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Bonnos ašis?

įkelti

Politinės aktualijos
JAV noru siekti taikos ir nepri
klausomybės ir efektyviai da
lyvauja pasaulio politikoje.

dalyviam* 
subolsevi-

Šaltasis karas eina toliau
Z

(Mūsų Europos bendradarbio)
Kai rašome šią korėsponden- 

' ciją, susidaro įspūdis, kad tarp
tautinė politika yra įžengusi į 
naują fazę. Apie pusę metų tarp 
vakarų valstybių ir Maskvos vy
ko pasikeitinias notomis, kol 
pagaliau lapkričio pirmomis 
dienomis sovietai įteikė atsaky
mą, kurį prancūzų užsienių rei
kalų ministerijai artimi sluogs- 
niai tinkamai apibūdino kaip 
"negatyviausią” visų ligšiolinių 
Kremliaus notų.

Vakarai iš Maskvos politinių 
vingių padarė išvadą. Gruodžio 
pradžioje Bermudoje turi susi
rinkti prezidentas Eisenhovveris, 
premjeras sir IVinston Chur- 
chillis ir ministeris pirmininkas 
Lamelis. Tiesa, Molotovas Mask
voje sušaukė spaudos atstovus 
ir savo gudriagalviavimais ban
dė Bermudos konferenciją su
kliudyti. Bet viena aplinkybė 
akivaizdžiai parodo, kad per 
tuos šešis mėnesius, kurie ski
ria pirmąją (neįvykusią) Ber
mudos konferenciją nuo projek
tuojamo naujo susitikimo pasau
lio politikos raida nuėjo gerą 
kelio galą. Pagal visuotinį įsi
tikinimą pirmoji Bermudos kon
ferencija turėjo baigti "šaltąjį 
karą". Iš antrosios Bermudos 
konferencijos niekas to jau nė 
nebelaukia. Kokie bus jos re
zultatai, niekas šiandien negali 
nasakvti. bet viena tikrai aišku, 
kad "šaltasis karas" eis ir to
liau. ■ '

Beie. galimas dalykas, kad 
ateityje istorikai ginčysis, kada 
ir kokiomis aplinkybėmis išsprū
do "šaltojo karo” sąvoka. Esa
me įsitikinę, kad Maskva ruošė
si "šaltajam karui” dar tuomet, 
kni vyko "karštasis karas” prieš 
nacionalsocialistine Vokietiją. 

■ Tuomet daug atsakingų asmenų 
vakaruose turėjo iliuzijų dėl 
Kremliaus. Jie save užliūliavo 
iliuzijomis, jog karo metu pra
dėtas bendradarbiavimas su so
vietais vyksiąs sklandžiai ir tai
kos laikais. Tuo tarpu Stalinui 
ir jo sėbrams terūpėjo išplėsti 
Rusijos ribas ir primesti bol-
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ševizmą visur, kur galės 
koją raudonoji armija.

štai neseniai pasirodė Chur
chillio atsiminimų naujas to
mas, kuriame aprašoma, kaip 
Stalinas ciniškai išdavė lenkų 
požemio armiją, vadovaujamą 
gen. Boro, kuri 1944 m. rugpjū
čio-rugsėjo mėnesiais surengė 
Varšuvoje sukilimą.- Bet anais 
laikais net toks Mikolajczykas 
vis gi grįžo iš Londono į "išlais
vintąją” Lenkiją! Reikėjo, kad 
Maskva iš eilės paglemžtu Visą 
Pabaltijį. Lenkija, Rytu Vokie
ti ia, Bulgariją, Vengrija. Alba- 
niia, pasikėsintu prieš Jugosla
viją (kuri, laimei, išsprūdo iš 
Kremliaus letenos, bet čia ne
buvo jokio vakarų pasaulio, nuo
pelno!). sukeltu pilietini karą 
Graikiioie, pagaliau, įvykdytų 
"šaltaii” pučą Čekoslovakijoje, 
— kol pagaliau buvo praregėta, 
ko Kremlis siekia...

Tuo pat metu, kai gen. Mar- 
shallas savo garsioje kalboje 
Harvarde apmetė ataudus pla
nui, gavusiam jo ‘ varda ir tu
rėjusiam padėti ekonomiškai at
statyti karo nuniokota Europą, 
Maskva "Kominformo” pavadi
nimu atgaivino senąjį komin- 
terną, kurio pagalbh sovietai 
vėl paėmė į savo rankas viso 
pasaulio • komunistiniu sėbrų 
kurstomąjį darbą. Maskva tuo
jau pat suvokė, kad Marshallo 
planas kliudys iai "šaltais” pu
čais pasiglemžti viena valstybe 
po kitos. Ir kai Paryžiuje susi
rinko konferenciją, turėjusi pa
skirstyti Marshallo plano mili- 
ardus, pakilo Molotovas ir įžū
liu balsu pagrasino: "Jeigu Jūs 
ir toliau eisite tuo keliu, tikė
kite manimi, tatai dar apgailė
site”. "šaltasis karas” jau se
niai vyko, bet pasaulis tiktai 
1948-49 metais nustojo tuo dve- 

- joti. O kai po metų Korėjoje 
buvo sukeltas "karštasis karas”, 
atrodo, praregėjo net ir aklieji!

Tuo metu vakarų pasaulis jau 
buvo susiorganizavęs i šiaurės 
Atlanto karinę bendruomenę 
(NATO), kuri, tiesa, buvo silp-

na, bet pradžia vis tik buvo pa
daryta. Galima teigti, kad Ame 
rikos Jungtinės Valstybės Mar- 
shallo plano miliardais ir taip 
pat ginklais NATO 
išgelbėjo Europą nuo 
kinimo.

Bet Amerika taip pat buvo 
, kuri pirmoji suprato, jog 

Vakarų Vokietijoje negalima 
palikti tuštumos. 1950 m. rug
sėjo mėn. tuometinis USA vals
tybės sekretorius Achesonas 
New Yorko konferencijoje, ku
rioje be jo dar dalyvavo britų 
ir prancūzų užsienių reikalų mi- 
nisteriai, viešai iškėlė mintį, jog 
Vakarų Vokietijai turi būti leis
ta prisidėti prie Europos apgy
nimo. Likusios NATO valstybės 
tam sumanymui nesipriešino, 
tad ir Prancūzijai nebeliko ki
tos išeities, kaip noromis neno
romis su tuo sutikti. Bet nuo-

Iieiuv. kongresas
Amerikos Lietuvių Kongresas 

įvyksta jau šią .savaitę — lap
kričio 27-29 dienomis, Chicago
je. Į Kongresą iš visos Ameri
kos susirinks aktyvesnieji ir pa
reikš savo nuomonę dėl ateities 
darbų.

Visiems Kongreso dalyviams 
mes siunčiame' geriausius svei
kinimus ir linkime, kad vardan 
lietuvių geresnio- .susiorganiza- 
vimo ir Lietuvos: laisvės atsta
tymo būtų daugiausia padaryta.

Eilę kartų mes šiuose pusla
piuose esam pąsįsakę Lietuvių 
Kongreso reikalu. Ir jau šia pro
ga mes tenorim tik trumpai pa-

gastaudami dėl vokiečių karinio kartoti tuos reikalus, kuriuos 
atginklavimo; prancūzai pakišo 
mintį sukurti "Europos armiją” 
(Pleveno planais), kurion įsilie
tų taip pat būsimo ji vokiečių 
kariuomenė. Tuo būdu tikėtasi 
užkirsti kelią naujos laidos vo
kiškajam militarizmūi.

To išdavoje 1952 m. gegužėB 
mėnesį atsirado Bonnos ir Pa
ryžiaus sutartys, kuriomis, iš 
vienos pusės, grąžinamas Vo
kietijai valstybinis suverenumas, 
iš kitos gi pusės Budaroma Eu
ropos Gynybos Bendruomenė, 
kurios žinion turėjo pereiti "Eu
ropos armijos" vadovybė. Taip 
Stalino pradėtasis "šaltasis ka
ras”, Korėjoje išsiliejęs į "karš
tąjį karą”, pagaliau Europoje 
sulipdė vieningą frontą. Bent 
taip -1952 metais atrodė ...

Tačiau, deja, Europoje, liko 
rusenti iliuzijų liepsnelė Mask
vos atžvilgiu. O kai šių metų 
kovo mėnesį pasimirė didžiau
sioji žmonijos pabaisa, vėl su
liepsnojo tikras' vilčių laužas. 
Užteko vienos kitos neesminės 
nuolaidos iš Maskvos pusės, kaip 
Europoje ėmė plisti jausmas, 
jog pavojus iš rytų jau esąs iš
nykęs. Tokioje atmosferoje tarp 
Vakarų pasaulio ir Kremliaus

įgyvendinus mes visi daug 
daugiau laimėtume:

1. Ryštingiau aktyvinti Lie
tuvos laisvės bylą.

2. Į darbą įtraukti daugiau 
gabių pajėgų tiek .iš lietuvių tiek 
iš įtakingų amerikiečių tarpo.

3. Sudaryti naują ALT centro 
vadovybę iš 8 narių, kurių dalis 
būtų naujai į šį kraštą atvyku
sieji.

4. ALT centro vadovybėje pa
reigas keistis rotacine tvarka ir 
išeiti iš dabartines stagnacijos.

Jei šie pirmos eilės. pageida
vimai būtų priimti, mes neabe
jojame, kad visi reikalai gyviau 
ir darniau pajudėtų. Reikia ti
kėti, kad susirinkę j Kongresą 
tų reikalų ir neužmirš.

Padėkos diena
Padėkos diena Amerikoje pra

dėta švęsti 1621 metais. Ją pra
dėjo švęsti Plymouth kolonijos 
piligrimai.

Daugelį metų ta šventė buvo 
švenčiama tik Naujojoj Angli
joj. Net toks New Yorkas tos 
šventes nešventė iki 1779 metų.

Dabar padėkos diena viena iš
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JAV laivynas turi galingiausią, pasaulyje 1.200.000 voltų radijo 
siųstuvą, galintį žinias pasiųsti į kiekvieną pasaulio kampą. Jį iš

bando brig. gen. D. Sarnoff ir adm. R. B. Carney.

JAV laivynas turi galingiausią, pasaulyje 1.200.000 voltų radijo 
siųstuvą, galintį žinias pasiųsti į kiekvieną pasaulio kampą. Jį iš

bando brig. gen. D. Sarnoff ir adm. R. B. Carney.
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pradėta keistis notomis, kurių' populiariausių Amerikos šven- 
tikslas buvo parengti dirvą bent 
dviems konferencijoms. Pirmo
ji konferencija išplaukė iš Ko
rėjos paliaubų ir turėjo būti 
pašvęsta Ramiojo vandenyno 
problemoms. Antroji konferen
cija buvo numatyta idiliniame 
Lugano mieste ir turėjo apsi
riboti Europos problemomis, 
pirmoje eilėje Vokietijos ir Aus
trijos reikalais. Pirmosios Ber- 
mudo konferencijos (liepos 
mėn.) tikslas turėjo būti bend
ros vakarų linijos sutarimas, 
kaip laikytis derybose su Mask
va dėl tarptautinės padėties at
slūgimo ir "šaltojo karo" bai
gimo.

Atsimename, kad Bermudo 
konferencija dėl Churchillio li
gos ir prancūzų vyriausybės kri
zės neįvyko. Per tą laiką vakarų 
Vokietijoje įvyko parlamento 
rinkimai, kurių išdavos sužlug
dė Maskvos viltis nušalinti nuo 
vairo kanclerį Adenauerį, su ku
rio vardu siejasi pokarinės va
karų Vokietijos pastangos nuo
sekliai eiti išvien su demokra
tiniais vakarais. Buvo-aišku, kad•• ■ . c .
šiuo punktu Sovietų Rusija 
skaudžiai pralaimėjo.

Bet Maskvai atsirado naujos 
viltys, šį kartą jas kėlė Pary
žius. Galima suprasti, kad Vo
kietijos grįžimai kaipo pilnatei
sio nario į tarptautinę valstybių

. ( Perkelt* i 8-čią puik )
' ■ r

čių. Darbininkai tą dieną nedir
ba, bet gauna atlyginimą, o be-
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Atėjus padėkos dienai prezidentą Eisetihowerį aplankė paukščių augintojų draugijos atstovai 
ir padovanojo 35 svarų kalakutą.

veik visose šeimose ant stalo 
atsiranda kalakutas ir kiti gau
sūs valgiai. Tos šventės metu 
dabar prisimenama visa tai, ką 
Amerika žmogui yra davusi. 
Dažnai dėkojama kitiems, bet 
neretai neužmirštama ir savų
jų nuopelnų.

pra-

VILTIE/
NAMAI

Vilties namus, savo auka 
ėjusią savaitę parėmė:
G. Natkevičienė, Cleveland $2.00

. Nagevičienė, Cleveland 2.00 

. Krištaponis, Cleveland 5.00
Lietuvninkas, Baltimore 5.00

Visiems aukotojams tariame 
širdingą ačiū. Mes tikime, kad 
ir kiti Dirvos skaitytojai Vilties 
namo reikalų neužmirš ir savo 
auką atsiųs. , Į

Vilties namo auKotojams pra
nešame, kad žadėtų dovanų pa
skirstymas bus įvykdytas gruo
džio mėnesyje. Prašome tai 
siminti ir savo auka dovanų 
skirstyme dalyvauti.

V. 
E. 
J.

at- 
pa-

4 GERI PATARIMAI
Vieno Rytų Europos krašto 

bolševikinė vyriausybė, sako, 
išsikvietusi žymiausį krašto iš
minčių pasiklausti patarimo 
dviem svarbiais klausimais: 
kaip pašalinti butų ir maisto 
stoką ?

__ Butų stoka labai lengva 
pašalinti, — atsakė išminčius. 
— Atidarykite sieną į Vakarus.

— Hm ... O kąip maisto trū
kumą pašalinti?

— Uždarykite sieną į Rytus.

VISAM PASAULY
• Didž. Britanijos karalienė Elzbieta II ir jos vyras lap

kričio mėn. 23 d. apleido Londoną lėktuvu. Pirmasis jų sustoji
mas bus Bermudoje. Iš čia toliau keliaus laivu. Jie lankys Didž. 
Britanijos kolonijas ir padarys 50,000 mylių kelią. Kelionėje išbus 
pusę metų. Į Londoną, pro Maltą ir Gibraltarą, grįš tik gegužės 
mėn. 15 d. •

• šiaurinė Korėja ir komunistinė Kinija pasirašė dešim
čiai metų ekonominę sutartį.. Pagal tą sutartį šiaurės Korėja 
gaus per 4 metus $350,000,000 atstatymo reikalams.

• Vokietijos ūkio ministeris atvyko j JAV ir prasidėjo 
pasitarimus su JAV vyriausybės nariais. Amerikoje išbus dvi 
savaites.

• Korėjoje, jei neįvyks taikos konferencija, sąjungininkų
rankose esantieji belaisviai bus paleisti 1954 m. sausio mėn. 22 
d. Tokio nusistatymo, pagal sudarytą sutartį, pasiryžusi laikytis 
JAV. • ‘

• Amerikos komunistinė spauda pradeda reikalauti, kad 
teisingumo departamento sekretorius Brovvnell, jr. iš pareigų 
pasitrauktų, nes jis iškėlęs šnipo. White istoriją, kenkiąs Ameri
kai. Įdomu, kad komunistams parūpo Amerikos garbė.

• CIO vadai, kalbėję tos organizacijos suvažiavime Cle-

per 
vi-

IZRAELIO-ARABŲ GINČAS

Ilgametis Lebanono ambasa
dorius JAV Dr. Charles Malik, 
triukšmingose diskusijose atsa
kinėjo į jam statytus klausimus 
žydų-arabų reikalu. Diskusijos 
buvo filmuotos ir perduotos 
televizijos tinklą Amerikos 
suomenei.

Susirinkusieji statė labai ne
draugiškus ir labai šališkus 
klausimus, tačiau Dr. Malik pui
kiai ir korektiškai su jais susi
dorojo. Paklaustas, kodėl ara
bai nenorį taikos su žydais, Dr. 
Malik atsakė, kad Izraelis su
laužė visus Jungtinių . Tautų pa
darytus taikos reikalais nutari
mus,ir todėl arąbaį nenorį ąėdį, 
ti už vieno stalo su valstybe, 
turinčia tokią blogą praeitį. Iz
raelio ginkluota kariuomenė nu
žudžiusi Kybia kaime 65 arabus] 
ir, kol tas reikalas nebus su
tvarkytas, jokių kalbų su Izra
eliu nebus. Dr. Malik pasakė, 
kad Izraelis daug plepa apie 
taiką, bet visai kitaip elgiasi.

Vienas dalyvis paklausė Dr. 
Maliko: "Visi žino, kad Arabi
joje vyrauja diktatoriai. Ar jūs 
norite ir Amerikon diktatūrą 
įvesti”. Malik labai gražiai, ne- 
sikarščiuodamas, atkirto: "Mie
las drauge, jūs tik pykčio veda
mas to klausiate. Klausimas 
faktais neparemtas. Esate pats 
sau neištikimas tokį netaktišką 
ir nepamatuotą teigimą pareikš
damas”.

Lebanono ambasadorius pa
brėžė, kad Amerikos laikraščiai 
daugiau rašo apie Izraelį ir jo 
visokias nebūtas bėdas, negu 
apie bet kurią kitą pasaulio 
valstybę. "Kodėl taip yra?” — 
jis paklausė šypsodamas.

Jungtinės Tautos, New Yorke, 
labai intensyviai užsiėmusios 
arabų-žydų ginču, šiuo reikalu 
kalbas pasakė gausybė Jungtinių 
Tautų atstovų. Dr. Malikas yra 
pareiškęs, kad kada nors ameri
kiečiai supras ir įvertins arabų 
kovų su žydais prasmingumą. 
Jo žodžiais arabų valstybės my
linčios Ameriką ir vertinančios 
jos

TRIESTAS
Italija yra pasiūliusi surengti 

penkių konferenciją Triesto rei
kalui išspręsti. Laukiama tik 
Jugoslavijos sutikimo. Konfe
rencijoje dalyvautų: JAV, D. 
Britanija, Prancūzija, Italija ir 
Jugoslavija. Užsienio politikos 
žinovai mano, kad sėkmingam 
klausimo išsprendimui pirmiau
sia reikią Italijos ir Jugoslavi
jos bendradarbiavimo. Ar pa
jėgsiančios šios dvi valstybės* 
savo apetitus Triesto reikalu 
suvaldy ti į ____ _

šiuo-pat metu Trieste demon
struoja bedarbiai, prašydami 
duonos ir darbo. Policija manan
ti, kad demonstracijas surengę 
arba 
vijai

komunistai arba Jugosla- 
prijauėią triukšmadariai.

AMERIKONIŠKAS 
KALAKUTAS

>

pagelbą.

KOMUNIZMAS PIETŲ 
AMERIKOJE

Prezidento Eisenhower brolis 
Dr. Milton Eisenhower keliavo 
po Pietų Ameriką" ir aprašė sa
vo įspūdžius motyvuotame ■ ra-

velande,-kietai puolė respublikonų dabartinę valdžią, kad ji pa- porte. Jo patyrimu, komunistai 
taikaujanti tik turtuoliams. CIO vadu vėl išrinktas W. Reuther. intęnsyviai dirbą dieną ir naktį 

.......................... Pietų Amerikoj, tikslu jas pa
vergti. Viena valstybė esanti 
jau galutinai persunkta komu
nizmo nuodais. Nors Eisenhower 
valstybės vardo nepaminėjo, bet 
yra visai aišku, kad jis turėjo 
galvoje Guatemalą.

Dr. Milton Eisenhower tačiau 
tikisi, kad visos kitos P. Ame
rikos Valstybės jau dalinasi su

• Pakistanas nori modernizuoti savo 13 divizijų kariuo
menę ir ją padidinti. Reikia lėšų , apie 250 milionų dolerių. Tą 
sumą Pakistanas tikisi gauti iš JAV už leidimą Pakistane-įkurti 
karines bazes. Dėl tų. karinių bazių labai šiaušiasi Indija.

• Suomijos kariuomenėje susekta plati šnipų organizacija,
teikianti žinias sovietams. Jai vadovavo augšti Suomijos karinin
kai. ' ‘ • • f

• Anglija pagaliau ryžtasi jungtis į Europos gynimo sis
temą. Manoma, kad tuo bus palengvintas kelias ir Prancūzijai 
išeiti iš savų painiavų, bijant apsiginklavusios Vokietijos.

** * »
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Eddy Gilmore, Associated 
Press Maskvos skyriaus šefas, 
grįžo atgal į JAV. Jis išbuvo 
Rusijoje apie 12 metų. Labai 
gražioje formoje aprašo, kaip 
jis laimingas, kad gali švęsti 
Thanksgiving dieną laisvoje 
Amerikoje, kur gali rašyti ką 
nori, sakyti ką nori ir valgyti 
ką nori.

Rusijoje, jo žodžiais, viskas. 
esą labai brangu, išskyrus žmo
gaus gyvybę, kūri esanti bever
tė. Neseniai komunistai nupi
gino apelsinų kainas — nuo 
$1.15 ligi 55 centų už apelsiną. 
Jis, Gilmore, tai norėjęs aprašy
ti laikraštyje, bet komunistų 
cenzūra įsikišusi: išbraukė kai
nas, o pataisė sekančiai: "Ru
sijoje kainos krinta. Apelsinai 
atpigo 50%”.

Gilmore matė Stalino laidotu
ves ir gausybes žmonių, kurie 
lankė Stalino karstą. Jis tačiau 
nematęs verkiančių. Vienas ru
sas jam į ausį pašnabždėjęs, kad 
žmonės lanko Stalino karstą ne 
iš meilės, bet iš noro įsitikinti, 
kad "Didysis Tėvas” pagaliau 
tikrai kojas nujcratė.

Grįžęs amerikietis džiaugiasi, 
kad pagaliau galės ramiai vaL 
gyti amerikonišką kalakutą. Juk 
jis, Rusijoje 'būdamas, kartą 
mokėjęs $250 už vieną kalaku
tą. V. Pašakarnis .

¥ •'

Pagšl dabartines algų normas 
Jungtinių Valstybių plieno kom
panijos savo darbininkams ir 
tarnautojams šiais metais išmo
kės 3.300.000 dolerių algoms.' 
Tai yra tokia pati suma, kiek 
sumoka 'Federalinė Vyriausybė 
1954 metų biudžeto apskaičiavi
mu išlaikyti šešiems iš devynių 
savo Departamentų. *;
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Krašto Valdybps 
Justas Vaičaitis,

• Australijos 
Pirmininkas 
sėkmingai;- pirmininkavęs tris 
kadencijas, 2G. 11. 53 iš Aus
tralijos išvyksta j Bostoną, kur 
apsistos pas savo brolį.

• Solistė Genė Stanaitytė-Vasi- 
liauskienė. gyvenanti Australi
joje, anksčiau laimėjusi talentų 
varžybose pirmą vietą, pasta
ruosius metus tobulinosi pas 
dainavimo pedagogę Antaniną 
Binkevičiūtę-Gučiuvienę ir yra 
padariusi didelę pažangą. Po vie
no dainavimo didžioje Masonų 
salėje australai teigė, kad Genė 
Vasiliauskienė labiau jiems-pa
tikusi už vadinamą Europos 
lakštingalą Erną Sack. O po vie
nų varžybų nežinomas garbin
tojas, sužavėtas gražaus balso, 
atsiuntė $100 dovanų.

• Dail. E. Kulvietis, gyvenąs 
Kolumbijoje, iš Bagotos miesto 
persikėlė gyventi į Medelliną.

• Inž. Mačiulaičiui pavesta Ko
lumbijoj esančių Coca Cola fab
rikų technikinio inspektoriaus 
pareigos.

• Prancūzijoje, p. Zubriui išvy
kus į JAV, Lietuvių šalpos Drau
gijos reikalų vedėjo pareigas 
eina A. švirmickas.

• Tarptautinė Laisvoji Mokslų 
ir Literatūros Akademija Pary
žiuje išrinko min. S. Lozoraitį 
savo nariu. Akademija įsteigta 
1951 metais Centro ir Rytų Eu
ropos mokslininkų tremtinių 
grupės iniciatyva. Jos tikslas — 
atitinkamu mokslo darbu palai
kyti ir gilinti tautinės ku-l-tūroa: 
vertybes, kurioms gręsia sunai
kinimo pavojus bolševikų už
valdytuose kraštuose. Akademi
joje dalyvauja dvylikos tautų 
žmonės. Jos pirmininkas K. 
Antoniade, rumunų istorikas, 
buv. Politinių Mokslų Mokyklos 
Bukarešte profesorius. Narių 
tarpe yra prof. Jurgis Baltru
šaitis.

• Iš Rusijos belaisvės į Vokie
tiją yra grįžę keli lietuviai, ku
rie buvo kalinami kaip vokie
čiai. Apie padėtį Lietuvoje jie 
turi labai mažai žinių.

• "Amerikos Lietuvių Vardy
nas” jau atspausdintas, įrištas 
ir siuntinėjamas užsisakiusiems. 
Knyga turi arti 300 pusi., ir joje 
telpa virš 1000 asmenų biogra
finės žinios. Knygai įvadą pa
rašęs prof. Dr. K. Pakštas. ALV 
redagavo J. Kojelis ir J. Vitė- 
nas; išleido A. F. Skirius, "Lie
tuvių Dienų" leidėjas.

PRAŠO ATSILIEPTI

• Kolumbijoj gyveną veterina
rijos gydytojai K.
ir V. Stasiukynas 
tybinius egzaminus 
sę verstis praktika.

Kaniauskas 
išlaikė vals- 
ir gavo tei-

Žergiau išvardinti tremtiniai 
yra prašomi pranešti BALFo 
Centrui — United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine., 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
New York, savo adresus. Jų 
vardu yra gauti svarbūs prane
šimai, liečia atvykimą į J.A.V.:

Baiikėnas, Luiza-Elzbieta, at
vykusi laivu SS BLATCHFORD 
1951 m. sausio 31 dieną.

Vilutis, Juozas su šeima, at
vykę laivu SS BLATCHFORD, 
1951 m. sausio 31 d.

Butėnas, Jurgis, atvykęs lai
vu SS BLACK 1950 m. birželio 
1 d.

Skautų Aidas praneša ' apie ' 
šią vasarą Lichtenšteino sosti- i 

nėję Vaduz įvykusią 40-ją Tarp- i 
tautinę Skautininkų Konferen- i 
ciją. Jau nuo pereitų ■ metų ru
dens vadinamosios Geležinės 
Uždangos Skautų Brolijos, ku
rios veikia visos išvien kartu, 
dėjo pastangas iškelti jų teisi
nės padėties klausimą. Buvo iš
siuntinėti memorandumai Tarp
tautiniam Sk. Biurui, Komitetui 
ir visoms Skautų Asociacijoms.

Gauta žinių, kad š. m. pra
džioje Tarpt. Sk. Komitetas 
svarstęs mūsų skautų memo
randumą, tačiau, kaip atrodo, 
pasitraukiančio Tarpt. Sk. Biu
ro direktoriaus anglų pulk. J. 
Wilsono patartas, neįtraukė me
morandumo į Tarpt. Konferen
cijos darbotvarkę.

Geležinės Uždangos Brolijos 
turi plačiajame pasaulyje daug 
gerų bičiulių, štai ir šios vasa
ros konferencijoje mūsų skautų 
reikalas buvo iškeltas princo 
Emanuelio pirmininkaujamoje 
sesijoje. Konferencija diskuta
vo šiuo reikalu ir priėmė tokią 
rezoliuciją:

"Konferencija siunčia savo 
nuoširdžiausius sveiki n i m u s 
skautams, gyvenantiems trem- 

1 tyje, ir reiškia pasigerėjimą tuo 
atsidavusiu darbu, kurį atlieka 

■ šimtai skautų vadovų, skiepyda- 
’ mi skautybę vaikams, išvietin- 
' tiems iš savo gimtųjų kraštų, ir 

palaikydami^ tarp jų ryšius, ne
žiūrint to, kur jie begyventų.

'(Konferencija rekomenduoja 
visoms Skautų Asociacijoms tų 
kraštų, kuriuose tokie tremti
niai arba buvę DP skautai dabar 
gyvena, priimti juos broliškai ir 
padėti jiems tęsti- jų.skililtavi- 
mą, prisilaikant Rezoliucijos 
Nr. 14/1947 D. E. ir F. punk
tuose- išreikštų nuostatų bei 
dvasios’’.

Kaip, matome, kad ir mūsų 
skautai deda rimtas pastangas 
pasaulio skautybės centruose 
atgauti nepriklausomos Lietu
vos laikais turėtą vietą. Tam 
daug trukdė paskiros ašnjeny- 
bės (iš britų tarpo); Su nauju

Tarpt. Šk. Ėiuro direktoriaus 
atėjimu gal papūs ir kiti vėjai 
mūsų bei kitų tautų skautams 
išeivijoje.

SKAUČIŲ ĮGALIOTINĖ 
VOKIETIJOJE

Tarpt. Skaučių Biuras (Lon
done, Anglijoje) pasiuntė Vo
kietijon savo įgaliotinę padėti 
tremtinėms skautėms, kurios 
vis dar tebegyvena tame krašte. 
Ji ketinanti dirbti su tautinių 
grupių skaučių vadovėmis ir iš 
jų sudaryti sąvfl įstaigos tary
bų. šios įgaliotinės adresas: 
Lady J. v. d. ,Wouw, Ludwigs- 
heim bei Muenchen, Pettenho- 
ferstr. 28.

MOŠŲ VYTIS BAIGĖ METUS

Akad. Skautų leidžiamas žur
nalas "Mūsų Vytis” su 6-ju Nr. 
užbaigė šiuos metus. Pradėtas 
leisti Vokietijoje šis žurnalas 
iki pereitų metų buvo spausdi
namas rotatoriumi. Nuo šių me
tų pradžios ”MV” pradėtas 
spausdinti M. Morkūno spaus
tuvėje Chicagoje. Per visus 
metus susidarė per 200 pusla
pių. Per metus kelis kartus kei
tė rūbus — puošėsi naujais vir
šeliai, o ir viduje būta gražių 
užsklandų, bei vaizdų iš skautų- 
čių akademikų ir šiaip skautiš
kojo gyvenimo. Pastarasis ”M 
V' numeris yra ypač turiningas 
ir skirtas Lietuvos Skautų S-gos 
35 metų sukakčiai atžymėti.

Lietuviu Prekybos Namai

CHICAGOS 
GYDYTOJAI 
‘J**!**!**!-

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 huo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE

Chicagoje
Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baidų 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.

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

keičia stiklus ir rėmus.
1701 S. Damen Avė., Chicago III. 

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

tik susitarus

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios 

mašinėlės lietuvišku raidynu.

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.

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

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Mcdical 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.

Furniture Center, Ine.
r v

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS

3222-24-26 So. Halstėd St., Chicago 8, III. 
Tel. Victolry 2-4226

v

Dr. I. Kuras-Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 

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

seštad. 10 v. r. — 1 v. p. p.

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 
VAL.: anti-ad. ir ketvird. 7-8.30 v. v 

šeštad. 3-5 v. p. p.
7156 S. Westefn Avė.

MĖDtCAL CENTER
TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 

Buto: WAlbrook- 5-3765

TAUTINIŲ KORPORACIJŲ j 
SAMBŪRIO ŠVENTĖ 

CHICAGOJE

Lapkričio:mėn. 14 d. Lietuvių 
Tautinių-.Korporacijų Sambūris 
Chicagoje minėjo 4 metų gyva
vimo ir Korp! Neo-Lithuania 31 
metų įsisteigimo. sukaktuves.

Minėjimas prasidėjo 10 vai. 
ryto pamaldomis šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Pamaldas laikė ir 
momentui pritaikintą pamokslą • 
pasakė kun. Stašys.

Tą pačią dieną vakare įvyko 
iškilmingas posėdis Lietuvių 
Auditorijos' salėje. Posėdį pra
dėjo Tautinių Korporacijų Sam
būrio pirmininkas K. Kasakai- 
tis. Savo trumpame žodyje ap
žvelgęs Korp! Neo-Lithuania is
toriją ir jos nuveiktus darbus, 
glaustai supažindino posėdžio 
dalyvius su Korporacijų Sambū
rio tikslais, žuvusieji ir mirii- 
sieji korporantai pagerbti tylos 
minute.

Korp! Neolithuanią ir Tauti
nių Korporacijų Sambūrį asme
niškai sveikino Lietuvos konsu
las Chicagoje Dr. P. Daužvar- 
dis, Chicagos Sanitarijos Dis- 
trieto Prezidentas advokatas A. 
Olis, Korp! Fraternitas Lithua- 
nica vardu prof. dr. Oželis, Liet. 
Karių Sąjungos<?’Ramovė” var
du pulk. Dabulevičius, Tautinės 
Sąjungos Chicagos skyriaus — 
P. Linkės, Laisvės Kovotojų ir 
Korp! "Jūra” — Gustaitis, Aka
demijos Skautų S-gos "Vytis” 
— Vengrys ir Sambūrio "Švie
sa” — Untulis.- Posėdžio prezi
diumas. patiekė pasiūlymą pa
siųsti sveikinimus:

Korp I Neo-Lithuania garbės 
nariui Lietuvos Ministeriui Lon
done Balučiui, . Lietuvos Dipl. 
Šefui Lozoraičiui, ■ Ministeriui 
žadeikiųi ir . VLIK pirm.ininkui 
prel. Krupavičiui. Posėdis buvo 
pradėtus Lietuvos Himnu ir 
baigtas Gaudeamus. Po iškilmin
go-posėdžio sekė-tradicinis alu
tis, kuris korporantus ir jų sve
čius valandėlei gražino studen- 
tiškon nuotaikom ir praeitini Po 
alučio vyko pasilinksminimas.

.- j-iįįj ■ S. V.

PAREIŠKIMAS DĖL 
ATSTOVO SKIRIMO
Atskira nuomonė prie VLIKo 

1953. X. 28 d. nutarimo, skirti • 
prie Bonnos vyriausybės "ofi
cialų” VLĮKo atstovą. . ■

Atstovas, kokį Bonnos vy
riausybė sutinka priimti, netu
rėtų nė diplomatinio, nė konsu- , 
Karinio .Lietuvos atstovo pobū
džio. Jis būtų tik Vakarų Vo
kietijoje gyvenančių .Lietuvos 
piliečių organizacijų ryšininkas 
prie Bonnos vyriausybės — tų 
piliečių kultūriniams, šalpos bei 
darbo teisės interesams atsto
vauti.

VLIKas nėra tik V. Vo
kietijoje gyvenančių Lietuvos 
piliečių organizacija ir jeigu jis 
imtųsi kalbamą atstovą parink
ti bei skirti — tai tuo pačiu jis 
degraduotų save į tokios siau
ros funkcijos lygį. Iš kitos pu
sės, VLIKas nėra net kompe
tentingas nuo savęs primesti 
atstovą V. Vokietijoje gyvenan
čių lietuvių bendruomenei, kaip 
pav,, valstybės parlamentas nė
ra kompetentingas parinkti at
skiram valsčiui viršaitį. Kompe
tencija kalbamojo pobūdžio at
stovą parinkti ir jį Borinos vy
riausybei pristatyti neginčyti
nai priklauso PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai ir VLIKas ne
privalėtų tų PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos teisių sau 
uzurpuoti.

Esamomis aplinkybėmis VLIK 
derėtų padėkoti Bonnos vyriau- 
sybei už sutikimą priimti ir pri- 

■ pažinti V. Vokietijoje gyvenan- 
1 čių Lietuvos piliečių reprezen- 
1 tantą-ryšininką ir nurodyti, kad 

tokį ryšininką Bonnos vyriau
sybei pristatys PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba; Kartu manda
giai, bet įsakmiai Borinos vy
riausybei, turėtų būti pabrėžta, 
kad VLIKas jų atsakymą yra 
taip supratęs, jog kalbamo ryši
ninko 'priėmimas:‘jokiu atveju 
neprejudikųoja nei diplomatinio, 
nei. konsuliarinio Lietuvos at
stovavimo prie Bonnos vyriau
sybės eventualaus sutvarkymo, 
dėl kurio ne tik V. Vokietijoje 
gyveną, bet ir visi lietuviai te
beturi optimistinę viltį, kad jis 
bus savo laiku teigiamai su
tvarkytas.

Priimant dėmesin nedvipras
mišką Bonnos vyriausybės pasi
sakymą, VLIKąs bent tuo tarpu 
turi susilaikyti nuę tolesnės ak
cijos Bonnoje diplomatinio ar 
konsuliarinio atstovavimo rei
kalu ir palikti tatai Lietuvos 
diplomatinėms institucijoms. 
VLIKas turi pripažinti, kad 
formalūs diplomatinių ar kon- 
suliarinių atstovų paskyrimo 
aktai negali būti "kondominiu- 
mo" objektai, ir kad tokie aktai 
yra diplomatinių organų kompe
tencijoje, kiek ta jų kompeten
cija yra priimama kitų atitin
kamų vyriausybių. VLIKui de
rėtų susitarti su LDš, kad, esant 
galimybei vykdyti tokius aktus, 
būtų išklausyta VLIKo nuomo
nė dėl asmenų parinkimo ar ki
tų su tuo surištų reikalų, bet 
VLIKas turi nedviprasmiškai 
atsisakyti nuo bet kokios sepa- 
ratinės akcijos prie vyriausy
bių.

Todėl, turint galvoje šiuo 
metu įmanomo atstovo pobūdį, 
kategoriškai pasisukau, prieš 
skyrimą VLIKo "oficialaus” at
stovo prie Bonnos vyriausybės, 
kartu atsiribodamas ir nuo even
tualių to VLIKo daromo žygio 
pasėkų. ■

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Anoj uusėj ežero 
Pulgis Andriušis ..........

Aukštųjų Šimonių Likimas 
Ieva Simonaitytė__ .'......

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza __________

Anglų kalbos gramatika 
V. Kamantauskas ........

Anderseno pasakos
I ir II dalis po......................

Arkivysk. J. Matulevičiaus 
užrašai

Nemunas
1.50 St. Kolupaila -------------------

Neramu buvo Laisvės Alėje
2.50

•J "
3.50 B. Daubaras «. ____ ,__ 140

2.00
Nusikaltimas ir bausmė I

•F. M. Dostojevskis ......... 3.00

1.00
Orą‘pro nobis

J. Gliaudą________________ 4.00

2.00
Pirmoji naktis

L. Pirandello______________ 1.60

... 2.50

2.50

2.25

1.00

Aukso kirvis
Juozas švaistas

Barabas
Paer Lagerkvist 

Baltasis Vilkas
K. Binkis_____,.

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys______1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta  ____________ 2.50

Brolįai Domeikos '
L. Dovydėnas  __________ 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia .-____________ 2.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis ..._______

Džiaukis gyvenimu
O. Swett Marden -__

Doleris iš Pittsburgho 
Stepas Zobankas —

Daili saulytė 
Eldorado

J. Švaistas__________

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. Mazalaitč---—„... 

Gimtojo Žodžio baruose
P. Jonikas'——■-------------

Haūfo pasakos I d.

. 8.50

0.70

040

... 1.80 

.. 0.50

6.00

.. 2.00

1.50

1.75

o

2.50

2.60

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga ..._________

Karoliai
Guy.de Maupššsant ...

Kaip jie mus sušaudė
£ Petraitis ................................140

Kuprelis
Ignas Šeinius -------------------

Kori rodąs Valenrodas
Adomas Mickevičius ______

Keliai ir kryžkelės
Putinas _________ _________

Kaimiečiai
. V. S. Reymont I-II-III-IV 

I ir II dalis__________  po
III ir IV dalis ________ po

Kudirkos raštai

Kregždutė
A. Rinkūnas ____

Krėvė Mickevičius

. T. Šidiškis,
LTS. atstovas VLIKe

2.00

1.50

2.50

3.00
3.50

5.00

... 1.50

2.00
Kelias į pasisekimą

Grabau - Grabauskas
Kalorijų-, ir doleriai

ViliuB Bražvilius_____ _ ___2.00
Lietuvių Kalbos Istorija

Dr. P.'Jonikas ..___________ 3.00
Lyrika

K. Binkis________ ...
Loreta

Stasius Būdavas j..
Lietuva

A. Bendorius ____
Laiškai žmonėms

G. Papini ________
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis ______2.00
Lietuvių Tautos Kelias 

M. Biržiška ___________
Lietuvių kalbos vadovas 

Red. prof. Skardžius______ 4.50
Lietuviškos pasakos 

J. Balys .
Lietuvių poezijos antologija

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

A,’ Giedrinu _______....... 1.50
Lietuvių archyvas 

Bolševizmo metai
Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

2.00

2.00

1.80

____ 2.75

2.00

8.00

2.50

. 3.00

Ar jau
Įstojai Į. 

VI L T I E 8 
draugiją?

PADĖKA
*4’ - • * •

"Margučio” radijo programos 
Vedėjai p. Lilijai Vanagaitienei, 
atsisakiusiai nud atlyginimo už

• ' >■ . ■ •
Putino "Valdovo sūnaus” pasta
tymo garsinimą per radiją, dr 
visam jos štabui Chicagos Lie
tusių Teatras reiškia širdingą 
‘padėką. ' ' ‘

_____________________,_____ 0.70
Lietuva tironų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
' (Jonas Andrūrias ir Petras . ,

Svyrius)_____________ ;_____1.50
Mažasis Lietuviškai 
Angliškas žodynas

Vilius Pėteraitis —
Metūgės

B. Pūkelevičiūtė „
Mėnuo yad. medaus

N- Mazalaitč ■.__ ........ 240
Meškiukas RudrioSiukas

Vyta NennnUMa —2.00 
Namai ant smėlio

J; Gliaudą x.

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

Petras ir Liucija
Romain Rolland ____

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis_________

Pragaro pošvaistės
, V. Alantas________________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _______ ■.... 2.00

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas -__ __ 240

hetų vėjelis
Vytė Nemunėlis___

Paklydę paukščiai I 
Jurgis Jankus____

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus_____

Petras širvokas
Juozas švaistas_ _

Po raganos kirviu 
.Jurgis Jankus ___

Pabučiavimas
J. Grušas _________

Raudonoji meliodija
~ S. Laucius________

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ____

Raudonasis Tvanas
Ignas šeinius___-

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ...

Ramybė man
J. Kėkštas____ ________ ___ 04*

Raguvos malūnininkas
V. Tamuiaitis ■____________ 0.2*

Sudie, pone čipse
Jamea Hilton

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

šilkai ir vilkai
Runei Dondierin is .

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

- V. Biržiška, kiet virš. ____3.00
papr. virš.____________ 2.00

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyn______

San Michael 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 i________

Teresė Neumanaitė
J. Burkus ___________ _

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas ..„______

Tėvų pasakos
A. Giedrius _______ _—.

Tolimieji kvadratai
J. Grišnianauskas ________ 2.00

Tautosakos Lobynas
J. Balys ..."__________

Tomas Nipemadis
August Gailit_______

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback __ ....

Tėvelių pasakos
A. Giedrius _________

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša_________

Velykų pasakos
N. Butkienė__________

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius   140 

Vyturėliai Laukuose
. Vikt Šimaitis __________ 0.76

Trylika nelaimių
R. Spalis ________

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas----- ....

Vaikų knygelė
• M. Valančius —.

Varpai skamba
Stasius Būdavas.------------... 2.50

Vieneri metai ir viena savtiitė
B. 'Gaidžiūnas . 1.50

.... 1.20 O
5.00

840

140

2.2>

2.75

.140

1.50

1.00

1.25' ■

1.5l

... 0.75

1.00

1.00

2.50

2.50

2;00

3.00

2.50

1.00

3.00

3.00

140

8.00

2.50

1.25

040

... 1.00 .

1.00

2.00.

. 1.00

• I

1.50

........

,x— 5.00

Taupioji Virėja

Užuovėja
M. Katiliškis 

žmonijos likimas
V. Bagdonavičius _____

žemaičių žemė
A. Vilainis ...... 

žemaičių krikštas
• P. Abelkis 

žvaigždėtos naktys
Augus taitytė-Vaičiūąienė

žmonės ant vieškelio .■ j
LiQdas Dovydėnas ......

Visos knygos siunčiamos, paštu. Užsakant pinigus siųskit* 
’ - Mm, 1272 East 71 St,

y;.
w

•• •' '• ■:'■ *
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BRONYS RAILA

A comploto Hoover.Cleaning entęmblo for Ihe prico of the Cleaner alone

DIRVA

Tremtyje mažyčiai auga be

SUOPIS FURNITUREpieno, be mėsos, be sviesto. Pa.

6921 Wade Park Avė, EX 1-0911dėk jiems savo auka.

Low Down Payment 
Easy Monthly Terms

DR. J. RAMŲNIS, Chicago

labiausiai
Jungtinių 
American

tendencijos, siekian- 
vyriausybės viršūnes 
Churchilliu priešaky- 
vadovaujamuose poli-

pasielgė. 
manyti, 
nusima- 
derybos,

metu, kai 
rizikinga ja 
(pav. susir-

Ar atsiras ašis

About Model 115 Hoover 
Tite idcal cleaner for the motiem 
houscvvife. Lightwcight, compact, 
easiest to ūse and to store būt cvery 
indi a Hoover. Hąs Hoover’a 
fainous Triplo-Action cleaning 
principle—it beats, as it stvceps, as 
it clcans. Gcts the dccp down grit 
that other clcaners leave imbedded 
in the pile< Its gcntlo vibra-olcan- 
ing gives greatcr.lifc to your flooj 
coverings, kceps colors freah and 
nev looking much longer. Clean
ing tools eosily atUchcd, .

11. Esminė taisyklė: geros, 
vertingos draudimo sutartys 
yra brangios. Jei kas siūlo paly
ginti, pigių sutartį, reikia ypa
tingai atkreipti dėmesį į kiek
vienų žodį, ypač kur formolavi- 
mas kiek skiriasi nuo įprastinių 
normų.

Baigdamas norėčiau pastebė
ti, jog bylinėtis su draudimo 
bendrovėm sunku, net jei tiesa 
ir nebūtų jų pusėje. Tokios by
los visada pasiekia patį augš- 
čiausj teismų, koks tik toje val
stybėje yra pasiekiamas. Tai 
kainuoja daug laiko, energijos, 
o taip pat ir pinigų. Abejotinu 
atveju apdraudimo bendrovė 
gali leistis į kompromisų neno
rėdama bylos pradėti. Tačiau 
bylų pradėjus, ji tol nesustos 
bylinėtis, kol laimės ar kada 
nebebus kur sprendimų skųsti.

atlieka Įvairius spaudos darbus. Jūs . 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus,' vestuvių pakvięti- 
mus, plakatus ir kt.

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

’ • - Cleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

Vadu smarkavimas
Nepridėjau ir neketinu prisi

dėti prie tų nelaimės draugų,! 
kurie iš skaudžiausios tragedi-Į 
jos kartais dabar daro net did
vyriškumo nuopelnų, o iš chao
so, galvų pametimo ir defetiz
mo — net naujų "visos tautos” 
"rezistencijų” tremtyje ...

Maniau ir tebemanau, kadi 
mūsų pagrindinis uždavinys iš 
čia yra pirmoje eilėje patarnau
ti Krašto dvasinei ir, kai bus 
galima, kitokiai rezistencijai, 
nes ten liko, gyventi ir kentėti 
bent du milionai lietuvių, be
tikiu, tačiau, kad jiems mūsų 
valdžia jau dabar būtų reika
linga (jei iš viso kada jiems 
bus reikalinga egzilinė val
džia ,..), kaip lygiai netikiu, 
jog būtų teisinga, ir padoru gar-

About the Cleaning Tools 
For all abovc-the-floor cleaning. 
Help eut your cleaning limo in 
balt. Sėt indudea—
1 Converter for quick,- eaay at< 

tachment of hose’and tools.
3 Long lightwcight, flexible hosa
3 Extenaion tube.
4 Brush for cleaning and dust- 

ing upholstery, drapes, Maliau 
bare uooro.

5 Crevico tool for furnitūrai ra? 
diatora, cto.

Meilės ir -valdžios pagundoms 
turbūt suklumpa didžiausioji 
mirtingųjų dalis. Ir ne. tik pa
prastų mirtingųjų, bet ir rink
tinių,’ir kilniųjų, ir kaikada net 
šventųjų.

Laimė toms disciplinuotoms 
tautoms, kurios nori būti ir 
lengvai pasiduoda vedamos: — 
ten visokios diktatūros gerai 
išsilaiko. Ir ten nėra vadų per
tekliaus, o tik tiek, kiek būtinai 
reikia. Jei perdaug atsiranda, 
tuoj stipresnieji ir suktesnieji 
kitiems galvas nukapoja ir iš
davikais apšaukia.

Bėda individualistinėms tau
toms, kur vadų visuomet per
daug, kur beveik kas galva, tai 
vadas. "Mano namai — mano 
pilis", sako britai. "Anglininkas 
yra ponas namie”, nuolat di
džiuojasi prancūzai. O ameri
kiečiuose tas jausmas bene už
vis stipriausias. Ten vadų vi
suomet daug, ir kas nuostabu 
— daugiau ramybės ir gerovės.

Lietuviai, bendru įsitikinimu, 
taip pat individualistų tauta. 
Sako, dėl to, kad kiek dar lie
tuvių išliko nuo Vytauto Didžio
jo plačiosios imperijos laikų, tai 
tie visi palikuonys yra kuni
gaikščių ar karalių kraujo. Tad 
norinčių vadovauti mums nie
kad netrūko ir netrūksta, bet 
tos karališkos liaudies užsispy
rimas nepasiduoti vadams ir va
deivoms taip pat nuolat yra at
kaklus ir stangrus, kaip plienas.

Man rodos, tas yra gerai, 
• nors kartais atneša ir nuosto
lių, ypač ... vadams.

tai kainuoja pinigų, bet tuo pa
čiu tai jus apsaugos nuo- veltui 
išmestų pinigų įgyjant never
tingų ’ draudimų. \

9. Išsiimti didesnės vertės 
draudimo sutartį patartina ne 
tiesiog iš bendrovės, bet per 
tais vadinamus "insurance bro- 
kers”, kurie geriausiai žino, ko
kie-draudimai išvis egzistuoja, 
jų gėrusias bei blogusias puses, 
o taip pat ir kurios bendrovės 
yra sųžiningiausios, mažiausiai 
jieškančios progų išsisukinėti.

10. Didesnės draudimo bend
rovės, kaip taisyklė, yra ma
žiau priekabios ir sųžininges- 
nės. Tačiau ir ši taisyklė ne be 
išimčių; bendrovės didumas jo
kių garantijų dar neduoda.

nota turėjo, mūsų akimis, tei
giamų padarinių. Vakarų fron
tas vėl buvo labiau sucementuo
tas ir Bermudo konferencija tu
rės nustatyti vieningų frontų 
"šaltajame kare”.

Bet jeigu minėjome "vienin
ga frontų”, turime atkreipti dė
mesį į pavojus, kurie gresia pir
moje eilėje iš Prancūzijos pu
sės. Paryžiuje nusimanoma, kad 
Bermudė bus reikalaujama sku
biai ratifikuoti "Europos Gyny
bos Bendruomenės” sutartį. 
Tarptautinė būklė kategoriškai 
reikalauja, kad būtų leista da
linai atsiginkluoti Vakarų Vo
kietijai, juoba, kad sovietai Ry
tų Vokietijoje jau yra sudarę 
"liaudies policijos” pavidalu ka
riuomenę, kurios skaičius ver
tinamas iki 200.000 vyrų.

Bermudo konferencijos aki
vaizdoje Prancūzijoje vėl atsi
rado pavojus, kad gali kilti vy
riausybės krližė. Išskyrus ko
munistus, kurie be atodairos yra 
priešingi "Europos kariuome
nei", visos kitos prancūzų par
tijos yra susiskaldžiusios. Net-

Nęw Yorko turistų 
lankoma vieta tapo 
Tautų pastatas. "The 
Association for the United Na- 
tions”, privati organizacija, iš
laikanti gidus minėtame pasta
te, pranešė, jog tik per viena 
savaitę Jungtines Tautas ap
lankė 50 tautybių po 5.000 žmo
nių per dienų.Dėmesio verti momentai 

sudarant sutartį
1. Tinkamai ir atidžiai per

žvelk visas išimtis, kuriais at- j 
vėjais draudimo sutartis nega- j 
lioja.

2. Patikrink, kokiomis sųly- : 
gomis ir iki kurio laiko galima 
sutartį pratęsti (amžiaus riba), 
kas ir kada gali ja nutraukti.

3. Kokie yra apribojimai, 
įskaitant pinigų sumos apribo
jimus.

.4. Įsisąmonink kiekvienų su
tarties žodį ir išsiaiškink kiek
vieno žodžio teisinę reikšmę 
(kuri gali būti visai skirtinga 
nuo jo kasdieninio vartojimo 
reikšmės).

5. Į visus neaiškumus parei
kalauk raštiško paaiškinimo iš 
oficialaus bendrovės pareigūno. 
Atsimink, jog žodiniai paaiški
nimai nėra įpareigojantys teisi
niai, jei prieštarauja rašytiems 
dėsniams. Atmink, jog agento> 
tarpininkaujančio tarp bendro
vės vadovybės ir apdraustojo, 
net ir raštu duoti paaiškinimai, 
gali nejpareigoti bendrovės, jei 
jie nėra pasirašyti bendrovės 
vadovybės.

6. Laiku susirūpink sutarti
mi. Kaip taisyklė, po 55 metų 
amžiaus jokia bendrovė sutar
ties nebeišduos. Jei išsiimsi

( draudimų jaunesniame amžiuje, 
tai jis žymiai mažiau kainuos 
metams.

7. Neužmiršk,' jog draudimo 
sutartys "viskų duoda' didelė-

' mis raidėmis, paprasta kalba; 
, viskų tiloj atima mažomis rei- 

dėmis ir sukta kalba.” Tame 
! posaky yra labai daug tiesos.

■ 8. Išsiimant .draudimo sutar
tį labai ir labai patartina kartu 
su draudimo srities ekspertu jų 
kruopščiai peržiūrėti ir išsiaiš
kinti galimus kabliukus. Nors

Pranašavimai išsipildė
Pamokinantieji Kudirkos ei

lėraščiai, kokias taurias mintis 
jie beskelbtų, berods, nelaikomi 
pačiais vertingiausiais ar me
niškiausiais jo kūrybiniais dar
bais.

Bet šis eilėraštis, kai jį po 
daugelio metų vėl dabar perskai
čiau, kaip retas kas mane su
krėtė pačiuose skaudžiausiuose 
nervuose. Ir smegenyse, ir šir
dyje ... Jausta, galvota ir ra
šyta taip maždaug prieš šešias-, 
dešimt metų. Ir koks pranašiš
kumas ateičiai! Ir koks atspė
jimas, koks atitikimas mūsų da
barties !

■ Jeigu anuomet tas’ Kudirkos 
eilėraštis kaikam galėjo' atro
dyti lyg perdėtas, daugiau lyg 
agitacija, jsivilkus į "tamsuo
lio” rūbų, raginanti šviesuolius 
/susiprasti” ir stoti vyrs į vyrų 
su atgimstančia šiaudinių pa
stogių tauta, tai šiandien jau 
kruvinai pergyvena teisybė, 
šiandien, po nusiautusio naujo 
karo, po trigubo, ketveriopo ir 
net penkiariopo Lietuvos lais
vės ir garbės mindžiojimo, po 
baisiausio ir žiauriausio Tėvy
nės kūno sudraskymo, — šian
dien tai jau kaip ir išsipildė.

Taip sakydamas, nesiplaunu 
nei vieno gėdos lašo:-ir aš pa
bėgau, net du kartu... Ir ne- 
jieškau nei vieno pasiteisinimo, 
nes juos čia rasti .per lengva. 
Tam ”jobui” pakankamai yra 
dimisijos pulkininkų ir kitokių 
veikėjų, kurie moka išaiškinti, 
Ičad pabėgdami "išgelbėjom” 
lietuvių tautos bent dalį, ir jei 
visi būtume pabėgę, tai taip bū
tume "išgelbėję” ir visų' tautų. 
Nesiteisinu ir asmeniškai, kad, 
gyvas išlikdamas, tuo būdu ti
kėjaus kuo kitu dar atsiteisti 
Kraštui, ar kad nebuvau joks 
vadas, nei. atsakingas pareigū
nas, nuo kurio įsakymų niekas 
nepriklausė. O greičiausia bu
vau dar per menkas ir per jau
nas šviesuolis, ir to neginčys 
bent jau Chicagos "Draugas”, 
kuris daug kartų tvirtino, jog 
visų laikų esąs buvęs tik nihi
listas, griovėjas, tamsus pago
nis, atmata ...

Draudimo sutarčių apribojimai
»

Daugelis apdraustųjų visai 
.nėžino, jog jų draudimo sutar
tys gali būti nutrauktos tuo 
rųetu, kai jie daugiausiai rei
kalingi paramos. Taip vadinama 
"cancelable policy” gali būti nu
traukta kiekvienu 
bendrovei atrodys 
palikti galiojančia 
gus).

Taip vadinamos 
cancelable” gali būti .sustabdy
tas tuo metu, kai jūs turėsite 
įmokėti sekantį draudimo įna
šų. Tada (bet tik tada)' bendn>- 
vė gali atsisakyti įnašų priimti 
ir gali sutartį tuoj pat nutrauk
ti. ’ • /

"Non-cancelable” draudimo 
sutartys yra geriausios, nes 
bendrovė privalo jas atnaujinti 
iki tam tikros apdraustojo as
mens amžiaus ribos. Kaikur ta 
amžiaus riba yra 55 metai, kij 
tur 60 ar 65 metai, priklauso
mai nuo bendrovės.

Daugumas . nedarbingumo 
draudimo sutarčių turi kabliu
kų, kurį tik nedaugelis' tepaste
bi, būtent: jos išmoka pinigus 
tik susirgus tokia liga, kuri li
goniui neleidžia apleisti lovps ar 
bent gyvenamų namų. Ar ligo
nis yra darbingas, ar ne — to
kios draudimo sutartys visai ne
atsižvelgia. Pav. jei kas apaks 
akių ligos pasėkoje, pagal to
kias draudimo sutartis negaus 
nei cento, nors ir nieko nepa
jėgtų užsidirbti. Tad verta at
sidėjus peržiūrėti, ar draudimo 
sutartis neturi "house-confin- 
ing” ar net ”bed-confining” 
klauzulės, nes tokiais atvejais 
galįs vaikščioti ligonis negauna 
nieko. •

Laikas, už kurį mokama pa
šalpa, daugumoje atvejų yra ri
botas. Geresnėse sutartyse jis 
ribojamas nuo 5 iki 10 metų. 
Neriboto laiko, "non'-'cancel- 
able", ”non - house -teonfining” 
draudimo sutartys yra labai 
brangios (apie $1000 metams) 
ir tik nedaugeliu bendrovių iš
duodamos.

skriaudų -žemelės gimtinės. Ka
da gi ; priešai stvėrė ■ drųskyt 
mus, apnikę, jūs, kaip niekšai, 
pabėgot, mus.vienui palikę! Mus 
iš tėviškės tremia, kalėjiman 
ima, o jūs? ... kažin, ar matot 
mūs pasišventimų”....

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
•bendruomenę kelia Prancūzijoje 
įvairių nuogąstavimų. Bet la
biausia juos baugina perspekty
va, kad Vokietijoje vėl susitvers 
12 divizijų. Juo tolyn, tuo Pran
cūzijoje ėmė vis labiau reikštis 
pasipriešinimas "Europos armi
jai”, kurios idėjų yra davusi ne 
kas kitas, kaip pati Prancūzija. 
Antra vertus, netenka stebėtis, 
kad ypač Amerikos Jungtinės 
Valstybės, kurios neša sunkiau
sių našta "šaltajame kare” prieš 
Sovietų Rusi jų, nustoja kantry
bės ir reikalauja iš prancūzų 
aiškiai pasisakyti, ar jų parla
mentas pagaliau ratifikuos "Eu
ropos Gynybos Bendruomenės” 
sutartį.

Deja, vienu laiku atrodė, kad 
taip pat Anglijoje reiškiasi pa
vojingos 
čios net 
su pačiu 
je. Britų 
tiniuose sluogsniuose plito įsi- 
tikinįmas, kad Kremlius keičiųs 
savo politikų, todėl reikią su 
sovietų vadais žūtbūt susitikti 
ir tartis.

Nors amerikiečiai, laimei, ne
buvo nuslydę nuo tiesaus kelio, 
bet spalio mėn. viduryje Mask
vai buvo įteikta nauja nota, ku
ria sovietai buvo kviečiami da
lyvauti keturių valstybių užsie
nių reikalų ministerių konferen
cijoje Lugano lapkričio 9 d. 
Kaip toli ėjo įsitikinimas, jog 
sovietai šį kvietimą, įterptą į ga
na slydų nuolaidų formulę, pri
ims, galima spręsti iš to, kad 
tuo metu, kai Churchillis parla
mente reiškė tam tikra optimiz
mų dėl Maskvos politikos, Molo- 

i tovas jau buvo parengęs atsa
kymą, kuris sugriovė visas iliu-

■ zijas. Sovietai savo notą įvilko! 
i į tokias gudrybių formas, jog
. pasidarė aišku, kad jie jokios 
. konferencijos, o juoba politinio
■ atslūgimo visai nenori, šį kartą 
i Maskva sugrįžo prie metodų, 
, praktikuotų genialaus budelio 
- valdymo laikais..

Europoje (ir, be abejojimo, 
Amerikoje) visaip spėliojama, 
kodėl Kremlius taip 
Labiausia linkstama 
kad sovietų vadovybė 
nanti,, jog kiekvienos 
jeigu jas norima baigti susita
rimu, turi privesti prie tam tik
ro kompromiso.' Vakarai’ reika
lavo, kad Lugano konferencija 
apsiribotų Vokietijos ir Austri
jos klausimais. Betgi parlamen
to rinkimai parodė, kad vakarų 
Vokietijon sovietai kojos ne- 
įkels. Priešingai, jie dar labiau 
susilpnins savo, pozicijas Rytų 
Vokietijoje, o tolesnėje perspek
tyvoje ir . kitose satelitinėse 
valstybėse. Kiek sovietų užsie
nių politikai turi įtakos Krem
liaus valdovų kova dėl valdžios, 
niekas tikrai negali pasakyti.

Kaip ten bebūtų,. Molotovo

gi tos grupės, kurios remia esa
mų Lamelio vyriausybę, nėra 
vieningos. Visoje Prancūzijoje 
šiuo metu šaukiami mitingai 
prieš "Europos kariuomenę”. 
Juose kalba atstovai iš visų par
tijų, nuo komunistų iki gaullis- 
tų. Pats gen. de Gaulle vėl at
važiavo į Paryžių, ir ėmė. kurs
tyti prieš sutartį. Basak jo, 
Prancūzija negalinti atsižadėti 
savo tautinės kariuomenės, o 
"Europos kariuomenė” būsian
ti savotiškas monstrumas, tik
ras "Frankenšteinaš", pabaisa. 
Prieš sutartį pasisakė ne tik 
buvęs premjeras Daladier, bet 
ir tokia asmenybė, kaip parla
mento pirmininkas Herriot, ku
ris pareiškė, kad Prancūzija sto
vinti. prieš lemtingiausią spren
dimą savo istorijoje.

Prancūzų parlamente arti
miausiomis dienomis turi pra
sidėti debatai dėl užsienių poli
tikos. Turint galvoje susiskal
dymą, viešpataujantį tautos at
stovybėje, dabartinei Lanielio 
vyriausybei gali atsirasti viso
kių pavojų. Jeigu ji atsidurtų 
mažumoje, vargu ar galėtų 
įvykti Bermudo konferencija. 
Tuo atveju Molotovo inter.view 
Maskvoje būtų savo tikslo pa
siekęs .... Bet žilagalvis Herriot, 
pats būdamas "Europos kariuo
menės” priešininkas,, pasakė tie
są, kad prancūzų parlamentas 
turės pasisakyti lemtingu klau-

■ simu. Aišku, kad jeigu dėl pran
cūzų,kaltės bus sužlugdyta "Eu
ropos kariuomenė”, Amerika

■ bandys tartis su Vokietija'tie- 
I siogiai dėl vokiečių atginklavi-
• mo. Paryžiaus dienraštis ”Figa-
• ro” išvedė, kad tuo atveju, jeigu 
. nebūsianti sudaryta Paryžiaus 
i — Bonnos ašis, atsirasianti ki-
■ ta ašis: tVashingtonas — Bon-
■ na. ’ ‘ V.

šiai skelbtis, kad štai iš trem
ties’ vadovaujame, net su įga
liojimais (!), visai lietuviškajai 
rezistencijai, vadovaujame Lie
tuvos laisvės kovai (!),, atsto
vaujame visų tautų ir valstybę, 
■Lietuvos Respublikos,vardu da
rome nutarimus p r per kokį 
tremties komitetų vykdome Lie
tuvos "augščiausių suvereninių 
organų funkcijas”. ,

Todėl buvau ir likau ypač vė
sus garbei ir autoritetui tų, ku
rie tremtyje pradėjo nei iš šio, 
nei iš ,to primygtinai skelbtis 
esą mūsų tautos vadais arba 
savo bendraminčių grupelių to
kiais per spaudą ir susirinkimus 
apšaukiami. Ir tie vadai kar
tais ima darytis labai smarkūs. 
Man atrodo, kad jei turėtų prie
monių, tai jie pradėtų kontro
liuoti kiekvieno mūsų pieno rie
bumą ir jei turėtų jau savo po
liciją, tai tokius "neklaužadas”, 
kaip mane ar panašius, mažų 
mažiausia už grotų' uždarytų ar
ba už kokį jų pačių susigalvotų 
"vienybės ardymą” ar jų pačių 
sufabrikuotų "išdavimo” šmeiž
tą stačiai pakartų.

O aš gal taip ir negalvočiau, 
jei nebūtų buvę Vinco Kudir
kos, kuris tame pat eilėraštyje 
toliau pasakė ir visu savo gyve
nimu tai patvirtino:

”... Mus sykį sukurstę, vienus 
nepameskit, — 

žadėjot vadais būti — tai 
grįžkit ir veskit!”

TRIPLE-AGTION CLEANER

Kad būtų mažiau kalakutiško 
burbuliavimo

Man aišku, kad tas Kudirkos 
eilėraštis dabar be galo nepato
gus skaityti užsieniuose. Ir mū
sų vakarėliuose visokių orą pro 
nobis, orą et labora ir kitokių 
gražiausių eilėraščių girdėjau 
deklamuojant, bet,niekad tų to
kių teisingų Varpininkp žodžių 
"Lietuvos šviesuoliams”.,..

Neseniai Dirvoje buvo puiki 
humoreska, kai ant žemės nusi
leidęs Viešpaties pasiuntinys 
angelas niekur nebesurado tarp 
visų Amerikos lietuvių paprasto 
žmogaus, o vis tik žymius, ir 
veikėjus, taigi, vis šviesuolius. 
O, kad jie pasikabintų savo mie
gamuosiuose kambariuose šį 
Kudirkos ejlėrašti! Jei jau ne 
dėl ko kito, tai bent dėl sąžinės 
savikontrolės...

Ir nemanykite, mieli broliai, 
kad mūsų tautoje nėra šios tra
gedijos aštraus pajautimo. Esu 
tikras, kad yra šiapus ir ypač 
anapus geležinės uždangos. Ir 
aš pats jau daugybę kartų esu 
girdėjęs tuos retus paprastus 

Į žmonelius, "tamsuolius” vis pri
simenant vieno kito vado ar ko
kio gerų laikų generolo skam
biu ir muzikaliu balsu darytus 
garsius pareiškimus, jog "mes 
niekam neatiduosim nei vienos 

Į pėdos lietuviškos žemės”. O vė
liau viską be. kovos atidavusius 
ir dar patiems padėjusius svar
biausias apsigynimo priemones 
priešui sulikviduoti.

Ką dėl to buvo galima atsa
kyti? Gi tik, ką Kudirka jau 
atsakė prieš šešiasdešimt me

ti •. tų.
, Kai nelaimė priartėjo, ”Tų 

syk”, anot jo poemos žodžių, 
”jūs garsus klyksmas staiga 

’ nustojo, kažin., kur išsislapstėt, 
tartum niekadėjai, ir žadėjimus 

Į jūsų išnešiojo vėjai”...
I šį kartą nieko nebenorėčiau
II pridėti, tik gal šį, paprastų pa- 
| geidavimą: daugiau kuklumo su 
| vadovavimu naujai kovai, ma
li žiau klyksmo ir kalakutiško im
li perializmo, beburbuliuojant apie 
i|| Lietuvos respublikinę valdžių 
|j užsienyje. ■'

"Kaip niekšai pabėgot”...
Nepatikėsite, bet pasirodo, 

kad ir Vinco Kudirkos laikais 
besiskelbiančių vadais arba to
kiais save laikančių jau būta 
daug. Ir taip tokiais laikaus,, ku
riuos manėme buvus juodžiau
siais mūsų tautos istorijoje, ka
da carų erelis mums neleido nei 
lietuviško rašto, nei druko, ne- 
kallrant jau apie visuomeninę 
ar valstybinę laisvę.

Didesniais ar mažesniais va
dais tada save laikė visi bajo
rai ir, kaip atrodo, maždaug 
visi kunigai. Vadais arba bent 
augštesniaisiais ir pateptaisiais 
jautėsi ar buvo raginami jaus
tis ir visi dar negausūs šviesuo
liai, vėliau vadinami inteligen
tais, iš šiaudinių pastogių ' per 
mokslą vargais negalais prasiįrę 
j viršesnį socialinį sluogsnį. 
Maironis savo "Jaunosios Lie
tuvos” poemoj netrukus kiek
vieną tokį šviesuolį ragino būti 
atgimsimos tautos vadu.

Kudirka tai matė, jaudinosi, 
kentė ir vieną savo itin dra
matišką eilėraštį specialiai pa
skyrė "Lietuvos šviesuoliams". 
Taip sakant, tų kitų tamsuolių 
lūpomis jis paklausė: —

"Kam jūs ėmę suardėt mūs 
širdžių ramumą, priminę mums 
Lietuvą, pareigi] šventumą, kur 
Lietuva tėvynė uždeda ant mū
sų? ... O! dėl Lietuvos — šau
kėt — negailėkim triūso, aukų, 
pasišventimo! Nesid u o k i m 
skriausti rijikams tautos mū
sų! Verskim juos pajausti, kad 

• mes gyventi norim! Į kovą! Ne
žūsim! Tik eikite su mumis, 
mes jums vadais būsim!

Tada užsiliepsnojo mūs šal
tos krūtinės ■ ir. stojome prieš

t
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Jauno žmogaus — išeivio problema yra painus rezginys 
visokiausių smulkesnių problemų ir mažų problemiūkščių, kurių 
visų čia, neišvardinsi ir kurių nė Clevelande nebandysim sumi
nėti. Visos jos susiveda į vieną didelį klausimą:'kaip tarp visų 
šių painiavų neprarasti galvos? Kaip atiduoti' kiekvienam, kas 
.jam priklauso, ir pačiam vistiek pasilikti savo paties kelrodžiu 
ir gyventi tuo gyvenimu, kurį turi ir jauti savyje?

Niekas mes neturime receptų, o kurie turi — apgaudinėja 
save ir kitus. Bet me^ turime klausimų, ir juos reikia iškelti 
aikštėn. Mes turim minčių, ir jas reikia išsvarstyt ir išsijot per 
tankų kritinio proto tinklą. Ir svarbiausia: reikia prisipažint, kas 
aktualu ir gyvenimiška. Reikia prisipažint, kad mes nemintame 
rezoliucijomis ir spaudos romantika, kad ir kilniausia, bet gyve
name kiekvienas tuo, kuo ir visi iš mūsų gyvename. Netikri 
savimi ir be krypties, mes iriamės nuo momento į momentus ir, 
nors jie nelieka be pėdsakų mūsų atminty, tie pėdasakai veda 
į prateitį. - !

Nėra mūsų būtis vienok bekryptis plaukimas, nors ir la
bai sunku išskirti jame bet kokią kryptį. Ir joje turime nekin
tančių "points of reference”, — pastavumų, kuriuos tik savais 
pirštais ir mintimi apčiuopęs, pajunti jų kasdieninę galią. Yra, 
kas tikra; yra, kas brangu; yra, ką verta tikėti ir mylėti.

Clevelando studijų dienos skirtos ne apžvalgai ir ne dis
kusijoms, bet jieškojimui ir bandymui suprasti. Jos skirtos sa
vęs pažinimui — ir nors išrišimo mes negalime iš anksto užtik 
rinti, bet negrasiname ir pragaro vartais, nes visi vienu keliu 
einame.

A M- '

flš. PASIKALBĖJIMO SU L. GRINIUM)

Liūtas Grinius yra Studen
tams Renlti Fondo sekretorius 
ir Liet. Studentų Sąjungos cent
ro valdybos narys šalpos reika
lams, taigi — vienas iš didžiau
sių autoritetų studentų šalpos 
klausimu. Paprašytas, kol. Gri
nius sutiko pasidalinti viena ki
ta mintimi. Red.

gistro laipsnio Loyolos univer
sitete Chicagoje.

• Kęstutis Mikėnas, Kęstutis 
Ječius ir Vyt. Valatkaitis, visi 
Korp! "Vytis” nariai, sumaniai 
vadovavo skautiško gyvenimo 
parodėlei Chicagoje, Liet. Skau- 
tų Sąjungos 35 metų Jubiliejaus ™ 
Akademijoje, lapkričio mėn. 8 
d. Visi trys studijuoja Illinois 
universitete ir yra aktyvūs 
Stud. Sąjungos nariai.

• Pramonės ir Mokslo Muzie
juje Chicagoje akademikės 
skautės lapkričio 28 — gruodžio " 
11 dd. rengia/Lietuvių Tautinio 
Meno parodą. Eksponatai paro
dai gauti iš pp. Vincės Jonuš- 
kaitės, Juzės Daužvardienės, 
Bronės Jameikienės ir seserų 
kazimieriečių.

• Dail. A. Galdiko 60 m. su
kakties pagerbimas, surengtas 
"šviesos" sambūrio New Yorko 
skyriaus meno sekcijos, praėjo 
su dideliu pasisekimu. Apie su
kaktuvininko visuomeninę veik
lą kalbėjo dail. V. K. Jonynas, 
o apie kūrybą A. Rannit. Meni
nėje programos dalyje op. solis-

i tė V. Jonuškaitė padainavo liau- 
. dies ir lietuvių kompozitorių 
, dainas, savo kūrybą skaitė J. 
i Tysliava, deklamavo H. Kačins- 
į kas bei A. Katiliūtė, pianinu so- 
• lo skambino A. Kepalaitė. Pro

gramoje buvo išryškintas gam
tos motyvas lietuvių lyrikoje ir 
dainoje. Publikos buvo susirin
kę ypatingai daug.

• Vytautas Patašius tapo 
Sydnėjaus Universiteto Austra
lijoje ’ meisteriu ir dalyvauja 
New South Wales Statė šach
matų pirmenybėse.

• L. Kublickas, iš Lietuvos 
pabėgusiųjų žvejų kapitonas, 
pradėjo lankyti inžinerijos fa
kultetą Illinois universitete. Lė
šų trūkumas sudaro didelių sun
kumų ir gali tekti nutraukti 
mokslą.

• "Lituanikos” klubas, kurį 
sudaro lietuviai studentai, lan
ką Illinois universiteto. Chica
gos skyrių, išsirinko naują val
dybą: K. Mikėnas — pirm., V. 
Valatkaitis — vicepirm., L. šir- 
nęulytė — sekr., nariai — A. 
Kliorė ir B. žemaitis. Klubas tu
ri 63 narius, nors pačiam uni
versitete yra studentų daugiau.

• Illinois universitete Urba
noje studentų ateitininkų val
dybą sudaro E. Vitkus, L. Lui- 
nytė ir V. Užgiris.

• "šviesos” Sambūrio Chica
gos skyrius'sekmadieniais per 
Margučio radijo stotį duoda kul
tūrinę valandėlę vardu "Pelkių 
Žiburėlis”. Programos tikslas 
menišku žodžiu perduoti lietu
vių rašytojų kūrybą ir trumpai 
priminti kūrėjų kelią mūsų li
teratūroje. Jau įvyko progra
mos: paminint Balio Sruogos 6 
m. mirties dieną, ištraukas ik 
jo "Milžino Paunksmės” skaito 
aktoriai I. Nivin.skaitė ir V. 
Valiukas; minint Vinco Krėvės / i 
71 m. sukaktį, ištrauką iš Ra- ' 
ganiaus,”Pas dangaus vartus” 
skaitė akt. K. Gandrimaspro
gramoje, skirtoje Kaziui Bin
kiui, jo satyrą "Kriaučius Mo
tiejus" perskaitė akt. J. Kele- 
čius.

• Akademinio sporto klubo 
"Lituanica” valdybą sudaro S. 
Zubkus — pirm., V. Germanas 
— ižd. ir .R.' Babickas — sekr. 
Sporto klubo nariai yra lietu
viai . studentai, studijuoją Illi- 
nois universiteto Urbanos ir 
Chicagos skyriuose. Klubas tu
ri kelias sporto šakų sekcijas: (I 
krepšinio — vadovauja R. Dįr- 
vianskis, tiklinio — V. Germa
nas, futbolo — A. Pabarščius, 
stalo ir Įdūko teniso — A. Avi
žienis. Klubas

Redaguoja: K. Ostrauskas, R. Mieželis ir Vyt. Kavolis. • Red. adresas: Mr. Vyt. Kavolis, 106 Wm. James Hali, Harvard University, Cambridge 38, tyass. 
• — ■ ......... 1 —

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Studijų dienos įvyksta lap

kričio 27-28 dd. Clevelande. 
Smulkesnės žinios jau paskelb
tos spaudoje, aplinkraščiuose 
skyrių valdyboms, ir biuleteny
je. Atvykstantieji ir. reikalingi 
nakvynių registruojasi pas R. 
Minkūną (953 Maud Avė., Cle- 
veland 3, EN 1-5029).

• Baltų Studentų Federacijos 
steigiamoji konferencija įvyko 
spalio 31 d. New Yorke. Konfe
rencijai) pirmininkavo lietuvių 
atstovas Kęstutis Kudžma, se
kretoriavo M. Volrats (latvė) ir 
V. Vaska (estas). Dalyvavo 38 
delegatai, jų tarpe 15 lietuvių, 
įgaliotų Liet. Stud. Sąjungos. 
■Suvažiavimą sveikino eilė gar
bingų svečių. Išrinkta pastovi

bus kalėdinio pobūdžio, su pro
grama ir paskaitėle, būdingais 
lietuviškais valgiais, filmomis 
apie Lietuvą. Gruodžio 5 d. drau
gija su paroda ir programa da
lyvauja universiteto tarptauti
nėje parodoje (International 
Fair). Abi dienos rengiamos 
kasmet ir yra tikras Urbanos 
studentų pasididžiavimas. Drau
gijai dabar pirmininkauja Vyt. 
Germanas, valdybos nariai Br. 
Budginas ir D. Dirvianskytė.

• A. Škėmos "Vieno ir kitų" 
Chicagos pastatyme, režisuo
jant St. Pilkai, iš dešimties ar
tistų penki studentai. Ateityje 
Chicagoje pramatoma pastatyti 
philadelphiečio K. Ostrausko ir 
newyorkiečio A. Landsbergio

lieka daug laisvės: donatoriai, , 
prisidedą lėšomis 100.00 ar dau
giau dolerių sumoje, nurodo jų 
taip įsteigtos paskolos vardą; 
jie gali nurodyti kokios srities 
studentui ji skirtina; gali, jeigu 
ypatingai to pageidautų, net 
nurodyti kitas kandidatų-asme
nines livalifikacijas, kaip pvz. 
gimimo vietą, religiją ar pan. 
Šalpos Fondas, gaudamas tokias 
aukas, įsipareigoja pildyti sąly
gas, net leisdamas donatoriui 
pačiam daryti atranką iš kva
lifikuotų kandidatų. Atsižvek 
giant į šiuos rezervus, atrodo, 
jokia šalpos organizacija ar in
dividas negalėtų būti priešingas 
Šaipąs Fondo talkai.

šalia koordinacinio darbo šal
pos Fondas taip pat stengiasi 
užpildyti esamas spragas, pats 
rinkdamas aukas- ir stengdama
sis prieiti prie asmenų ir orga
nizacijų, kurios dėl vienos ar 
kitos priežasties savo iniciaty
va prie šio darbo dar neprisidė
jo. Individams prisidėti prie 
svarbaus darbo nėra sunku per 
Lietuvių, Studentų šalpos Fon
do Rėmėjų Ratelius. Ratelio na
riai moka vos 1.00 dolerį meti
nio mokesčio ratelio sekretoriui, 
kuris palaiko ryšį tiesiog su 
Šalpos Fondo valdyba. Šis meto
das, mūsų visuomenei prita- 

1 riant, jau pats galėtų išspręsti 
1 visą mūsų studentijos rėmimo 
1 klausimą, jeigu į darbą įsijung

tų pakankamai ratelių organi
zatorių. Juk vos du šimtai or
ganizatorių savo palyginti ne
sunkiomis pastangomis pajėgtų 
sudaryti realų pagrindą ma
žiausiai 4 1 lietuviams studen
tams! Plačioje lietuvių gyvena
moje Amerikoje tikrai nėra sun
ku tai įvykdyti. O kur dar vi
sos kitos lietuvių organizacijos, 
kurių pagalba šalpos Fondas 
taip lengvai galėtų aprūpinti 
visus mūšų paramos reikalingus 
studentus ?

Aš nuoširdžiai tikiu, kad šie 
mano keli paaiškinamieji žo
džiai tikrai atkreips daugelio 
lietuvių dėmesį ir paskatins juos 
įsijungti šalpos Fondo veiklon.

Studentų šalpos Fondo adre
sas: Lithuanian Studens Wel- 
fare Fund, c/o Mrs. O. Talalas, 
Treasurer, 7137 So. Ashland 
Avė., Chicago 36, III.

.i

Jaunuomenės mokslinimas ' 
•yra vienas svarbiausių išeivių 
uždavinių. Ji, reikia tikėtis, 
efektingiausiai paisitarnaus ne 
tik mūsų tautos išeivijoje pa
dėties užtikrinimui ir savos kul
tūros išlaikymui, bet tiesiogiai 
prisidės prie Nepriklausomos 
Lietuvos politinio ir ekonominio 
atstatymo, šių vilčių akivaizdo
je mūsų prieauglio , mokslinimas 
tampa kiekvienos šeimos, visos 
išeivių bendruomenės šventa pa
reiga.

Nors studentų šelpimu ir 
anksčiau buvo rūpinamasi, ank
styvesnės pastangos buvo 'ribo
tos kurios specifinės grupės ar 
vietovės interesų. Toks kelias, 
nors be abejonės naudingas, sa
vo mastu negalėjo suteikti stu
dentui finansinės paramos ga
rantijos; daugeliui šie galimu
mai, nežiūrint neabejotinų jau
nuolių gabumų ir piniginės pa
ramos reikalo, buvo neprieina
mi ar net nežinomi. Tautiniu 
požiūriu siauro mąsto rėmimas 
negali nei rūpintis prieauglio 
tautiniu brandinimu, nei kreip
ti jaunimo lietuvių tautai nau
dinga linkme (pvz. lituanisti
kos, Lietuvos istorijos, žemės 
ūkio ir miškininkystės, jūrinin
kystės ir pan. studijom, reikš- 
Jningom ijšeiivių kultūrinliu ar 
krašto atstatymo atžvilgiais). 
Siekiant našaus ir tautai nau
dingo studentijos rėmimo, šio 
darbo koordinacija būtina. Iš
vardintiems tikslams siekti gi
mė Lietuvių Studentų šalpos 
Fondas.

šalpos Fondo pagrindą suda
ro: lietuvių tautos sąmoningas 
noras skatinti ir padėti jauni
mui siekti augštojo mokslo, 
bendradarbiavimas su studentų 
atstovybe ir nesrovingumas — 
t. y. tarnavimas lietuvių tautos 
visumos, o ne kurios grupės in
teresams. šalpos Fondas, išski
riąs vieną paminėtų trijų ele
mentų, nustoja savo esmės; to
lygiai, jeigu kuri nors lietuvių 
grupė ryžtųsi pasisakyti prieš 
'šitokio pobūdžio darbą, ji te- 
pasisakytų prieš lietuvių tautos 
solidarumą ir visuotinės svar
bos reikalą.

Šalpos Fondas savo sąranga 
nėra organizacija, pasiryžusi 
konkuruoti su jau esamomais 
siauresnio mąsto vienetais. 
Anaiptol, pagrindinis tikslas yra 
jau pradėtą darbą išplėsti ir 
bendromis jėgomis surinktas lė
šas padėti teisingai paskirti 
tiems studentams, kurie labiau
siai jų reikalingi, darant atran
ką visos Amerikos mastu. Net 
ir šios pagalbos rėmuose priva
čiai ar organizacijų iniciatyvai

VYT. KAVOLIS

Liet. Studentų

se visuomet palikti pirmose, 
dirbančių .ir kovojančių lietuvių 
eilėse. -

A. Gudaitis, L. 
Satkevičius, G.

Nio impulso iki Šekspyro

■

•>.! •: //

S. Lozoraitis.”
”Mes - tikime, kad akademiš

kas jaunimas savo dabartinio 
meto pareigas gerai žino ir savo 
darbais nemaža padės ir Lietu
vą laisvinti ir lietuvybę išlaiky
ti

Visuomenė — vienintelė tik-Į liausiuose žmogaus pojūčiuose, 
rovė, kuri žmogui egzistuoja.

Tradicijos ir papročiai, pa
žiūros ir elgesio normos, visuo
menėje įsivyravusios, apspren
džia, kas turi teisę gimti ir kas 
gims. Jos duoda sąlygas žmogui 
gimti, ir jos apsupa jį nuo pir
mųjų dienų ligi paskutiniųjų, 
ir dar už jų..

žmogus nėra gimęs žmogumi. 
Naujagimis savy neturi nieko 
būdinga, kas žmogų' išskiria iš 
kitos augštesniosios gyvūnijos: 
jis neturi kalbos, kultūros, va
lios, minties, Dievo nei Šekspy
ro. Jis tėra klykiantis palaidų 
impulsų rinkinys. Jo aplinka, 
per pirmuosius vienerius metus 
2,000 sykių pakeitusi vystyklus 
ir 1,500 kartų pamaitinusi (te- 
nepaveikia šios niūrios McClel- 
lando statistikos rezoliucijų dė
ka sparčiai gausėjančio trem
ties lietuvių prieauglio!), suor
ganizuoja šiuos palaidus impul
sus ir patį naujagimį tiek per- , 
keičia, kiek tik žmogus gali bū
ti perkeistas: iš biologinio pa
verčia jį kultūriniu ir socialiniu 
tvariniu, žmogus nėra paveldė
jęs žmogiškumo, o tik šį suge
bėjimą būti perkeistas ir pa
verstas žmogumi.

Tik kultūra, veikianti per jo 
tėvų bendruomenę, biologinį 
naujagimį paverčia kultūriniu 
žmogumi. Už savo žmogiškumą 
ir visa, ką jis slepia savyje, 
žmogus dėkingas tai kultūrai, 
kuri jį užaugino, ir niekam ki
tam.

žmogiškumas yra išimtinė 
žmogaus aplinkos, veikiančias 
jo biologinį paveldėjimą, funk
cija.

Nuogą ir įgąsdintą naujagi
mį paima kultūra j savo ran
kas. Jo palaidus impulsas iš
naudoja ji kaip energiją išmo
kimui viso, kas žmogiška, žmo
gus lieka amžinai apspręstas tos 
kultūros, kuri-jį pavertė žmogu
mi. Jo asmenybės pagrindai lie
ka suformuoti jo tėvų kultūros: 
savo tautos kultūros. Asmens 
žmogiškumas sykiu ir neatski
riamai yra ir jo tautiškumas. 
Tautiškumas paremia žmogišku
mą, ir šisai duoda galios .tau
tiškumui: jie abu drauge pra
siskleidžia, sužydi, užmezga vai
sių, ir abu drauge leidžiasi ir 
žūva. Tautiškumas, glūdįs gi-

miršta tik drauge su žmogiška 
mirtimi: kūno ląstelių pairimu 
arba degeneracija.

Tuo būdu: jei visuomenė yra 
vienintelė žmogui egzistuojanti 
tiesa, tai toji visuomenė, ku
rioje žmogus gimė ir užaugo, 
yra tos tiesos pagrindinis, le
miamasis principas. Jei tikra tik 
tai, ką pripažįsta toji visuome
nė, kurioje. žmogus egzistuoja,1 
tai gera ir gražu yra tik tai 
ką jam pripažino toji bertdruo- 
menė, kurioje jis užaugo ir ta
po žmogumi.

Bendruomeniškai žmogus ga
li reikštis įvairiose bendruome
nėse. Bet jo jausmai, jo asme
nybės sudėtinių dalių šaknys, 
jo žmogiškosios individualybės 
pagrindai yra palikę jo gimto- 
joje-kultūrinėje dirvoje, žmo
gui todėl mieli savi žmonės, sa
vi papročiai, vertybės, savo kal
ba ir net savi veidai, kad juose 
jis randa atsispindintį patį sa
ve. Kam asmuo beatiduotų savo 
ranką ir galvą, jo gelmėse ir jo 
širdy visada paliks jo tauta ir 
žėrės savos kultūros vertybės 
kiekvienam, ■ kuris pasistengs 
giliau pažvelgti.

Turtingas ir didis to gyveni
mas, kuris savy sugeba išskleis
ti savo asmens pagrindus. Save 
atskleisti žmogus gali tačiau tik 
toje dvasioje, kuri glūdi jo pa
matuose: žmogus negali egzis- 

savy tarp 
nesa-

tuoti, pasidalinęs 
dviejų kultūrų, savos ir 
vos. Savęs išskleidimas — tapi
mas tuo, kuo jis gali būti — 
Yra žmogaus gyvenimo tikslas. 
O būdas, kuris jį įgalina būti 
savimi, yra savoji tautą ir savo 
kultūra.

Visuomeniškumas yra supra
timas, kad asmens pradžia ir jo 
ateitis yra savoj kultūroj, ir 
kad sąlygas savęs išreiškimui 
jis gali sukurti tik savo paties 
sąmoningomis pastangomis. sa
voj bendruomenėj. Visuomeniš
kumas yra kūrimas savoje bend
ruomenėje tokių sąlygų — so
cialinių, kultūrinių, ekonominių, 
politinių — kurios įgalintų lais
vę savo paties ir panašių asme
nybių .prasiskleidimą ir išsivys
tymą. .

žmogus priklauso nuo visuo
menės kiekviename žingsnyje. 
Bet nuo jo paties —.ir tik nuo

jo — priklauso tą visuomenę 
padaryti tokią, kokiai priklau
syti būtų garbė ir gerar žmo
gaus prievolė yra atiduoti visa, 
ką jis gali, visuomenei, nes tik 
tuo keliu jis .gali pagelbėti sau 
ir savo palikuonims. Visos ben
druomenės .laisvas vystymasis 
yra sąlyga individo laisvam vys
tymuisi. O tam prasmingam 
mūsų tikslui atsiekti dar reikia 
.pasidarbuoti..

Studehtus 

•sveikina

Federacijos valdyba.' Jos pirmi- veikalus, 
ninku išrinktas K. Kudžma, vi
cepirmininkais Helmo Raag (es
tas) ir Janis Celinskis (latvis); 
gen. sekretorium Mirta Volrats 
(latvė), iždininkė Mary Ubaki- 
vi .(estė); valdybos narys R. 
Ošlapas (liet.). Į kontrolės ko
misiją įeina: pirm. Roode Koiv 
(estas), B. Maikovskis (latvis) ,■ 
ir Vyt. Banelis (liet.).

• Sambūrio "šviesa” New 
Yorko skyrius paskyrė studen
tų šalpai per Liet. Stud. S-gos 
CV 100 dol. auką. Skyrius tikisi 
ir ateityje galėsiąs studentų 
šalpos veiklą paremti. Skyriui 
pirmininkauja Jurgis Valaitis, 
valdybos nariais yra O. Daunys, 
N. Mačiūnaitė, 
Tpmkutė, M.- 
Zauniūtė.

• Urbanos
Draugija gruodžio 6 d. rengia 
universitete lietuvių naktį. Ji

Vyt.. Germanui, pirmininka
vusiam Chicagos suvažiavimui, 
Vliko pirmininkas, Lietuvos dip
lomatijos , šefas ir Liet. Rezis
tencinė Santarvė prisiuntė pa
dėkas už sveikinimus, jiems su
važiavimo pasiųstus. Išreiškę 
padėkas, min, St. Lozoraitis, 
prel. M'. Krupavičius ir dr. S. 
Kuzminskas toliau rašo:

"Nuo pat mūsų krašto oku
pacijos . pradžios lietuviškajai 
studentijai teko pakelti nepa
prastai įsunki našta. Ji turėjo 
ne tiktai tęsti mokslus nepalan
kiomis sąlygomis, bet ir stoti 
aktyvion kovon už lietdvių tau
tos teises. Atlikdama šį užda
vinį su švielsiu idealizmu ir jau
natviška'drąsa, ji pasirodė esan
ti verta gražiausių mūsų pra- 
eitiės tradicijų.

Diplomatinės Tarnybos vardu
ir savo paties, aš karštai linkiu 
Lietųvįų Studentų Sąjungai 
Jungtinėse Amerikos Valstybė-

• A. Banevičius, studijuojąs 
teisę Northeastern Univ. Bosto
ne, yra pirmojo rajono skautų 
vyčių vadas. Veda skautų vado
vų kursus, talkininkaujant D. 
Barmutei ir V. Karosaitei; sau
sio-vasario mėn. ,žada sušaukti 
rytinių pakraščių skautų vyčių 
sąskrydį. Bostone vadovauja 
"Senųjų Lapinų” vyčių būreliui.
domu, jog šis būrelis leidžia 

savo rotatorinį periodinį leidinį 
"Kimas”, jaunatviškos ir verž
lios dvasios laikraštį.

• T. Naginionis, Bostono stu
dentų skyriaus vicepirmininkas, 
yra Skautų' Sąjungos pirmojo 
rajono vadeiva.

• Naujų Metų sutikimo balių 
Chicagoje studentijai ir plačia
jai visuomenei rengia Akademi
nis Skautų Sąjūdis.-Balius įvyks 
puošnioje "Marine Ballroom” 
salėje. Baliaus pelnas skiriamas 
Dr. Vydūno stud. šalpog fonduL

• Gražina čaplikaitė, Stud. 
Skaučių Draugovių Sambūrio 
pirmininkė, studijuoja sociali
nius mokslus Chicagos Univer
sitete, Graduate School,.ruošda
masi magistro laipsniui.

• A. A. prof. dr. J. Zubkaus 
laidotuvėse Chicagoje' dalyvavo 
specialiai iš Illinois Universite
to Urbanoje atvykusi 12 stu
dentų grupė. Velionies sūnus 
Sigitas Zubkus studijuoja archi
tektūrą Illinois Universitete Ur
banoje ir stipriai reiškiasi spor
to ir skautiškame gyvenime.

i • Eugenijus Vilkas, buv. 
Korp! "Vytis” pirm, ir dabar
tinis Akademinio Skautų Sąjū-

• džio vicepirmininkas, studijavęs
■ inžineriją Darmstadt’o Augšto- 

joje Technikos mokykloje, Vo-
• kietijoje, kaip inžinierius dirba
• vienoje įmonėje Chicagoje ir
■ vakarais studijuoja mechaniką 

Illinois Technologijos Istitute,
i Graduate School, siekdamas ma

gistro laipsnio.
• Birutė Micutaitė ir Daina 

Variakojytė, Stud. Skaučių 
Draugovės narės Chicagoje, pa
keltos į filisteres ASS šventės 
proga, minint organizacijos 29 
m. jubiliejų. -Abi filisteres pra
eitą pavasarį įsigijo bakalauro 
laipsnius JAV augštosiose mo
kyklose. B. Micutaitė, kaip sti- 
pendijatė, šiuo metu siekia ma-

tremtyje atsidūrusiuose.
Jūsų

M. Krupavičius,' 
VILKo Pirmininkas”

”LRS-ė, kurios vienas vyriau 
šių uždavinių yra nuolat sekti 
Okupuotosios Lietuvos gyveni
mą, jame vykstančius, kitimus 
ir pagal juos ruoštis Lietuvos 
išlaisvinimui ir atstatymui, ma
no, kad dabartinis lietuviškas 
Akademinis Jaunimas užsieniuo
se yra vienas iš svarbiųjų busi
mųjų Lietuvos Nepriklausomy
bės praktiškųjų vykdytojų.

Pripažindama Akademiniam 
Jaunimui tą svarbų vaidmenį 
LRS-ė džiaugtųsi, jeigu Akade
minis Jaunimas stotų į glaudes
nę talką LRS-ė, jos dabartinius 
ir būsimus darbus vykdant.

šia proga Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės Vyr. Komiteto 
vardu jungiu nuoširdžiausius 
linkėjimus.

Dr. S. Kuzminskas, 
Pirmininkas”.

Studentų Skautų Korp! "Vytis” ■ ,
, junj. SIGITUI ZUBKUI, 

jo tėveliui
A. A. PROF. DR. JUOZUI ZUBKUI 

mirus, reiškiame brolišką užuojautą ir kartu liūdime. 
Korp! "Vytis” Valdyba ir Urbanos Skyrius

Mielam Kolegai
, SIGITUI Z U B KUI 

jo mylimam Tėveliui ' . . • .
PROF. DR. JUOZUI ZUBKUI

mirus,-nuoširdžiausią užuojautą reiškia
"Studentų žodžio" redakcija

(Perkelta

t

savo veikloje yra
i ’5-tą pusi.)
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— Ateina šventės, ir mes vi- • 
si, kaip pamišę, lakstysim po 1 
krautuves ir išpirksim per visus 
metus užsilikusius visokiausius 1 
niekniekius — parašė skaityto- ( 
jas iš Detroito, užsiminęs apie 
mūsų dvasinį menkėjimą ir men
kėjimą.

Taip, šventės čia pat. Koks 
giminaitis ar kaimynas, papro- . 
čių ir gerų norų vedinas, lėks į , 
sausakimšai prisigru dusias 
krautuves, jose pirks kokį niek
niekį, ir šventėms atėjus tau jį 
dovanos. Tu šypsosis, ir taip 
pat, kol dar nev.ėlu, lakstysi po 
krautuves, ir vėliau neši kokį 
niekniekį, kad ir jis šypsotųsi.

Visi, gražiais papročiais pa
remti niekniekių pirkinėjimai, 
iš mūsų kišenių ištraukia šim
tus. Tiesa, jais primenam drau
gui, kad dar nesam jo užmiršę, 
bet jie tikrai neatstoja nei mū
sų tuo metu rodomo entuziazmo, 
nei mūsų išleistų nelengvai už
dirbtų pinigų. Tie niekniekiai 
labai greit atsibosta, dažnai jie 
numetami į kurį rečiau užsu- 
komą kampą, kol galutinai su 
jais nepasisveikina šluota ...

Jei jau skaitoma, kad atėjus 
Kalėdų šventėms reikia atsi- 
mihti~geriausius savo draugus, 
atsiminkime juos ne niekniekiu 
pirkinėjimu, bet dvasiniu tur
tu. štai žiūrėkim, knygų lenty
nos prikrautos lietuviškų kny
gų, o jų pirkimas savaitė iš 
savaitės mažėja. — Lietuviai 
pradėjo skaityti ne knygas, bet 
tik pinigus ... — andai barėsi 
susirinkime. Tiesa, pinigų, ypač 
savų skaitymas, nėra jokia nuo
dėmė. Taigi, gal šventėms atė
jus, lietuviška knyga galim pra
kalbinti visus savo draugus ir 
tuos, kurie neskaito, ir tuos, 
kurie skaito. Pabandykim šiais 
metais apseiti be tų niekniekių, 
bet daugiau bandykim prakal
bėti dvasiniu turtu. Protingieji 
tikrai neužsigaus, bet džiaug
sis, o jei silpnesnieji ir suabejos 
ar toks pasveikinimo būdas ge
ras — nuostolio tikrai jokio ne
bus.

Mūsų dailininkai skundžiasi, 
kad patys lietuviai labai mažai 
domisi jų darbais, štai ir Dirvos 
redakcijoje jau metai laiko gu
li keli dail. Adomo Varno pa- 

. veikslai. Palyginti, jie pigūs. 
Ateina vienas kitas, pavarto, 
pasižiūri, ir išeina. Išeina ir 
traukia į miesto centrą, kad 
rimtesnei progai atsiradus rei
kalinga dovana būtų ne mūsų 
garbingo dailininko paveikslas, 
bet kokia keistenybė, pašaipiai 
žiūrinti į lietuvio dvasinį su
menkėjimą. O reikėtų, kada vie
nas kitas jau turime iš ko pirk
ti, neužmiršti nei 
knygos, nei lietuvio dailininko 
kūrinio. Galim labai lengva są
žine užmiršti tuos niekniekius, 
kurie ir mums svetimi ir ku
riuos pirkdami jokio lietuviško 
reikalo neparemiame.

lietuviškos

(Tęsinys iš 47 Nr.)
Paskutinis motyvas galėjo 

pasirodyti svarus 1940 metais, 
nes mūsų vyriausybė nežinojo 
tai ką mes dabar visi žinome ir 
jau drąsiai galime tvirtinti, jog 
gerai padaryta, kad tas moty
vas nepervertintas. Užtenka 
prisiminti Lenkijos pavyzdį ir 
viskas aiškėja be komentarų. 
Geriausias sąjungininkas, nar
siai kariavęs, nesusitepęs jokio
mis kolaboracijomis su priešu, 
milžiniškas aukas sudėjęs karui 
laimėti — buvo išduotas; už 
lenkų tautos laisvę pirktas stra
teginis menkniekis ir siekta su
taupyti keli lašai savojo kraujo. 
Pagaliau pasirodė, kad ir to ne
gauta, o Lenkijos pardavimas 
padarytas tik dėl bailumo ir 
kvailumo.

Tautų narsumu ne gerėtasi, 
bet prekiauta, už didžiųjų inte
resus parduoti Varšuvos lenkai, 
Monte-Casino lenkai, Michailo- 
vičius. Karą laimėjusi Anderso 
armija vietoj laisvės, gavo emi
granto lazdą.

Tarptautinio motyvo niekin
gumą sustiprina dar kitas pa
vyzdys — Austrija. Ji su siela 
ir kūnu buvo įsijungusi į karą 
prieš aliantus, su partiniais 
ženkliukais žmonių Austrijoje 
buvo daugiau, negu Weurttem- 
berg’e, bet Austrija šiandien 
yra laimingesnėj padėty, negu 
Lenkija.

Tat lieka ”už karą”, bent 
no supratimu, vien laisvės 
nimo principas. Tačiau ir 
principas nėra absoliutinis, 
sąlyginis: reikia laisvę ginti ir 
aukotis, jeigu tai įmanoma, jei
gu yra nors šiokių tokių vilčių 
laimėti arba jei iš- to yra bent 
kokia nauda. Neprotinga laisvę 
padaryti stabu ir beprasmiškai 
jam aukoti žmonių gyvybes. 
Laisvė nėra pati sau viena, kaip 
dvasia, atsijusi nuo žmogaus, 
nuo tautos, bet yra tik kartu su 
tauta. Tauta kariauja už savo 
laisvę, už tą kurią turi, arba 
kurios siekia; o jeigu negalima 
laisvės nei pasiekti, nei apgin
ti, tai kam tos aukos? Tas lais
vės nevertas, kuris jos negina 
galėdamas, bet jeigu negali 
ginti, tada jis nepakaltinamas. 
Geriau laisvam mirti, negu ver
gauti — yra tik laisvės bran
gumo pavaizdavimas, o įvykdy- 

. ti šį principą gali tik paskiros 

. asmenybės, bet ne visa tauta.
Dar nebuvo pasaulyje it tikrai 
nebebus tokio atsitikimo, kada 
visa tauta, vergijos akivaizdoje, 

. savanoriškai nusižudytų. Gy vy- 
į bės instinktas taip stiprus, kad 
. žmogus laikosi įsikibęs j gyve- 
I nimą paskutinėmis jėgomis ir 

bjauriausioje vergijoje. Asmuo, 
kuriam tenka spręsti kitų žmo
nių gyvybės ar mirties klausi
mas, negali vadovautis kraštu
tiniais sentimentais, bet gyve
nimiška logika, artimo meile ir 
gyvenimišku atsakomybės jaus
mu žmonėms, kurių likimą jis 
turi savo rankose.

r--------------------------------- x

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur 

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So. Westem Ava. 
Chicago 36. Dl.

šešplaukio, Dr. Viliamo, K. čer- 
keliūno, R. Ošlapo ir R. Kežio, 
lapkričio 24 d. įvykusiame po
sėdyje įvertino gautus 7 raši
nius ir trims iš jų paskyrė pre
mijas: pirmoji vieta ($50) te
ko B. Mažėnui, gyv. Čikagoje; 
antroji ($30)— Vyt. Kavoliui, 
gyv. Cambridge, Mass.; trečio
ji ($20) — J. Bilėnui, gyv. 
Brooklyne.

• Philadelphia. Lapkričio 1 d. 
įvyko Philadelphijds lietuvių 
studentų skyriaus visuotinas 
susirinkimas. Dalyvavo beveik 
visi skyriaus nariai (20 studen
tų). Išrinkta nauja valdyba: A. 
Gečiauskas (pirm.), A. Alek
naitė (vicepirm. ir ižd.) ir S. 
Jurskytė (sekr.). Naująją revi
zijos komisiją sudaro B. čiko- 
tas, A. Klimas, O. šeštokaitė.

Valdyba numato šaukti susi
rinkimus maždaug kas 4 savai
tės, į kuriuos bus kviečiami su 
paskaitomis vietos intelektua
lai. Ketinama suruošti ir keli 
pasilinksminimai. Susirinkimo 
metu taip pat paaiškėjo, jog ti
kimasi gan gausiai dalyvauti 
studentų studijų dienose Cleve- 
lande. '

Karas tebeina, teisingiau, dar 
tik prasideda, nežinia kokia bus 
jo tolimesnė' eiga ir kas bus 
laimėtoju. Sovietų taktika su
prantama: stovėŲ nuošaliai nuo 
karo ir laukti kol Europa tar- 
pusaviam kare nusikamuos, o 
tuomet jau suduoti lemiamąjį 
smūgį. Tuo tarpu tik ruošiasi 
tam atvejui, gerina išeities po
zicijas. Dėl to okupacijos tiks
las, bent tuo tarpu, gali būti 
daugiau karinis, negu politinis. 
Nenorėdami blogai nuteikti ki
tas Europos valstybes nuo 
greitos sovietizacijos gal susi
laikys. žodžiu ir sutartimi Ne
priklausomybę garantuoja, su
sidaro įspūdis, kad tuo tarpu 
nori tik užtikrinti sau Pabaltįjį 
kariniu požiūriu. Ne sovietų pa
žadais ir jų patvarumu
tikima, bet, ; kad pažadai 
išplaukia iš gyvenamojo mo
mento aplinkybių 
mai 
bet 
dar 
tąsi 
didelių permainų nepadarys, 
svarbu išlaukti, taupyti jėgas, 
kol prasidės palankūs išsigelbė
jimui įvykiai. Tiesa, ultimatumo 
šiurkštumas ir okupacijos for
ma kelią didelį nerimą, bet nie
kad neįsivaizduota tokio bruta
lumo ir staigumo, kokiu po oku
pacijos tuojau pradėta naikinti 
Nepriklausoma Lietuva.

Tokių prileistinų vyriausybės 
svarstymų išvada būtų ši: nu
sprendę pasipriešinti sovietų 
okupacijai, mes iškart turim di
džiulius žmonių ir turto nuosto
lius ir iškart nustojam Nepri
klausomybės (pavyzdys — Len
kija), o prisiėmę okupaciją, mes 
tikimės šiokios tokios nepri
klausomybės, neturim, nuostolių 
(Čekija); turint vilčių, kad pa
sauliniai įvykiai ir laikas pa
dėtį pakeis, šis sprendimas, 'at
rodo, bus mažiausia blogybė.

Sprendimas "Už karą" yra 
desperatiškas šokimas į bedug
nę. Jeigu vyriausybė tuomet 
būtų turėjusi vaizdą, kokį, mes 

. dabar turim, gal būtų pasirin- 

. kusi geriau šokimą į bedugnę, 
j negu atviromis akimis eiti į 
. pragarą.

Baigiant tenka dar pasakyti 
keli žodžiai dėl suomių mito: 
suomiai gynėse, suomiai apsi
gynė, suomiai laimėjo ... Tai 
klaidingas įsitikinimas — suo
miai pralaimėjo sovietams ir 
pirmą ir antrą karą, nustojo 
teritorijos, turėjo pasirašyti 
tokias sutartis, kokias sovietai 
jiems diktavo.

Ir kodėl visad pavyzdžiu ima
ma Suomija, o niekad Lenkija? 
Lenkija nemažiau narsiai ka
riavo ir nemažiau verta pagar
bos, kaip Suomija. Vien dėl to, 
kad Suomija yra dar laisva _____  ______
valstybė, o' Lenkijos padėtis ly- neveikė, ar buvo priešų pusėje, 
gi okupacijai. Tai kolektyvo psi- Pavyzdžių visiems trims atve- 
chologinis bruožas: nusveria ne jams yra pakankamai.

AKADEMINIAME PASAULYJE
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

pasiekęs gražių rezultatu. Ne
seniai įvykusioje išvykoje į To
ronto klubo krepšininkai turėjo 
draugiškas rungtynes su Ame
rikos lietuvių krepšinio meiste
riu Toronto Vytimi ir, gražiai 
sužaidę, tepralošė jas tik vieno 
metimo skirtumu 58:56.

• Baltų Studentų bendrabu
tyje prie Godesbergo netoli 
Bonnos įgyvena lietuviai stu
dentai: Černius, Kempka, Ulec- 
kas, Gelžinis, Aukštinkalnis ir 
Gintautas.

• Studentų Gairės, Liet. Stud. 
S-gos biuletenis, pradėta leisti 
spaustuvėje (Dirvos). Biulete
nį šiuo metu redaguoja L. Gri
nius ir P. Joga. Sąjungos nariai 
biuletenį gauna nemokamai, ne- 
nariai gali jį už 1 dol. metams 
užsisakyti P. Jogos adresu (1615 
E.> 77 St., Cleveland 3, Ohio).

• Los Angeles skyriui šiuo 
metu priklauso jau 23 nariai. 
Buvo suruošę tradicinį lnitium 
Semestri (kur gi kiti skyriai?), 
o lapkričio 14 d. klausys prof. 
M. Biržiškos paskaitos. Gruo
džio 5 d. žada suorganizuoti eks
kursiją į garsiąją Mount Palo- 
mar observatorija.

• I. Namajuškaitė
Northvvestern univ. Chicagoje 
biologinės chemijos magistro 
laipsniu. Studijuodama buvo ir 
profesoriaus asistentė.

• A. Bendoriūtė, New Yorke, 
ištekėjo už J. Blekaičio.

• New Yorko studentų ateiti
ninkų naują valdybą sudaro A. 
Baužinskaitė (pijĮm.), A. Pu- 
pius, D. Stasiukynaitė, R. Krau- 
čeliūnaitė, D. Kraučeliūnaitė.

’ • D. Barmutė, studijuojanti
biznį Bostono uųįu., yra Biru
tės skaučių draugovės draugi
ninke.

• A. Teinys, ASS Bostono 
skyriaus pirmininkas, studijuo
ja techniką.

• A. Melnikas, Detroito stu
dentų skyriaus pirmininkas, yra 
baigęs meno akademiją Romoje, 
o šiais metais už savo darbą

"Cristo e morto’’ gavo pirmąją 
premiją Detroito Meno Institu
to religinio meno parodoje. Šiuo 
metu rengia dekoracijas Detroi
to skautų statomam "Vincui 
Kudirkai”. ,

• Centro Valdybos posėdis 
įvyko lapkričio 15 d. Bosto'ne. 
Buvo svarstyta visuotinio su
važiavimo, įvykstančio sausio 
2-3 dd. New Yorke, darbotvar
kė. Jame pramatoma surengti 
pavyzdinį skyriaus susirinkimą, 
kelių komisijų posėdžius (met
raščio ir šalpos), įvairius pra
nešimus beii pramogais. Baltų 
Stud. Federacijos pirm. K. 
Kudžma pranešė, kad Federaci
ja bandys savo veiklą praplėsti 
ir į skyrius. Svarstytas studen
tų pro memoria Amerikos lietu
vių kongresui.

• R. Norvaišaitė ir L. Nikols- 
kytė pakviestos į CV darbo se
kretoriatą Bostone.

• Akademinės prošvaiBtės. 
Tokiu vardu Drauge pasirodė 
studentų skyrius. Redaktoriumi 
pasirašo V. Kleiza, buv. stud. 
at-kų sekretorius, kuris jau ir 
anksčiau Drauge aprašinėdavo 
studentiškus įvykius ir 
žiavimus.

• J. Šmulkštys Illinois 
Urbanoje rašo magistro
niui gauti tezę apie Lietuvos 
aneksaciją 1940 m.

• L. Luinytė yra Pax Roma
ną universiteto skyriaus paskir
ta supažindinti naujai atvyku
sius į Illinois univ. studentus 
užsieniečius.

• Vyties korporacijos nauju 
pirmininku Urbanoje išrinktas 
A. Dundzila. Seniau buvo V. 
Lapatinskas. Narių skyrius tu
ri apie 20.

• LSS New Yorko Skyrius 
buvo paskelbęs LSS nariams

, konkursą tema "Kaip aš savo 
. profesijoje galiu geriausiai pri

sidėti prie Lietuvos atstatymo”. 
. Jury komisija, susidedanti iš A.

J. ŠARKUS - '

ginti/ nes (pridėjus dar laisvą Į 
priėjimą iš jūros) yra iš visų 
pusių priešo apsupta, vienu už- ‘ 
simojimu lengvai perskrenda- 
ma, visa iškart bombarduojama 
ir didžiaisiais, pabūklais apšau- Į 
doma.

3. Mobilizacija.' 
Priešas jau sustojęs prie sie
nos ir iš dalies jau viduje (įgu
los). Nespėjame sumobilizuoti 
ir nespėjame sutelkti kariuome
nės kautynių laukuose, arba tei
singiau, kautynių kryptyse, nes 
Visos teritorijos, su tiek kariuo
menės, negalime užimti. Atme- i 
tus ultimatumą ir paskelbus mo
bilizaciją, priešas tuojau pra
dės pulti žemėje ir ore, susisie
kimas iškart nutraukiamas, ma
žai kas iš atsarginių suspės at
vykti į mobilizacijos vietas. Dėl 
oro puolimų, jau mobilizavimo- 
si vietose bus nuostolių ir labai 
abejotina ar pavyks sudaryti 
kautynių vienetus ir išlaikyti 
žmones nuo panikos, nuo pakri
kimo. Jeigu pagaliau ir pavyktų 
suformuoti, kad ir nepilnus ba
talionus ir pulkus, tai jie galėtų 
veikti tik pavieniui, be bendros 
vadovybės arba pagal iš anks
to duotą nurodymą, arba pagal 
dalinių vadų atsakomybę ir su
pratimą.

4. Vadovavimas. 
Kautynės. Geležinkeliai 
suardyti, telefono-telegr. ryšiai 
nutraukti, susisiekimas sauske- 
liais ir oru apsunkintas; dau
guma miestų de&a, nes būdami 
be priešlėktuvinės apsaugos, 
priešo laisvai bombarduojami; 
daug civilinių žmonių užmuštų 
ir sužeistų; neturėdami kur 
slėptis nuo oro puolimų, minios 
panikoj bėga iš miesto. Nei vy
riausios valdžios kraštui,; nei 
kariuomenės vadovybės kariuo
menei joks bendras vadovavi
mas neįmanomas. Išvykę iš mo- 
bilizavimosi vietų pėsti kovos 
vienetai, pakeliui priešo šarvuo
čių apsupami ir naikinami arba 
imami' į belaisvę. Jokia mūsų 
krašto vietovė neteikia galimu
mo geresniam ir ilgesniam pasi
priešinimui. Joks organizuotas 
pasitraukimas į svetimą terito
riją neįmanomas. Tik pavieni

i asmenys ir kariuomenės, šaulių 
■ bei policijos dalinėliai, išnaudo-
• darni tamsą ir miškus, gali pa-
• siekti Vokietijos sieną.

5. Nuostoliai. Apie 
100000 kariuomenės, šaulių ir 
policijos būtų žuvę, sužeisti ir : 
paimti į nelaisvę. Apgriauti I 
miestai, galbūt daug.žuvusių ir ' 
sužeistų civiljų.

Ar viešoji opinija tuomet ne
kaltintų vyriausybės, kad pa
sekė Suomiją, o ne Čekiją. Suo
mijos siena su Rusija yra ištisa 
gamtinė tvirtovė, sudaryta iš 
miškų, ežerų ir uolų. Ežerų plo
tą su siauromis uolotomis tar- 
pežerėmis 10 žmonių gali sėk
mingiau ginti, negu atvirą tokį 
pat plotą 1000 žmonių; tokioje 
vietoje viena divizija gali at
stoti keliasdešimt divizijų, dėl 
to suomiai ir galėjo kurį laiką 
gintis. Tuo tarpu Čekoslovakija, 
būdama nepalyginamai stipres
nė už Suomiją, bet panašioje 
strateginėje padėtyje, kaip ir 
mes, nuo gynimosi, kaipo be
prasmiško,' atsisakė. Aš nesu 
sutikęs čekų, kad jie savo vy
riausybę už' tai kaltintų; prie
šingai, jie smerkė Lidicą, kaipo 
pačių užsitrauktą nelaimę, be
tikslį žmonių žudymą. Manau, 
kad beprasmiškų nuostolių, mo
tyvas nulėmė- ir mūsų vyriau
sybės sprendimą "prieš karą”.

Bė šių suminėtų svarbesnių 
motyvų, buvo dar. laiko i r 
įvykių motyvai. Rei
kia vėl grįžti į 1940 metus ir 
atsiminti, kad mes ką’ dabar 
žinom, tada nežinojom. Prisi
minkim tik mūsų pačių įvairius 
spėliojimus, prileidimus, viltis.

ma- 
gy- 
šis 
bet

Motyvai prieš karą:
Jėgų santykis, 

didesnių išvedžiojimų vi-
1, 

Be 
siems aišku, kad maža Lietuvos 
kariuomenė, menkai ginkluota, 
prieš gausias, gerai- ginkluotas 
ir šarvuotas sovietų divizijas, 
yra lygi beveik nuliui. Jokių pa- 
gelbininkų, jokių sąjungininkų 
nėra, atsistoję vieni prieš kitus 
absoliučiai neturime jokių ga
limybių laimėti.

2. Strateginė p a- 
d ė t į s. Sienos su Rusija ir 
eventualiai su Latvija yra atvi
ros, jokių gamtos kliūčių, terė- 
na lygi kaip stalas. Toms sie
noms ginti reikia mažiausia 100 
divizijų, bet ne kelių divizijų. 
Bet ir daug kariuomenės turint 
ši maža teritorija labai sunku

prileidi- 
įtikimi; nors ir suvaržytą, 
Nepriklausomybę, atrodo, 
turėsime. ‘Daugiausia vil- 
laiku: taip greitai sovietai

baigė

suva-

univ. 
laips-

logika, bet įspūdis; paisoma ne 
veiksmo, bet tik veiksmo pa-, 
sėkmių. Iš tikrųjų gi tas skir
tumas visai nepriklauso nuo tų 
tautų dorinių savybių, bet nuo 
didžiųjų jėgų strateginių iš
skaičiavimų. Suomiją iki šiolei 
apsaugojo ne jos narsumas, bet 
balansuojanti Skandinavija — 
tiltas į Leningradą ir Maskvą; 
ne sentimentai dėl jos didvy
riškumo, bet laiminga jėgų su
sidūrime neutrali zona. Nei mes, 
nei kita kuri mažoji valstybė, 
patekusi didžiųjų jėgų sukūriu, 
pati savo likimo negalėjom lem
ti. Tai buvo absoliučiai vistiek 
ar ji narsiai kariavo, ar nieko

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, to jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil- 

■ no ir nepakeisto amerikoniško.
Kainos nuo $07.50 ir augšėiau.
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
St., Cleveland 8, Ohio. Tek: L1 
1-6716.

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užsisakytinas visierps.
"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 angliškų skyrių, parašai po nuo
traukomis duodami ūbiems-kalbomis, todėl šis žurnalas 
prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams. ’ 
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, prisiunt'us savo adresą. Metinė prenu
merata 4.00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 9204 S.”Brdadway, Los Angeles 3, Calif. ’ .

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

Milionai žino Farm Bureau ap- 
draudų dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtų apdraudų už nedidelę 
kainų.

Perkant ar pratęsidnt bent ko
kių apdraudų Jūs visad pasitei- 
raukit

PAULINA MOZURA1TIS 
13706 Benwood Avė. 

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

Farm Bureau Mutual Insurance Co.
• Farm Burcau Mutual Flre Insurance Co 
• Farm Burcau Lile Insurance Co.

HOME OFF1CE: COLUMBUS. OHIO

ELEKTRINIAI DŽIOVINTUVAI
MAŽIAU KAINUOJA!

Viena iš didelių priežasčių, kodėl Elektrinius 
džiovintuvus greičiausiai pasirenka šeiminin
kės yra ta, kad perkant jie kainuoja mažiau 
negu kilos rūšys, Įskaitant ii- įjungimą.

Pridėkit dar, kad Elektrinius Džiovintuvus 
lengva ir ekonomiška naudoti, ir jūs galite
pamatyti, kodėl jie yra pasirenkami trijų prieš 
vieną šeimininkę visam krašte.

Paruošti išlaisvint jus nuo skalbimo .dienos 
vargų. Elektriniai džiovintuvai yra visiškai 
autoriiatiški ir be liepsnos. Naudodami tik 
109'.’ švarų patikimą karštį Elektriniai džio
vintuvai palieka drabužius minkštus, švelnius 
ir baltus.

Kodėl nesužinoti dar šiandien patogumus, 
modernaus, automatiško Elektrinio drabužių 
džiovintuvo. ". - . •

"TEN O’CLOCK TUNES” iii«
Momings at 10 — W1CA and WGAR —Monday Ihrough Friday
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PAREIŠKIMASSENIAU IR DABAR u^p/LINKĖSE
K. S. KARPIUS *

PIRMIEJI AUKOTOJAI

tu-

KARTOJAMAS DIRIGENTAS

EISENHOIVERIS 
NEPARODO AIŠKIOS 
POLITIKOS

norim 
lais- 

su-

siųsti:- Vytautui Ą. Braziuliui, 
1439 E. 63rd Street, Cleveland 
3, Ohio.' Telefonas EX 1-9785 
(skambinti po pietų 5-7 vai.).

korni tik 9,000,000 pačios tos 
salos gyventojų, bet visai Azi
jai. Prieš darant žygius, męs 
privalom apsispręsti kokios Azi
jos mes norim. Jeigu 
laisvos Azijos, privalo būti 
va Kinija — sako padėtį 
prantantieji.

Korespondentai iš. Washing- 
no rašo apie JAV ambasadoriaus 
Maskvoje pranešimus, kad ten 
Malenkovas nepajėgia įsigalėti, 
kad liaudyje eina bruzdėjimas, 
kad Beria šalininkai pasalomis 
juda, ir kad gali būti nušalintas 
ir kitas Rusijos triumvirato na
rys — Molotovas. Visa tai rodo 
Sovietų vidaus nepastovią pa
dėtį. Korespondentų teigimu, 
prezidentas Eisenhower galėtų 
daug laimėti prieš Sovietus kei
čiant dabartinę politiką j griež
tesnę ir pradėti vadovauti, kada 
Kremlius" užimtas rūpesčiais.

Mes ankščiau rašėme, kad Ei- 
senhoįver, po Stalino mirties, 
nedarė žygių savo įtakos sustip
rinimui, imantis griežtos, pla
ningos politikos. Tą Washingto- 
no korespondentai kartoja da
bar, matyt laukę ir nesulaukę 
ir Eisenhovverio nieko griežtes
nio ir tikresnio.

Niekad jokiam kitam prezi
dentui pastaraisiais laikais ne
buvo tokios progos. Pirmutinė 
proga buvo Stalinui mirus, nes 
anksčiau buvo aiškiai kalbama, 
kad jam mirus, komunizmas 
gali'būti sukrėstas iš pagrindų. 
Tas įvyko. Jau ir Berios nėra. 
Tačiau, nė vienos progos, sako 
korespondentai, Eisenhoweris 
neišnaudojo.

Valstybės sekretoriaus Dulles 
skelbtas planas drąsinti paverg
tas tautas sukilimams taip ir 
išnyko. Rusijoje įvykus didelėms 
permainoms, neišnaudotos pro
gos pasibaigė. Nežinant dar ar 
Malenkovas išsilaikys, tuoj sku
bėta jięškoti su juo paliaubų, 
siūlyta visokios derybds ir pą, 
simatymai. Tiesa, Einsenhowhi "fina, kad Eisenhoweris privalo 
ris susilaikė, tačiau skelbė, kad 
laukia iš Sovietų parodant "ge
rų porų”, ir Malenkovui reikėjo 
tik pirštu pamoti. Churchillis ir 
dabar veržiasi j Kremlių vykti, 
ir galbūt po pasimatymo su Ei- 
senhoweriu Benaudos saloje, 
vyks.

Pavergtų kraštų egzilinės vy
riausybės ragino Eisenhowerj 
reikalauti laisvų rinkimų jų ša
lyse. Bet jokio žygio tuo klau
simu nedaryta. Toks reikalavi
mas būtų nors nuotaiką paverg
tose tautose pakėlęs.

Perdaug bauginimų
Prezidento Eisenhowerio 

rimas platus patyrimas tarptau
tiniuose ir kariniuose klausi
muose jau galėjo kur nors pasi
reikšti. Tačiau dalykai slenka 
sena vaga ir Washingtone nie
ko naujo nedaroma. Gi tie, ku
riems rūpi sulaikyti galimą 
Amerikos ryžtingumą ir veiks
mus, šitaip skubinasi bauginti:

"Trumanas turėjo atvirus ke
lius, kurie Eisenhovveriui jau 
uždaryti. Trumanas galėjo So
vietams pagrasyti atominiu ka
ru, kas būtų Sovietus privertę 
sušvelnėti, arba privesti prie 
atominio nusiginklavimo bei 
atominės kontrolės įvedimo. Ei- 
senhoweris to daryti jau nega
li, nes Amerikos grasinimai ato
miniu karu gali atsišauktį iš So
vietų tuo pačiu”.

Davę sovietams atomines pa
slaptis, tiesioginiai ir vogtais 
keliais, atsipeikėję Stalino mir
ties sukrėtimu, ir padrąsinti 
Malenkovo paskelbtais Sovietų 
vandenylio bombos bandymais, 
Sovietų draugai Amerikoje sku
binasi surišti Amerikai rankas, 
kad tik nesiimtų jokio žygio 
prieš Kremlių. Tat ir tupinėjam 
prieš Malenkovą, laukdami 
"gerų norų”. ..

Nesigilindamas į visas prie
žastis, dėl kurių pajieškomas 
autorius, sukūręs "Bandymai 
Brooklyno mokykloje’’ ir kitus 
straipšnius ir po jais pasirašęs 
kaip "Vienas iš tėvų”, besitei
raujantiems pareiškiu, 'kad tie • 
straipsniai tikrai ne mano ra
šyti, redaguoti, ir patikinu, kad 
nė faktų tam reikalui niekam 
nesu suteikęs. ■

čia mums, mokytojams, lieka 
vis neaišku, kas pagaliau tiek 
vienus, tiek kitus aprašo, žino 
mokyklų veiklą, jų praeitį ir net 
kaikuriuos biografinius asmenų 
bruožus.

Man būtų įdomu žinoti, ar 
tuos straipsnius rašantysis yra 
mūsų tarpe, ar įsijungęs j mo
kyklų išlaikymą ir numatęs to 
darbo nemesti; ar tik laikinai 
prišokęs arčiau lituanistinio są
jūdžio ir, atitinkamai padiriga- 
vęs, vėl atsitolins nuo tų reika
lų, kuriuos ėmėsi savaip nagri
nėti.

Taipgi nežinia, ar rašantysis 
buvo bandęs savo straipsniuos 
keliamus klausimėlius bei fak
tus pakankamai išspręsti čia, 
vietoje, ar buvo suėjęs j kon
taktą su komitetais ir mokyklų 
(šeštadieninės ir .kalsdieninės) 
vadovais bei mokytojų tarybo
mis.

Linkėtina, kad suminėtais 
klausimais prabilantysis ir mus, 
mokytojus, išvardindamas, ne
vengtų pasisakyti bei pasirašy
ti, kas jis yra. Tada būtų gali
ma su autorium ir čia, vietoje, 
ir spaudoje pasikalbėti.

B. Kulys
1953. XI. 18.

jo

Kam turi būti dėkingas?
Klastingi patarėjai, kurie 

Ąįpėjasį aplink Ęisenhowerį tik- 
r—j -ne-_ _________ • >_

su-

DIRVA

cle-

sce- 
trio

MALONUS LIETUVI!
Pirmą'kartą Lietuvių Sąjun

gos JAV nariai susirenka į Cle- 
velandą pasvarstyti savo tauti
nių ir visuomeninių problemų. 
Jaunatviškas užsidegimas nu
gali didelius kelio atstumus ir 
nepagaili kelionpinigių. Tačiau 
to dar negana. Suvažiavimui rei
kalinga patalpos, susidaro visa 
eilė įvairių organizacinių išlai
dų. Rengėjai būdami .nepajėgūs 
padengti visas išlaidas kreipia
si į Jus prašydami nors kuklia 
auka paremti lietuviškos stu
dentijos žygius ir siekimus ga
limai geriau pasirengti ateities 
darbui.

Aukas prašome siųsti vietos 
skyriaus pirmininko adresu: 
Pranas Joga, 1615 E. 77th St. 
Cleveland 3, Ohio.

Suvažiavimo Rengėjai

CLEVELANDO STUDENTAMS
Kiekvienas vietos skyriaus 

narys yra įpareigojamas daly
vauti studijų dienose. Tebūnie 
mūsų šimtaprocentinis pasiro
dymas, kad mes domimės mūsų 
pačių gyvenimą liečiančiais klau
simais. . • '

Lietuvių Studentų Sąjungos 
veiklai paremti gautos pirmo
sios aukos:

"Ateities” Klubas ....... $20.00
Neolitua'nai .....................10.00

. P. Milašius ................... 5.00
Aukotojams reiškiame nuo

širdžiausią padėką. Tikimės, kad 
ir daugiau organizacijų bei pa
vienių asmenų paseks šiuo gra
žiu pavyzdžiu.

surašinėjimas duota patikrinti 
vyriausiam būrelio nariui p.’ K. 
Žukui.

į Nuo rugsėjo mėn. 143 būre
lis pradėjo antruosius šelpimo 
metus. 19 narių liko tie patys. 
Išstojus p. St. žydavieienei/jos 
vietą maloniai sutiko užimti ■ 
Felicija Jasiniavičienė. Taigi da_( 

’bartiniai pastovūs nariai yra 
šie:

N. Gargasienė, B. Pračkienė, 
V. Striugienė, R. čiapulienė, R. 
čiuberkienė, I. Dabkienė, A. 
Sandargienė, J. Dabulevičienė, 
A. Juodienė, J. Garla, P. Stra
vinskas, E. Kersnauskas, J. 
Dunduras, L. Banevičius, V. Ja- 
nuškis, J. Januškienė, K. Žu
kas, B. žukienė, F.' Jasiniavičie
nė, B. Daukantienė.

Būreliui vadovauja B. Dau
kantienė (telef. IIE 2-1137).

Kokios Azijos nori?
Visokiausios pastangos 

baigti Korėjos karą, duodant 
sovietams vėl sustiprėti viduje, 
Kinijos komunistams ir šiaurės 
Korėjos raudoniesiems atsi
kvėpti ir stiprintis tolimesniems 
veiksmams. Dabar, Sovietams 
spaudžiant priimti komunistinę 
Kiniją į UN, atsakoma, jeigu 
Sovietai ir Kinija parodytų su
kalbamumo žymių, tas būtų ga
lima padaryti, baigiant Formo- 
zos ir kinų nacionalistų klausi
mą Kinijos komunistų naudai.

Washingtonas neturi jokios 
rimtos politikos Azijos atžvil
giu. Daug kas susirūpinę, 
neturima 'bendro plano, o 
kiant tik apsiginant, kada 
munistai rodo agresyvumą, 
ko neatsiekiama.

Sakoma, vienas augštas Ame
rikos valdininkas Formozoje 
pasakė: "Mes amerikiečiai pri
valom apsispręst), kokios Azi
jos mes norim— ar draugingos 
vakarams, ar komunistų kont
roliuojamos. Kas atsitiks For
mozoje arba pačioje Kinijoje, 
tas nusvers Azijos ateitį. Be 
laisvos Kinijos viBa Azija bus 
mums dingusi”. *

Washingtone kalbama, kad, 
aišku, to siekiant reikia galvoti 
apie nacionalistų sugrįžimą į Ki
nijos žemyną. .Tai programa, 
kuri turi apimti JAV karinę pa
galbą, ekonominę paramą. Dabar 
atliekami tam tikri žygiai For
mozoje, sako,, .neturi būti tai-

dėta

kad 
vei- 
ko- 
nie-

būti dėkingas "nepartiniams de
mokratams", kurie jį išrinko. 
Jis neprivaląs aiškią respubli
konų partijos programą vykdy
ti, kad tie jo rinkėjai nebūtų 
sukiršinti. Reikia skaitytis su 
demokratais, kas ir daroma, lai
kant valdiškose vietose daugy
bę tų pačių tranų, kurie yra 
gudrūs kaip vilkai.

Buvęs Roosevelto ir Trumano 
administracijoj įvairiose parei
gose, vėliau Slaptos Tarnybos 
direktorius Walter Bedell Smith, 
buvo paskirtas vienu iš sekre
torių Valstybės Departamente 
prie Dulles, kuriam Dulles pa
vedė tą departamentą. Bet dau
gybė senų Achesono skirtų už
sienyje diplomatų ir atstovybių 
tarnautojų laikosi, savo vietose, 
ir jie ten saugiai jausdamiesi, 
varo kenksmingą darbą ne tik 
respublikonų partijai, bet ir 
valstybei.

Washingtone dalykus žinan
tieji šitaip nusako: "Eisenho- 
weris buvo išrinktas padaugė
jusių balsuotojų skaičiaus, ku
rie ankstyvesniais rinkimais, 
nemėgdami respublikonų kandi
dato Dewey, nėjo už jį balsuoti, 
ir nenorėjo balsuoti už Roose- 
veltą, vėliau už Trumaną”.

Kai senatorius Taft buvo gy
vas, sako korespondentai, Ei- 
senhotveriui geriau sekėsi. Tai 
buvo keistas supuolimas, kad 
tuo žmogum, kurį Eisenhoįveris 
nuo prezidentystės nustūmė, vė
liau juo rėmėsi.

Eisenhotveris lapkričio pra
džioje keistai pasjelgė su savo 
partija, 
balsuoti 
didatus 
torius.

Kada
tas Sovietų šnipo White skan
dalas Eisenhoweris vėl pasisku
bino užtarti Trumaflą, kuris tą 
White kėlė j augštas vietas, 
nors buvo įspėtas 4apie jo išda
vikišką veiklą.

Eina gandai, kad pramoninin
kas Wilsonas,'Eisenhowerio pa
rinktas krašto apsaugos sekre-

kada atsisakė skatinti 
už respublikonus kan- 

į kongresą ir guberna-

buvo iškelta panaujin-

torius, gali atsistatydinti. Jo 
vieton, sakoma, būtų pakviestas 
generolas Lucius D. Clay. Jis 
dabar yra laisvas, turi tarnybą 
privatinėje pramonėje ir yra 
vienas iš artimiausių Eisenho- 
werio neoficialių patarėjų,

Labiausia Eisenhoweriui rei
kalingi geri patarėjai, ne kenks
mingi klaidintojai, 
kad jis mokėtų 
nuo grudų.

Šiaip, tai 1956 
eis iš prezidento
daugiau nepalikęs, kaip tik savo 
portretą Baltuose Rūmuose.

Ir reikia, 
atskirti pelus

DIRVOS VAKARAS*
įvykęs lapkričio mėn. 15 d. pra
ėjo gražiu ■ pasisekimu. Progra
mos vedėju Dirvos redaktorius 
B. Gaidžiūnas pristatė dramos 
aktorių Vitalį Žukauską. Ir rei
kia pripažinti, kad tokioms pa
reigoms jis turi didelių gabumų. 
Jis greit svečius palenkė dėme
siui, nevargino banaliu juoku, 
davė vykusių ir prasmingų vaiz
delių.

Korlcertinę vakaro dalį atliko 
solistė N. Aukštuolienė ir stu
denčių trio: R. Malcanaitė, N. 
Bąrtuškaitė ir 1. Žilinskaitė. 
Akompanavo R. Brazaitienė. 
Ypač buvo miela matyti naują 
dainos junginį1-— studenčių trio. 
Reikia manyti, kad studentės, 
turinčios gražius balsus, ir to
liau vogdamos laiką iš brangaus 
laisvalaikio dainuos ne tik 
velandiečiams.

Visi programos dalyviai, į 
na iššaukiant ir studenčių
vadovą Alg. Bielski], gavo gėlių

- ir dovanų.
Prie Dirvos vakaro pasiseki-

1 mo labai daug prisidėjo gausūs 
svečiai — seni ir jauni Dirvos

' bičiuliai. Visiems ačiū. Ypač ačiū 
tiems, kurie ne tik į vakarą

1 atėjo, bet rėmė darbu ir bufeto
1 gerybėmis. Didelė padėka pri

klauso rengimo komisijai ir 
gausioms talkininkėms-talkinin- 
kams: p.p. Abraitienei, Braziu- 
lienei, Bliumentalienei, Cicėnie- 
nei, Chmieliauskienei, Ųiuberkie- 
nei, Eidukevičienei, Gasparaitie- 
nei, Gaidžiūnienei, Kasakaitie- 
nei. Karpienei, Laikūnienei, Ma
cijauskienei, Mockuvienei, Oren- 
tienei, Pau-tenienei, Raulinaitie- 
nei, Salasevičienei, Sandargie- 
nei, Sukurevičiėnei, Sakalienei, 
Šulgienei ir Skrebulytei; As
trauskui, Blinstrubui, Cicėnui, 
Dučmanui. Dabrilai, Karpiui, 
Mačiui, Orentui, Puskunigiui, 
Salasevičiui, Sagiui ir Urbšąi- 
čiui.

AR NĘ JUMS ŠIS

B u i c k
M e r c u r y
Studebaker

■ • _ ir
Chavrolet?
Pasirinkit, kuris Jums 

patinka iš šių puikių maši
nų gaudami jas labai leng
vom ir prieinamom išsimo- 
kėjimo sąlygom įvairiuose 
jų modeliuose.

Daug antros rankos ma
šinų.
Šaukite šių firmų atstovą:
Jonas Žemaitis,

517 E. 117 St., 
Telef. PO 1-5958

Emilio Skujenieko komedijos 
"Dirigentas” vaidinimas, pra-, 
ėjęs dideliu pasisekimu, prašant 
pakartojamas.

Šįkart vaidinimas įvyks sek- 
madienj, lapkričio 29 d. 6 vai. 
vakaro Emmanuel parapijos sa
lėje, 2928 Scranton Rd., Sey- 
mour Avė. kampas. Salė pasie
kiama važiuojant W. 25 gatve 
iki Seymour arba Scranton Rd. 
iki Seymour.

Įėjimas aukojant nemažiau 1 
dol., vaikams iki 16 m. — 50 et. 
Po vaidinimo pobūvio nebus.

Lietuviams, kaip ir premjero
je, specialiai paruoštos progra
mos su lietuvišku turinio atpa
sakojimu. Gaunamas prie įėji
mo.

SUSILAUKĖ SUNAUS
R. ir D. Degėsiai susilaukė 

antrojo sūnaus — Gintaro-Ed- 
vardo.

IDOMUS POBŪVIS LIETUVIŲ 
SALĖJE

. Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas kviečia visus narius ir 
nares atsilankyti gruodžio mėn. 
4 d. j Lietuvių salę. Bus rodo
ma filmą iš Kessleks degtinės 
kompanijos. Po filmos svečiai 
bus nemokamai vaišinami. Pra
džia 8 vai. kviečia klubo vedė
jas P. Šukys.

\

ŠALPOS BŪRELIO METINĖS
Clevelando 143 būrelis pradė

jo šelpimo darbą. 1952 m. rug
sėjo mėn. Visi .būrelio nariai per 
tuos metus yra įmokėję po .$20.

Kalėdų švenčių proga būrelis 
atskirai suaukojo mokiniui do
vanų 16 dol.

Visos sąskaitos, kvitai ir su-

PARDUODA VAIKŲ BALDUS 
lova, matracas, maudyklė, vai
ko vežiojimo įrengimai, sūpuok
lės ir daug kitų.

Kreiptis: 6101 Luther Avė.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
vienam, dviem ar trims asme
nims išnuomojami kambariai su 
baldais. Gali naudotis virtuvė.

8001 IVhitehorn Avė., 
SW 1-4920 

-14--------- • .............. -
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metais jis iš- 
pareigų nieko

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KCRĖJAI-SAVANORIAI

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nėra reikalo

Gyveną Clevelande arba jo 
priemiesčiuose, prašomi suteik
ti apie save šias žinias: vardą' 
ir pavardę, dabartinį adresą ir 
telefono numerį. Tokias žinias 
prašomi suteikti ir Klaipėdos 
laisvinimo žygio dalyviai. Žinios 
reikalingos atsisteigusiai Lietu
vos Kariuomenės Savanorių-Kū- 
rėjų Sąjungai, žinias prašoma

f

<

■
laukti nei metų, nei mėnerie 

pabaigos I

Gruodžio pradžioj nauja programa bus paruošta Cletelando mo
terų klubams ir organizacijoms. .Spalvuotos fotografijas su Miss 
Mary Donahue paaiškinimais, atpasakos Clevelando klubų 17 
moterų kelionę po Vid. ir Pietų Ameriką. Ta' kelionė lėktuvu,
Cleveland Press ruošta ir apmękėta, užtrūko 24 dienas. Buvo 

aplankyti 6 Pietų Amerikos kraštai ir Pperto Rico.
Miss Donahue išvyko kaipo Cleveland Coca-Cola Bothling Co. 
atstovė, kad vėliau savo Įspūdžius ir papasakotų clevelandiečiams
apie Pietų Amerikos kraštus. Suinteresuoti Miss-Dohahue'pro
grama prašome kreiptis Į The Cleveland Coca-Cola BottHng Co., 
3705 <Carnegie Avė., Cleveland 15, ar šaukite kompanijos Public 

Relations Depąrtmėnt EXpress 1-7665.
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Gasas pradeda džiovinti jūsų drabužius nuo pat jūsų džiovintuvo užvedimo, švarus 
karštas oras švelniai perpučia jūsų drabu žius ... jie išdžiūva labai gretai!

Ir viskas, kiek jums kainuoja džiovinti jūsų drabdžius šiuo greitu, patogiu būdu 
yra tik centas už vienų kartų! Palyginkit tai su kitais! Jūs atrasite, kad tai yra tik 
penkta dalis kitų naudojimo kainos — dažnai dar mažiau! Ir jūs sutaupote ne 
tik vienų kartų, — bet visuomet kai naudojai savo džiovintuvų! Po kelių metų nuo 
dabar — jūs vis dar taupysit.

TAIP PAT ŠUTAU PYKIT ĮRENGIMO 
IŠLAIDAS DARANT!

Visa pristatymo kaina, paprastas Įjun
gimas ir garantija GASO džiovintuvui 
yra žymiai mažiau, kaip 
Dažniausiai visa įrengimo 
Įskaitoma skelbiamoj gaso 
kainoj.

kitų rūšių, 
kaina yra 
džipVintuvo

. ir ŽIŪRĖKIT!
L ■' r *

Balti ir spalvuoti lieka kaip nauji!
Baltos medžiagos džiovintos jūsų GASO 
džiovintuve būna, taip pat sniego bal
tumo, kaip jos buvo prieš įdedant. Spal 
vos taip pat lieka šviesos ir ryškios.

į

šaukite GASO SKALBINIŲ 
DŽIOVINTUVĄ ir džiaukitės 

.ramybe
z 

nuo virvių “ tiesimo ...
nuo sunkių skalbinių krepšių kilnojamo... 
nuo drabužių kabinimo ir nuėmimo ... 
nuo virvėm apraizgyto rūsio ar kurio 

kahibario! * •.
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Panaikinkit .spėliojimus iš 
džiovintuvo pirkimo — 

Pamėginkit prieš perkant!■/ .'
Šaukite bet kurį iš šių svarbiausių GASO 
DŽIOVINTUVŲ įjungti jūsų namuose 
NEMOKAMAM IŠMĖGINIMUI:

’abc
Cnloric

“Roper

Apes . Beiidix Blackstone 
Hamilton Kenmore Norge 

Speed Queen Thor tVhirlpool

TjiE EAŠT OHIO
See EtheI Jackson on "JVomen’s ,Window”—Mondąy

G AS
ihrbuffh Friday, J: 00 TJ4.—WEWS, Channel S <r



ILLUMINATING CO.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYSPARDUODAMI NAMAI

Į GERESNĘ ATEITĮ
Taupymas yra užsitikrinimas geresnės ateities.

Už indėlius mokama

TALIS STUDIO
kiškai.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

PIGIAI PARDUODAMI NAMAI

SUOPIS FURNITURE

HEnderson 1-92926202 SUPERIOR AVĖ.

LEIMON’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

PARDUODAMAS PIANINAS

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

ON YOUR 
SAVINOS

LANKĖSI BALE 
PIRMININKAS

ATVYKSTA ST. 
GRABLIAUSKAS

STEPONO NASVYCIO 70 
METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Europinių žurnalų 1^ filmų 
žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

vyksta gruodžio mėn. 1 d. 7:30 
vai. vakaro' Lietuvių salėje.

Bus Centro Valdybos kandi
datų nominacijos, 'kuopos val
dybos rinkimai ir pranešimas iš 
Lietuvių Kongreso.

Visus prašome būtinai daly
vauti. Valdyba

Dabar ligonys priimami kas
dien, išskyrus šeštadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 11 vai. ir nuo 5 
vai. vakaro iki 8 vai. vakaro. 
Atskirais atvejais pagal susita
rimą telefonu SW 1-5555. Ka
bineto adresas: 1252 East 82 
Street.

STUDIJŲ DIENŲ 
IŠKILMINGAS UŽBAIGIMAS

moteriai. Galima virti ir skalbti. 
$7,00 savaitei.

683 Lakeview Rd.
(prie St. Clair Avė.) 

telef.: MU 1-7801

dabar jūsų kaimynistėj 
7^06 Superior Avė.

Tel. HE 2-0114

Du kambariai ir virtuvė. Lie
tuvių rajone.

JIE 1-2716

NAUJA ’VAIDYLOS 
VALDYBA

. ■ ■
SLA 14 KUOPOS 

, SUSIRINKIMAS

Čiurlionio ansamblis rengia 
savo garbės nario Stepono Nas- 
vyčio, 70 metų amžiaus sukak
ties minėjimą, kuris įvyks gruo
džio mėn. 5/d.

šiuo reikalu informacijas tei
kia ansamblio vicepirmininkas 
Jonas Citavičius, telef. SW 
1-8394).

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMC 
BEI DEKORAVIMO DARBAI 

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

Vokiškų radio Koerting apa
ratų atstovas St. Grabliauskas, 
iš Boston, Mass.,. į Clevelandą 
atvyksta šią savaitę.

Specialiai 
savaitgaliui

Daktaro J. Sukarevičiaus 
PAKEISTOS PRIĖMIMO 

VALANDOS

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

KOJINĖS. SUKNELĖS. MARŠKNIAI. BLIUZĖS.
MEGZTUKAI. APATINIAI

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

Susirinkimas įvyko lapkričio 
15 d. Dalyviai išklausę lai
kinosios valdybos pirmininko ir 
meno vadovo pranešimus, išrin
ko naują valdybą: Zenonas Duč- 
manas pirmininkas, Elvyra Apa- 
navičiūtė sekretorė, Aleksand
ras Paškonis administratorius, 
Romas Apanavičius iždininkas 
ir Joana Peterienė narė. J kon
troles komisiją išrinkta: Petras 
Balčiūnas, P. Venclauskas ir 
Emilis Skujeniekas.

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

WADE P ARK REALTY 
7032 Wade Park Avė.

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

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus metinis narių susirin
kimas šaukiamas gruodžio mėn. 
12 d. Lietuvių salėje. Bus ap
tariama skyriaus tolimesnė veik
la, padarytas metinis praneši
mas ir renkama nauja skyriaus 
valdyba. Po susirinkimo įvyks- 
bendros skyriaus narių vaišės. 
Visi nariai iš anksto kviečiami 
tą dieną susirinkimui rezervuo- 
tis. Susirinkimo pradžia 6 vai. 
30'min. vakaro.

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių; 
Ukilmių, vaikų ir kitos nuo- 
'raukos.

Tarp Superior ir St. Clair, ne
toli East 79 St. dviejų šeimų, 6 
kambarių kiekvienas. Garažas. 
Cemento įvažiavimas.

sutraukė per 200 clevelandiečių. 
Minėjimui vadovavo A. Jonaitis. 
Kalbėjo: Latvių atstovas, St. 
Barzdukas, K. Žukas, V. Nagius, 
J. Urbšaitis, J. Daugėla, A. 
Braziulis, V. Braziulis ir Tallt- 
Kelpša. Meninę dalį atliko Čiur
lionio ansamblio vyrų choras iš
pildęs karines dainas. Deklama
vo J. Stempužis ir B. Auginąs.

Mūrinis, dviejų šeimų ir me
dinis dviejų šeimų. Prie abejų 
namų yra garažai dviem maši
nom.

Prieinama kaina. Lietuvių ap
gyventam rajone.
P. J. Kerais — tel.: MA 1-1773

* Della E. Jakubs & IVilliam J. Jakubs ,
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal

BALF pirmininkas ktin. Kon
čius lankėsi Clevelande ir Lie
tuvių salėje padarė aktualiais 
klausimais pranešimą.

Pirmininko ■ nuomone pagal 
naują bilių į Ameriką dar ga
lės atvykti apie 3000 lietuvių. 
Kad jie atvyktų reikia gerai pa
dirbėti. Manoma, kad prieš Ka
lėdas jau bus išdirbtos afidavitų 
formos.- Taip pat paaiškės ir vi
sos kitos galimybės.

PELNYTAS PASISEKIMAS

Cleveland Folk Arts Associa- 
tion, kuri yra garsi tarptauti
niais liaudies meno festivaliais, 
lapkričio 15, Carter viešbutyje 
surengė Clevelando kultūrinin
kams ir tautybių atstovams iš
kilmingus pietus, kuriuose lie
tuvius atstovavo A. Damušis ir 
muz. A. Mikulskis su ponia.

Iškilmėse apie tautybių kul
tūrinį bendradarbiavimą kalbė
jo Cleveland Press vyr. redak
torius Louis Seltzer. Garbės 
svečių tarpe buvo Fenn ir Bald- 
win VVallace kolegijų preziden
tai, mokyklų vyr. inspektorius, 
viešųjų bibliotekų direktorius, 
Ymcos ir Ywcos bei Tarptauti
nio Instituto vedėjai. Apie 500 
tautybių atstovus, suplaukusius 
į iškilmes, netikėtai šiltu žodžiu 
pasveikino naujasis Clevelando 
miesto mayoras Anthony J. Ce- 
lebrezze.

Iškilmėms vadovavo žinomas 
tarptautinio kultūrinio bendra
darbiavimo šalininkas amerikie
tis žurnalistas Theodore Andri- 
ca.

Meninę programą atliko veng
rų kamerinis trio, slovakų solis
tė, škotas savo originalia triū- 
ba pagrojo liaudies melodijų. 
Čiurlionio ansamblis, vadovau
jamas muz. Mikulskio, padaina
vo keturias dainas su kanklių 
orkestru, kurios sukėlė didžiulį 
susidomėjimą mūsų liaudies me
nu ir Lietuva.

GERIAUSIA KALĖDINIŲ DOVANŲ KRAUTUVĖ 
Odiniai ir visi kitokie batai

Gražiausios gėlės įvai
riems reikalams. Saldainiai, 
papuošalai dovanoms. Lie
tuviškos kalėdinės atviru
tės.

Išparduodamos palmės 
po $5.00

Atidaryta nuo 10 ryto iki 
8 v. vak.

Duodame Eagle Stamps
6901 SUPERIOR AVĖ.

Telef.: HE 1-6339

Wilkeiis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

Lapkr. 28 d. (šeštadienį) 6 
vai. vakaro Cathedral Latin 
School auditorijoje, kuri dauge
liui. clevelandiečių lietuvių yra 
gerai žinoma, nes ten vyko bent 
pora minėjimų, įvyksta studijų 
dienų iškilmingas užbaigimas su 
įdomia menine programa. Įėji
mas visiems laisvas.

Salė pasiekiama E. 105 St. 
arba Euclid Avė. autobusais iš
lipant prie E. 105 arba E. 107 
St., sustojimų. Iš ten paeiti iki 
2056 E. 107 St. Vykstantiems 
savo mašinomis yra didelė aikš
tė mašinoms pastatyti.

Clevelandiečiai, parodykime 
svečiams, kad domimės studen
tijos reikalais ir gausiai atsi
lankykime į šią šventę.

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.

P. J. ŽIUIIYS IR PONIA
Padėkos šventės savaitgalyje 

aplankys Philadelphiają, New 
Yorką ir kt. vietas. Ponios Žiū- 
rienės sūnus iš Philadelphijos 
persikelia dirbti į Bostoną.

Lietuvių Bankoj taupymas yra saugus, kiekviena kny 
gutė Federąl Insuranee Cdrp. yra apdrausta $10.000.

75 c. Alus ir vynas išsineš
ti. Galima susikalbėti vo

NAUJA REAL 
ESTATE IŠTAIGAClevelando Electric lllumina- 

ting Čo. prezidentas Elmer Lį 
Lindseth paskelbė', kad, ši kom
panija pasiekė-'1.000.000 ištisi
nių darbo valandų be jokios per
traukos. Buvęs geriausias re
kordas 980.000, darbo valandų, 
1952 m. Illuminating Co. iš 
Greater Cileveland Safety Coun- 
cil gavo ■ Outstanding Safety 
Achievement Award ir daug ki
tų dovanų. Illuminating Co. taip 
pat dalyvavo ir filmoje ”Pole- 
top Rescue”. «»

JAMES SHOE STORE 
7041 Superior Avė..

MES TURIME GERIAUSIŲ BATŲ VISIEMS 
Duodame ir keičiame Eagel Stamps.'

PIX BEVERACE
45 rūšių , alaus — vlsoki gaivi-

v nantieji gėrimai, 
. vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Turime Baltos Meško.s alų.

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

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

Geras, kaštuoja tjik $20.00.
Šaukti: •

• UT 1-7741

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

Portugališ silkės 3 už 49 
c. Portugališkos sardinės 
be kaulų ir odos 4 už 39 c. 
Daniškos žuvys alyvoj 4 už 
99 c. žuvų ikrai, chalva ir 
importuoti (saldainiai. Visa 
kosher rūšies Salami dešra

ĘZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

Dvigubai duodam ženklus antradieniais
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

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

geram orkestrui

šviesus, šiltas, vienam asme
niui. East 80 gatvėj, šaukti: 
SW 1-5308 šeštadieniais po 4 
vai. ir sekmadieniais po' 10 vai.

Darbo laikas labai patogus.
Jūs galit kreiptis ir penktadieniais nuo 4:30 iki 6 vai. 

vakaro, o šeštadieniais iki lg vai.

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

Didelis vienos šeimos, į šiau
rę nuo Superior. Gaso šildymas. 
Garažas. Pigus.

, Ray Nausneris
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

STUDIJŲ DIENŲ 
INFORMACIJOS

Studijų dienos vyksta "Ansel 
Cafe’l salėje (1066 Ansel Rd. ir 
Medina Avė.) šia tvarka:

PenktadienĮ 10-1 vai. kalba 
Aid. AugU8tinavičienė ir A. Su
žiedėlis (Washington). 3-6 vai. 
Vyt. Kavolis (Cambridge). 

k Šeštadienį, 9-12 vai. K. Os
trauskas (Philadelphia) ir B. 
Mačiuika (Chicago). 2-5 vai, L. 
Grinius (S. Bend), A. Banevi
čius (Boston), K. Keblinskas 
(Brockton) ir A. Barzdukas 
(Cleveland). Moderatorius V. 
Adamkavičius (Urba na). Po 
kiekvieno referato seks disku
sijos iškeltomis mintimis.

Visi besidomintieji šiandieni
nėmis Btudentijos gyvenimo ak
tualijomis prašomi atsilankyti į 
posėdžius.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198
Cleveland, Ohio

'DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
naujų — vartotų 

televizijos aparatų 
už $35.00 galite gauti gražų 
vartotą televizijos aparatą su 
garantijomis.

Nereikalaujame 'jokio [mokė
jimo. Ateikite ir patys nusta
tykite kiek galite į mėnesi mums 
mokėti. Taip pat pas mus galite 
gauti visokių rūšių baldų, šal
dytuvų, virtuvių, skalbiamų ma
šinų ir t.t.

Duodame dideles nuoįaidas! 
Ateikite į naują lituvišką krau
tuvę 6113 St. Clair gatvė ir įsi
tikinkite.

C. & F. INTERNATIONAL 
STORES 

Tel. HE 1-8602.

Turim gražių lovoms užstiesalų, pagalvių, staltiesių 
Kalėdiniam įpakavime.

DAR ŠIANDIEN ATEIK Į MOŠŲ KRAUTUVĘ 

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. . EN 1-3764

MES DUODAME EAGLE STAMPS IR IŠKEIČIAME
KNYGUTES.

Friendly
FLOVVER

Shoppe

I. J. S AM AS, JEWELER
V I

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

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

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

v/-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld.

Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 252;

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bęi 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

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

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

kitėB i mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai- 
riuose apdraudus-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir ispildymar 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmenifikui.

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS 
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 

Aplankykit savo kaimynistės Moncrief pardavėją

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

KALĖDINIAI IR NAUJŲJŲ 
METŲ SVEIKINIMAI

' su Lietuvių darželio žiemos vaiz
du gaunami Dirvoje. Nepamiršk 
iš anksto nusipirkti ir artimuo- 

A sius jais pasveikinti.
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Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344. Redaktorius Balys GAlDžIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Lietuviškos priedermes

Nesėjęs nepjausi...
Visi norime turėti gerų lie

tuviškų laikraščių. Norime, kad 
jie būtų įdomūs paskaityti, duo
tų svarbių ir reikalingų žinių iš 
lietuviško gyvenimo, duotų 
straipsnių mūsų smegenims pa
judinti. Pagaliau, kad jie būtų 
gražūs pažiūrėti.

Norime, kad tokia būtų ir 
mūsų DIRVA. DIRVA labiau
siai ...

Ji jau nebevisai jaunas laik- 
f rastis. Per kelias dešimtis me

tų ji išeina Amerikoje. Vadina-i 
si, kiekvieną gali įtikinti, kad 
DIRVA yra pastovus ir rimtas 
laikraštis. Ji nepriklauso prie 
tų, kurie gimė, pavargo ir mi
rė. Ji gyvena ir ruošiasi dar il
gai gyventi. Ji buvo, yra ir bus 
visuomet reikalinga lietuviams 
Amerikoje.

Toks yra mano nuoširdus lin
kėjimas DIRVAI. Ja visuomet, 
kiek išgalėdamas paremdavau, 
paremta ir stengsiuos ateityje 
paremti.

• » »

Pažiūrėję į praeitį, turbūt ne
rasime nieko kito, kas taip stip
riai būtų palaikę ir išlaikę lie
tuvybę Amerikoje, kaip spauda. 
Kai tik čia gimė pirmieji lietu
viški laikraščiai, tuojau- pagy
vėjo lietuviškas gyvenimas. Be 
lietuviškos spaudos, to lietuviš
ko gyvenimo kaip ir nebuvo, 
nors palaidų lietuvių jau daug 
tūkstančių buvo atvykę iš Lie
tuvos.

O kai pasirodė lietuviški laik
raščiai, su jais, kaip grybai po 
lietaus, ėmė dygti ir visokios 
lietuviškos draugijos. Laikraš
tis augino bendra mintį, kėlė 
bendrą idėją, palaikė geriausį 
ryšį tarp išsiblaškiušių tautie
čių, davė pasitikėjimo, vilties, 
pažadino tautinę garbę, nešė 
šviesą ir mokė ... Tą laikraštis 
tebedaro ir dabar.

Laikraščiai mūsų pirmiesiems 
imigrantams įdiegė ir tautinę 
sąmonę, svarbiausią lietuvybės 
ramstį, kuria iš senosios gimti
nės anais laikais tik retas čia 
atsiveždavo.

Tokia buvo mūsų lietuviškų 
laikraščių didelė reikšmė pra
eityje.

O ar šiais laikais tas spaudos 
vaidmuo yra jau išnykęs, 
pasikeitęs ?
. Trumpai galima atsakyti

■ NE! Ne tik neišnyko, ne 
žymiai nieku nepasikeitė, 
gal dar daugiau suaktualėjo.

• * »
Per paskutinius dvejetą, tre

jetą dešimtmečių lietuviškų 
laikraščių skaitytijų skaičius 
buvo pradėjęs mažėti. Svarbiau- 

. šia gal dėl to, kad vyresnieji, 
pastovieji skaitytojai išmirė, o 
gyvenimas dėl visokiausiu1 prie
žasčių čia taip klostėsi, kad ne 
visuomet, o gal geriau pasakius, 
tik retai sūnūs ir dukterys be
atnaujindavo prenumeratą tų 
laikraščių, kuriuos su džiaugs
mu ir meile skaitydavo jų tė
vai ir motinos.

Dabar atvyko apie trejetas 
desėtkų tūkstančių naujų lie
tuvių iš Europos. Taigi, mes ga
lėjome su gera viltimi laukti, 
kad bus ir mūsų laikraščiams 
daug tūkstančių naujų skaityto
jų. Atrodo, ka(l visi'laikraščiai 
tų naujų skaitytojų kiek gavo,l

» J. J. BAčlCNAS, Tabor Farm

ar

vieni daugiauy kiti mažiau, bet 
niekas nesako, kad jų atsirado 
daug, niekas negalėtų tvirtinti, 
kad visi atvykę suaugę lietuviai 
būtų tapę mūsų lietuviškos 
spaudos skaitytojais ir rėmė
jais.

Beveik visi laikraščiai savo 
turiniu pasikeitė, jų kalba smar
kiai pagerėjo, pagrožėjo, nors 
mes dažnai su pagrindu galime 
nusiskųsti, kad vietomis gal 
perdaug sumandrėjo. Tačiau ga
lima tikėtis, kad su laiku visa 
išsilygins...

Laikraščio reikšmė pasiliko 
ta pati — jungti lietuvius, pa
laikyti jų lietuviška dvasią, in- 
teresavimąsi lietuvybės daly
kais, inforfmuoti'l apie visokių 
lietuviškų organizacijų veiklą. 
Dar daugiau — raginti lietuvius 
nenusiminti, tikėti Lietuvos lais
vės atstatymu, burtis sunkiai 
ir gal ilgai kovai dėl jos nepri
klausomybės atgavimo.

Pasisakau čia paprastais žo
džiais, bet man rodos, kad juose 
yra viskas, ko mes norime iš 
geros lietuviškos spaudos ir ko
kią ją turime ir galime pada
ryti. *

• ♦ •

Žmonės yra visokių pažiūrų, 
tat suprantama, kad ir laikraš
čių yra visokių.

DIRVA iš senovės buvo ne
partinis Amerikos lietuvių tau
tiečių laikraštis. Tam vėliau 
kalbininkai sugalvojo kitą žo
dį- — tautininkai. Man atrodo, 
kad tai yra visiškai tas pats. 
Jei tų žodžių reikšmės kiek ir 
skirtųsi, tai dvasia ta pati.

DIRVA daug yra padariusi 
mūsų tautiečiams arba tautinin
kams. Jos ilgamečio redakto
riaus Kazio Kurpiaus nuopelnai 
yra visiems mums žinomi. Ti
kėkime, .kad ji toje pat dvasio
je gyvens ir toliau, nes tai ne
mirtingoji lietuviška dvasia. Ga
lima priklausyti visokioms poli
tinėms partijoms, ir į Dievą ga
lima melstis visokiomis kalbo
mis lygiai gerdi, bet būti geru 
lietuviu — reiškia, lietuviškai 
kalbėti, jausti ir mastyti.

tik 
bet

O

Niekas kitas taip DIRVOS 
nepalaikys, kaip mes, senieji ir 
jaunieji tautiečiai. Mūsų DIRVA 
juk kaip ir kiekviena dirva ... 
nesėjęs — nepjausi. Reikia ja 
arti, akėti, sėti, auginti, o tada 
tik galima pjauti ir turėti gerų 
vaisių. Pagalvokime, ar mes vi.š- 
ką mūsų DIRVAI darome taip, 
kaip darbštus ir išmintingas 
ūkininkas ....

VALSTYBES 
SEKRETORIUS 

LATVIAMS
Latvijos ’ Nepriklausomybes 

proga valstybės sekretorius J. 
F. Dulles latvių tauta pasveiki
no šiais žodžiais:

"Prieš trisdešimt penkeris 
metus latvių tauta laimėjo ne
priklausomybę. Nepriklausomo 
gyvenimo metais Latvijos Res
publika visam pasauliui parodė, 
kokią žymią pažangą ji gali pa
daryti savarankiško valdymosi 
ir žmonių gerovės puoselėjimo 
srityse, kai laisvė egzistuoja.

"Mes, amerikiečiai, giliai at
jaučiame dabartines latvių tau
tos kančias po žiauriu sovieti
nio imperializmo jungu. Aš nau
dojuosi šia proga perduoti lat
vių tautai šilčiausius amerikie
čių simpatijos jausmus.

"Jungtinės Valstybės nieka
dos nepripažino jėga įvykdytos 
Latvijos inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą. Mes tvirtą! tikime, 
kad santykiai tarpe tautų, ne
žiūrint ar jos būtų didelės, ar 
mažos, privalo būti pagrįsti tei
singumo ir laisvo sutarimo dės
niais. Mes esame įsitikinę, kad 
vyriausybės, kurias žmonės lais
vai pasirinko, vėl atsikels ir 
kad pagrindinės žmogaus teisės 
bus atstatytos milionams žmo
nių tose srityse, kur tos teisės 
šiandien jiems yra paneigtos.

"Su Dievo pagelba ir su dva
sine bei moraline tautos stip
rybe, Latvija iškentės-pergy- 
vens šias tamsias priespaudos 
dienas ir vėl užims jai teisėtai 
priklausančią vietą laisvoje Eu
ropos tautų bendruomenėje.”

# "Eltos Informacijose”, Vliko 
Vykdomosios Tarybos Informa
cijos Tarnybos leidžiamame biu
letenyje, Nr.’Sl (159), pirmoje 
vietoje įdėtas rašinys, pavadin
tas "Europa — svarbus mūsų 
laisvinimo veiklos baras”. Raši
nys, atrodo, reiškia kažkieno 
privačią nuomonę, nes jo gale 
yra neva parašas: ”-is" (Kar
velis?). Jame plačiai įrodinėja
ma, kodėl Vlikas turi pasilikti 
Europoje. Nors atviriau to ne
pareiškiama, bet iš visų moty
vų matyti, kad autorius yra už 
pasilikimą ne apskritai Europo
je, o konkrečiai Vokietijoje, t. 
y., ten pat, kur ir dabar yra.

Tai nėra jokia informacija, o 
tik sanjprotavimai bei įtikinė
jimai', su kuriais daugeliu at
žvilgių būtų galima ir sutikti, 
nors ne visi .nurodyti • motyvai 
galėtų išlaikyti kritiką. Šiuo at
veju norime atkreipti dėmesį 
tik į viena iš tų motyvų, kuris, 
deja, jei ir duoda kokios nors 
informacijos, tai Visiškai klai
dinančios. Autorius ”-is” tei
gia:

"Kadangi 8,000 mūsų tautie
čių gyvena Vokietijoje, kadangi 
didelė dalis mūsų tautinių rū
pesčių ir aspiracijų reiškiama 
čia, tad ir nuolatinis kontakta
vimas su Vokietijos įstaigomis 
nepeapeinamas. Nors dalis to- 
•kio darbo jau atliekama mūsų 
PLB Vokietijos krašto valdy
bos, tačiau dar daugiau klausi
mų realizuoti paliekama mūsų 
Užsienių Reikalų Tarnybai. Kad 
vokiečiai jos atstovą priima; yra 
jau didelės reikšmės faktas. To
kio artįtovo svarbus ne tiek jo 
rangas ar titulas, kiek pati jo 
veikla. Kad šiomis dienomis kai 
kas iš Amerikos pasisakė prieš 
tokio atstovo skyrjmą, yra bū
dingas faktas, jog iš Amerikos 
tikros padėties negalima prama
tyti ir įvertinti; ir tai kaip tik 
sudaro viena, iš daugelio įrody
mų, jog lietuviškajai politikai 
Europoje tegalima vadovauti tik 
iš Europos. Atstovo klausimo 
aktualumas šiomis dienomis dar 
padidėjo, kai per vokiečių spau
dą nuaidėjo skelbimas, kurio 
DP (Deutsche Partei), viena iš 
koalicinių Vokietijos vyriausy
bės partijų, rengia vyriausybei 
pasiūlymą, kuris įpareigotų, pra- 
plėtus užsienio reikalų ministe
rijos Rytų Europos reikalams 
skyrių, pavesti Landsmann- 
schaftams .užmegzti su‘ egzilų 
veiksniais derybas dėl Vokieti
jos Rytų sienų. Nors tokiose de
rybose, jei jos iš viso įvyktų, 
atstovai oficialiai, turbūt, neda
lyvautų, tačiau jų buvimo svo
ris ir ten gali- atsiliepti. Tad tu
rint latviams ir estams atsto
vus, o mums,.nuo tokio atsisa
kius, mes atsiduriam toli gražu 
nelygioje padėtyje”.

* ¥

Kad PLB krašto valdyba rū-

Didysis Willys Motor fabrikas, Toledo, Ohio, kuris bus dar labiau praplėstas, kada Kaiser Motors 
korporacija nutarė čia perkelti dalį įrengimu iš Detroito. Detroite jie savo fabriką pardavė. Ge- 

neral Motors korporacijai už $26,000,000.

pinasi vietos įstaigose 8,000 
Vokietijoje gyvenančių lietuvių 
reikalais, yra visai natūralu. 
Kad toji valdyba nėra kompe
tentinga rūpintis visos Lietuvos 
reikalais, savaime aiškų. Tad 
aišku ir tai, koki klausimai" lie
ka rūpinti Vilkui, jo Vykdoma
jai Tarybai apskritai ir jo Už
sienių Reikalų Tarnybai specia
liai. Tačiau argi tie klausimai, 
kuriais- natūraliai dera rūpintis 
Užsienių Reikalų Tarnybos var
du besivadinančiai institucijai, 
yra sprendžiami tik su Vokieti
jon vyriausbe? Aišku, ne. Prie
šingai, dabartinėse aplinkybėse 
su Vokietijos vyriausybe dar 
labai mažai jei iš viso ką tega
lima išspręsti. Tad šis motyvas 
yra labai silpnas paremti Vliko 
buvimui kaip tik Vokietijoje, 
žinoma, kadangi Vlikas negali 
būti "visuresantis”, tai jš esmės 
ne taip svarbu, kurią iš dauge
lio vietų jis pasirenka, • bet ta 
pasirinkimą tegali lemti visoki 
.kiti motyvai, bet ne svarbumas 
būti ko artimiausiame kontakte 
specialiai su Vokietijos (Vaka
rų Vokietijos) vyriausybe.

Toliaus ”-is” informuoja, kad 
Vokietijos vyriausybė priima 
Užs. Reikalų Tarnybos atstovą, 
ir tai jau esąs didelės reikšmės 
faktas. Kiek mums teko patir-' 
ti, tai ligi šiol Vokietijos Užsie
nių Reikalų Ministerijos parei
gūnai yra priėmę pasikalbėti ir 
dabartinį ir ankstesnius Vliko 
UIRT valdytojus, bet tai visiškai 
nereiškia, kad jau yra priima
mas nuolatinis Lietuvos atsto
vas, akredituotas prie Vokieti
jos vyriausybės Lietuvos reika
lams atstovauti. Priešingai, Vo
kietijos Vyriausybės pareigūnai 
sutinka, kad būtų jiems prista
tytas Vokietijoje gyvenančių 
Lietuvos piliečių organizacijų 
atstovas, kuris būtų įgaliotas tų 
žmonių (tų 8,000, o ne visos 
Lietuvos ar lietuvių tautos) 
vardu kalbėtis Su valdžios įstai
gomis jų kultūriniais, šalpos ir 
darbo teisės reikalais. Jeigu 
toks sutikimas yra, tai norėtųsi 
iš "Eltos Informacijų” patirti 
informaciją, ar Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės vadovybė 
jau pasinaudojo ta galimybe, 
ar tokį atstovą jau paskyrė, ir 
jei paskyrė, tai gal būtų galima 
patirti ir ką paskyrė, jei tai ne 
paslaptis ... O jei dar nepasky
rė, tai gal būtų galima painfor
muoti, kas gi sukliudė tą pa* 
Skyrimą. Ar tik ne URT, kuri, 
kaip matyti iš patiekiamos "in
formacijos”, norėtų ten būtinai 
pati savo atstovą turėti, kurio, 
tačiau, Bonnos šeimininkai, at
rodo, visai nekviečia...

Kad ne vien Vokietijoje gy
venančių lietuvių, o Lietuvos at
stovą prie yokietijos vyriausy
bės oficialiai ar bent ne oficia
liai turėti būtų svarbu, dėl to 
abejonės visiškai nėra. Ir tai 
svarbu ne todėl, kad vokiečių 
laikraščiai mini sumanymą or
ganizuoji deiįybas su egzilais 
dėl Vokietijos sienų rytuose. Tas 
sumanymas kaip tik mažiausios 
reikšmės dalykas. Visų pirma, 
tai tik sumanymas. O jei tas su
manymas ir būtų vykdomas, tai 
anot paties kalbamos "informa
cijos” autoriaus, derėtis turėtų 
ne vyriausybė, o tik Rytų Vo
kietijos ir kitų kraštų vokiečių 
pabėgėlių organizacijos šu rie- 
vokiečių pabėgėlių organizaci
jomis. Tokios "derybos”, jei jos 
ir įvyktų, būtų ne kas kita, 
kaip tik nieko neįpareigoją nuo
monių apčiupinėjimai, dirvos 
rengimas. Pats ”-is” spėja, kad 
prie vyriausybių skirti atstovai, 
koki jie bebūtų, tokiose "dery
bose” greičiausiai negalėtų da
lyvauti. O jei taip, tai kodėl 
kaip tik šis sumanymas apie 
"derybas”, toks jau svarbus at
stovo reikale? Atstovo reikalas 
ir be to yra svarbus, bet kai jo 
buvimas ar nebuvimas ne nuo 

I mūsų pareina, tai ne mus reikia 
j ir įtikinėti jo reikalingumu. -

Amerikos Raudonojo Kryžiaus pirmininku išrinktas Ellsworth fa 
Bunker (kairėj). Jis kalbasi su senuoju pirmininku E. Roland ’**' 

, ' Harriman.

Gal svarbiausias dalykas čia 
yra nurodymas, kad štai estai 
ir latviai atstovus prie Vokieti
jos vyriausybės jau turi, o mes
— ne.

Iš tikrųjų nei latviai, nei es
tai oficialių atstovų, atstovau
jančių Estiją ar Latviją, prie 
Vokietijos vyriausybės neturi 
lygiai taip pat kaip ir mes. Jie 
turi tokius pačius neoficialius 
atstovus —.ryšininkus Vokie
tijoje gyvenančių Estijos ir 
Latvijos piliečių interesams at
stovauti, koks yra siūlomas ir 
mums. Tiesa, ūbu tie atstovai 
drauge yra ir savo kraštų dip
lomatai ir faktiškai tose parei
gose yra atsiradę savo diploma
tinių institucijų pavedimu. Es
tijos toks atstovas, tarp ko ki
ta, tuo tarpu Vokietijoje net ir 
negyvena. - Latvijos atstovas, 
būdamas diplomatas, taip pat 
yra ir Latvijos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas,' ir tai-jam 
tam tikru atžvilgiu suteikia pa
mato rūpintis Vokietijoje gy
venančių latvių reikalais. Bū
dami diplomatinių institucijų 
paskirti ir žinomi diplomatai, tie 
atstovai, galbūt, progai pasitai
kius, bet; visiškai neoficialiai, 
gali kalbėtis su atitinkamais pa
reigūnais ir kitais savo kraštų 
negu vien tik Vokietijoje gyve
nančių savo piliečių reikalais. 
Bet Lietuvos atveju šitoks kon
taktas irgi seniai yra, galbūt 
net geriau sutvarkytas, nągu 
latvių ar estų. Jei šiuose reika
luose buvo susidarę šiokių tokių 
nesklandumų, tai greičiausiai ne 
dėl ko kita, kaip tik dėl tos pa
čios '’mūsų URT” nelemtų įsi
kišimų ...

Su "informacijoje” minimais 
"Landsmannschaftais”, tarp ko 
kita, juk jau yra buvę tam tik
rų pasikalbėjimų ir juose yra 
dalyvavę Vliko atstovai. Jei ir 
ateity toki pasikalbėjimai, (vis- 
tiek kokiais klausimais) būtų, 
ir jei "mūsų URT” atstovas, 
net ir būdamas paskirtas bei 
priimtas Bon’noje, visvien juose 
begalėtų dalyvauti, jokiu būdu 
negalima įžiūrėti, kaip čia mes 
dabar galime atsidurti "toli gra
žu nelygioje padėtyje” su estais 
bei latviais. Juk tie pasikalbė
jimai liestų ne Vokietijoje gyve
nančius lietuvius’ o Lietuvos 
reikalus (sakysim, sienų klau
simus). Piliečių globėjai į tuos 
pasikalbėjimus formaliai nepri
klauso. Jei juose turėtų daly
vauti diplomatiniai atstovai, 
kad ir neoficialūs, tai ne mes, 
o kiti būtų nuo mūsų atsilikę 
(jei, žinoma, ”mūsų URT” esa
mosios padėties galutinai nesu
gadins). O jei tai būtų pasikal
bėjimai be diplomatinių atsto
vų, vien tik su ”egziliniaiš veiks
niais”, tai vėl gi mes jokiu bū
du negalėtumėm būti atsilikę, 
kadangi, tų veiksnių su Vliku 
priešakyje įturime tik jau ne 
mažiau, negu latviai, estai ar 
kas nors kitas...

■ • *
Mums nėra žinoma* kad kas 

nors iš.Amerikos-būtų pasisakęs 
"prieš tokio atstovo. skyrimą” 
prie Bonnos vyriausybės. Mumis 
žinoma tiktai, kai Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio atstovas,' pasi
taręs su Amerikoje esančia val
dyba, pasiūlė, kad tokį atstovą,

kokį Bonnos vyriausybė priima, 
skirtų, ir neatidėliodama, Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, t. y., vyriausia .Vokie
tijoje gyvenančių Lietuvos pi
liečių organizacija. Latviai ir 
estai tokios rūšies organizaci' 
jos Vokietijoje neturi, tad jie 
tokių atstovų klausimo skyrimą 
kitaip išsprendė: diplomatai tą 
reikalą sutvarkė. Taip gal ir 
neblogai, nes tuo gal kartais su
sidaro padėtis, kad ir diploma
tinių atstovų jau bent "pusė pė
dos” koja atrodo įkelta. Jei ne 
tos "mūsų URT” kuolai j ratus, 
tai ir mūsų atstovo reikalas gal 
būtų buvęs visais atžvilgiais se
niai sutvarkytas esamų galimy
bių ribose. Dabar, vienu atžvil
giu jis sutvarkytas (kad ir toli 
dar nepatenkinamai, bet tiek, 
kiek įmanoma, ir gal geriau nei 
kitų), o kitu atžvilgiu (piliečių 
atstovavimo) tebėra bene... dr. 
Karvelio kišenėje. Ir, atrodo, 
taip yra tik todėl, kad Bonna 
kalba apie vieną, o dr. Karvelis 
apie kitą: jis būtinai nori bent 
jau prieš savuosius pasirodyti, 
kad štai aš ėmiau ir išsikovojau 
atstovybę "nuo Vliko", nors 
JBonna visai įr nekalba apie to
kio pobūdžio atstovą, kokiu dr. 
Karvelis steigiasi pasigirti. To
dėl LTS atstovas Vlike, būda
mas toj pačioj Europoj, kaip 
ir dr. Karvelis ar ”-is”, sutar
tinai su LTS valdyba Ameriko
je, ir siūlo vadinti dalykus savo 
vardais ir nedelsiant padaryti 
viską, kad atstovas, toks, kokį 
Bonnos vyriausybė priima, bū
tų prideramu būdu tuojau pa
skirtas ir ilgiau su tuo reikalu 
nebebūtų tampomasi.

Užkirsti kelią klaidinimams, 
kuriems skleisti, deja, naudoja
mi "Eltos informacijų” pusla
piai, atskirai skelbiame LTS at
stovo Vlike pareiškimą dėl to 
atstovo skyrimo, (žiūrėk 2 psl.).

AR 
ŽINAI?
Neseniai buvo paleistas veik

ti radiofonas, kuris yra vienas 
iš stipriausių visame pasaulyje. 
Tai yra "Amerikos Balso” vie
nas radiofonų Muenchene, Vo
kietijoje, kuris pirmą kartą bu
vo išbandytas rugpjūčio 15 d. 
ir nuo tos dienos kasdien per
siunčia programą anapus gele
žinės uždangos ir Vidurio Eu
ropai, • ■

*
Tautosakos ir Tautotyros Mu

ziejus, kuriame surinkta visų 
tautų eksponatai, neseniai buvo 
atidarytas Santa Fe( Naujosios 
Meksikos sostinėje. New Mek
sikos Muziejaus padalinys va
dinasi ”The Museum of Inter- 
n'ational Folk Art”. Muziejaus 
pastatas ir pati kolekcija yra 
dovana vienos Chicagos moterš 
— macenatės.

Harvardo Universitete, Qam- 
bridįge, ftjassacjiusetts, Biblio
tekoje yra sukaupta apie 5.000- 
000 veikalų.


