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— PRIIMTOS REZOLIUCIJOS
t

Trečias Tautinės Sąjungos 
seimas įvyko Philadelphijoje, 
kovo mėn. 14-15 dienomis. Sei
me' buvo per 50 delegatų suva- 
žiavitne turėjusių sprendžiamą 
balsą. Be to, dalyvavo kelios 
dešimtys svečių, daugiausia 
bendraminčių iš Philadelphijos, 
New Yorko, Baltimorės ir kitų 
vietovių.

| pirmojo Tautinės Sąjungos 
pirmininko ir įtakingo respub
likonų partijos veikėjo Antano 
Olio iškilmingą pagerbimą at
vyko generalinis konsulas Bud
rys, Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas, 
BALF pirmininko pareigas ei
nanti Alena Devenienė, SLA se
kretorius Dr. Vinikas, daug vei
kėjų iš New Yorko, Philadelphi
jos ir apylinkių. Amerikos Bal
so atstovas kap. Labanauskas 
seimo įdomesnes vietas įrašė į 
juostas transliacijai į Lįetuvą. 
Lietuviškame A. Olio pagerbime 
dalyvavo per 250 svečių. J. Ba
čiūnas tam įvykiui atžymėti iš
leido net specialų leidinį. Solis
tė Jonuškaitė ir pianistas Mro- 
zinskas atliko muzikinę progra
mą.

Specialią seimo dalį sudarė 
bendra seimo dalyvių ir per 300 
svečių bendra vakarienė, skirta 
A. Oliui pagerbti. J ją atvyko ei
lė žymių respublikonų partijos 
pareigūnų ir Pennsylvania' vals
tybės gubernatorius Fine. Va
karienės metu pasakytos kli
bos buvo šauni demonstracija 
dėl Lietuvos laisvės prikėlimo.

Šiam trečiajam Tautinės Są
jungos seimui, prie kurio dar 
grįšime kituose Dirvos nume
riuose, vykusiai vadovavo, Są
jungos pirmininko, Dr. M. -. J. 
Colney pakviestas ir suvažiavi
mo patvirtintas • prezidiumas:

V. Abraitis (New York) — 
pirmininkas, Dr. Biežis (Chica- 
go) ir B. Vyįiaudas (Elizabeth) 
vicepirmininkai ir V. Rastenis 
(New York) sekretorius. Geras 
prezidiumo tvarkymasis labai 
greitino Sąjungos reikalų platų 
svarstymą.

Seimo mandatų komisiją su
darė: Bagdonavičius (Philadel- 
phia), Dr. Rudokas (Chicago) 
ir Vileniškis (Boston).

Rezoliucijų komisiją, kuriai 
buvo pavesta reziumuoti visus 
seime iškeltus nutarimus ir pa
geidavimus, sudarė: A. Olis 
(Chicago), B. Nemickas (New 
York) ir B. Kalvaitis (Boston).

šiame seime buvo priimti Są
jungos įstatų pakeitimai ir už
pildytos tos spragos, kurias bu
vo sudarę praktinės veiklos rei
kalavimai. įstatų pakeitimo ko
misijoje buvo; Rastenis, Lin
kus, Gaidžiūnas, Karaša ir La
pinskas.

Seime apie ALT veiklą pra
nešimą padarė adv. A. Olis — 
ALT vicepirmininkas. Apie 
BALF — A. S. Trečiokas. Apie 
Vilties veiklą — B. Gaidžiūnas. 
Suvažiavimo dalyvių buvo pasi
sakyta dėl Sąjungos ir skyrių 
veiklos, nagrinėta Lietuvos lais
vinimo. šalpos, spaudos ir kiti 
reikalai. Tais reikalais padaryti 
nutarimai ir jie įtraukti j rezo
liucijas.

Seimui baigiantis buvo išrink
ta nauja Sąjungos vadovybė: 
Valdyba, Kontrolės Komisija ir 
Taryba. Valdybą šiais metais 
panoro turėti Chicaga. Valdybos 
pirmininku išrinktas adv. A. 
Lapinskas. Valdybos nariais: 
Dr. S. Biežis, P. Linkus, Dr. 
Bartkus ir T. Blinstrubas.

Kontrolės komisija išrinkta 
iš Detroito. į ją įėjo: M. Sims,

Dr. Gurskytė ir V. Pauža.
Sąjungos Tarybon išrinkta:

A. Olis, J. Bačiūnas, K. Karpius,
B. Gaidžiūnas, A. S. Trečiokas, 
V. Rastenis, V. Abraitis, J. Kas- 
mauskas, Dr. Kalvaitis, Dr. Ne- 
mickas ir Dr. Colney.

Seimo metu Tautinės Sąjun
gos veiklai remti buvo suauko
ta $1416.00. Aukotojų sąrašą 
taip pat paskelbsime vėliau. 
Stambiausias aukotojas buvo J. 
Bačiūnas su ponia, paaukoję 
$350.00. ’ "

Seimui geras darbo sąlygas 
sudarė Philadelphios bendramin
čiai talkininkaujami bankininko 
ir didelio patrioto Cheleden.

REZULIUCIJOS

Sąjungos 
m. kovo 
Philadel- 
opiuosius

Lietuvių Tautinės 
Seimas, įvykęs 1953 
mėn. 14-15 dienomis 
phijoje, apsvarstęs 
klausimus, nutarė:

1) pasiūlyti, kad naujoji Są
jungos Valdyba Seimo vardu pa
sveikintų J. A. V-bių prezidentą 
D. Eisenhoįverį, Valstybės De
partamento Sekretorių John F. 
Dulles ir kovojančią Lietuvą;

2) pritarti A. L. Tarybos ryž
tui stengtis, kad Kongresas at
liktų Lietuvai bolševikų pada
rytųjų klastų tyrinėjimą, ir kad 
io rezultatai būtų populiarina
mi plačioje J. A. V-bių visuo
menėje, naudojantis dabartine

J. A. V-bių vidaus politine padė
tim ;

3) priminti A. L. Tarybos 
Vykd. Komitetui Tarybos visuo
tinio suvažiavimo priimtą nuta
rimą informuoti Tarybos narius 
ir lietuvių visuomenę apie Ta
rybos veiklą;

4) pageidauti, kad, A. L. Ta
rybos Vykd. Komiteto posė
džiuose nedalyvaujant kuriam jo 
nariui, jį galėtų pavaduoti jo 
antrininkas;

5) pageidauti, kad A. L. Ta
rybos Vykd. Komiteto pirminin
kas keistųsi kas metai;

6) pritariant Balfo- veiklai, 
pageidauti, kad jo valdyba ne
darytų svarbesnių sprendimų, 
neatsiklausus Direktorių Tary
bos;

7) pageidauti, kad Balfo Val
dybos posėdžiuose nedalyvaujant 
kuriam jos nariui, jį galėtų pa
vaduoti jo antrininkas;

8) pritarti "Vilties” draugi
jos atliktam darbui, pageidauti, 
kad Sąjungos skyriai jį remtų ir 
kad Sąjungos Valdyba rūpintų
si tautine spauda, ypač krei
piant dėmesį į priaugančiai kar
tai skiriamą suaudą;

9) skatinti visuomenę remti 
Lietuviškosios Enciklopedijos 
reikalą;

10) priminti naujajai valdy
bai praeito seimo nutarimus, lie
čiančius lietuvių kultūrinių in
stitucijų rėmimą ir jaunimo or
ganizavimą.

NAMAI!'

2.00
1.00
1.00
5.00
3.00
1.00
2.00
1.00

Karpovitz J., Providence .... 2.00' 
Bajoraitis R., Cleveland .... 5.00 
Neimanas Bronius,

Cleveland ....................  3.00
Kripas J., Ann Arbor ....... 5.00
Abromaitis J., Columbus 2.00
K. S., New Haven ............ 5.00
Barčas Antanas, Belhvood 2.00
Strimaitis J., Chicago 
Jatulis M., Scranton 
Glinski Jos., Chicago 
Sidrys R., Dixon .....
Mačiulis Pranas, Brookl.vn 5.00 
Mačernis Pranas, Chicago 
Kračiūnas K., New York
Pročkys Jonas, Chicago .. . 5.00
Makarskienė Ada, Clevelapd 2.00

1.00 
.... 1.00 
...10.00 
...  3.00

Maskvoj pastatytas naujas JAV ambasados ir tarnautojų pastatas. Už Jį teks mokėti labai 
brangią nuomą, bet jis bus patogus. Rusų komunistu išradingumą žinantieji teigia, kad reikės po 
jsikraustymo atidžiai patikrinti visus įrengimus ir išjungti tuos, kurie bus skirti tik komunistų 

patogumui — žinių rinkimui.

AR KETURIŲ KABINETAS REIŠKIA KRIZŲ? — MALENKOVAS TAI NE STALINAS. — 
MOLOTOVUI TENKA TRECIOJI VIETA. — BERIJA — PAVOJINGIAUSIA ASMENYBĖ. — 

ŽVILGSNIS I SATELITUS

Kuo pasireikš Malenkovo val-'džia buvusi Lenino laikais ciVi- 
dymas? Ar jam teks griebtis linio karo metu, vėliau Stalinui 
teroro priemonių, norint virsti 
diktatorium? Ar prasidės karš
ta kova dėl valdžios? Ar Ma
lenkovas galės pakęsti Berijos 
ir Molotovo bendradarbiavimą? 
Ar Stalinui ir Čekoslovakijos 
diktatoriui Gottvvaldui mirus ne- 
lauktina kokių staigmenų sovie
tų satelitiniuose kraštuose? Tai 
klausimai, kuriuos šiandien daug 
kas stato, nors jie daugiausia 
tegali remtis tik spėliojimais.

Kad sovietų karalijoje kažkas 
verda ir tikimasi atmainų, jau 
galima pastebėti iš kai kurių 
sovietihfū' 'sprendimų Stalinui 
mirus. Kaip nurodo Ass. Press 
užsienio žinių bendradarbis IVil- 
liam L. Ryan, jau pats faktas, 
kad sovietai vėl sukūrė siaurą 
"vidinį" kabinetą, reikštų, kad 
esama krizės būklėje ar bent jos 
laukiama. Penkių žmonių val-

telitais, išlaikyti tvirtą, nesvy
ruojančią ir sukaustytą baimėje 
prieš Kremlių?paėmus valdžią ir pagaliau 1941 

m. sovietams atsidūrus vokiečių 
puolimo akivaizdoje. Būdinga ir 
tai, kad per pastaruosius du mė
nesius sovietų spauda veda di
džiulę kampaniją prieš šnipus ir 
sabotažininkus tiek iš užsienio, 
tiek ir krašto viduje. Propagan
da prieš žydus reikštų, kad pa-Į kūrėjas ar kaip revoliucijos he- 
ruošiama dirva valymui tų ele
mentų, kurie laikomi kenksmin.
gi Kremliaus valdžiai.

Stalino mirtis, neskaitant 
lių žmonių, nuo visuomenės 
vo laikoma paslapty bent 
vai. Tr viešieji pranešimai skel
bė reikalą vienytis, o tatai ne
reiškia, kad tais atvejais jau 
viskas tvarkoje. Ar Malenkovas 
su savo bendradarbiais sugebės 
visą sovietinę imperiją, su sa-

TOLI LIGI STALINO

Palyginus su Stalinu, Malen- 
kovo asmenybė nublunka. Vi
suomenės akyse jis nėra išug
dytas kaip genijus, komunizmo

ke- 
bu-
48

rojus. Revoliucijos metu jis dar 
tebuvo vaikas. Taigi, Malenko- 
vui teks valdyti jo sėbrams jį 
toleruojant, pakenčiant. Jo galia 
turės remtis slaptosios policijos, 
Lavrentijaus Pavlovičiaus Beri
jos vadovaujamomis divizijomis 
ir raudonąja armija. Slaptosios 
policijos organizacija persunkta 
komunistų partijos išugdytais 
ir Malenkovo diriguojamais šni- 

l
( Perkelta i 6-ta pusi. )

Nakas Vytautas, Rochester 2.00 
Mačiulis Pijus, E. Chicago 2.00 
Kubilinskas Bronius,

Chicago ............ >......... 2.00
Visiems aukotojams už atsių

stas aukas širdingai dėkojame. 
Tikimės, kad ir kiti Dirvos skai
tytojai Vilties-Dirvos namą sa
vo auką parems.

1953 m. kovo 11 d. Lietuvos 
Ministras P. žadeikis, drauge su 
Latvių Ministru p. Feldmans ir 
Estų atstovu p. Kaiv, buvo pri
imti Janius J. Wadsworth, ku
ris yra nuolatiniu pavaduotoju 
(Deputy Representstive) Amba
sadoriaus Henry Cabot Lodge, 
Jr., pirmininko JAV delegacijos 
prie Jungtinių Tautų organiza- 
rijos New Yorke. Amerikos de
legacijos patalinis labai impo
zantiškos ir užima du augštus 
2 l’ark Avenue, Ne\v York City.

Ponas Thomas J. Cory, nuo
latinis JAV delegacijos narys, 
Pabaltie.'ių ministrus pasitiko ir 
pristatė juos ponui Wadswprth. 
Ponas Wads\vorth malonios nuo-

Daugelis Rusijos ir pavergtų taikos, milžino išvaizdos, sutiko 
Pabaltiečių atstovus, sakydamas 
esąs jau nekartą girdėjęs apie 
jų veiklą ir kad jam malonu as
meniškai juos pasveikinti.

Pirmas iš eilės prabilo Lietu
vos Ministras, sakydamas, kad 
jam ši diena yra labai reikšmin-

deporting innocent Lithuanians, 
farmers in particular, is ęonti- 
nuing although on a limited 
scale in comparison with the 
mass deportations of 1941 and 
of 1945 to 1.950 inclusive. This 
means that Lithuania is štili 
being bled, having no protector 
to \vhom to turu, and being 
unable to see an end to this 
outrage.” Ponas \Vadsworth at
siliepdamas pareiškė, kad nelai
mė, kuri ištiko Lietuvą yra gi
liai atjaučiamu Amerikos tau
tos ir Amerikos valdžios, taigi 
ir šios įstaigos. Jei iki šiolei Pa- 
baltiečių atstovų pastangos ne
susikristalizavo į pozityvų aktą 
Jungtinėse Tautose, tai bent vie
nas pozityvus reiškinys .yra ta
pęs faktu, kad Baltijos tautoms 
padarytoji žaizda nėra užmiršta 
ir prie daugelio progų yra pa
minima, kaipo pavyzdys sovietų 
brutalaus elgesio mažųjų tautų 
atžvilgiu.

Lietuvos Ministrui pabaigus,

Šią savaitę Vilties namus sa
vo aukomis parėmė nemaža eilė 
Dirvos skaitytojų:
Zubkus Juozas, Chicago $5.00 
šniolis V., Cleveland .......
Bačiulis V., Cleveland .......
Navickas Stasys. Cleveland 
Radžiūnas J., Kenosha .... 
Kregždė J., Avon ...............
Pažemėnas K., Cleveland .... 
Juška J., Elizabeth ..........
Sedvydas P.. Bayonne .......
Am. Lith. Citizen C’lub,

Bayonne ......................  4.00
Sukadelskas V., Cleveland 5.00 
Balsevičius P., Cleveland .... 4.00 
Matusevičius K., Cleveland 5.00 
Gailiušis Ant., Cleveland .... 2.00 
Liorentaitė Antanina,

Chicago ....................... 2.00
Rastenis Jonas, Cleveland 5,00 
Cijunskas J., Rochester ...10.00 
A. K., Paterson................... 2.00
Lickus P., Chicago ........... 1.00
Yuškevičius P., Amsterdam 2.00 
Baniulis St., Cicero ...........
Bukaveckas T., Chicago .... 
Garbauskas Koste,

Great Neck ...............
Motiejūnaitė A., Chicago .... 
Ališauskas K., Chicago ....
Valteris Vincas, Waterbury 5.00 
Paulauskis S., Chicago .... 
Baleckas A., Amsterdam .... 
Didžbalis Pijus, Elizabeth 
Keženius L., Cleveland.......
Zelba Pr., Chicago ...........
Kasparavičius Pr., Paterson 1.0Q 
Bernotas A., Waterbury .... 1.00 
Gurevis Juozas. Chicago .... 5.00 
Pašakarnis V., Cleveland 10.00 
•Vilkaitis Ą., Cleveland.......
Kalvaitis J., Cleveland ........ 
Bosas Jurgis, Watertown 
Maurutis V„ Waterbury .... 
Mickienė St., Chicago .......
Kežėlis P., Chicago ......... .
Milaknis A.., Chicago' ...... :
Saudargas Jonas, Cleveland 
Sukarevičius J., Cleveland 
Navickai L., Cleveland ....
Tvarkūnas Br., Philadelphia 5.00 
Tamulaitis Geo, Pittston .... 1.00 
Valaitis K., Philadelphia .... 5.00 
Knystautienę M., Cleveland 3.00 
Gaudušienė K., Newark .... 1.00

5.00
5.00

u A-il t-L U V » i'llllloll UI p<lUulJJU3)

ga diena, nes čia jis radęs gerą sekančiu kalbėjo Latvik)S wi.

C

crime of

1.00
2.00
1.00

2.00
1.00
1.00
1.00
2.00

1.00
5.00

aukoms kolei sovietai tebesilai
ko įsikabinę į veto teisę.

I

Prezidentas Eisenhoįver ir ponia Chiang Kai-shek Baltuose 
muose, kur buvę susitikę arbatai ir aptarė aktualiuosius 

reikalus.

5.00
3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
5.00
5.00
5.00

Rū- 
Kinijos

• Sekmadienį, Maskvoje, vieną dieną pavėlavusi susirinko 
iškamšinė sovietų augščiausioji taryba, ir per vieną valandą, 
kaip ir buvo galima laukti, patvirtino visus valdžios atliktus pa
keitimus. Malenkovas iškėlė tariamus taikingus siekimus ir pa
reiškė norįs susitarimo su JAV.
kraštų atstovų į posėdį keliavo po tris dienas, Atkeliavę gavo pa
rėdymą kada pakelti rankas balsuoti. Jas pakėlę galėjo vėl tuoj 
keliauti, atgal.

• Rusai tęsdami savo "taikią politiką”, porai dienų pra
ėjus po Amerikos lėktuvo numušimo, numušė Anglijos keturių 
motorų bombonešį. Tik du įgulos nariai teišsigelbėjo. Penki na
riai žuvo.

• Juguslavijos diktatorius Tito, keliaująs j Angliją, pa
tiems anglams sudaro nemažai nemalonumų. Tokį svečią.priimti 
■r jį apsaugoti __ nėra eilinis reikalas. Bet iš visos tos-kelionės
tikimasi ir naudos — Tito aiškesnis nusigręžimas ne tik nuo 
Maskvos, bet ir kai kurių komunizmo doktrinų.

• • Prancūzijoje gražinama teisės 23,000 buvusiems kolobo- 
rantams už bendradarbiavimą su vokiečiais gavusiems iki 5 metų 
kalėjimo. '

• Pirmą kartą vykdančio atominio sprogdinimo vaizdus-
pasiryžta visiems Amerikos gyventojams perduoti per televizijos 
■stotis. ' . „

• Demokratų kandidatas į prezidentus Adlai Stevenson 
dabar lankosi Korėjoje. Jis'lankėsi fronto linijose, 350 jardų nūo 
priešo ir stebėjo kovas.

' • Po Stalino mirties greit mirus Čekoslovakijos "preziden
tui” Gottwald, daugelis Maskvon suvažiavusių komunistų vadų 
nukeliavo į Prahą. Europos spauda pajuokia, kad‘komunistų va
dai ir ateity bus labai užimti vadų ir vadukų laidotuvėmis

progą perduoti lietuvių tautos 
geriausius linkėjimus Amerikos 
delegacijai, kurios veiksmus ati-Į 
džiai seka viso pasaulio tautos. 
Lietuvos Ministras, . įteikdamas 
Ponui Wadsworth nuorašą savo 
vėliausios notos iš š. m. kovo 7 
d., adresuotos Valstybės Sekre
toriui, p-ui John Foster Dulles, 
o sykiu šu tuo pridėdamas spe
cialų memorandumą iš 1951 m. 
apie deportacijas, pasakė, kad 
jis antru kartų‘ateidamas į šitą

aistras Feldmans, o po jo Esti
jos atstovas, teisininkas p. Kaiv. 
i Jiedu pavaizdavo naujausias ži
nias apie padėtį Latvijoj ir 
įijoj ir jiedu reiškė vilties, 
ateis laikas, kad kaltininkas 
pasmerktas, o nukentėjusios 
sovietų dominacijos tautos 
gaus' tą kas joms teisėtai 
klauso, laisvę, ir nepriklausomy
bę.

Pasikalbėjimas su p.-' Wads- 
įstaigą jaučiasi atėjęs į bięiuliš- worth baigėsi' nepaaiškėjus ar 
ką įstaigą, o ne j šaltą oficialų Jungtinės Tautos- galėą kada iš
bjūrą. Lietuvos Ministro augs- tiesti pagelbos ranką agresijos 
čiau minėtoje notoje, tarp kit- j 
ko, yra sakoma; "The

Es- 
kad 
bus 
nuo 
at— 

pri-
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TVIRTOVĖ

• Lietuvos Diplomatijos šefas, 
gailėdamas, kad nespėja atsaky
ti į kiekvieną sveikinimą atski
rai, šiuo keliu širdingai dėkoja 
Diplomatinės Tarnybos ir savo 
vardu Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės apylinkėms, politi
nėms, visuomenės, studentų, 
skautų ir šiaip jaunuomenės or
ganizacijoms ir atskiriems as
menims, kurie malonėjo pasvei
kinti Diplomatinę Tarnybą ir jį 
Nepriklausomybės šventės pro
ga.
• PLB Vokietijos Krašto Val
dyba gavo žinią, kad Canberros 
lietuviai, Australijoje, kurių ten 
esama apie pora šimtų, surinko 
ir išsiuntę Vokietijos lietuvių 
šalpai apie 135 kg. drabužių bei 
avalynės, šias gėrybes apsiėmė 
nemokamai pergabenti Australi
jos Raudonasis Kryžius.

• PLB Šveicarijos Krašto Val
dybos rūpesčiu, numatoma di
desniam vaikų skaičiui iš Vo
kietijos sudaryti galimybę pra
leisti atostogas Šveicarijoje. 
Valdybos pirmininkas p. J. Stan
kus yra gavęs iš visos eilės švei- 
cariečių ir šveicarų draugijų .tuo 
reikalu pasiūlymų. Artimiausiu 
laiku Vokietijoje bus parenkami 
kandidatai.

• Į Lietuvos Pasiuntinybę prie 
švento Sosto ir vėl įsibrovę va
gys, išpjaudami stiklus languo
se. Jie išnešė visą stalo sidab
rą, kitus vertingus sidabrinius 
daiktus ir tris geresnius paveik
slus. Tuoj buvo pranešta poli
cijai, kuri surašė protokolą ir 
padarė pirštų nuospaudas. Ita
lų spauda šį įvykį plačiai aprašė.
• Vienas didžiųjų Šveicarijos 
iliustruotų žurnalų ”SIE und 
ER" įdėjo PLB Šveicarijos Kra
što Valdybos atsišaukimą remti 
Vasario 16 gimnaziją ir, bend
rai, lietuvių tremtinių vaikus 
Vokietijoje. Ten pat dedama ir 
nuotrauka, kurioje vaizduojami 
Hannover - Stoeckeno stovyklos 
vaikai, skaitą lietuviškas kny
gas.
• "Southland Times” N. Zealan- 
dija, vasario 16 d. proga įdėjo 
pranešimą apie Lietuvą. Per tuos 
3 metus N. Zelandijos gyvento
jų nuomonė apie bolševikus yra 
radikaliai pasikeitusi. Per savo 
radijus pageidauja lietuviškų 
dainų ir muzikos. Įdėtame su

' tenykštės LB pirm. Dr. A. But- 
' kum pasikalbėjime atvaizduota 
' lietuvių veikla N. Zelandijoj ii 
' dabartinės Lietuvos padėtis, 
‘ drauge pasidžiaugta pasiektai

siais N. Lietuvos laimėjimuis.
• Lietuvių Fronto nariai Ame
rikoje ruošiasi pradėti leisti sa
vo laikraštį. Nors dabartiniu 
metu jie gausiai naudoja "Dar
bininką”, bet 
nai nevisiškai 
tauti.

šiuo metu 
leidžia

matyt, pranciško- 
leidžia jame maiš-

TAUTINĖS
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

Lietuvių Frontas 
hektografu "Lietuvių 

Biuletenis”.

• Gabijos leidykla (335 Union
Avė., Brooklyn 11, N. Y.) išlei-

vftl.
Lie-
4 (to

ALTS DETROITO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 22 d., sekm., 12:30 
po piet, įvyksta Amerikos 
tuvių Tautinės Sąjungos
Skyr. svarbus susirinkimas, buv. 

do naują knygą Konradas Valeli-'Lietuvių svetainėje, 3-čiam 
rodąs — Adomo Mickevičiaus.' aug§te, 25th ir Vernor gatvių. 
Iliustracijos iš originalo. Kaina 
$1.50. Gaunama Dirvoje.

Liepoją bėgliai vaizduoja kaip 
labai smarkiai militarizuotą 
miestą, kuris beveik panašus į 
tvirtovę. Prekybos uosto Liepo
joje praktiškai kaip ir nėra, yra 
tiktai karo uostas, kur pilna po
vandeninių ir kitų karo laivų. 
Pačiame mieste pilna pasienio 
apsaugos dalinių. Apmokymas 
atliekamas gatvėse, visą dieną 
Skamba komandos ir dainavi
mas, kuris rėžia ausis. Mažiau
siai kas trečias Liepojos gyven
tojas yra rusas.

Kokie tikrumoje planai yra 
okupantų galvose, ryšium su pa
siruošimu karui, labai gražų pa
vyzdį papasakojo Žanis Nacis. 
Jau ilgą laiką svarstęs apie pa
bėgimą, jis daręs žygių, kad 
viena rusė siuvėja, tikriau sa
kant, jos vyras, kuris yra par
tijos narys ir užima augštą vie
tą partijoje, atpirktų Nicio 
sunkvežimį. Norėdamas užmas
kuoti savo tikrąją mintį, Nicis 
sakęs, jog už gautus pinigus jis 
norįs pirkti šeimai namuką. Ru
sė, būdama draugiškai nusitei
kusi, pareiškusi, kad Nicis to
kios kvailybės nedarytų. Karas 
esąs neišvengiamas ir, jam ki
lus, nė vieno latvio čia nepatik
sią, nepaliksią net ir tie, kurie 
būtų rusyse pasislėpę. Jos vyras 
vieną naktį grįžęs namo maž
daug 4-5 vai., nes turėjęs dirbti 
prie atitinkamo plano 
mo. Tad geriau Nicis 
kąs sunkvežimį, negu 
apie namų pirkimą.

Kaip ten bebūtų, latviai tė- 
! vynėje laukia karo ir išgelbėji- 
( mo, drauge būdami įsitikinę, 
( kad "burbulais rusų nepabaidy- 

si, — jie supranta tik stiprią 
’ kalbą”.

Paskutinieji įvykiai Kremliu
je ir satelitų kraštuose sukėlė 
milžiniško susijaudinimo tarp 
žydų, kurie Liepojoje ir Rygoje 
atsirado, grįžę iš Sovietų Są
jungos. "Liepojos žydai buvo 
taip įsibauginę, kad nežinojo, 
kur sprukti, pareiškia mūsų tau
tiečiai”, rašo laikraštis. Rusai, 
savo ruožtu, rengiasi tikriems 
"pogromams”, šaukdami, kad 
dabar reikės mušti visus žydus. 
Liepojos batų fabriko rusai dar
bininkai vieną dieną laukė pasi
rodant žydų tautybės fabriko 
direktoriaus, ketindami jį nu- 
linčiuoti. Sužinojęs apie tuos 
pasiruošimus, direktorius tą die
ną visai nepasirodė. .

paruoši- 
tepasilai- 
galvojąs

ir tie, kurie kada nors gauna 
maisto ar rūbų siuntinių iš už
sienio. Rašyti į užsienį taip pat 
rizikinga. Suprantama, oficialiai 
tas nėra uždrausta. Oficialiai 
taip pat niekam nedraudžiama 
klausytis užsienio radijo stočių. 
Bet atsitikimai, kai rašiusiems 
laiškus ar klausiusiems radijo 
buvo taikomos darbovietėje re
presijos, žmones nuo to atbaidė. 
Yra, patvarkymas, kad visi, ra
šantieji laiškus, turi nurodyti 
savo pavardę irv adresą. Į užsie
nį siunčiami. laiškai taip pat tu
ri pereiti cenzūrą.

Kad užsienyje yra didelis 
skaičius latvių pabėgėlių, kad jie 
rūpinasi savo kultūros išlaiky
mu ir veikia taip pat politinėje 
srityje, to okupantai ir jų bend
radarbiai vengia minėti. Svar
biausias ir patikimiausias šalti
nis apie lasvąjį pasaulį latviams 
tėvynėje yra "Amerikos Balsas”, 
bet jo klausytis draudžiama.

Radijo aparatus galima pirk
ti be jokio leidimo. Taip pat ir 
pačius stipriausius priimtuvus. 
Tačiau, pvz., naujų VEF firmos 
radijo aparatų kokybė gana 
menka.

Jei "Amerikos Balso” klausy
mas nėra dabar jokia paslaptis, 
tai pasėkos gali būti labai sun
kios, ypatingai tais atvejais, kai 
klausytojai žinias neobjektyviai 
supranta. Pvz., praėjusiais me
tais būrelis latvių, pasiklausę 
"Amerikos Balso”, buvo įsitiki
nę, kad lemtingieji įvykiai jau 
čia pat. Prasidėjo išgėrimas, ku
rio metu buvo išeikvotas ir įmo
nės turtas. Jie visi po to gavę 
nuo 10 iki 25 metus.

spietę rusai, — rte. rusai neva
žiuoja į^Latviją, kad vargtų kol
chozuose, jie daugiau plūsta į 
miestus. Kolchozuose jų-galima 
užtikti tik administracijoje. į 
Vokietiją ar Švediją išbėgusiųjų 
sodybas paliktos likimo valiai. 
Trobesiai pamažu griūna, o že
mė prijungta prie kolchozų.

Taip vadinamuose kolchozų 
centruose yra įvestas bendras 
katilas. Bet šiaip kaimų gyven
tojai maitinasi kiekvienas na
mie. Buvo paskelbtos 300 rublių 
premijos tiems, kurie traktorių 
pagelba nukels savo trobas j 
kolchozų centrus. Bet žmonių tai 
nevilioja.

Kolchoze darbai yra jau iš 
anksto nusakyti ir paskirstyti. 
Kolchozininkai turi 6 vai. ryto 
prisistatyti nurodyton darbo vie
ton, nežiūrint, kad ji kartais 
yra 5 ar 10 km. nuo jų gyvena
mosios vietos. Kaip nuvykti j 
darbovietę, yra jų pačių reika
las. Privačiai arklius laikyti 
džaudžiama.

DIRVOS TALKA
Mes nėrime 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 talkininkds, 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 Dirvos skai
tytojų!

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

Kreipiamės ir šiais metais, ir 
nuo vasario 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. Dirva

TUOJ ISiGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

• Dirvos skaitytojas Vikrikas 
A., iš Brooklyn, N. Y., kiekvie
nus metus, pratęsdamas prenu
meratą, prideda ir $5.00 auką, 
šįmet pratėse 2 metams ir taip 
pat atsiuntė įprastinę auką. 
Ačiū 1

Šiame susirinkime parvykę 
atstovai iš ALTS seimo Phila- 
delphijoj duos pranešimus. Bus 
svarstoma tolimesnė skyriaus 
darbų programa. Visus skyriaus 
narius kviečiame dalyvauti. .

ALTS 4-to Skyr. Valdyba

• LDš min. S. Lozoraitis pra
džioje šio mėnesio laišku paaki
no VLIKo Pirmininką M. Kru
pavičių bendradarbiauti Pary
žiaus susitarimo procedūra, ku
ri abipusiai priimta ir patvirtin
ta.

• f numatomos sušaukti veiks
nių konferencijos organizacinį 
komitetą VLIKas paskyrė M. 
.Krupavičių ir K. žalkalską,. o 
LDš nuo diplomatų pusęs — 
Dr. A. Gerutį, gyvenantį Švei
carijoje, Berne.

• Didž. Britanijos Lietuvių S-ga 
rengia "Britanijos Lietuvio” lo
teriją, kurią numato pravesti 
gegųžjės mėn. pradžioje; Pelnas 
skiriamas laikrliščįo leidimui 
paremti.
• Laisv.. Europos Kolegijos

' Strasburge lankytoja stud. Gar-- 
bąčiauskaitė dalyvavo visos 
Prancūzijos universitetų pašliū
žų varžybose kaip geriausia 
Strasburgo un-to pašliūžininkė. 
Ten laimėjo mergaičių dvi pir? 

. mąsias vietas.

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas --’_______ 2.25

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________3.50

Anglų kalbos gramatika 
J. Kukanauza__

Anderseno pasakos

Our Country Lithuania
V. Augustinas __________ 5.00

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytis Nemunėlio. ■ 
Paveikslai V. Augustino __

Petras ir Liucija
Romain Rolland _________

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis__ ____ _

Princas ir elgeta 
Mark Twain____________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________

Pragaro pošvaistės
V. Alantas ______________

2.00
2.00ŽARIJOS PO PELENAIS

Gyvenimas eina toliau, prie 
daug ko galima priprasti, daug , 
ką galima pakelti, apatiškai pa
siduodant likimui. Kartais lat
viai tėviškėje nebegali nuslėpti 
savo nusivylimo ir sarkastiškai 
pasako, kad Dievo nebėra. Labai 
plačiai paplitęs pakaruokliškas 
humoras. Suėmimai ir kalinimai 
pasidarė tiek įprasti, kad, jei 
nuteisiama tik porai metų, į tai 
žiūrima kaip į nesėkmę, pvz., 
kaip anksčiau dviejų dienų areš
tą. "Tai tik šiaip pasisėdėjimas”, 
sako latviai tėvynėje. Kiek blo
giau, kai gauna 5 ar daugiau 
metų.

Apie gerą darbo nuotaiką ii 
drausrpę, apie ką nuolat skelbia 
"Kova” ir Rygos radiofonas, tik. 
rumoje nei ženklo niekur nepa
stebėsi.

Tauta yra visiškai abejinga 
tam, kas kalbama mitinguose, 
kas įvyksta valdžios viršūnėse.

Atrodo, visą kasdienybę, visas 
mintis ir darbus yra apdengęs 
pelenų sluogsnis. Bet tai ir yra 
tik pelenai, po kuriais nėra dar 
užgesusios karštos žarijos. Ta 
prasme bolševikai nemeluoja, 
kad "buržuazinis nacionalizmas” 
dar ne visai išnaikintas. Vidu
rinioji ir vyresuioji karta gerai 
prisimena laisvą gyvenimą Lat
vijoje. Prisiminimai pinasi su 

i viltimis, kad bus permaina.
Priešingai praėjusią vasarą 

; girdėtoms kalboms, dabartiniai
• bėgliai teigia, kad tauta negal-
• voja apie karą, kaip kokį neži

nomo likimo nešėją. Tauta tiki, 
kad po būsimo karo vėl bus lais
va Latvijos valstybė, taip pat 
bus laisva Estija ir Lietuva. Ar 
galima būtų ir reikėtų sudaryti 
Baltijos federaciją, apie tai kra
šte diskutuoti nėra sąlygų.

Gal būt, labiausiai paguodžian
ti žinia, kurią mums perduoda 
bėgliai, yra toji, kad mokyklinio 
amžiaus vaikai vis dar yra savo 
tėvų tautinio auklėjimo įtakoje. 
Mokyklose daroma viskas, kas 
tik įmanoma, pritraukti vaikus, 
į komjaunuolius, bet raudonas 
kaklaryšis yra tik išorinis ženk
las. Latvių jaunimas auga atei- 
■čiai, Laisvos Latvijos ateičiai.

Inf.

1.20
........................... .................... 2.00

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas _______1.00

Aukso kirvis
Juozas Švaistas _________ 2.50

Barabas
Paer Lagerkvist_________ 2.25

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________ 2.50

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas __________ 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia __________ 1_ 2.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis __________ c__ 3.50

Doleris iš Pittsburgho 
Stepas Zobarskas

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 Orwell _________

Haufo pasakos I ir II dalis

5.00

1.20

2.00

2.20

2.20
KOLCHOZŲ VARGAI

H

Jei miestuųse žmonės šiaip 
taip dar gali gyventi, tai ūkinin
kų padėtis yra labai sunki. Kai 
bėgliai buvo paklausti, kaip da
bar bendrai atrodo Latvijos kai
mas, jie atsakė: "Dabar? Dabar 
po sniegu yra runkeliai, bulvės 
ir kitas derlius, nes derliaus nu
ėmimas labai prastai įvykdy
tas”;

Privačių ūkių Latvijoje nebė
ra. Jei kas ir būtų atsilaikęs' 
ir nėjęs į kolchozą, jei jam ir 
būtų tekusi laimė išsigelbėti iš 
deportacijų, tai privačiai ūkinin
kauti negalėtų vien dėl milži
niškų mokesčių. Kiekviename 
valsčiuje (oficialiai valsčių 
vadinimai nebeegzistuoja, 
vistiek juos visi vartoja) 
maždaug po tris kolchozus, 
ūkiuose nėra žmonių. Taip

0.80

2.00

1.50

1.00

2.75

2.60

.— 2.75

1.50

pa- 
bet 
yra 
Bet 
pat 

Iš užsienio gauti laikraščių Į nėra to, kad karo , metu ištuš- 
draudžiama. Patenka nemalonėn tėjusiose sodybose būtų, susi-

STUDENTŲ DĖMESIUI
Studentai, būtinai reikalingi 

medžiagines paramos studijoms 
pradėti arba tęsti, prašomi ne
delsiant kreiptis į Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV sekretoria
tą (R. Mieželį, 1306 W. Mair 
St., Urbana, Illinois). Lietuvių 
Studentų Sąjungos JAV Cent
ro Valdyba dės visas pastangas 
tikrai paramos reikalingiems 
studentams., gauti paramą per 
veikiančias Lietuvių Studentu 
Šalpos organizacijas ar pęr šalia 
Lietuvių Studentų Sąjungos vei
kiantį Lietuvių šalpos Fondą — 
priklausomai kandidatų ir padė
ties reikalavimų."

Kaip - anksčiau . skelbta, visi 
studentai, tiesioginiai darą žy
gius paramai iš įvairių organi
zacijų gauti ylą prašomi apie 
tai informuoti Lietuvių Studen
tų Sąjungos JAV sekretoriatą:

Pareiškimai 1953' metų "pava
sario svarstymui turi būti įteik
ti sekretoriatui iki kovo riiėn. 
31 d.

f

NEŽINOMAS PASAULIS

2.50

2.00

2.00

3.50

2.75

Liūtas Grinius,
CV narys studentų šalpos" 

reikalams

I r

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

laikraštį

3.60
Partizanai už gelež. uždangos

Daumantas ____________ 2.50
Per Klausučių ūlytėlę

Liudas Dovydėnas —
Pietų vėjelis

Vytė Nemunėlis ________  l.GQ
Paklydę paukščiai I 

Jurgis Jankus____
Paklydę paukščiai II 

Jurgiu Jankus .
Petras širvokas

Juozas švaistas
Raudoni batukai

Jurgis Savickis —.
Ramybė man

J. Kėkštas____________ — 0.80
Raguvos malūnininkas

V. Tamulaitis __________ 0.25
Sudie, pone čipse

James Hiiton ______
šilkai ir vilkai

Runcė Dandierinas__
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagys____
San Michael knyga I

Axel Munthe________
San Michael knyga II

Axel Munthe________
šventieji akmenys 

Faustas Kiršu______
šventoji Lietuva

Jurgis Savickis ____
šventoji Inga

A. Škėma__ _______
Tarp žalsvų palapinių
* P. Kesiūnas ________
Tėvų pasakos

A. Giedrius ____ ___
Tolimieji kvadratai

J, Grišmanauskas __
Tautosakos Lobynas

J. Balys____ i______
Tomas Nipernadis

August Gailit .............. 2.50
Trylika nelaimių

R. Spalis ------------
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback __
Tėvelių pasakos

A. Giedrius ______
Ugnies pardavėjas

Balys Rukša____________ 1.00
Vidurnakčio vargonai

Česlovas Grinceviėius ___ 1.50
Vaikų knygelė

Sf. Valančius. Z___ ______ 1.80
Viėneri metai' ir viena savaitė

B. Gaidžiūnas __________ 1.50
Varpai skamba

Stasius Būdąvas__
Vyturėliai Laukuose

Vikt. Simaitis •__
'Taupioji Virėja

'h
Užuovėja’’

M. Katiliškis
žemaičių žemė

A. Vilainis ______
Žemaičių krikštas

P. Abelkis ______
žvaigždėtos naktys’

Augustaitytč-Vaičiūnienė ’_ į.no
žmonės ant vieškelio

Liūdas Dovydėnas_______1.00

0.75

1.00

1.00

2.50

2.50

2.00

3.00

-- 3.00

2.00

TĖVIŠKĖLĘ
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St.. 

Chicago 20, III.

LIETUVIU DIENOS
c-
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Sesės ir broliai!
(SUVAŽIAVIMO SVEIKINIMAS STUDENTAMS LIETUVOJE)

Jeigu mes, esantieji laisvėje, kalbame j jus, lietuviškąją stu
dentiją vėrgovėje Namuos, tai žinome, kad tarp jūsų ir mūsų 
yra ryšys, ryšys tvirtesnis nei grandis. Mus skiriančių nuotolių 
nežinome ir negalime žinoti — esame vienas kraujas ir kūnas.

Mes matome, kad jūs Namuose esate išprievartaujami: ir 
jūsų galvosena, ir pažiūros. Jūs esate tarp kūjo ir priekalo — 
raudonasis kūjis kala jus komunistinėje kalvėje į vergijos prie
kalą, siekdamas užmušti jūsų tautinį charakterį, jūsų siekimus, 
visa tai, kas mums visiems yra bendra. Tačiau mes taip pat 
žinome, kad toji raudonoji kalvė savo tikslo nepasieks __ jūs,
mielieji, esate .kur kas perstiprūs." Tai mes žinome.

Mes gi, puikiai suprasdami, kad nepasinaudojimas laisvės 
teikiamomis galimybėmis pilnai pasiruošti darbui, kuris visų lau
kia, būtų kur kas daugiau negu septynios didžiosios nuodėmės 
mūsų tautos tragedijos ir jūsų, esančių Namuos, akivaizdoje. Ti
kėkite: mes ruošiamės. Tačiau-kartu ir žinome, kad mūsų, mažu
mos, darbas laisvės sąlygose, nors ir vertingas, yra menkas, pa
lyginus su tuo, kurį jūs ant savo pečių Tėvynės ateičiai nešate. 
Jūsų pečiai tvirti, j ū s mus vedate, mes gi einame su jumis 
tose pačiose gretose, žygiuojančiose į mūsų Tautos ir Valstybės 
šviesią ateitį, kurios įsikūnijimu Vakarų demokratijos parama 
mes nei vienas neabejojame, — j laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

prie 
jau-

vie-

karto 
lietu- 
patys

lietu-

I visuomene

joje, galėtume peržengti šią be
siplečiančią prarają ir, savaip 
interpretavę lietuviškos kultū
ros turinį, jį priartinti 
mums neturinčios prapulti 
nuomenės.

Kovoje dėl jaunimo yra
nas frontas, kur susivienija vi
sos partijos, net ir tos, kurios 
partijomis nesivadina.

Mes esame jos dalyviai. Ne 
objektas. Mūsų užduotis: už sa
ve jaunesnius įtraukti į lietu
višką visuomeninį veikimą tose 
jo formose, kurios jų iš 
neatbaidytų nuo visa kas 
viška. šias formas mes 
turime sukurti.

Bet pirmiausia reikia
viskas jaunimas kuo plačiausiai 
"suakademinti.” Augštajame 
moksle tremties jaunimo pro
blemos sprendimas, tiek tauti
nėje ,tiek asmeninėje plotmėje. 
Čia subręstama, tampama sąmo
ningu žmogiškom vertybėm, čia 
mūsų pačių organizacijos pajė
gia mūsų vaizduotę pagauti.

Inteligentijos prieauglis* tau
tai žūtbūtinai reikalingas.

Tautinės vertybės mūsų ap
linkoje beveik išgaravusios. Tie 
iš mūsų, kurie nėra dar savo dū
šios užrašę lietuvybei, motyvų 
šitokiam apsisprendimui mūsų 
visuomenėje įsivyravusiuose nu
siteikimuose vargiai gali suras
ti. Jie turi sąmoningai, 
rūsiai, nepailstamai jų 
lupdami devynias nuo 
siprausimo nusėdusias 

vertybės jiems

Lietuvai Ameriką. Ryškintini 
mūsų tautos siekimai ir ryžtas. 
Ne užuojautos, o įtakingų drau
gų ateičiai jieškotina. Nepasi- 
kliautina viešąja iniciatyva. Pa
tiems, asmeniškai, veiktina.

Bet reikalinga ir Ameriką mū
sų visuomenei išaiškinti.

Ir mūsų pačių tarpe nėra 
svarbesnės užduoties, kaip tar
pininkavimas — tarp paskydu- 
sių grupių, partijų, konfesijų. 
"Atmetę tuos, kurie mus skaldo 
ir tikisi ant savoju kurpaliaus 
užsitempti savęs vertą prieaug
lį, mes galime tapti lietuvių tau
tai cementu, vėl į solidarios ben
druomenės audinį įjungsiančiu 
padrikus žmones, idėjas ir ko
vos ginklus. Galime, nes nesame 
užnuodyti tradiciniais nuodais. 
Stengsimės, nes už asmenybių 
smulkumo 
idealus."

Lietuvos 
ruošimasis
mūsų veiklą. Lietuvos mokyk
los gerų specialistų šiandien ne
gamina (ypač socialiniuose ir 
humanitariniuose moksluose), 
bet už tai mėgina ideologiškai 
pavergti jaunuomene. Komunis
tinėje ideologijoje Lietuvos jau
nimas netrukus bus giliau "ap
sišvietęs”, negu dauguma mūsų 
bet kokioje. "Jeigu norime kada 
nors atstatyti Lietuvą vertybi
niais pagrindais, ir jeigu norime 
padėti atstatyti griaunamą Lie-

Kitaip galvojant
V. VYGANTAS .Jtlilli

pramatome didelius

atstatymas — jam 
— įprasmina visą

New Yorko suvažiavime išskaitėme naujai susikuriančios 
studentiškos veiklos išeivijoje ženklus. Tai tradicija, kuri vienija, 
skatinu ir mintį bei širdį įkvėpia "tauresniojo žmogiškumo” mo
tyvais. Sukaupę savo jėgas j šį bendros lietuviškos veiklos tašką, 
esame jau gerokai pratirpdė apatijos ledus ir abejojimus lietu
viškojo jaunimo dvasia gražinę abejotojų gėdai.

Studentų suvažiavimai, regis, neturi siauro tikslo aptarti 
vien organizacinius reikalus: jiems juo toliau, juo mažiau ski
riama laiko. Pagrindinis tikslas — sukurti išeivijoje į visuomenę'kol lietuviškos 
išeinančiai kartai bendruomenini jausmą, pagelbėti jiems į visuo- atsiskleidžia ir tampa prasmin- : 
menę išeiti. Toji visuomenė, į kurią per dvi'dienas žvelgėme, yrajgomis. Tai kiekvieno mūsų už- i 
jauna, veržli, turtinga idėjų," ir didžiai kultūringa diskusijose.Į duotis. 1
Jinai ima savyje atidengti kūrybiškumo kibirkštį. < Ideologinės organizacijos šian- :

Ateičiai: lauksime vis gausiau įsiliejant ir plačiau užsimo-'dien mažiau kaip anksčiau pa- i 
jėgios perduoti vertybinį turi
nį. Tik dalis studentų joms pri- i 
klauso. Rutina pirmajai ameri- : 
konizmo bangai —- abejingumu 
savo pečių reikalams — nepasi
priešinsi.

Ideologinių organizacijų sau
lėleidis — pralaimėjimas kovoje 
dėl jaunimo. Bet. nuvertinus ide
ologinio elemento diferenciuo- 
jančią svarbą, žmogiškasis san
tykis tarp tavęs ir manęs tam
pa svarbesniu už susiskaldymą 
pagal priklausomybę tai ar ki
tai grupei.

Pavojinga tačiau turėti tik 
.viena palikusia ideolog. organi
zaciją (skautai, nors didžiai nau
dingi jaunimui, yra ideologinė 
organizacija tik labai susiauri
nus šio žodžio prasmę. O kitos 
organizacijos — negausios). 
"Idėjų vaidmuo visuomeniniamę 
gyvenime teigiamas tiktai tuo
met, kai joms kas pasipriešina, 
ir pasipriešina ne dėl rūgštynė
mis prižėlusios gerklės pravaly- 
mo, o iš esmės”. Kai tik viena 
org-ja naudojasi galimybe sklei
sti idėjoms, jos tampa indoktri- 
nacinės. Faktas, kad kai kurios 
mūsų dar egzistuojančios ideolo
ginės grupės yra visiškai nuti
lusios, liudija mūsų akademinio 
gyvenimo formų nuskurdimą. 
Kad nei viena partija, išskyrus 
vieną, kuri partija nesivadina, 
neturi prieauglio, vdrta džiū
gauti (ne dėl to, kad jinai, tą 
prieauglį turi!) ir giedoti Te 
Deum: tai kada nors mus, iš 
lopšio su praeities klaidomis ne- 
susirišusius, įgalins atstatyti 
mūsų politinį gyvenimą ant pro
taujančiam žmogui ' suprantamų 
.pamatų. Bet, su keųksmingu 
partiškumu, neturi nuskęsti ir 
visuomeniškumo sąmonė.'

Ideologinė- diferenciacija .turi 
būti visuomet palenkiama bend
riesiems principams.

Mūsų užduotis Amerikos at-

jant. Studentų Sąjunga — jaunosios kartos viešoji tribūna. Stu
dentų suvažiavimai — jos balso reiškėjai. Todėl reikia duoti stu
dentui ir, aišku, studentei daugiau laiko ir progos pačiam kalbėti: 
save, visuomenę, mūsų kultūrą aptarti ir kiek pajėgiant išreikšti. 
Reikia apriboti organizacinių reikalų, vejančių žmones iš salės, 
ir oratorikos erdvę, o kalbėti daugiau ir įvairiau apie žmogų, apie 
studentą išeivijoje ir jo aktualias problemas. Pradedant šeima ir 
baigiant ideologija.

Nepamirštinos nė studijų dienos ir — vasarą — stovyklos 
(gana šaunų stovyklinį kelią yra jau pramynę Chicagos studen
tai). šiomis progomis, ignoruojant laikrodį, galima rimčiau pa- 
kedetni, kas mums rūpi. Čia turėtų būti patraukiamas ir neaka- 
deminis jaunimas. Sąmoningas studentas šiandien gali ir turi būti 
jei ne švyturiu, tai bent reikalingu žiburėliu visos jaunosios kar
tos kelyje j save ir į Lietuvą.

Minties ir kūrybiškumo jieškokime! — o limonadas patsai 
mus'suras.

Studentai * turi atbusti savo 
įsipareigojimams visuomenei.

Studentų Sąjunga, kaip bend
rinė organizacija, nepaneigianti 
ideologinių skirtingumų, yra bū
das savo visuomeninius sieki
mus patenkinti, neužrašant dū
šios "angelams sargams”, kurie 
už mus galvotų.

Sąjungos reikšmė tame, kad 
jinai geba izoliuotus individus ir 
atskiras organizacijas įjungti į 
Vieną bendruomenės audinį, nu
rodydama joms tą dalinę vietą, 

' kurią kiekviena užima.
Sąjunga turi didesnį vaidme

nį, kaip ankstyvesnės Atstovy
bės, nes gyvenamasai momentas 
reikalauja ne vien išrinktųjų 
bendradarbiavimo, o kiekvieno 
studento pasiryžimo būti visų 
pirma lietuviu akademiku.

Tremties padėtyje, kurioje 
tradicijos — kaip geros, taip ir

•Studentų suvažiavime
• Yorke skaitytos 

trauka.
paskaitos

New 
sari-

blogos — yra susilpnėjusios, stu
dentija gali sukurti tokių'tar
pusavio bendradarbiavimo for
mų, kurioje blogųjų būtų atsi
sakyta. Jinai dar nėra su mū
sų visuomenės vėžiais sutapusi.

Todėl Sąjunga savo veikloje 
išnaudoja bendrinei organizaci
jai anksčiau neįprastus būdus, 

I kad šiandieninė padėtis nėra 
i įprasta. "

Pirmieji dveji metai buvo at
žymėti dideliais pasisekimais. 
Mes didžiuojamės savo prieaug
liu.

Bet prieauglio klausimas ir 
ateityje palieka pirminiu mūsų 
veikloje.

Tarp mūsų visuomenės viršū- 
' nių ir mūsų kultūros iš vienos 

pusės ir tarp savęs dar kaip 
reikiant nesuradusiu ateinančių 

! kartų yra praraja. Ją peržengia 
tik žodžiai, kartojami iškilmin
gomis progomis, bet ne , visada 

' — jų prasme. Mes esame instrū- Mūsų užduotis Amerikos at- 
mentas; kurį sąmoningai patys žvilgiu — informuoti Ameriką 

Odisė-, apiepanaudoję mūsų tautos Lietuvą ir • interpretuoti

užsispy- 
jieškoti, 
ilgo ne- tuvos jaunimo sielą ... turime 
skūras, susirūpinti savo pačių sąmonin

gumu vertybėms. Tik kai žino
sime, ką bendruomenei ir mums 
asmeniškai reiškia demokratija, 
humanizmas, tautiškumas, krik
ščionybė, liberalizmas, ir kitos 
mums brangios, pagrindinės ver
tybės, galėsime jų pagrindais at
statyti Lietuvą ... ir iš bet kur 
galutinai pašalinti ne tokią jau 
menką piktybinę bolševizmo sėk- 
ą.” Tam tikslui taipgi palenkta 
mūsų profesinė specializacija.

"Mūsų tikslas šiandien — j ieš
koti ir surasti tas vertybes, ku
rios įprasmintų mūsų realų, kas
dieninį gyvenimą.... atjauninti 
mūsų kultūrinį, politinį, visuo
meninį gyvenimą; įkvėpti dau
giau turinio ir gyvybės mūsų 
spaudai. -Būti solidarumo židiniu 
mūsų suskaldytoje visuomenėje 
ir vieningu pasipriešinimo lizdu 
jos priešams išorėje ir niekadė- 
jams viduje ...”

¥

Suvažiavime prašė lietuviškų 
vertybių definicijos. Trumpai ta
riant, tautinės vertybės yra in
telektualinis ir emocinis turinys 
tų asmenybės konsteliacijų, ku
rios mus daro lietuviais. Tauti
nės vertybės — tai, kuo mes lie
tuviai. Tautiškumas — ne vien 
kalba, ne vien smagi kova su 
kitais lietuviais dėl fiktyvios 
valdžios. Tautiškumas daugiau. 
Ir to "daugiau-’ kaip tik mūsų 
visuomeniniame gyvenime bei 
spaudoje ir pasigendame. Vy
resnieji tą "daugiau", būdami 
subrendę Lietuvoje, turi savy 
ir todėl "randa" jį visiškai nie
ko nesakančiuose savo pačių žo
džiuose (t. y., randa-savy, o ne 
žodžiuose). Bet tautiškai išei
vijoje brendęs žmogus to "dau
giau" automatiškai neįgyja; žo
džiai reiškia jam tiktai tai, ką 
jie sako. Jis nei laikraščių, nei 
organizacijų lietuvių .nebus už
augintas, jei pats lietuviškumo 
nejieškos. Tautinė veikla su jau
nais žmonėmis — tai jieškoji- 
mas tų vertybių, kurios mus įga
lintų geriau vienas kitą supras
ti, sutapti. Tautinė veikla — 
tai jješkojimas žmogiškos šilu
mos, ne deklamacijų. Kas tarp 
lietuvių šf jausmą skatina — 
yra lietuviškos vertybės. Iš

Mūsų bendruomenėje pastebi-1 
mas naujas, tačiau labai 
lūs reiškinys: išgyvenę 
lų apliks pakeitimą, 
priversti savo vertybių 
chiją pritaikyti prie naujos ap- j 
linkos, kuri, deja, skirtinga nuo , 
tos bendros vertybių krypties, ' 
kuri dominavo mūsų tėvynėje. 
Jei psichologiškai kiekvienas iš- . 
gyvename tą momentą savyje, 
tai yra ir drąsesnių, kurie tą 
problemą įvairiais būdaįs kelia 
viešumon, tikėdamiesi savo sis
temai pritarinčių. Bene ryškiau
sią ir plačiausios skalės bandy
mą bus padaręs V. Alantas, ku
ris mums savo literatūriniu kū
riniu siūlo naują vertybių sis
temą. ši tačiau tiek chronologi
niu, tiek esminiu atžvilgiu reiš
kia regresą; tuo pačiu ir ap
spręstas tokios sąrangos liki
mas, nes regresas nėra natūra
lūs reiškinys ir todėl daugumos 
nepritraukiąs. Siauresnėj plot
mėj naują kelią mums prieš ke
lius mėnesius yra pasiūlęs V. 
Kavolis, kuris savo straipsnyje 
"Ideologijos ir Visuomenišku
mas" (Dirva-Studentų žodis, Nr.l 
3) bandė nutiesti naują kelią 
visuomeniniam mūsų gyvenimui,! (>j - 
siūlydamas mokslinį metodai 
kaip tikslingesnę. bendravimo 
priemonę. Džiugu, kad ir studen
tija yra dabarties problemomis 
susirūpinusi, tačiau nevisuomet 
jos siūlomi keliai yra patys tik- 
slingiausi Ir priimtiniausi. Eilę 
netikslių tvirtinimų paskelbė ir 
V. Kavolis.

oficialų religijos elementą (ir 
tai esmėje sveikas reiškinys ir 
tolerancijos vykdymui būtinas), 
bet esminis liko, nes religijų 
reiškiamos normos įiko ir tose 
valstybėse, kur tariamai buvo 
išjungta religija. Kaip gi gali
me išjungti ideologinį aspektą 
iš žmogaus? Jei tai pajėgtumė
me atlikti, tuo pačiu iš žmogaus 
išjungtumėme ir jo vertybių są
rangą, o tai reikštų, kad žmo
gui atimta galimybė spręsti, nes 
jis praranda bazę savo sprendi
mo sudarymui. Tai būtų lygu 
termometrui be skalės. Kaip ne
galime iš žmogaus išjungti jo 
mechanizmų (defence mecha- 
nisms), kurių dalį Freudas 
mums taip vykusiai formulavo, 
taip ir neišjungsime iš žmogaus 
jo ideologijos, nors minėti me
chanizmai negali būti sulygina
mi su ideologija. Gi jeigu V. K. 
savo straipsnyje siūlo - išjungti 
tik formalinį ideologijos apspek- 
tą visuomeniniame gyvenime, 
tai ir šias eilutes rašantis su 
tokiu pasiūlymu visiškai sutin
ka. Tačiau reiktų tai ryškiai iš
reikšti.

Atrodo, kad mūsų dauguma 
sutiks, kad absoliuti tiesa tik 
viena, tačiau skirtingi keliai jos 
jieškojime. Jei gyvenime pasi
taiko tokių asmenų, kurie, anot 
V. K., kitų pažiūrų sekėjus lai
ko apgailėtinais apakėliais, tai 
jie tuo nepritaria demokratijos 
siūlomai gyvenimo formai, nes, 
nepripažindami tolerancijos, jie 
eo ipso atmeta demokratinį gy- 

. venimo būdą. Pasiremti tokiais 
motyvais ir jų pagalba bandyti 

, atmesti ideologinį momentą vi- 
. suomeniniame gyvenime yra la- 
. bai nelogiškas ir nepriimtinas 
. argumentas. Tai būtų lygu vai- 
. ko mušimui už jo neprietelio pa

darytus nusikaltimus. Kaip ski
riamės savo keliais absoliučios 
tiesos jieškojime, taip ir skir- 

’ tingai savyje suprantame reli
gijos ir ideologijos esmę, tačiau 
tuo galimybė kompromisui ne
dingsta. Kas objektyvioje plot
mėje atrodo nelogiška ir neįma
noma, subjektyvioje plotmėje 
psichologiškai labai suprantama 
ir realu. Galimas ir kompromi
sas; jis faktiškai ne vienoj in
stancijoj egzistuoja net ir mūsų 
bendruomenėje, nors V. K. ne
nori daleisti kompromiso gali
mybės, jei visuomeninėje veik
loje besireiškią 'vadovaujasi jo 
vadinamu • ideologiniu metodu. 
Straipsnyje pasmerkiama eilė 
ideologijų kaip netinkančių vi
suomeninį gyvenimą vykdyti de
mokratinėje plotmėje. Negaliu 
jų visų vardu kalbėti, tačiau 
esu tikras, kad V. K. smarko- 

( Perkelta i 4-ta pusi. )

prieštarauja augštesnėms ver
tybėms.

Demokratija yra gyvenimo 
būdas, pagrįstas visų individų 
prigimta lygybe ir pripažįstąs 
lygią teisę visiems individams 
į gyvybę-gyvenimą, laisvę (įjun
giant ir minties bei išsireiškimo 
aspektus) ir į laimės siekimą. 
Tokią definiciją, su kuria, tur
būt ,visi galime sutikti, randame 
Encyclopaedie Britannica (1952 
VII p. 182). Reiškia, demokra
tija yra būdas, tarnaująs žmo
gui kaip priemonė jo užsibrėž
tiems tikslams siekti, žmogus, 
amžių bėgyje išgyvenęs įvai
riausių visuomeninio gyvenimo 
formų, šiuo metu demokratiją 
pripažįsta geriausiu gyvenimo 
būdu, tačiau nebūtų galima tvir
tinti, kad tolimesnio progreso 
nebūtų galima tikėtis. Neleisti
nas reikalavimas demokratijos 
geresnio išsivvstimo vardan iš
jungti žmogaus ideologiją, kuri 
tampriai surišta su jo vertybių 
sąranga, iš visuomeninio gyve
nimo. žmogus, kurdamas savo 
gyvenimą bei jį formuodamas 
pagal savo ideologiją, kaip tik 

. ir siekia savo laimės, ši pagrin- 
teisė ryškiai pabrėžta 

augščiau patiektoj definicijoj. 
Tuo būdu ryškėja, kad minė
tam straipsny kaip tik bandoma 
demokratijai, kuri paprastai gy
venime atlieka priemonės rolę, 
suteikti tikslo funkcijas, 
paneigiamos pagrindinės 
gaus teisės; iki tam tikro laips
nio jis tampa demokratijos ver
gu. Atrodo, kad nereikia toli
mesnio aiškinimo, kad tai ne
liksiu ir į kur tai veda.

Ir psichologiškai nepateisina
mas ideologijos išjungimas iš 
visuomeninio gyvenimo, žmogus 
visuomeninio gyvenimo plotmę 
supranta kaip vieną savo reiš- 
kimosį laukų, kuriuose jis reiš
kiasi- savo visumoje, o ne kaip 
suskaldyta kuri nors žmogaus 
dalis. Žmogaus esmė suaugusi 
su jo ideologija ir .jų atskirti 
negalime, jei. ir norėtumėme. 
Tiesa, esame įpratę sakyti, kad 
religija (dabar tas pats likimas 
siūlomas ir ideologijai) pasku
tinių šimtmečių bėgyje kai ku
riose valstybėse buvo išjungta 
iš viešojo gyvenimo. Bet koks 
tas išjungimas? Esmėje tai 
pseudo-prob]ema( kurią galime 

savo suprasti tik lingvistiniu atžvil- 
ambicijomiV giu. Atseit, mes iš viešojo gy- 

I venimo išjungėme formalinį.

natura- 
radika- 
esame 

hierar-

Be abejonės visi sutiksime, 
kad demokratijos gyvavimas ir 
jos turinys slypi tam tikrose 
vertybėse, tačiau negalime su
tikti su vienos vertybės iškėli
mu, jos tolimesniu analizavimu 
ir pagal tai nustatytu nauju 
bendravimo keliu, žmogaus ver
tybės yra susiformavusios j dau
giau ar mažiau išryškėjusią hie
rarchiją (plačiau žiūrėk Ateitis 
1952 m.. Nr. 10, p. 221) ir to
dėl labai netikslu parinkti ku
rią nors vertybe, kuri šį kartą 
išreikšta tam tikru teigimu, ir 
pagal tai daryti išvadas, kurios

elemento išsivysto tautiškai po
zityvi kultūrinė ir visuomeninė 
kūryba. Ne žodynas ir sintaksė 
lietuviškumo liudytojai, o soli
darumas, kurį kuriame ar 
nesvietiškomis 
griauname.

Tuo 
žmo-

Studentų suvažiavimo New Yorke dalyviai. Sėdi iš kairės į dešinę: C V narys R. Ošlapas, C V 
sekr. R. Mieželis, suv. sekretorė G. Zauniūtė, CV pirm. Vyt. Kavolis, suv. sekretorė I). Devenytė, 
CV vicepirm. L. Grinius, suv. pirm. Al. Petrikas’, New Yorko skyriaus pirm. R. Kežys, suv. pirm.

Antanas Sužiedėlis Nuotr. V. Maželio
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Studentų Sekcija

AKADEMINIAME PASAULYJE

Dr. M. A.

Ar jau

įstojai į

VILTIES

draugija?

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS

DIRVOS ATSTOVAI

gyveni-

o

Nereikėtų Stu- 
merdėti dėl lėšų

skautai ir skautės 
pradės stovyklauti 
d. Stovyklos truks

ir Liū- 
Temple

Tai 
sy- 
su-
V.

jau 
pri-

RINKIMŲ KOMEDIJA 
LIETUVOJE

CHICAGOS SKAUTIŠKOJE 
PADANGĖJE

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)
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ŠIO METO ĮDOMIAUSIA KNYGA

armiją. Ji duoda priesaiką prieš armijos medicinos vadovybę
VVashingtone.
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Akademinė spauda
Studentų Gairės. Liet. Stud. 

S-gos JAV Informacinis Biule
tenis. Nr. 4 (1953 vasario mėn.). 
Turinyje pranešimai apie orga
nizacinius reikalus, artėjančius 
rinkimus. Redaguoja A. Rėželis.

"Šviesos" Sambūrio Biuletenis.
r. 3 8. 1952 gruodžio mėn. Tu

rinyje: straipsniai apie sambū
rio organizacinę būklę; pirmąjį 
"šviesos” ideologinių gairių 
punktą (t’Sambūris laiko žmo
gaus asmenį aukščiausia verty
be racionaliame pasaulyje" etc.) 
šiek tiek 18-jo amžiaus dvasioje 
apžvelgia A. Pajaujytė-Staknie- 
nė.

Mūsų Vytis. PLSS Vadų, Va
dovių ir Akademikų Skautų-čių 
laikraštis. 1952 gruodžio mėn. 
Leidinys 34 psl., iliustruotas, tu
riningas. Daug rašoma ir apie 
studentus aplamai (akademinį 
skyrių redaguoja R. Mieželis). 
Kun. .J. Vaišnora rašo, kad skau
tų skaldymas konfesiniais pa
grindais taptų vėl aktualiu klau
simu, jeigu į organizaciją bus 
įleistos "liberalinės tendencijos”.

for External 
Association of 
Catholic Stu-
Nr. 1 (1953

(p. 213). Taęiau jis pasitiki, 
kad į organizaciją nebus įleistos 
tos tendencijos, kurios joje dar 
nevyrauja. *

Lithūanian Catholic Youth 
Bulletin. Published ųuarterly by 
the Secretariate 
Relations of the 
the Lithūanian 
dents "Ateitis.”
sausis). Spausdintas, kultūrin
gai atlieka savo paskirtį, atski
ru straipsniu prisimindamas ir 
Lietuvos tragediją. Klaidingai 
teigiama, kad "Ateitis” 1911 m. 
įsikūrė kovoti su iš Rusijos be- 
siskerbiančiu "nihilizmu”. Tarp 
socializmo bei pozityvizmo ir ni
hilizmo yra ddesnis skirtumas, 
negu tarp krikščionybės ir 
anarchizmo. Be to, Rusija prieš 
didįjį karą buvo pradėjusi per
gyventi krikščionybės renesansą 
(Dostojevskis, Solovjevas, Me- 
režkovskis). "Ateitis” todėl bu
vo kur kąs mažiau reakcija prieš 
"materialistinę” ideologiją, kaip 
pati dalinis reiškinys to proce
so, kuris religiją buvo vėl be
darąs "salonfaehing”. (k).

Jei. Studentų Sąjunga JAV ! 
šiomis dienomis inkorporuota ; 
lllinois valstybės įstaigose, kaip - 
”not for profit corporation”. Sy
kiu inkorporuotas Studentų šal
pos Fondas.

• Liūtas Grinius, Centro Val
dybos įgaliotinis šalpos reika
lams, aplankė Vidurinės Euro
pos Studijų Centro (MESC) pa
reigūną stipendijų reikalams, p. 
Downey ii- susitarė dėl tolimes
nio bendradarbiavimo tarp 
MESC ir Liet. Studentų S-gos 
kandidatų stipendijoms palinki
mo reikalu. Nutarta, jog atei
tyje MESC, atrinkusi keliolika 
kandidatų, kreipsis į Centro Val
dybą informacijų ir rekomenda
cijų. šias gavę, MESC padarys 
galutinę atranką. Geri humani
tarinių ir pan. šakų studentai, 
siekią augštesniųjų laipsnių, ga
li irgi mėginti kreiptis. Gandai, 
kad MESC nenorėtų palaikyti 
tiesiogių ryšių su Stud. S-gas 
buvo paneigti.

• Studentų Fondo New Yorko 
skyrių sudarė Gen. Konsulas J. 
Budrys, Vcl. Sidzikauskasį prof. 
V. K. Jonynas, dr. H. Lukoše
vičius ir inž. Mačiūnas.

• A. Jasaitytė, studijuojanti 
Detroite, vasario 16 proga savo 
mokykloje surengė lietuvių tau
todailės parodą.

• K. Ostrauskas su prof. J. 
Puzinu redaguoja Philadelphijos 
lietuvių bendruomenės radijo 
programas.

• Atspindžių žurnalo 4 nr. til- 
jo (jau antras šiame žurnale) 
iliustruotas reportažas iš studen
tų gyvenimo.

• Teisininkų suvažiavimas, 
įvykęs Chicagoje .nutarė vietoj 
teisininkui studentui stipendijos 
steigimo, kiek galima remti Stu
dentų Fondą. Nutarimą savo ša-

KITAIP GALVOJANT
(Atkelta 1S 3 psl.)

kai suklydo tai primesdamas 
krikščioniškai ideologijai. Jei jis 
žino, kad artimo meilės įsaky
mas yra vienas iš pačių svar
biausių įstatymų tos pasaulė
žiūros žmonėms, tai jis, logiš
kai galvodamas, galės suprasti 
ir tolerancijos būtinumą bei 
kompromiso galimumą. Nereiš
kia tačiau, kad kiekvienas, ku
ris skelbiasi einąs tuo pasaulė
žiūriniu keliu, esmėje jau ir gy
venime sau pritaiko krikščioniš
kus principus; bet tokiu atveju 
tai nėra krikščioniškos ideolo
gijos žmogus, bet tik tuo vardu 
besidangstąs kitos' pažiūros as
muo.

(Bus daugiau)

kos studentus remti buvo 
anksčiau savo suvažiavimo 
ėmusi Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga.

• Vincas F. Jankauskas iš Ho- 
boken, N. Y., atsiuntė studentų 
suvažiavimui raštą, skatindamas 
studijuoti lietuvių praeitį aiš
kinančias liekanas Maž. Azijoje, 
kurias jis studijuojąs jau 40 
metų.

• Keturi iš veikliausių Chica
gos studentų-sportininkų išvyko 
į Urbana, III. tęsti studijų, 
buvęs FASK’o narys ir du 
kius pirmininkavęs studentų 
važiavimams Chicagoje 
Adamkavičius, Chicagos Stu
dentų Draugijos vicepirm. R. 
Dirvianskis, K. Ripskis ir A. 
Avižienis.

• Vasario 16 minėjimą Urba- 
noje buvo surengęs Studentų 
Sąjungos skyrius. Kadangi mi
nėjimas sutapo su tarptautine 
metine universiteto studentų pa
roda, jis buvo paverstas akade
mine švente. Dalyvaujant dau
geliui svečių iš Chicagos, sky
riaus pirmininkas R. Mieželis ir 
V. Adamkavičius apibūdino tau
tinę ir politinę šios dienos reikš
mę, kviesdami lietuvius užmirš
ti nesantaikas, paskiriant visas 
jėgas išlaisvinimo darbui. Me
ninę programą išpildė Chicagos 
ir Urbanos studentai: solistė L. 
Smalenskaitė, Vyt. Lapatinsko 
buvo pravestas patriotinis mon
tažas, dalyvaujant dar L. Lui- 
nytei ir V. Petrauskui. Parodos 
programoje dalyvavo iš Chica
gos atvykusi p. Ralienės šokėjų 
grupė. Lietuviškąjį parodos sky
rių sutvarkė A. Krikščiūnaitė. 
Anot "Naujienų”, Urbanoje vie
toje Tarybos ar Bendruomenės 
— turime Lietuvių Studentų Są
jungos skyrių, kuris ten ir orga
nizuoja visą lietuvišką 
mą .

• Vytautas Vidugiris 
tas Jurskis baigė prie 
Universiteto esąntį Technikos

1 Mokslų Institutą šildymo ir vė- 
1 dinimo srityje.

• Tautinių Korporacijų Sam
būrio Chicagos ir Clevelando 
skyriai surengė tradicinius Už-

i gavėnių blynus. Abiejuose pa- 
į rengimuose dalyvavo didelis 

skaičius Sambūrio narių ir šve7 
. šių.

• šviesos Sambūrio Chicagos 
■ skyrius išsirjnko naują valdybą,

kurią sudaro: Pirm. M. Uptu- 
lis, sekr. A. Vėlius, ižd. E. Za-. 
barauskaitė ir nariai Dr. J. Va
laitis ir P. Andrejauskas.

Lietuvių Universiteto Klu
bas, kurį sudaro Amerikos lietu
viai akademikai, vasario 22 d.

paminėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę.

• "žiburėlio” draugija, re
mianti lietuvius studentus, nu
mato sušaukti metinį suvažiavi
mą š. m. kovo mėn. 22 d. laik
raščio Sandara patalpose Chi-i 
cagoje. Suvažiavimo metu pra
nešimą padarys prof. Pr. Če
pėnas. Dabartinę "Žiburėlio" vai. 
dybą sudaro pirm. Dr. A. Gar
mus, sekr. M. žolpienė ir ižd. 
K. Augustas.

• Chicagos Lietuvių Studentų 
Draugija vasario mėn. surengė 
meno vakarą. Programą išpildė 
vieni studentai: R. Babickas ir 
D. Tautvidaitė skambino piani
nu solo ir dueto. Studentų kvar
tetas sudainavo keletą dainų. 
Vakaras buvo pavadintas "Spek
tro žaisme”, kuri vyko akade
miškai dekoruotoje salėje — su 
piešiniais, vaizduojančiais įvai
rių fakultetų būdingiausius mo
mentus ir didžiule raketa ”Li- 
tuanica III”. Iš gauto pelno $100 
numatoma paskirti Lietuvių Stu
dentų Stipendijų (šalpos) Fon
dui. Gražus pavyzdys, kuriuo 
turėtų pasekti ir kitos lietuvių 
organizacijos, 
dentų Fondui 
stokos...

• Lietuvių
Paryžiuje pradėjo paskaitų cik
lą tautiniais klausimais. Pirmą
ją paskaitą skaitė dr. S. Bačkis 
tema "Lietuvių Tautos dvasinis 
veidas”.

• Lietuvių Studentų Sąjungos 
Clevelando skyrius surengė me
no vakarą, kurio programoje da. 
lyvavo rašytojas J. Gliaudą, so
listė N. Aukštuolienė ir stu
denčių trio: R. Malcanaitė, I. Ži
linskaitė ir N. Bartuškaitė. Pro
gramą pranešinėjo Clevelando 
skyriaus vicepirmininkas Vladas 
Gylys. Salė buvo gražiai išpuoštą 
sudarant jaukią akademinę nuo
taiką. Tenka apgailestauti, kad 
žmonių buvo neperdaugiausia.

• Liūtas Grinius, Lietuvių 
Studentų Sąjungos Cehtrinės 
Valdybos Vicepirmininkas, šį 
semestrą baigė lllinois Techno
logijos Institutą Chicagoje ir 
gavo elektrotechnikos inžinie
riaus diplomą; L. Grinius akty
viai veikia lietuvių studentų 
tarpe ir plačiai bendradarbiauja 
lietuviškoje spaudoje.

• Kęstutis Kudžma ir Centro 
Valdybos narys Raimundas Oš- 
lapas paskirti lietuvių atstovais 
Baltų Studentų Federacijoje. 
Vyt. Banelis yra Federacijos re-

• vizijos Komisijoje,
• Estų Studentų Pasaulinė

• Sąjunga persikėlė į Kanadą.
• Studentų Fondo Chicagos 

i skyriaus sąstatą papildžius, jį
• dabar sudaro: p. J. Daužvardie-
• nė, prof. I. Šlapelis, prof. M.
• Mackevičius, p. O. Talalienė, p. 

A. Mačiuikienė, p. K. Gugienė, 
p. S. Biežienė, p. C. Luth ir p. 
I. Gilun.

• Studentų Ateitininkų Są
junga šiuo metu visame pasau
lyje turi apie 150 narių. Nevvs 
from Behind the Iron Curtain 
(1953 vas. mėn.), taigi, netiesio
giai LLK žiniomis, nepriklauso
moje Lietuvoje jų buvę pusė vi
sų studentų!

• Prof. Stp. Kolupaila, rašy
damas Drauge apie "Studentų 
išdaigas”, apibūdino kovo mė
nesį kaip chuliganizmo ir "kel
naičių žygių” Amerikos univer
sitetuose epochą. Iš kitų mo
kyklų išskyrė savo paties Notre 
Dame universitetą (konfesinį), 
kuriame tokių dalykų nepasitai
ką. Tačiau 1952 m. vasario mėn. 
29 d. pasklidus gandui, jog bus 
sumažintos valgykloje pieno 
normos, N°tre Dame studentai 
didelėmis mąsėmis, šaukdami ir 
švilpdami, užpuolė ir, sudaužė 
visas valgyklose, prieinamas 
stiklines. "Kas kaltas dėl tokios 
gėdos, kurią užtraukia ant savo 
galvos Amerikos jaunimas? Su
prantama, jo auklėtojai.” Rašo 
prof. Kolupaila. Net ir Notre 
Dame mums nėpavyzdys.

• Atkreipiame dėmesį į Stu
dentų žodžio redakcijos adreso 
pakeitimą.

Paslaptinga zona New lorke
Kovo 1 d. Brooklyno Apreiš

kimo parapijos salėje New Yor- 
ko skautų vietininkija surengė 
pavykusį vakarą. Suvaidintas 
St. Lauciaus 1 veiksmo vaizde
lis "Paslaptingoje Zonoje”. Re
žisavo Vyt. Kidolis. Vaidino — 
K. Kudžma,- V. Karečkaitė, R. 
Kežys, St. Matyckas, Ed. Liogys, 
J. Pupius ir A. Kundrotaitė. 
Vaizdelis, nors ir per trumpą 
laiką paruoštas, suvaidintas su 
įsijautimu ir žiūriovų entuzias
tingai priimtas.

Gausių katučių sulaukė J. Ma
tulaitienės šokėjų grupės tauti
niai šokiai. Ypatingai gerai pa
sirodė skautu vyčių oktetas, per 
du kartus sudainavęs aštuonias 
dainas. Oktete dainavo — P. 
Rasimas, A. 'Ilgutis, J. Lapurka, 
R. Kežys, R. Kontrimas, K. Kud
žma ir L. Ralys. Oktetui akom- 
ponavo A. Mrozinskas. Svečių 
buvo pilna salė, kurią tautiniais 
motyvais išdekoravo dail. č. Ja- 
nušas.

Pažymėtina, kad N. Y. skautų 
vyčių oktetas jau kelis kartus 
su pasisekimu koncertavo įvai
riomis progomis. Pirmą kartą 
dainavo lietuvių studentų suva
žiavimo proga š. m. vasario 7 
d., o vasario 22 d. su dideliu 
pasisekimu dalyvavo Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
Amsterdame, N. Y.

Jau ne vieną savo narį N. Y. 
skautų vyčių draugovė išlydėjo 
atlikti karinės prievolės Dėdei 
SamUi. Neseniai į karinę tarny
bą išvyko R. Kisielius — drau
govės laužavedys, pradedantis 
poetas ir daugelio radijo vaizde
lių J. Ginkaus programoje au
torius bei parengėjas.

šiuo metu plačiajame pasau
lyje šie draugovės nariai atlie
ka karinę prievolę: Vyt. Gobu- 
žas, Br. Liogys, A. Bobelis, V. 
Alksninis, A. Prekeris ir kt. — 
Korėjoje, A. Eidukevičius — iš
vyko Vokietijon, A. Mikalaus
kas, Gasiūnas, Bilėnas, želvys, 
Vaitaitis ir kt. įvairiose ginklų 
rūšyse yra išblaškyti po platųjį 
Amerikos žemyną. Draugovė sa
vo broliams linki garbingai atlik
ti jų pareigas ir laukia sugrįž
tant skautiškam darbui.

TORONTO SKAUTAI
Kovo 1 d. Toronto skaučių 

Šatrijos ir skautų Rambyno tun
tai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės 35-metį. Susikaupi
mu pagerbti neseniai amžynybėn 
nukeliavę — sktn. J. Mašiotas ir 
skautų bičiulis dr. V. Vydūnas. 
Trys vilkiukai ir 1 jūr. skautas 
davė įžodį. Juos sveikindamas 
ir į sueigos dalyvius dienos tema 
kalbėjo Vyriausiasis Skautinin
kas prof. Stp. Kairys. Vyriau
siosios Skautininkės įsakymu 
pranešta, kad sktn. St. šileikytė 
jos prašymu atleista iš pareigų. 
Naująja Šatrijos t. tuntininke 
paskirta sktn. V. Kalendrienė. 
Sueiga užbaigta menine dalimi, 
kurioje skiltys vėl gavo progos 
pasirodyti savo gaivia dvasia ir 
išradingumu.

PAVERGTOJE 
'JUlii TEVYNEJE

■

Pirmoji moteris gydytoja Lt. Fae Adams, priimta j reguliariąPirmoji moteris gydytoja Lt. Fae Adams, priimta j reguliarią 
armiją. Ji duoda priesaiką prieš armijos medicinos vadovybę 

VVashingtone.

VON SAUKEN NĖRA 
GENERALINIS 

KONSULAS 
NEW YORKE

Chicagos ir Cicero skautai da
lyvauja Lietuvos Vyčių sureng
tame Lietuvos jaunimo Globėjo 
Šv. Kazimiero minėjime Šv. An
tano parapijoje, Cicero, šventei 
skirtą pamokslą pasakė vysk. 
V. Brizgys. Po pamaldų, bend
ruose skautų, liet, vyčių ir atei
tininkų pusryčiuose skautų var
du kalbėjo sktnt. kun. J. Vaiš- 
nys, S. J. šventė gražiai praėjo 
lietuviškojo jaunimo vieningu
mo ženkle.

Pasktn. Ed. Zabarskas Chica- 
goje organizuoja oro skautų 
draugovę.

Chicagos 
šią vasarą 
birželio 27
2-3 savaites. Stovyklauti galės 
tik uniformuoti skautai-tės.

Bridgeporto skautų draugovė, 
kuriai vadovauja sktn. Kaunas 
ir sktn. Serapinas, išaugo iki 38 
narių.

Jūrų skautų kpt. M. Kukučįo 
laivas’ planuoja įsigyti plaukio- 
jamą pastatą' (laivą). Vandens 
sporto'mylėtojai ir gerieji bičiu
liai yra kviečiami efektingai pa
remti šias jūrų skautų pastan
gas. Aukas siųsti laivo vadui 
vyr. valtim A. Levanui, 3236 So. 
Hąlsted St.', Chicago.9; III.

"Lituanicos” tunto vienetų 
vadovai įvedė gražią tradiciją — 
sueigų metu atpasakoti tai, ką 
skautai skaitė "Skautų Aide”. 
Tuo paįvairinamos sueigos, o 
skautai skatinami domėtis savo 
vieninteliu žurnalu "Skautų Ai-

Priespaudos kūju ir giltinės 
pjautuvu paženklintoje Lietuvo
je vasario 22 d. turėjo įvykti 
viešniai "tarybų rinkimai”.

Ta proga buvo paleista į dar
bą agitatorių pulkų pulkai. So
vietiniam režimui būdingu būdu 
kalte kalant šimtus ir tūkstan
čius kartų, kad ir neteisingiau
sią dalyką, bet vis tą/patį, no
rime apglušinti pilietį, užmušti 
jo savarankišką galvojimą ir 
mechaniniu būdu priversti pa-; 
sisavinti tai, kas stengiamasi 
įkalbėti.

Taip okupuot. Lietuvoje pra
dedama nuo mokyklų vaikų, ku
riems mokytojai, kaip Klaipėdos 
radijo mazgas vasario 19 d. pra
neša, pasakojo "deputatų” bio
grafijas, kad jie, grįžę namo, 
papasakotų jas savo tėvams ir 
namiškiams. Toliau į tuos pro
pagandos pasakytume "kombai- 
nierius” įkinkytos moterys, šim
tais jos surenkamos ir priver
čiamos dalyvauti "agitsusirin- 
kimuose”. Taip per Kauno radi
jo mazgą 1953. 2. 18 buvo pra
nešta ,kad Ariogalos rajono kul
tūros namų salėje įvyko "rajono 
moterų rinkiminis pasitarimas, 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 
350 moterų”. Vid. mokyklos mo
kytoja Kaupienė ta proga pra
nešė, kad 310 moterų dirba kaip 
agitatorės. Be to, paleistos į 
darbą vad. "agitmoninės” bri
gados, kurių tikslas — vilioti 
žmones susirinkti meniniais pa
rengimais, įterpiant į juos agi
tacines kalbas.

Prie kolūkių visur įsteigti 
"agitpunktai”. Mums visiems 
yra žinoma, kaip rafinuotai pa
naudojami. mokytojai, priver
čiant eiti su paskaitomis į to
kius susirinkimus. Radijo pra
nešimuose knibžda mokytojų 
pavardžių.

Yra įvesti ir "ataskaitiniai" 
susirinkimai, kolchozų agitatorių 
aktyvistų susirinkimai. Kom
jaunuoliai ir šiaip jaunimas pa
leidžiami lankytis po kolūkinin- 
kų namus. Visų tų agitacijų te- 

' mos vienos ir tos pačios. Visur 
linksniuojami Stalino konstitu
cijos pranašumai, kartojamos 
mintys iš Stalino knygos "Eko
nominės ir socialinės Tarybų .Są
jungos problemos”, dėstoma, 
koks geras ir laimingas gyveni
mas Stalinui "Lietuvą išgelbė
jus”, ir keikiama, kad pasaulio 
kapitalistai ir. nacionalistai iš 
pasalų tyką užpulti "taikingos 
ir laimingas” Sovietų tautas ir 

; išplėšti iš jų laisvę.

Vokietijoje gyvenančių 
vių tremtinių tarpe buvo paskli
dusi žinia, kad von Sauken, bu- ' 
vęs Trečiojo Reicho’generaliniu 
konsulu Klaipėdoje ligi krašto 
atplėšimo nuo Lietuvos, dabar 
paskirtas vakarų Vokietijos ge
neraliniu konsulu New Yorke. 
Tas gandas pasiekė ir Kanadą.

Patikrinus šitą gandą kompe
tentingoje Lietuvos atstovybėje 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se paaiškėjo, jog kalbamas von 
Sauken nėra generaliniu konsu
lu nei New Yorke nei kitose pa
našiose įstaigose Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Neseniai 

• perkėlus vokiečių generalinį 
konsulą iš Nėw Yorko į Washin- 
gtoną, jo vieton buvęs paskirtas 
tūlas von Riešei, kuris savo lai-', 
ku nacionalsocialistinės valdžios! "7’

buvęs pašalintas iš tarnybos.
Von Sauken yra pažymėtinas 

tuo, jog jis iš užkulisų valdė 
nacionalsocialistinę opoziciją 
Klaipėdos krašte ir kartų buvo 
įvertinimas kaip abiejų pasku
tinių Direktorijų neoficialinis 
perdėtinis.

šito asmens protėviai yra ki
lę iš Lietuvos (Suvalkijos) ir 
prieš pusantro šimto metų yra 
persikėlę j Prūsiją, kur jie buvo 
įsigyję Tarpučių dvarą, netoli 
Suvalkijos sienos.

Lietuvos-Lenkijos bajorų są
rašuose buvo pažymėti tūli Su
valkiečiai bajorai: Saukai.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galimą ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metų, net .mėnesi? 

pabaigos!
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GERIAUSIA DOVANĄ 
BETKŪRIA PROGA — 
RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ

ĮSTOK Į 
VILTIES 

DRAUGIJA

Bostono 
Iš ame- 

iškyla

Gaunama Dirvoje,

Vokiškos radie aparatų firmos KOERT1NG atstovas

Lietuvos atvykus, čia gyvenanti 
lietuvaitė, Anita Karns-Navic- 
kaitė, kuri taip pat vadovavo 
programai. Aukų Amerikos Lie
tuvių Tarybai surinkta $325.

mažiau kaip' už pasi- 
filmoje.ar televizijoje, 
metinis teatro artisto 
profesiniame teatre

PAįVASRiNK MAISTĄ... 
TURĖK COKE PR!E VALGIO

V. BARTKUS 
712 E. 92 St., 

Cleveland 8, Ohio 
Tel.: LI 1-6716

jau 37 sezonus). Europos pavyz
džiu ir šiame krašte atsiranda 
vad. Little teatrai, Jie atsipalai
duoja nuo tradicijų ir neturi 
tikslo siekti greitos komercinės 
sėkmės. Pradedant nuo 1915 m. 
Provincetovvn Playėrs, tokie te
atrai vėliau paplito, ir be Cle- 
velando, juos dar rasime Pasa- 
denoje (Kai.), Detroite ir Dal
ias (Tex). Daugely universitetų 
veikia dramos kuopos ir išeina 
j viešumą su savo pastatymais. 
Net ir pati krašto vyriausybė 
1935-39 m. laikotarpy globojo 
vad. federalinį teatrą. Jis pa
siekė daug tokių krašto užkam
pių, kuriuose žmonės težinojo 
tik filmų pramogą. Visa tai vy
ko tuo metu, kai krašto gyven
tojai teturėjo tik radiją ir fil
mas.

Televizijos gadynė atnešė te
atrui grėsmę. Buvo ir kitų veiks
nių, trukdžiusių teatrinę veiklą. 
Po antrpjo pas. karo pastatymų 
kaštai .palyginus su 1942 m. 
•padvigubėjo ir dabar dramos pa
statymas Broadvvayaus teatre 
kaštuoja ligi 70,000 dol., o mu
zikaliojo veikalo.— ligi 200,000. 
Korėja vėl suduoda . smūgį ir 
publikos dėmesys televizijai ver
čia amerikinį teatrą susimąstyti. 
Kaš daryti, norint patraukti pub
liką, neįbristi į didelius nuosto
lius?

Vienas kelių — patraukti pub-
■ liką kuo nors nauju, vylįojančiu.
■ JAV senieji dramaturgai, kaip

Nuo Richardo Trečiojo ligi ”South Pacific” 
melodijų

Amerikos teatras kovoja su sunkumais
rovus Nevv Yorko ar 
didžiuosiuose teatruose, 
rikiečių vaidylų dar 
Edvvin Forrest, Charlotte Cush- 
man, Joe Jefferson, o nuo 1875 
m. Maurice Barrymore prade
dant per visą šimtmečio pusę 
teatre ir vėliau filmoje šviečia 
Barrymore šeimos aktorių var
dai. Du iš Maurice vaikų, Ethel 
ir Lionei, dar ir šiuo metu tebe- 
sireiškia dramoje ir filmoje. 
Teatrinė veikla kilo ir kitu po
žiūriu — 19 amž. pirmoje pu
sėje New Yorke pastatyta apie 
20 teatrų. Jie anksčiau buvę 
įvairiose miesto dalyse, dabar 
susiburia Broadvvay g., ties 
Times Sq.

20 amž. amerikiečių teatrui 
daug duoda David Belasco. Ligi 
pirmojo pas. karo šis dramos 
inovatorius, panaudodamas nau
jus scenos (Btage) šviesos efek
tus yra dėmesio centre ir Nevv 
Yorke Broadwayaus veikloje pa
lieka gilius pėdsakus. Vėliau 
amerikinis teatras su A. Hop- 
kins ir R. Jonės bando vaizduo
tės (imagination) teatrą, rea
listinę dramą ir kitas kryptis. 
Kai atėjus antrajam pas. karui 
daugely Europos kraštų drama 
nebeturėjo didesnės sėkmės, tai 
New Yorke ji komerciniai žy
dėjo.

Pokariniame laikotarpy bū
dingas teatrinės veiklos skatini
mas visame krašte. Pvz., 1947 
m. veikė rekordinis vasaros te
atrų skaičius mažose provinci
jos vietovėse — 124. Skelbiami 
gausūs konkursai dramoms. Te
atro decentralizacija labiau rū
pinasi The American National 
Theatre and Academy. Ji įkuria 
bendroves su indėliais teatrų iš
laikymui Texase (Dalias), Bos
tone, Los Angeles, Atlantoje. 
The Theatre Guild organizuoja 
nuolatinius dramų žiūrovus dau
giau kaip 30 miestuose. Marg. 
Webster krašto studentų sam
būriams parodo Šekspyro tra
gedijas. Gyvai veikia kai kurių 
miestų teatriniai sambūriai, iš
virtę į gana pajėgius profesinius 
teatrus (pvz. Clevelando Play-

ST. GRABLtAUSKAS, vyv.
5 Thonias* I’ark, So. Bos- 
tnn 27; Mass., siūlo viso
mis bangomis iv F. M. 
penkių modelių .radio 

.aparatus. Kainos ąųo. 100 
dolerių. • Ą

Taip 'pat skubiai reikalingi 
didesniuose miestuose jat- 
stovai .

Rašomosios mašinėlės ' visų 
geriausių firmų, lietuviškais', 
amerikoniškais ir kitokiais rai
dynais, gaunhmos išsimokėtinai, 
o tam tikrais atvejais ir su gera 
nuolaida.

MINĖJO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Miami,„didėjanti lietuvių ko
lonija, Lietuvos Nepriklausomy
bės 35 metų sukaktį minėjo va
sario 20 d. Kadangi žiemos metu 
čia suvažiuoja daug lietuvių iš 
šiaurės, į paminėjimą susirinko 
virš 300 žmonių. Tai toli ne visi 
lietuviai, nes išsimėtę po plačią 
Floridą, ne visi gali į šventę at
vykti, nors ir norėdami.

Kalbėtoju čia paprastai pasi
naudoja tokiu, kuris pasitaiko 
atvykti iš šiaurės, šį kartą iš
kilmei atitinkamą kalbą sake 
svečias iš Clevelando, K. S. Kar
pius. Kalbėjo ir pora vietinių ki
tataučių.

Minėjimas buvo pamargintas 
gausiu dainų programa, kurias 
.išpildė tremtinio Petro Stevens 
vadovaujamas choras, susidedąs 
iš senųjų amerikiečių, Lietuvos 
operos artistė Antanina' Dam
brauskaitė, kuri dabar gyvena 
šiame mieste. Ji dar su choro 
vedėju padainavo duetų. Pabai
goje gražiai padainavo kita iš

Kiek operų krašte?
Nedaug. Nevv Yorkas turi Met

ropolitan. Ji pereitą sezoną vei
kė 22 savaites, pastatė 23 ope
ras ir.turėjo 150 spektaklių. Per 
70 pastatymų turėjo New Yorko 
City Opera Co. Kitos vietovės, 
kuriose savarankiškai ar su 
Metropolitan dainininkais per 
metus pastatoma po keliolika ar 
keliasdešimts operos spektaklių; 
yra šios: Chicago. Centrai City 
(Col.), Cincinnati, Cleveland, 
Detroit, Kansas City (tik ope
retės), Nevv Orleaną, Philadel- 
phia (Civic opera ir La Scala 
op.), Pittsburgh, St. Louis (tik 
operetės), St. Paul, San Antonio 
ir San Francisco (dvi operos — 
Opera Ass. ir Pacific Opera Co.). 
Būdinga, kad opera gyventojų 
tarpe turi vis daugiau pasiseki
mo, o Metropolitan pavasarinės 
gastrolės krašte, kai kur, pvz. 
Clevelande, per savaitę sutraukia 
ne mažiau kaip 60,000 lankyto
jų. '

Kiek uždirba teatrų aktoriai?
žymiai 

rodymus 
Vidutinis 
uždarbis 
(vad. legitimate) yra apie 800 
dol. Iš daugiau kaip 6000 sure
gistruotų aktorių 1951 m. po 
2000 ir daugiau dol. per metus 
uždirivo 1,469 aktoriai, iš aštuo- 
nių tik vienas galėjo pasigirti 
5,000 uždarbiu, tik šeši per me
tus surenka daugiau kaip 100,- 
000 ir vos du didžiavosi daugiau 
kaip 150,000 dol. metiniu uždar
biu.

Kokie JAV nuostoliai per pas. 
karus?

, Per pirmąjį pas. karą JAV 
turėjo nuostolių žmonėmis: žu
vusių ar mirusių nuo žaizdų — 
126,000, sužeistųjų — 231,300, 
belaisvių ar dingusių be žinios 
— 4,500. Tie nuostoliai sudarė 
tik 8,07? bendrų kariavusių 
kraštų nuostolių. Antrajame ka
re JAV nuostoliai žuvusiais bu
vo 393,131, o sužeistųjų — 673,- 
807.

Ar daug sergančių nervų li
gomis?

šiuo metu JAV yra £00,000 
šizofrenikų. Jie ligoninėse už
ima daugiau vietų negu sergą

■ širdies ligomis ar vežu. Nors t’o-
■ kie ligonys ilgai gydomi, tačiau 
• pastaruoju metu jų gydymas 
i žymiai sėkmingesnis.' Amerikie- 
: eių karių tarpe Europoje'dar ne-
■ seniai nervų- priepuoliais susirg

davo apie ketvirtadalis visų ka
rių (vieną priežasčių — krašto 
pasiilgimas). Dabar tas susir
gimų skaičius žymiai kritęs.

Parengė y. Al...

STATOSI NAMĄ

Veiklesnieji Miami gyvento^- 
jai lietuviai, savo veikimui pa
daryti našesniu ir tikresniu, pa
siryžo pasistatyti lietuvių namą 
su sale, kur koncentruosis visas 
jų veikimas. Trumpu laiku ma
noma sale jau atidaryti.

Senųjų lietuvių veikla plečia
si čia visomis pusėmis. Vasario 
16 vakare, Miami naujai įreng
tai miesto skaityklai vietos lie
tuviai veikėjai įteikė lietuviškų 
knygų ir angliškų knygų apie 
Lietuvą. Programoje dainavo 
lietuvių choras, A. Dambraus
kaitė solo įr duetus su Stevens. 
Knygų įteikimo kalbą sakė vei
kėjas žemaitis, angliškai kal
bėjo advokatas Dirsė, lietuviš
kai Karpius. Programai vadova
vo A. Navickaitė.

giau "erdvės”, kol galiausiai iš 
visų "galimų- okupuoti sričių” 
beliko bunkeris Berlyne, kur jis 
ir nusižudė. Amerikiečių eks
pertų nuomone, dabar tarp Sta
lino įpėdinių neišvengiamai pra
sidės trynimasis. Tačiau visai 
valdžiai savo rankose sukoncen
truoti Molotovas laikomas per 
senu, Berijos žvaigždė apsiniau
kė, kai sausio mėnesį jis buvo 
imtas viešai kritkuoti, Malenko- 
vas —' nemėgstamas kariuome
nės.

LIETUVIU TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. .Jonas Balys

Stalino mirtis komentuojama 
įvairiai. Vokiečių "Rheinischer 
Merkur” reiškia mintį, kad ir jį 
likvidavo Malenkovo vadovauja
ma "Kremliaus žmogžudžių ko
manda”. Prancūzų spaudos ir 
radijų daugumas skelbia įsitiki
nimą, kad dabar iš esmės keisis 
ir Sovietų užsienio politika. JAV 
spaudoj pasirodė balsų, kad 
tarpt, padėtis gali paaštrėti, bent 
pagriežtės šaltojo karo frontai. 
Amerikųečaų apžvalgininko W. 
Lipmano nuomone, bolševikams 
negreit pavyks "sukurti tokį 
naują dievuką, koks buvo Sta
linas”. Kitų nuomone, naujas 
karas ar taika priklausys nuo to, 
kam faktiškai pateks į rankas 
visa po Stalino valdžia Sov. Są
jungoje.

Šveicarų ”Die VVeltvvoche” 
(53. 3. 6) nuomone, bolševikams 
negreit pavyks sukurti antrą 
Leniną arba Staliną. Kol Stali
nas būtų buvęs gyvas, naujo ka
ro tikrai nebūtų buvę, nes jis 
nenorėjo nė II-jo karo ir buvo 
pasiryžęs nacinei Vokietijai už
leisti dideles teritorijos dalis. 
Deja, Hitleris reikalavo dar dau-

Ęug. O’Neill, M. Anderson, S. N. 
Behrman didžiųjų miestų pub
likos nepatrauks. Antrojo pas. 
karo metu iškilęs T. Wilder su 
su . savo dramomis, ypatingai 
"Mūšų miesteliu” kurį laiką sa- j 
vo „natūralizmu, simbolika pa- j 
vergia ne tik JAV, bet ir Eut ] 
ropos žiūrovus. Po karo iškyla i 
dar kėli dramaturgai, kaip Ten- ; 
nessee Williams, davęs keletą i 
pietietiško kolorito dramų (A. i 
Streetcar named Desire) ar Ar- į 
thur Miller, savo "Death of a i 
salesman" ar neseniai pastatyta 1 
”The Crucible” patiekęs tikrai j 
stiprias dramas. • Amerikiečių 
žiūrovus dar paskatins neatsi- ] 
sakyti teatro lengvesnio pobū- ; 
džio veikalai (John van Dru- ; 
ten), bet tik su sąlyga, kad | 
juose pasirodytų (žymenybės ... ]

Kaip ir 19 amž. ir šiuo metu | 
JAV. teatre vyksta panašus reiš- ■ 
kinys — parodykit žvaigždę, tad 
eisim į teatrą. Ir iš tikrųjų, jei 
Nevv Yorke ištisomis savaitėmis 
scenoje išsilaiko Šekspyro ar 
Shaw dramos, tai tik dėl akto- 
rių vardų skelbimuose. Didieji 
anglų aktoriai Laurence Olivier 
ir Vivien Leigh (vieno vakaro 
metu 1950-51 m. vaidinę net dvi 
Šekspyro ir Shaw dramas) ar 
kita talentingų britų artistų po
ra kaip LiĮli Palmer __ Rex
Harrison bei neseniai iškilęs 
Alec Guinness per pastaruosius 
sezonus žymiai pakėlė New Yor
ko teatro lygį. Tebėra magnetu 
ir kai kurių JAV geresnių akto
rių, kaip Kath. Cornell, Helen 
Hayes, K. Hepburn, Olivia de 
Havilland, Fred. March, vardai. 
Atsiras žiūrovų ir Europos teat
rų pasirodymams Broadvvayjuje. 
Pvz., seniau buvusios L. Jouvet 
trupės gastrolės ar neseniai vy
kusiai praėjusi prancūzų įžy
miųjų aktorių J. L. Barrault ir 
Mad. Renaud bei graikų teatro 
viešnagė. Nevv Yorkas su savo 
apie 30 teatrų (vasarą jų daug 
neveikia) turi išauklėtų žiūro
vų ir dar daugiau tokių, kurie 
vaikosi mados ir vardų.

Karas ir politinė satyra tai 
vėl sritys, kuriose amerikinis 
teatras patrauks publiką. Štai 
tokia nepretenzinga jūrininkų 
komedija ”Mr. Roberts” tik vie
name New Yorke išsilaiko sce
noje net per 1000 spektaklių, at
neša daugiau kaip 1 mil. dol. 
pelno, turi sėkmės belaisvių dra
ma (Stalag 17), mielai žiūrimi 
Washingtono politikus pajuokią 
vaizdai (Affairs of Statė...).

Tačiau tik muzikiniai spek
takliai laikytini šio teatro aukso 
aruodu ir,, išsilaikymo garantija. 
Daug muzikos, šokių, humoras, 
daug veikėjų, melodingas muzi
kos apipavydalinimas, geri dai
nininkai — tai sąlygos tokiems 
"musicals”. Ir kai 1943 m. da
bar pagarsėjusių autorių pora 
— Rich. Rodgers ir Osc. Ham- 
merstein III pradėjo su savo 
”Oklahomal”, tokie pastatymai 
virto reprezentaciniais ameriki
nio teatro parodymais. Vis dau
giau jų, kiekvienas (pvz. Guys 
and Dolls ar King and I) atne
ša kas savaitę ligi 50,000 pelno, 
o toks "South Pacific”, turėjęs 
savo Nevv Yorko premjerą 1949 
m. rekordine sėkme jau įkopė 
ligi per 1600 spektaklių. ”Musi- 
cals" sudaro visų Nevv Yorko 
pastatymų apie trečdalį ir šalia 
tradicinių britų dramos pajėgų 
viešnagių, jie virsta savotiškais 
teatro gelbėjimosi šiaudeliais.

Gelbėtis tenka, nes televizija 
su kitais pavojais vis labiau ker
ta amerikinio teatro egzistenci
jos pagrindus. Dar 1928-29 m. 
sezone Broadvvayaųs meno šven
tyklos parodydavo net 224 prem
jeras ,o pastaruoju metu vos ligi 
80. Daugiau kaip per pusę su
mažėjo teatrų skaičius ir pasta
tymų lygis bei repertuaro parin
kimas nuolat smunka, šiandien 
dar Šekspyras, Shaw ar Elliot 
pe tik Nevv. Yorke, bet ir kituose 
miestuose turės žiūrovų, bet ar 
ilgam? Būtų gaila, kad žlugtų 
institucija, viena iš nedaugelio 
galinti kelti krašto gyventojų 

, dvasinę kultūrą.

Ar filmų, radijo ir vis labiau 
kylančios televizijos gadynėje 
dar gali išsilaikyti teatras JAV? 
Ar jam negręsia galutinas žlu
gimas ? Pagaliau, ar šiame kraš
te jis lygintinas su senomis te
atrinėmis tradicijomis Europos 
kontinente?

Ne, Amerikon teatras dar nė
ra žuvęs, nors jau eilė metų jam 
tenka grumtis su įvairiais ne
galavimais ir didėjančiu publi
kos abuojumu. Nevv Yorkas su 
savo Broadvvayumi jau antras 
šimtmetis tebėra teatriniu kraš
to centru, o teatrinė veikla žymi 
kituose miestuose, net tokiuose, 
kur, atrodytų, turėtų vyrauti 
tik pramonės dvasia (Cleveland), 
dramos vaidinimai skatinami 
įvairių organizacijų ir mokslo 
įstaigų. Teatras šiame krašte 
nori išlikti gyvas, pasiryžęs ne
pasiduoti televizijai ir rodo no
ro išlaikyti vos porą šimtmečių 
trukusias amerikines teatro tra
dicijas.

Kai Prancūzijoje, Italijoje, 
Anglijoje 16, 17 amž. žydėjo te
atro menas, atsirado Šekspyras, 
Moliere ar Goldoni, publikos ma
ses traukė didieji aktoriai, kaip 
Edm. Kean, H. Irving ar Sarah 
Bernhardt, tai šiame kontinente 
gyventojai buvo užsiėmę daug 
realesniais reikalais. Apie te
atrinę krašto veiklą galima kal
bėti tik nuo 18 amž. vidurio. Tuo 
metu teatro vaidinimai jau sta
tyti VVilliamsburge, Virginia 
valst. (1736), bet niekas nega
lėjo pasakyti, kur rasti mėgėji- 
nio ar profesionalinio teatro ri
bą. Organizuotas teatras 1749 
m. bandyta atidaryti Philadel- 
phijoj, tačiau gyventojams pasi
priešinus ir net suėmus aktorius, 
teatralai persimeta į New Y >rką 
ir čia pradeda teatrinę veiklą.

Nevv Yorkas greitu laiku virs
ta teatrine krašto sostine, bet 
žymiau reiškiasi ir kiti du di
dieji rytų miestai Philadelphia 
ir Bostonas. 1750 m. Nevv Yor
ke Thomas Kean patraukia pub
liką su "Richardu III”, o 1752 
m. iš Londono atsigabenęs ak
torių Levvis Hallam virto vienu 
didžiųjų teatro pionierių JAV.1 house su trimis scenomis veikiąs 
Šekspyras su "Venecijos pirk
liu” ir "Otelio” dar labiau po- i 
puliarinamas krašte. Pietuose, 
nuo 1768 m. gyvai veikia "Vir- 
ginia Comedians”, statydami 
dramas Williąmsburge ir Anna- 
polis. Pradedami statyti didesni 
pastatai teatro reikalams.

Visam krašte pagarsėjo keli 
teatrai, kaip Chestnut Street 
teatras Philadelphijoje, Park 
Nevv Yorke ar Boston Theatre 
Federal St. Po Hąllam’o atsiran
da kiti pionieriai, kaip David 
Douglass, aktoriai kviečiami iš 
Anglijos, teatras vis dar tebėra 
eksperimentų, bandymų būvyje. 
18'amž. pabaigoje depresija te
atrinę veiklą žymiai nusilpnina. 
Atsiradę teatrų direktoriai (ma- 
nageriai) j ieško naujų kelių — 
jie kelia meninį lygį ir stengia
si pasiekti ūkinio stabilumo. 19 
amžius JAV teatruose būdingas 
paskirų aktorių,, "žvaigždžių” 
(stars) vyravimu. Publiką pa
traukia nebe žymūs dramatur
gai .ar didesnis, pastatymas, bet 
vyriausi veikėjai.

čia vėl Anglija duoda Amen4 
kai didžiuosius vardus teatro pa 
šauly,'kaip Junius Brutus Booth 

. ar John Hovvard Payne. Pirmojo 
sūnus, Edvvin Booth, gimęs JAV, 
pralenkė savo tėvą ir laikomas 
pačiu didžiuoju . krašto dramos 
aktorium. Savo kardinolo Riche- 
lieu vaidyba, Hamlete, Veneci
jos Pirkly šis. 18 amž. pabaigos 
tragikas tiesiog užkurdavo žiū-
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SENIAU IR DABAR KĄ ATNEŠ MALENKOVO - BĖRUOS 
RĖŽIMAS?

K. S. KARPIUS (

Tačiau daž- 
to kelio ven- 
pastrižai pa- 
Appalachian

kuriuos perva- 
vargti aptie dvi

KELIAUJANT Į FLORIDĄ

šioje mūsų kelionėje į Flo
ridą ir atgal padarėme ilgą ke
lią — pailgą lanką važiuojant 
per Ohio pietvakarių kryptimi, 
paskui sukant į pietryčius per 
Kentucky, Tennessee ir Alaba- 
ma valstybes. Grįžom rytų kryp
timi, per Georgia, South Caro- 
lina, North Carolina, Virginia, 
Maryland ir Pennsylvania.

Iš Clevelando j pietus, j Flo
ridą. yra vienas trumpiausias 
kelias — U.S. 21. 
niau važinėjantieji 
gia, nes jis kerta 
flias augščiausias 
kalnynų dalis, 
žiuoti reikia
dienas. Kelias per tuos kalny
nus yra siauras ir senas, taigi 
labai kraipytas. Ir važiavimas 
tas dvi dienas eina tik augštyn__
žemyn ir įvairiomis kilpomis su- 
kinėjantis. Kartą tuo keliu va
žiavęs jo nenori ir jieško kitų 
kelių, kurie iš dalies aplenkia 
tuos kalnynus, nudrikusius nuo 
Pennsylvanijos į pietvakarius, 
kurių pietinis galas nueina iki 
šiaurinio Floridos kampo.

Tų kalnynų aplenkti negali
ma, norint iš Clevelando pasiek
ti Floridą, ir tenka važiuoti arba 
vakarine jų puse, per Cincinna- 
ti, arba rytine, per Virginia, 
kur pravažiuojama visai netoli 
sostinės NVashingtono. Per Vir
ginia važiuojant kalnynus ten
ka perkirsti Pennsylvanijoje, 
kur per juos pravestas moder
niškas kelias. Po augštaisiais 
kalnais iškasta aštuoni tuneliai. 
Rytiniai tų kalnynų pakraščiai 
nusidriekia visu keliu per Vir
ginia, abi Carolinas, ir tik arti 
Floridos, Atlanto pakraščiu, pra
sideda lėkštumos.

Florida — "Gėlių žemė”, kaip 
ją ankstyvieji užkariautojai is
panai praminė, — kur žiemą 
oras vasariškas, kur palmės ir 
kiti tropiški medžiai ir žolynai 
vyrauja ir žydi kai pas mus 
sniegas; kur saulė žiemą kaiti
na kaip vasaros metu; kur me
džiai žiemą nušvitę "auksiniais 
obuoliais” (apelsinais) ir kitais 
citriniais vaisiais; kur lankytis 
įdomumą sudaro ir gausus lietu
vių suvažiavimas ir plačios 
Amerikos.

Jau anksčiau esam buvę Flo
ridoje, taigi šios kelionės metu 
sumanėm aplankyti ir Amerikai 
kaimyninę ispanišką salą Kubą, 
su jos išreklamuotu "Vakarų 
Paryžium”, sostine Havana. Ku
ba dabar jau nepriklauso Ispa
nijai. Visus Savo kelionės įdo
mesnius patyrimus ir noriu pa
tiekti Dirvos skaitytojams.

Pirmą naktį nakvojom dar 
Ohio valstybėje, nes po pietų 
išvažiavus nepajėgėm iš jos iš
važiuoti, kaip buvom norėję. Na
kvojom mažame, sename, bet 
švariame) miestelyje, Lebanon, 
pravažiavę apie 230 mylių. Išva
žiuodami, su žmona sutarėm na
kvoti miesteliuose viešbučiuose, 
ne tuose automobilistams įreng
tuose moteliuose (motor-hotel) 
pakelėse, kurių dabar ypatingai 
daug pristatyta, ir labai puoš
nių. Kambarį gavom viešbuty
je, kurio pavadinimas "Auksinis 
Avinas”, Lebanon miestelio cen
tre.

šiuo-savo patyrimu noriu pa
sidalinti su kitais, kuriems tek
tų automobiliu atlikti ilgas ke
liones. Viešbučiai esti miestelių 
cehtre; jie dažniausia turi res
toraną, o be to, tuoj pat gatvėje, 
yra valgyklos, jeigu nenori vieš
butyje valgyti. Viešbučiuose 
kambarių kainos yra normalios, 
prieinamos, visada vienodos. 
Tuose pakeles moteliuose, ku
rie įrengti turistų aplupimui, 
tenka mokėti dvigubai ir trigu
bai. Kadangi jie yra toliau už 
miestų ir miestelių ribų, 
apsinakvojus dar reikia

nėti j miestą vakarienės jieško- 
ti ir ryto metą pusryčių.

Tas "Auksinis Avinas” yra 
įdomus tuo, kad skaitosi pirmu
tinis Ohio viešbutis, pradėjęs 
veikti 1815 metais, kai dar apie 
viešbučius šiose vakarų terito
rijose niekas nežinojo. Mieste
lis, matyt, buvo svarbus anose 
dienose, nes ten lankėsi ir nak
vojo dešimt Amerikos preziden
tų, tarp 1840 ir 1924 metų, ir 
jame viešėjo eilė žymių senesnių 
Amerikos gyvenime žmonių. 
Viešbutis dabar palaikomas kaip 
koks muziejus, turįs įvairių se
nų daiktų ir paveikslų. Jo kam
bariai pavadinti vardais tų pre
zidentų, kurie juose nakvojo. Le- 
banon miestelis, matyt, buvo 
reikšmingas ankstyvose Ohio 
dienose, Clevelandas (įsteigtas 
1795 metais) dar skaitėsi tik 
kaimas ir jo dabartinio centro 
aikštėje tada dar ganėsi kar
vės. Bet Lebanon neturėjo pro
gos išaugti didmiesčiu. Jį nu
stelbė prie Ohio upės augąs Cin- 
cinnati miestas, 30 mylių j pie
tus, ir kiti artimi miestai, Day- 
ton, Columbus, Springfield, ku
riems laimė lėmė pavirsti pra
monės centrais.

AR IR JIS BUS "SAULĖ”?

Stalinas, pagrobęs Rusijos 
valdžią ir žudynėmis pašalinda
mas visus neištikimuosius, per 
29 metus valdymo, pasidarė 
"saule”, "mokytoju”, "tėvu”, 
"išmintingiausiu", "genijum”, 
"prispaustųjų vadu".

Ar pavyks tapti "saule” ir 
Stalino įpėdiniui? Kiek ilgai jis 
valdys? Ar pavyks išaugštinti 
savo "garbę” ir galybę pana
šiai, kaip pavyko Stalinui?

Pastebėtina, kad Stalinas mi
rė panašia liga, kaip ir Leninas. 
Kraujo išsiliejimu smegenyse 
baigė gyvenimą ir Stalino prie- 
telius prezidentas Roosevelt, ku
ris mirė bal. 12, 1945 m., išvy
kęs iš Washingtono į poilsio vie
tą, po sugrįžimo iš Jaltos. Jis 
grįžo pusiau gyvas, ir mirė stai
giai, pasiskųsdamas, kad jam 
pradėjo baisiai galvą skaudėti.

Roosevelt’ui mirus, parvežtas 
į sostinę, jo karstas visai nebu
vo atidarytas, tik Sovietų at
stovas Gromyko išreikalavo, kad 
jam vienam, nakties metu, bū
tų parodyta, ar grabe tikrai guli 
Roosevelt. Ir tas buvo padary
ta, Stalino reikalavimui išpil
dyti.
' Kai kurie skelbia, kad pasibai. 
gė Stalino era, prasideda Eisen- 
hower era. Bet ar Eisenhoyver 
sugebės išnaudoti tai, ką jam 
likimas skiria? Jau dabar dau
guma amerikiečių rėkia, kad 
reikia saugotis ir "nesupykdyti” 
Malenkovą.

GEN. VAN FLEET
ISTORIJA

Mūsų spaudos apžvalga
Elta komentavo M. Bajorino,' 

DBLS pirmininko, straipsnį 
"Tikruoju keliu”, kuris buvo 
paskelbtas Britanijos Lietuvyje 
ir prof. Kaminsko str. "Laisvi
nimo organizacijos klausimu”, 
kuris tilpo paskutiniame Lietu
vos numeryje. Abu tie straips
niai nagrinėja Vliko reformos 
ir sustiprinimo klausimus.

Tą perduodama Elta, tarp kit. 
ko, pažymėjo:

"Dėl pareikštos tame pačiame 
”Br. Lietuvio” vedamajame bai
mės, kad "nors ir kukli Vliko 
kritika visuomet yra susijusi su 
didesniu ar mažesniu pavojumi 
būti apšauktam antivlikininku”, 
mes galime užtikrinti, kad Vil
kas rimtos kritikos ir opozicijos 
nebijo ir ją sveikina, žinoma, jei 
ji yra konstruktyvi ir turi gerų 
intencijų, šiomis pastabomis bu
vo paliesti patys Vliko pagrin
dai. Būtų labaji pageidautina, 
jei šiuo tokiu svarbiu reikalu 
kuo plačiausiai išsitartų visa 
mūsų visuomenė, šie klausimai 
turi būti sprendžiami sine irae 
et studio, užmiršus visokį par
tiškumą, o turint prieš akis ben
drą visiems lietuviams rūpimą 
Lietuvos laisvės reikalą”. (El
tos Informacijos, Nr. 3)131).

Šį Vliko pažiūrų pasikeitimą 
reiktų tik sveikinti, nes dar ne
seniai buvo laikas, kai visokios 
pastabos ir pozityviausios kriti
kos dėl Vliko reformos buvo 
traktuojamos, kaip Vliko griovi
mas.

kompaniją. Tokią kompahiją, 
kokios galbūt jau seniai nebu
vom matę mūsų politinėje isto
rijoje. Ir kampanija buvo sukel
ta kaip tik dėl mūsų padaryto 
susitarimo.

Aš dar suprasčiau, jeigu toji 
Vliko dalis, vieton manęs, kartų 
savo įgaliotinius, nors vargu ar 
ir tas būtų pateisinama, nes kai 
man žinoma, jie veikė viso Vli
ko duotomis instrukcijomis ir 
tardamiesi su manim buvo nuo
latiniam kontakte su Vliku. Nuo
stabiu būdu, puolimo objektu 
pasidariau aš tik vienas. Aš ma
nau, kad ir šiuo atsitikimu de
mokratinei visuomenei nereikia 
aiškinti šitokio elgesio nenorma
lumo. Pasitikiu, ji pati supras, 
kad toks elgesys nėra nei tei
singas, nei Lietuvos reikalams 
naudingas.

Mūsų tarpe per visą karo lai
ką nebuvo jokių ginčų, susidū
rimų ar polemikų. Visa tai de
ja prasidėjo karui pasibaigus... 
Bijau irgi, kad šitokia spaudos 
kompanija ir kitokiais būdais 
vedama polemika parodo, kad 
mumis apima emigracinė poli
tinė epilepsija. Jau yra aukš
čiausias laikas sustabdyti jos 
pasireiškimus ir ją gydyti... 
(Nepriklausoma Lietuva, Nr. 9).

(Atkelta iš 1 puls.) 
pais, o armijoje knibžda partijos 
politiniai vadovai ir kitokie šni
pai. Atrodo- natūralu, • kad' Ma
lenkovas ir Berija į vienas: kitą 
žvelgs su nepasitikėjimu ir di
deliu dėmesiu seks ginkluotųjų 
pajėgų vadovybę, šiuo metu, 
Stalino žmonės šioje srity yra 
aiškioje kontrolėje.

Molotovas naujame režime 
vaidins nebe antrą, bet trečiąjį 
vaidmenį. Negalėdamas pasi
remti galingais vidaus sąjungi
ninkais, Molotovas, atrodo, prieš 
visus Malenkovo ir Berijos pla
nus bei sumanymus būsiąs be
jėgis.

Ar Molotovas pakliuvo į ketu- 
riukės kabinetą tik dėl to, kad 
jis turėjęs ilgus ir artimus ry
šius su mirusiuoju Stalinu? 0 
gal. jis laikytinas pavojingu 
tiems, kurie, gal, kada nors mir
tinai susikibs dėl augščiausios 
valdžios? .

IR TOLIMOJE AUSTRALIJOJE 
POLITIKUOJAMA ...

juose 
važi-

MUS APIMA EMIGRACINĖ 
POLITINĖ EPILEPSIJA

Min. Lozoraitis, pasikalbėjime 
su dr. J. Deveike, paskelbtame 
Nepriklausomoje Lietuvoje, ir 
atsakydamas, kodėl jis nerea
guoja- į nuolatinius jo asmens 
puolimus tam tikroje spaudoje, 
tarp kitko, pastebėjo:

"Aš nemanau, kad tą kompa
nija, kuri buvo užpernai (1951 
m.) pakelta prieš mane susita
rus su Vliku, būtų galima pava
dinti lojale. Kokia yra gi padė
tis tikrumoje? Buvo norima, kad 
aš susitarčiau. Aš tariausi, su 
Vliko įgaliotiniais ir susitariau 
su jais ir net su pačiu Vliku.. 
Tačiau vos spėjom susitarti ir 
susitarimą pasirašyti, kai Vliko 
daugumą sudarančios partijos 
pakėlė prieš mane labai smarkią

Grįžęs iš Korėjos Amerikos 
armijos vadas gen. Van Fleet, 
parešikė, kad Amerikos kariuo
menei Korėjoje dažnai stokavo 
reikmenų ir kaip reikiant nega
lėjo kariauti ir tikėtis priešą nu
galėti, ko matyt kai kurie ir 
nenorėjo.

Kai kas tvirtina, kad tuom 
atskleidžiama tolesni Achešono 
— Lattimore planai gelbėti so
vietams užkariauti Aziją. Kai 
Amerika turėjo duoti Kinijos 
nacionalistams pagalbą prieš ko
munistus, ta pagalba ir pavė
luota ir visai' sulaikyta, ir ko
munistai Kiniją pavergė.

MOTERIS AMBASADORIUM 
ITALIJAI

nas lietuvis, žinantis Italijos pa
dėtį ir komunistų pajėgumą to
je šalyje, užgirių skyrimą mo
ters ambasadorium į Romą. Ta
čiau prez. Eisenhower negalėjo 
iš to išsisukti: jis nominavo, ir 
šiomis dienomis senatas patvir
tino Clare Boothe Luce į tą at
sakingą vietą.

Dėl Italijos ambasadoriaus 
vietos įvyko užkulisinis susi
varžymas tarp dviejų įtakingų 
Conn. valstybės šeimų: Luce ir 
Lodge, dėl jų ambidingų mote
rų užsigeidimo tos pačios vietos. 
Henry Luce, Įtakingų žurnalų 
"Life” ir "Time” leidėjas, rin
kimų metu rėmė Eisenhower’io 
kandidatūrą. Jo žmona, buvus 
kongreso atstove prieš kelis me
tus, aktyviai dalyvavo rinkimų 
vajuje, ir Eisenhower prižadėjo 
jai ambasadoriaus vietą.

Kai paaiškėjo, kad Clare Luce. 
gali būti paskirta ambasadorium 
Romon, tos vietos užsjgėidė sa
vo žmona Conn. gubernatorius; 
Lodge (UN ambasadoriaus Lod
ge brolis), kuris taip pat rėmė 
Eisenhowerį ir kurio žmonk yra 
•itališkos kilmės. .

Mirus vienam Conn. . senato
riui, kiek aukščiau, Clare Lule 
norėjo' būti paskirta senatan jo 
terminui baigti, bet gubernato
rius Lodge,. skaitydamas ją bai
gusia'savo politinę karjerą, pa
skyrė senatorium ' kitą, vyrą.

Tik visa bėda, kad tas politi
kavimas perkeliamas į tokias 
institucijas, ktirios su mūsų vi
daus ginčais ir politika nieko 
bendro neturi. Tokie yra Austra
lijoje įkurtas Karaliaus Mindau
go Institutas, pagal tikslus skir
tas supažindinti visuomenę su 
Lietuvos istoriją, kultūriniais 
pasiekimais ir t.E. Beje, to insti
tuto direktorius■ V. Raulinaitis 
ir lektorius S. Balčiūnas tuos 
tikslus suprato kitaip.

Pirmasis kalbėjo dėl mūsų 
konstitucijos, kuri, jo manymu, 
buvo ir yra tik viena galiojanti, 
tai 1922 metų konstitucija. Vi
sos kitos niekingos ir jokie vi
daus ar tarptautiniai susitari
mai ar sutartys, padaryti po 
1928 metų, negalioja.

Kitas kalbėjo dėl Vliko. Mūsų 
Pastogėje tuo reikalu taip ra
šoma :

"Teko iš p. Balčiūno išgirsti 
tokių pasakymų: Vliko.reformos 
siekia laicistinis blokas: tauti
ninkai, valstiečiai liaudininkai ir 
socialdemokratai, kas reikalauja 
Vliko rędormos, tas kasasi po 
Lietuvos valstybės ir lietuvių 
tautos pamatais. (Mano pabr., 
Vyt. G.) jie demagogiškai ir 
propagandiniais tikslais reika
lauja Mažosios Lietuvos atstovą 
įsileisti Vlikan, spaudoje ir su
sirinkimuose netrukdykime Vil
kui, buvęs kadaise Vlike nacio
nalistų partijos atstovas S. Vy
kintas yra išdavikas, judošius 
ir pan. f.I. Valys, Mūsų Pastogė, 
Nr. 195).

AR SAUGU TURĖTI ŽMONĄ 
ŽYDĘ?

Atkreipiamas dėmesys, kad 
verta pasekti Višinskio likimą. 
Atpalaiduotas nuo užsienio rei
kalų ministerio pareigų, Višins
kis šiuo metu sėdi Maskvoje ir 
su dideliu susirūpinimu laukia 
savo ateities perspektyvų. Molo
tovas gali turėti nemalonumų ir 
dėl savo žmonos, Polinos žem- 
čiužinos. Ji žydė, lankėsi JAV ir 
su Amerika turi ryšius, turi 
čia ir brolį. Jau Maskvoje1 at- 
kreiptas dėmesys į jos ryšius su 
vakarais, o tai nieko gero nele
mia. Ne kas kitas, kaip Malen-

kovas šią moterį' savo laiku buvo 
pašalinęs iš žvejybos komisaro 
pareigų. Vis dėlto, šiuo metu 
Molotovas dar reikalingas ir ne
gali būti išstumtas. Iš trijų val
dovų, Molotovas geriausiai pa
žįsta vakarus ir nuo 1942 m. 
daug kartų lankėsi Londone, 
New Yorke, San Francisco, Wai- 
shingtone. Manoma, kad Molo
tovui gerai pažįstant JAV ūki
nę galią ir tai jį gali versti 
būti labiau atsargesniu už kitus 
jo kolegas.

Šiuo metu iš Malenkovo lau
kiama ,kad drauge su Berija jis 
ves atsargią režimo politiką. 
Tol... kol abu sugyvens. Iš 
abiejų laukiama, kad norėdami 
sustiprinti režimą, jie pradės 
naują taikos kampaniją. Pasku
tinieji pareiškimai tai ir patvir
tina. Bet įvykiai su lėktuvais 
kalba ką kitą. Iš komunistinių 
pajėgų pasauly tenka tikėtis to
limesnio chaoso skatinimo, truk
dymo vakarų gynybos Europoje 
pastangoms ir kt.

valst. saugumo ir vidaus reika
lų ministerijų sujungimas reiš
kia ne ką kitą, kaip tik valdžios 
stiprinimo pastangas pačioje 
viršūnėje. Politbiuro nariu jis 
tapo tuo pačiu metu kaip ir Ma- 
lenkovas — 1946 m. šiandieną 
šis gruzinas ne tik vadovauja, 
didžiulei slaptosios policijos sis
temai, bet jo žinioje yra ir so
vietų vergų stovyklos ir jam 
tenka vadovauti atominės ener
gijos programai.

Taigi, paviršutiniai žiūrint, 
po Stalino mirties vieno dikta
toriaus nėra. Malenkovas turi 
dalintis valdžia su Berija ir abu 
drauge turi akylai sekti Bulga- 
niną su jo armija ir drauge se
nąjį Stalino draugą Molotovą. 
Abiejų vyrį; likimas glaudžiai 
surištas ir kas bus, kai tie ry
šiai atsipalaiduos? šiaip ar taip, 
vakarų nuomone, tolimesnėje 
perspektyvoje totalitarinis reži
mas negalės pakęsti padalintos 
valdžios (Malenkovas — Berija 
ar trijulė su Molotovu) ir kova 
dėl valdžios virs neišvengiama.

BERIJOS RANKOSE — GALIA 
IR KUMŠTIS

Už satelitų valstybių paklus
numą atsakomybė tenka labiau
siai nekenčiamam žmogui ir ku
rio daugiausiai bijoma — Be
rijai. Kaip ir Stalinas, Berija 
yra gruzinas, o jo tikroji pa
vardė — Moluta Skuratov. Slap
tosios policijos srity Berijos pa
tyrimas didelis ir jis perėjo vi
są komunistinę mokyklą nuo Če- 
kos, OGPU, NKVD, MVD ligi' 
paskutiniųjų saugumo reformų. 
Po Stalino mirties įvykdytas

■Robebt merrill LlL'f PONS

METROPOLITAN OPERA
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Geriausi prancūzų, italų, vo
kiečių, rusų ir austrų kompozi
torių kūriniai paįvairins Cleve- 
lando Metropolitan Operos 28-tą 
sezoną, kuris prasideda balan
džio 13 ir baigiasi 18, Public

PO GOTTW ALDO-MIRTIES
šeštadienį mirus čekosloyaki- 

jos diktatoriui Gottwaldui, žmo
gui, kurio stalininis režimas bi
jojosi dėl galimų titizmo pasėkų 
(daug spėliojama ir dėl jo grei
tos mirties), vėl labiau susido
mėta satelitų kraštais. JAV pa
siekusios žinios iš Paryžiaus, va
karų žvalgybos sluogsnių, tvir
tina, kad ryšium su laukiama 
Stalino mirtimi Kremliaus bijo
ta kai kurių žygių iš satelitų 
pusės. Dėl to prieš diktatoriaus 
mirtį Maskvon buvo su
kviesti žymieji satelitinių 
kraštų vadai. Vakarų žvalgybos 
žiniomis, tik dėl sovietų kariuo
menės buvimo tuose kraštuose 
dar viešpatauja tariama ramybė. 
Pirmoji valstybė, kuri greičiau
siai gali išsprūsti iš sovietinės 
sistemos, tai Albanija. Kitas 
kraštas, kuris antroje eilėje nu
sikratys okupacijos pančių — 
Čekoslovakija. Tai vienintelis 
satelitinis kraštas, kuriame nėra 
sovietų karių ir sovietai visomis 
priemonėmis vengs juos 
įvesti.

Nepasitenkinimas čekuose 
auga, ypač slovakų tarpe. Ir
tiems sovietams daug rūpesčių 
kelia blogėjanti ūkinė padėtis. 
Maistas vis daugiau varžomas 
kortelėmis ir daugelio produktų 
nebegalima gauti. Bloga padėtis 
ir Lenkijoje, kur pragyvenimo 
kaštai, pakilo net 65%. Artimu 
metu tuose kraštuose nelauktina 
jokių sukilimų, tačiau netenka 
abejoti, kad ir pati Maskva įsi
tikino, jog satelitai atnešė ne
sėkmę ūkiniu ir kariniu požiūriu 
ir tik strateginiai, politiniai su
metimai verčia juos laikyti oku
puotus. (ai)
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Auditorium. Keturios iš aštuonių 
operų nebuvo Clevelande maty
tos per šešis metus. Tarp 49 ge
rai žinomų operos žvaigždžių 
yra tikrai garsių šokėjų ir so
listų. Dėl bilietų ir laiko prašau 
pasitikrinti šiame puslapyj esan
čiam skelbime.

• Prez. Eisenhovver iki tam tik
ro laipsnio dirba-surištom ran- Tačiau Clare Luce laimėjo am- 
kom. Neabejotiną, kad’ bent yie- basadoriaus vietą.

BEFORE

Vyt. Gedrimas

Bal. 15, vok.: CARMEN: įstevena, Gueden, Amara, Roggero, Dėl Monaco, Merrill.
• Ballet.

Bok 18, vak.: DON GIOVANNI: HorąhatU, Reanlk, Cosner, Peerče, Slepi, Baccalonl.

Bal. 16, vak.: BORIS GODUNOV: VVarner, Miller, Thebom, Votipka, Llpton, 
Londori, Sullivaa, Hayward, Baccaloni. Ballet.

Bal. 18, p. p.: DER kOSENKAVALIEP- Stevens, Vamey,'Gueden, Votipka, Llpton, 
Baum, DePaolie, Alvary, Brovnlee.

KAINOS: $8.50, $7.00, $6.50, $5.00, $4.00, $3.00, $2.00, $1.20. (Nėra taksų). 
Vietos už kai kurias kninas negaunamos visiems seansams. Praiome pažymėti 

2-ta ir 3*žlq operos pasirinkimų. liraiykit čekius: Northern Ohio Opera Assoclation.

BILIETŲ ‘RAŠTINE: UNION BANK OF COMMERCE — ATIDARA 9:30 ryto Iki 
5:30 vakaro. Main Banklng Lobby — E. fith ir Euclld, Cleveland 14, MA l«3300 
__  Librettoe. (Pralotu pridėti voką su-ženklu). Knabę Piapo Used Eaduslvely

Bal. 13, vak.: R1G0LETT0: Pone,Madelra, Conley, Merrill, Hlnee, Scott. Ballet.

Bal. 14, vak.: LA G1OCONDA: Milucov, Thebom, Madelra, Tucker, Warren, Šiepi. 
’ - Ballet.

Bal. 17, p. p.: TOSCA: Kireten, Conley, DePaolie, Schoefller, Harvuot, Davidion.

Bal. 17, vak.: LA FORZA DĖL DEST1NO: Mllanov, Miller, Votlpko, Tucker, 
Warren, Hinea, Pechner. Ballet.

BILIETŲ PARDAVIMAS ATSKIROMS PROGRAMOMS
PRASIDEDA KOVO 23

METROPOLITAN OPERA
■ • •• *

BALANDŽIO 13 IKI 18 PUBLIC AUDITORIJOJ

IŠ KOLUMBIJOS
Skleidžiamos žinios, kad ne

tolimoje ateityje, Medelline, bus 
sušauktas Kolumbijoje gyvenan
čių lietuvių Kongresas. Kokie 
jo tikslai ir siekimai, niekas 
konkrečiai dar nežino. Tai jau 
bus čia antras iš eilės "Kongre
sas”, bet pereitais metais ne
įvykęs, o šiais metais matysim 
kas iš to išeis.

YOU BORROW 
TO BUY A HOME

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS

Vargonininkas A. Arminas 
vis negali susirasti savoje pro
fesijoje darbo. Kelia didelį rū
pesti kolonijoje jo ■ išlaikymas, 
nes jis jokių sutaupų neturi. 
Geraširdžiai Petrauskai jau ant
rą kartą iš eilės apsiėmė jį glo
boti, kur kada susiras darbo. 
Jei būtų šį koloniją vieninga, 
jam rastųsi lėšų pragyvenimui 
ir meniniam bei kultūriniam dar
bui tos kolonijos lietuvių tarpe.

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų
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DRAMOS KONKURSO 
UŽBAIGIMO IŠKILMĖS

ARTĖJA GERA PROGA 
LAIMEI IŠMĖGINTI

Nr. 12 * 1953 m. kovo mėn. 19 d

VYSK. BRIZGIO PASKAITA

Liet. Bendruomenės apylinkės 
valdybos kviečiamas, vysk. V. 
Brizgys maloniai sutiko Cleve
lando lietuvių visuomenei skai
tyti paskaitą aktualiais klausi
mais. Paskaita įvyks kovo 21 d. 
:(šeštadienį) 5 vai. po pietų lie
tuvių salėje. Lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama atvykti tiek 
minčių pasiklausyti, tiek su 
brangiuoju svečiu pasimatyti.

Bendruomenės apylinkės Valdy
ba ir aptarė visą eilę aktualių 
klausimų. Šeimininkas su ponia 
posėdžio dalyvius ir pavaišino.

L.K.F. balandžio 26 d. rengia 
dramos konkurso užbaigimo iš
kilmes.

Ta proga kviečiamas pirmos 
premijos laimėtojas A. Škėma ir 
bus pastatyta antros premijos 
laimėtojo S. Lauciaus "Ponios 
žydrienės bendrabutis”. Veika
lą režisuoja akt. P. Maželis.

Išvyko kariuomenėn

Šiomis dienomis JAV kariuo- 
njenėn išvyko clevelandiškis Al
gimantas Gleveckas. Prieš pa
šaukiamas karinės prievolės at
likti jis dirbo braižykloje ir va
karais studijavo Case institute.

TAUT. KORPORACIJŲ NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

RUOŠIAMAS KUN. SPURGIO 
PAGERBIMAS

EKONOMINIS 
SUSIRINKIMAS

Liet. Bendruomenės ekonomi
nio skyriaus susirinkimas šau
kiamas kovo 22 d. (sekmadienį) 
11:30 vai. lietuvių salėj. Progra. 
moj: 1. prezidiumo rinkimai, 2. 
pasisakymai dėl veiklos, 3. sky
riaus organų rinkimai, 4. Lie
tuvių Namų komisijos praneši
mas ir kt. Kviečiami atvykti vi
si, kurie rūpinasi ekonominiu 
lietuvių kilimu, stiprėjimu ir su- 
siorganizavimu.

Lietuvių Tautinių Korporaci
jų Sambūrio valdyba, kviečia vi
sus narius , atvykti kovo mėn. 
21 d. 7 vai. v. Lietuvių salėje 
(žemutinėje) į susirinkimą — 
pobūvį, kur St. Lazdinis tęs to
liau įdomų pranešimą apie Lie
tuvos politines problemas piet
ryčių erdvėje ir bus skaitomi ki- 
ti svarbūs klausimai.

TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIME

Į Tautinės Sąjungos seimą 
Philądelphijoje iš Clevelando 
buvo nuvykę Dirvos redaktorius 
B. Gaidžiūnas, Juozas Leimonas 
ir inž. Algirdas Nasvytis.

Clevelande yra susidaręs ko
mitetas pagerbti Ohio valstybė
je, nelietuviškoje parapijoje dir
bantį kun. Spurgį. Pagerbimas 
Clevelande įvyks balandžio mėn. 
26 d. Parengimo Komiteto pir
mininkė yra Ag. Navickienė, na
riais: B. Bacėvičienė, Alf. Jac- 
kutis, Jieva Kavaliauskienė, Drą- 
sučiai, Nemunai, Aksenavičiai ir 
Rocevičiai.-' »

MUZIKOS GARSENYBĖS 
CLEVELANDE

SUDARYTA GLOBOS 
KOMISIJA

Liet. Bendruomenės apylinkės 
valdyba suorganizavo apylinkės 
šalpos ir socialinės globos ko
misiją: J. Nasvytienė — pirm., 
P. Graužinienė — vicepirm., M. 
Barniškaitė, J. Damušienė, M. 
Mišeikienė, Pautienienė ir J. Sa- 
lasevičienė. Plečiant darbą, į ko
misiją bus įtraukiama ir dau
giau asmenų, tarp kitų kunigas, 
gydytojas, teisininkas ir 1.1. 
Pirm. Nasvytienė aplankė sun
kiai sergančią neregę 88 metų 
senutę Iz. Mickevičienę ir jos 
gydymui iš savo lėšų paaukojo 
10 dol. Socialiniams reikalams 
gyvo dėmesio taip pat rodo ir 
valdybos vicepirm. dr. S. T. Ta
mošaitis-.

STUDENTŲ ŽINIAI

Clevelando skyriaus valdyba 
šaukia Lietuvių Studentų susi
rinkimą š. m. kovo 22 d. 11:15 
vai. Čiurlionio patalpose (1306 
E. 68).

ADV. JULIAUS SMETONOS 
PASKAITA

Lietuvių Teisininkų Draugi
jos Clevelando skyrius š. m. ko
vo mėn. 29 d. 11 vai. 30 min. 
Lietuvių salėje rengia adv. J. 
Smetonos viešą paskaitą apie 
USA teismų santvarkų. Cleve
lando lietuvių visuomenė kvie
čiama skaitlingai atsilankyti.

Po paskaitos- įvyks L.T.D. Cle
velando Skyriaus narių visuoti
nis susirinkimas.

Pereitą sekmadienį Clevelan
de kelių tūkstančių publikai su 
Čaikovskio smuiko koncertu pa
sirodė bene žymiausias pasaulio 
smuikininkas Jascha Heifetz, 
1900 m. gimęs Vilniuje. Netru
kus vėl atvyksta žinomasis diri
gentas Leopold Stokovskis ir 
Severance Hali diriguos dvi 
simfoninių koncertų poras. Kovo 
26 ir 28 d. koncertuose bus iš
pildoma Wagnerio "Goeterdaem- 
merung” ištraukos ir Čaikovs
kio penktoji simfonija, o balan
džio 2 Ir 4 d. tas pats Stokovs
kis vadovaus orkestrui atliekant 
Bacho, VVagnerio (Parsifal), 
Rimskij-Korsakovo ir Francko 
kūrinius.

Toji proga yra Clevelando li
tuanistinės mokyklos tėvų komi
teto loterija, kur laimei šypte
lėjus bus galima išlošti nemaža 
gerų laimėjimų. Stambiausia do
vana — 100 dol. pinigais. Kiti 
laimėjimai: 1) naujas radijo 
aparatas firmos General Elec-, 
tric; 2) vyriškas (šveicariškas) 
laikrodis — p. Šamo dovana; 3) 
įvairių prekių už 25,— dol. pasi
rinktinai O’Bell krautuvėje 
(Wade Park ir 66-sios g. kam
pas) — p. Obelenio dovana; 4) 
elektrinis laikrodis — p. Suopio 
dovana; 5) eilė kitų laimėjimų. 
Loterijos bilieto kaina tik 50 
centųį Traukimas bus š. m. ba
landžio 25 d. Lietuvių salėje, 
tėvų komiteto rengiamo koncer
to — pobūvio metu. Bilietai gau
nami Dirvoje, spaudos kioske ir 
pas platintojus, 
juos įsigyti.

Tėvų komitetas 
ga kviečia vjsus,
lietuviškos mokyklos Clevelan- 
de išlaikymas, talkininkauti pla
tinant loterijos bilietus. Pa
skambinkit telef. SW 1-9748 ar
ba EN 1-1082 ir jums bus pri
statyta bilietų platinimui.

ATPIGINTA
KNYGŲ LENTYNA”
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 šalyse iki vieno (1) 
dolerio su persiuntimu. JAV-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.
1952 m. biuletenyje 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 Ružancovas.

KUPREVIČIUS LAUKIAMAS 
BALANDŽIO MĖN.

Neseniai New Yorke sėkmin
gai turėjęs savo koncertą, pia
nistas Andrius Kuprevičius iš
vyksta į Kanadą, Toronto, kur 
šį sekmadienį ^engiamas jo kon
certas. Clevelande šios įžymios 
mūsų muzikinės pajėgos laukia
ma apie balandžio mėn. vidurį. 
Kuprevičiaus koncertas grei
čiausiai įvyks konservatorijos 
salėje.

1

DIRVĄ
LAUKIA

JŪSŲ TALKOS 1

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J.
716 Society

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PEN1NSULA 2521

nuostolius.

KERŠIS 
for Saving Bld.

KAS
UŽSISAKĖ

ILLUMINATING CO.

Paskubėkime

ta pačia pro- 
kuriems rūpi

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMU 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

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

KULTŪROS FONDO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

DIRVĄ —
TA'S NESIGAILĖJO!

TALIS STUDIO

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144

kuriuo laiku, bet kokiosBet
rūšies foto patarvimas Jums.

Modernūs portretai, vestuvių. 
Iškilmių, vaikų ir kitos nuo
traukos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

POSĖDŽIAVO APYLINKĖS 
VALDYBA

Kovo 14 d. sekretoriaus K. S. 
Kurpiaus bute posėdžiavo Liet.

LKF visuotinis narių susirin
kimas, kuriame bus svarstoma 
LKF tolimesnė veikla, šaukia
mas Lietuvių salėje kovo mėn. 
29 d. 11:30 vai.

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

PAVASARIS !
Pavasaris yra naujų sumanymų ir veikimo laikas. 

Pavasarį kyla noras pirkti, statyti, taisyti arba pagerinti 
namus.

Tiems visiems reikalams Lietuvių Banke galima 
gauti paskolą lengvomis išsimokėjimo sąlygomis.

Lietuvių Bankas per ilgą eilę metų turi didelį paty
rimą ir Jums geriausiai gali padėti.

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki $10.000.

Darbo valandos n.io 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

» .4*v

MIRĖ PRANAS TURAUSKAS

Vasario 27 d. Clevelande mirė 
Pranas Tulauskas. Palaidotas 
kovo mėn. 3 d. Paliko dukterį 
Francis, brolį Joną ir brolienę 
Tulauskas, seserį Oną ir švoge- 
rį Suopį. Buvo sulaukęs 56 metų 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 40 
metų. Buvo kilęs iš Marijampo
lės apskričio, Garliavos parapi
jos.

Ilsėkis ramybėje^

Clevelando Eletric Illuminat- 
ing bendrovė dar padidins jau 
dabar siekiančią $250.00(1.000 
sumą pokariniui išsiplėtimo pro
jektui. Tas turtas yra naudoja
mas bendrovės didinimui, page
rinimams ir naujiems įrengi
mams. Dėl šio projekto vykdy
mo buvo išparduota 552,832 ak
cijų. Per paskutinius septynis 
metus buvo išleista $165.000.- 
000 elektros įmonių statybai, pa
didinant iki 407,000. Nežiūrint 
tokių išlaidų elektros jėgos kai
na sumažėjo 15 procentų nuo 
1939, kai tuo tarpu visos kainos 
pakilo 92 procentus. Tai buvo 
galima padaryti tik per inžine
rijos -pažangą, modernius įran
kius ir mechaniką, pagerintas 
darbo sąlygos ir panašius palen
gvinimus.

PARDUODAMA
Naudoti kūdikio baldai. Vaiko 

lovolė su matracu. Vaiko garde
lis ir kėdė.

1266 E. 89th St.
Tarp Superior ir Ansel gatvių.

GARfield 1-7045

Europinių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

PIX BEVERAGE

PARDUODAMI NAMAI

45 rūšių alaus — visokį gaivi-

nantieji gėrimai,

įdomaujasi lietuvių
VEIKLA

Tgnas Grigutis (Gregg) dabar 
čia studijuojantis biznio mokslą 
ir ruošiąs doktoratą, yra senų 
Dirvos skaitytojų Grigučių, iš 
Kingston, Pa., sūnus. Jis jau 
kelinti} kartą atsilanko į redak
ciją, nusiperka lietuviškų kny
gų, kurių pats jau negali skai
tyti, bet siunčia tėvui. Labai 
interesuojasi lietuvių veikla ir 
žada lankytis jų parengimuose.

JIĖŠKO PIRKTI AUTOMOBILĮ

Pirksiu geram stovyje varto
tą automobilį. Siūlyti telefonu':

SW 1-9748. '

East 95 St., netoli Superior, 
dviejų šeimų, 6 kamb. kiekvie
nas butas.

*
East 84, netoli Superior, labai 

graži gatvė, labai gražus vienos 
šeimos namas.

Ray Nausneris
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

Pirkit pas savuosius

Lietuvių namų dažymo 
kontraktorius

Dažome namus iš lauko ir 
daus. Duodame 12 mėnesių
simokėjimui. Darbas garantuo
tas. Turime pilną apdraudę.

Skambinkite: UT 1-8363.

vynas ir šampanas

(prancūziškas)

vi- 
iš-

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

trečiadieniais.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON ’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

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

geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

JŪS I’ERKAT IIUPESČ-IV NEKELIANTI ŠILDYMĄ

MONCRIEF
ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA 
GASAS ★ ALIEJUS -A ANGLIS

I

P J KEBSIS
716 Society for Savings Bldg.—CIeveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arbu priemiesėiuoee, kreip
kitės i mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimų jvai- 
.n.o.su aiM'iHunos-insuruYiue reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

THE SUPERIOR SAVINOS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE

CIeveland, Ohio

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DOBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avcnue CIeveland 3, Ohio

y

g WiikeSis Fanerai Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona IVilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—JIAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

1iI. J. S AMAS, JEV/ELER
g Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
S . Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
2 pasirinkimas.
g 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatrc
g .' ' Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

i
iAmžini nerūdijančio plieno 

virimo puodai gaunami pas 
Vytautą Pašąkarnį, 1219 
E. 61 St., CIeveland, 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. • .
* J

Nemokamas demonstravi
mas.

Priimami užsakymai.

6202 SUPERIOR AVĖ.

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

i

GRAŽIOS VELYKINĖS ATVIRUTĖS 
HAVVAII SALŲ PALMĖS 

VELYKŲ PUOKŠTĖS 
DAUG VELYKŲ GĖLIŲ

APLANKYKIT

HEnderson 1-9292

FRIENDLY FLOV/ER SHOP
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS ‘

Patogi .vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams - 
lietuviškoje krautuvėje

JAKLBS A SO>< 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakulis & \Villiam J. Jukubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir baląamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnąvimo 
6621Edna Avcnue ENdicott 1-1763

n.o.su


Tito ir Popiežius
J. VILIUŠIS

Amži

pazyme

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS 
GARSUSIS IGNO ŠEINIAUS

VYT. KAMANTAV IčIUS, VOKIETIJA

mano 
kuriuo

grįžau iš

iš šešių garbės palydovių, Anglijos karalienės Elzbietos ka- 
— Lady Mary Baillie — Hamilton ir I^dy 
— Churchill. Anglijos karalienės karūnacija 
įvyks birželio mėn. 2 d.

Buvęs policininkas Ernest Pressley, didelis šunų mėgėjas, daigelį jų išmokęs gatvės judėjimo 
taisyklių, su savo auklėtiniais jau apvažiavo 15 JAV valstybių. Jo parodas. — cirkų aplankę vai

kai gatvės judėjime pasidarė daug atsargesni.

THE FIELD

skaičiavimo! Jugoslavijos išsi
veržimas iš sovietinio bloko ir 
persimetimas į priešingą pusę 
sudaro Kremliaus diktatūrinio 
irtiperializmo grandyje pakeliui 
į pasaulio diktatūrą nebepatai
somą spragą, o tuo tarpų vaka
riečiams didelį laimėjimą lemia
moj kovoj su tokiais užsimoji
mais.

Antrojo pasaulinio karo prak
tika pakankamai pavaizdavo ana
logiją, kai vakarų demokratinė 
santarvė visais būdais rėmė 
diktatorių Staliną irgi ne iš mei
lės, o grynai dėl reikalo. Ji nau
dojo visas galimas priemones 
kovoje prieš gręsiančią pasau
linę rudąją Hitlerio diktatūrų. 
Sena išmintis sako, kad visos 
priemonės yra geros, kurios ve
da prie galutino tikslo! Ir Hitle
rinė diktatūra žuvo!

Neabejojama, kad bus kartą 
nugidėta ir ši, dar baisesnė, rau
donojo imperializmo diktatūra 
su jos lizdu Kremliuje, jei tik 
tiksliai bus panaudotos visos po
litinės ir materialinės priemonės. 
Sugrąžinti ištisoms tautoms ir 
valstybėms laisvę ir milionus 
žmonių išlaisvinti iš XX amžiaus 

tai idea
las, kuriam jokios aukos nėra 
perdidelės. Gi žuvus tos gangre
nos centrui, negalės išsilaikyti 
ir Jugoslavijos komunizmas, ta

su 
nebijotų 
vakarie-

maža salelė demokratijų jūroje, 
ir pamažu ištirps pats savaime, 
kaip kad tirpsta pernykščio snie
go likučiai.

Todėl šiandien Popiežiaus 
griežtesni politiniai veiksniai 
santykiuose su Jugoslavija, var
gu ar susilaukia simpatijų va
karų demokratijose. Tai yra tik 
lazdos kaišiojimas j besivystan
čios norima linkme politikos ra
tus ir nukreipimas dėmesio nuo 

I kilnesnio pagrindinio tikslo. Be 
to, ir rezultatai tokios politikos 
gali gautis visai priešingi — 
vietoj pagerėjimo, pablogėti.

Nors šiandien diktatoriaus Ti
to ekzistencija šimto procenti
niai priklauso nuo vakarų demo
kratijų malonės, bet sunku ma
nyti, kad jis pasiduotų spaudi
mui savo vidaus politikos at
žvilgiu. Tito irgi puikiai supran
ta, kad netik jam yra reikalin
gos vakarų demokratijos, bet ir' 
pastarosioms šiandieninėj situ
acijoj jis galbūt dar daugiau 
reikalingas.- Laikina simbiozė! 
Dėlto, vietoj nuolaidos, galima 
susilaukti diktatoriaus keršto 
(kas dažnai pasitaiko!) ir dabar
tinė religinė padėtis Jugoslavi
joje gali virsti didesniu religijos 
persekiojimu. Kad tai išeitų į 
naudą vietos katalikams — sun
ku patikėti!

Rulnkrijns ir administracijos adresas •— DIRVA, 1272 Kast 71 St., Clevoland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6:141. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

atostogų, ku- tus teko vaikščioti, smarkiai pa
sikeitusios. šviesos mirgėte mir
ga, ir dabar labai panašus j Ame
rikos didmiestį.

Iš Muencheno patogus trauki
nys, vežė į Romą. Pasienio poli
cija užštampavo mano kelionės 
leidimą, visai niekuo nesidomė
dami. Civilius keleivius jie 
kruopščiai tikrino.

Per Austriją važiavau nakties 
metu, tačiau mėnulio šviesoje 
nuostabiu grožiu žavėjo Alpių 
kalnai. Alpių kalnai, skubant 
traukinui, pamažu mažėjo ir iš
nyko, pasiekus Šiaurės Italijos 
lygumą. Gražiai mėlynas Itali
jos dangus, šilta saulė, laukuo
se dirbą žmonės sudarė visai ki
tą įspūdį nei šalta Vokietija. Pa
keliui matėsi labai daug pilių, pi
laičių, dar iš romėnų laikų už
silikusių, o pastatai buvo seno
viški, iš akmens statyti.

Pakeliui įlipo viena italė, ku-

Įvykius sekant iš šalies, ne
visai taip atrodo. Skirtumas yra, 
gal ir ne menkas. Jei Jugosla
vijos rėžimas, kaip ir kiekvienas 
komunistinis, religijos nemėgs
ta — nieks negali ginčyti. Bet 
faktas lieka faktu, kad čia reli
gija dar turi laisvės. Toleruoja
ma. Kunigai gali nevaržomai at
likinėti religines apeigas. Vys
kupai gali susirinkti konferenci
joms. Tėvai gali’ leisti savo vai
kus pas kunigus tikybos moky-į komunizmo’vergijos 
tis (kaip augščiau minėta). Pa
maldos gali būti laikomos. Baž
nyčios veikia — nepaverstos pro- 
pogandos salėmis, elektros sto
timis, lentpjūvėmis, odų ir grū
dų sandėliais ir panašiai, kaip 
kad yra stalininėj Rusijoj ir pas 
kai kuriuos jos satelitus. Skir
tumas matomas ir šiaip’ kitose 
gyvenimo srityse. Nėra taip žiau
rios geležinės uždangos. Judė
jimas per sieną tiek prekybinis, 
tiek žurnalistinis yra laisvesnis, 
žmonės nebijo gatvėje susitikti 
su užsieniečiais. Teismų prakti
ka irgi yra žmoniškesnė. Nors 
kainos augštos, bet krautuvėse 
yra prekių.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
vis tai pasekmės vakarų demo
kratijų įtakos, nuo kurių malo
nės priklauso šiandien Jugosla
vijos laisvė ir gerovė. Su tomis 
aplinkybėmis tenka skaitytis ir 
pačiam Titui, nes jis irgi pui
kiai supranta, kad jo buvęs 
draugas, o dabar mirtinas prie
šas Stalino įpėdinis Malenkovas, 
tuoj pasistengtų jį praryti 

I kūnu ir su dūšia”, jei 
S| susitikti su pozityvia 

čių pajėga.
Aiškumo dėliai tenka

ti, kad jei šiandien vakarų de
mokratijos, kaip Amerika, Ang
lija, Prancūzija ir kitos, remia 
komunistinę Jugoslaviją gink
lais, maistu ir pinigais, tai visai 
ne dėlto, kad jos simpatizuotų 
komunistiniam Tito rėžimui, bet gaiš vieną šaltoką vasario va- 
grynai augštesnės tarptautinės1 karą išvažiavau iš Ulmo, per 
politikos sumetimais. Tai yra' Muencheną į Romą. Muencheno 
vedybos ne iš meilės, o dėl iš- gatvės, kuriomis dar prieš 4 me-

Dvi 
rūnacijos iškilmėse 
Rosemary Spender

jie nori, gali privatiniai susitar
ti su dvasiškiais, kad jų vaikus 
mokytų tikybos, čia ir susiduria 
tiesioginiai komunistinė su krik
ščioniškąją propaganda. Vysku
pai ir kunigai ragina tėvus pa
sinaudoti ta privatine teise ir 
leisti savo vaikus pas kunigus 
tikybos mokytis, o komunistinė 
valstybės propaganda veikia 
prieš.

Tito rėžimui tai sudaro ištisą 
problemą, ir matyti, kad ta ko
va su tikyba šalies viduje nėra 
lengva ir krikščioniškoji propa
ganda ima viršų. Iš kitos pusės, 
tenka padaryti išvadas, kad dva
siški ja turi dar pakankamai lai
svės tikybos reikaluose ir kad 
josios veikimas turi pasisekimą 
gyventojų tarpe, kas tokioj sta
lininėj Rusijoj visai būtų ne
įmanoma.

Kitas neuralginis santykių 
.punktas, tai .bažnyčios adminis
tracija okupuotoje Triesto teri
torijoje. Iki šiolei Jugoslavijos 
okupuota Triesto sritis ”B” ran
dasi itališkoje Triesto pusėje 
esančio vyskupo Santin bažny
tinėje jurisdikcijoje, kuris esąs 
italų šalininkas, čia Vatikanas 
nedavęs jokių atskirų adminis
tracinių patvarkymų jugoslavų 
valdomai teritorijai, tuo lyg pri
pažindamas, kad ta visa terito
rija priklausanti Italijai. Vati
kano atsikirtimas, kad dar ga
lutinai nenustatyti rubežiai tarp 
Italijos ir Jugoslavijos, neturį: 
pagrindo, nes visai kitą mastą! 
Vatikanas taiko vakarinėms | 
Lenkijos sritims į rytus nuo1 
Oder-Neisse* Uiriijos. Nors šis' 
rubežius irgi galutinai dar ne
nustatytas, bet bažnytinė ad
ministracija tų naujai prie Len- 

j kijos prijungtų buvusių Vokie- 
I tijos sričių pavesta Lenkijos 
vyskupų jurisdikcijai. Nevieno
do masto taikyme įžiūrima Va
tikano subjektyvi politika Ju
goslavijos atžvilgiu.

; Santykių įsitempime nemažą 
, vaidmenį suvaidino klausimas 
, besikuriančių kuiįigų sąjungų, 

kaip "Dobri Pastir” (geras ga- 
: nytojas) ir kitų. Jos buvo lojalios 
i valdžiai ir dėlto toleruojamos, 

galbūt ir skatinamos, ir turėjo 
i atstoti lyg profesines dvasiškių 
i sąjungas. Jis neturėjo ir Vati- 
. kano atžvilgiu jokių separatisti- 
. nių tendencijų. Narių skaičius 
. augo. Tačiau paskutinė Jugosla- 
i vijos vyskupų konferencija Za

grebe pasisakė prieš tokias są- 
. jungas, prieš -jų steigimą ir pa- 
i skelbė kunigų prekiausimą prie 
- jų neleistinu. Kitaip sakant — 
. uždraudė. Tito ir čia įžiūrėjo, 
, turbūt nebe pagrindo, Vatikano 
. parėdymą.

Taigi, kaip matome, santy- 
, kiai tarp Popiežiaus ir, Tito bu- 
i vo ir taip pakankamai įtempti,
• ir paskutinis popiežiaus žingsnis 
; — suteikimas kardinolo titulo 
i arkivyskupui Mgr. Stepinac —r

tų santykių nutraukimą tik žy-
• mia’i pagreitino.

Vatikano ir bendrai pasaulio
> katalikiškoji spauda tą diploma-
> tinių-santykių'Tiutįraukimo faktą 
’ plačiai "naudoja įrodymui, kad
• komunistinis Jugoslavijos rėži-
• mas nieko nesiskiria’ religijos 

persekiojimo atžvilgiu nuo Sta
lininio.

klausdamas ar kraštų žmonės, o amerikiečių ir 
anglų, daugiausia. Teko netgi 
sutikti keletą iš Clevelando!

Šiaip italai gana įdomūs žmo
nės. Pirkdamas turi daug derė
tis, nes kitaip sumokėsi dvigu
bai. Italui svetimtautį apstaty
ti tai beveik gerą darbą pada
ryti, o akiplėšiškumu jie irgi 
labai pasižymi. Nustebau, kada 
mane perspėjo piniginę palikti 
namie, o pinigus laikyti tokioje 
vietoje, iš kurios ir pačiam iš
imti būtų sunku. Bet kai papa
sakojo, kad pernai metais Roma 
lankę lietuviai kariai ne tik kad 
be pinigų, bet ir be kišenių iš
važiavo atgal į Vokietiją, turė
jau patikėti... Daug vargo šu 
italų šoferiais, kurie gyvena po
sakiu - "Tiesiog arčiau, bet ap
link geriau ir brangiau”, tad ma
no vadovai daug su jais ginčy
davosi, o ką jau bekalbėti' kas 
man vienam būtų buvę.

Painatęs Romą, pasigrožėjęs 
jos menu, atsisveikinau su savo 
šeimininkais ir vieną vakarą sė
dau į traukinį, kuris mane išve
žė Šveicarijos linkui.

Tiek Italijoje būnant, tiek 
šveibarija lankant Buvo labai 
gražus oras. Alpių kalnai sniegu 
apkloti, ežerai, slėniai, kuriuose 
matėsi gražūs šveicarų namai 
— viskas žavėjo keleivį. Prava
žiavau per Lugano miestą, pra- 
’indau pro Gotthardo tunelį 17 
km. ilgio! Tai bene ilgiausias tu
nelis. Pagaliau prieš akis pasi
rodė Keturių Kantonų ežeras, 
taip gražiai Maironio apdainuo
tas. Ir tikrai tai nuostabus vaiz
das:— tokio tyro vandens ne
teko dar rtiatyti; Pakraščiuose 
iis žalsvos spalvos, o tolėliau 
tamsiai mėlynos, aplinkui ap
juostas baltais kalnais. ’

PER ALPIŲ IR APENINŲ KALNUS. — ROMOS JUDĖJIMO 
BETVARKĖ. — PATRICIJAI IR PLEBĖJAI. — ŠIMTMETI 

ŠVENČIANTI ”LA TRAVIATA”

rią užkalbinau 
kalba angliškai. Ne! Bandžiau 
kalbinti vokiškai — irgi ”non 
capisco” (nesuprantu). Tada 
man reikėjo griebtis itališkai. 
Žodyno ir gestų pagalba užmez
gėme pašnekesį. Ji man papa
sakojo šiek tiek apie Romą (te
supratau, kad ten labai gra
žų...), aiškino apie apylinkes, 
pilaites ir pan. Bendrakeleivė 
buvo labai vaišinga, vaišino ma
ne sumuštiniais ir aišku, itališku 
vynu (italai vandens nepripa
žįsta ...).

Pravažiavę Florenciją, garsią 
savo meno turtais, važiuodami 
per Apeninų kalnus, priartėjome 
prie Romos ir saulėlydyje ant 
septynių kalvų pasirodė 
nasis miestas.

Stotyje manęs laukė 
kvietėjas Nekrašas, su 
tuoj keliavom į šv. Kazimiero 
kolegiją. Romos gatvėse nepa
prastai didelis judėjimas, o blo
giausia, kad sunku žinoti kas 
kur važiuoja, nes ten didžiausia 
judėjimo betvarkė, kokią man 
dar iki šiol neteko matyti.

Per keletą dienų Romoje lan
kiau visas įdomiausias vietas. O 
pasižiūrėti buvo, labai daug ir 
visko aplankyti neįmanoma. 
Ypač gilų įspūdį savo dydžiu, 
grožiu ir meno gausumu palike 
šv. Petro katedra. Savotiška 
'įspūdį sudarė katakombos, o taip 
pat) Senosios Romos imperijos 
griuvėsiai. Kolizėjus, kur kita
dos Romos, gyventojai stebėda 
vo krikščionių žudymą, stovi da
bar didingai ir byloja apie žlu
gusią imperiją.

Teko matyti labai daug tu
ristų, ypač amerikiečių, vokiečių, 
prancūzų ir kt., kurie lanko tas 
įdomesnes vietas, šiaip gyven
tojai atrodo gyvena panašiai, 
kaip ir anksčiau: patricijai ir 
plebėjai — turtingieji ir ne
turtingieji. Ypač Romos pakraš
čiuose daug skurdo, todėl Itali
joj daug komunistų, nes alkaną 
žmogų įvairūs pažadai labai vei
kia. Teko matyti labai daug ko- 
muništiskų atsišaukimų ir skel
bimui tačiau Italijoj ši partija 
jau laikoma kontrolėj.

Vasario 28 dieną dalyvavau 
dviejų lietuvių (Alekso Nekra
šo ir Prano Dauknio kunigystės 
šventimų iškilmėse. Jie abu 
skautai, Korp. Vytis .nariai). Į 
jų primicijas atsilankė daug Ro
moje gyvenančių lietuvių, Ten 
teko sutikti ir. kun. Dr. Vaišno
rą, kun._ Dr. Vyt. Balčiūną bei 
kitus lietuvius kunigus, o taip 
pat 'Vatikano muziejuose besi
darbuojantį ir istorinę medžiagą 
berenkantį prof. Ivinskį.. Savo 
atsilankymu naujuosius kunigus 
pagerbę vysk. Podolskis bei min. 
St. Lozoraitis. '

Vieną vakarą nuėjau į Romos 
operą,- kur buvo ”La Traviata", 
šiais metais Švenčianti šimtme
čio sukaktuves. Stačiai sužavė
jo l'Neveltui sakoma, kad Romos 
opera viena iš geriausių pasau
lyje, o italai geriausi daininkai. 
Puošnioje salėje maišėsi įvairių

Tik
rios buvo kad ir trumpos, tačiau 
gana daug pakeliavau. Buvau 
Italijoj, kur keletą dienų pralei- 

i dau Romoje, savo prietėlius lan
kydamas. i. Apie tos kelionės

■ įspūdžius ir papasakosiu.
! Patekęs į, Vokietiją planavau 
vasaros atostogų metu aplanky
ti Europos pietus ir šiaip pa
keliauti, pamatyti įdomeesnes 
Europos vietas. Tačiau gavęs iš 
savo gimnazijos laikų draugo 
Alekso Nekrašo kvietimą atvyk
ti į jo šventimus j kunigus, nu
tariau dabar važiuoti. Aleksas 

. Nekrašas yra gana aktyvus 
skautų veikėjas, priklausąs 

. Korp. Vytis, tad mudu riša dar 
i ir bendra skautiškoji idėja.
d Apsirūpinęs leidimais ir pini-

RAUDONASIS 
TVANAS

Tai nelinksma knyga, ir vis- 
dėlto tai knyga, kuri turi būti 
skaitoma, nes ji tikrai pavaiz
duoja Lietuvos tragediją, — ra
šė apie jos daniškąją laidą danų 
laikraštis Berlingske Tidende. 
jį. ši knyga yra ne tik svarbus 
šaltinis teisybei ir ypač sovietų 
taktikai pavergiant Baltijos 
valstybes pažinti, bet drauge la
bai įdomus, jaudinantis ir pil
nas įtampos, pasiskaitymas, — 
rekomendavo švedų skaityto
jams Helsingsborgs Pošten.

Bet Raudonasis . tvanas turi 
didžiausią, reikšmę' mums, nes 
ten aprašoma mūsų pačių trage
dija.

Paskubėkite užsisakyti šiuo 
adresu:.

Stepas Zobarskas, .
188 Logan Street,
Brooklyn 8, New York.

. ’ Knyga yra didelio formato, 
328 pusi. Kaina $3.50. (14)
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