laukuose
Vikt Šimaitis --—%—— 0.75 

Taupioji Virėja •

Užuovėja ' » .
M.' 'Katiliškis . .2.__ ....

Žemaičių žemė 
A. Vilainis -................

Žemąičių krikštas 
į/P. Abelkis ........ ...

žvaigždėtos naktys 
Augustaitytė-Vaičiūnienė_ 1.00

žmonės ant vieškelio *
LiŪdas Dovydėnas------ ...—. 1.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite 
DIRVA, 6820’ Superior Avenue, « ’ ■
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DIRVĄ

TAS NESIGAILĖJO!

(IŠTRAUKA Iš NAUJOS L. DOVYDĖNO KNYGOS)

nos veikalų išleidimo.
Dėl šių priežasčių ir yra už

trukęs konkursui atsiųstų vei 
kalų rankraščių gražinimas au
toriams.

(Mūsų Paryžiaus bendradarbis)

Kryžiaus Kelias — 12 stotis

Reikia žinoti, kad prancūzas 
turi ne tik Liurdą, bet ir Rena- 
ną, kad jis turi ne tik vyną, bet 
ten žinomi ir viešieji namai, o 
mūsuose su tuo vienu Girkalnio 
stebuklu negalima praplėsti kiek 
platesnio net ir politikuojančių 
dvasininkų akiračio: vis tebe
atrodo, kad visas pasaulis turė
tų būti toks, nė-kiek nesusvyra
vęs, kaip Valančiaus laikais ...

Iš viso rinkiny 11 novelių. Jų 
siužetai labai {vairūs, pradedant" 
buitimi (tėvas Amablis ir kt.) 
ir baigiant jaudinančiu patrio
tizmu (Madmuazel Fifi, Tėvas 
Milonas).

Gaila, -kad leidėjas, šiaip jau 
gražiai išleidęs tą novelių kny
gą, buvo užuomarša ir nepasi
stengė pridėti turinio. O be tu
rinio skaitytojas, žinia, kaip be 
ranku.

toriaus kilmei. Iš tų dviejų sta
tulų sklinda ramybės išraiška, 
rezignuoto ir vienkart drąsaus 
švelnumo spinduliavimas, ir vi
sa tai nieko negali palikti indi- 
ferencijoje.

Bažnyčios zakrastijoje išsta
tytos Mončio statuetes, terako
tos, akvarelės — visos atsispin
di giliu menininko temperamen
tu, kuris be pastangų kuria tei
sybę realiai, todėl, kad jis yra 
nuoširdus kiekviename savo vei
kale.

Antanas Mončys iš akmens kala garbę

Dramos veikalo konkursui bu
vo atsiųsta 23 veikalai, kurių 
didelė' dalis, jury komisijos na
rių nuomone, tinkami vaidinti 
scenoje ir todėl jie gerokai pa
šalino mūsų teatro kolektyvams 
jaučiamą veikalų trūkumą. Lie
tuvių Kultūros Fondas šiuo me
tu svarsto klausimą, kuriuo bū
du šiuos veikalus padaryti pri
einamus visiems, kurie jais do
misi. Pirmoje eilėje norima su
daryti visų šių veikalų katalo
gą, kuriame būtų duotos autorių, 
pavardės, jų adresai ir trumpas 
kiekvieno veikalo apibudinimas 
bei pastatjnno bendri-reikalavi
mai. šis katalogas bus bandomas 
paskelbti spaudoje ir galės būti 
pasiųstas kiekvienam, kas juo 
domėsis. Katalogas turi tikslą 
padėti mūsų teatralams tiesiogi
niai susirišti su autoriais dėl tų 
veikalu panaudojimo.

Lietuvių Kultūros Fondas ar
timiausiu laiku bandys susirišti 
su kaikuriomis lietuviškų kny
gų leidyklomis ir tartis dėl sce-

Madona — kelionių globėja

Henriką Radauską ir "Dir
vos” skaitytojus prašau malo
niai atleisti šia klaidą.

Cituojama eilutė iš Henriko 
Radausko eilėraščio "Pilnatis” 
"Debesų vaivorykštė pražysta 
ant mano galvos” turi būti skai
toma "Liūdesių vaivo
rykštė pražysta ant mano gal
vos”.

\ Tęsinys iš pereito numerio )

Kartanas jau viską turėjo numa
tęs, kur, kada pasakyti apie mirtį. Jis 
žinojo, kad Balutiškio klebonas be pen
kiolikos rublių ir rankos nepajudins, 
kad kertėje Balutiškių kapinių kalne
lio yra pati pigiausia vieta. Čia, už var
stų dviejų — girdėti gaidžių giedoji
mą?, — yra Katiliškių kaimas, tai ten 
bus pqra seniokų, kurie už duonos 
kriaukšlę paėjės paskui karstą, nesgi 
nedera žmogų, kaip kokį gyvulį, per 
lomęles, kalnelius be nieko amžinojon 
palydėti. Žinoma, jis kad ir klebono 
ūkio užveizda, bet gal su šiltu rūbeliu 
pasileido kelionėn, tai reikės kaip 
nors..’. Tas ”kaip nors”, — Klemen
tui ir Simonui teks siidaryti, nes .be 
penkiolikos ir rankos nepajudina,.. ■„<

— Rokuojasi, liksite vieni dų. Me
tuose geruose, tai man, regis, nėra ko

laukti, kol, rokuojasi, dantis danties 
nepasieks. — Dabar jis pažiūrėjo į 
Klemento kuprą, kai šis pasilenkęs ga
lando kirvio ašmenis, pataikytus į ak
menį.

— Ji tokia jauna ir nepatyrusi, — 
abejojo Klementas, norėdamas sužino
ti senio nuomonę.

— Rokuojasi, dėl trijų dalykų greit 
apsigaunama: dėl miegančio šunies, 
dėl prisiekiančio čigono ir dėl mergos 
nepatyrimo. Rokuojasi, boba tai seniai 
parašyta knyga, kurią paskaito tik vy
ras, bet, rokuojasi, -visoks raštas sun
kiai įkabinamas, tai taip ir moteris. O 
šioji gera, tvarkinga, o jau dėl veido 
-tai, -rokuojasi, teatran pastatyk, tegu 
ji tik stovi ir akis atmerkia, .užmerkia, 
tai jau pakaks ir pakaks. Rokuojąsi, 
kad ir kažin kaip mylėtum, bet'į grabą 
ir ežeriuko, ir žemės neįsidėsi. Rokuo

jasi, man laikas ir autus pasidžiovinti, 
nes kelionė ilga prieš akis, metų per 
Kalėdas bus septynios dešimt aštuoni. 
Pats laikas ruoštis kelionėn. — Jis pa
žiūrėjo į Klementą, kuris stebėjo pu
šies viršūnę, kur kėkštas nuskrido ir 
suriko savo plėštu balsu. — Aš tai vi
saip esu aptaręs, tai tau ir sakau. Gi
minių, kaip sakyta, neturiu artimų, o 
jau ir ilgus metus nuo visų atplyšęs 
buvau. Rokuojasi, man vienam čionai 
dūlėti jau ir šio ir to, nes gali bile die
ną rasti pelių apgraužta nosim.

Klementas buvo susirūpinęs Albi
na. Jis keletą-vakarų liejo šviną, žiūrė
jo į veidrodį gale pečiaus, ir visa tai ro
dė labai blogus ženklus. Liejosi tvora 
— tai galas žmogaus gyvenimo, arba 
grabas ir ežio galva — kvaila mirtis. 
Prie žvakės pastatytam veidrodyje ji
sai išvydo Albutės veidą, kuri "turėjo 
rankoj eglišakių vainiką. Tai mirtis. 
Ar tai jos, ar Adomo? šito jo ženklai 
nepasakė.

Ir taip jis neturėjo laiko pagalvo
ti apie šią mielą vietą, nors kartais 
mintimis greit perbėgdavo tai, ką jis

me didžiąsias susisiekimo arte
rijas jos globai, prašydami, kad 
tie keliai niekados nebetamautų 
invazijoms.

Po šios, gal per ilgos įžangos, 
grįžkime prie skulptoriaus vei
kalo.

Pirmiausiai — Kryžiaus Ke
lias.

Iškaltuose paveiksluose didelė 
jėga vaizduojančiuose įvairias 
stotis, Mončys sumažino iki mi
nimumo siužetų skaičių, kad 
palikus vien Kristaus veidą ir 
Kryžių, kartais lydimus mažiau 
svarbių siužetų, simbolizuojan
čių ar tai Mariją, ar Apaštalus.

Beveik neįmanoma perduoti 
įspūdžius, kuriuos sukelia šie, 
paprasti, tyrūs ir nuoširdūs pa
veikslai. Palaipsniui liūdintis, 
skausmingas, ašarojantis tary
tum jėga, tarytum pasidavęs li-i 
kimui, skausmo kankinamas, 
paskui tylus, ramus, triumfuo
jantis Kristaus veidas išreiškia, 
perbloškiančiu iškalbingumu, 
įvairius jo kalvarijos etapus. 
Kryžius, kartais nukeltas į už
pakalinį planą, kartais lydintis 
du latrus, kankintus drauge su 
Dievo Sūnumi, pagaliau sunkus, 
iškaltas masėje ir triuškinantis, 
didingai papildo tuos paveikslus 
ir duoda jiems dar gilesnę iš
raišką.

čia be jokio ginčo yra šedev
ras. Mončys paraidžiui "privertė 
kalbėti” ta mirusią masę, koks 
yra akmuo.

Šv. Mergelės ir šv. Juozapo 
statulos tyrų ir paprastų linijų 
dažnai primena tuos, kuriuos 

■ yra įprasta vadinti "primity- 
. vais”. čia taip pat regima šiau
riečių įtaka, kuri priklauso au-

DRAMOS VEIKALO KONKURSUI 
PASIBAIGUS

leidyklų ir vis kartojami, nes 
klasikai niekad nepasensta. Ne 
tik kartojami, bet tarpais išeina 
vis naujų vertėjų išversti.

Kas pakartotinai ar visai ligi 
šiol neskaitęs paims į- rankas 
"Karolius” ir atsidėjęs prabėgs 
šios klasiškos ir įdomios knygos 
puslapius, pastebės vieną daly
ką, kurį tarpais užmiršta mūsų 
novelistai: Maupassantas yra 
žmogus ir kartu prancūzas. 
Žmonės maža kuo skiriasi, bet 
žmogui antspaudą uždeda tauta 
ir laikotarpis. Tas Maupassanto 
prancūziškumas ir bus davęs pa
grindo pulti ir barti leidėjus.

buvo seniai svajojęs.
— Prie ežero manydavau gyventi, 

bet dabar visko tiek daug užgriuvo, — 
atsakė Klementas, pasiūlęs vėl kibti į 
kelmus, nes bus pailsėta.

— Aš, rokuojasi, retai ilsiuos, bet 
būna tokių reikalų, kai ir ugnyje reik 
atsipūsti. Aš imčiau, rokuojasi, ir su 
ja pasikalbėčiau, ba aš vis ten arti. 
Vakar ji atėjo ant daržinėlės slenksčio 
ir apsiverkė. Rokuojasi, bobai reik iš
siverkti, o tenai, rokuojasi, širdis ne
leidžia, nesgi jisai ten nudejuoja su 
savom kančiom. Tai tavo žodis, rokuo
jasi, pirmasai.

Simonas prisispyręs 'klausinėjo, 
kol išgavo iš Klemento žodį. Jis, kaip 
gerų laikų paprotis sako, žinojo, kad 
be piršlių ne visada jaunieji susikalba. 
Piršliauti Simonas mėgo, per kelias 
naktis nutaręs, kad šie du jauni žmo
nės akimis susižvalgo, bet artimumo 
lyg ir vengia. Trūksta ryšio, o ryšys — 
piršlys.

— Rokuojasi, tuojau pat, šįvakar, 
pasišauksiu* ant daržinės slenksčio ir 
pasakysiu, rokuojasi, taip

KLAIŲOS ATITAISYMAS
Į mano straipsnį "Dar apie 

Škėmą ir apie "nenormalųjį” 
meną”, be kaikurių redakcijos 
padarytų pataisų, įsiskverbė 
vieną nemaloni perrašynėjimo 
klaida.

priemonėmis, šis Kryžiaus Ke
lias tikrai vertas matyti, nes jis 
liudija naują mokyklą, 1 
tikrai toli nueis ...

Laikraštis straipsnį b 
šiltais dėkingumo žodžiais, 
žymėdamas, kad šventovės re
tai mato tokius gražius ir ver
tingus modernaus meno pasi
reiškimus.

— Laono miestas, sako 
"Union”, gali didžiuotis, jei ne 
kaip pirmasis šios srities pio
nierius, tai bent kaip išdrįsęs 
žengti naują žingsnį.

Gražiausiai ir plačiausiai, ta
čiau, apie Mončį atsiliepė Laono 
miesto laikraštis "La Depeche”, 
kurio skiltyse žinomas žurnalis
tas Jean Masse taip rašo:

— Toli nuo pramintų kelių, 
tokia turėtų būti mūsų straips
nio antraštė, pažymint Antano 
Mončio skulptūrinės kūrybos 
kūrinius Saint Marcei bažnyčio
je.

Skulptorių visuomenei prista
tė miesto architektas Francis 
Turbil, kurio dekoratyvinis ta
lentas ir pažangus meniškas

ĮSIGYKITE VERTINGUS 
LIETUVIŲ DIENŲ LEIDINIUS 

"Lietuvių Tautos Kelias”, prof. M. Biržiškos ........... $3.00
"Varpai Skamba", St. Būdavo apysaka......................  $2.ę0
"žemė”, poezijos antalogija ......   $4.00
Knygos gaunamos: "Dirvos” redakcijoje, 6820 Superior 
Avė., Cleveland, Ohio, spaudos kioskuose ir leidykloje: 
"Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadwav, Los Angeles 3, Calif.

Paryžiaus "France Soir” gra
žiai atsiliepė apie mūsų skulp
torių Antaną Mončį. Pagal šį 
laikraštį, Mončys išpuošė Saint 
Marcei bažnyčią Laon mieste, 
atsidėkodamas Prancūzijai už 
čia rastą prieglaudą. Dienraštis, 
su susijaudinimu pabrėžia, kad 
Mončio likimas geriausiai vaiz
duoja didžiąją šaltojo karo dra
mą.

"France Soir” pastebi, kad 
užbaigęs St. Marcei bažnyčiai 
Šv. Juozapą ir Kryžiaus Kelius, 
mūsų skulptorius šiuo metu dir
ba prie simbolinio kūrinio Kelio 
Madona — keliauninkų globė
ja ...

Reimso dienraštis "Union” 
apie mūsų skulptorių rašo daug 
plačiau, įdėdamas jo fotografiją 
ir pabrėždamas Laono miesto 
pasididžiavimą Mončio kūriniais. 
Smulkiai aprašytas Mončio dar
bų inauguravimas St. Marcei 
bažnyčioje, kurią jaunas ir pa-; 
žangus klebonas nutarė sumo
derninti, išmesdamas visą auk
suotą ■ ir spalvotą gipsą, o jos 
senus mūrus išpuošdamas iš ak
mens kaltais Mončio darbais. 
Mončys išdekoravo bažnyčią di
deliais akmens bareljiefais, vaiz
duojančiais taip vadinamas sto
tis — kryžiaus kelius. Barelje
fuose viskas sukoncentruota į 
Kristaus' veidą, kurio išvaizda 
atlikta remiantis mūsų liaudies 
kūrinių tradicija — smutkeliais. 
Lietuviams tie kryžiaus keliai 
nepaprastai suprantami, stebina 
savo tiesiogine kalbą ir .'nuošir
dumu, jaudina kenčiančio Dievų 
— Rūpintojėlio išraiška.

Prancūzai, pamatę mūsų 
skulptoriaus darbus, nustemba 
ir po pirmojo įspūdžio priima jo 
kūrybą, kaip tyrą primityvaus 
meno inspiracijos perdavimą.

Savo komentaruose "Union” 
taip apie Mončį atsiliepia:

— Skulptoriaus iš akmens iš
kalti Kryžiaus Kelių veidai yra 
stebinančio efekto ir be mažiau
sios abejonės pritraukia tikin
čiųjų ir žiūrovų dėmesį. Kiek
viena stotis ' vaizduoja pirmąjį 
didįjį planą ir toliau antraeilius 
siužetus. Didžiajame plane vis 
sutinkame Kristaus Galvą įvai
riuose judesiuose išreikštą pa
gal nužengtąjį Kryžiaus Kelią, 
kurio įvairūs etapai sugestijo- 
nuojami paprastomis, bet labai 
įspūdingomis — stebinančiomis

pasakysiu, jog viską palieku. Rokuo
jasi, jei geismo turėtum raštu tai pa
daryti, tai aš ir tai galėčiau.

Tuo metu per krūmus atšlamėjo 
Albina, išraudusi ir žodžio neištarda
ma, pamojavo rankomis ir skubiai grį
žo atgal, dar ant takelio pamojusi ran
ka — sekti paskui ją.

— Rokuojasi... — jis pakvietė 
žvilgsniu, numetęs kirvį ir pasisiekda- 
mas pievos rankoms apsišluostyti. Sku
bant per krūmus, ūmai sustabdė Kle
mentą ir perspėjo:

— O jūs, kaip visada, tik per lan
gą, rok... Jums dar visas gyvenimas 
prieš akis.

— Paskubėkim! Ale kaip mes ne
matėm, kaip ji per kiemelį ėjo.

— Ji labai persigandusi... Rokuo
jasi, negerai... Tokia liga... Ilgai, ro- 
kuojas, nėra ko laukti, nes toks me
tas. Palydėsim ir gana... Juk visi į tą 
pačią pusę; — jis kalbėjo eidamas iš 
paskos, lyg' ramindamas Klementą 
ūmai pasikeitusiu veidu be atodairos 

ir taip. Ir besibraunantį pro alksnius;

skonis visiems yra žinomi.
Mončys yra jaunas lietuvis, 

kuris nedvejodamas apleido sa
vo kraštą ir šeimą tik tam, kad 
galėtų nevaržomai reikštis jo 
kūryba, pągal nuosavą inspira-' 
ciją, bet ne pagal daugiau ar 
mažiau ideologinius nuostatus,! 
kurių nepaklausyti būtų buvę 
pavojinga pasilikus po gimtuoju 
dangumi.

Jis neapsikrauna savo kūry
boje prietarais ar klasicizmu. 
Jis jiesko tiesioginių būdų per
duoti savo jausmo išraišką.

Štai jau ir turime žmogų ir 
jo krypties liniją.

Kaip gi čia atsitiko, kad Mon
čys ėmėsi gražinti š.v. Marcelio 
bažnyčia ?

■ Parapijos klebonas mums aiš
kina: kažkas jam buvo paminė
jęs šį jauną skulptorių, kaip ga
lintį nukalti šv. Juozapo stovylą 
jo bažnyčiai. Klebonas susido- 
bėjo ir Mončys jam pateikė tris 
Stovylos projektus: du klasinius 
ir tretįjį žymiai drąsesnį. Abe
jonė neilgai trūko ir buvo pa
sirinktas tretysis projektas, šv. 
Juozapo stovyla už kiek laiko 
jau stovėjo numatytoje vietoje. 
Pradžioje neapsieita be kai ku
rių parapijonių murmėjimų, ta
čiau atsirado ir padrąsinimų. Ir 
parapijos remiamas klebonas 
galėjo užsakyti Mončiui ir šv. 
Marijos stovyla ir Kryžiaus Ke
lius.

— Kadangi čia pat praeina 
didieji plentai, aiškino klebonas, 
Šventoji Mergelė bus čia "Kry
žkelių Madona’’ ir mes pavesi-

Maupassant’as lietuviui skai
tytojui jau buvo pažįstamas. 
Pirmaisiais savo veiklos metais 
porą kuklučių knygelių buvo iš
leidusi "Varpo” bendrovė. Vė
liau "Spaudos Fondas” "Rinkti
nių novelių” vardu buvo išspau
sdinęs stambesnę Ed. Viskan
tos verstą knygą, kurią dabar 
perspausdino chicagiškė "Ter- 
ra”, pakrikštijusi "Karolių” 
vardu. Rodos, tas pats ”Sp. Fon
das” buvo išleidęs didelės apim
ties jo novelę "Pierą ir Žaną”.

"Terros” perspausdintieji 
"Karoliai” jau spėjo sukelti gin
čų. žinoma, tie ginčai, kaip mū
suose įprasta, nėra literatūri
niai: ginčijamasi dėl Maupas
santo sveikatos, kai žmogus jau 
daugiau kaip 50 metų ilsisi ka
puose ir kai kultūringasis pa
saulis laidų laidomis leidžia jo 
raštus, nes Maupassant yra pa-| 
šaulio literatūros klasikas. O ką 
žinai, gal mūsiškiams kritikams 
ir pasiseks nuvainikuoti Mau- 
passantą ?

Pasaulis žino du klasiškuosius 
novelės meistrus: rusų Čechovą 

’ ir prancūzą Maupassant’ą. šian
dien plačiai žinomų novelistų 
yra kur kas daugiau, modernioji 
novelė yra pasukusi kiek kitais 
keliais, bet jų raštai (vakaruo
se ypač vakariečio G. de Mau
passant) tebeleidžiami brangio
mis ir pigiomis laidomis įvairių

*]g
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1952. IX. 22 d. sudaryta Eu-j džiami visos bendruomenės var- 
•ropos Konstitucinė Komisija, į'du, bet sutinkamai.su Ministe- 
kurią įeina 26 pilnateisiai at-1 rių Komiteto sprendimu. Bend- 
stovai iš 6 Europos kraštų ir 13 j ruomenė turėtų bendrų biudže- 
stebėtojų iš likusių 8 Europos! -------
Tarybos kraštų, jai pavestų' 
klausimą visu atsidėjimu stu
dijavo ir šių metų pradžioje pa
ruošė pirmąjį Europos Konsti
tucijos projektą. Minėtasis Kon
stitucijos projektas turėjo būti 
kompetentingų Europos Tary
bos organų apsvarstytas ir nu
tiestos tolimesnės gairės Kon
stitucijos darbams, šiam tiks
lui š. m. sausio 7-17 dienomis 
Strasburge įvyko Seimo ad hoc, 
Plieno-Anglies Seimo ir Pata-

_ riamojo Europos Seimo posė-
• ėdžiai

tų, kurį paruoštų Vykdomoji 
Taryba kasmet ir kurį tvirtintų 
Seimas. Pajamos būtų sudaro
mos iš kraštų įnašų, mokesčių ir 
kitų pajamų. Ekonominėje sri
tyje būtų einama prie muitų 
panaikinimo, valiutos subendri- 
nimo ir stabilavimo.

2. DEBATAI 
KONSTITUCINIAME 

SUSIRINKIME

1. EUROPOS KONSTITUCIJOS 
PROJEKTAS

Paruošto europinės Konstitu
cijos projekto apsvarstyti sau
sio 7-9 dienomis buvo susirinkęs 
Seimas ad hoc. Susirinkimas dėl 
savo paskirties gavo Europos 
Konstitucinio Susirinkimo var
dą. Buvo susirinkę 6 kraštų at
stovai kaip pilnateisiai nariai ir 
kitų 8 europinių kraštų atsto
vai stebėtojų teisėmis. Posė
džiams vadovavo nuolatinis tos 
institucijos pirmininkas P. H. 
Spaakas. Posėdžiuose dalyvavo 
Montano Unijos pirmininkas 
Monnet ir vicepirmininkas Et- 
zelis.

Prasidėję debatai vyko gana 
draugiškoje dvasioje, nes 6 
augščiau minėti kraštai yra 
rimtai pasiryžę sueiti į glaudes
nę europinę unijų. Paruoštas 
europinės Konstitucijos prejek- 
tas buvo sutiktas gana palan
kiai. Visi buvo patenkinti, kad 
bent dalis Europos kraštų tvir
tesniu žingsniu eina prie Konfe
deracijos, kuri remiasi Monta
no 'Unija (CECA) ir Europine 
Apsigynimo Santarve (CED) ir 
kurios priešakyje yra numato
ma bendra Europinė Vyriausybė. 
Buvo diskutuojama, ar suteikti 
šitai Konfederacijai daugiau ar 
mažiau teisių, kaip pravesti at
stovų skyrimą į organus, kaip 
palaikyti santykius 6u kitomis 
europinėmis institucijomis, kaip 
apsaugoti mažųjų tautų intere
sus, kaip palaikyti santykius su 
pasaulio galybėmis: JAV ir 
Commonwealthu. Buvo rasta, 
kad visa tai ne taip lengvai 
sprendžiama, ir buvo pavesta 
konstitucinei Komisijai dar to
liau darbuotis ir konkretesnius 
darbo rezultatus pateikti kovo 
mėn. pradžioje iš naujo.

Sudarytas Europos Konstitu- i 
cijos projektas duoda tik labai ' 
bendrus besivienijančios Euro
pos gyvenimo dėsnius ir yra va- i 
dinamas Europos statutu. Be to, 
jis tiesiogiai teliečia 6 Europos 1 
kraštus, t. y. Prancūziją, Vo
kietiją, Italiją, Belgiją, Olandi- ' 
ją ir Liuksemburgą, dėl to yra 
Vadinamas Mažosios Europos 
konstitucija.

Vykdomoji valdžia minėtu 
statutu pavedama dviem euro
piniams organams: Vykdomajai 
Tarybai ir Ministerių Komitetui. 
Vykdomoji Taryba, arba Euro
pos Egzekutyvas, pagal tą pro
jektą turėtų 9 narius. Jos pir
mininkas būtų renkamas Minis
terių Komiteto dviejų trečdalių 
balsų dauguma, šešis narius pa
rinktų PPlieno-Anglies Bend
ruomenės pirmininkas, o kitus 
du sudarytų Augštojo Montano 
Unijos Autoriteto pirmininkas 
ir Europos Apsigynimo Bend
ruomenės pirmininkas. Ministe
rių Komitetą sudarytų šešių 
kraštų vyriausybių skirti euro
piniai ministeriai. šis komite
tas būtų kompetentingas spręs
ti visus Plieno-Anglies (CECA) 
ir Europos Apsigynimo (CED) 
bendruomenių klausimus. Jis 
spręstų dviejų trečdalių balsų 
dauguma.

Įstatymų leidžiamoji galia 
konstitucijos projektu yra pa
vedama dviejų rūmų seimui. At
stovų Rūmai būtų sudaryti iš 
kraštų atstovų ir atstovautų vi
suomenei. Jos atstovai būtų ren
kami bendrais ir tiesioginiais 
balsavimais iš 261 atstovų. Ita
lija, Prancūzija ir Vokietija tu
rėtų po 63 atstovus, Belgija, 
Olandija po 30 atstovų ir Liuk
semburgas- 12 atstovų. Dėl rin
kimų sistemos dar nenusistaty- 
ta. Siūloma pasirinkti vieną iš 
sekančių: arba vienalytė, arba 
proporcingai tautinė, arba kiek
vieno krašto laisvai pasirenka
ma. Antroji institucija — Se
natas — susidarytų iš 87 narių. 
Jis reprezentuotų valstybes ir 
turėtų tas pačias teises, kaip ir 
Atstovų Rūmai. Senato atstovus 
rinktų kraštų parlamentai. Se
natorių padala kraštams būtų 
tokia: Italijai, Prancūzijai ir 
Vokietijai po 21, Belgijai, Olan
dijai po 10 ir Liuksemburgui 4. 
Atstovų Rūmų ir Senato nariai 
reprezentuotų visą Bendruome
nę ir balsuotų, individualiai pa
gal savo .nusistatymą, nenešda- 
mi atsakomybės prieš savo vy
riausybes.

Teisiamoji galia būtų paves
ta CECA ir CED teismui, kuris 
jau yra sudarytas. Jis garan
tuotų teisingumą ir veiktų beųjl- 

■ raįs teisės principais. Jis apimtų 
konstitucijos, administracijos, 
baudžiamąją, civilinę ir vykdo
mąją teisę. Teisėjus skirtų vy
riausybės ar kraštų parlamen
tai ribotam laikui.

Bendroji veikla numatomai 
vyktų pagal jau priimtus CECA 
ir CED nuostatus. Užsienio po
litikos. klausimai būtų- spren- 

I

riamasis gamintojų, darbininkų 
ir vartotojų organas iš 51 at
stovo. Tarpt, plotmėje Plieno- 
Anglies Bendruomenė jau palai
ko ryšius su JAV, Anglija ir 
Švedija. Tie kraštai Bendruome
nę pripažįsta legalia ir yra pa
siuntę savus atstovus su diplo
matine misija. Augštasis Auto
ritetas savo veiklai gauna 1% 
mokesčių iš darbdavių ir numa
to savo veiklų plėsti. Pirmoje 
vietoje bus stengiamasi pakęlti 
produkcijų bent iki 3%, per 5 
metus pastatyti kasmet bent 
50.000 butų darbininkams etc.

Debatuose, kur dalyvavo tik 
6 kraštų atstovai, buvo gyvai 
studijuojama, kaip plieno ir an
glies produkcijų derinti su ki
tomis ūkio šakomis, kad vieno 
sektoriaus suaktyvinimas nei
giamai neatsilieptų į kitas gy
venimo sritis. Įvairių kraštų at
stovai, iškėlę savo kraštų ūki
nius sunkumus, pageidavo, kad 
šalia plieno ir anglies gamybos 
nebūtų užmiršti ir kiti reikalai. 
Taip buvo konstatuota, kad že
mės ūkio, prekybos, transporto, 
socialiniai ir kiti reikalai yra 
tiek pat svarbūs ir kad tenka 
siekti, jog būtų sudaryta Euro
pos Politinė Bendruomenė, kur 
visų kraštų ir visos Europos rei
kalai būtų derinami.

4. PATARIAMOJO EUROPOS 
SEIMO NEPAPRASTA SESIJA

Europinės Konstitucijos klau
simų svarstyti buvo sušaukta 
sausio 14-17 dienomis. Pataria
mojo Europos Seimo ekstraor
dinarinė sesija. Buvo' svarstyti 
Europos ūkio klausimai ir Poli
tinės Bendruomenės steigimas. 
Ypač gyvas diskusijas sukėlė 
paprastasis klausimas. Buvo pa
sisakyta už Konstitucijos pro
jekto revizijų, kad ji būtų pri
taikyta prie realios Europos pa
dėties. Dauguma kalbėtojų pa
sisakė prieš veto teisės suteiki
mų. Ministerių Komitetui ir nu
rodė reikalų daugiau sujungti 6 
kraštų Bendruomenę su likusio
mis valstybėmis. Iš anglų ir 
skandinavų pusės buvo irgi šiuo 
reikalu teigiamai pasisakyta, to
dėl tikimasi, kad netrukus Eu
ropa susilauks Konstitucijos, 
kuri bus visiems primtina.

3. MONTANO UNIJOS 
POSĖDŽIAI

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:
Kad Europos Konfederacijos 

reikalai daugiau išryškėtų, pa
sibaigus Konstituciniam susirin
kimui, sausio 10-13 dienomis vy
ko Montano Unijos posėdžiai, 
kitaip sakant, Plieno-Anglies 
Seimo sesija. Posėdžiams vado
vavo to Seimo pirmininkas tas 
pats P. H. Spaakas.

Pradžioje padarė išsamų pra
nešimą Unijos pirm. Monndt. 
Pranešime buvo nurodyta, kad 
Europa, kurion įeina Belgija, 
Italija, Liuksemburgas, Olandi
ja, Prancūzija ir Vokietija ir 
kuri apima 155 mil. gyventojų, 
1952 m. pagamino 240 mil. tonų 
anglies, per 18 mil. tonų gele
žies rūdos ir 42 mil. tonų plieno. 
Toji mažoji Europa turi beveik 
tiek pat gyventojų, kiek JAV, 
ir apima 1.300.000 kv. km. teri
toriją. Tačiau jos plieno ir ang
lies gamyba yra toli atsilikusi 
nuo JAV, nors joje dirba apie 
1.500.0Cp asmenų, arba 10% 
dirbančių žmonių. Vis dėlto plie
no ir anglies gamyba besivieni
jančioje Europoje jau yra šiek 
tiek apjungta, pažymėjo prane
šime J. Monnet. Yra sudaryti 
šiam tikslui šie organai : "Aųgš- 
tasis Autoritetas, Seimas, Teis
mas, -Ministerių Taryba, Minėti 
organai jau yra užmezgę ryšius 
su vyriausybėmis, vartotojais. 
Tuo pačiu tikslu Liuksemburge 
jau dirba apie 300"specialistų iš 
6 kraštų ir yra sudarytas pata-

GERAS LEIDINYS 
LIETUVOS BYLOS 

KLAUSIMU
Iš spaudos jau išėjo pataisyta 

ir nauja medžiaga papildyta 96 
puslapių brošiūra anglų kalba 
"Lithuania’s Fight for Free
dom.” Tąi penktoji knygelės lai
da. Autorius — gerai Lietuvą ir 
jos problemas pažįstąs buvęs vi
cekonsulas Kaune ir Vilniuje E. 
J. Harrisonas. Leidėjas — Ame
rikos Lietuvių Informacijos 
Centras.

Knygelė yra laikoma viena iš 
pačių geriausių, iki šiol pasiro
džiusių leidinių Lietuvos bylos 
klausimu. Jos vertę padidina ir 
autoriaus sugebėjimas medžia
gą pateikti bešališkai, tiksliai ir 
lengvu stiliumi.

"Lithuania’s Fight for Free
dom” skiriama daugiausiai už
sieniečiams, pirmoje eilėje ang
lų kalba kalbančiam pasauliui. 
Vėliausiąja laida jau aprūpinus 
Amerikos , valdžios ir Kongreso 
žmones, būtų pravartu, kad 
knygelę gautų ir kiti Lietuvos 
draugai amerikiečiai bei tie, ku
riuos su Lietuvos klausimu bū
tų naudinga supažindinti..

Dėl to siūlome ALT skyriams, 
draugijų sąryšiams ir kitoms 
kooperuojančioms .. organizaci
joms lietuvių kolonijose numa
tyti tuos ašmenis, kuriems rei
kėtų šį-leidinį įteikti, ir atitin
kamo jo skaičiaus pareikalauti, 
kreipiantis į Lithuanian Ameri- 
can Information- Center, 233 
Broadway, New York 7, N. Y.

Mūsų spaudos apžvalga

Kalbos dėl ęgzilinės vyriausy
bės sudarymo nėra^naujos. Kal
bama apie tai labai seniai. Vieni 
labai aiškiai nurodo, kodėl egz. 
vyriausybės sudarymui dar nė
ra atėjęs laikas, kiti — toje egz. 
vyriausybėje įžiūri lyg kokį ma
gišką vaistą visoms negerovėms 
pašalinti.

Štai neseniai Drauge prof. 
Pakštas taip samprotavo:

"Vienas kongreso atstovas 
man pareiškė, girdi, jeigu Kini
ja nebeturėtų savo valdžios For- 
mozoje, tai laisvosios Kinijos 
klausimas jau būtų dabar už
mirštas. Jis pabrėžė, kad Balti
jos respublikoms jau atėjo lai
kas organizuoti tikras savo val
džias užsieniuose, nesitenkinti 
mažesnės reikšmės komitetais. 
Komitetai ne tiek ryškiai, neat
šaukiamai pabrėžiu galingų ir 
visuotinų tautos laisvės trošku
lį ir protingai organizuotų neat> 
laidžių kovų už tautos laisvę, 
kiek tai daro vienas žodis: val
džia ...”

Prof. Pakštui asistuojant, be
veik tuo pačiu metu Darbininke 
vėl prabilo vienas iš frontinin
kų veikėjų, L. Prapuolenis, ku
ris, irgi, nors konstatuoja, jog 
visos Vliko reformos mažiausiai 

t
2 mętais pavėluotos, bet išsigel
bėjimų mato tik egz. vyriausy
bės sudaryme. Jis rašo:

"Ilgesnei distancijai, kad ta 
kova nenueitų į pateisinimo ne
turinčias partijų taipusavio sų- 
skaitas, savo darbų turėtų per
leisti tokiam organui, kuriame 
vyrautų Lietuvos laisvei skirta 
darbo konkurencija. O tai tegali 
būti pasiekta tik sudarant egzi- 
linę vyriausybę.

Dažnai, girdimas argumentas, 
kad ęgzilinės vyriausybės nie-j 
kas nepripažins. Tai jokis argu-| 
mentas, nes tie veiksniai, kurie 
santykiavo su Vliku, ne tik san
tykiaus, bet gal daugiau skai
tysis su egziline vyriausybe, su
daryta išr pajėgiausių ir darbi- 
giausių asmenų..." (Darbinin
kas, Nr. 11).

Reikia manyti, kad L. Pra
puolenis save laiko ir pajėgiau
siu ir darbingiausiu.

Ar ęgzilinės vyriausybės su-
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darymu mes kų laimėtume, ar 
pralaimėtume — reikia gerai iš
siaiškinti. Ir ne tik išsiaiškinti, 
bet ir susitarti, kad nebūtų už
lipta ant slidaus ledo, šiame rei
kale mažiausia reikia šūkauti, 
bet kiek galima daugiau turėti 
realių duomenų.

KAIP BUVO PASIRAŠYTAS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

' AKTAS?

”šį kartų suėjome nebe Ta
rybos nario Jono Vileišio bute, 
kaip prieš skilimų sueidavome, 
tik jau neutralioje vietoje — 
Lietuvių Draugijos dėl karo nu- 
kentėjusiems šelpti Centro Ko
mitete. Mažumos reikalavimu, 
Antanui Smetonai prieš tai at
sisakius iš Tarybos pirmininko 
pareigų, vyriausias amžiumi Ta
rybos narys, 66-rių metų Ba
sanavičius paskaitė, o visi mes, 
Tarybos nariai, stovėdami iš
klausėme ir po to vienas po kito 
abėcėline, mūsų pavardžių tvar
ka pasirašėme Draugijos Komi
teto sekretoriaus kunigo Povilo 
Dogelio mums duotųja papras
čiausia plunksna Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ak
tų...” ("Mykolas Biržiška, Vie
nybė, Nr. 7).

LIŪDNI FAKTAI

”Fort Wiliamo (Kanadoje) 
lietuvių komitetas, besvarstyda 
mas Vasario šešioliktosios mi
nėjimo ruošimo reikalus, priėjt 
liūdnos išvados, kad veik visi 
lietuviai, kurie yra sudarę miš
rias šeimas yra lietuviškumui 
mirę, nes ne tik nesi jungia j 
bendrą darbą, bet nesilanko nei 
lietuvių susirinkimuose, nei mi
nėjimuose. Labai retai sutinka
mas jų tarpe lietuviškas spaus
dintas žodis. Mišrias šeimas su
darę yra daugumoje jauni ir 
net aukštesnio mokslo ragavę 
vyrai." (Nepriklausoma Lietu
va, Nr. 6).

Vyt. Gedrimas

DIRVĄ
LAUKIA -

JOSŲ TALKOS 1
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PO STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMO

Studentų suvažiavimas New 
Yorke įvyko vasario 7-8 dieno
mis. Dalyvavo 116 studentų-čių 
iš 20 vietovių. Pirmininkavo 
Aloyzas Petrikas ir Antanas Su
žiedėlis, sekretoriate darbavosi 
Dalia Devenytė ir Giedrė Zau- 
niūtė. Pranešimus darė Vyt. 
Kavolis, Vyt. Vygantas ir Tadas 
Naginionis. Centro Valdybos 
pranešimų darė sekr. R. Mieže
lis, šalpos reikalu, kalbėjo LLK 
sekretorius dr. Trimakas ir CV 
vicepirm. L. Grinius. "

Suvažiavimo metu įsteigtas 
Studentų šalpos Fondo New 
Yorko skyrius, kurio branduolį 
sudaro Gen. Konsulas J, Budrys 
(pirm.), Prof. V. K. Jonynas, 
Vicekonsulas A. Simutis ir Dr. 
H. Lukoševičius.

Suvažiavimų baigiant prof. V. 
K. Jonynas paskaitė studentijai 
ir visuomenei reikšmingų pa- 
skaitą, ja tarytum susumuoda
mas aktyvistinį suvažiavimo po
būdį.

Studentų Sąjungon stojo di
delis būrys naujų narių, iŠ daly
vių tarpo susiformavo du nauji 
skyriai: Hartfordo ir Brocktono.

Surengto meno vakaro pro
gramoje dalyvavo K. Ostrauskas 
su dramos fragmentu, Skautų 
Vyčių Oktetas, N. Mačiūnaitė, 
A. Gaigalaitė, G. Macelytė, Ant. 
Sužiedėlis ir kt. Konferavo K. 
Kudžma.

Suvažiavimas J. Meko filmuo
tas ir kap. Labanausko įrašytas 
Amerikos Balsui.

Tai trečias ir iki šiol įspūdin
giausias Amerikoje liet, studen
tų suvažiavimas, įvykęs šūkiu 
"Vertybių bejieškant." Iškilu
sios ideologinės diskusijos tarp 
"idėjinių" ir, sakytume, "visuo
meninių” studentų sustiprino 
pasiryžimų tarpusavyje išsiaiš
kinti sąvokas bei tikslus, ir pra
ėjo kultūringoje jieškojimo dva
sioje. (c)

PRANEŠIMAI STUDENTAMS
1. New York Times paskel

bus, kad Columbia universitetas 
yra įkūręs įstaigą vertinti už
sieniečių studentų kredencia
lams ir kitose mokyklose, buvo

šutai• " • • . •

Admlssions at Columbia Uhl- 
versity, 822 Upiversity Hali, 
New York 27, N. Y. ir sužinota: 
studentui, turinčiam lietuviškos 
gimnazijos diplomą, išduotų 
prieš 1945 m., rekortienduojami 
universitetiniai kreditai (advan- 
ced standing) vieno iki dviejų 
metų sumoje. Galutinis įvertini
mas pagal individualinius aspek
tus. Gimnazijų tremtyje mokslo 
lygis laikomas žemesniB už gim
nazijų Lietuvoje mokslo lygį ir 
todėl užskaitos mažesnės.

Reikia pastebėti, kad ne visi 
universitetai yra šios pažiūros; 
todėl svarbu pirmiausia išsiaiš
kinti, problemoms iškilus, vieti
nes sąlygas. Baltų universiteto 
kreditai vertinami individualiai 
(course-for-cours basis). Stu
dentai, norį pasinaudoti oficia
liu šios įstaigos patarnavimu, 
prašomi atsiminti paminėtus 
faktus.

2. Studentų Sąjungos Centro 
Valdybos pirmininko Vyt. Ka
volio adresas pasikeitė Persi
kraustyta j: 106 Wm. James 
kreiptasi į Office, of University 
Hali, Harvard University, Cam- 
bridge 38, Mass.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba

*

Pagal Lietuvių Studentų Są
jungos JAV Centro Organų Rin
kimų nuostatus Centro Valdyba 
yra įpareigota pravesti centri
nių organų rinkimus kiekvienų 
metų kovo-balandžio mėn. ir 
perduoti savo pareigas sekančiai 
Valdybai kiekvienų metų gegu
žės mėn. pradžioje. Toliau, mi
nėti nuostatai įpareigoju Centro 
Valdybą skelbti paskutinę re
gistracijos datą, po kurios užsi
registravę nariai nebegali da- 
lyv^tj centro organų rinkimuo
se'. ' ’* ,? ■

Centro Valdyba yra nustačiu
si 1953 m. kovo mėn. 7 d. pa
skutinę registracijos datą. Na
riai pakartotinai raginami re
gistruotis, taip kad didesnis 
skaičius galėtų dalyvauti centro 
organų rinkimuose.
-.Prašome registruotis pas C. 
V-bos sek. R. Mieželį, 1306 W. 
Main St., Urbana, Illinois.

Coke yra valgių sąraše!
Jis tarp tinka prie valgio

štai jis yra — netoli nuo 
sriubos, mėsos ir desertų.

Taip, Coke su valgiu vis popu
liarėja — jis tikrai padaro ska

nų maistą dar skanesniu.

BOTTLEp UNDER AUTHORY OF THE COCA-COLA COMPANY. BY

CLEVELAND .COCA-COLA BOTTLING COMPANY ‘
’Cpke’.’.i, ■ . regl.lered lrad,.n)ark. . ) o 195?. THE ČOCA.COLA COMPANY

sutinkamai.su


- pigus susisiekimas

I

ir pasišventimą” ir

statomas

at-

A

sąlygose, Vasario 
yra mums ne tiek 
ir pasididžiavimo

Y

*2

Nr. 8 * 1953 m. vasario 19 d

‘ . • f

& <pa^Uti
š[ kraštą

už-270 dol. Didinamas lėktuvų 
greitis, įvedama daugiau ketur- 
motorių lėktuvų, amerikinės ga
mybos mašinos aptarnauja viso 
vąkarų pasaulio oro linijas ir 
greit ateis metas, kai Europą 
galėsime pasiekti per 6 vai.

LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO PIRMININKO VACLOVO 
SIDZIKAUSKO KALBA Į OKU PUOTĄ LIETUVĄ, PASAKY
TA PER AMERIKOS BALSĄ 1953 M. VASARIO 16-TOS DIE

NOS PROGA.

Tu skrendi lėktuvu? O aš pasirenku 
"Pilkąjį šunį"...

\

Bušai ir lėktuvai
Jei amerikietis pasiryžęs iš

vykti atostogų ar reikalų ver
čiamas keliauti, jis galės pasi
rinkti įvairias susisiekimo prie
mones. Jei skubu, patarnaus 
gausios lėktuvų linijos. Jei no
rima pigiau ir patogiau — ga
lima naudotis traukiniu ar ir 
savo automobiliu. Tačiau, jei 
norima atlikti vad. biudžetinę 
kelionę, tokią, kuri mažiausiai 
atsilieptų gyventojo kišenei’, jis 
pasirinks kelionę autobusu.

Jie šiuo metu raižo visus 
krašto sauskelius, lengvai pa
kyla į kalnus, švilpdami zvimbia 
slėniais ir siekia abu vandeny
nus. Per pastaruosius du de
šimtmečius tie busai yra virtę 
krašto turizmo, kelionių pramo
nės sudemokratėjimo geriausia 
išraiška.

Keleiviai daugiausia naudoja
si savo mašinomis, tačiau kas 
jų neturi ar linkęs nesusidurti 
su pavojais mirtį nešančiuose 
Amerikos sauskeliuose, dažnu 
atveju, sės į patogų busą. Atos
togoms vykstančių amerikiečių 
daugiau kaip 12% naudojasi bu. 
sais, o ilgesnėms kelionėms jais 
judėjimas dar didesnis. Iš rytų 
į Pacifiko pakraščius kelionės 
busais jau siekia 22% ir dau
giau. Būdamas geležinkelio Var
žovas ir sąjungininkas (kaiku- 
rios geležinkelių b-vės finansi
niai dalyvauja ir busų b-se), bu- 
sas vis labiau pamėgiamas ke
liauti linkusių’ gyventojų masių 
ir sauskeliuose stebina savo 
greičiu. Daug kas bus pastebė
jęs, kad busai, dažnu 70 m. per 
vai. greičiu, tuose keliuose pa
prastai pralenkia privačius au
tomobilius.

Ne taip seniai, 1925 m., kraš
te buvo daugiau kaip 6500 busų 
bendrovių ir kiekviena jų vidu
tiniai turėjo po porą mašinų. Jie 
keliaudavo trumpais ruožais, ne
buvo jokių tikslių tvarkaraščių 
(time table), vyko aštri konku
rencija, o bilietų kainos buyo 
augštos. Vėliau viskas pakito 
turisto naudai —- atsirado dide
lės busų bendrovės, išplėstas 
ruožų tinklas net j tolimiausius 
krašto užkampius (kreipiant 
žvilgsnį ir į gamtos požiūriu 
pasižyminčias vietas), pagaliau, 
žymiai atpigintos ir kainos.

Dabar busų susisiekimas 
krašte yra pasiskirstęs į tris 
tinklus: Greyhound (Pilkojo 
šuns) b-vės sistemą, Traihvays 
vadovaujamą 52 tarpmiestinio 
susisiekimo b-vių tinklą, paga
liau, nepriklausomųjų susibūri
mus. Milžinas jų tarpe bus Grey
hound su savo 8 sritiniais pada
liniais. šioji b-vė turi daugiau 
kaip 6000 busų ir pvz., 1950 m. 
jos didžiulės mašinos 82,567 my
lių keliais atliko per 451 mil. 
mylių kelionių ir pati b-vė me
tinės apyvartos turėjo per 183 
mil. dol.

Busais keliavimo pigumas 
(pvz. Greyhound vykstant vie
nos mylios kelionė vidutiniai 
kaštuoja 1,6 et.) ir jų tinklo iš
plėtimas po visą kraštą bus pa
tys svarieji veiksniai, žymiai 
pakėlę keliavimą, busais. Jei 
"Pilkuoju šunimi"’ keliaudamas 
iš Clevelando, Kaliforniją pa
sieksi už 47 dolerius^ o 
New Yorką už 12 dol., 
jei. daromos ' įvairios leng
vatos keliaujant (2 mėn. galioję 
bilietai), jei nelaimės įvyksta 
labai. retai, tai ir suprantamas 
noras pasirinkti tą susisiekimo 
priepionę — ilgesnis kelias, bet 
— pigesnis, saugesnis, patogus 
susisiekimas.

gausybė didelių dėžių, gabenan
čių prekes. Tos keleivinį susisie
kimą trukdančios, kelių grožiui 
kenkiančios dėžės, tai sunkveži
miai, vad. trucks. Tie motoriniai 
sunkvežimiai, kurių skaičius 
šiuo metu siekia net apie 9 mil., 
smarkokai konkuruoja geležin
kelį. 1939 m. tų dėžių sauske- 
liais judėjo vos 4 mil., o šian
dien, toji žydinti ir vis kylanti 
pramonė, gali pasigirti savo me
tine 4 bil. dol. apyvarta. Būdin
ga, kad šioje srity daugiau kaip 
70% mašinų priklauso priva
tiems savininkams.

Bušai vis labiau keičia ir ame
rikinių miestų veidą. Keleiviai 
vis labiau pamėgsta elektrinius, 
bėgių nereikalingus busus (vad. 
trolleys). Jų ramumas, benzino 
kvapo pašalinimas, tai jų gero
sios ypatybės. Nors elektrinių 
tramvajų ruožų dar esama' dau
gely JAV miestų, tačiau jie 
kiekvienais metais savo vietą 
užleidžia modernesnei susisieki
mo priemonei.

Šiame kontinente labiau ple
čiamas ir greitasis požeminis 
susisiekimas (rapid transit). 
Kanadoje, Toronto,
Yonge gt. požeminis, o JAV be 
plataus New Yorko požeminio 
tinklo, siauresnio Bostone, dvie
jų ruožų Chicagoje, dabar, kitų 
metų vasarą laukiama požęmi- 
nio atidarymo Cleveląnde. Tokio 
greitojo susisiekimo klausimą 
jau svarsto San Francisco ir 
Los Angeles miestai JAV ir 
Montreal Kanadoje. Tai svar
būs, tikslūs sprendimai siekiant 
palengvinti susisiekimą vis la
biau gyventojais tirštėjančiuo
se miestuose.

Daug naudojamasi ir pačia pi
giausia transporto priemone — 
upėmis. Be D. Ežerų, kurių 1500 
m. keliauja laivai su gel. rūda 
ir kt. prekėmis, kraštas turi tin
kamų navigacijai vandens kelių 
27,000 m. ilgio. Tai upės, ne
šančios savo vandenis į Atlantą, 
Meksikos Įlanką ar į Ram. Van
denyną. Minėtina Mississippi 
upės navigacijos sistema 12,475 
m. ilgio, čia įeina Ohio upė su 
jos įthkais, Missouri su jtakais 
ir pati Mississippi su 6,578 m. 
tinkamomis navigacijai.

Jei visos minėtos susisiekimo 
priemonės daugiau ar mažiau 
laikytinos "demokratinėmis", tai 
kaip gi su lėktuvų kelionėmis? 
šiuo metu jau negalima tvir
tinti, kad oro linijos būtų tik 
turtingesniųjų privilegija ir pa
ti nesaugiausia. Priešingai, ke
lionės lėktuvais vis labiau pri
einamos ir nuo 1926 m., kai 
JAV oro susisiekimas statė pir
muosius žingsnius, jau pasiekta 
milžiniškos pažangos. Keleivi
niai lėktuvai skraido ne 150 m. 
per vai. greičiu, kaip prieš 1941 
m., bet jų greitis jau pasiekęs 
300 m. ir daugiau.

Britai čia pralenkė amerikie
čius ir savo jet - sprausminėmiš 
Comet’omis, 500 m. per vai., 
greičiu, keleivius gabena iš Lon
dono ligi Johannesburgo P. Af
rikoje. • ,

Amerikoje oro linijos nuo 
1949 m. įsigyja didesnį gyven
tojų pasitikėjimą ir.. . neša vis 
riebesnį pelną, pvz. 1951 m. 50 
mil. dol. netto pajamų. Jei 1926 
m. nuskristi vieną mylią kaš
tavo 12 et., tai šiandien kainos 
nupiginamos ligi 4-5 et. už my
lią, net ligi 3 su puse et. kaip 
New Yorko — Floridos ruože 
(geležinkelių kaina 4 1/4 et.). 
Per visą kontinentą jau galima 
nuskristi mokant apie 100 dol.,

•' Krašto sauskeliaia zuja ir| o Londonas pasiekiamas jau ir

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kur amerikiečiai keliauja?
1951 m. turizmui, kelionėms 

išleido 12 bil. dol. Valstybė, ku
rią daugiausiai lankė amerikie
čiai — Kanada. Kiekvienais me
tais po 2 mil. ir daugiau ameri
kiečių automobilių įvažiuoja į 
Kanados Ontario, Quebec ir Bri
tų Kolumbijos provincijas.

1951 m. antrąją vietą užėmė 
Meksika. Ją aplankė 300,000 
JAV turistų. Europą pasiekė 
284,000 amerikiečių. Vidutiniai 
jie ten išbūna 11 savaičių, ap
lanko bent 4 valstybes ir kas
dien išleidžia po 10 dol. Laivais 
Europą aplanko apie 200,000, o 
lėktuvais pasinaudoja apie 110,. 
000 ir čia keleivių skaičius vis 
auga. Daug amerikiečių lanko, 
leidžia atostogas ir Vak. Indijos 
salose.

Kiek oro linijose naudojama 
lėktuvų?

1952 m. baigiantis, JAV vie
tos ir tarptautiniame amerikie
čių oro susisiekime, naudota 
1,287 lėktuvai, jų tarpe apie 520 
keturmotorinių. Juose sėdimų 
vietų iš viso buvo 44,589.

Koks skirtumas tarp JAV ir 
S. Rusijos žmonių?

< Pagal "Fortune”, abu kraštus 
palyginus, išeitų, kad Amerika 
nepaprastai demokratinis kraš
tas. Esą, pas sovietus galima 
priskaityti bent 10 gyventojų 
klasių, nors kraštas save laiko 
beklase valstybe. Ten 50,000 
gyv. laikytina augščiausia, pri- 
veligijuota klase (pareigūnai, 
menininkai, policija, kariškiai) 
— jų su šeimomis būtų apie 
200,000 ir jie gyvena atskirai, 
laiko tarnaites, moterys puošia
si kailiais.
Naujajai sovietų "buržuazijai” 

priklauso apie 6 mil. gyv., o sų 
šeimomis bus apie 20 mil. Tai 
įvairių įmonių vadovai, kol. 
ūkių direktoriai, gydytojai, in
žinieriai ir kt. Tos klasės tarpe 
retas dalykas automobiliai ar 
televizija, o gera eilutė kaštuos 
apie 2 sav. uždarbį.

Toliau seka 28 mil. pramonės 
darbininkų. Maskvoje jie turi 
tenkintis 43 kv. p. plotu butui 
vienam asm. ir tai sudaro vos 
trečdalį ir mažiau Vak. Europos 
gyventojo turimo ploto. 1952 m. 
už arbatos svarą pramonės dar
bininkas mokėjo savo dviejų 
dienų uždarbį, o už kavos svarą 
net 9 dienų atlyginimą (JAV 
išeina vos 32 min. darbo). Svie
sto sv. kaštavo 4 su puse vai. 
darbo (čia — 30 min.), o kiau
šinių tuzinas — 3 vai. (Ameri
koje — 32 min.).

Toliau seka 100 mil. kaimo 
gyventojų, žinančių tik skurdą 
ir pagaliau pati žemiausia klasė, 
tai vargšai vergų stovyklose, 
kurių priskaitoma tarp 8 ir 20 
milionų.

Ar daug ledo spektaklių?
JAV miestus po porą kartų 

metuose aplanko du tokie ledo 
sambūriai, Ice Follies ir Ice Ca- 
pades. Pirmasis jų įsteigtas 
1936 m. ir jo pastatymus per 16 
metų jau spėjo pamatyti 32 mil. 
JAV ir Kanados gyventojų. 
Kasmet tie Ice Follies aplanko 
per 48 savaites 19 miestų JAV 
ir Kanadoje, per tą laiką pa
statydami po 399 spektaklius. 
'Be JAV čiuožėjų dar pasirodo 
Kanados ir 5-kių Europos kraštų 
pasižymėję ledo sporto mėgėjai 
ir net meisteriai, šiuo atžvilgių 
JAV neturi sau lygių pasauly ir 
tai aiškintina .brangiais pasta
tymais (ligi pusės mil. dol. už 
vieną pastatymą), na ir gyven
tojų susidomėjimu, kuriuos vėl 
traukia spalvingi vaizdai, švie
sos ir. parinktos gražios ledo 
čiuožėjos su dažnai nemenkais 
gabumais ledo akrobatikos sri-

Paskutinį kartą laisvoje Tė
vynėje visi drauge šventėme 
mūsų Tautos šventę 1940 metų 
Vasario 16-tą Dieną, Vos prieš 
keletą mėnesių tuomet Vilnius 
buvo sugrįžęs Lietuvos valsty
bės sudėtin, ir skubiai puošėsi 
ir ruošėsi būti tikrąja Lietuvos 
sostine. Tačiau Lietuvai primes
toji 1939 m. spalio 10 d. vadi
namoji abišalės pagalbos sutar
tis, Lietuvon įvestieji Sovietų 
armijos daliniai, vis tirščiau be- 
apsiniaukią politiniai horizontai 
ir besiplečiąs karas Europoje 
jau ir tąsyk temdė mūsų džiaug
smą ir kėlė nerimastį mūsų šir
dyse. Mes tuomet dar neturėjo
me žinių apie šlykštų Stalino — 
Hitlerio sąmokslą prieš pasau
lio taiką ir prieš Baltijos valsty
bių, ir Lenkijos nepriklausomybę 
ir apie Molotovo ir Ribbentropo 
pasirašytus slaptus protokolus,

SKAUTYBEI 
UGDYTI FONDAS

Skautybei ugdyti fondo ko
mitetas Chicagoje išleido lietu
viškais motyvais papuoštą laiš
kams popierių ir vokus. 25 egz. 
komplektas kaštuoja $1.25. Gau
nama šiuo adresu: sktn. Z. Juš
kevičienė, 5108 W. 21st St., Ci
cero 50, 111. U.S.A. Skautai-tės 
ir bičiuliai kviečiami įsigyti 
šiuos laiškus it tuo pačiu pa
remti minimą fondą. Fondo lė
šos bus panaudotos atsistaty- 
siančios Lietuvos skautybei 
kurti. <•. >i;,.

BAIGIA IŠPARDUOTI 
KALENDORIŲ

Iš Toronto gautomis žiniomis 
Liet. Sk. Brolijos'Vadijos išleis
tas 1953 m. kalendorius "Tauta 
Budi" baigiamas išparduoti. 
Leidykla jau nebegali patenkin
ti visus platintojų pareikalavi
mus.

SKAUČIŲ SĄSKRYDIS 
CHICAGOJE

Chicagos liet, skaučių vado
vės projektuota artimiausiu lai
ku sušaukti Chicagoje JAV ra
jono vyresniųjų skaučių sąskry
dį. Jis, be abejo, įneš daug gy
vumo skaučių veikloje šiame 
krašte.

nukreiptus tarp kitko ir prieš 
Lietuvos laisvę.

Bet savo širdyse jau ir tuo
met mes jautėme, kad yra įvy
kę kažkas baisaus ir negero, ir 
kad lietuvių tauta yra. naujų ir 
skaudžių bandymų išvakarėse.

Nuo to laiko spėjo praeiti 13 
metų. Kiek skaudžių įvykių, 
kiek baisių sukrėtimų, kiek var
go, ašarų ir kančių! 1940 m. 
birželio 14 d. Lietuvos vyriausy
bei įteikiamas klasta ir melu pa
remtas Maskvos ultimatumas, ir 
rusų kariuomenė galvotrukš- 
čiais veržiasi į Lietuvą. Deka
nozovas ir Pozniakovas darosi 
tikrais krašto valdovais, pašali
na teisėtą Lietuvos vyriausybę, 
prasideda NKVD siautėjimas ir 
teroras, nekaltų žmonių suimi- 
nėjimai, kankinimai, žudymai, 
vyksta tariamieji rinkimai į 
Liaudies Seimą, krašto ir žmo
nių apiplėšimas ir, pagaliau, 
baisios 1941 m. birželio mėne
sio savaitės įvykiai — Petra
šiūnų, Rainių Miškelio, Panevė
žio skerdynės ir masiniai lietu
vių vežimai į Sibirą. 1941 m. 
birželio mėn. sukilimas trumpam 
laikui atstato Lietuvos nepri
klausomybę, tačiau ją greitai 
sutrypė žiauri hitlerinės Vokie
tijos okupacija. Ją pakeitusioj i 
antroji Sovietų invazija privertė 
didelį lietuvių skaičių apleisti 
savo kraštą ir jieškoti laikinės 
pastogės laisvajame pasaulyje.

Šiemet minime 35-ją Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybės Pa
skelbimo sukaktį. Jūs, mielieji, 
priešo sukaustytoje Tėvynėje 
minite ją tik savo širdyse, tik 
,sąyo galvose, o mes laisvėje 
esantieji — iškilmingai ir vie
šai. Visiems mums yra lygiai 
brangus istoriškasis Vasario 
16-tos Dienos aktas. Tuo aktu 
buvo vainikuota keletos lietuvių 
kartų pastangos nusikratyti ru
sų okupacija ir atstatyti savą
ją Lietuvos valstybę. Tą aktą 
brandino 18-jo šimtmečio pabai
gos kovos su įsiveržusiais ca-

Maj. tVilliam C. Chose, Jungt. Valstybių karo misijos Formozoj 
vadas tikriha vieną iš atstumo matavimo aparatų, neseniai at
siųstų su priešlėktuviniais pabūklais Kinijos nacionalistams. Ta 
misija, atrodo, turi plačius įgaliojimus, kad Kinijos nacionalistai 

būtų gerai pasiruošę.

rienės Katrės pulkais, 1831 ir 
1863 metų sukilimai, "Aušra”, 
"Varpas” ir "Tėvynės Sargas”, 
revoliucinis 1905 metų sąjūdis 
ir Didysis Vilniaus Seimas, pa
galiau sutartinė visų lietuvių, 
tiek pačioj Lietuvoj, tiek Rusi
joj, tiek Amerikoj veikla. Lietu
va tapo laisva ir nepriklausoma. 
Pradžioje tik ant rašto, vėliau 
"per aukas 
tikrovėje.

Dabarties 
16-ji Diena 
džiaugsmo
šventė, kiek proga suvesti vie
niems ir antriems mūsų atliktų 
ir pasiaukojimo Lietuvai balan
są, pažvelgti giliau į mūsų są
žinę prisiimti naujus įsiparei
gojimus ir brandinti naują ryž
tą.

Mes sekame jūsų išgyveni
mus, jus suprantame, jumis di
džiuojamės. Norime, kad jūs iš- 
tvertumėt. žinau, mano žodžiai 
neras atgarsio širdyse tų mūsų 
buvusiųjų brolių ir seserų, kurie 
patys save pastatė Už 'mūsų 
Tautos ribų ir laisva valia tar
nauja svetimiesiems ir kenkia 
savai Tautai.

Kalbėdamas Lietuvos Laisvės 
Komiteto, kuris yra susikūręs 
New Yorke, vardu ir minėdamas 
laisvėje gyvenančiuosius, tariu 
jums: visi Lietuvos laisvinimo 
veiksniai — diplomatai, Vyriau-

sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, darniai dirbdami, esa
me nemaža atsiekę Lietuvos 
•laisvinimo byloje ir gerokai ją 
pastūmėję. Mes rūpinamės ne 
tik tuo,, kad Lietuva ir vėl būtų 
laisva ir nepriklausoma, bet kad 
ji apjungtų visas lietuvių gyve
namas ir lietuvių tautai tarpti 
reikalingas žemes rytuose, pie
tuose ir vakaruose ir kad gyva 
išliktų lietuvių tauta, taip pat 
ir toji jos dalis, kuri yra šioje 
Geležinės Uždangos pusėje. 
Abiem klausimais __ Lietuvos
valstybės išlaisvinimo ir mūsų 
tautos išlaikymo — esame geros 
vilties. Tą viltį ir padrąsinimą 
.perteikiu ir jums.

Niekam mūsų, deja, nėra duo' 
ta galia giliau pažvelgti į likimo 
knygas ,kad sužinotume, ką tik
rai lemia mums šie jubiliejiniai 
metai. Vieną tačiau galiu drą
siai teigti: laisvojo pasaulio po
litika yra aiškiai pasukusi į So
vietų pavergtųjų valstybių iš
laisvinimą, nusileidimo ir patai
kavimo Sovietams gadynė yra 
baigta, šie metai priartins tą 
visų mūsų taip nekantriai ir 
karštai laukiamą valandą, kai 
laisvi ir laimingi vėl visi drauge 
Vasario 16-ją švęsime nepriklau
somoj ir apjungtoj Lietuvoj ir 
kai Gedimino kalne ir vėl išdi
džiai suplevėsuos trispalvė Lie
tuvos vėliava.

Kaip atrodo prekyba su Raud. 
Kinija?

Iš Londono pranešama, kad 
beveik visos britų prekybos fir
mos linkusios vesti prekybą su 
komunistine Kinija. Pvz. 1952 
m. britai komunistiniam pasau
liui išsiuntė 140 mil. dol. vertės 
strateginės reikšmės gumos 
(tinka lėktuvams) ir kt. prekių. 
Neseniai britų žinioje esanti 
Ceilono sala pasirašė su Kom. 
Kinija sutartį per 5 metus par
duoti 50,000 tonų gumos.

Ar daug parduodama nepado
rios literatūros?

Nemažai. A. Rūmų Washing- 
tone neseniai vesti tyrinėjimai 
parodė, kad vad. kišeninių, po 
25 ar 35 et. parduodamų kny
gučių šiais metais tikimasi par
duoti ligi 250 mil. egz.- Reta -jų 
vertinga savo turiniu ir labai 
dažnai siekia pornografijos ribų 
savo spalvotais viršeliais.

Kiek vaiky serga širdies ligo
mis?

Pagal knygutės "Vaikų šir
dies Ligos” duomenis, šiuo metu 
JAV. vienas iš šimto mokyklinio 
amžiaus vaikų turi, kurią nors 
su- širdies sutrikimais susietą

Parengė V. Al.

Vaizdai iš potvynių paliestos Europos. Viršuje — šeimos palaidoja savo artimuosius ten, kur juos 
nelaimė ištiko. Vėliau jie bus palaidoti bendrose kapinėse., Apačioje — prancūzų kariai valymo 
darbuose. Jie specialiais kabliais traukia prigėrusiifs gyvulius, šioje nelaimėje Olandija skaudžiau

siai nukentėjo. Buvo apsemta 450,000 akru žemės ir žuvo per 2000 žmonių.
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draugiją?

Modernūs portretai, vestuvių, 
‘kilmių, vaikų ir kitos nuo- 
r aukos.

PIX BEVERAGE

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
Europinių žurnalų Ir filmų, 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

ŽYDAI NUDEGĖ NAGUS

Lietuvos žydas (mažas iš * 
Lietuvos atvežtas), žymus sio
nistų vadas ir vienas tos orga- ■ 
nizacijos įkūrėjų, rabinas Dr. 
Silver, šiomis dienomis minėjo , 
savo 35 metų Clevelande rabina. 5 
vimo ir 60 metų savo amžiaus : 
sukaktį. Kaip plačiai pagarsėju- . 
šiam veikėjui, tų sukaktuvių , 
proga, turtingieji žydai sudėjo 
$40,000 ir įsteigė jo vardo sti
pendijų fondą žydams augštes- 
niuosius mokslus eiti.

Rabinas Silver, pagarsėjęs 
Amerikoje oratorius ir visuo
menininkas. kuris savo didingo
je Temple, maldykloje pamaldas 
laiko tik -amerikiečių kalba, pre
zidento Eisenhower'o inaugura
cijos metu buvo pakviestas, 
kaip žymiausias žydų rabinas — 
veikėjas, atkalbėti maldą, gre
ta katalikų ir protestantų dva
siškių. Mat, politinės partijos, 
pataikaudamos visiems pilie
čiams, pakviečia trijų didžiųjų 
tikybų dvasiškius ir savo partijų 
konvencijose, kur renkami pre-| 
zidentiniai kandidatai, maldo
mis pradėti kiekvieną dieną, ir 
tą praktikuoja prezidento inau
guracijoje.

Rabinas Silver, po Eisenho- 
wer’o išrinkimo, tik kelios sa
vaitės prieš šias savo sukaktu
vines iškilmes, skelbė visų žydų 
galvojimą, kad Amerika priva
lo su Sovietų Sąjungą siekti tai
kos, ir kad Eisenhower priva
lėtų stengtis su Stalinu pasima
tyti taikos reikalais. Ir štai, tuoj 
po to, Kremliuje sprogo žydus 
sukrečianti bomba, kad valdan
čioji klika išėjusi prieš žydus 
Rusijoje, sunkiai apkaltindami 
žinomus žydus komunistus dak
tarus.

je gyveną, gerai praktikuoją 
gydytojai...

Amerikiečių aimanos

Amerikos spauda, išgirdus 
apie šią žydų komunistų nelai
mę pradėjo verkšlenti. Verkšle
na ir radijo kalbėtojai, kurie 
tingi plačiau pažiūrėti istorijon. 
Skelbia, esą Stalinas pasimokęs 
iš Hitlerio žydus persekioti, se
ka jo pėdomis .,.

Laukiama, kad pradės tuoj 
kilti balsai ir Kongrese, j ieškant 
žydams užtarimo. Ir be abejo, 
bus reikalaujama didesnio jų 
įleidimo į Ameriką, nes dabar iš 
rytų Vokietijos kasdien atbėga 
į Vakarų Vokietiją daug žydų, 
ten buvusių dideliais pareigū
nais ir komunistų vadais. Pra
dės atsirasti Amerikoje fondai, 
ir po to seks jų gausus plauki
mas į Ameriką, nes ne visi no
rės j Palestiną keliauti, kaip 
buvo nacių persekiojimo laikais: 
tada čia suplaukė Vokietijoje 
buvę komunistai žydai, ir savo 

| uoliu "pasidarbavimu” paliko di
deles žymes. Ar bus įleisti ir 
šie komunistai žydai? O gal 
jiems bus pritaikytas naujas 
imigracijos įstatymas?...

žydų skerdynės pranašauta
Rusijoje jau rūgo neapykan

ta prieš perdaug įsigalėjusius 
žydus, ir buvo tikimasi, vienaip 
ar kitaip, prieš juos nusistaty
mo. Ir Kremlius vakarykščius 
talkininkus pradėjo kaip rei
kiant čiupinėti. Viso pasaulio 
žydai supratę ką tai reiškia, 
pradėjo į visas puses nežmoniš
kai šaukti. Ir per tą šauksmą 
nori tarsi užginčyti, kad jie 
ankščiau, būdami augštai val
džioje, kitų nepersekiojo ir ne
žudė ...

Kremliaus naujos bombos 
sprogimo atgarsiai nuriedėjo ir 
į visas Sovietų pavergtas vals
tybes — Rumuniją, Bulgariją, 
Vengriją, Lenkiją, Čekoslovaki
ją, Rytų Vokietiją, Kiniją, Es
tiją, Latviją ir Lietuvą. ■

To sprogimo pasekmės pasie
kė ir Palestiną, Izraelio valsty
bę, kur pastaruoju metu suva
žiavo nemažai žydų jau iš so
vietų kontroliuojamų kraštų. Ir 
galėjo išvažiuoti tik žydai...

Daugybė naujų Palestinos gy
ventojų žydų turi palikę savo, rikoje, įvairiose nelaimėse, žuvo 
gimines ir draugus Rusijoje. I virš 96,000 žmonių. Vien auto- 
Vienas rabinas gyvenąs Jeruza-! 
Įėję, 74 metų amžiaus KlemesJ 
1943 metais iš Rusijos atvykęs 
į Palestiną, klausydamas per] 
radiją žinias iš Maskvos ir išgir-i 
dęs apie tą Kremliaus dekretą] 
prieš Maskvos žydus daktarus, 
buvo rastas prie radijo negy-j 15,000. Likusi dalis netikėtų 
vas: jo sūnus ir duktė Maskvo- mirčių buvo nuo apdeginau,

! > ! .1
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EISENHOAVER TIK 
VIENAM TERMINUI?

Brocktone nauji vėjai
kranus, už- 
Conneeticut 
gražius pa- 
romantiškas 

vandens

Jei sekmadienį kas tyčia at
suko pilkų debesų 
liedamas senosios 
sostinės Hartfordo 
status, parkus ir
gatves neperstojančiu 
dušu, turėjo nustebti didelėmis 
miniomis šventiškai nusiteiku
sių žmonių, užkimšusių erdvią 
Capitol gatvę.

— Kai Lietuva naudojosi vi
somis laisvo gyvenimo teikia
momis palaimomis, mūsų 16-ios 
Vasario minėjimai nebuvo nei 
ypatingai dideli, nei iškilmingi. 
Dabar mes darome visa, kad šios

vandens nelaimės ir kt.
Nuo Korėjos karo pradžios, 

vien tik automobiliai paėmė 
apie 80,000 gyvybių. Korėjos 
kare per tą laiką žuvo apie 20,- 
000. Automobilių nelaimėse per
nai sužeista net 9,700,000 žmo
nių.

Nuo automobilių pradžios, per 
pastarus 50 metų, šalyje auto
mobilių nelaimėse užmušta jau 
virš 1,000,000 žmonių. Visuose 
Amerikos karuose, nuo respubli
kos įkūrimo, žuvo apie 600,000 
žmonių.

koncertas. Ansambliui

laisvės žodžiui, darbui, 
.” ne vieno akyse ži-

TALIS STUDIO

Prieš nominavimą su Eisen- 
hovveriu turėję artimus pasikal
bėjimus, dabar tvirtina, kad Ei- 
senhoweris sutiko būti preziden
tu tik vieną terminą.

Tomis kalbomis remiantis, sa
koma, ne veltui New Yorko gu
bernatorius Devvey, gerokai jau
nesnis už Eisenhower, padėjęs jį 
išrinkti naudodamas visą savo 
žinioje-turimą politinę mašiną, 
naudojasi įtaka Eisenhoweriui 
skiriant augštus valdininkus. 
Visa tai, sakoma, taikoma De- 
wey naudai; jis galvojąs 1956 
metais dar bandyti kandidatuo
ti į prezidentus, nors dviem 
(1944 ir 1948) atvejais kandi
datavęs nelaimėjo.

Dewey, sakoma, jau ruošiasi 
kovai su Taftų, nors sakoma, 
kad Taftas jau nekandidatuos 
(jis 6 metais jaunesnis už Ei- 
senhover). Bet tie sakymai sa
vo keliu ir gali kartais dar pa
daryti Dewey konkurentu, jeigu 
Eisenhover tikrai atsisakytų to
liau kandidatuoti.

Vieno termino laikotarpy, per 
keturis metus, Eisenhovveris 
mažai ką pajėgs padaryti. Ir 
būtų šaliai ir pasauliui didelis 
nuostolis, jeigu jis, maža ką nu
veikęs, pakabinęs savo portretą 
greta Trumano, nusišypsojęs iš 
Baltųjų Rūmų išeitų ...

1952 METAIS ŽUVO 
ARTI 100,000

Nacionalė Saugumo Taryba 
skelbia, kad 1952 metais Ame-

mobilių užmušta ar užsimušė 
apie 38,000 žmonių (1951 me
tais apie 37,000).

Įvairiose naminėse nelaimėse, 
tiesiog namuose, užsimušė 29,- 
500. Metų bėgyje- dėl įvairių 
priežasčių darbuose žuvo apie

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

Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 Mest 91 St 

Chicago 20, III.

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior. Avė.

Tel. HE 2-0144

kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums.
Bet

rūšių alaus — visoki gaivi
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas)

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

f

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
iugadinti ugnies, kreipkitės . i 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
■no, ko visada reikalauja ap 
iraudos kompanijos pirm, ne 
^u išmoka už

P. J.
716 Society

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521
-

nuostolius.

KERŠIS
for Saving Bld.

Kouho<J(

Clcvclane n
Crust Company

šventės proga ne tik patys sau 
primintumėme lietuvio pareigas, 
bet ir mūsų teisingumo ir lais
vės Lietuvai šaukiančiam balsui 
surastumėm talkininkų ir pa
dėjėjų tarp šio krašto žymių 
žmonių ir jo gyventojų. — šiuos 
žodžius kalbėjo Connecticut val
stybės kongreso atstovas adv. 
Mončiūnas, šventės išvakarėse 
lietuvių mokykloje, susipažini
mui su čiurlioniečiais, surengta
me pobūvyje, o juos patvirtino 
ir net viršijo tikrai vykusiai ir 
iškilmingai surengtas minėji
mas su kaupu lietuviais ir ame- 

' rikiečiais užpildęs trijų tūkstan
čių vietų puošnią Bushnell Me- 
rnorial Auditorium.

Minėjimo metu reikšmingus 
ir Lietuvai labai palankius žo
džius tarė Connecticut valstybės 
vicegubernatorius, valstybės at
stovai J.A.V. kongrese ir senate 
ir kiti. _ ' .

Jau kalbų metu pakilusias 
žiūrovų nuotaikas dar labiau pa
gilino šventiškas Čiurlionio an
samblio
giedant "Laisvės, laisvės mūsų 
kraštui, 
raštui..
bėjo jautri ašara ... Koncerto
pabaigai nuskambėjo tradicinis 
ėiurlioniečių "Namo”, šventa an
samblio daina, priminusi ir hart- 
fordiškiams, kaip ir visiems kur 
tik "Čiurlionis” dainavo, kad 
”vai eisim, eisim, čionai nebū
sim — čia ne mūsų šalelė ...”

Sekmadienio rytą Hartfordo 
lietuvių bažnyčioje buvo pamal
dos už Lietuvos laisvę. Pamaldų 
metu giedojo ansamblio vyrų 
choras. Patriotinį ir šventei pri
taikytą pamokslą pasakė prof. 
kun. St. Yla.

Hartfordo lietuviai, visi bend
rai veikdami, padarė tai, kas ir 
žymiai didesnėm^ liętuvių kolo
nijoms retai tepavyksta. Infor
macinė šio darbo’,'reikšmė mil
žiniška. Hartfordo spauda dėjo 
plačius minėjimo aprašymus su 
kalbų tekstais ir^palankiausiais 
komentarais. Ansambliui va
žiuojant namo, Ijanvuž penkias
dešimt mylių nuo Hartfordo, at
sivijo laikraščio reporteris ir pa
darė pasikalbėjimą su ansamblio 
vadovybe. Iš klausimų aiškiai 
buvo galima jausti jo nustebi
mą lietuviškos akcijos Hartfor
de stiprumu.

Iš Clevelando atvykęs stebė
josi darnia Hartfordo lietuvių 
vienybe, lietuvių parapijos gal
vos prelato Amboto tauriu pa
triotiškumu, gražiomis lietuvių 
įstaigomis ir liko visai nugalėti 
hartfordiskių nuoširdumo. Sve
timiesiems, tur būt, keistai at
rodė atsisveikinant Hartfordo 
stotyje skambančios lietuviškos 
dainos ir jau traukiniui judant 
Clevelando link "Ilgiausių metų 
hartfordiškiams”.

VIENAS MINĖJIMAS

Dideliam visų džiaugsmui šie
met teruošiamas vienas Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas, bendras visų vietos ir apy
linkės lietuvių. Tiesa, jis nėra 
vienalytis, bet tai nekenkia jo 
vieningumui, kuris pareina ne 
tiek nuo rengimo organizacijos, 
kiek nuo rengėjų intencijų ir 
geros valios. Į minėjimo sudėtį 
įeina trys atskiros dalys, kurių 
kiekviena vyksta kitą dieną, bet 
visos tos dalys tarp savęs gra
žiai derinasi,* viena papildo kitą 
ir susilies į vieną visumą, skirtą 
mūsų tautinei šventei ir tautos 
labui, jei tik rengėjai to norės.

Pagal susitarimą ai' be susi
tarimo lietuvių parapijos klebo
nas organizuoja šventės minėji
mą bažnyčioje pamaldomis ir 
pamokslais, o Brocktono Lietu
vių Taryba ruošia specialią ra
dijo programą ir iškilmingą ak- 
tą-koncertą. Tai vykęs pasidali
nimas darbu ar dvi rengėjų gru
pės, atsitiktinai suderinusios sa
vo veiklą vienoje srityje ir ra
dusios kiekviena savo darbo ba
rą, vištiek tatai reiškia šioje 
kolonijoje naujus vėjus, kurių 
jau seniai laukiama.

Kaip buvo iš anksto per pa
mokslus ir biuletenį skelbta, va
sario 15 d. šv. Mišių metu šv. 
Kazimiero bažnyčioje prisimin
ta Lietuva ir pasakyti pamoks
lai, o 2 vai. p. p. įvyko pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Tai pirmoji minėjimo dalis, 
kuri pagal mūsų įsitikinimus ir 
tradicijas užima svarbią vietą 
bendroje minėjimo sudėtyje.

Antrą minėjimo dalį sudaro 
speciali radijo programa, kuri 
bus girdima vasario 21 d. nuo 
1:30 vai. ligi'2:00 vai. p. p. iš 
Brocktono radijo stoties WBET, 
1460 klc. Su radijo stotimi su
sitarė ir programa rūpinasi Ta
ryba, kuri siekia Nepriklauso
mybės šventės proga išeiti į pla
tesnes gyventojų mases su Lie
tuvos byla ir ^paaiškinti bent 
svarbesnius jos bruožus. Tuo 
tikslu ji organizuoja tokias pro
gramas per radiją kiekvienais 
metais du kartus: Vasario 16 d. 
ir liūdnųjų birželio įvykių pro
ga.

Iškilmingas aktas - koncertas 
yra trečioji minėjimo dalis, ku
ri įvyks vasario 22 d. 3 vai. p., p. 
Winthrop mokyklos salėje (478 
N. Main St.). Į šią dalį pakvies
ti ir pažadėjo atvykti kongreso 
narys Wigglesworth ir miesto 
mayoras G. Lucey. čia pagrin
dinę kalbą pasakys Lietuvos

. . ' V

Laisvės Komiteto pirmininkas 
Vacį. Sidzikauskas, o meninę 
dalį atliks aktorė Aleks. Gustai- 
tienė, rašytojas St? Santvaras 
ir muz. J. Gaidelio vadovauja
mas vyrų choras. Tarybos suda
rytoji komisija deda visas pa
stangas, kad programa būtų 
trumpa, įdomi ir įspūdinga.-

Taryba, į kurią įeina visų pa
grindinių organizacijų atstovai, 
paragino visuomenę visoje mi
nėjimo programoje gausiai da
lyvauti. Iš tikrųjų pamaldose 
dalyvavo daug žmonių, kurių 
nemažiau laukiama iškilminga
me akte-koncerte, kuris bus lie
tuvių vieningumo ir ryžtingumo 
išraiška, rodanti naujų vėjų 
kryptį ir įtaką.

KAROLIO ŠULCO 
ATMINIMUI

> -r-i .i.

J.

PADĖKA 
HARTFORDIEČIAMS

Už nuoširdų ir malonų priė
mimą Hartforde (Conn.) mūsų 
koncerto Vasario - 16-sios minė
jimo proga širdingiausią padėką 
hartfordiečiams lietuviams reiš
kia

Čiurlionio Ansamblis

TEISININKŲ 
SUSIRINKIMAS 
NEW YORKE

Metiniam susirinkime New 
Yorko lietuviai teisininkai ap
tarė savo veikimo gaires. Buvo 
paliesta darbai, kuriuos teisinin
kai turėtų atlikti ryšy su Lie
tuvos vadavimo byla ir būsimos 
Lietuvos teismų atstatymu bei 
reikalingų įstatymų paruošimu, 
šiais klausimais skyriaus atsto
vai pareikš savo nuomonę Drau
gijos suvažiavime, Chicagoje.

Susirinkusieji į skyriaus-val- 
j dybą išrinko: Juozą Bražinską'•

NAUJAS ADVOKATAS

Donaldas Muliolis (Mull) P. 
P. Muliolio sūnus, baigė Woke 
Forest N. Caroline, teisės moks
lą ir išlaikė valstybinius egza
minus su teise verstis advoka
tūra. Taip pat yra baigęs Biznio 
Administracijos mokslą Ohio 
universitete, Columbus. .

Donaldas- yra gimęs 1926 m. 
Pradinį mokslą baigė šv. Jurgio 
paramijos mokykloje ir šv. Var
do augštesniojoj mokykloje. Nuo 
1943 m. iki 1947 m. atlikęs ka
rinę tarnybą įstojo į universite
tą, kur baigė augštąjį mokslą.

šiuo laiku adv. Donaldas Mu
liolis, turi savo ofisą savo tėvo 
įstaigoj — 6606 Superior Avė. 
Čia kiekvienas ras malonų pa
tarnavimą teisės reikalais.

Vasario mėn. 22 d. sukanka 
penkeri metai, kai mirė C h a r- 
1 e s Schultz (Karolis 
Šulcas), Lietuvos emigrantas, 
pramonininkas, Clevelando lie
tuvių kolonijos senesniajai kar
tai gerai pažįstamas lietuvių bi
čiulis, didelis geradaris.

Amžinos atminties Karolis 
Šulcas yra gimęs 1892 m. Lietu
voje, Suvalkijoje, Kalvarijos 
vaisė., Miklaušiukų kaime, evan- 
gelikų-luteronų šeimoje. Ameri
kon atvyko 1910 m. čia įsteigė 
ir išugdė nemažą fabriką ”The 
U.S. Steel Wire Spring Compa- 
ny” vardu, dabar veikiantį 7800 
Finney Avė. (prie E. 78th St.), 
Clevelande, vadovaujamą buvu
sio jo bendradarbio Oskafo C. 
Barkebine (1927 m. iš Lietuvos) 
kaip prezidento ir įteisinto su

maus Edvardo G. Šulco kaip vi
ceprezidento. Tame fabriką, kaip 
seniau, taip ir dabar dirba daug 
lietuvių.

Velionis Karolis Šulcas paliko 
Lietuvoje brolį, Lenkijoj vieną 
seserį, Clevelande tris seseris, 
našlę Oną Šukienę, gimusią 
Markauskaitę, dabar Karnėnie- 
nę, sūnų, marčią ir porą anūkų.

Velionio K. Šulco kapas ran
dasi Kriollvvood Cenientery, prie 
91 kelio.

— pirmininku, Vytautą Vaitie
kūną — vicepirmininku, Dr. 
Bronių Nemicką — sekreto
rium, Antaną Sodaitį — iždinin
ku ir Petrą Mihkūną — nariu.

Amerikos Lietuvių Taryboj 
New Yorko teisininkų skyrių 
atstovauti pavesta Dr. Vytautui 
Dambravai ir Dr. Eugenijui 
Noakūi.

Šią draugiją New Yorke su
daro tik naujieji teisininkai 
ateiviai. Iš seniau čią gyvenan
tieji lietuviai teisininkai į orga
nizacini gyvenimą nėra įsijungę. 
Sekmingesniam darbui, visų tei
sininkų dalyvavimas savo orga
nizacinėj veikloj yrą ne tik pa
geidaujamas, bet ir labai reika
lingas.

Geniausias ir gražiausiai ilius 
duotas lietuviškos minties žūt 

nalas.

MARGUTIS
įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755“ So. Westem Ava 
Chicago 36. IU.

Oėe TU U P TIM E ĮNHOLLAN DCREATER CLEVELĄND^^l
HOMEand FLOWER ShoUT
Acrei of blooming folipt • Hooie» full of ideas

...On. of whlch I. Tho Notlonol Hom. Buitd.r.
*Trad« S«cr«t»* Hou»«.

THE GREEN THUMB COURT • A HEW PRODUCTS FAIR

b .... • p- -

Ad“m°UOT75* SAltVcKETS 50 M.rollM
■t florl.ll, Clvlc Oroanltotlon. ond Burrow.Br...

Burrow.Br
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IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS

Į GERESNĘ ATEITĮ

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS

NAUJI CLEVELANDIEČIAI

PARDUODAMI NAMAI

PADĖKA

ATVYKSTA OPERA

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

JEV/ELER

SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

MAGDUT5 IR ALEKS.ANDRĄ LIUTKUS,

susilaukusius dukters Kristinos-Magdalenos,

MARYTĘ IR KAZIMIERĄ MARCINKEVIČIUS,

susilaukusius sūnaus Egidijaus-Kazimiero, širdingai

sveikina
£iurlicnia Ansamblis

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

PER BALFo RINKLIAVĄ 
CLEVELANDE AUKOJO

TREMTINIŲ DR-JOS NARIŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie- 
Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurąnce Corp 
$10.000.

VAKARAS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS NAUDAI

ADV. JULIAUS SMETONOS 
PRIĖMIMO VALANDOS

Pirkit pas savuosius

Superior ir East 94 St. labai 
geras dviejų šeimynų namas. 5 
ir 5 kambariai. 3 kambariai 3 
augs te;LANKĖSI L. GRINIUS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais ii

BUBULIS IR DUNDULIS 
CLEVELANDE

Dviems vyrams ar šeimai be 
vaikų išnomuojamas kambarys.

Teief.: LI 1-4127.

Studentų Sąjungos Centro 
Valdybos vicepirmininkas ' lan
kėsi Clevelande ir tarėsi studen
tų šalpos ir bendrosios veiklos 
klausimais.

100 DOL. AUKA 
LITUANISTINEI MOKYKLAI

Labai gražus, puikiam stovy 
vienos šeimos East 84 St. Gaso 
šildymas. Įrengtas trečias augš- 
tas.

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd.

PARDUODAMAS GERAS 
CKIS

M. Mikšiai, A. P. Makarskai, Kun. 
Z. A. Spurgis, J. Žilinskas, J. Kriš- 
A.: talaitis, K. Lindešis, M. Venclo- 
A. vas, P. Jurgaitis, D. Antulytė, 
P. T. Butkus, V. Kavaliauskas, F.

K. Vyšniauskas, A. Friend, č. 
Šatkauskas, Dr. S. A. Tamošai-

Vaidinimas įvyks Public Au
ditorium Little' Theatre salėje. 
St. Clair ir East 6 gatvių kam
pas (važiuoti bet kuriuo autobu
su iki East 6 gatvės). Vaidinimo 
pradžia 7:30 vai. Bilietai po 1 
dol., 1.50 dol. ir 2.00 dol. iš ank
sto parduodami Dirvos Redak
cijoje ir Spaudos kioske, o vai
dinimo dieną nuo 6:30 vai. te
atro kasoje.

CIevelando lįtuanistinės mo
kyklos tėvų komitetas, telkda- 
damas lėšas mokyklai išlaikyti, 
balandžio 25 d. Lietuvių salėje 
rengia vakarą su įdomia menine 
programa ir turtinga loterija.

Kur tik karas, ten į pagalbą ateina Raudonasis Kryžius. O karas eina, daug naujų pabėgėlių ir 
vargšų. Aukok.im rūbus vargšams, aukekim kraują sužeistiems kariams.

buvo mininia praėjusį sekmadie
nį. Abiejose lietuvių parapijų 
bažnyčiose buvo atlaikytas pa
maldos ir pasakyti pamokslai.

I minėjimą salėje Busirinko 
per 500 clevelandiečių. Išklausė 
Laisvės Komiteto pirmininko 
Vaclovo Sidzikausko pranešimo, 
priėmė rezoliucijas ir laisvės rei
kalams suaukojo arti 2000 do
lerių. Solistė Krištolaitytė pa
dainavo, o pianistė Birutė Sme
tonienė paskambino.

TEISININKŲ VALDYBA

Clevelande, vasario 8 d. susi
rinkime išrinktieji pasiskirstė 
pareigomis: A. Gailiušis — sky
riaus pirmininkas, F. Mackus^— 
sekr. ir J. Krygeris — iždin. 
Pirmininko adr. — 1249 E. 82 
St., sekr. — 1339 E. 63 St. Tel. 
EX 1-7569.

viengungiui. Galima susitarti ir 
dėl maisto.

Kreiptis: 1114 E. 95 St. 
Telef.: G A 1-4919.

CIevelando miesto biblioteka 
nemokamai duos įvairios muzi
kos koncertą didžiojoj salėj, 
penktadienio vakare 8 vai., va
sario 27. Gerai žinomas. Euro
pos pianistas Charles De Har- 
rack, mėgiamas visoj Europoj ir 
koncertavęs Jugoslavijos buvu
siam karaliui Aleksandrui, pa
sirodys savo talentu. Taip pat 
bus išpildytas ir garsiosios ba
lerinos Onos Pavjovos vienaą 
kūrinys.

šaukiamas kovo 1 d. (sekmildiė- 
nį) 11 vai. 30 min. Lietuvių sa
lėje. Be kitų reikalų susirinki
mas spręs tolimesnį draugijos 
gyvavimą. Valdyba prašo drau
gijos narius sumokėti nario mo
kestį už praėjusius metus. (Dir
voje, spaudos kioske arba susi
rinkimo metu salėje).

• Mūsų skaitytojų M. ir K. Mar
cinkevičių šeima susilaukė sū
naus Egidijaus-Kazimiero, o M. 
ir A. Liutkų šeima dukters Kris- 
tinos-Magdalenos.

tis, J. Virbickas, J. Brazauskas,. 
X-sas, S. Kudokas, B. Snarskits, 
G. Kazlauskas, J. Kliauga, S. 
Sietyla, V. Amšėjus, J. Marcifjf- 
kevičius, J. Balbatas, J. J. Zori- 
kiai, S. Pabrinkis, F. I. Navickai.

(Bus daugiau) .*

CIevelando Ateities klubas 
šiomis dienomis paaukojo 100:00 
dol. CIevelando lituanistinės mo
kyklos reikalams. Tėvų Komi
tetas už šią reikšmingą auką 
dėkoja tikėdamasis, kad ir kitos 
organizacijos paseks tuo pavyz
džiu.

S. Laniauskai, Vinc. Degutis, 
Prikockienė, Vikt. Degutis, 
Jankus, V. L. Brizgiai, M. 
Smelstoriai, J. Kazlauskas, 
Strimaitis, J. Dunduras, 
Alekna, A, Lakačauskas, J. San- 
dargas, J. Kedys,. J. Žilys, P. 
čyvas, P. Kliorys, E. Petkevi
čius, P. Zigmantas, Z. Pivariū- 
■nas, O. G. Mikelich, I. A. Jonai
čiai, M. Bamiškaitė, Mariūnai, 
J. Kalvaitis, J. K. šlapeliai, V. 
Minkūnas, K. Cicienas, J. Ka
zickas, S. Lazdinis, N. Ropius, ■ 
G. Vodapalas, E. įlenda, J.] 
Aleksa, V. Bačiulis, P. Jurgai-' 
tis, V. Sutkus, E. A. Garkaus- 
kai, J. Kundrotas, V. Braziulis,' 
A. Nasvytis, J. Jasinevičius, K. I 
Juknys, V. Verbyla, S. Brastai-! 
ka, V. Petruškevičius, J. Urbšai-I 
tis, Bajoraičių šeima, A. Rukšė
nas, P. Didgear, B. Bacevičienė, I 
G. Arbuckas, D. Jankauskas, V. 
Morkūnienė, J. Rastenis, V. Mic
kūnus, A. šumakaris. šikšnių 
šeima, D. E. Jakulis ir sūnus, I.į 
Dapkienė, O. Krinickas,. čiurlio-j 
nis, J. Rinkevičius, V. Rinkevi- ’ 
čius, A. Kasperavičius, R. Apa
navičius, J. Petrauskas, E. P.

Mažas ūkis. Mažiau darbo, bet 
geresnis pelnas. 22 akrų prie 
svarbaus plento. 8 kambarių 
modernūs namas, 2 kambarių 
namelis pakelėj, vištidė, įrankių 
sandėlys. žemė yra puiki daržui. 
35 minutės autobusu į miesto 
centrą. Visi pastatai geram sto- 
vyj. $19.500.00. Pusę grynais 
pinigais. Eastern Realty, 3'4 
mylios nuo Tvinsbtirgo, prie 14 
kelio. Mes turim parduoti daug 
kitų ūkių.

Šaukti: EN 1-0937.

IŠSIKĖLĖ Į N. J.

Evelyna Yčaitė-Lesman ir i » 
vyras iš CIevelando išsikėlė ) 
N. J. valstybę. Inž. Lesman ten 
vadovaus vienai plieno įmonei.

Po $6.00 — Barzdukų šeima, 
V. šniolis, A. A. Orintai, V. A. 
Miknevičiai, E. Skrebulytė.

Po'$5.00 — A. J. Augustina- 
vičiai, V. Matulionis, K. K. Pa
lubinskai, E. P. Stempužiai, J. 
Kaklauskas, K. Augulis, J. E. 
Janulevičiai, K. Sniečkuvienė, A. 
bamušis, J. J. Daugėlai, A. Ku
nevičius, J. Kunevičius, V. A. 
Tamulioniai, K. Žilinskas, A. 
Masilionis, A. Telyčėnas, L. Un- 
guraitienė, Ig. Malinauskas, J. 
Leimonas, V. Valys, O. Karpie- 
taė, I. J. Šamas, A. V. Beno- 
kraitis, J. J. SaJasevičiai, J. 
Merkys, Dr. H. J: Williams, P. 
O. Skardžiai, S. Žarnai ienė, V. 
Jablonskis, V. Domaševičius, D. 
Jokūbaitis, P. Gruodis, P. Bal
čiūnas, K. A. Atkočaitis, J. Sku- 
žinskas, P. Židonis, P. Ambra- 
zas, K. žygas, S. Ignatavičius, | 
J. Damušis, J. žygas, J. Vaičai
tis, A. Bielskus, J. Abraitis, J. 
Žukauskas, J. Blaškevičius, M. 
Blaškevičius, P. Naugerish, J. 
Juodišius, J. Margevičius, L. Ju
revičius, E. Bakanavičius, J. 
Brazis, J. Titas, K. Matusevi
čius, M. Macijauskaitė, Kun. K. 
Širvaitis, O, K. Sadauskai, V. 
Petukauskas, O. P. Žilinskai, E. 
A. Moziiiauskai, J. žygas, A. 
Baltrukonis, B. Gaidžiūnas, A. 
Iešmantas, O. Narbutaitienė, H. 
Stonis, V. Pašakarnis, P. Liau
koms, V. Klimaitis, P. Drabi- 
šius, E. Varekojis, I. Plechavi
čiūtei Vederienė, P. Rekežius, A. 
Eidukevičius, P. Banionis, F. 
Baranauskas, P. Grigonis, V. 
Palubinskas, J. Mušinskas, M.
J. Palubinskai, A. šemetk, V. 
Gaigalas, K. Pautenius, B. Dau
kantienė, A. J. Kazlauskas MD,
K. Gaižutis, V. Steponavičius, B. 
Auginąs, B. Bružas, P. Stungys, 
V. J. Stuogis, J. Šiaučiūnas, S.

Jūsų doleriai SIEKIA TOLIAU 
su MONCRIEF 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIME SISTEMA

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS

’ Sekmadienį, vasario 22 d-., 
11:30 vai. L. Klubo patalpose 
'(apačioj) šaukiamas Vilniaus 
Krl Lietuvių S-gos, CIevelando 
sk. susirinkimas. Be kitų svar
bių reikalų, susirinkime bus ren
kama s-gos Krašto Valdyba (iš 
Bostono sk. išrinktųjų kandida
tų).

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Lietuvių studentų valdyba 

vasario 22 d., sekmadienį, T1 
vai. 15 min. šaukia Lietuvių sa
lėje susirinkimą. Bus praneši
mai ir naujos valdybos rinkimai.

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763

Vairass r merai rsome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - VVirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Stasiui Ramanauskui, gyv. 
1250 E. 71 St., paaukojusiam 
$10.00 "Čiurlionio” ansambliui 
ir $5.00 Diepholzo gimnazijai 
paremti, širdingą padėką reiškia

"Čiurlionio” Ansamblio valdy. 
ba ir Diepholzo gimnazijai remti 
ansamblio rėmėjų kuopelė.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
CLEVELANDE

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoMai ir balsamuotojai

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežinį.

geram orkestrui

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DFRBS PAINTJNG CO.
WM. DEBESIS

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

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

s . pasirinkimas.
g . 7007 Superior Avė. Greta Eželiu Theatre
Š Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

Amžini nerūdijančio plieno 
virimo puodai gaunami pas 
Vytautą Pašakarni, 1219 
E. 61 St., Cleveland, Ohio. 

Tel. EN 1-7770.
Pilnas komplektas $69,95. 
Čia pat galima užsisakyti 
vienintelį pasaulyje dulkių 
Siurblį — Sanitatorių su 
patentuotu ne tik dulkes, 
bet ir bakterijas sulaikan
čiu maišeliu. Su visais prie
dais $94.50 arba' po 7.00 
dolerius mėnesiui išsimokė

tinai..
Nemokamas demonstravi

mas. •
Priimami užsakymai.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. .

1712 Superior Avė. HE.1-2198

Cleveland, Ohio

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus CIevelando 

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

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

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Chicagos Lietuvių Teatras 
1953 m. kovo mėn. 7 d. (šešta
dienį) atvyks į Clevelandą ir 
vaidins trijų veiksmų linksmą 
nutikimą iš lietuviško kaimo 
gyvenimo "BUBULIS IR DUN
DULIS”. Veikalą režisuoja pats 
autorius A. Rūkas.

STUDENTŲ PADĖKA

CIevelando Studentų Skyriaus 
Valdyba dėkoja dalyvavusiems 
vakaro programoje, rašytojui J. 
Gliaudai, solistei N. Aukštuolie- 
nei, akomponiatorei Brazaitienei 
ir trio paruošėjui Bielskui. Ačiū 
bufeto šeimininkėms: Dabulevi- 
čienei, Bridžiuvienei, Staškūnie- 
nei ir baro šeimininkui V. ša- 
matauskui. Taip pat rengimo 
komisijai akt. P. Maželiui ir vi
siems kitiems, kurie prisidėjo 
aukomis loterijai, barui arba 
bendrai bet kuo padėjo šį vaka
rą rengiant. Dėkojame laikraš
čiams "Dirvai”, "Draugui” ir 
Radio valandėlei už visus vaka
ro skelbimus.

Nuoširdus ačiū visiems daly
vavusiems vakare ir tuo parė- 
musiems studijuojantį lietuvių 
jaunimą.

Kad sulauktume geresnės ateities — turime patys 
laiku pasirūpinti. Turime kelti ir svarstyti gerus sumany
mus ir juos įgyvendinti. U kelias į jų įgyvendinimą veda 
per taupumą.

Taupymas yra tikras kelias į geresnę ateitį!

P J KEJRSIS
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

ėtės f mare gai-.na pigia kuiną. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 
■iimie Hia’riiuiloa-insuranre reikaluose.

Sutai-aii paskolas pirmo margučio. Patarnavimas ir išpildymu 
■.•-rantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Po $8.00 — B. Graužinis.
. Po $7.00 — V. Ramanauskas,

Po $6.50 — F. Sajikevičius, 
M. Mickevičius.

Italų, prancūzų, vokiečių, ru
sų ir ahstrų kompozitorių kūri
niai — operos sudaro 28 CIeve
lando sezoną. Aštuonios operos 
yra: "Rigoletto” balandžio 13, 
”La Gioconda” balandžio 14, 
"Carmen” balandžio 15, "Boris 
Godunov” balandžio 16, > "Tos- 
ca” balandžio 17 po pietų, ”La 
Forza Dėl Destino” balandžio 17 
naktį, "Der Rosenkavalier”. ba
landžio 18 po pietų ir "Don Gio- 
vanni” balandžio 18 vakare. 
Garsioji Metropolitan balerina 
Janet Collins pasirodys ketu
riuose seansuose. Bilietai nuo 
$1.20 iki $8.50, gaunami Union 
Banko prieškambaryje nuo kovo 
23, arba užsakomi nuo dabar.
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5. TAUTINĖ LIETUVIŲ 
ŠALPOS ORGANIZACIJA

antisemitizmas 
nebe naujiena. 
Ir apie Krem- 
įtikti arabams

O

t

"Naujienų”

vargu išdrįstume pasakyti, jog 
negaliu aukoti keletos doleriu 
tėvynės aukuran. Pagerbkime ir 
atminkime žuvusius inteligen
tus.

or- I ne- 
in-
pa-

. Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Supcrior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto tel^onas: GArfield 1-7406). -

Tautines Sąjungos seimui besiruošiant
4. STIPENDIJŲ FONDO 

ĮKŪRIMAS
(Tęsinys iš pereito numerio) , 

Mes vis dar nenustojame vil-> , 
ties ir. likime,, jog anksčiau ar t 
vėliau pasaulyje bus atstatyta 
reliatyvioji teisė ir teisingumas. 
O tokio vyksmo eigoje Maskvos 
pavergtos tautos, kartu ir mūsų 
tėvynė, vėl atgaus laisvę ir iš
varytieji iš savo tėvų žemės, iš 
savų šventyklų, mokslo židinių, 
susirinks, kaip ir žydų tauta, < 
kad po 2000 metu pradėjo rink
tis j savo tėvynę. Tokio tikėji
mo akivaizdoje mes, tremtiniai, 
norėdami prisidėti prie Lietuvos 
laisvės kovų ir krašto atstatymo 
turime rūpintis paruošimu iš
mokslintų tautiečių, kurie, atė
jus laisvės metui, stos krašto 
reikalų tvarkyti. Okupantams 
pasitraukus, bus sunaikintas vi
sas ūkinis ir dvasinis gyveni
mas, net ir pats žmogus, visai 
nekalbant apie šviesuomenės iš
žudymą.

Jei krašto okupacija užsitęstų 
ilgiau negu mes galvojame, tai 
tremtyje šviesuomenės dalis ne
besugrįš Lietuvos atstatymo 
darban. Tokiems atvejams turi
me ruoštis, ruošdami jaunimą, 
kuris pradėtą mūsų darbą testų 
tol, kol Lietuva bus laisva. O jei 
mūsų viltys įsikūnys anksčiau, 
tai ir tuo atveju jaunuolių ruo
šimas yra būtinas, nes dabar 
jau pastebime, jog kai kurios 
mokslo srytys apleidžiamos, o 
jos mūsų tėvynei bus reikalin
gos, tiesiog būtinos. Štai dėl šito 
reikalo ir siūlau TS seimui šį 
klausimą pasvarstyti ir realizuo
ti teigiama prasme sudarant 
stipendijų fondą, iš kurio būtų 
duodamos stipendijos tiems 
jaunuoliams, kurie pasiryžtų 
mokytis reikiamoje mokslo ša
koje, nors ji šiuo metu ir atro
dytų ne daug dolerių žadanti, 
bet kuri ateityje būtinai reika
linga atkursimoje laisvoje Lie
tuvoje. šiandien pastebime, jog 
jaunimas nebesidomi žemės ūkio 
mokslu, o juk atkursimoje Lie
tuvoje šios -srities specialistų 
reikės žymiai daugiau, negu ki
tose srityse.

Stipendijų fondo pradžią ir 
šiuo atveju turi sudaryti dina
miškieji TS nariai, įmokėdami 
po vieną dolerį kasmet. Nors 
fondas nebūtų labai svarus, ta
čiau jis parodytų, jog mes, kaip 
toji hydra, esame nenugalima ir 
nemirštanti tauta, o TS savo 
ruožtu išeitų priešakin, kaip jai 
ir tinka rūpintis tėvynės ne- 
mirštamumu. Vėliau prie šio 
fondo galėtų prisidėti paskiri 
mecenatai bei paskiri fondai, su
darydami visos tautos fondą, 
kuris laisvoje Lietuvoje būtų 
paverstas specialios paskirties 
mokslo institutu, šiame insti
tute būtų sukaupta visa toji me
džiaga, liečianti ištremtus iš 
Lietuvos mokslo vvrus-šviesuo- 
menę, ir nukankintus Rusijos 
kalėj iniūose, vergų stovyklose 
ar pačioje Lietuvoje okupacijos 
metu. Šis stipendijų fondas tap
tų martirologijos muziejumi ir 
mokslo rėmimo židiniu, bęi tau
tos gajumo ir jos nemarumo 
simboliu, skelbiančiu pasauliui 
laisvės pergalę.

Prisiminę mūsų brolius, se
seris, tėvus ir vyrus bei. žmonas 
Maskvos vergijoje, ir palyginę 
mūsų čia ištaigingą gyvenimą,

Neminėdamas esamų šalpos 
organizacijų, kurios atliko ir at
lieka naudingą darbą, .pabrėžiu, 
jog TS-ga turėtų įkurti tokią 
šalpos organizaciją, kuri parem
tų kiekvieną lietuvį, nežiūrint 
jo įsitikinimų, bet jei yra nusi-1 
pelnęs, yra lietuvių bendruome^ 
nės narys ir atlieka visus pri
valomas tautai pareigas. Pirmo
je eilėje TS, įkūrus šalpos 
ganizaciją, turės pasirūpinti 
priklausomos Lietuvos karo 
validais, kurie iki šiol buvo 
likti be reikiamos ar be pakan
kamos paramos ir respekto. Di
delė gėda lietuvių bendruomenei, 
ypač tremtiniams, kurie pradėjo 
ištaigingai gyventi ir pamiršo 
tuos, kurie aukojo savo kraują, 
kovodami su priešu, sudarydami 
sąlygas gyventi kitiems. Jų dė
ka kraštas buvo apsaugotas nuo 
okupantų, susidarė sąlygos kraš
to ūkinei ir kultūrinei gerovei 
tarpti. Dėl šių aplinkybių ne 
vienas mūsų tremtinių Lietuvo
je išėjo augštus mokslus, gra
žiai gyveno.

Be karo invalidų yra ir kitų 
tautiečių, kuriems lietuvių ben
druomenė turi padėti, atsidūrus 
ligoje ar senatvėje, nes jie savo 
įnaęą tautai yra atidavę su kau
pu. Kiekvienas tautinės bend
ruomenės narys, atidavęs savo 
auką tautai, turi teisę į tautos 
reikiamą globą ir paramą. Ateis 
laikas, kai reikės ir TS vieną 
kitą narį šelpti.

Ir vėl lėšos pasakys tūlas!. 
Taip! Be lėšų nieko nebus. Bet' geriau, 
juk lėšų atsiras, tik reikia jas 
surinkti. Apytikriai skaičiuo
jant aiškėja, jog tremtiniai bus 
sutaupę jau dešimtis milionų 
dolerių. Tad ar negalime sutelk
ti reikiamos efektyvios sumos 
šalpos reikalams? Aišku, kad 
galima. Reikia tik tikro, ne 
ėgojistinio noro. Net TS nariai 
gali daug, padaryti. Ir tai rei
kia padaryti nedelsiant. Atrodo, 
jog LTS seimas turėtų šį labai 
svarbų klausimą apsvarstyti ir 
teigiamai pasisakius, sudaryti 
komisiją- šiam klausimui 
nėti. Atidėlioti nevalia.

100 dol. Negalintieji atleidžia
mi nuo tos prievolės ir netaiko
mos jokios jiems sankcijos.

3. Įsteigiamas ”Kan. kun. Tu- 
mo-Vaižgianto literatūros-kultū- 
ros fondas”. Kasmet skyriama 
500 dol. premiją. Fondo reika
lams kiekvienas narys moka Vie
ną dol. metams. Premijų įteiki
mo iškilmės kilnojamos kasmet 
ix> atskirus TS skyrius.

4. Įkuriamas stipendijų fon
das. Jo lėšas sudaro S-gos na
riai, mokėdami po vieną dol. 
metams. Stipendijos teikiamos 
tiems jaunuoliams, kurie studi
juos nurodytoje mokslo šakoje 
ir pasižadės įgytas mokslo žinias 
panaudoti laisvoje Lietuvoje.

5. LTS sudaro tautinę šalpos 
organizaciją. Pirmiausia teikia
ma globa N. Lietuvos karo inva
lidams, TS-gos ir paskui kitiems 
lietuvių bendruomenės nariams.

socg;

PAVERGTOJE 
'JĮĮĮĮi TEVYNEJE

NEI’AMIRŠKITE MUSŲ!

Viena grįžusi vokietė pasakė:
”Die Litauer haben uns vom 

Hunger gerettet, wir bleiben 
ihnen immer dankbar”. Ką 
mums lietuviai padarė, joks vo
kietis niekad nepadarytų”.

Kai motina sirgusi, ūkininkas 
rogėmis vežęs ją pas gydytoją 
ir nieko už tai neėmęs, žmonės 
Lietuvoje jas ne šelpdavo, kai 
paprašydavo duonos, bet ir ap
nakvindavo, ir priimdavo ilgiau 
pabūti. Patys žmonės, kartais 
neprašomi, kviesdavo pavalgyti, 
nes matė ir atjautė jų vargą. 
Jos negali suprasti, kodėl ru
sai taip labai lietuvių nekenčia 
ir taip blogai su jais elgiasi. 
Vokiečių atžvilgiu rusai pasku
tiniais metais , ėmė elgtis daug

Kai jos rengėsi išvykti Vokie
tijon, daug žmonių Lietuvoje 
atsisveikindami, prašė: "Papa
sakokite užsienyje, kaip męs 
kenčiame! Pas mus skurdas ir 
badas ir daug žmonių, inteligen
tų ir kunigų, turi gyventi miš
kuose. Nepamirškite mūsų!”

KAS NAUJA KLAIPĖDOJ

nagri-

BAIGIAMOSIOS 
SUTRAUKTINĖS MINTYS

”Mes atmetėme bimbinmkų. 
teoriją, kad Rusijoje "antisemi
tizmo nėra”, ... tenka atmesti 
ir panašią V. Rastenio pažiūrą", 
— paskelbė "Naujienų” apžval
gininkas vasario 11 dieną.

Dar daugiau: "Ne vienas sa
kė,- kad puldami žydus, Krem
liaus valdovai nori įgyti simpa
tijų pas Azijos ir Afrikos ara
bus ... Kitaip kalba apie tai 
"Dirvoje” V. Rastenis”... (šio
se ir kitose ištraukose pabrau
kimai mano padaryti. V. R.).

Kas yra skaitęs mano rašinį 
"Kremlius ir žydai" ("Dirvoje”, 
vasario 5 d.), be abejo,- tokių 
tvirtinimų bus gerokai nuste
bintas. Nes mano .nuomonė bu
vo ne tik panaši į bimbininkų 
bet kaip tik priešinga, būtent, 
kad sovietinis 
yra, ir jis jau 
nes yra seniai, 
liaus intencijas 
aš kalbėjau ne kitaip, o lygiai 
taip pat, kaip ir tas apžvalginin
ko minimas "ne vienas”...

Kodėl tad kaip tik šitokius 
priekaištus daro 
apžvalgininkas ?

Šis klausimas grąžino manė į 
sausio 24 dienos "Naujienų” ap
žvalgą. Ten apžvalgininkas reiš
kia nepasitenkinimą dr. D. Kri
vicko straipsniu, paskelbtu "Lie
tuvos” 2-me numeryje. Dr. Kri
vickas-ten, man regis, objekty
viai ir ne dėl kokio nors ginčo 
nagrinėja genocido konvencijos 
gerąsias ir silpnąsias puses. Ta
čiau "Naujienų” apžvalgininkai 
straipsnį vertina priekaištingai 
ir apžvalgę^ pradžioje atvirai 
pasisako, kodėl jis tai daro. Bū
tent:

"Amerikos Lietuvių Taryba... 
yra dėjusi daug pastangų, kad 
JAV senatas ratifikuotų geno
cido konvenciją ... Todėl yra 
keistoka, ,-kad Ųr. Krivickas 
bando sukelti abejojimų apie 
genocido konvencijos vertę”.

Aišku. Jei ką Amerikos Lie
tuvių Taryba rėmė ar remia, 
tai kaip gi’ galima abejoti to 
dalyko vertingumu!

Bausdamas dr. Krivicką už 
tokią "šventvagystę”, apžvalgi
ninkas ir jam prikergia tokių 
dalykų, kokių jo straipsnyje 
nėra. Pavyzdžiui:

"Vadinasi "Lietuvos” bendra
darbis patikėjo, kad Stalinas 
naikina tautas,, norėdamas už
tikrinti laimę "darbo žmonijai”.

Kad šitoks "patikėjimo” Dr. 
Krivickui prikergimas yra vi
siškai nepamatuotas, matyti iš 
toje pačioje apžvalgoje paduotos 
dr. Krivicko straipsnio ištrau
kos, kuria apžvalgininkas tą 
"patikėjimą” ir remia. Būtent, 
dr. Krivickas sako: ‘

"Asmens vertės paneigimas 
ir jo pavertimas atomine dulke, 
subordinuojant jį tariamai lai
mingai darbo žmonijai, yra šių 
dienų tragizmas ir pirmapradė 
genocido šaknis”.

čia dr< Krivicko pavartotas 
žodis "tariamai” savaime rodo, 
kad tų žodžių autorius visiškai 
nepatikėjo Stalino skelbiamo
mis intencijomis. Tačiau apžval
gininkai to neįžvelgia ir kergia 
dr. Krivickui tokią mintį, kokios 
jo straipsnyje visiškai nėra ...

V. RASTENIS

veidmainybė, tą mes visi gerai 
suprantame. Ir kitas tautas bol-
» M. . . • ___ 1* 

pripažįsta, kad antisemitizmą? 
sovietuose prasidėjęs jau prie 
Ždanovo, kad daug žydų sovie
tuose ir anksčiau nukentėję, bet 
ligi šiol jie tenai niekad nebuvę 
kaltinami kaip žydai. O dabar 
jau esą visai kas kita. Dabar, 
esą, jau viešai ne tik pasakyta, 
kad kaltinamieji yra žydai, bet 
su jais-drauge buvę apkaltinta 
ir visa eilė žydų organizacijų, 
apimančių kone visus pasaulyje 
esančius žydus, tai yra, visą 
tautą. Sausio 26 dienos apžval
goje jis net ir tų organizacijų 
bei žydų sluogsnių sąrašą suda
rė: nacionalistai, buržujai, sio
nistai, bundistai, "Joint" ir Iz
raelio valstybė, čia kaip tik ir 
esanti didžiausia naujiena, pir
mą kartą pasirodžiusi Prahoje.

Argi? čia vertėtų prisiminti 
labai panašų sąrašą, bolševikų 
vartotą Lietuvoje jau prieš 12 
metų, būtent, "žydų tautinės 
kontrrevoliucijos” organizacijų 
sąrašą: sionistai, bundistai, dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vojusių žydų sąjunga, žydų 
kombatantų sąjunga, ”Betar”, 
"El-Al”, revizionistai. (Žr. "Lie
tuvių Archyvas”, I tomas, 25 
pusi.), žydai "buržujai”, nacio
nalistai; tikybininkai ir. trockis- 
tai, žinoma įėjo j atitinkamas 
kategorijas sąrašuose draugė su 
kitomis tautybėmis.

Kuo gi Prahoje apkaltintų žy
dų organizacijų sąrašas skiria- 

. si nuo ano sąrašo. O juk anas 
1940 metais Lietuvoje taip pat 
buvo ne naujas, o atvežtas iš 
Maskvos, kur buvo sudarytas 
daug anksčiau. Ir jis.nebuvo pa 
slaptis: patys laisvojo pasaulio 
žydai jį- labai gerai žinojo. Ži
nojo ir tai, kuo tas sąrašas prak
tiškai kvepia? Kodėl niekas ank
sčiau dėl to nešaukė taip, kaip 
dabar? Kodėl laukė iki Prahoje 
patys bolševikai į tai pirštu pa
rodė? Tas man kaip tik ir ne
aišku, ir tą klausimą aš pajudi
nau'. ..

Panašiai apžvalgininkas tvir
tina ir, kad dr. Krivickas esąs 
sužavėtas advokato Finch nuo
mone apie genocido konvenciją, 
nors iš tikrųjų dr. Krivickas 
nerodo dėl tos nuomonės nei su
sižavėjimo, nei kokių kitokių 
jausmų, o tik parodo ją, kaip 
vieną iš genocido koncijai da
romųjų priekaištų. Panašių prie
kaištų genocido konvencijai iš
tisas sąrašas prieš apie pusant
rų metų buvo nurodytas ir "Dir
voje”, — visiškai jais nesiža
vint, ir juos net atremiant, — 
bet ir tada buvo tokių, kurie 
piktinosi, kaip tai kažkas drįsta 
minėti ką nors tokio, kas gali 
sukelti abejojimo Amerikos Lie
tuvių Tarybos mylimiausios idė
jos vertingumu ...

• *

Šis epizodas su dr. Krivicko 
straipsniu man truputį paaiški
na, kodėl "Naujienų” apžvalgi
ninkas taip be atodairos man 
oponuoja, man irgi prikergda
mas visiškai priešingas mintis, 
negu mano sakytosios ... Mat, 
visai neseniai (sausio 26 d.) tas 
pats apžvalgininkas, polemizuo
damas su R. Mizara iš "Lais
vės”, jau buvo užėmęs poziciją 
sovietinio antisemitizmo klausi
mu, pareikšdamas (kaip ir ”ne 
vienas” kitas kone visoje pasau
lio spaudoje), jog Prahos ir 
Maskvos bylose pasireiškė so
vietinis antisimitizmas, nuo hit
lerinio tesiskiriąs tik frazeolo
gija.

Ir štai dabar, po tokio aiškaus 
pasisakymo, kažkas išdrįsta su
abejoti, ar tikslinga tik Prahos 
ir Maskvos bylose teišvysti an
tisemitizmą. Kažkas ima ir pa
klausia, — o kur gi jūs pirma 
buvot? Kodėl nė pusės tiek ne- 
šaukėt dėl milionų, kiek sušuko
te dėl kelių asmenų?

Toki suabejojimai ar klausi
mai "Naujienų” apžvalgininkui, 
matyt, pasirodė galį, ko gero, 
jo autoritetą sukrėsti... Tad 
reikia tokius samprotavimus 
"sudoroti”! O vienas iš leng-1 
viausių tam būdų — pirštu pa
rodyti, kad štai tas nenaudėlis, Į 
kuris kalba kiek kitaip negu aš, 
juk sako gi "lygiai tą. patį, ką 
ir komunistai”!

žinoma, jei nekomunistas ko- į Los. Priešingai, net po Prahos

* ¥

Anot apžvalgininko, bolševi
kai tik dabar antisemitizmą pa
darė oficialia savo politika, iš
leido ją iš "pogrindžio” ir tuo 
būdu dabar jau įstojo j hitleriz- 
mo kelią.

čia tai jau visiškai ne taip. 
Visų pirma, oficialiai Kremlius 
ir dabar dar neprisipažįsta prie 
antisemitizmo, kaip savo politi-

1. Savaitraščio "Dirvos” pre
numeratą padidinti vienu dole
riu — iki 6 dol. metams. Dirvos 
turinį paįvairinti, pagilinti, pri
traukiant daugiau, pajėgių ben
dradarbių, mokant- nors ir ne
augėtą honorarą.

Jei bus sudarytas pakanka
mas bendradarbių skaičius ir fi
nansiniai ištekliai įgalintų prie 
Dirvos leisti kas 3-4 mėn. spe
cialius kultūros-mokslo priedus 
atskirai ar Dirvos puslapių skai
čių atitinkamai padidinus. Pa
siekus šio laipsnio, galvoti apie 
Dirvos sudažninimo, nenuverti- 
nant jos kokybės. t

- 2. "Viltį” remia kiekvienas
TS-narys išpirkdamas akcijų iki keti valstybės paskolai

Tokia antrašte 1953 m. sausio 
30 d. "Bayreuther Tagblatt” de
da straipsnį, kuriame rašo, kad 
Klaipėdos miestas yra padary
tas sostine naujos srities, kuri 
siekia toli į Žemaitiją. Visą so
vietinę Lietuvą dabar sudaro 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klai
pėdos sritys. Klaipėdoje esą ypa
tingai daug sovietų kariuome
nės. Nemirzatėje (Nimmersat- 
te) įrengta kariuomenės stovyk
la. Neringa paversta didžiuliu 
medžiagos ir karinių reikmenių 
sandėliu, kur net ir kariuomenei 
priklausą asmenys tegali įžengti 
su ypatingais NKVD leidimais.

žvejų padėtis bloga. Klaipė
dos uoste naudojimui tinkamų 
katerių esą 70, iš kurių dalis 
reparacijų1 sąskaitom buvę gau
ta iš Vokietijos.. Nuo kiekvieno 
iš tų kuterių, pagal planą, turi 
būti atiduota 85 tonos žuvies., sios NKVD daliniai. Su užnuga- 
Mėnešinis žvejo uždarbis tesie-] riu Klaipėda turinti labai menką 
kiąs 250-400 rublių, iš kurių susisiekimą;, traukinys iš Klai- 
10% jis turi kas mėnesį išino- pėdos į Kauną ir atgal einąs tik 

, vieną kartą per dieną. Inf.

Dėl blo&o maisto' produktų 
pristatymo ir paskirstymo, iš
bujojusi juodoji rinka, prieš ku
rią ir policija yra bejėgė. Klai
pėdoje policija ir šiaip turinti 
daug darbo, nes ji, kaip jūros 
uostas su nemažu prekybiniu ju
dėjimu, yra lyg koks plyšys į li
kusįjį pasaulį, todėl čia vykstą 
nuolatinės kontrolės. Klaipėdoje 
esą ypatingai daug"jūros ir uos
to policijos, kriminalinės poli
cijos, taip,pat ypatingi baisio-

kiais nors principiniais B klausi-1 
mais ima kalbėti "tą patį, ką ir 
komunistai", tai čia jau yra ar
ba proto susimaišymas, arba 
idėjinis išdavikiškumas. Apkal
tinimas sunkus. Bet gi yra daly
kų, apie kuriuos noroms neno
rams tegalima kalbėti ir su ko
munistais vienodai. Pavyzdžiui, 
lapkričio 5 dienos rytą visi laik
raščiai — nekomunistiniai ir ko
munistiniai _ rašė, kad išrink
tas Esenhovveris, o ne Steven- 
sonas... O demokratų laikraš
čiai (taip pat ir "Naujienos”), 
pranešė tą žinią vargu ar su di
desniu pasitenkinimu, kaip ir 
komunistų laikraščiai... Argi 
dėl to visa spauda pasidarė ko
munistiška?

Panašiai galėtų būti ir su 
Prahos bylos vertinimu. Bet 
šiuo atveju vadinamųjų bimbi- 
ninkų ir mario nuomonės kaip 
tik priešingos: jie sako, kad pas 
.komunistus iš viso nėra antise
mitizmo, ‘taigi nėra. ir Prahos 
byloj, o aš — kad jis tenai 
seniai yra, ir Praha nėra sen
sacija. ■ žinoma', nei viena iš tų 
nuomonių nesutampa su nuomo
ne, kuri tik Prahoje pirmą kar
tą • teišvydo sovietinį antisemi
tizmą.- "Naujienų” apžvalginin
kas irgi, atrodo, taip pritrenk
tas dabar kilusio triukšmo, kad 
nebeįžiūrėjo skirtumo net tarp 
dviejų kraštutiniškai skirtingų 
nuomonių...

f •_
.Beje, apžvalgininkas, betei- 

sindamas šį vėlyvą "pabudimą”

bylos oficialiai graso sunkiomis 
bausmėmis tiems, kurie drįstų 
ką persekioti dėl jo žydiškos 
kilmės ... Kad tai akyplėšiška

ševikai naikina "ne kaip tautas", 
o'kaip "kontrrevoliucines poli- 
tinęs grupes” (ko kaip tik nėra 
įtraukta į genocido konvęncijdj 
numatytų nusikaltimų sąra, 
šą...). Nei kitų tautų, nei žydų 
naikinimas nebuvo ir dabar nėr 
pasidarė oficiali Kremliaus po
litika, bet tai buvo ir yra fak. 
tiškoji jo politika! Ir taip yra 
jau nuo priešhitlerinįų laikų. Į 
hitlerizmo kelią bolševizmas ne
įstojo ir negalėjo įstoti, jis jau 
anksčiau už Hitlerį pradėjo eiti 
daug bjauresniu keliu! Kaip tik 
Hitleris, pirmųjų karo laimėji-' 
mų apsvaigintas, kaikurių tau
tų naikinimo srityje įstojo l 
stalininkų pramintą kelią, bū- 
bent, oficialiai, kaip ir Stalinas 
tas tautas net neva "glostė", o 
faktiškai jas palaipsniui ėmė 
naikinti, ne skelbdamas (kaip ir 
Stalinas), kad naikina tautas, o 
aiškindamas, kad šalina tik 
''naujosios Europos priešus” 
(kaip Stalinas "revoliucijos prie
šus"). . ; . ‘y"

Tik žydų atžvilgiu Hitleris 
Stalino nesekė, čia jau jo ofi
ciali ir nieku nemaskuojama po
litika buvo — visus žydus "iš
jungti iš visuomenes”, visai ne
atsižvelgiant nei jų nusistaty
mų, nei laikysenos. Stalinas 
gudresnis. Jis šios Hitlerio ofi
cialios politikos nepadarė ir, 
greičiausiai, niekad nedarys sa
vo oficialia politika. Net ir fak
tiškai jis jos griežtai nesilaiko. 
Jei laikytųsi, tai turėtų būti lik
viduotas ir uošvis Kaganovičius, 
ir Lietuvoje "Tiesos” redakto-. 
rius G. Zimanas ir visi kiti. Ne, 
Stalinas ir žydams, kaip ir ki
toms tautoms, taiko... "selek
cijos” metodą, kurį, aišku, prak
tikoje juk visada gi galima iš
plėsti iki kokių tik nori ribų, o 
oficialiai vis dar pasilieka ply
šelis bent formaliai atsikirsti 

i prieš kaltinifhus, paremtus, sa- 
: kysim, net ir tokia paties Krem- 

liaus’pasirašytąja genocido kon
vencija .,. Naivius žmones toki 
atsikirtimai ligi šiol įtikindavo. 
Ir dabar dar ne vieną įtikina.

* *
Kad žydai sovietuose fiziškai 

yra anksčiau jau nukentėję 
tūkstančius kartų daugiau, nei 

i dabar Prahoje, kad jų ypač kūl-
• tūrinės institucijos sovietuose 

jau seniai buvo išnaikintos la
biau, nei daugelio kitų tautybių,

t Vakaruose buvo žinoma ne nuo 
s šios dienos. Bet net patys žydai
• ligi šiol to perdaug negarsino, 
i Dėl to man ir kilo klausimas — 
i kodėl ? O kad buvo dėl ko piktin- 
I tis labiau, negu dėl Prahos ko- 
i munistų — pasistengsiu arti- 
i miausiu laiku parodyti.

Abraham Lincolno 144 gimimo dienos sukakčiai skulptorius Avard 
Fairbanks baigė šio civilinio karo prezidento statulą. Si statula 
bus išlieta iš bronzos. Ji bus pastatyta prieš Lincolno kaimą,

k r «Salem Park, III.


