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Nuskambėjo iš Maskvos žinia, 

kad Chruščiovas išrinktas kom
partijos pirmuoju sekretorium. 
Tiesą sakant, faktiškai jis toje 
vietoje jau buvo nuo kovo mė
nesio, kai, ką tik po Stalino 
mirties, Malenkovas . neva pats 
savo noru iš partijos sekreta- 
riato pasitraukė ir pasiliko tik 
vyriausybės pirmininku. Dabar 
Chruščiovas pirmojo (arba, kaip 
anksčiau buvo vadinama, gene
ralinio) sekretoriaus pareigose 
tapo tik oficialiai patvirtintas.

Kurid gi dabar iš jų galinges
nis — Chruščiovas, ar Malenko
vas?

Oficialiai — Malenkovas, nes 
jis yra vykdomosios valdžios 
galva. Jo rankose administraci
nė galia. Tačiau sovietinėje sis
temoje vykdomosios ir net ta
riamosios įstatymų leidžiamo
sios valdžios galia pareina nuo 
partijos valios. O partijos valią 
reiškia partijos -vadovybė. Pir
masis sekretorius yra partijos 
sękretariato, t. y., partijos vyk
domojo organo galva, faktiškas 
partijos šeimininkas, kadangi 
nuo jo daugiausiai pareis, kas 
ką ir iki kokio laipsnio galės 
pyptelti sprendžiamuose parti
jos organą susirinkimuose bei 
posėdžiuose. Malenkovas, žino
ma, partijoj irgi turi balsą, bet 
šiuo metu Chruščiovo rankose 
yra partijos nusistatymų reiški
mo "techninis parengimas”.

Formaliai dabartinė padėtis 
yra panaši į tą, kuri buvo Krem
liuje iki 1940 metų, kada Sta
linas buvo tik partijos genera
linis sekretorius, o Molotovas — 
Liaudies Komisarų Tarybos, t. 
■y., vyriausybės pirimninkas. Ta
da niekam nebuvo abejojimų, 
kad Stalinas yra Molotovo vir
šininkas. Vėliau Stalinas perėmė 
ir vyriausybės galvos pareigas, 
palikdamas Molotovą tik užsie
nių reikalų tvarkytoju. Malen
kovas pradžioj, po Stalino mir
ties, buvo visiškai užėmęs Sta
lino paliktas tuščias kėdės, bet 
paskui, po kelių dienų, partijos 
augščiausią kėdę apleido, palik
damas ją Chruščiovui,, ir pats 
pasilikdamas tik Molotovą prieš
karinėj padėty. .

Šiandien dar nėra tokio paties 
vaizdo, koks anuomet buvo Sta- 
lino-Molotovo santyky. Malenko
vas vistiek dar atrodo dabar 
"viršūne” ir Chruščiovas dąr to-

Ii iki buvusios Stalino galybės. 
Tačiau ar taip ir pasiliks? šiaip 
ar taip, dabartinė pusiausvyra 
tarp Malenkovo ir Chruščiovo, 
kad ir palinkusi šiuo metu Ma
lenkovo naudai, atrodo labai opi 
ir turinti progos keistis. Daug 
pareis nuo to, koki iš tikrųjų 
santykiai yra tarp Malenkovo ir 
Chruščiovo. Tuo tarpu niekas 
tikrai nežino, ar Chruščiovas yra 
nuoširdus Malenkovo rėmėjas, ar 
ne. Niekas taip pat nežino, ar 
Malenkovas tikrai savo noru už
leido Chruščiovui pirmąją pozi
ciją partijoje, ar tai padarė ap
linkybių bei susidėjusių Krem
liaus klikoje santykių verčiamas. 
Ar kartais neatsitiks su vienu 
iš jų kurią tamsią naktį pana
šiai kaip su Beria? Katras iš jų 
galėtų būti kandidatas į "niek
šingus išsigimėlius, kapitalistų 
agentus ir partijos bei valstybės 
išdavikus”? To dabar niekas ne
gali atspėti. Stebintieji padėtį iš 
arčiau mano, kad tuo tarpu at
viro konflikto tarp Malenkovo ir 
Chruščiovo netenka‘laukti labai 
greit. Sistema reikalauja, kad 
galų gale vienas katras (ar kas 
nors trečias) iškiltų į aiškią vy
riausią poziciją, bet manoma, 
kad iki to pasikeitimo gali pra
eiti net keletas metų ...

¥ ¥
Chruščiovas nuo šių metų ba

landžio 17 dienos pradėjo šešias
dešimtuosius savo amžiaus me
tus, taigi yra beveik 10 metų 
vyresnis už Malenkovą. Jis yra 
gimęs Ukrainoje, tačiau aiškaus 
didžiarusiško nusistatymo. Jau 
1918 metais dalyvavo kovose bol
ševikų pusėje. Paskui baigė 
"Rabfak” (Darbininkų fakulte
tą) ir Maskvos Pramonės Aka
demiją. Visą laiką buvo parti
joje ir iki 1935 metų pakild iki 
Maskvos apygardos partijos pir
mojo sekretoriaus posto.

1938 metais jis būvo nusiųs
tas į Ukrainą, pirmuoju Ukrai
nos kompartijos sekretorium, 
kur įvykdė pačius kruviniausius 
"valymus”, nukreiptus prieš Uk
rainos tautinįjudėjimą. Nusiau
bęs Ukrainą (vien tik vietinių 
kompartijos sekretorių apie 3,- 
000 "likvidavo”), 1939 metais 
jau atsidūrė centriniame polit- 
biure.

Karo metu buvo paskirtas ar
mijos politruku Ukrainos fronte 
su specialiu uždaviniu vadovauti

užfrontės partizanams Ukraino
je. Viena iš jo pareigų buvo sek
ti ir generolus, kad jie nenu
kryptų nuo partijos nustatytos 
linijos. Dėl to abejojama, kad 
jis būtų generolų labai mėgia
mas.

Po karo Chruščiovas dar kar
tą nusiaubė Ukrainą: "valė” ją 
iiuo "nacių pataikūnų” ir "bur
žuazinių nacionalistų”. Tą "dar
bą” atlikęs, atsidūrė (1949 m. 
gale) vėl Maskvoj, jau pačiame 
kompartijos sekretariate. čia 
jam buvo pavesti du uždaviniai: 
partijos administracinio apara
to ir žemės ūkio reikalai.

"Agrogradai”, tai yra, stam
būs kolektyviniai ūkiai — žemės 
ūkio prasuktų- fabrikai-mieste- 
liai — tai Chruščiovo idėja.

Bet kai ta idėja buvo pradėta 
vykdyti, Kaukaze ir ypač toj 
pačioj Ukrainoj vėl kilo didžiau
sias pasipriešinimas — nepasi
tenkinimas: Matyt, buvo susi
durta su tokiais keblumais, kad 
visam tam sumanymui bent lai
kinai buvo uždėtas šydas: vyk
dymas atidėtas, kalbos apie jį 
pritildytos, šis bandymas, kaip 
ir pats pagrindinis su varinėji
mas į kolektyvinius ūkius, ne
abejotinai neigiamai atsiliepė į 
žemės ūkio gaminių kiekį. Kai 
dabar Malenkovas ir dar vėliau 
pats Chruščiovas gana atvirai 
pripažino nepasisekimus žemės 
ūkyje (žemės ūkis pagamina 
mažiau kaip 1928 metais!), tai 
čia buvo kaip tik ne kieno kito, 
o paties Chruščiovo politikos 
pasmerkimas. Tačiau 
Chruščiovas savęs už tai nebau
džia, tik liepia viską pradėti iš 
kito galo, taip būsią geriau ...

Kad Chruščiovas partijos rei
kaluose' nebe nuo šiandien turi 
žymų vaidmenį, matyti ir iš to, 
kad dar pereitą rudenį partijos 
konferencijoje kaip tik jis buvo 
naujo partijos statuto referen
tas.

Kaip yra su 
Bėriai M
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Jungtinės Tautės pradėjo aštuntų metų darbo sesiją. JAV vals
tybės sekretorius J; F. Dulles pasakė'kalbą, kurioje atsiminė ir 
pavergtus kraštus. Iš kairės: J. F. Dulles ir šios sesijos pirminio- 
L* . i . ■ IrA V T. Pnnriif —iTnrIHna alainvn *'•fcė y, L. Pandit — Indijos atstovė.
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Ch. Kerstenui ir jo palydovams lankantis VLIKo būstinėje, Vokietijoje, buvo sušaukta VLIKo ir 
Vykd. Tarybos nariai bei bendradarbiai į bendrą posėdį. Posėdžio metu išreikšta padėka Ch. Kers

tenui ir aptarti rezoliucijos vykdymo darbai.

Sekmadienį vakare per dau
gelį Amerikos radijo stočių bu
vo pranešta abejotino įtikimumo 
žinia, kad Lavrenti P. Beria, bu-' 
vęs galingiausias Sovietų Są
jungos terorizuotojas, esąs pa
bėgęs už geležinės uždangos. 
Tiesa, Maskvos , pranešimuose, 
kur buvo kalbama apie Berios 
nušalinimą, jo apkaltinimą ir 
jam bylos kėlimą, niekur nebu
vo pasakyta, kad jis tesąs areš
tuotas ar tardomas. Taigi ne
būtų ir perdidelė staigmena, jei 
Beria tikrai atsidurtų laisvam 
pasauly.

Daugiausia spėliojimo pobū
džio žinių apie Berią paskelbė 
šen. McCarthy. Jo tyrinėjimų 
pagalbinio komiteto , atstovas, 
turėjęs ryšį su žmogum, kuris 
yra panašus į Bėrią, bet jis ka
tegoriškai netvirtina, kad tai 
būtų Beria.

Iškilus Berios pabėgimo ver
sijai atsirado ir žinių, kad tūli 
turtuoliai buvo sudėję dideles 
pinigų sumas, kada buvo laukia-

istorija kartosis lygiai taip pat, 
kaip 1928 ir vėlesniais metais, 
šiuo metu yra naujas veiksnys:

ma, kad Stalino dienos suskai
tytos, ir jam mirus, prasidėsian
čios tarpusavio pjautinės ir vie
nam ar kitam buvusiam galin
gajam teksią bėgti. Esą tos su
dėtos sumos ir Berijai pagelbė- 
jusios pasprukti.

Kol kas visas šias žinias reikia 
priimti su nemažais klaustukais, 
bet jei vieną dieną Beria ir būtų 
parodytas per visas Amerikos 
televizijos stotis ir pradėtų pa
sakoti apie Kremliaus paslaptis 
— taip pat nebetektų perdaug 
nustebti.

Tėvo sukurtam pragare

* *
Dabartiniai Malenkovo-Chruš- 

čiovo paskelbti neva palengvini
mai žemės ūkio srityje, šioks užsienis įdomiau seka, kas ver- 
toks varžto atleidimas privačiam | Ja sovietiniame katile, ir jo įta- 
ūkininkavimo sektoriui (taigi, ir 
"agrogorodų” steigimo atidėji
mas) yra laikomas 1953 metų 
laidos ”NEPu”.

Pirmoji ”NEPo” ("Naujos 
ekonomines politikos”) laida bu
vo dar Lenino laikais, kai ko- 
lektivizacija buvo beveik atidė
ta, ir buvo duota palyginti ne
maža laisvės privačiai iniciaty
vai ne tik žemės ūkyje, bet ir 
prekyboje bei amatuose. Visi 
anuos laikus atsimenantieji pa
sakoja, kaip greit pradėjo atsi
gauti ūkinis gyvenimas ir kilti 
gyvenimo lygis, labai nusmukęs 
nuo kąra, revoliucijos jr pirmų
jų porevoliucinių eksperimentų. 
Bet Stalinas paskui visa tai 
griežtai nutraukė, kadangi pa
matė, kad tokiu būdu žmonės 
"buržuazėja” ir viltys įvesti ko
munistinę tvarką tolsta ..'.

1953 metų "NEPo” laida taip 
toli, kaip anoji, neina. Varžtų 
atleidimas nežymus. Todėl ne
daug yra perspektyvų, kad ūki
nis gyvenimas žymiai pagerėtų. 
Tačiau, jei jis iš tikrųjų imtų 
kiek gerėti, tai'tebūtų dvi gali
mybės: arba nuo komunistų už
sibrėžtų užsimojimu reiks dar 
labiau tolti, arba vėl priveržti 
varžtus dar griežčiau, negu bu
vo Stalinas padaręs. Vargu ar

ka dabar įvairiomis, anuo metu 
neegzistavusiomis priemonėmis, 
dabar daugiau pasiekia to kati
lo vidų. Kremliaus vairininkams 
taip besukiojant vairą ten ir at
gal, jis gali net ir išsprūsti jiems 
iš rankų greičiau, negu jie no
rėtų ...

ATSKRIDO MIG 15
Korėjos karui einant gen. 

Mark Clark buvo paskelbęs 
$100,000 premiją tam lakūnui, 
kuris atskris su MIG. Lakūnui 
'buvo pažadėta visa apsauga ir 
dar eilė visokių gėrybių.

Pradžioje priešai apie tai vi
siškai tylėjo, bet vėliau iš ame
rikiečių ėmė šaipytis, kad komu
nistų tarpe nėra "išdavikų”.

Bet štai rugsėjo 20 d. į ameri
kiečių sprausminių lėktuvų ba
zę, esančią 15 mylių nuo Seulo, 
iš šiaurės Korėjos atskrido la
kūnas su MIG 15 ir labai gražiai 
nusileido.

Jis buvo apdovanuotas visom 
pažadėtom gėrybėm, bet jis pa
sisakė, kad nežinojęs, jog už MIG 
atskraidinimą tai gausiąs. Jo no
ras kiek galima greičiau apleisti 
Korėją ir atsidurti JAV.

Tai jau iš viso trečias atskrai- 
dytas MIG. Pirmuosius du at- 
skraidė lenkai lakūnai ir jie abu 
jau yra Amerikoje.

POSĖDŽIAVO JAV 
DIPLOMATAI

Europos kraštų JAV diploma
tai, įskaitant ir Rusijos, dvi die
nas posėdžiavo Liuksemburge. 
Posėdžiams pirmininkavo Euro
pos reikalų vedėjas Livingston 
T. Merchant. Pasikeista naujau
siomis žiniomis ir aptartas Eu
ropos gynimas.

VISAM PASAULY
• Prezidentas Eisenhovver didelėms ovacijomis buvo su

tiktas Bostone. Ten suruoštuose pietuose, kurie kiekvienam kaš
tavo po $100, dalyvavo, virš 4000 asmenų. Eisenhover pasakė 
kalbą vidaus ir užsienio politikos klausimais.

• šešios atominės patrankos, kaip pranešė kariuomenės 
vadovybė, pasiųstos į Vokietiją. Komunistinė spauda dėl to pa
siuntimo reiškia pasipiktinimą.

• Jungtinėse Tautose 44 balsais prieš. 10 nutarta šioje se
sijoje nesvarstyti komunistinės Kinijos priėmimo į JT.

• Juguslavijoje, kaip ir kituose kraštuose, vykdomi dideli 
rudeniniai kariuomenės manevrai. Į manevrus pakvietė daug ka
rinių stebėtojų, bet nepakvietė Maskvos ir jos satelitų atstovus.

• Viceprezidentas Nixon spalio mėp. pradžioje išvyksta
ilgesnėn kelionėn į Tolimuosius Rytus. Ta kelionė norima azija
tams parodyti, kad jais Washingtonas domisi. ‘ . ■<

• Lenkijos atstovas Jungtinėse Tautose prof. Marek .Ko- 
roviez, mėtė savo darbą ir paprašė1'politinio pabėgėlio prieglau
dos. Tai labai skaudus smūgis Lenkijos valdytojams — Maskvai.

• Egipte buvo suimta 11 įtakingų politikų, jų tarpe du 
buvusieji ministeriai‘pirmininkai. Jie kaltinami perversmo orga
nizavimu ir noru nušalinti gen. Naguib.

Iš neseniai Maskvą apleidusių 
diplomatinių pareigūnų spauda 
yra patyrusi, kad sovietinis ”ca- 
revičius” Vasilijus Stalinas-Džu- 
gašvili, jaunasis ir vienintelis 
lig šiol gyvas likęs Stalino sū
nus, jau nusileido iš aviacijos 
generolo padangių j... priver
čiamojo darbo stovyklą Kolymos 
srityje. (Vyresniojo Stalino sū
naus, kuris buvo patekęs vokie
čiams j nelaisvę, likimas neat
rodo visiškai išaiškintas. Pasta
ruoju metu nieko apie jį negir
dėti. Kalbama, neva jis miręs 
nelaisvėje, bet yra ir kitokių 
paskalų — kad kažkur slaptai 
begyvenąs).

Vasilijus buvo "vaikas išdykė
lis”. Jo iškilimas į aviacijos ge
nerolus- buvo ryškus protekcio
nizmo pavyzdys. Jis buvo pagar
sėjęs ne tiek nusimanymu avia
cijos vadovavime, kiek visokiais 
ekstravagantiškumais, ypač gir
tuokliavimu ir kitokiais "paūži- 
mais”. Armijoje jis buvo neken
čiamas. Bet, kol tėvelis sėdėjo 
soste, jis buvo laikomas sovie
tinės aviacijos "žvaigžde” ir pa
prastai vadovaudavo aviacijos 
paradams Maskvoje iškilmių me
tu.

Stalino laidotuvėse jis dar da
lyvavo ir net nešė tėvo karstą. 
Paskui — dingo.

Dabar paaiškėjo, kad jis "ne
laikė liežuvio už dantų”. Išgėręs 
kažkur garsiai išbliurbė nuomo
nę, kad Malenkovas su Molotovu 
Staliną (jo tėvą) nužudę.

Iš tikrųjų, tvirtinama, kad 
nuo to laiko, kai Stalinas tikrai 
ar tariamai sunkiai susirgo, nei 
sūnus Vasilijus, nei duktė Svet
lana prie ligonio nebuvę prileis
ti. Nebuvęs prileistas taip pat 
ir artimiausias Stalino patikėti
nis Poskrebyševas, kuris dingo 
ir sovietuose niekur nebebuvo 
paminėtas nuo pat paskelbimo, 
kad Stalinas susirgo.

Jei užsieniuose yra visokių 
spėliojimų apie Stalino mirimo 
galutinę priežastį, tai, pasirodo, 
ir Maskvoje ta pati mintis dau
geliui esanti atėjusi į galvą. Tą 
mintį turėjęs ir Stalino sūnus 
tik, kaip ir galima tikėtis spren
džiant pagal jo būdą, jis jos ne
išlaikęs savo slaptam kampely. 
To, žinoma, užteko, kad jis turė
tų dingti.

Anot minėtų diplomatų pasa
kojimo, sesuo Svetlana jo likimu 
ypatingai susirūpinusi, kai jis 
nepasirodęs gegužės mėn. para
de. Ji tada teiravusis, kur brolis, 
prašiusi pasimatymo su Malen- 
kovu, bet tas jos nepriėmęs, o 
kažkas iš. žemesniųjų pareigūnų 
ją nuraminęs, kad Vasilijus esąs 
tarnybos reikalais išvykęs į To
limuosius Rytus (Sibiro pakraš
čius) ir iškilmėmsnegalėjęs. spė
ti sugrįžti...

Kai kito parado metu Vasili
jus irgi nepasirodė, Svetlana 

. ■ I. • ‘ ..

dar kartą bandžiusi pasiteirauti 
pas Malenkovą ar bent pas Mo
lotovą, tačiau ir dabar nei vie
nas nei kitas jos nepriėmę. Ji 
nebegali įeiti į Kremlių, kuria
me išaugo ir pragyveno didžiąją 
savo amžiaus dalį.

Tačiau šį kartą atitinkamas 
pareigūnas Svetlanai jau atvi
rai pasakęs tikrąją padėtį. Bū
tent, Vasilijus, "nusižengęs ka
rinei drausmei”, ir, kaip ir kiek
vienas karys tokiu atveju, turė
jęs būti nubaustas. Bausmę jis 
atliekąs vienoje iš "pataisos sto
vyklų” Kolymos srityje, t. y., 
tenai, kur kenčia daugybė kitų 
Stalino (ir Vasilijaus) politinių 
priešų.

Tas faktas sovietinėje spaudo
je niekad nebuvo paskelbtas ir 
viešai apie tai nekalbama, bet 
šiaip jau jis daug kam esąs ži
nomas ir apie tai esą plačiai • 
kalbama tarp Maskvoje esančių 
užsieniečių diplomatų.

Kas atsitiko?
"Dirvos” skaitytojai gal dar 

atsimena, kaip prieš porą metų 
buvo rašoma apie du anglų dip
lomatinius pareigūnus, dingu
sius labai paslaptingomis aplin
kybėmis. Jie išvyko neva kažkur 
pasiviešėti ir nebegrįžo. Vėliau 
buvo gauta mistiška telegrama, 
kad jie "tvarkoj”.

Visokių buvo apie juos spėlio
jimų. Vieni spėjo, kad jie buvo 
bolševikų pagrobti, kiti manė, 
kad patys pas bolševikus pabė
go. Buvo spėjama, kad jie dabar 
dirba bolševikams. Net įtariama, 
kad vienas "Pravdos” straipsnis, 
kuriame buvo dėstomi "taikingo 
sugyvenimo" pasiūlymai Vaka
rams, esą rašyti jų abiejų ar 
bent vieno iš jų. Bet visi spėlio
jimai neturėjo jokių aiškių pa
tvirtinimų.

Vienas iš jų MacLean, buvęs 
anksčiau D. Britanijos ambasa
doje VVashingtone, vėliau Jung
tinių Valstybių skyriaus refe
rentas D. Britanijos užsienių rei
kalų ministerijoje, buvo vedęs 
amerikietę. Jo žmona su trimis 
mažais vaikais ir motina liko, 
tikrai ar tariamai, be jokios aiš
kios žinios apie vyro likimą. Ji 
kaip tik ir buvo gavusi vyro te
legramą, kurioje buvo praneša
ma, kad ji nesirūpintų, jis esąs . 
"tvarkoj”. Buvo išaiškinta, kad 
telegrama buvo siųsta ne paties 
MacLeano, bet kas ją siuntė, ne
buvo galima nustatyti.

• * *
Dabar,- rugsėjo 12 dieną, vi-' 

siškai - panašiu būdu dingo ir 
MacLeano žmona su visais tri
mis vaikais. Ji pastaruoju laiku 
gyveno Šveicarijoje. Kodėl 

(Perkelta j 5-tą pujd.)
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1272 East 71; St., Cleveland 3, Ohio. 

Telephone: HEnderson 1-6344.
Issued in Cleveland every Thūrsday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

December 6th, 1915, at Cleveland 
tnder the act of Mareh 3. 1879.

Suhscription per year in advance: 
In the Unitcd Statės — $5.00 in Ca
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single copie — 10 centą.

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

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Tėvas

DIRVOS ATSTOVAI

SUSIRINKIMAS 
BALTIMORĖJE

mūsų susirinkimą ir dirbkime 
bendromis jėgomis, v

Jonas Lietuvninkas, 
sekretorius

šeštad. 3-5 y. p. p.
7156 S. Western Avė.

MEDICAL CENTER 
-TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 

Buto: IVAlbrook 5-3765

į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų reikalais:

Arkivysk. J. Matulevičiaus 
užrašai

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 y. v.

Dr. I. KurasRamunis
Spėt.: KŪDIKIŲ ir VĄIKŲ LIGOS 

VAL.: pirmad.', trečd, ir penkd, 
5-8 v. v.

■ šeštad. 10 v. r. — 1 v. p. p. '

u I R V A

KAS
UŽSISAKĖ

Chicagoje

•r
>4

DIRVĄ —
TAS NESIGAILĖJO!

Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir 
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv. 
pėdų ploto.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių 
už Chicagos be jokių primokėjimų.

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios 
mašinėlės lietuvišku raidynu.-

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis ir pritaiko - akinius 

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

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

tik susitarus

• Smuik. E. Kuprevičiūtė,' 
lankiusi muzikos festivalį Aus
trijoje, Salzburge, nuvyko j Pa
ryžių, kur grieš radiofone. Ar
timiausiu laiku žada aplankyti 
JAV-es.
• Šveicarijos Raudonojo Kry
žiaus Vaikų Pagalbos skyrius ■ 
pranešė Vokietijos Krašto Val
dybai. kad gimnazijos bendrabu- i 
čio įrengimui, baldams, skiria ! 
20.000 DM. dovaną.

Už šią sumą, pagal sudarytą 
planą, bus nupirkta bendrabu
čiui ir gimnazijai 60 lovų, 75 
spintos, 200 kėdžių ir 35 mo
kykliniai stalai. Apskaičiavimai 
padaryti pagal baldų fabrikų pa
siūlymus.
• Vasario 16 gimnazijos naujų
jų rūmų remontas eina visu 
sparčiu. Pagrindinį remontą no
rima baigti iki rugsėjo 15 d. ir 
spalio 1 d. pradėti naujuosius 
mokslo metus. Gimnazijoj pra
deda dirbti ir kai kurie nauji 
mokytojai. D. Britanijoje vie
šėjusios mokinės buvo gražiai 
sutiktos ir priimtos. Paskutinia
me PLB Vokietijos krašto tary
bos suvažiavime sudaryti lietu
vių gimnazijos kuratorija, kuri 
nuo šiol ir tvarkys visus gimna
zijos reikalus. Pagal priimtą sta
tutą į kuratoriją įeis šie atsto
vai: 1) PLB, 2) PLB Vokietijos 
krašto valdybos, 3) BALFo, 4) 
katalikų sielovadžio atstovas, 5) 
evangelikų sielovadžio, 6) lietu
vių gimnazijos direktorius, kar
tu ir mokomojo personalo atsto
vas, 7) tėvų komiteto atstovas.
• Viena iš rusų zonos pabėgusi 
senutė, Rytprūsių gyventoja, 
patekusi vokiečių rytų pabėgėlių 
stovyklon, kreipėsi per Vokieti
jos Raudonąjį Kryžių į Krašto

1953 m. rugsėjo 24 d. * Nr. 39

TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

WELLAND SKYRIUS 
RENGIA VAKARĄ

VVelland, Ont. šių metų spalio 
mėn. 3 d. (šeštadienį), slovakų 
salėje, 162 Hager St., ruošiamas 
DAINOS-LITERATŪROS vaka
ras.

Programą' išpildo: rašytojas 
Vytautas Kastytis, solistai: Vac
lovas Verikaitis ir Anastazija 
ščepavičienė, okomp. Stasys Gai- 
levičius ir Danutė ščepavičiūtė.

Mielas broli ir sese, savo at
silankymu į šį koncertą, parem
si Vasario 16 Gimnaziją, tuos 
dvigubai nelaiminguosius, kurie 
netekę gimtojo krašto kartu su 
savo tėveliais^ dėl nesveikatos ar 
kitų priežasčių neturėjo progos 
išemigruoti.

Koncertas pradedamas 7 vai. 
vakaro. Po koncerto šokiai. 
Veiks turtingas valgių ir gėri
mų bufetas. įėjimas $1. Pelnas 
skiriamas Vasario 16 Gijnnazi- 
jai Vokietijoje.

KLTS Wellando skyriaus 
valdyba

Valdybą prašydama padovanoti 
jai katalikų tikybos maldaknygę 
lietuvių kalba. Vokiečių paaiški
namame rašte sakoma, kad se
nutė gyvenusi Rytprūsiuose ne
toli Lietuvos sienos ir mokanti 
skaityti tik lietuviškai.
• Po sunkios ligos' liepos 11 d. 
Vokietijoje mirė Breitenhalio se
niūnijos seniūnas, mažlietuvis E. 
Pažėras.
• Kelias dienas Chicagoje posė
džiavo Kunigų Vienybės nariai. 
Posėdžiuose dalyvavo apie 80 na
rių. į naują valdybą išrinkti: P. 
Katauskas, J. Kuprevičius, A.. , .... ™ .. .... . . nj i ir- ■ -x Amerikos lietuvių TautinesJuška ir J. Makaras. Visi iš Chi- „ . .Sąjungos 8-tojos skyriaus susi- cagos. . , . ...rinkimas saukiamas rugsėjo
• Naujoje Zelandijoje persitvar- mėn. 29 d. 8 vai. vakaro Lietuvių 
kė Bendruomenės valdyba. Pir- svetainėje. Tai bus pirmas su- 
mininkui B. Butkui, dėl savo sirinkimas po vasaros atostogų, 
profesinių įsipareigojimų pasi
traukus, naują valdybą dabar! 
sudaro: B. Kuzma — pirminin
kas, K. Stirbys — vicepirminin
kas, V. Skridulaitis — meno va-.

’ (lovas, M. Gerdvilytė — sekreto-
1 rius ir S. Jurkėnas narys.

• Didžiausia Naujoj Zelandijoj 
lietuvių kolonija yra Dunedinl (]allgjausia jr deda pastangų, 
mieste. Ten gyvena 27 suaugę ir kad lietuvybė išsilaikytų ir kad 
17 lietuvių vaikų.
• The VVashirigton Star pieto- 
rial Magazine paskelbė gražų, 
iliustruotą rašinį, kuriame pa
pasakojama apie Lietuvos pa
siuntinybę buvusį Lietuvių sąs
krydį VVashingtone ir kt. Raši
nio autorius — Doris Kanter.

Nauji mokslo metai — senos bėdos
ju kaikurie galvoja savo vaikus 
mokyti namie. O kaip bus su tų 
vaikais, kurie savo vaikų nepa
jėgs ir negalės namie mokyti?. 
JeigU steigiama net atskira or
ganizacijai lietuvybei išlaikyti, 
tai į lituanistikos mokymą ne
reikėtų taip siaurai žiūrėti, tik 
savo vaikų interesu. Lietuvybės 
įžiebimas vaikams nėra vien tik 
tėvų reikalas. Kada jie vieni to 
nepajėgia padaryti, čia į pa
galbą turi ateiti visi, kas tiesio
giniai lietuvybės išlaikymu sie
lojasi. Pirmiausia — tai ALB 
skyrius, nes kitaip jis tik veid
mainiautų, besiskelbdamas, kad 
rūpinasi lietuvybės išlaikymu. 
Lituanistikos kursai VVaterbury 
neturi iširti, nes tai konkreti 
priemonė lietuvybės įdiegimo 
priaugančios kartos širdyse. Be 
to, būtų gėda visai Waterburio 
lietuvių kolonijai.

Waterbury, Conn. Lituanisti
kos kurBal turėjo pradėti nau
juosius mokslo metus, bet prieš- 
pat pradedant šv. Juozapo lietu
vių parapijos klebonas atsakė 
kursams patalpas parapijos se
nojoj mokykloj, kur jie buvo 
prisiglaudę. Klebono žodžiais, li
tuanistikos kursai dar kolkas 
galėtų naudotis mokyklos rūsiu 
arba geriau, kad iš lietuvių pa
rapijos mokyklos visai išsikeltų, 
nes tremtiniai turį prisipirkę 
namų, tai ir lituanistikos kur
sus savo namuose galį sutalpin
ti...

Panašiai Lituanistikos • kur
sams patalpos klebono buvo ir 
pernai rudenį atsakyta-, bet po 
didelių tėvų komiteto ir kaiku- 
rių kitų asmenų pastangų vėl 
buvo duota. Dabar su patalpų 
atsakymu iškilo ir kita bėda: 
nesudaroma tėvų komiteto, nes 
įvykusiame mokinių tėvų .susi
rinkime'niekas į jį nenorėjo įei
ti. Rugsėjo 27 d. šaukiamas vėl 
tėvų susirinkimas, kuris nulems, 
ar šiemet lituanistikos kursai 
pradės darbą ir kada, ar jie šioje 
vienoje iš pirmaujančių kolonijų 
susilikviduos. Girdėti, tuo atve-

Mūsų didžiausi tikslai yra iš
laikyti lietuvybę ir kovoti dėl 
'Lietuvos išlaisvinimo. Ir šių tik
slų sėkmingai galima siekti esant 
gerai organiuotiems. Todėl visi 
lietuviai turi priklausyti patrio- 

| tinėms organizacijoms.
Tautinė Sąjunga kaip tik

Lietuvos laisvei būtų daugiausia 
pasitarnaujama. Todėl ir visi 
baltimoriečiai, patriotės ir pa
triotai, kviečiami stoti , į mūsų 
skyrių nariais ir bendromis pa
stangomis dirbti kilnų darbą. 
Tautinė Sąjunga daug nuveikė 
praeityje, tikimės, kad ji daug 
nuveiks ir ateityje. Atvykite į

PRAŠOMI ATSILIEPTI
Yra svarbių pranešimų kai 

kuriems buvusiems tremtiniams. 
Jie patys ar kas apie juos žino
te, malonėkite atsišaukti j BALF 
centrą: , .

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine..
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.
Butinavičius, Povilas ir šeima, 

atvykę laivu Gen. Muir, 1951 m. 
sausio 20 d. i ' ’

Dobrovolskis, Jonas, atvykęs 
laivu SS Langfitt, 1949 m. rug
pjūčio 6 d.

Tumpienė, Valė, atvykusi lai
vu SS Langfitt, 1949 m. rugpjū
čio 6 d. ■ '

Jasevičius, Pranas, atvykęs 
laivu SS Eltinge, 1949 m. liepos 
19 d. ' . •

Milerienė, Elena ir jos sūnus 
Algirdas, atvykę laivu SS 
Blatchford, 1950 m. gegužės 26 
d.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Aušrelė (elementorius)
Stop. Zobarskas _________ 2.28

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaityte_________ 3.50

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza  ______2.00

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas ...

Anderseno pasakos

... 2.00

Lietuviu Prekybos Namai

Įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.

kitomis dienomis nuo 9 iki 6 Vai. vak., 
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

Furniture Center, Ine
Įmonės vedėjas JUSTAS L1EPONIS -

3222-24-26 So.^Halsted St., Chicago 8, III. 
Tel.'Victory 2-4226

CHICAGOS v 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1 p. p._ trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Baltimore, Md. 
Antanas česonis 
1323 Hollins St

So. Boston, Mass. 
Brunonas Kalvaitis, 
545 East Broadway. 
Brockton, Mass. 

Bačiulis A.,.
9 Broad St

Chicago, III.
Jonas Paplėnas,

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Daytoh, Ohio 
J. A. Urbonas, 
1302 Lamar St

Detroit, Mich.
. VI. Pauža, u 

9124 Quincy Avė.

Nėwark, New Jersey
A. S. Trečiokas, .
314 WalnutSt."

New York-Brooklyne 
Antanas Sodaitls, 
57-56,' 63rd St., 
Maspeth, N. Y. '

Omaha, Nebr. 
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St.

Waterbury, Conn. 
Vladas Vameękas,. 
2157 N. Main St

Hamilton, Canada
Antanąš Mingėla,

190 CatheririėSt. S.

CHICAGOJE PAS 
AGRONOMUS

Lietuvių Agronomų Sąjungos 
valdyba Chicagoje yra paruošu
si išsamų liudijimą apie bolševi
kų padarytą Lietuvos žemės 
ūkiui milžinišką skriaudą, o taip 
pat yra parinkusi ir gyvus liu
dininkus, kurie liudys apie bol
ševikų vykdomą Lietuvos žemės 
ūkio griovimą.

•
Kad ir iš labai kuklių pajamų 

S-gos valdyba paskyrė-25 dole
rius Vasario 16 dienos gimnazi
jai Vokietijoje, 25 dolerius ser
gančiai agr. Duoblio našlei ir 
tam reikalui yra papildomai ren
kamos aukos. Be to ALT seimo 
proga ALT’ui paskirta 10 dole
rių auka.

AukBo kirvis
Juozas švaistas 

Barabas
Paer Lagerkvist 

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

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta____ ______ .___ 2.50

Broliai Domeikos f

L. Dovydėnas __________ 2.50
Buriavimas ir jūrininkystė

B. Stundžia  ..................2.00
Didžiosios atgailos

R. Spalis _________
Džiaukis gyvenimu

O. Swett Marden___
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas ..
Daili saulytė

3.50

0.70

0.80

:.. o.5o

5.00

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______ 2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai 
R. Spalis

Gimdytoja
Francois Mauriac _______  1.75

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00

Gintariniai vartai
N. Mazalaitū_ ___________2.00

Gimtojo žodžio baruose 
P. Jonikas i___________

Gyvulių ūkis
George Orwell _________

Haufo pasakos I ir II dalis

•
Šą vasarą gražiai praėjo tra

dicinė gegužinė, kurioje gausiai 
dalyvavo ir jaunesnieji kolegos. 
Netrukus bus surengta ir eks
kursija į ūkius.

* .
Iki šiol dar nevisi agronomai 

yra užsiregistravę, dėl to visi 
agronomai prašomi neatidėlio
jant pranešti savo adresus Są-. 
jungos pirmininkui agr. A. Ver
bickui, 4452 So. Mozart St., Chi
cago 32, III. A. V.

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 
62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 

87 Thorold Rd.

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4 

Australijoje 
Povilas Lukošiūnas,

Box 1665 M, G.P.O., 
Adelaide, S. A.

Australia
P. Ambraza 

29 Elsemere St. 
, Kensington . 

Sydney"
Brazilija

Mcldutis Laupinaitis, 
Caixa PostaJ 118 

Sao Paulo
Colombia 

K. Klastauskas, 
Apartado nae 2336 

Medellin
Venecueloję

c/o Cristalerias Nationales, 
• Apar.tado 4532 

Maracay 
Venežuela, S. A.

1.50

1.00

2.75
Kazimieras Sapieha

B. Sruoga_____________
Karoliai

Guy de Maupassant ___
Kaip jie mt» sušaudė

J. Petruitis ___________
Kuprelis

Ignas Šeinius _________
Kalorijom ir doleriai

Vilius Bražvilius______
Kryžkelės

A. Vienuolis__________
Konradas Valenrodas

Adomas Mickevičius ___
Keliai ir kryžkelės

Putinas _______________
Kaimiečiai

V.’ S. Reymont I-II-III-IV
I ir II dalis _________ po 3.00
III ir IV dalis _______ po 3.50

Kudirkos raštai

2.50

2.50

130

2.00

2.00

3.50

1.50

2.50

5.00

1.50

2.00

3.00

2.00

1.80

2.75

2.00

2.00

8.00

4.50

.. 2.50

' n
Namai ant smėlio

J. Gliaudą .....____
Nemunas

St. Kolupaila ____ -
Neramu buvo Laisvės Alėjoj

B. Daubaras__________— 1.50
Our Country Lithuania 

V. Augustinas 
Pirmoji naktis

L. Pirandcllo _
Po Tėvynės dangum 

žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino_ 2.06

Petras ir Liucija
Romain Rolland ________ 1.20

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis_________ 6.00

Princas ir elgeta 
Mark Twain _____

Pinpas rūpestis 
Jurgis Jankus ___

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas.,_____________ ....

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas   _________ 2.50

Per Klausučių ūlytėlę 
Liudas Dovydėnas .

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.00

Paklydę paukščiai I 
Jurgis Jankus-------

Paklydę paukščiai II
- Jurgis Jankus . 

Petras Sirvokas
Juozas Švaistas 

Pabučiavimas
J. Grušas___

Raudonasis siaubas
Sallk Vogulov__

Raudonasis Tvanas «
Ignas Šeinius __

Raudoni batukai
Jurgis Savickis 

Ramybė man 
J. Kėkštas____

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaltis ..

Sudie, pone čipse 
James Hilton .. 

šilkai ir vilkai
Runcė Dandierin is__

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V, Biržiška, kiet. virš. ___ 3.00
papr. virš._____

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyr. ....

San Mlchael knyga I
Axel Munthe_______

San Michael knyga II
Axel Munthe_______

Šventieji akmenys 
Faustas Kirša_____

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis .... 

šventoji Inga
A. Škėma ________

Sapnų pėdomis
V. Kazokas ____;...

1 Tarp žalsvų palapinių
1 P. KesiūnsB ____

Tėvų pasakos
A. Giedrius _____

i Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas

! Tautosakos Lobynas
J. Balys ...______

Tomas Nipemadis
August Gailit

Trylika nelaimių 
R. Spalis r...

Tarp pelių ir vyrų
John Stoinback

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ...

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša___________

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas .!____________

! Velykų pasakos
N. Butkjenė ____________

į Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius ...

, Vincas Krėvė Mickevičius

M0

___2.20

Kregždutė
Ą. Rinkūnas_________

Kelias į pasisekimą
Grabau - Grabauskas__

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas________

Lyrika
K. Binkis,...........................

Loreta
Stasius Būdavas ______

Lietuva .
A. Bendorius  .... 

Laiškai žmonėms
G. Papini _____ r_____

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis __

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška ____ —...

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius__

Lietuviškos pasakos
J. Balys_____________

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis- 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius’ J__ ....__ ;.. 1.50

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo, metai

Lietuvos Valstybes
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Aplink Literatūros Lankus 
ratan susilenkę mūsų jaunesni 
rašytojai atrodo bus sukėlę už- 
mo. Lankų, deja, nesu matęs, 
apie jų riestumą ir spalvą spren
džiu iš atgarsių, citatų ir Bronio 
Railos straipsnių Dirvoje. No
riu tikėt, kad jis neperdažo. Ma
nau taip pat, kad lankininkai sa
vo organo vardu ne tiek aliuduo- 
ja į tuščio ar spausdinto popie- 
rio lankus, kiek į arklių pakink
tų. Kitaip jie nebūt pilnakrau- 
jai plačių laukų timpikai, o tik 

^naustuvės ir popierio išbliškę 
tt plokštūs šešėliai.

Jei spręsti iš lankininkų kelio 
kryptį nustatančių šūkių, jie 
bus įsikinkę kovos jungą atgau
ti grožinio žodžio laisvei, išvilk
ti jį iš kiauro tuščiažodžiavimo 
dumblų. O velkant jungą tokiu 
uždaviniu, pravartu žinoma ge
rai lenkti ir paspalvinti vinkš- 

' nos lankai. Kad geriau vežtųs 
ir kitiems būt matyt iš tolo.

Bronio Railos atpasakojimu, 
Lankai pasižada tarnauti tik li
teratūrai, nes anot jų reikia: 
"grąžinti beveik totaliai pra
rastą literatūros, kaip estetinės 
kūrybos, nepriklausomybę”. Nei 
iš to skambaus įrašo jungo lan- 
kan, nei iš.Railoš ar ir kitų rea
gavimų visiško aiškumo žmogus 
visdėlto negauni. Nežiūrint-kad 
čia užsiminta problemos, bend
rai meno problemos, kertinio ir 
kampuoto akmens.

Ar nebus tik lankininkų įsi
jungta traukti kovai prieš vėjo 
malūnus? Išskyrus komunisti
nės diktatūros pavergtus kraš
tus, o taip pat Franco ir Perono 
vienan ragan riečiamus žmogaus 
veiklos plotus, niekur niekas nei 
literatūros, nei kitokio meno 
laisvei rimtai negresia. Pasitai
ko pavienių politinių, religinių 
ir grypo pinigo verslininkų, ku
rie meną norėtų monopolizuoti, 
savo savitam reikalui įkinkyti. 
Bet juk pasitaiko laisvės kraš
tuose vagių, vieškelio ir gatvės 
plėšikų. Bet ar galima, pastebė
jus tas negeroves, tuojau imti 
ir šaukti, kad 
nėra daugiau 
rimtai negrėsė 
Lietuvoje, nei
mokratų, nei tautininkų režimo 
metais, šiaip atžagareivis Ado
mas Jakštas mokėdavo nuošir
džia; pasigerėti tikrais talento 
švysterėjimais, nors juose kata
liko požiūriu ir daug kast jam 
turėjo nepatikti. Tuo atžvilgiu 
ne toks jau siaurasermėgis bu
vo ir Izidorius Tamošaitis, tau
tininkų ideologijos filosofinis 
apaštalas.

Gal išeivijoj kas graso laisvo 
žodžio ir laisvo meno kūrėjus- 
vykdytojus surankioti mąišan ir, 
pakišti po ledu? Užsimojimų ir 
pastangų gal ir yra. Bet kai 
žmogus pasiskaitai tarp agnos
tiko ir visokių laisvių mėgėjo 
Jurgio Savickio laiškų, — man 
rašytų, — kiek nesigailėjo var
go prelatas Mykolas Krupavi
čius, kad jam padėjus, net sura
dus dorą leidėją, pradedi vis 
daugiau įsitikinti, kad.su geru, 
tikru menu mūsų dirvonuose nėr 
jau taip bloga. Juk ir Literatū- 

^bs Lankai gali išeiti, ir Raila, 
^waip bardamas lankininkus, pas 

kurį kokį geresnį grūdą aptikęs 
patenkintai paglosto per galvą. 

.Ir Draugas , padaro reklamą, ko 
daugiau reikia?

O gal lietuviški Literatūros 
Lankai eina kąran prieš Eluar- 
dų, Brenhburgų ir Picasso dva
sinę, tėvynę, yra-pasišokę' išlais
vinti šeriuotų tankų smaugia
mus Rytus? Jėi taip, tegul Lan
kams padeda Dievas. Jei taip, 

‘ jie būtų mūsų visų talkininkai.
O jei lig šiol buvo pagrindo ma
nyti ir priešingai, tai galbūt bus 

Aįc klaida ?
Pravartu paklausti: Kas yra 

menas iš viso? —'
Holandų filosofas van Huizin- 

• ga mano, kad menas yra kilęs iš 
žmogaus noro, gaivalingo reika-

tuose kraštuose 
laisvės? Niekas 
meno laisvei ir 
krikščionių de-

IGNAS J. ŠEINIUS
r'/' •

Prancūzų Komitetas už Lais
vąją Europą pareiškė savo nuo
monę apie Sovietu ofenzyvą su
siartinti su Vakarais 1922-1953 
m. laikotarpyje. Paryžiuje lei
džiamas prancūzų žurnalas 
”Monde nouveau jiaru” Nr. 71/ 
53 atspausdino pamėnesiui lei
džiamą minimojo komiteto kro
niką. Jos gale padėtas parašas 
"Le Comite Francais pour l’Eu- 
rope Libre”. Minimajame straip
snyje sužymėti faktai ir iškel
tos mintys bei padarytos išva
dos tokio pobūdžio, jog labai pra
verčia mūsų bylai. Kronika kaip 
medžiaga numatoma pasinaudo
ti radijo transliacijoms į Lie
tuvą, įvairiems memorandu
mams ir notoms. Medžiagą yra 
paruošęs žmogus, kuris gerai pa
žįsta Sovietų politiką ir yra pa
lankiai nusiteikęs Sovietų pa
vergtiems kraštams. ’

*

Bonnoje leidžiamas "Zentral- 
Anzeiger” 53. 9. 5 įsidėjo savo 
bendradarbio pranešimą iš Ber
lyno, kad "estai, latviai ir lietu
viai įspėja Vakarus”. Jame ci
tuojamas VLIKo ir kt. Pabalti
jo valstybių laisvinimo komitetų 
memorandumas, įteiktas laisvo-

lėjo atsirasti be žmogaus, var
giai — jei kas ir išliks — turės 1 
kokios vertės ir žmogui kada iš
nykus nuo žemės paviršiaus. Ne
priklausomas menas, kaip daik
tas sau, daros be žmogaus men
kas, bejėgis daiktas. — 

žinoma, žmogus negali, netu
ri atsisakyti siekęs kuo didžiau
sio tobulumo. Ir pilno, turtingo 
grožio savo šventadieniškuose 
veiksmuose, meninėje kūryboje 
ar pergyvenimuose. Ir ne tik 
šventadieniais. Juk žmogus gy
vena tikru, giliu, turiningu gy
venimu ne tik kai jis aria, kala 
vynį, suveda su kuo sąskaitas, 
valgo ar daro ką lptą naudin
gą. žmogus vertas ir kitokių, 
nuo pilkos dienos ir jos' reikalų 
atitraukiančių pergy v ė n i m ų. 
Kartais lyg sparnus pajutęs pa
kilti tarp debesų, visa galva pa
sinerti į nebūtus nuotykius ar 
į nežinomas perspektyvas at
skleidžiančias versmes. Reikia 
dažniau leisti žmogui atsikvėp
ti, šventadieniškai atsipalaido- 

' ti, pažaisti, pasidžiaugti, nauja 
įtampa ^pagyventi, daryti kas 
patinka, domintis tuo kas pagau
na žingeidumą, veria ausį, akį 
ar gilesnius jausmus. O jei žmo
gus pats nėra tobulas, reikalin
gas vienokio ar kitokio remonto, 
jo nepataisysi nuolatiniais pa
mokslais. Iš bažnyčios sakyklos, 
laikraščio sakyklos, radijo sa
kyklos, grožinės ar publicistinės 
knygos puslapių sakyklos. Įky
riais, nuolatiniais, kad ir iškal
bingais pamokslais, pamokini
mais ir pirštu rodymais kiekvie
nam žingsnyje tik greičiau nu- 
stumsi žmogų kalėjiman ar pra
garan. Nepastokim žmogui lais
vo oro, erdvės ir saulės. Liauki
mės galvoję, kad saulė sveika 
tik todėl, kad joj augdami au
galai gamina vitaminus. Reika
lingus gyvulių pašarui ir žmo
gaus gyvybės motorui.

Iš kitos pusės geras, tikras 
menas nenukenčia, jęi jam pasi
taiko drauge būti ir utilitariu, 
vienaip ar kitaip naudingu, žmo
gaus praktiškam gyvenime pri
taikomu. Ar nukenčia kuo ar- 
kitektoniniai dailus namas, jei 
jis draugė pasirodo tinkamas 
žmonėms gyventi ir jų apgyve
namas? Ar nukenčia kuo šven
to Petro ir Pauliaus bazilikos 
Romoje augštas ir kilnus menas, 
didele dalimi Michelangelo Buo- 
naroti kūrinys, tik todėl, kad' 
jis specialiai pastatytas tikybi
niam reikalui? O Rafaelio šven
tųjų paveikslai? Kuo jie men
kesni už Sezano profaniniųs ar 
Picaąso komunistinius? Ar Ba
lio Sruogos Milžino Paunksmė, 
Kazimieras Sapieha, Maironio 
Jaunoji Lietuva ir Vinco Krėvės 
Dainavos» šalies padavimai nė 
gryna, nuostabi literatūra tik 
todėl, kad iš jos be skaidraus

■ grožio gyvai ir mielai ryški ir 
mūsų Lietuva?

Pritaikomas, praktiškas me
nas buvo žinomas jau asyrie- 

1 čiams, egiptiečiams, graikams, 
’ Amerikos indėnams ir dar se- 

nęsnioms kultūroms. Graikų ir 
kiniečių valgomiems reikalams 
ar maistui laikyti pritaikyti in
dai sukelia mumyse ir šiandien 
ne mažesnio pasigerėjimo nei šių 
dienų keramikų neretai labai vy
kę, bet sunkiai kam pritaikomi 
padarai, -Abstraktūs sapnai ar 
verpetan įsisukusių geometrinių 
formų dužimas.

Blogiau su tais menininkais, 
poetais ir rašytojais, kurie ži
nodami sąvo krašto, savos Lie
tuvos nepakeliamą, kruviną pa
dėtį, "nugara nusisuka, demon
stratyviai skelbia savo neutra- 
lujną. Ą,r įieško nepriklausomy
bės nuo Lietuvos? Taip, gal ne 
kiekvienam lengva ryškiais, ne- 
dylančiais bruožais pavaizduoti 
šių dienų šeriuotą Džingis Ka
ną ir jo- siautėjimą, gal' daug

lo pažaisti. Ir kad jis esmėje, ] 
visuose savo pasireiškimuose į 
yra ne kas kita kaip žaismas. | 
žaismas akies, ausies, jausmų, ] 
dvasios ir proto pasigerėjimui. 
Utilitaristai savu laiku skaitė ] 
tikrai meniška tik1 tai, kas buvo . 
žmogaus auklėjimui ir tobulini- j 
mui naudinga. Marksistininkai , 
reikalavo iš meno, kad jis būtų . 
tampriai įsikinkęs socialinėn į 
klasių kovon, ar bent sudarytų 1 
tikrą, iliustruotą laiko dokumen- . 
taciją. Rusų bolševizmas deda • 
menui, ypatingai žodžio, platės- ■ 
nius uždavinius. Jis turi atsisa- , 
kyti nuo bet kokio objektingu- , 
mo, — vienos geriausių litera- . 
tūrinio meno patikimumo prie- ] 
monių, — o vaizduoti Ir kurti tik j 
kas partijai ir diktatūrai nau- , 
dingą taktiniais sumetimais, j 
Užsieniuose, kaip prieš trejetą , 
metų Skandinavijos rašytojai , 
komunistai savo organe Clarte j 
prisipažino, literatūrinis menas j 
turi siekti diskredituoti esamą j 
kapitalistinę santvarką ir mas- j 
kuotais įnašais pagreitinti jos , 
visuomenės socialinį ir moralinį . 
puvimą. Priemonės: pornogra- j 
fija, biologinių aistrų įkaitini- , 
mas,' etinių ir teisinių dėsnių 
nuvertinimas, individo požemi- , 
nimas ir išjuokimas, bendras de
fetizmas, apatijos ugdymas.

Daug yra pažiūrų į meną ir 
daug iš įvairių pusių statoma 
jam reikalavimų. Bendra jų vi
sai didžiumai, kad, jos vienpu- ; 
siškos, nori ar laukia tik vieno 
daikto, vieno rezultato. Gi pats 
menas savo naturale esme yra 
labai sudėtingas ir daugiapusis. 
Ir ne koks baigtas daiktas, o bū
damas gyvas pajėgus kėrotis, 
keistis, augti, — na, pagaliau ir 
džiūti.

Gal kadai gimęs tik iš žmo
gaus noro laisvalaikiu pažaisti 
ar pasidžiaugti, menas išaugo į 
šių dienų didelę, plačią ir sudė
tingą meno šeimą. Medžiotojo 
ar žvejo, noras namon sugrįžus 
pasigirti, truputi pameluoti, da
vė pradžią margaspalvėms pa
sakoms, didingoms ir šiurpą ke
liančioms legendoms. Kiti ele
mentai, tėvai ir vaikai, ne visa
dos lengvas kelias jaunųjų vie
nų į kitus vėliau privedė prie 
dramos ir ilgų romanų. Iš jau
natviško džiaugsmo ištriškęs 
mergaitės kelių žingsnių šokis 
išsivystė į sudėtingą apeiginį 
Indijos šokį ir Europos baletą. 
Vienišo piemenuko dūdelė lai
kams slenkant ištobulėjo į Je- 
riko trimitus, bažnyčios vargo
nus ir šimtų sudėtingų instru
mentų simfoninius orkestrus. 
Tuomi duodama muzikos menui 
nenumatytų galimybių. Impul
sas pavasario sužydusiais auga
lais pagražinti gyvenamos Un
dinės angą vertė žmogų keisti 
ir pačią lindinę, privedė prie 
harmoningai puošnių Egipto ir 
Graikijos pastatų, ir įvairiais 
vėjais nukeliavo iki New Yorko 
ir Chicagos babyloniškų dango
raižių.

Savo žavingu spalvų ir formų 
žaismu, augalų gėlėse, lapuose, 
paukščiuose, žvėryse galėjo pati 
gamta pastūmėti žmogų dabinti 
vartosenos daiktus ir įnagius, 

i rūbus, savo kalbą, elgseną, pačią 
gyvenamąją aplinką. Gal iš pa
grindinio širdies ir akies džiaug
smo nesudėtingas meninis veiks
mas, ritmu, ir harmonija užsi
krėtęs, augdamas ir turtėdamas 
apėmė ir širdies gailesį, rimtą 
sielos ilgesį, — perėjo į religi
nius pergyvenimus, įprasmino 
apeigas. ' .

Taip, išsikristalizavę, į gryno 
krikštolinio grožio ir' harmoni
jos formas išsilieję meno kūri
niai pergyvena individą, net pa
čias juos sukurusias tautas. Lyg 
būtų pasidarę daiktais. Sau,"įga
vę amžinybės pastovumą. Bet 
kaip jokie meno kūriniai nega-ĮI

nuok, džiaukis, žaisk, niekas ne
kliudo. Ir iš tų, kurie jį gina. 
Gal kada ir suklupdami, nesklan
džiai, o gal kada ir ne visai nuo
širdžiai, iš sunkokai gulančios 
pareigos. Bet juk ir tavo neu
trali daina ne visados vykus. 
Kartais išeina ji kaip kisielius, 
o kartais kaip košelena. Tokios 
nelaimės ištinka bet ką, kas ra
miai vietoje netupi ar nuolatos 
prie alaus kaušo nesnaudžia.

Didžiausi nesusipratimai tarp 
mūsų, kaip ir kitų, atsiranda iš 
to, kad mes į daikius ir proble
mas žiūrim viena akimi, iš vie
nos pusės. Patogumo, dėlei (Ven
giam apie daiktą apeiti ratu, 
apžiūrėti iš visų pusių, įvairių 
aspektų. Suprastinimo, lengves
nio supratimo dėlei riečiam su
dėtingas problemas vienan ra- 
gan. Tuo metu, kai pats žmogus 
yra nepaprastai sudėtingas, įvai
rus ir gyvas daiktas. Mokykla, 
visa mūsų šių dienų civilizacija 
yra jį padariusi, ir nuolat sten
giasi padaryti, galvojimo požiū
riu vienašaliu, vienapusiu, vie
naakiu, vienakojų. Kas, kas — 
gyvi, rlesukalkėję rašytojai, po- 

.etai ir akylus mokslininkai turi 
prieš tai spirtis. Ne, ir jie ne
retai riečiasi vienan ragan, įsi
kinko vienokius: pakinktus, tem
pia vieną, laisvai užsikrautą 
jungą. Kad ir kažin kokiais me
todais lankstytumėm literatūros 
ir bendrą istoriją, niekas netu
rėtumėm pamiršti, kad ne tiek 
vieni kolektyvai, junginiai, kiek 
pavieniai pajėgūs individai vie
nokiais ir kitokiais keliais stū
mė žmoniją priekin.

kam lengviau dainuoti "ApieJai- Young iš Otawa, Canadps, ir Dr. R. C. Carrell iš Aruba, Olandijos 
mę, kad be reikalo gimiau” ar 
"Aš nevedu tautos’’, gerai, dai-

Kiti apie mus
sioms Vakarų pasaulio vaistys 
bėms, ir baltų pamoka įspėjami 
Vakarai, kad neišduotų kultū
ros ir neužmirštų savo pavergtų 
brolių Rytuose, velkančių bolše
vizmo jungą. Kiek, išsamiau at- 
vaizduoti bolševikų vartoti Lie
tuvoje metodai ir Krėvės turė
tas su Molotovu pasikalbėjimas.

*
Vokiečių "Deutsches Volks- 

blatt” 1953. 8. 29 įsidėjo 'ilgą 
pranešimą, pavadintą "Moloto
vas užkulisiuose”. Jame duota 
esminė buv. užs. reik, ministerio 
prof. V. Krėvės-Mickevičiaus at
siminimų santrauka. Panašių 
santraukų yra paskelbę ir kiti 
vokiečių laikraščiai, pasinaudo
ję vokiečių telegramų agentūros 
DPA pateiktąja medžiaga. Visą 
medžiagą, pavaizduojančią fak
tišką Lietuvos okupaciją ir So
vietų planus, paskelbtus paties 
Molotovo lūpomis, DPA yra ga
vusi iš VT Informacinės Tarny
bos. Ją DPA išsiuntinėjo vokie
čių ir užsienio spaudai savo ži
nių tarnyboje.

.« ■
’TIamburger ' Anzei g e r”, 

'Schaumburg-Lippische Landes- 
zeitung” ir kt. vokiečių laikraš
čiai įsidėjo platų pranešimą apie 
"Pabaltijo tragediją”. Juose 
kreipiamas didelis dėmesys į 
Kersteno rezoliuciją Pabaltijo 
okupavimui ištirti ir pažymima, 
kad tas JAV įstatymų leidėjo 
žodis turi nepaprastą reikšmę. 
Jis dar kartą patvirtina, kad 
JAV ne tik nepripažįsta smurtu 
įvykdytos trijų Pabaltijo vals
tybių aneksijos, bet ir visu savo 
svoriu viešajai pasaulio opinijai 
primena Pabaltijo valstybių tra
gediją. Toji tragedija prasidėjo 
su plataus masto Stalino ap
gaulės manevru. Nors su Pabal
tijo kraštais buvo sudarytos ne
puolimo sutartys ir garantuotos 
jų nepriklausojnybės, tačiau ne
trukus po to šie kraštai buvo 
okupuoti raud. armijos ir jėga 
įjungti į Sov. Sąjungą. Buv. 
Sov. Sąjungos užsien. reik. min. 
Višinskis, kuris dabar atstovau
ja Sovietams Jungi. Tautose, 
pats tada pravedė Pabaltijo įjun
gimą, gyventojų pasipriešinimui 
palaužti vartodamas įprastinius 
bolševikų metodus.

¥
Amerikiečių karių Europoje 

organas "Stars itnd Stripes” įsi
dėjo amerikiečių žinių agentū
ros INS pranešimą apie Kerste
no'kelionę po Europą ir jo rezo
liucijos reikšmę padėti paverg
tiesiems Pabaltijo kraštams. 
Grįžti atgal į JAV Kerstenas nu
mato apie spalio vidurį, šveica
rų "Basel.er Nachrichten” ta pro
ga pažymi, kad dabar bus visiš- 

; kai išblaškyta Sovietų skleidžia- 
: ma pasaka, esą, Pabaltijo tautos
• "pačios savo noru įsijungusios
• į TSRS”, šiai pasakai išblaškyti 

daug reikalingos medžiagos su-

rinko lietuvių, latvių ir estų 
veiksniai ir-organizacijos trem
tyje, ši komisija ištirs taip pat 
daugelį "Katynų”, kuriuos So
vietai įvykdė Pabaltijo valsty
bėse. šveicarų "Neuer Zuericher 
Zeitung” didesnį dėmesį atkrei
pia j masinės žudynes Pabaltijy. 
Vokiečių "Siegener Zeitung” iš
samiai aprašo visų trijų Pabalti
jo valstybių ilgą kančios kelią, 
plačiau nušviesdamas, kaip 
vietai šiuo metu stengiasi 
baltijį sumilitarinti. Baden 
dene leidžiamas "Badisches
geblatt” skelbia žinią, pasiro
džiusią švedų laikraščiuose ir 
pasiekusią Vakarus kitais ke
liais, kad Vakarų pažadėtoji pa
vergtiesiems Rytų kraštams pa
rama, nesulaukus jos konkre
čiai, pradėjusi kelti neviltį, nes 
Sovietų teroras nė kiek nema
žėja. Didelės Sovietų karių įgu
los, laikomos Pabaltijy, taip pat 
neprisideda prie gyventojų nuo
taikų pakėlimo. Todėl laikraštis 
pažymi, kad, jo žiniomis, atviras 
pasipriešinimas nors ir nėra Pa
baltijy ’ visiškai išnykęs, tačiau 
pastaruoju laiku pasireiškia tik-

J. Bačiūno vasarvietę, TABOR FARM, dažnai aplanko reti sve
čiai. štai trijų kraštų atstovai, iš kairės (sėdi,): gen. maj. H. A.

Vakarų Indijos; Stovi: Len O’Connor, NBC žinių pranešėjas iš 
Chicagosjp.J. J. Bačiūnus.

I

So- 
Pa- 
Ba- 
Ta-

taj vienoje Lietuvoje. Užtat ga« 
na dažnai paskleidižama antiso- 
vietinių proklamacijų.

* ' ’ ' •

Bonnoje leidžiamas "General- 
Anzeiger”, aprašydamas pabal- 
tiečių studentų suvažiavimą 
Annaberge, pažymi, kad jo svar
biausias tikslas buvo rūpintis, 
kaip prisidėti prie savo tėvynių 
Pabaltijo kraštuose išlaisvinimo. 
"Darmstaedter Tageblatt” pla
čiai aprašo laisvojo pasaulio lie
tuvių pastangas išlaikyti Vasa
rio 16 gimnaziją ir remti patį 
gimnazijos darbą. Dienraštis 
džiaugiasi, kad šioje gimnazijoje 
įvestas "naujas mokslo dalykas 
— tai laisvė”.

DETROITO 
STUDENTAMS

Liet. Stud. S-gos Detroito sky
riaus susirinkimas įvyks šio 
mėn. 27 d. 12 vai. Hispanos Uni- 
dos (buv. Lietuvių salėje). Die
notvarkėj naujos valdybos rin
kimai.

I

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
PLOKŠTELIŲ ALBUMAS 

Seniai lauktos Čiurlionio ansamblio plokštelės šiuo metu jau 
yra gaminamos ir greitu laiku pasirodys. Ansamblis į plokš
teles (recordus) įdainavo 16 būdingiausių savo repertuaro 
dainų, išpildomų mišraus choro, mišraus choro su kanklių 
orkestru ir solistais, moterų choro su kanklių orkestru ir 
soliste J. Krištolaityte, vyrų choro ir mišraus duoeto. Plokš
teles gamina ”RCA Victor” firma.

Albumo kaina yra $10.00, bet visiems užsisakiusiems 
iš anksto iki spalio mėn. 15 d. daroma nuolaida — su per
siuntimo išlaidomis albumas, kuri puošia dail. V. Raulinai- 
čio viršelis, ansamblio ir dirigento A. Mikulskio nuotraukos, 
siunčiamas tik už $9.00.

Norintieji pasinaudoti šia nuolaida prašomi užpildyti 
pridedamą atkarpą ir pasiųsti šiuo adresu:

Čiurlionio Ansamblis 
c/o Mr. J. Nasvytis 
771 E. 91 St. 
Cleveland 8, Ohio, U.S.A.

Prašome čekius ar pašto perlaidas vardinti: ČIURLIONIS 
ENSEMBLE. šiomis sąlygomis albumas siunčiamas tik 
JAV ir Kanadoje.

Visas įmones ir organizacijas ar pavienius asmenis, 
kurie būtų suinteresuoti ansamblio plokštelių platinimu 
visuose kraštuose, dėl informacijų prašome kreiptis tuo 
pačiu adresu.

Prašau man atsiųsti_____ Čiurlionio ansamblio plokštelių albumų(us)

Vardas ir pavarde________ ______________________________________

Tikslus adresas: _________________________________________________

Pridedu $___ __  [pašto perlaida (nioney order), čekiu]

Parašas ____________________________

ČIURLIONIO PIANO KŪRINIŲ 
PLOKŠTELĖ

Amerikos Lietuvių Bendruomenės Clevelando apylin
kės rūpesčiu išleidžiama M. K. Čiurlionio žymesniųjų piano 
kūrinių plokštelė (recordas). Plokštelėje yra žinomo mūsų 
pianisto Andriaus Kuprevičiaus įskambinti šie M. K. Čiur
lionio kūriniai: Muzikos bruožai, Trys preliudai, Noktiur
nas ir liaudies dainos "Bėkit bareliai” variacijos.

Minėta plokštelė pasirodys rinkoje rugsėjo mėn. pa
baigoje. Ją gamina žinoma R C A "Victor” firma. 
Plokštelės (long playing 33>/j RPM) kaina su pašto išlai
domis š. Amerikoje ir Kanadoje — 5 dol.

Plokštelė įdėta j atitinkamą voką papuoštą iš vienos 
.pusė,s paties M. K. Čiurlionio grafika, iš kitos — pianisto 
A. Kuprevičiaus nuotrauka. Taip pat voke yra ir trumpos 
abiejų menininkų biografijos. Dalis plokštelių ir vokų turi 
tekstą lietuvių kalba, kita dalis — anglų.

Išleisdama šią plokštelę ALB Clevelando apylinkė nori 
prisidėti prie lietuviškos kultūros ugdymo ir jos garsinimo, 
nes M. IG Čiurlionio kūryboje atsispindi lietuvių tautos dva
sia išaugusi ir giliai susijusi su mūsų gimtuoju kraštu. To
dėl įmonės, organizacijos ir pavieniai asmenys prašomi pa
dėti šią plokštelę platinti arba bent ją įsigyti.

Visos informacijos platintojams suteikiamos šiuo ad- 
. resu: Mr. J. Nasvytis, 771 ’East 91 St., Cleveland 8, Ohio.

Norintieji įsigyti šią plokštelę siunčia šią atkarpą:

Phišau atsiųsti M. K. Čiurlionio piano kūrinių plokštelę.
Vardas ir Pavardė .......................... ........ i'......
Tikslus adresas: .:......  .......................... :.... .
Egz.. skaičius: Lietuvių k. ..................... s.......
. ■ ' anglų k................. ................. .
Pridedu $............... (čekiu, pašto perlaida)

Parašas: ........... .....
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APIE POPIERĖLES, LIETUVIŠKUMĄ IR 
SVEIKINIMUS

Ilgai teko aimanuoti, kad mūsoji visuomenė pamiršta prie 
visokių mokslų bedžiūstantį savo jaunimą. Ir į spaudą jei kas 
apie studentus parašo, tai, žiūrėk, arba pats studiozas, arba sūnų 
kokį į mokslus jau beleidžiąs. Studentams paremti komitetuose 
daugybė pavardžių, bet maža veikėjų. Anksčiau negirdomis pra
eidavo ir suvažiavimai. Visa toji plati problematikos skalė, su 
kuria susiduria (ir kurioje ne retai paslysta) lietuviškos substen- 
cijos dar neprisigėręs jaunuolis amerikietiškoje mokykloje ir pa
saulyje, mūsų visuomenei buvo svetima ir neįdomi.
—Tai, pagaliau, pakito.’Chicagoje įvykęs zoninis suvažia

vimas sukėlė gyvą atgarsį visuomenėje. Per tris savaites spau
doje pasirodė septyniolika ilgesnių ar trumpesnių straipsnių, 
vedamųjų, atvirų laiškų ... Tuo susidomėjimu reiktų nuoširdžiai 
džiaugtis, jeigu ... skaitytume tik antraštes ir nežinotume, kuo 
čia taip domėtasi. Domėtasi gi vienu, ir pačiu menkiausiu, bet, 
matyti, kai kuriems .visuomenininkams įdomiausiu aspektu. Stai
ga susidomėta studentijos darbais tik todėl, kad jų savo suva
žiavime netikėtai nutarta sveikinti Vliką, Diplomatijos šefą ir 
Liet. Rezistencinę Santarvę. Linkint jiems daugiau vieningumo... 
Susidomėta dar ir tuo, kad, vienos ideologinės organizacijos va
dui pasiūlius sveikinti visas politines partijas, buvo aštriai jos 
visos ir pakritikuotos.

Suvažiavimo darbus valia visaip komentuoti. Bet iš visų 
suvažiavimo darbų — iš visų per apvalius metus studentiškose 
organizacijose su užsidegimu formuotų pasiryžimų, svajonių, pro
jektų — iš visų įvairiaspalvių studentiškos dvasios pasireiškimų 
išplėšti šį smulkų sveikinimų-epizodą ir jį paversti kaltinamuoju 
aktu visai šiai iki šiol ramiausiai ignoruotai veiklai — reikalauja 
tokių bizariškų, ilgametėje partinėje veikloje prakirmijusių, sme
genų, jog apie tai nė nekalbėsime.

VYT. KAVOLIS

Be kitų, ir kitiems mūsų vi
suomenės sluogsniams galiojan
čių tikslų, studentiškoji vieny
bė reikalinga dar' ir tam, kad 
išeivijoje būtų sukurtas pajė
gus lietuviškojo jaunimo bran
duolys, iš kurio trykštų šviesa ir 
gyvybė į atskiras izoliuotas jo 
dalis.

Studentija savo nuotaikomis 
pakankamai skirtinga, ir darosi 
vis skirtingesnė nuo tų, kurios 
viešpatauja labiau , susigulėju
siuose mūsų visuomenės sluogs- 
niuose. Nenorėdama ir negalė
dama nuo jų atitrūkti, jinai yra 
sukūrusi solidarų vienetą, per 
kurį, kaip kolektyvas, jinai į 
mūsų visuomenę. įeina ir joje 
reiškiasi. Tasai solidarus kolek
tyvas, sudarąs studentiškos 
veiklos visumą, yra tarpininkas 
tarp paskiro jauno asmens ir 
visuomenės, kuri jo esmiškai ne
supranta (ne vien ta prasme, 
kuria kiekviena vyresnė karta 
tradiciškai "nesupranta" jau
nesnės) ir nežino, ką su juo da
ryti. Sau panašių draugijoje na
tūraliai jieškome atspirties, ta
čiau ne vien tam, kad atsiremtu- 
me, o kad galėtume, ja pasispy- 
rę, siekti toliau.

Studentiškoji vienybė toji 
nuotaika, kuri turi užpildyti ir

Pereito mėnesio viduryje Chi- 
cagoje įvyko zoninis Amerikos 
lietuvių studentų suvažiavimas, 
jau trečiasis Chicagoje. Malonu 
pastebėti, kad paskutinysis bu
vo kur kas sėkmingesnis už abu 
pirmuosius. Jis buvo gausesnis, 
turtingesnis ir spalvingesnis už 
savo pirmatakus. Ir, kas svar
biausia, jis buvo ir studęntiškes- 
nis. šį kartą suvažiavimo ren
gėjams, LSS JAV centro valdy
bai, pasisekė sudaryti tokią pro
gramą, kurioje studentiški rei
kalai užėmė svarbiausią vietą. 
Ištisas dvi dienas patys studen
tai skaitė paskaitas, darė pra
nešimus, diskutavo, ginčijosi. 
Kiekvienas turėjo laiko pasisa

kyti kiekvienu suvažiavime lies
tu klausimu. O jų buvo iškelta 
šimtai. Jau vien faktas, kad virš 
dvidešimt asmenų darė prane
šimus rodo, jog dauguma daly
vių atsisakė pasyvaus kėdės šil
dymo (o tai buvo charakteringa 
čia buvusiems pirmiesiems 
dviem suvažiavimams) ir akty
viai dalyvavo suvažiavimo ei
goje.

savo šiluma įkaitinti visą stu
dentiškos veiklos visumą, kur ir 
kokia forma jinai besireikštų, 
kad toji veikla galėtų patraukti 
ir visam amžiui surišti po visą 
Ameriką išskydusias jauno lie
tuviškumo gijas. Jinai turi būti 
žymė, kuri iš aplinkos išskirtų 
jaunąją kartą. Studentiškos vie
nybės tam šaukiamės, kad su
kauptume visas jėgas ir sukele- 
riopintume mūsų visų pastangų 
galią formuoti save ii- savo li
kimą. t

Chicagos suvažiavime buvo 
mesta mintis, kad vienybės bū
sią atsiekta, kai studentiškoje 
veikloje iš viso būsią atsisakyta 
momentų, kurie kai kuriuos nuo 
kai kurių kitų skiria — tai yra, 
kai bus pasitenkinama tokiais 
blankiais ir bespalviais dalykais, 
kurie ųįekaip negali sukelti su
sidomėjimo ir tuo pačiu, skirtin
gų nuomonių. Nes dalykas, ku
ris iššaukia bent kelių asmenų 
susidomėjimą, sukelia ir bent 
kelias skirtingas nuomones, žmo
gus nėra guminis štampas, ir 
to, aišku, iš studento laukti bū
tų kaip ir nepadoru.

Tačiau kas yra dalyvavęs su
sirinkimuose, kuriuose pasiten
kinta tokių visiškai nekontro- 
versialių, jokia prasme neideo-

Lietųvių Studentų Sąjungos zoninio suvažiavimo Chicagoje iškil
mingo posėdžio prezidiumas. Iš kairės: C. Luth, K. Kazakaitis, L. 
šimutis, P. Daužvardis, prof, g, Kolupailą, y, čvįrzdyp, J. Valaitis, 

E. Vilkas, prof. I. šlapėlis, V. Bildušas ir. V. Kavolis.

logiškų klausimų nagrinėjimu j
— gerai žinos, koksai netikras ( 
ir, kas svarbiau, bjauriai nuo- . 
bodus yra studentiškosios vie- , 
nybės pagrindimas indiferentiz- 1 
mu ir vien organizacinių reika
lų svarstymu. Vienybė, kaip vi
dinis įsitikinimas, tik tada tikra 
ir gaivalinga, kai jinai pagrįsta 
tarpusaviu pažinimu ir tikėjimu, 
jog šie gerai žinomi skirtumai 
nėra kliūtis darniam sugyveni
mui, o tik pagarbos ir pasitikė
jimo verti hiuansai bendroje lie
tuviškoje programoje. Vienybė 
yra visai netikra, kai jinai grin
džiama užčiauptomis burnomis, 
baime sužinoti, ką "kiti” mano 
(bet kaip galima gerbti, ko ge
rai nepažįsti!), ar nepasitikėji
mu tos vienybės atsparumu ide
ologinių susikirtimų akivaizdoje.

Vienybė, kurią reikia saugoti 
nuo ją "sudarančių” asmenų pa
žiūrų — kurią reikia slėpti ir 
laikyti pavožus po petelne, kad 
tikrovė jos nenUniokotų — visai 
nėra verta nei vienybės vardo, 
nei jai mūsų lojalumo.

Studentiškajai vienybei tokie 
pavojai negresia. . Ideologinės 
diskusijos suvažiavimuose ir 
skyriuose, ar ir kitur, jos nesu
griovė ir nesugriaus; esama tiek 
subrendusių (kol išminčių iš pa- 
šalies neįsikišama!), jog įsiti
kinimų slėpti arba juos tik sa- ; 
viškių tarpe iš po skverno kai
šioti nėra reikalo. Įsitikinimų 
baimė, tai yra: tarpusavė bai
mė nėra nusiteikimas; kuriuo 
studentams reiktų vadovautis.

Jeigu norime, kad studentiš
koji vienybė būtų juo gilesnė, ir 
juo geriau patarnautų visuome
niškų asmenybių ugdymui — 
turime įprasti viešai pradulkin- 
ti savo pažiūras, išmokti jas ir 
kitaip manančių akivaizdoje 
ginti, ir kitas respektuoti. Pri-

- valome ne tik suvokti vieni kitų 
dvasinį pasaulį, bet žengti dar 
vieną žingsnį: ir- suprasti, kad 
visa tai negriauna mūsų vieny
bės ten, kur ji reikalinga, o, 
priešingai, padaro ją spalvin
gesne ir reikšmingesne.

Studentiškoji vienybė yra dar
numas kompozicijos; susidedan
čios iš įvairiaspalvių akmenėlių: 
charakterių, pažiūrų, asmeny
bių ... Nei vięna studentiškoje 
veikloje neturėtų būti slepiama 
ar ignoruojama. Tat tiktai skur
dintų pačią veiklą, ir mūsų ta
riamąją vienybę paverstų be
krauje popierine schema."
• Studentiškoji veikla, kad bū
tų gyvybinga, turi būti plati, 
kaip patsai, gyvenimas. Gi vie
nybė yra-visa vyraujantis įsiti-. 
kinirpas, įrėminąs ir įprasminąs 
mūsų diferenciacijas, į' vieną 
kamieną suvedantis visus mūsų 
išsišakojimus.

* ' i
Suvažiavime vienas studentų , 

ateitininkų veikėjas pareiškė j 
savo nepasitenkinimą, kad per , 
paskutinius LSS .JAV centrinių 
organų rinkimus kaikuriems Są
jungos nariams buvo siuntinė
jami lapeliai, skatiną studentus 
balsuoti už vieną kandidatuojan
čių sąrašą. "Tos popierėlės (la
peliai su informacija apie kan
didatuojančius) įžeidžia lietuvio 
studento inteligentiškumą”, di
dingai pasakė minėtas veikėjas. 
"Juo labiau, kad vokai su popie- 
rėlėm buvo be siuntėjo adreso”, 
dar didingiau užbaigė pasipik
tinęs kolega.

Įdomu, ar demokratinėje san
tvarkoje (už kurią be abejo pa
sisakys ir prieš popierėles nusi
statę kolegos)' priešrinkiminis 
skatinimas balsuoti už kandida
tus yra moralinis nusikaltimas 
prieš lietuvio studento inteligen
tiškumą, etiką, valstybingumo 
tradicijas? ...

O kaip su inteligentiškumo 
pažeidimu? Pef rinkimus į Są
jungos centrinius organus kan
didatavo apie trisdešimt kandi
datų ... Maždaug pusė Sąjun
gos ndrių gyvena paskirai arba 

■ mažose grupėse išsibarstę po 
’ plačiąją Ameriką. Daugumos 
I kandidatų jie niekada nėra ma- 
i tę arba apie juos mažai ką gir- 
, dėję. Suteikimas jiems žinių, 

kad nors kandidatas buvo gimęs 
prieš dvidešimt metų, ir kad 
jiš, jei išrinktas, bandys Sąjun- I 
goję ką nors gero padaryti, ne-; 1 
gali labai skaudžiai atsiliepti į . 
tų kolegų inteligenciją, nes ne
turėdami žinių apie kandidatuo- 1 
jančius, jie iš viso negalės inte- • 
ligentiškai balsuoti. Atrodytų, 
kad balsuotojų inteligencija ir 
tradicijos nukentėtų, jei popie- 
rėlėse būtų patiektos netikslios 
žinios apie kandidatuojančius, 
bet tai suvažiavime niekas ne
siskundė — taigi ir čia nėra 
progos prarasti taip mums vi
siems brangų lietuvišką studen
to inteligentiškumą.

*

Tuoj po suvažiavimo Drauge 
visai netikėtai tilpo straipsnis, 
kurio autorius sielojosi, kad per 
suvažiavimą buvo užmiršti lie
tuviški reikalai. Po to straipsnio, 
šį kartą jau nevisai netikėtai, 
mūsų spaudoje pasipylė ištisa 
virtinė kitų straipsnių, vedamų
jų, atvirų laiškų ir paaiškinimų, 
kurie daugumoje nesutiko su 
Draugo bendradarbio mintimis.

Palikime suvažiavimo lietuviš
kumo laipsnį nustatyti lituanis
tams, nors ir jie turėtų pripa
žinti, kad suvažiavime lietuviš
kumas nebuvo pamirštas, nes 

• ilgesnį laiką’.buvo diskutuojamas
■ Sąjungos veiklos praplėtimas, o
■ juk vienas iš svarbiausių Sąjun

gos tikslų ir yra lietuviškumo
■.išlaikymas mūsų jaunime Ame

rikoje.
Įdomu tiktai, kad savo nepa

sitenkinimui išreikšti, Drauge 
pasirodžiusio straipsnio autorius 
pasirinko tokį savotišką būdą: 
po stivažiavimp ir vėl toje mūsų 
vargšėje spaudoje, kurį ir be

Užuominos
1Netrukus, jei vietinės sąlygos ( 

bus palankios, Clevelande įvyks i 
Liet. Studentų Sąjungos studi- . 
jų dienos. Jos mūsų rengiamos ; 
pirmą sykį, ir tie, kurie dar ne- ' 
turėjo progos su šia, bene atei- ■' 
tininkų mūsų gyveniman įves
ta (ir didžiai sveikintina!) ma
da susipažinti, be reikalo nuo
gąstauja — esą, būsianti tik an
tra, savaitgalinė kolegija. Tuš
čia baintė! Studijų dienų tikslas 
šį sykį ne klausyti pamokančių 
žodžių iš tų, kurie su mūsų gy
venimu jau maža ką bendro be
turi, bet patiems save studijuo
ti — ir diskutuoti.

Gal vienas iš geriausių kelių 
išvengti tų kartais "mirtinomis 
kovomis”- (vandens šaukšte!) 
virstančių diskusijų, kaip' išsi
reiškė vienas suvažiavimo ko
respondentas, yra išgauti dau
giau laiko, neriboto darbotvar
kės diktatais, tarpusavyje išsi- 
diskutuoti. Mus skiria šiandien 
nebe "ideologijos”, kurios iš vi
so ima pereiti į antrąjį planą, 
o pažiūros į kai kuriuos praktiš
kus ir realius gyvenimo klausi
mus. Kaip tik šiems klausimams 
kaip galima rimčiau išnagrinėti 
lapkričio 26-29 d.d. į Clevelandą 
ir žada suvažiuoti pačios ge
riausios studentiškos galvos ir' 
bent keletas ilgesnių liežuvių.

Studijų dienoms žadama duo
ti užduotis išnagrinėti, kaip mes, 
išplaukę iš senos, geros lietu
viškos dirvos, kitome tremtyje 
ir emigracijoje; kaip dabar san
tykiaujame ir ateityje žadame 
santykiauti su mus priglaudusią 
Amerika ir čionykšte lietuvių 
bendruomene; ir, pagaliau, kaip 
mes žvelgiame į mūsų ateities 
uždavinius, kiek jie mums tikri 
ir kiek mes jiems ištikimi. Ar 
esame pakankamai tvirti trem- 
tiės kryžkelėse (kas ir bus pa
grindinė šių studijų dienų tema) 
ir ar žadame pakankamai tvirti 
būti, kai reikės Lietuvą, sugriau- 

. tą ir suniokotą, atstatyti?

• Lietuviams Studentams 
Remti Fondo valdybą dabar su
daro : pirm. prof. Ig. šlapelis, 
vicepirm. teisėjas A. F. Wells, 
Į sekr. inž. L. Grinius, II sekr. 
E. Kučiūnienė, I ižd. O. Talalie- 
nė, II ižd. Alg. Rėželis, ir na
riai p.p. O. Bięžienė, J. Dauž- 
vardįenė, N. Gugienė, Dr. P. 
Grigaitis, D. Kuraitis, C. Luth, 
A. Mačiuikienė, O. piežienė, L. 
Šimutis, M. Vaidyla. Lėšų skirs
tymo komisiją sudaro Konsulas 
Dr. P. Daužvardis (pirm.), prof. 
M. Mackevičius, Dr. J. Valaitis 
ir studentai J. Jodelė ir Br. 
Juodelis. L. Grinius Studentų 
Sąjungos ryšininkas. Fondas 
jau pradėjo skirstyti paskolas, 
šiuo metu įvairiose vietose stei
giami. fondo narių — rėmėjų 
būreliai.

• J. Šmulkštys šią vasarą bai
gė pol. mokslų studijas Illinois 
universitete, gaudamas baka
lauro laipsnį.

• Pasaulio Liet. Studentų At
stovybės Amerikos delegaciją 
sudaro J. Šmulkštys, K. Kudžma, 
J. Bilėnas, R. Ošlapas, N. Gul- 
binskaitė. Vokietijos įgaliotiniu 
yra J. Norkajtis, Prancūzijos —

studentiškų ginčų turi tiek daug 
kitų rūpesčių. Ar nebūtų buvę 
geriau šį klausimą kelti, kaip , 
teisingai B. Juodelis Naujieno- , 
se pastebėjo, pačiame suvažiavi- , 
me? Patys studentai būtų ture- , 
ję progos pasisakyti šiuo klau
simu ir tuomi išvengtume berei
kalingų ginčų spaudoje ir, gal
būt, bereikalingo tulžies išsilie
jimo per sveikinimus iškilmin
game posėdyje.

*

Antrąją suvažiavimo dieną 
buvo karštai pasiginčyta, ką 
sveikinti: ar tik VLIKą ir Lo
zoraitį,, ar VLIKą, Lozoraitį ir 
Rezistencinę Santarvę, šis gin- 
čelis irgi, mums jau pradedan
čiu darytis tipingu būdu, buvo 
triukšmingai išneštas už suva
žiavimo ir apskritai studentijos 
gyvenimo ribų, rasdamas atgar
sio nestudentiškoje spaudoje ir 
tuoj po suvažiavimo įvykusia
me iškilmingame posėdyje?

Jei nesutariama ką sveikinti, 
tai geriau nieko nesveikinti. Po 
didelių ginčų nubalsuotas svei
kinimas nebus moraliai prasmin
gas nei sveikinamajam, nęi svei
kintojui. Bet jei jau kartą dau
guma norėjo; kad būtų sveiki
namą .ir kad Rezistencinė San
tarvė būtų taip pat pasveikinta, 
iš to labai didelės tragedijos ne
reikėtų daryti, nes buvo tiktai 
pasveikinta organizacija, ‘ kuri 
skelbiasi dirbanti Lietuvos 
laisvinimo . darbą. Tik tiek 
daugiau nieko.

k

Studijų dienų tikslas iškelti ' 
klausimus, o atsakymų' gal iš
kils vienas kitas bediskutuojant.

*

Kai kuriuose universitetuose, 
ypač Chicagos Navy Pier’e, yra 
susibūręs toksai būrys lietuvių, 
kad rimtai keltinas klausimas, 
ar tie studentai per savo sam
būrius, ar kitais keliais, nega
lėtų skatinti universiteto vado
vybės . įkurti lietuvių kalbos 
kurso. Anksčiau tokių kursų 
daugelyje Amerikos universite
tų būta, net ir ten, kur lietuvių 
maža testudijąvo: šiandien tas 
paskaitas lankę prisimena jas 
kaip didelę lietuviškumo įtaką. 
Kanadoje, Montrealyje, ir šian
dien ne tik lietuviškai paskaitos 
skaitomos, bet ir egzaminus ga
lima laikyti (vienas asmuo, K. 
Truska, tuo būdu jau gavo ma
gistro laipsnį).

Ir pačioje Amerikos visuome
nėje kylantis susidomėjimas 
svetimomis kalbomis gali būti 
čia Įkinkytas. Tikėtina, kad ir 
čia gimę lietuviai, ypač kalbas 
ar įvairius tarptautinius daly
kus studijuojantys, paskaitose 
lankytųsi. Turėtų ir lietuvių vi
suomenė, per savo įtakingesnius 
asmenis ir -institucijas, tokį su
manymą paremti. Juk lietuvių 
kalbos pamokos ima darytis rei
kalingos net ir tiems studen
tams, kurie šiuo metu kaip tik 
aktyviausiai veikia mūsų organi
zacijose! Ateityje šis klausimas 
taps dar aktualesniu.

SiūloTna čia ne Pennsylvanijos 
universiteto augšto lygio litua
nistinė programa, ruošianti tos 
srities specialistus (ir vieno lie
tuvio teišnaudojama!)pakarto
ti, . bęt daugiau ' praktinio pobū
džio kursas, panašus į kiekvie
name save gerbiančiame univer
sitete užtinkamą rusų kalbos 
programą.

Valstybiniuose universitetuose 
iniciatyva, gal galėtų ir patys 
studentai per savo klubus (ar
ba jų tėvai) griebtis. Jeigu kur 
pavyktų studentams tokį suma
nymą pravesti, tai akademikų 
gyvenime prilygtų Kersteno re
zoliucijai : būtų elektrizuota, kur 
stagriuojama, ir tokios iniciaty
vos pasigriebusio vieneto pirmi- 
nįnkas galėtų ilgai rimtesnėmis 
progomis daužyti ranka stalą, 
prisimindamas savo nuopelnus..

■ _ __ Cr.

iš- 
ir

R. Bačkys, Australijos 
Daukutė, ir Kanados J. Kibirkš
tis.

• Stud. J. Ulonas išrinkta^^ 
Amerikos Liet. Inžinierių ir Ar^F 
Ihitektų S-gos Nėr Yorko sky
riaus valdybos nariu studentų- 
inžinierių reikalams, šiuo pa
vyzdžiu galėtų ir kįtos organi
zacijos pasekti.

• Vyt Černius, Studentų Są
jungos Bostono skyriaus pirm., 
baigė biologijos studijas Bosto
no universitete.

• Vyt. Černius, buv. ministe- 
rio pirm.' sūnus, baigė elektro 
inžinieriaus studijas Dartmouth 
koledže.

• Montrealio universitete, Ka
nadoje, šiemet norima sustiprin
ti Slavų-Baltų institutą. Insti
tute dėstoma ir lietuvių kalba. 
Tikimasi, jog daugiau liet, stu
dentų susiradus, lietuviškų pa
skaitų programa galėtų būti ir 
labiau išplėsta. ,

• Studentų ateitininkų vasa
ros stovykla įvyko rugpjūčio 29 
— rugsėjo 7 dienomis Kenne- 
bunk Porte, Maine valstybėje, 
pranciškonų vienuolyne. Daly
vavo 80 asmenų. Kalbėjo V. 
Žvirgždys apie Baltų federaci
ją, K. Kudžma apie Liet. Stud. 
S-gą (kviesdamas joje ateitinin
kus gyviau bendradarbiauti), A. 
Sužiedėlis, Henrikas Kačinskas, 
prof. P. Padalis, Dr. J. Girnius, 
P. Jurkus, ir prof. St. Yla. Bu
vo pravesti konkursai: atettinin- 
kiškų žinių, lietuvių kalbos, ge
ografijos bei istorijos. Išrinkta 
nauja valdyba: K. Kudžma 
(pirm.), R. Kontrimas, R. šom- 
kaitė, I. Mikulskytė, Adomaitis, 
K. Keblinskas, J. Dėdinas. Val
dybos būstinė bus New Yorke.

• Vyt. Gylys Northvvestern 
universitete Chicagoje gavo ma
tematikos magistro laipsnį.

‘ • Chicagos Lietuvių Studentų
Draugija rugpjūčio 29-30 d.d. 
buvo surengusi vasaros stovyk
lą prie Michigano ežero. Orga
nizacija, kiek jos iš viso buvo, 
buvo* daugiausia Alg. Bakaičio.

• Studentų metraščiui leisti 
komisiją sudaro T. Naghiionis, 
K. Ostrauskas ir Vyt. Vygan
tas. Atskiri Sąjungos skyriai 
šiame darbe talkininkauti skiria 
vietinius bendradarbius. Chica
goje tokiu įgaliotiniu yra A.

' TKliorė.
• Montrealio universitetas nuo 

šių metų pradeda išdavinėti ba
kalauro laipsnio pažymėjimus, 
išlaikius egzaminus lietuviškai.

• Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga įstei
gė "Išvežtųjų ir ištremtųjų in
žinierių stipendijų fondą”. Sti
pendijos- skiriamos technikos 
mokslams eiti Vak. Vokietijoje.

• Iš Illinois universiteto Chi
cagos skyriaus (Navy Pier’oį^ 
vėl didokas būrys studentų Hįį/ 
važiuoja į Urbaną studijų tęsti. 
Jų tarpe išvažiuoja ir Navy 
Pier’o Lituanicos Klubo valdybos 
nariai R. Babickas, Alg. Bakai
tis, R. Gaška. Vietoj R. Babicko, 
pirmininko pareigas eina K. Mi
kėnas. Paskutiniu metu Lituani- 
cos klube iškilo sumanymas da
ryti per universiteto vadovybę 
žygių įvesti universitete lietu- • 
vių kalbos paskaitas.

• V. Adamkavičiua per Chica
goje Įvykusią liet, sporto šventę 
laimėjo Chicagos Liet. Studen
tų Draugijos paskirtą dova^> 
labiausia pasižymėjusiam sraK** 
dentui sportininkui.

• Liet. Stud. S-gos JAV in
formacinė komisija pradės dirb
ti, informuodama amerikiečių 
akademinę visuomenę apie Lie-

(Perkelta i 5-tą pusi.)
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VIVIAN S. PARKER

Councilman llth Ward

sako:

STUDENTŲ ŽODIS

gal 
ty-

ir išeivijos 
p. Lozorai- 
žmogus. Ir

Kas atsitiko?

■

TAIP JUOKIAMASI Iš 
AMERIKOS...

Laiškas redakcijai
Lietuvių kalba praturtėjo naujadaru

”8travinskizmas”
tų jiems Lietuvos laisvinimo 
bylą į arba butų kada nors da
vęs VLIK’ui kokių nors gerų 
patarimų, kas vienu ar kitu 
atveju darytina, arba kada 
nors butų kuriuo nors klausi
mu taręsis su ALT. Ne! Mes 
to negirdėjome!
Tai kur gi "Keleivis” lig šiol 

buvo, jeigu jis taip absoliučiai 
nieko negirdėjo? Mes, pavyz
džiui girdėjome, kad min. Lozo
raitis pirmasis, dar karui nepa
sibaigus, Vlikui dar tebeesant 
pakrikusiam, jau kreipėsi plačia 
nota į visas didžiųjų valstybių 
vyriausybes. Mes girdėjome, kad 
vėliau retas kuris Vliko pareng
tas memorandumas yra patekęs 
į vyriausybių ar Jungtinių Tau
tų raštines be diplomatinių pa
reigūnų tarpininkavimo. Mes 
girdėjome, kad, pav., Paryžiuje, 
Jungtinių Tautų sesijos metu, 
tuo pačiu metu lankantis Vliko 
vadovams ir min. Lozoraičiui, 
Vliko atstovai savo memorandu
mą tesugebėjo paduoti tik per 
p. Turauską, kuriam, berods, 
padėjo einąs atstovo pareigas p. 
S. A. Bačkis, o min. Lozoraitis 
tuo pačiu metu buvo priimtas 
JT sekretoriaus padėjėjo Cohe- 
no. Mes girdėjome ištisą seriją 
.atvejų, kur min. Lozoraitis ar 
kiti diplomatiniai atstovai tal
kininkavo, kad to paties Vliko, 
kaip neoficialaus organo tarp
tautinių institucijų akyse, žodis 
patektų, kur reikia. Kur gi buvo 
"Keleivis”, kad taip nič nieko 
negirdėjo?

Jis negirdėjo, kad min. Lozo
raitis būtų davęs Vlikui gerų 
patarimų ... Na, čia sunku ką 
tiksliau pasakyti, žinant, kaip 
Vilkas tų patarimų klausiasi...

"Keleivis” sakosi negirdėjęs, 
kad min. Lozoraitis būtų kada 
taręsis su Amerikos Lietuvių 
Taryba ... Gaila, kad "Keleivis” 
"negirdėjo” ir to, kad min. Lo
zoraitis, būdamas Amerikoje, 
dalyvavo viename ALT Vykd. 
Komiteto posėdyje New Yorke, 
kur ALT sekretorius, būdamas 
"pakilusioje nuotaikoje”, klau
simą pastatė labai aiškiai, bū
tent: "Ko Tamsta čia atvykai? 
Mes Tamstos nekvietėme! Kas 
Tamsta, iš tikrųjų, esi?”. Tuo 
tarpu kiti trys VK nariai, 
kiekvienas savo motyvais, 
Įėjo...

Toliau "Keleivis”

Rugsėjo -16 d. "Keleivis” pa
skyrė savo redakcinį straipsnį 
Lietuvių politinių veiksnių kon
ferencijos klausimui (Retas da
lykas, kad "Keleivis” tokiems 
klausimams skirtų redakcinius 
straipsnius!).

Prisimindamas tokias konfe
rencijas, kadai įvykusias Vokie
tijoje, kai ten dar tebebuvo visa 
pokarinė išeivija, "Keleivis” sa
ko:

Konferencijos atst o v a i 
iVLIK’o pranešimus kartais 
papeikdavo, kartais pagirda
vo, ir atitinkamomis rezoliuci
jomis VLIK’ui primindavo, 
kas ateity darytina, kas ne.
Taip. Tik "K.” pamiršo pažy

mėti, kad Vilkas tų konferencijų 
nutarimų niekad nelaikė sau pri
valomais ir jų nesilaikydavo ...

Toliau, pasigesdamas tokių 
konferencijų, "Keleivis” apgai
lestauja, kad sunkiai sukami ra
tai mašinos, skirtos tokiai kon
ferencijai' sušaukti Amerikoje, 
čia jis remiasi Vliko pirmininko 
M. Krupavičiaus pareiškimu, ku
ris sako, kad "daugiau veiksnių, 
sunkiau sukasi organizacinis ra
tas”. Tačiau, nors Vliko pirmi
ninkas aiškiai pasako, kad kon
ferencijai organizuoti komisijos 
pirmininkas yra Vliko VT pir
mininkas K. žalkauskas, "Kelei
vis” visas kaltes verčia ant min. 
Lozoraičio pečių, sakydamas:

Iki šiol mes nesame girdėję, 
kad p. Lozoraitis, "diplomati
jos šefu” vadinamas, butų kuo 
nors pasireiškęs kitų valstybių 
diplomatų tarpe, kad primin-

visa 
būti 

laišką, nes, manau/ plačioji vi- neteisingiausia, nedžentelminiš- 
suomenė turi susipažinti su fak- klausia ir labiausiai atstumen- 
tais, kurie ją liečia, tiesiogiai, čia.
Nors tūlas tvirtina,, kad mūsų Galimas dalykas, kad dar ne
kalba tremtyje vystanti, tačiau pilnai apibūdinau stravinskizmo 
gyvenimas kai kuriais atvejais prasmę,' bet, tikiuos, skaitytojas 
rodo kaip tik priešingų tenden- 1 
cijų. Man čia malonu pasidalyti 1 
su Dirvos skaitytojais įspūdžiais ’ 
apie ką tik gimusį lietuvių kal
bos naujadarą "stravinskizmas”. 1

Rugsėjo 12 d. Drauge ponas 1 
P. Stravinskas paskelbė .., tie
są Bakant, sunku pasakyti, ką ' 
jis ten paskelbė — straipsnį ne 1 
straipsnį, pamfletą ne pamfletą, 
žodžiu, labai stravinskišką kū
rinį, pavadintą: Spaudos chuli- 1 
ganizmas. Atpasakoti aš čia jo 
nenoriu, nes perdaug gerbiu Dir- ' 
vos laikraštį ir jos skaitytojus, 
kad vaišinčiau juos stravinskiš- 
kos kūrybos perlais. Tik turiu 
čia tai pasakyti, kad p. P. Stra
vinskas savo rašinyje išvadina 
"spaudos chuliganais" Railą, 
Rastenį, Gaidžiūną, Tysliavą ir 
mane. Be to, kadangi jis linkęs 
į erudiciją vyras, tai duoda ir 
žodžio "chuliganas" atsiradimo 
istoriją. Būtent, jis pasakoja,. 
jog prieš keliasdešimt metų vie
noje Londono dalyje atsiradusi 
vaikėzų gauja, kuri ėmusi tero
rizuoti ramius gyventojus. Tos 
gaujos vadas buvęs airis vardu 
Hooligan. Iš to kilęs mūsų var
tojamas "chuliganas”, "chuliga
nizmas” ir t.t.

Čia rašau ne tam, kad mėgin
čiau paneigti p. P. Stravinsko 
"tezes”, aš rašau tam, kad pa
informuočiau visuomenę apie 
naujadarą "stravinskizmas”. Sa
vo žurnalistiniais žygdarbiais p. 
P. Stravinskas gal ir pats apie 
tai nė nesvajodamas jau bus 
įamžinęs savo vardą tremties 
kultūros metraščiuose. Aš net 
rfnanau, kad pono P. Stravinsko 
vardas stovės žymiai augščiau, 
kaip kad misterio Hooligano. 
Netrūkus mes imsime vartoti 
tokius posakius: "Nebūk Stra
vinskas”, "pasielgė kaip Stra
vinskas”, "jis rašo stravinskiš- 
kai”, "stravinskizmas mūsų 
tremties spaudoje labai įsigalė
jęs” ir t.t. Stravinskizmo pras
mė bus maždaug tokia: elimen- 
tariausio padorumo bei džentel
meniškumo spaudos darbe igno
ravimas, žurnalistinės sąžinės 
nuskandinimas rašalinėje, aist
ringas pamėgimas ko neskonin
giausių žodžių savo pagiežai iš
lieti, kad tuo būdu oponentas bū
tų "beviltiškai paguldytas” ir 
kad p. P. Stravinskas galėtų, 
jam padėjęs koją ant krūtinės, 
tarzaniškai surikti* Baigtas! 
Jokio skonio bei humoro neturė
jimas, jokios moralės nepripa- 

1 žinimas vardan augštosios mora
lės, šaukimas ant augštųjų gai
dų žiūrint į mėnulį ir visiškas 

1 ignoravimas to fakto, kad ko-
■ jos skęsta giliame dumblyne ...

Be to, stravinskas bus tas spau- 
' dos darbuotojas, kuris neturės
■ jokio supratimo apie stilių, nes 
• ji galvos, kad juo jis rašys ka- 
i počiau ir šiurkščiau, juo bus pa

vojingesnis savo priešams, žo-

Ponas Redaktoriau, džiu, stravinskizmas bus
Malonėkit paskelbti šį mano tai, kas spaudoje tik gali

Mūsų laikraščiuose kai kada 
.pasirodo žinių, kad Amerikos 1 
valdžios organų pastangomis, 1 
norima iš Amerikos deportuoti 1 
vieną kitą komunistą lietuvį, ne- j 
turintį pilietybės ir varantį 
Amerikoj pragaištingą darbą. 
Bet kaip tos pastangos baigiasi, ■ 
rodo ir vieno, iš komunistinės 1 
Vilnies redaktorių — V. Andriu- ; 
lio byla, kuri jau tęsiasi ketve- ’ 
rius metus. :

Praėjusią savaitę, lyg pasity- ■ 
čiojimui iš Amerikos teisingumo 1 
institucijų, V. Andriulis paskęl- 1 
bė Vilnyje pasikalbėjimą. Jame j 
tikrai pavaizduoja Amerikos tei- 
sinių įstaigų nesugebėjimas ko
munistus aptvarkyti, štai ką sa
ko pats V. Andriulis: ,

”— Gruodžio 5 sueis keturi 
metai nuo mano pirmo arešto, j 
Mano byla jau baigta nuospren- j 
džiu deportavimui, — atsakė jis. .

— .Kaip dabar tas reikalas 
stovi? Tai nevien žingeidu, bet 
svarbu kitiems žinoti, ypatingai 
kurių bylos dar eina? — klau
siau jį.

— Kaip žinoma, McCarran- 
Walter Įstatymas nusako, kad 
kai jau esi nuspręstas deporta
vimui, turi dar 6 mėnesius laiko 
"susirasti šalį”, kurion pats gali 
išvažiuoti arba kurion tave val
džia deportuos. Mano 6 mėne
siai. išėjo rugpjūčio 27 ...

— O kas bus jei nesistengsi 
susirasti šalį, kuri priims, ar jei 
nerasi tokios šalies ir Btengda- 
masis ?

— Jei nesistengsi, gali gauti 
kalėjimo, arba piniginę bausmę 
ar abi. Jei stengsies, bet nerasi, , 
tuomet padeda "supervizijon”, 
arba "parolėn”;

— Ką tai reiškia.? — norėjau 
žinoti.

— Mane kvietė, rugsėjo 1, 
tuo reikalu. Kvietime pastebėta 
pasiimti advokatą. Imigracijos 
departamento pareigūnai pa
skaitė ką nusako ta "supervizi- 
ja” ar "parolė”. Reikalaujama 
neturėti nieko su komunistais ar 
tariamais esant komunistais, ap
ribojama keliavimas iki 50 my
lių nuo savo gyvenamos vietos, 
reikalaujama sykį į mėnesį pa
sireikšti šio departmento ofise.

— Ar sutikote taip daryti?
— Savo advokatės Pearl M. 

Hart patariamas, atsisakiau pa
sirašyti tuos reikalavimus. Ad
vokatė Hart taipgi argumenta
vo, kad keliavimo apribavimas 
negalimas pildyti, nes man ir 
savo asmeniškais ir laikraščio 
reikalais dažnai reikia važiuoti 
gan toli nuo Chicagos.”

Toliau, tame pasikalbėjime 
randame dar šiuos samprotavi
mus: /

”— Dar vienas dalykas: Ar 
McCarran Aktas ir McCarran- 
tVąlter Įstatymas, duoda val
džiai galią bile kur deportuoti 
žmogų, kuris jau neturi piliety
bės toj šalyje, kur gimęs?

— Tas aktas ir vėliau praves
tas McCarran-Wąlter įstatymas, 
duoda daug autoriteto Genera- 
liam Prokurorui, bet deportuoti 
žmogų galima tik į tą šalį, kuri 
duoda jam vizą. O visos šalys 
turi teisę nepriimti ne saVo pi
liečių. Negalima jas priversti 
priimti." Ir su tuo nauju autori
tetu Generalis Prokuroras jie- 
gali jas priversti priimti. Ir su 
tuo nauju autoritetu Generalis 

■ Prokuroras negali deportuoti jei 
nėra kur, gal dėlto žmonės de
dami "po supervlzija".

<— Teko skaityti,' kad Lenki
jos valdžia kai ką priima?

— Lenkijos valdžia sutinka 
duoti prieglaudą tiems, kurie 
galima deportuoti į fašistines ar

mane supras, ypatingai tas skai
tytojas, kuris skaito p. P. Stra
vinsko kūrybą Drauge.

Aš nepasakyčiau, kad labai 
džiaugčiaus tuo naujadaru, bet 
ką gi darysi: nors jo prasmė 
nelabai delikatni, bet juk kal
boje reikia visokių žodžių. Pa
galiau, kam mums vartoti kažin 
kokio airio Hooligano vardą, kad 
mes dabar turėsime kur kas 
stipresnį ir sava lietuvišką ter
miną: stravinskizmas. Nors jis 
gal sudarytas ne pagal gryniau
sią lietuvių kalbos dvasią, bet 
jis skamba gan patraukliai ir 
svarbiausia yra prasmingas.

Baigdamas noriu pareikšti 
savo padėką p. P. Stravinskui 
už kūrybinį darbą praturtinant 
mūsų kalbos žodyną tokiu taip 
mums reikalingu žodžiu, kurio 
lig šiol mes savo kalboje netu
rėjome. Ta pačia proga aš noriu 
jį prašyti ir toliau, su tokiu pat 
uolumu bei užsidegimu purenti 
mūsų tremties spaudos dirvonus 
bendradarbiaujant Drauge, kad 
naujadaro "stravinskizmas” pra
smė pasidarytų ko populiariau
sia, kad jis, taip sakant, galu
tinai prigytų. O p. Draugo re
daktorių prašau ir linkiu ko dau
giausia. įsigyti tokių autorite
tingų bendradarbių kaip p. P. 
Stravinskas, nes kiekvienas jo 
straipsnis tai perlų saujos siūb
telėjimas ant Draugo skilčių. 
Tiesa, tie perlai tušti ir prikam- 
šioti tokiomis ūkininkiškomis gė
rybėmis, nuo kurių šiaudas da
rosi riebesnis, bet tai juk redak
toriaus skonio ir uoslės daly
kas ... '

Ta pačia proga negaliu nepa
linkėti ir Clevelando "Ateities” 
klubui dar uoliau ginti stravins- 
kizmą, nes tai bus gera talka 
tam naujadarui greičiau prigyti.

Paskutinis mano žodis p. P. 
Stravinskui. Linkiu Tamstai ge
ros kūrybinės nuotaikos, nes 
Tamstos laikraštinės kūrybos 
perlų nekantraudamas laukia

Draugo redaktorius ir gal kai 
kurie Draugo skaitytojai. Aš, 
deja, daugiau kūrybinio įkvėpi
mo Tamstai nebegalėsiu duoti, 
nes nemanau, kad galėčiau sau 
leisti gaišinti laiką pokalbiams 
stravinskinėmis temomis. Dėl 
manęs Tamsta turi visiškai lais
vas rankas ir gali tratyti mane 
nesivaržydamas. Tik vienas pa
tarimas: jei nori savo priešus 
galutinai sutriuškinti, nebevą- 
dink jų "chuliganais”, bet tie
siog Stravinskais: tuomet jie 
tikrai ne žioptelėti nebežiopte- 
lės ...

Priimkite, p. Redaktoriau, ma
no pagarbos pareiškimą.

Vyt. Alantas

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių Ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuo
traukomis duodami abiems kalbomis, todėl šis žurnalas 
prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams.
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenu
merata 4.00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Broadway, L03 Angeles 3, Calif.

*
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MARGARET McCAFFERY

Councilman 22nd Ward
WELL QUALIFIED BY EXPERIENCE

policipes valstybes; ji tai'.daro, 
kad išgelbėjus deportuojamus 
nuo pavojaus”..

Kaip žinia, Rusija, jei tokiam 
suimtam jos pakalikui, tegrąsia 
tik tiek, kiek V. Andriuliui, taip 
pat atsisako priimti . tokius nu
matytus- deportuoti, nes‘juos 
laiko labai reikalingus ten, kur 
jie yra išsiąpecializavę.

Iš to V. Andriulio pasikalbėji
mo susidaro vaizdas, kiek daug 
triukšmaujama dėl tų komunistų 
deportacijų, ir kiek mažai jos
reiškia komunistams. Jie vistiek 
keliauja po Ameriką, toliau varo 
pragaištingą darbą, ir dar vieša 
juokiasi, kad jų negali sutvar
kyti

Balio Gaidžiūno 
knygą

šioje knygoje, prisiminimų formą, vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai . Lietu
voje. ’

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama; DIRVA, 6820 Superior Avė, Cte- 1 
veland 3, Ohio

Musų tremtinių 
visuomenės tarpe 
tis yra svetimas 
mums atrodo, kad jis svetimas
žmogus ir tarp kitų valstybių 
politikų.
Čia "Keleivis” jau be jokios 

teisės kalba "Mūsų tremtinių ir 
išeivijos vardu”. Mums, pavyz
džiui, atrodo, kad pats "Kelei
vis” ir ypač jo redaktoriai (ku
rių pastaruoju metu nedaug kas 
žino, net kas jie yra) yra sveti
mi tarp išeivijos, ypač naujosios, 
ir kad jis net apie Brooklyno 
"Kriaučių uniją” kalbėdamas 
bent jau naujosios išeivijos nuo
monės nebesugeba atstovauti, o 
ką jau bekalbėti apie tokius jam 
tikrai svetimus dalykus, kaip 
naujosios išeivijos politinių or
ganų santykiai, apie kuriuos jis 
pats, net šauktukais patvirtin
damas, sakosi nieko negirdėjęs... 
- Pagaliau "Keleiviš” baigia tik
ra staigmena:

VLIK’o vardas paskutiniu 
metu lyg nubluko. Atrodo, kad 
yra būtino reikalo šaukti kon
ferenciją, kad per-ją butų ga- 

." Įima įeiti į platesnius musų 
visuomenės sluogsnius. Rodos', 
visapusiai reikalinga pačiam 
VLIK’ui atsinaujinti; gal sa
vo sąstatu padidėti, kitaip su
sitvarkyti in tais ir kitais 
klausimajs su visuomenės gy
vais nariais nuoširdžiai išsi
kalbėti ir pasitart. .
Kai kas kitas ką nors, pana

šaus apie Vliką pasako, tai šau
kiama, jog tai Vliko autoriteto

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
neaišku. Niekas to pirma nety
rinėjo: laisva Anglijos pilietė, 
gali gyventi, kur nori. (Ji gimu
si New Yorke, gyvenusi Bosto
ne, ištekėjusi už Anglijos pilie
čio tapo Anglijos piliete). Gali
mas dalykas, kad ji ten tikėjosi 
greičiau sumegzti ryšius su vy
ru, kuris, atrodo, yra gyvas, bet 
už geležinės uždangos. (Esą, jo 
balsas buvęs girdėtas iš Prahos 
radijo, nors tai nepatikrinta).

Rugsėjo 11 d., penktadienį ji 
savu automobiliu su vaikais iš 
Genevos išvyko neva į Montreux 
aplinkes pas pažįstamus savait
galio praleisti. Tų "pažįstamų” 
adreso nepaliko. Išvyko ir nebe
grįžo ... Tik motina gavo tele
gramą iš vieno miestelio, netoli 
nuo Montreux: "Atsiprašau, kad 
dėl nenumatytų aplinkybių ne
daviau apie save žinios. Liksiu 
čia ilgiau nei buvau maniusi. Vi
si esame sveiki”.

Išaiškinta, kad telegramą pa
davė kažkokia moteris, bet ar 
tai. buvo pati MaeLeanienė, ar 
kita, neįmanoma patikrinti. Dau
giau jokių pėdsakų nėra.

* *
Kas čia atsitiko ? Ar tą mote

ris buvo kieno nuviliota pasima- 
■ tyti su vyru ir pagrobta su vai
kais? Ar ji pati susidarė sąly
gas išvykti pas vyrą aAapus ge
ležinės uždangoą ir tuo .tikslu 
buvo apsigyvenusi Šveicarijoje?

Gal jos vyras bolševikams rei
kalingas kokiems svarbesniems 
uždaviniams ir jiems reikalingas 
įkaitas?

Kiek prisimenama, jis buvo 
komunistų simpatikas. O gal bol
ševikai įtarė jį, kad jis tik prisi
metąs jų simpatiku nuvyko ten 
šnipinėjimo tikslu? Ar gal šiaip 
jis tapo nebereikalingas (arba 
labai reikalingas?) ir norima 
stipriau užsitikrinti, kad neiš
duos? O gal žmona irgi komu
nistų simpatikė? Gal ji buvo tik 
palikta kaip pabėgusio išdaviko 
ryšininkė?

Spėliojimams medžiagos tik
rai nemaža. Gal kada visa ta 
misterija paaiškės...

žeminimas, jo organizacinių ir 
teisinių (?) pagrindų griovimas, 
knisimasis po pamatais, bolševi
kų darbas ir t.t. O kaip , dabar 
bus su šiuo "Keleivio” pasisaky
mu?

( Atkelta iš 4-to pusi. ) 
tuvą, kai Sąjungos skyriai pa
skirs jon savo atstovus. Chica- 
ga yra jau paskyrusi L. širmu- 
lytę. Komisijai vadovauja Al. 
Petrikas iš New Yorko.

• Latvių studentų suvažiavi
mas įvyko rūgs. 5 d. Bostone. 
Atidaromajam posėdy dalyvavę 
apie 50q studentų. Suvažiavime 
lietuvius atstovavo K. Kudžma.

• Prašymai Studentams Rem
ti Fondui gali būti iki lapkričio 
15 d. paduodami Liet. S-gos se
kretoriate.

• Visuotinis studentų suvažia
vimas šiemet numatomas šaukti 
Kalėdų atostogų metu, greičiau
sia gruodžio 26-27 dienomis, 
New Yorke.

•/LŠS JAV pirmininko Vyt. 
Kavolio adresas, mokslui ■ pra
sidėjus, bus šis: 106 Wm, James 
Hali, Hąrvard University,’ Čam- 
bridge 38, Mass. Taip pat pasi
keičia' Jr Sž redakcijos adresas.
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K. S. KARPIUS

STEVENSON Už TAIKĄ 
SU KOMUNISTAIS

Stevenson, demokratų kandi
datas j prezidentus 1952 metais, 
grįžęs iš kelionės aplink pasau
lį, spaudoje, ir pereitą savaitę 
Demokratų partijos dideliame 
suvažiavime Chicagoje, reiškė 
savo keistą reikalavimą Ameri
kai siūlyti Sovietams taiką, duo
dant užtikrintą įrodymą Mask
vai, kad neturima jokių agresi
nių tikslų, ir tęsti toliau kai ku
rių Demokratų ir Sovietų drau
gų skleidžiamą mintį — vykdyti 
visuotinį pasaulinį ^nusiginklavi
mą.

Jei Stevenson-būtų buvęs iš
rinktas prezidentu, šitoks planas 
tikriausia būtų buvęs jo vykdo
mas, užsimerkus prieš visus ko
munistų ir Sovietų agresinius 
žygius, ir Sovietų patenkinimas 
ir jų norų pildymas būtų buvę 
Amerikos politika. Tai būtų tik 
tupčiojimas, nes Kremlius seniai 
atmetė siūlomą taiką ir ginkla
vimosi mažinimų, net atominės 
energijos kontrolę.

Stevenson pasakė, tarp kita 
ko: "Mes privalom apsispręsti 
ar mes bandom komunizmų su
naikinti, ar stengiamės rasti tai
kų sugyvenimą vieni greta kitų. 
Visas kitas laisvas pasaulis pa
sirodo labai susirūpinęs mūsų 
matomu nelankstumu. Visur 
siaučia nuomonė, kad mūsų tik
slas komunizmų sunaikinti.”

Stevenson, jeigu pirmiau, kaip 
paprastas amerikietis politikie
rius, nežinąs nieko gilesnio apie 
komunizmą ir Sovietų tikslus, 
pakeliavęs pasaulyje, turėjo 
progos susidurti su Sovietų 
draugais, su tokiomis valstybė
mis kurios Kremliaus spaudžia
mos, kurių vadai nemato skirtu
mo tarp komunizmo ir kapitaliz
mo sistemų, nes ten vistiek 
skurdas buvo ir tebėra, grįžo 
įtikintas, kad Amerika kovoja 
prieš komunizmą tik kaip prieš 
filosofijų.

MIRĖ VYRIAUSIAS 
TEISĖJAS

Dr. S. Tamošaičio žodis pradedant Lietuvių Dieną 
Cievelande

partiniais sumetimais.
Kartu su vyriausio teisėjo 

klausimu, Eisenhower susiduria 
su parinkimu naujo Darbo se
kretoriaus, nes Amerikos Darbo 
Federacijos žmogus, demokra
tas šiomis dienomis rezignavo iš 
savo vietos, nesutikdamas su 
Eisenhower’io nusistatymu Taft 
-Hartley darbo akto klausimu. 
Skirtumai išsivystė dėl unijų 
reikalavimo padaryti joms prie- 

1 ..lankius pakeitimus Taft-IIart- 
ley darbo santykių įstatyme, nes 
unijos visų laiką ir prieš Taft’ą 
kovojo norėdami tų įstatymą pa
naikinti. Dabar tikėjosi nors sau 
atitinkamas pakeitimas praves
ti. Eisenhovver nesutiko priimti 
Darbo Sekretoriaus Durkin siū
lomus pakeitimus.

DVASIŠKIAI KOMUNISTAI

klausimais

. 1
garantijas, BALFas apie tai tuoj 
praneš visuomenei ir rūpinsis 
pačių garantijų sudarinėjimu, 
kad kuo daugiau tremtinių galė
tų iš Europos atvykti į- šių šalį. 

Ta proga Mr. Ąlexander pa
reiškė, kad BALFui, kaip Volun- 
tary Agency, vykdant naujų 
ėmigracijų, teks atlikti svarbų 
darbą.-jis pasidžiaugė, kad Vo- 
luntary Agencies gerai atliko sa
vo uždavinį, kada buvo vykdo
ma emigracija pagal 1948 m. D. 
P. įstatymų.

Kan. J. Končiaus pranešimasLietuvių tauta niekad nebuvo 1 
taip žudoma, kaip pastaruoju ’ 
metu, kada Lietuva priverstinai i 
buvo įjungta j Soyietų Sąjungų. 
Didysis maras aštuoniolikto ; 
šimtmečio pradžioje neišnaikino 
tiek Lietuvos žmonių, kiek da- 
bar bolševikinis teroras.

šimtai tūkstančių mūsų bro
lių ir sesučių, vyrų ir moterų, 
senelių ir nekaltų kūdikių buvo 
vietoj nužudyti arba sugrusti j 
gyvulinius vagonus ir Sibiran 
ištremti. Dešimtys tūkstančių iš 
tų ištremtųjų yra jau žuvę dėl 
nepakeliamų darbų sąlygų ir ba
do. Nėra vilties išlikti gyviems 
ir kitiems, kurie Sibiran jau pa
teko arba komunistiniam tero
rui siaučiant pateks.

Jeigu genocidas Pabaltijy ne
bus greitu laiku sustabdytas 
(NVashingtonas vis delsia ir ty
li), mūsų Tėvų žemė liks .apgy
venta burliokų, kalmukų ir mon
golų. Mes, senesnės kartos išei
viai, vyskupo Baranausko žo
džiais tariant, palikom Lietuvą 
"ir tamsią it juodą”, bet grįžu
sieji ras Lietuvą ne tik tamsią, 
raudoną, moraliai ir materialiai 
visiškai palaužtą, bet tikėkim, 
dvasioje dar stiprią. .

Lietuvos vyrai, nepakęsdami 
žiauraus priešo rėžimo, išėjo į 
miškus partizanais. Nors ir daug 
mūsų brolių žūsta nelygioj ko
voj, bet priešui jie yra tikra pa
baisa. Jie moka kovoti ir moka, 
reikalui esant, mirti. Jų kūnai 
pamesti rinkoje viešajai pajuo
kai ir didesniam paniekinimui, 
priešingai, lietuvį stiprina ir jį 
grūdina. Lietuvis, prisiekė var
dan Dievo ir žmoniškumo, kovo
ti iki galo, nes "laisvės ragavęs 
— vergu nebus”.

Laimė, kad daugeliui Lietuvos 
šviesuolių pavyko pasiekti Va-

karų Europą ir išvažiuoti j kitas 
laisvas šalis. Čia, drauge su se
nąja išeivija, rengdami koncer
tus, kaip kad.daro Čiurlionio an
samblis, genocido parodas, meno 
ir muzikos festivalius, ir politi
nius suvažiavimus, būna gyvi 
liudininkai bolševikinio teroro ir' 
drauge Lietuvos vardo garsinto-j 
jai. Lietuvos mokslininkai uni
versitetuose, jaunimas mokyk
lose, darbininkai dirbtuvėse tu
ri gerą vardą ir yra geri amba
sadoriai Lietuvos reikalams.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse gyvenantieji lietuviai, rei-Į 
kalni esant, visada finansiniai 
ir moraliai padėdavo Lietuvai. 
Ir komunistams ją užgrobus, iš
skyrus raudonuosius, įsteigė šal
pos organizaciją BALF, kad gel
bėtų lietuviams tremtyje. Visos

direktoriumi. Iš jo pa- 
kad respublikoniškoji 

šalpos skyriuje yfa pa- 
pertvarkymų. Užsienio

v

Act of 1953”.’ Kongresas įstaty
mų vykdyti pavedė Valstybės 
D-tui, Bureau of Security and 
Consular Affairs, kurio viršinin
ku yra Mr. Scott McLeod. Prak
tiškai vykdymu rūpinasi Mr. 
Alexander, vizų skyriaus vedė
jas. Kalbėdamasis su juo, suži
nojau, kad Mr. Alexander emi
graciniais klausimais jau turė
jęs pasitarimų su International 
Migration Genevos Biuru. Iš 
Šveicarijos buvo atvykęs Mr. 
Jacobson. Pasitarime dalyvavo 
iš Washingtono jr Mr. Warren.’ 
Buvo tariamasi dėl lėšų, kurios 
reikalingos apmokėti už emi
grantų pervežimų per įūrą. Vie
nok dar neišryškėjo ar Interna- 
tional Migration Committee ir 
U. S. Escapee Program galės 
transporto išlaidas padengti. To
dėl ateinančių metų pradžioj, 
kada susirinks kongresas, pa
reiškė Mr. Alexander, darysiųs 
žygius, kad būtų paskirtos lėšos 
iš valstybės iždo, kuriomis bus 
apmokėta už emigrantų perve
žimų per vendenynų. Dabar yra 
paskirta penki milionai dolerių 
paskoloms tremtinių gabenimui 
iš uosto į gyvenamas vietas. Bet 
tas jau antraeilis reikalas, nes 
svarbiau yra kelionė per vende
nynų. -

t

U

JUK NIEKUR NĖRA 
tikrai nėra visoje Amerikoje to
kio pasirinkimo prekių pav.; lie
tuviškų'meno kūrinių, tautinių 
drabužių, rankdarbių - takelių, 
kaklaraiščių, paduškelių. Medžio 
dirbiniai-kryžiai, vargo mokyk
la. Odos dirbiniai su Kauno, Vil
niaus vaizdais. Piniginės, albu
mai. Gintaro apyrankės, karo
liai, braškutės ir kt. Iš Europos 
atgabentos šios prekės:

Radio, foto aparatai. Siuva
mos, rašomos mašinėlės su lietu
viškais ir kitų kalbų raidynais. 
Plunksnakočiai Pelikan, Mont- 
black, Osmia — 14 karatų auk
so ir platinos, šveicariški laik
rodžiai Cyma ir kitokių fir
mų. Ir visa eilė kitokių prekių, 
juk visų išvardinti neįmanoma. 
Taigi prašome kreiptis ir įsigy
ti: J. Karvelis Comp., 3249 ir 
3322 So. Halsted St., Chicago 8, 
III., tel. DAnube 6-1136 ir YArd 
7-0677. (52)

į

Po didelio skandalo ginant 
Amerikos protestantus dvasiš
kius, kurių šimtai buvo įtarti 
esant komunistų agentais, kiek 
laiko praėjus, kongreso komisi
ja, tyrinėjanti komunistinę veik
lą, geriau pasirengusi, vėl iškė
lė viešumon tą klausimą.

Dabar skelbiama, kad virš 600 
Amerikos dvasiškių yra slapti 
komunistų partijos nariai, ir 
kad apie 4,000 kitų dvasiškių 
yra užsikrėtę komunizmu ir re
mia visokių komunistų veikla. 
Po pirmutinio riksmo, atsirado 
daugiau liudininkų, veikusių ko
munistų eilėse, kurie suteikė 
kongreso komisijai reikalingų 
davinių apie dvasiškių ryšius su 
komunistais. Tuo remdamasi ji 
vėl panaujino tyrinėjimų dvasiš
ki jos tarpe.

Senato .vidaus saugumo komi
sijos pirmininkui senatoriui Jen- 
ner buvo patiekta daviniai ir 
apie komunistų veiklų katalikų 
tarpe. Vienas mokytojas ir vie
nas žurnalo redaktorius, liudi
ninkų buvo įrodyti veikusiais 
steigti komunistų celes katali

kiškose organizacijose.
Katalikai Amerikoje greičiau

sia suprato komunizmo pavojų, 
po to kai eilėje komunistų pa
vergtų katalikiškų šalių Euro
poje tikėjimas liko visiškai pri
slėgtas, dvasiškija persekioja
ma ir žudoma.

Pat pradžioje, iy katalikai ra- 
šė-skelbė: "Jeigu tik komunistai 
būtų sukalbami”... Amerikos 
katalikai tikėjosi, kad su komu
nistais būtų galima sugyventi, 
tik lai jie leidžia bažnyčiai ir 
dvasiškiams laisvai veikti — kas 
komunistų, tvarkoje visiškai ne
daroma.

jos asistente Miss Renee Marie 
Hausinstein, kurių pažįstu nuo 
tada, kada ji karo metu tarnavo 
N.CAV.C. įstaigoje. Nesigilinant 
į padarytus pakeitimus, turiu 
pasakyti, kad svarbiausia yra 
tai, jog Mr. William H. McCahon 
pažadėjo parūpinti BALFui 
150,00 svarų sūrio ir, jei reika
linga, galėsime dar gauti papil
domai pieno miltelių, šiemet jau 
gavome iš valdžios 53,000 svarų 
pieno miltelių ir 40,000 svarų 
sviesto, — pareiškė pirmininkas 
kan, prof. J. Končius.

visus.
aktyviau remti

7
Jūsų knygų rinkinys nepilnas, 

jeigu ten nėra Igno šeiniaus 

RAUDONOJO TVANO 
šis veikalas pirmiausia pasiro
dė švedų, suomių ir danų kal
bomis ir skandinavų kraštuose 
sukėlė didelį susidomėjimų. Lie
tuviškoji paties autoriaus pa
ruošta laida taip pat yra labai 
šiltai sutikta ir plačiai komen
tuojama." ’!

Knyga turi 328 pusi. Išspaus
dinta gerame popieriuje. Virše
lio aplankas —"dail. P. Lapės. 
Kaina $3.5(b

Galite įsigyti Dirvoje, pas 
knygų platintojus arba rašykite 
tiesiai šiuo adresu:

Stepas Zobarskas,
85-42 91 Street, 
Woodhaven 21, New York.

(42)

Europoje tremtinių emigraci
ja bus vykdoma per U. S. kon
sulatus. Jokių emigracijos šta
bų ir komisijų nebus steigiama; 
į Bonnų, Vakarų Vokietijų, jau 
nuvyko Mr. L’Hareux, buvęs vi
zų skyriaus viršininkas Wa- 
shingtone. Jis bus vyriausiu ko
ordinatorium tarp visų Ameri
kos konsulatų Europoje, kiek 
liečia Refugee Act of 1953 Vyk
dymų. Atrodo, kad emigracija 
bus sklandi.

— Neseniai yra priimtas nau
jas imigracijos įstatymas; ar 
neteko Washingtone patirti, kaip 
pagal tą įstatymų bus vykdoma 
imigracija?

— Naujas imigracijos įstaty
mas vadinasi "Refugee Relief 

arba ir suaugusiais Vaikais. Ir 
kaip jie bus naudingi Lietuvai, 
jei jie gerai mokės ir lietuvų 
kalbą.

Iševiai, visi privalom laikytis 
vienybės, nes tik vienybėje ga
lybė. Reikia pamiršti politines 
rietenas ir skirstymąsi ministe- 
rių fortfeliais. Nesisielokim per
daug kokia partija valdys, bet 
pirma išlaisvinkim savo Lietuvą. 
Padėkime moraliai ir finansiniai 
laisvinimo organams. Lietuvų 
valdys ta partija, kuri būsimose 
sąlygose bus jai tįnkamiausia.

Tat vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi!

Turėjau pasimatymų ir ilgų 
pasikalbėjimų su Mr. William 
H. McCahon, užsienio šalpos rei
kalams 
tyriau, 
valdžia 
dariusi
šalpa dabar priskirta prie "For- 
eign Operations Administra' 
tion”, kur įkurtas pabėgėlių ir 
imigracijos reikalams tvarkyti 
atskiras departamentas. Jo vy
riausia direktorė yra Mrs. Hiram 
Cole Houghton. Ji išvedžiojo ma
ne po visus savo departamento 
skyrius ir supažindino su visa 
administracija. Įsitikinau, kad 
Mrs. Hiram Cole Houghton mū
sų organizacijai yra palanki ir, 
atrodo, su mumis nuoširdžiai

politinės srovės įsijungė j ALTi bendradarbiaus. Mačiausi ir su 
ir deda galimas pastangas, kad| 
atkreiptų didžiųjų politikų dė
mesį, ypač VVashingtono. Ir,-rei
kia pripažinti, su gerom pasek
mėm, pavyzdžiui Kersteno rezo
liucijos pravedimas, pasaulio vie
šajai opinijai turės atskleisti vi
są komunistų klastingumą ir 
smurtą. >

Visi' lietuviai, išsisklaidę po 
platųjį pasaulį, seni išeiviai ir 
tremtiniai, augštus mokslus bai
gę ir mažamoksliai, be skirtumo 
tikybos ir politinių įsitikinimų, 
turėtų laikyti garbe priklausyti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei. 
Ji nori apjungti visus lietuvius, 
ji skatina, kad visi eitume už 
vieną-vienas už 

Mums reikia
mokslą, meną, kelti lietuvių kul
tūrą, steigti lietuvių kalbos mo
kyklas ir raginti jaunimą gerai 
pažinti savo tautos istoriją, ge
rai mokėti jos kalbą. Tėvai tu
rėtų ypatingai- įsisąmoninti ir 
niekad savo namuose, su augan
čiais vaikais nekalbėti kitaip, 
kaip tik lietuviškai. Kiekvieno 
lietuvio namas turėtų būti lie
tuvybės šventovė ir jokiu būdu 
jos neįžeisti svetimąja kalba. 
Kalba palaikys lietuvybę ir ati
tolins ištautėjimą. Tie, kurie kal
ba- lietuviškai ir skaito lietuviš
kas knygas bei lietuviškus laik
raščius, tie neištautės. "Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais 
ir turim būt, tą garbę gavome 
užgimę, tat ir neleiskim jai pra
žūt!”

Daug,, ypač tremtinių, grįš į 
išlaisvintą Tėvynę su augančiais

tų įtaką, komunistų atstovus ir 
slaptus sovietų agentus bei ko
munistinę propagandų.

Ar veltui komunistai taip rėk
tų, kaip kad dabar rėkia prieš 
kongreso tyrinėtojus, jeigu jie 
neturėtų stipriai įsuktų savo 
lizdų, kurie tais tyrinėjimais ar
domi ir griaunami.

Senatorius paskelbė gavęs 
naujo Armijos Sekretoriaus 
Stevens pažadą prašalinti komu
nistus iš Armijos įstaigų, reiš
kia jie iki šiol buvo laikomi ir 
toleruojami.

— .0 kaip su buto ir darbo ga
rantijomis, ar jos bus reikalin
gos?

— Emigracijai buto ir darbo 
garantijos bus reikalingos. Jos 
jau baigiamos ruošti ir tuoj bus 
atspausdintos. BALFas garan
tijų blankas gausius spalio mė
nesio pradžioj. Mr. AIexander 
patarė dabar dar jokių garanti
jų nesudarinėti, iki bus atspaus
dintos ir išsiuntinėtos jų nusta
tytos garantijų formos. Gavęs

Daugeliui žymių Amerikos 
teisininkų, stovinčių arti respub
likonų, belaukiant U. S. Augš- 
čiausio Teismo teisėjų vietų, to
kia vieta netikėtai atsirado mi
rus vyriausiam teisėjui, Truma- 
no paskirtam, Vinson. Nors jis 
apšauktas dideliu asmeniu ir į 
jo laidotuves atvyko ir Truman 
ir Eisenhotver, jis nebuvo pa
šarvotas Kapitoliaus rotundoje, 
kaip buvo pašarvotas Senatorius 
Taft.

Taip pat tuo laiku miręs žy
mus generolas Wainwright, Pa- 
cifiko karžygis prieš japonus, 
buvo pašarvotas oficialiai Ar- 
lingtono kapinių koplyčioje, ir 
jam nebuvo suteikta didžiausia 
valstybinė garbė būti pašarvotu 
toje pat Kapitoliaus rotundoje.

Valstybinis pašarvojimas toje 
rotundoje yra labai didelė išsim- 
tis, ir iš viso, su Taft’u, ten bu
vo pašarvoti tik trylika žymių 
Amerikos vyrų.

Vyriausiu teisėju nėra tradi
cijos pakelti kurį kitų iš sep
tynių esančių to teismo teisėjų; 
prezidentas skiria ką tik jis no
ri. Eisenhovver paskirs kokį nors 
žymų respublikoną. Eina kalbos 
apie Kalifornijos gubernatorių 
NVarren, New Yorko gubernato
rių Dewey ir kitus. Yra ragini
mai skirti vienintelį respubliko
ną to teismo teisėjų, clevelandie- 
tį Burton, Trumaho paskirtų j 
tų teismų senatorių, kai Trumą- 
nui- prireikė senate sumažint

■ respublikonų skaičių, sėkmin
gesnei dęmokratų politikai.

Skiriamas į Augščiausį Teis
mų asmuo, paprastai neatsisako 

'' tos garbės priimti. Reti betgi 
yra atsitikimai, 1kad priešingos 
partijos prezidentas skirtų tei
sėju kitos partijos žmogų, kaip 
padarė Truman, bu Burton’u

DIRVĄ 
LAUKIA 

JŪSŲ TALKOS!
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Komunistų nekenčiamas sena

torius McCarthy pareikalavo 
Amerikos augščtosios kariuome
nės vadovybės pasiaiškinimo ko
dėl į 37 U. S. Armijos koman
das, užjūryje pernai buvo išsiųs
ta atvira komunistinė propagan
da.

"Skaitant tuos raštus ir ti
kint jiems, žmogus tiesiog nori 
persikelti į Rusijų”, pareiškė se
natorius, rodydamas 70 foto
grafinių nuotraukų tos litera
tūros puslapių, kuri -taikyta 
Amerikos slaptosios tarnybos ir 
kitų karininkų specialiam pa
ruošimui. Tie raštai, idealizuoju 
Rusijų, ne vaizduoju kas yra ko
munizmas. ir kokios baisios pa
sėkos Rusijoje buvo bolševizmui 
įsigalėjus, taikyti Amerikos-ka
rininkams, numatytiems paruoš
ti' specialei tarnybai atsitikime 
kai;o su Sovietais.

Senatorius McCarthy toliau 
vykdo tyrinėjimus komunistų 
infiltracijos ‘ armijos . civilinių 
tarnautojų eijėse.

Kur tik McCarthy ar kiti .se
nato ir kongreso komisijų prieš
valstybinės' veilklos tyrinėtojai 
pakrapšto, visur randa komunis

Jaunesnių berniukų reguliariai 10.98
zk ~u « .. . - ---------.z» Žiemos Paltai

■

Berniukų 89c medvilnės
T-marškiniai

ji

Spausti su Nylonu didesniam stiprumui! 
Kailinė apykuklė, šiltas pamušalas. 
Vienspalviai gabardinai. Pilki, rudi, mė
lyni. Dydžiai 4-12.
Berniukų 9.98 Hockmeyer su pamušalu

Corduroy puspalčiai.
Pirmos rūšies. 1009b 
perdirbtos vilnos su ra
yono ■'pamušalu, jskai-

1 tant rankoves, žalia, 
rūda, raus va kara
liška mėlyna." Užtrau
kiami. Dydžiai G-8-10- 
12. .

Jaunesnių berniukų dvigubų kelių 
Corduroy kelnės

Pasiūtos su dvigubais 
keliais ilgam' nešioji- A Aft 
mpi. žalios, rudos ir JĮIRp
rausvos. Taip pat lan- ai.” II
geliais, bet viengubais 
keliais. Dydžiai 6 iki 12

May Co.’s Boys’ Clothing Department

Vaikų 2.99 gėliu'oti rayono apsiaustai — ’
.spalvuoti gėliuoti drabužių raštai. Pilno . 2.49 
iškirpimo. Dydžiai 2 iki G.

Vaikų 3.99 lietpalčiai — Gražus, dalinai gu
miniai vaikų lietpalčiai su galvos užden
gimu. Ryškios spalvos. Dydžiai 3 iki Gx.

Berniukų šukuotos medvilnės apvalios 
apykaklės trumpų rankovių T-marš
kiniai. Visi pirmos rūšies. Maži, vi
dutiniai ir dideli. Reguliariai 89 c.l

Berniukų $2.95 sporto nuirškiniai
Berniukų rayono ilgų 
rankovių sporto marš
kiniai. Su apsiuvineji- 

' mais. Vienspalviai. Ma
ži netikslumai. Dydžiai 
4 iki 16. Reguliariai

Bcmiukų 79c medvilnės 
marškiniai ar kelnaitės 

. Berniukų medvilnės’ 
apsiuvinėtos • apva- 

■ lios apykaklės trum-.
pų rankovių marškiniai arba elas- 
tiško juosmenio kelnaitės. Viskas 
pirmos rūšies. Maži, vidutiniai ir 
dideli.
, The May Co.’s Basement Boys’ 

FumįBhings Departmont

2 už SI

Mergaičių 89c marškiniai bu kaspinais; — 
illedvilnės marškiniai su mažais netiks
lumais. E. Z. fabriko.* Dydžiai 2-14. 59c.

arba 3 už _______________ •
Berniukų 3.99 laisvalaikio apranga — Ra- — — _ 

yonogabardinai, 2 Bpalvų pritaikymai iš 2.29 
pasirinktų spalvų. Dydžiai 2-6.

1.75

Dovanokit, pašto ir telefono , 
užsakymai nepriimami.

Merginų rayono naktiniai,— Gražūs pečiai 
kaspino rūšies. Apsiuvinėti. Dydžiai. 10 
iki 16. ■- .■
39c Rayono ir medvilnės kelnaitės —- - 

Dvigubos trikotinės rayono kelnai
tės. 4 jvyniotos j celiubiozo pokelius. 
Dydžiai d;!!.
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Susirinkime bus svarstomos
t
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PARDUODAMAS NAMAS
ir

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

(39)

PRAŠOME ATSIIMTI 
LAIMĖTUS DAIKTUS

Kviečiame dalyvauti t Teatro 
nariai, buvusieji scenos teatro 
mėgėjai ir interesuojantieji sce
nos menu.

Laikinoji Teatro Vadovybė

LIETUVIAI DAŽYTOJAI — 
DEKORATORIAI

8 kambarių, 1 šeimos. 3 gara
žai. Geram stovy. Adresas r 

6820 Baylis Avė.
Telef. EX 1-5357

WE WELCOME YOUR SAVINGS
MIV.lt! HE [111 DtroUT UtSUUKl (OVOUTKm

Išnuomojamas kambarys vie
nam asmeniui. Galima su mais
tu.

Telef. EN 1-5315. (39)

1953 m. rugsėjo 24 d. ♦ Nr. 89

VISI CLEVELANDIEčIAl Į 
SKAUTŲ KONCERTĄ-BAL1Ų

A.S.S. — Akademinis Skautų

CLEVELANDO L. S. M. 
TEATRO SUSIRINKIMAS X
1953 m. rugsėjo mėn. 27 d., 

Sąjūdis rugsėjo mėn. 27 d. Slo- sekmadienį, 11:30 vai. Lietuvių 
venų salėje (6417 E.- St. Clair salėje šaukiamas Clevelando 
Avė.) rengia pirmą Clevelande Lietuvių Scenos Mėgėjų Teatro 
rudens koncertą-balių. Susido- j visuotinis susirinkimas.
mėjimas šiuo meno vakaru yra Susirinkime bus svarstomos 

—. didelis ir tikimasi, kad erdvi sa- Teatro veikimo gairės ir renka- 
lė talpins keletą šimtų lietuvių. ma Teatro vadovybė.

Turtingą ir įdomią programą: 
išpildo net keletas stiprių meni- 
hių pajėgų: operos sol. J. Kriš- 
tolaitytė, iš Bostono specialiai 
atvyksta operos sol. St. Liepa, 
kurs duos naujų dalykų. Su sol. 
Krištolaityte išpildys duetus. 
Neseniai jie dideliu pasisekimu 

. koncertavę Toronte, Canadojė.
Clevelando "Ąžuolų” oktetas 

išeina vėl į sceną su nauja pro
grama. Paskutinį sykį gražiai 
pasirodė Chicagoje ir negalėje 
^apsiginti nuo "bisų”.

Skautiškos šeimos yra suau
koję daugybę gėrybių, todėl bu
fetas bus ne tik turtingas, bet 
ir skoningas. Bufetui vadovau
ja p. Jokubaitienė ir stud. Ba
joraitis.

Kuklus ir tik pageidavimas, 
gali sukelti kai kam abejonių, 
tai vakarinių rūbų klausimas. 
Bet jį prašom suprasti tik kaip 
tinkamus, vakarui išeiginius rū
bus.

Po koncerto bus šokiai, ba
liaus įvairūmai, loterija ir kt.

A.S.S., rengdama šį didelį va
karą yra įdėjusi daug pastangų 
bei išlaidų ir tikisi, kad lietuvių 
visuomenė parems jų pastangas 
ir pasinaudos proga gražioje ap
linkoje praleisti vakarą, kokio 
čia seiliai laukiama.

Pakvietimai gaunami: "Dir
vos” redakcijoj — 1272 East 71 
St., P. Muliolio įstaigoje — 6606 
Superior Avė., tel. UT 1-2345, 
pas platintojus užsakant telefo
nu: LIberty 1-1432, GLenville 
1-7396, GLenville 1-9633.

IŠ RAMOVĖS SUSIRINKIMO
Praėjusį sekmadienį įvyku

siam Ramovės susirinkime gen. 
VI. Nagius pasiūlė priimti nu
tarimą kreiptis Centro Vadovy- 
bėn, kad ji rūpintųsi steigti sa
vanoriškus karinius dalinius. 
Pasiūlymas vienbalsiai buvo pri
imtas. Tuo nutarimų prašyta su
sidomėti atitinkamoms estų 
latvių organizacijoms.

ONA G. MIHELICH, 
clevelandiečiams gerai pažįsta
ma veikėja, dalyvavo The Ame- 
rican Legion Auxiliary suvažia
vime, Columbus, Ohio. Ji yra 
paskirta Karininkų Našlaičių 
Globos Komiteto pirmininke. Jos 
globoje bus 48 tos organizacijos 
kuopos.
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A, S. S. — AKADEMINIS SKAUTU SĄJŪDIS
RUGSĖJO MĖN. 27 D. (SEKMADIENI) 5 V AL-30 MIN. VAKARE, 

Slovenian .Nailonai House salėje (6417 E. St. Clair Avenue) 
RENGIA DIDELĮ RUDENS

Koncertą - Balių
• t

Programoje dalyvauja:
Operos sol. JUZĖ KRIŠTOLĄ ITYTĖ, Cleveland, Ohio 
Operos sol. STASYS LIEPA, Boston, Mass. 
CLEVELANDO "ĄŽUOLŲ” OKTETAS

Turtingas Bufetas šokiai bu baliaus įvairumais
Gros "Melodie” kapela Pelnas skiriamas skautiškai spaudai paremti.

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — vjsoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Turime Baltos Meškos'alų. 

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

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

■f

CLEVELANDIEČIŲ DĖMESIUI

Dirvos redakcija visų. cleve- 
landiečių patogumui praneša, 
kad norintieji, savo artimiesiems 
ir pažįstamiems per laikraštį 
pranešti apie savo išvykimus 
atostogų, apie šeimos šventes, 
laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, tą gali padaryti nemoka
mai.

NEO LITHUANIA ŠVENTĖ
Neo Lithuania korporacijos 

31 metų sukaktis Clevelande bus 
minima lapkričio mėn. 7 ir 
dienomis.

Liet. Bendruomenės apylinkės 
valdyba praneša, kad Lietuvių 
dienos loterijoj laimėtus daik
tus, pristatant atitinkamus bi- 
letų numerius, prašome atsiimti 
iš vald. pirm. (7509 Lawnview 
Avė., tel. HE 2-0196) iki spalio 
1 d.; iki minėtos dienos nepaimti 
daiktai liks Bendruomenės kitų 
metų loterijai.

LITUANISTINĖ MOKYKLA
Lituanistinė mokykla darbą 

jau pradėjo.
šeštadieninės mokyklos moki

niai renkasi šį šeštadienį 9:30 
vai. j šv. Jurgio parapijos mo
kyklą.

Ketvirtadieninėj rtiokykloj pa
mokos prasidės tik kitą ketvir
tadienį 6:30 vai. vakaro Nor- 
vvood skaitykloje.

PERSIKĖLĖ J CLEVELANDĄ
Veterinarijos gydytojas V. 

Maurutis, iš Waterburio, persi
kėlė į Clevelandą ir gavo darbą 
savo profesijoje.

NAUJA REAL 
ESTATE IŠTAIGA 

Clevelando ir apylinkių lietu
viams pranešama, kad atidaryta 
nauja, lietuvio vedama Real 
Estate įstaiga — 7032 Wade 
Park Avenue.

PARDUODAMAS NAMAS
Zoeter gatvėj, dviejų šeimų, 

5 ir 5 kambariai. Gaso šildymas, 
rūsys. Geri vidaus įrengimai. 
Geram stovyje. Kaina $10.500.

Kreiptis: UT 1-0323

Kiekvienas gaus greitą ir tei
singą patarnavimą. Todėl turin
tieji ką parduoti ar mainyti, no
rintieji namus ar ūkius pirkti, 
kreipkitės:

ĮVADE PARK REALTY 
7032 IVade Park Avė. 

Tel. HE 2-2922
Namų telefonas: E V 1-1952 š
Savininkas A. Kazakevičius

(36)

ON YOUR 
SAVINOS

STUDENTŲ DĖMESIUI
š. m. rugsėjo mėn. 27 d. 11 

vai. 15 min. Lietuvių salėje šau
kiamas šiais mokslo metais pir
masis studentų susirinkimas. 
Kviečiame visus studijuojančius 
įsijungti į Lietuvių Studentų 

3 į Sąjungos eiles, šiam susirinki- 
’ « r i 4- i r, , nnnliamui paskiri kvietimai nebus 

siuntinėjami.

PARSIDUODA ŪKIS
120 akrų. Trijų šeimų namas, 

su visais miesto patogumais. Va
sarnamis. Daržinė ir pašaro rau
gykla. Trijų mašinų garažas. Ki
ti mažesni trobesiai. Prie gero 
vieškelio, tarp dviejų gražių 
miestelių. Yra upė. Daugiau tei
raukitės šaukdami:

PO 1-8420

menininko priežiūroje darbus at
lieka greitai ir sąžiningai.

Namų dažymą ir vidaus deko
ravimą duoda metams išsimokė- 
jimui. ,

Kreiptis telefonu: EX 1-4245

REIKALINGA
Siuvimo ■ mašinų operatoriai- 

ės. Patyrę. Alga už akordinį dar
bą. Pastovus darbas.

Nona-Lou Ine.
632 W. St. Clair (39)

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 •■l
ir Kanadoj prenumeratos kaina 
nepakeista: 1 dol. 50 c. metams. 
Pašto perlaidas ir čekius adre
suoti :

DIRVOS VAKARAS
Dirva šiais metais savo meti

nį vakarą rengia lapkričio mėn. 
15 d. Lietuvių salėje. Visos or
ganizacijos prašomos tuo laiku 
kitų parengimų nerengti.

Clevela.ndiečiai iš anksto kvie
čiami tą datą atsiminti ir Dirvos 
vakare būtinai dalyvauti.

V

IŠNUOMOJAMAS NAMAS
Išnuomojamas namas su vi

sais baldais. Pageidaujama tvar
kinga lietuvių šeima, šaukti va
karais po 5 vai. šiuo telefonu:

KE 1-8794

CHICAGOS VyRŲ CHORAS IR 
SOL. ST1 BARANAUSKAS

kviečiami Ateities Klubo, duos 
pirmąjį savo koncertą Clevelan
de spalio mėn. 25 d. WHK sa
lėje, 5000 Euclid Avė., kur įvy
ko ir Dainavos ansamblio kon
certas. Lietuvių vyrų choras, 
kuriam vadovauja muz. Br. Jo
nušas, turi per 40 choristų ir 
platų repertuarą. Akomponiato- 
rius muz. Aleksandras Kučiū
nus.

PARDUODAMAS 6 
KAMBARIŲ NAMAS 

baldais. Viskas parsiduoda už 
$5,500. Netoli Euclid Beach. 

Kreiptis: P. J. Keršis 
Telef.: MA 1-1773

su

Lithuanian Bibliographic
Service,
602 Harvey St.,
Danville, III.,-USA.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 252’,

VISI BANKINIAI REIKALAI
Atsilankę Lietuvių Banke galit atlikti iš karto daug 

reikalų ir sutaupyti laiko.
čia galit gauti paskolas pirkimui, pagerinimui ar 

namų taisymui, pirkti čekius, užsimokėti už gasą, elektrą 
ir kitokias sąskaitas, sigyti kelionių čekius. Čia galima 
pirkti JAV taupymo bonus.

Taupytojai už indėlius nuo liepos mėn. 1 d. gaus 
2%%.

Bankas baigtas remontuoti, padidintos patalpos ir 
labai patogus klijentams.

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

ap- 
ne-

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

IŠNUOMOJAMAS
kambarys vienam vyrui. Dėl są
lygų teirautis:

UT 1-1729

PIGIAI !
2 šeimų, 5 ir 5 kambariai. Dvi

gubas porčius, gaso šildymas. 
Labai geram stovyje.

¥
Gyvenimui ir bizniui. Didelė 

patalpa krautuvei ir 6 kambarių 
butas. Pastatas kieme. Tinka 
įvairiam bizniui.

Ray Nausneris
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

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

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė. 
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių, 
Ukilmlų, vaikų Ir kitos nue-
*rau*os.

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 koncertus.

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

*

GERESNIU NAMU STATYTOJAI
- VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą

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

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

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

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DFBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

6202 SUPERIOR AVĖ.

LEIMON ’S CAFE

i

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

Pirkit Das savus

___________________ ■ ,_________

Albert S. Porter, dabartinis 
Apskrities Inžinierius, neseniai 
pareiškė, kad planuojamiems 
Clevelarfdo $100.000.000 'pageri
nimo, taisymo ir statybos dar
bams,' per ateinančius dvejus 
metus, vyriausioj valdžios vie
toj yrą reikalingas patyręs in
žinierius. 80%'may oro darbo ri- 
šis su ta programa. Dabar yra 
pertaisomos Euclid, Superior ir 
Loąin gatvės. Porter' yra re
miamas dabartinio mayoro Tho- 
mas A. Burke į miesto mayorus.

NAUJA LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE 
PRANEŠA

Naujausias 1954 metų mode
lio, 21 colių televizijos aparatas 
su vieniems metams garantija 
ir visais .taksų mokesčiais pas 
mūs kainuoja tik _ .

$195.70
SKAMBINKITE HE L8602•

ir mes jums nemokamai pade
monstruosime televizijos apara
tą Jūsų namuose. Arba užeikite į 

C. & F. Intemationąl Stores 
6113 St. Clair gatve

Amžinai nerūdijančio plieno 

virimo puodus dabar gali
ma užsisakyti ir išsimokė
tinai. Mažas komplektas 4 
dol. didelis 8 dol., mėnesiui. 
Be nuošimčių.

VYTAUTAS PAŠAKARNIS
■

Cleveland Lustre Craft Co.
1219 East 61 
Tel. EN 1-7770

. Nemokamas demonstrąvi-
. mas.

Priimami užsakymai.

Į I. J. S AMAS, JEWELER ! 
j šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai g

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų g 
I ' pasirinkimas. , g

i 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre g
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

Wilkelis Fimeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis ■ Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

HEnderson 1-9292

VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA 
( Alus. Vynas, Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai 
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui.

731 E. 185 ST.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas bras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & Wllliam J. Jakubs
Licensijupti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue. ENdicott 1-1768

■
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Kerstenui apsilankius VLIKe
Atst. Ch. J. Kersteno pagei

davimu, apie jo lankymąsi Eu
ropoje ir dalyvavimą iškilmin
game Vliko posėdyje informaci
jos buvo kurį laiką sulaikytos. 
Dabar--Elta” jaū plačiau pain- 
fąrmaiaETapie jo apsilankymą 
Vlike. "

ATS1ŠAUKIMAS IR 
INSTRUKCIJA

šia proga Vilkas yra išleidęs 
atsišaukimą, kuriuo bendrais 
posakiais visi lietuviai raginami 
prisidėti prie bolševikų klastos 
išryškinimo, o Vykd. Tar. pir
mininkas K. žalkauskas išleido 
atsišaukimą, kuriame jau duo
dama konkretesnių instrukcijų, 
kaip kas tą gali padaryti, štai 
tos konkrečios instrukcijos:

”PLB Kraštų Valdybas pra
šome labai skubiai surinkti: a) 
dokumentacinę medžiagą, b) 
svarbiausius ir rirhčiausius liu
dininkus, kurie galėtų nušviesti 
ir įrodyti bolševikų darbus Lie
tuvoje:

1. Lietuvos užgrobimo būdas 
ir metodai;

2. Prievartiniai rinkimai j va
dinamąjį "liaudies seimą”;

3. žmonių išvežimas iš Lietu
vos į Rusiją ir apskritai tautos 
naikinimas — genocidas;

4. Lietuvos gyvenimo — vals
tybinio, kultūrinio, ekonominio 
— griovimas:

a) asmens nužmoginimas,
b) mokyklos laisvės panaiki

nimas,
c) šeimos griovimas,
d) vaikų nustatymas prieš tė

vus,
e) tikėjimo persekiojimas ir 

t.t., ir t.t.
žodžiu, reikia nušviesti visą 

bolševikų siautėjimą Lietuvoje 
ir jų padarytą mūsų valstybei 
bei tautai žalą pirmosios ir ant
rosios bolševikinės okupacijos 
metu, žinios iš dabartinio Lietu
vos gyvenimo ir kaip gyvena 
bolševikų okupacijoje žmogus 
yra ypatingai vertingos.

"Svarbiausi yra tie liudinin
kai, kurie pasakojamaj) įvykį 
yra matę savo akimis. Teikiamo
ji medžiaga privalo būti faktų, 
o ne bendrinio pobūdžio”.

•I4

Reinu nuo Bazelio iki rtaiii'
VOKIEČIAMS KELIONĖ REINU REIŠKIA TĄ PATĮ, KĄ MUSULMONUI MEKKA.—SAU
SUMOS VALSTYBĖ TURI NEMENKĄ LAIVYNĄ. — ŠVEICARIJOS SVAJONĖ SUSISIEK
TI VANDENS KELIU SŲ VIDURŽEMIO JORA. — PRO ELZASĄ — VOKIETIJOS IR PRAN
CŪZIJOS NESANTAIKOS OBUOLį. — REINAS — GAMTOS SUKURTAS MILŽINIŠKAS KE
LIAS. — SIEGFRIEDO LINIJOS LIKIMAS. — KATEDRA, KUR ILSISI ASTUONIŲ IMPERA
TORIŲ PALAIKAI. — GUTENBERGO MIESTE. — 1VORMSE — BAŽNYTINIŲ SUVAŽIA

VIMŲ MIESTE..

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)

PASTABA: šioje instrukcijos1 išlaisvinimo reikalu ir pažymė- 
vietoje yra kiek neaiškumo, 
kuris turėtų būti pašalintas. 
Būtent, nepaminėta, kokia 
kalba turėtų būti liudijimai 
užrašyti: lietuvių, vietine 
oficialiąja kalba, ar būtinai 
anglų kalba. Atrodo, kad 
būtų geriausia,, jei jie būtų 
užrašyti (žinoma, tiksliai) 
anglų kalba, bet galimas da
lykas, kad tinka ir lietuvių 
kalba: ALT greičiausia tu
rės vertėjų. Išaiškintina, ar 
vartotinos vietinės liudihin- 
kų gyvenamųjų vietų ofi
cialios kalbos: vokiečių, 
prancūzų, ispanų, portuga
lų ... Tomis kalbomis sura
šyti liudijimai gali būti pa
togesni oficialioje įstaigoje 
patvirtinti, bet gali susida
ryti keblumų dėl jų išverti
mo į anglų kalbą ... Dar 
reikia pastebėti, kad ins
trukcijoje parašams tvir
tinti tinką oficialūs parei
gūnai netiksliai pavadinti 
"savivaldybės įstaigortis”. 
Pvz., policija ne visur, o no
tarai turbūt niekur nėra sa
vivaldybės pareigūnai (jie 
dažniausiai yra laikomi 
teismo pareigūnais, arba 
JAV, jie yra asmenys, turį 
gubernatoriaus įgaliojimą). 
Pagaliau, turėtų būti pa
brėžta, kad čia reikalas lie
čia tik patvirtinimą, kad 
dokumentas pasir a š y t a s 
tikrai to asmens, kuris liu
dija, arba ir tai, kad jis 
priesaika tvirtina savo liu
dijimo teisingumą. Tai jo
kiu atveju nereiškia, kad 
parašą paliudijąs pareigū
nas 
giu 
niu 
mą.

Iškilmingajame Vliko Vykdo
mosios Tarybos-posėdyje, ku
riame dalyvavo atst. Ch. J. Ker- 
stenas, 1 
Krupavičius, ALT atstovai inž. 
A. Rudis ir M. Kižytė, apsvars
čius priemones, kuriomis iš lie
tuvių pusės galėtų būti suteikta 
talka komisijos darbui, buvo pa
sakyta ir oficialių kalbų.

Vliko pirmininkas iškalbingai 
išreiškė lietuvių jausmus Ame
rikai ir dedamas viltis į Ameri
kos pagalbą Lietuvai laisvę at
gauti, bei ypatingą dėkingumą 
atst. Kerstenui už jo vykdomą 
akciją.

Atst. Kerstenas savo kalboje 
pabrėžė, kad "Lietuvos laisvės 
reikalas yra ir Amerikos laisvės 
reikalas”.

PASTABA: šie žodžiai yra 
tikslus aidas adv. A. Olio 
kalbose daug kartų karto
tos tezės. Adv. Olis šia teze 
kaip tik buvo parėmęs savo 
kalbą New,Yorke, šių metų 
Vasario 16 d., minėjime, 
kur taip pat kalbėjo ir atst.

. Kerstenas. šia teze buvo, pa
remta A. Olio kalba ir Phi- 
ladelphijos bankete kovo 14 
d.; dalyvaujant gubernato-

■ riui Fine. Pagaliau, šia teze 
buvo pagrįstus ir Washlng- 
tono iškilmės šių metų bir
želio 21-22 d.d. Malonu, kad 
šis grūdas jau pasirodo iš-

- dygęs ir prigijęs žymių 
amerikiečių mintyse.

- Inž. A. Rudis perdavė posėdžio 
dalyviams ALT linkėjimus, pa
brėždamas ALT veiklą Lietuvos

turi kuriuo nors atžvil- 
domėtls liudijimo turi- 
ir tikrinti jo teisingu-

"Pirmoje eilėje Kražių Valdy
bos prašomos patiekti' liudinin
kų sąrašus, paduodant jų tikslų 
adresą ir pažymint, ką liudinin
kas galėtų parodyti. Kadangi 
komisija p r a d e d a 
d a r b ą spalio 1 d ., 
pageidaujama, kad iki to laiko 
šitų liudininkų ir turimos doku
mentacijos sąrašus Kraštų Val
dybos pristatytų ALTai šiuo ad
resu :

Lithuanian Amerietm Counęil, 
1793 So. Halsted St., 
Chicago 8, III.

Tai bus pirmoji darbo dalis. At
likus šį darbą, prašoma padėti 
surašinėti pačių liudininkų pa
rodymus. Aiškiai ir detaliai ži
nomus faktus parašo liudinin
kas, nurodydamas įvykių datą, 
vietą, -dalyvius ir 1.1., ir 1.1. Su
rašytus parodymus pasirašo pats 
liudininkas, o jo parašą patvir
tina saviyaldybinė įstaiga: nota
ras, policija, burmistras ir pan. 
Ypatingais atvejais galima pa
sitenkinti bendruomenės apylin
kės pirmininko ar seniūno pa
tvirtinimu”. 1

damas, kad tokio Lietuvos drau
go, kaip atst. Kerstenas, Lietu
va savo istorijoje dar nėra tu
rėjusi.

PASTABA: Inž. A. Rudis tarp 
kita ko pareiškė: "Tie,žmo
nės, kurie sudaro ALT va
dovybę, yra ilgamečiai lais
vinimo darbo veteranai, ši
mutis, Grigaitis dirbo Lie
tuvai jau po pirmojo karo. 

, Jie su visais Amerikos lie
tuviais ir lietuvių tautos bi
čiuliais kiek galėdami rūpi
nasi Lietuvos laisvės byla”, 
šie žodžiai kiek kvepia dis
kriminacija: lyg kiti ALT 
vadovybės nariai (Olis, Vai- 
dyla) būtų tik dabar teat- 
siradę lietuviškoje veiklo
je... Jei jau p. Rudžiui ki
tos atstovės akivaizdoje bu
vo nepatogu paminėti savo 
bičiulį Olį, tai bent jau Vai- 
dylos nereikėjo skriausti...

Vliko pirmininkas M. Krupa
vičius, atsiliepdamas į inž. A. 
Rudžio kalbą tarp ko kita pa
reiškė, kad "Asmeninių ir gru
pinių nuomonių buvimas neken
kia laisvinimo darbui”. Vykd. 
Tarybos pirm. K. žalkauskas už
tikrino, kad bus padaryta vis
kas, kas tik galima, kad mūsų 
tautai padarytoji skriauda būtų 
ko plačiausiai ir ryškiausiai at
skleista.

Posėdis buvo baigtas atst. 
Kerstenui, jo šeimai bei ALT 
atstovams dovanų-suvenyrų įtei
kimu ir Amerikos bei Lietuvos 
himnais.

¥ ¥
Vėliau atst. Kerstenas daly

vavo Baltų Tarybos posėdyje 
(min. Selter, Jakobsen, min. Lie
pinė, Skaistlauks, šildė, žalkaus
kas, Karvelis), po kurio išvyko 
j įvairias Vokietijos vietas susi
tikti su eile atsakingų pareigū-

Vliko pirmininkas M.( nV- Atst- Kerstenas numatė ap
lankyti ir eilę kitų Europos kraš
tų, o rūgs. 20 dieną turėti spau
dos konferenciją Bonnojė.

Vykdydami savo jau seniai 
puoselėtą sumanymą, šią vasarą 
atlikome kelionę Reinu nuo Ba
zelio iki pat šiaurės jūros. Ke
lionė nuo Bazelio iki Rotterda- 
mo, taigi pagal srovę, trunka 
pusketvirtos dienos. Kaip žinia, 
plaukti prieš srovę (ne tik van
deniu 1) visada yra sunkiau. Ke
lionė atgal Reinu būtų trukusi 
geras penkias dienas, , todėl pa
sirinkome greitesnę susisiekimo 
priemonę ir "grįžome į Šveicari
ją geležinkeliu, pakelyje susto
dami po kelias dienas Liuksem
burge, Lotringijoje, Saaro kraš
te ir Vokietijoje. Kelionei j Ro- 
t’terdamą pasirinkome olandų 
keleivinį motorlaivį (tiesa, jis 
pasiima kiek ir gabalinių pre
kių), 374 tonų talpos, turintį 36 
kabinas, bet vasaros atostogų 

. metu sutalpinantį bent antrą 
tiek keleivių, tačiau šie turi per
nakvoti viešbutyje, pakrantėje. 
Laivininkystė Rėmu yra perdaug 
gyva, o pati upė per siaura, kad 
laivai galėtų plaukioti ir naktį. 
Tad laivai vakarais turi jieško- 
tis nakvynės pakrantėje.

Didžiąją keleivių dalį sudarė 
šveicarai, bet svečių tarpe buvo 
nemažą anglų, keli amerikiečiai, 
olandai, švedai ir kt. Kelionė 
Reinu priklauso prie didžiųjų 
įžymybių, ir kiekvienas, nešio
jąs savyje keliauninko bacilą, 
svajoja bent vieną kartą gyve
nime paplaukioti šik daugvande- 
ne upe. O ką bekalbėti apie pa
čius vokiečius ! " Jierris kelionė 
Reinu reiškia tą patį, ką musul
monui Mekka... "

Mūsų kelionė prasidėjo iš Ba
zelio. šis niiestas laikomas Švei
carijos vartais į pasaulį, o ypač 
plačiuosius'"jūros vandenis. Ne 
veltui čia savo laiku buvo ap
sigyvenusi tokia lakaus ir revo
liucingo proto asmenybė, kaip 
Erazmas Roterdamietis, Bazely
je ir baigęs savo žemiškas die
nas. Bazelis, kurį nuo šiaurės 
jūros skiria pusė tūkstančio ki- 
lopietrų (apie 1000 įpylių), yra 
vienas didžiųjų Europos uostų, 
kuris tonažu toli pralenkia dau
gelį išgarsėjusių jūros uostų} 
Dar mažiau žinoma, kad Baze
lyje užregistruota kelios dešim
tys šveicarų laivų, kurie plaukio-

mūsų

ja po plačiuosius vandenynus. 
Būdama perdėm sausumos vals
tybė, Šveicarija vis dėlto turi 
nemenką savo laivyną, kurio 
"metrikai” sudėti Bazelyje.

Kai vieną ankstyvą rytą mūsų 
motorlaivis "Oranje” išplaukė iš 
Bazelio, turėjome įspūdį, jog pa
liekame didžiulį, judrų uostą, 
kuriame ’ betgi tesimato vienos 
rūšies .laivai, būtent, baidokai. 
Iki Bazelio gali plaukioti baido
kai iki 2.000 tonų talpos. Jau 
seniai Šveicarijoje keliamas 
klausimas sujungti kanalu Rei
ną su Ronos upe, o paskum ir su 
Lombardijos Po upe. Tuo būdu 
Šveicarija tiesiogiai susisiektų 
taip pat su Viduržemio jūra. Tu
rėdama stambų kapitalą, mažoji 
šveicarų valstybė pasiryžusi sa
vo vėliavą nukeldinti iki toliau
sių pasaulio užkampių.

Kelionės pradžioje
"Oranje”. turi sugaišti nemaža 
laiko,-kol praplaukia pro prava
žiavimo vartus (Lietuvių Kalbos 
Vadove radome tam reikalui tin
kamą naujadarą "pralaida”). 
Beveik visą dieną iš laivo mato
si dviejų valstybių pasienis, nes 
Reinu eina siena tarp Prancū
zijos ir Vokietijos. Kairėje pu
sėje nusitiesusi Elzaso provinci
ja, kuri jau iš seno buvo nesan
taikos obuolys tarp prancūzų ir 
vokiečių. Bismarcko laikais, po 
prancūzams nelaimingai pasibai
gusio karo, kurio pasėkoje Na
poleonas Trečiasis neteko sosto, 
o Prancūzija galutinai pasirinko 
respublikos valdymosi formą, 
Elzasas buvo prijungtas prie 
Vokietijos. Tokia būklė truko 
iki pirmojo pasaulinio karo pa
baidos. Dar Didžiosios Prancū
zų Revoliucijos laikais nuskam
bėjo Dantono šūkis, kad Reinas 
esąs pačios gamtos skirta šie
pia tarp Prancūzijos ir Vokie
tijos, o imperatorius Napoleonas 
Pirmasis šį prancūzų politikos 
postulatą buvo trumpam laikui 
įvykdęs. Tačiau jo imperija greit 
subyrėjo. Vokiečių poetas Arnd- 
tas savo patriotiniais eilėraščiais 
sukėlė vokiečių tautą prieš Na
poleoną, o jo eilėraščio žodžiai: 
”Der Rhein deutscher Strom, 
aber nicht Deutschlands Gren- 
ze” (Reinas vokiečių upė, bet ne 
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Kariniai žinovai tvirtina, kad jei JAV bus užpulta lėktuvais, jie atskris pėr ašigalio sritis. Todėl 
gynybos .bazė Grenlandijoj, yra tik 900 mylių nuo ašigalio. Nuo jos ir iki Leningrado nėra 2000 

mylių. Tai bazei skiriamas nepaprastai didelis dėmesys.

Vokietijos siena) dar ir šian
dien, po beveik pusantro šimto 
metų, nenustojo aktualumo. 1 

Kaip atmename, po pirmojo 
pasaulinio karo Prancūzija at- j 
siėmė Elzasą (ir Lotringiją) ir 
tokiu būdu Reinas geroką laiką ‘ 
vėl sudaro sieną tarp Vokietijos ' 
ir Prancūzijos. Prancūzai ban
dė, Napoleono pavyzdžiu, iš vo- 
kiečių provincijų,' esančių kai
riojoje Reino pusėje, sudaryti 
vasalines valstybes, bet ameri
kiečiams bei anglams taikos kon
ferencijoje pasipriešinus, Pran
cūzijai turėjo pasitenkinti teise 
okupuoti 15 metų tas sritis, o 
Vokietijai bu.vo uždėta prievolė 
50 kilometrų pločio juostą deši
niajame Reino paupyje demili
tarizuoti.

Kai tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos buvo pasirašyta Locarno 
sutartis, prancūzų okupacija 
Pareinyje pasibaigė. Hitleris 
1936 m. kovo mėn. sulaužė Ver- 
salės taikos sutartį ir įsakė sa
vo naujai atsteigtai kariuome
nei užimti Pareinio demilitari
zuotą zoną. Santarvė anais lai- . 
kais pasitenkino protesto noto
mis ir dar šiandien daug kas 
tębemano, kad jeigu Vakarai į 
aną Hitlerio viešą smurtą būtų 
atsikirtę jėga, vargu ar nacio
nalsocialistai būtų pasidarę to
kie įžūlūs ir būtų sukėlę antrą
jį pasaulinį karą, nuskynusį mi- 
lionus žmonių gyvybių ...

Reinas dar romėnų, laikais 
tarnavo kaipo siena tarp dviejų 
pasaulių. Anuo metu pagal Rei
ną ėjo Romos imperijos siena. 
Dešinioji pusė tuomet dar sken
dėjo tamsybėje ir nuo čia pra
sidėjo germanų barbarų gyvena
masis plotas. Nuo neatmenų lai
kų upės tarnavo kaipo natūra
liniai susisiekimo keliai, o van
deningoji Reino srovė — ilgiau
sia Vakarų Europos upė (1326 
km., tuo tarpu kai Dunojaus il
gis siekia 2.900 km.) — šiandien 
vaidina pirmaeilį vaidmenį viso 
senojo kontinentė ūkio gyveni
me. Plaukdami Reinu galėjome 
įsitikinti, kad tai yra pačios 
gamtos sukurtas tarytum milži
niškas plentas, kuriuo kasdieną 
gabenama tūkstančiai tonų ge
rybių. Kaip sunkvežimiai plen
tais, taip Reinu nenutraukiama 
vilkstine plaukia anglių, metalo, 
javų, žibalo, miško, pramonės 
dirbinių ir kitų gerybių prikrau
ti didžiuliai baidokai. Reino 
reikšmė Europos ūkio gyvenime 
yra neapskaičiuojama. Mes pa
tys per kelias dienas galėjome 
stebėti, kiek daug tūkstančių 
žmonių pragyvenimas yra susie
tas su šia upe, kurią vokiečiai 
yra praminę "Vater Rhein” (Tė
vas Reinas).

Kaip žinia, plaukiant laivu ke
leivis turi daug laisvo laiko, tad 
šitokios ir panašios mintys 
skriejo per galvą, besikaitinant 
saulutėje ant laivo denio. Prieš 
akis dažnai stovėjo kelionės Ne
munu nuo Kauno iki Klaipėdos.

Išplaukus iš Bazelio, Reino pa
krantės yra lygios, tik tolumoje 
mėlynuoja miškais apaugusios 
vokiškojo Schwarzwaldo kalvos. 
Pakrantėse matai 'apgriautus 
kaimus ir miestelius, o vokiško
je Reino pusėje kas kelintą šim
tą metrų riogso po karo su
sprogdinti Siegfriedo linijos 
bunkeriai. Hitleris buvo įsitiki
nęs, kad jo pastatytieji įtvirtini
mai ištvers amžius, tarytum ne- 
peržengiama kinų siena, bet gy
venimo tikrovė-dar kartą jyodė, 
kad jokios tvirtovės nėra 
žinos, šiandien Siegfriedo• ■ ".

jos bunkeriai guli lyg milžino 
rankos išvartytos akmenų-krū- 
vos, vietomis apneštos žemėmis} 
kitur vėl apaugusios krūniokš- 
čiais.

Trumpam laikui mūsų laivas 
sustoja Strassburgo uoste, bent 
iš tolo pasigėrim grakščia goti- . 
kos katedra. Į pavakarę pasie
kiam vietovę, kur pasibaigia 
Elzasas. Nuo čia Reinas teka 
per vokiečių žemę. Praplaukiam 
pro Speyerį, garsų savo roman
tiškojo stiliaus katedra, kuri lai
koma didžiausia pasaulyje ir ku
rios kryptoje ilsisi net aštuo- 
nių imperatorių palaikai. Vaka
re pasiekiam Mannheimą-Lud- 
wigshafeną, kuris žiauriai karo 
metu nuteriotas. Tuo netenka 
stebėtis, nes tie du miestai, tik
rovėje suaugę į vieną, kuriuos 
teskiria Reinas,1 yra stambus 
metalo ir chemijos pramonės 
centras. Kaip sykis tuo metu, 
tai buvome Mannheime, matėmė 
miesto parke iškabintą plakatą, 
jog čia rengiamas vokiškųjų 
"memellenderių” sąskrydis. Pla
katas skelbė, kad ruošiama "vo
kiškosios tėvynės diena” (Tag 
der deutschen Heimat),’ kurios 
ribose vyksiąs "Memellandtref- 
fen” (Klaipėdos krašto susiti
kimas). Kaip žinome, Mannhei- 
mas yra pasiėmęs vokiškųjų 
"memellenderių" globą.

Bevaikščiodami po Maiinhei- 
mą, matėmė, kaip klaikiai atro
do totalinio karo sugriautas 
miestas, nors nuo karo pabaigos 
praėjo jau 8 metai. Be abejoji
mo, daug jau atstatyta. Restau
ruojama ir garsioji karališkoji 
pilis, kuri yra didžiausias tos 
rūšies pastatas visoje Vokieti
joje. 'Bet ant pilies griuvėsių 
sienų auga krūmokščiai ir at
rodo, kad dar daug dešimtmečių 
praeis, kol ne tik Mannheimas, 
bet ir kiti vokiškieji miestai ga
lutinai užgydys žaizdas, jeigu 
iki to laiko ant nebaigtų pašai 
linti griuvėsių nepradės sprogi-: 
nėti naujos, nepalyginamai bai
sesnės bombos... Mannheimas 
nuo senų laikų laikė pirmaeilį 
teatrą, kuris yra palikęs savo 
įspaudą visuotiniame vokiečių 
tautos dvasios gyvenime. Džiu
gu, kad tokiame teatre jau ke
lintą sezoną sėkmingai vaidina 
lietuvaitė Aldona Eretaitė, Ba
zelyje gyvenančio 
Ereto duktė.

Vis platėjančiu 
Bazeliu 200 metrų, 
— 520 ir Olandijoje 990 metrų 
pločio) pasiekiam Mainzą, kuris 

. karo metu buvo beveik visiškai 
sulygintas su žeme, nes sugriau- 

: ta 85% visų pastatų. Dar ir 
šiandien čia pilna griuvėsiu. 

. Mainzas yra davęs žmonijai di
dįjį Gutenbergą, kurio išrasta
sis spausdinimo prietaisas gal 
daugiausia, nekaip kas kita yra 
prisidėjęs prie mūsų šių dienų 
kultūros, ypač jos išsiplatinimo 
plačiausiuose gyventojų sluogs- 
niuose. šiandien Mainze prancū
zų pagalba atkurtas universite
tas, kuris bandoma paversti dva
siniu tiltu tarp prancūzų ir vo
kiečių tautų. Praplaukiam pro 
vietą, kur visai netoli turi būti 
Vasario 16 d. gimnazijos rūmai, 
bet Huettenfeldo vietovė yra, 
berods, trys kilometrai nuo Rei
no, tad šio lietuviškojo tremties 
mokslo židinio iš laivo neteko 
matyti. Užtat sustojam Worm- 
se, kurio didingoji katedra pa
liko neišdildomą įspūdį. Šio mies
to sienose 16-tojo šimtmečio 
pradžioje vyko bažnytinis šuva-, 
žiavimas, kurio metu reforma
torius Martynas Liuteris gynė 
savo naująjį teologinį mokslą ir 
kur jis ištarė garsiuosius žo
džius : "Aš čia stoviu, ar negaliu 
kitaip!”.

(Bus daugiau)

prof. Juozo

Reinu (ties 
ties Koelnu

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nčra reikale 

laukti nei metu, nei mSneeie


