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JAV Iietaii) Kongresas
Ch. J. Kersten ir D. Lourie bankete

Ketvirtasis Amerikos Lietu
vių Kongresas lapkričio 27 d. 
prasidėjo įprastinėmis atidary
mo ceremonijomis 42 augštų 
Chicagos dangoraižyje, Morri- 
sono viešbučio Marmuro salėje. 
Salė dekoruota trispalvėmis ir 
žvaigždėtomis vėliavomis, o sce
nos šūkis nuo Atlanto iki Paci
fiko suvažiavusiems delegatams 
diktuoja suiklausymo motto: 
"Vardan tos lietuvos vienybė 
težydi". ,

Don Varno ir Dariaus-Girėno 
vėliavas pagerbus ir JAV ir Lie
tuvos himnus, O. Biežienei va
dovaujant ir J. Putrimaitei pia
nu pritariant, sugiedojus, prel. 
P. Juras ir evang. kun. S. Nei- 
monas perskaitę invokacijas. 
Atidarymo iškilmių vadovas, 
Chicagos L. tarybos pirm. A. 
Valonis, kvietė dalyvius vienin
gai dirbti Lietuvos laisvinimo 
darbą ir susikaupimu pagerbti 
laisvės kovose žuvusius brolius.

KONGRESO APARATO 
SUDARYMAS

Po Amerikos papročiams bū
dingos procedūros, susidarė to
kie kongreso organai:

Prezidiumas: L. šimutis, A. 
Olis, P. Grigaitis, M. Vaidyla, 
Trečiokas, M. Andriekytė, A. 
Kežęlis, S. Gegužis, K. Kalinaui- 
kas, J. Grigalius, S. Michelso- 
nas, A. Trečiokas ir J. Aleksis.

Nominacijų komisija: A. 
Aleksis, V. Kvetkus, I<. Kali
nauskas, F. Motuzas, M. Michel- 
sonienė ir P. Linkus.

Rezoliucijų komisija: kun. J. 
Vaškas, Pr. Vainauskas, A. De- 
venienė, dr. J. Pajaujirf, S. Mi- 
chelsonas, J. Talalas, A. Trečio
kas, dr. J. Paplėnas, dr. M. Vi- 
nikas, P. Dargis, A. Poškienė ir 
kun. V. Bagdonavičius. •

Mandatų ir registracijos k-ja: 
V. Uznis, J. Rimašauskas, Lin
kuvienė, Gribienė ir Gulbinienė.

Aukų komisija: T. Blinstru- 
bas, Blinstrubienė, Samienė, J. 
Skorubskas, J. Dėdinas ir Tala- 
lienė.

CHICAGJOS BURMISTRO 
VIZITAS IR SVEIKINIMAI
Teisėjo lietuvio Wellso lydi

mas, j kongresą atsilankė Chi-

cagos miesto mąyoras Kennelly. 
Savo žodyje Mr. Kennelly pažy
mėjo, kad jis Chicagoje neblo
gai pažįstąs lietuvius, juos ver
tinąs kaip kūrybingus žmones, 
daug davusius ir šiam didmies
čiui. Pareiškė įsitikinimą, kad 
Lietuva bus laisva ir pabrėžė, 
kad Chicagos miesto gyvento
jams yra labai artimi' lietuvių, 
siekiai išlaisvinti savo tėvynę.

Alto pirm. L. šimutis savo 
kalboje metė mintį —r prašyti 
JAV kongresą praplėsti, tyrinė
jimą, jį perkelti j Europą, kiek 
galima arčiau pavergtos Lietu
vos ir priimti antrą rezoliuciją, 
perkeliančią Lietuvos bylą į 
Jungtines Tautas.

Vysk. V. Brizgys sveikino 
kongresą tremtyje esančių ir už 
uždangos likusių vyskupų vardu ' 
ir džiaugėsi, kad laisvos Lietu
vos troškimo mintis j kongresą 
sukvietė visų tikėjimų ir įvai
rių įsitikinimų lietuvius, išsky
rus bolševikų tarnus.

Dr. P. Daužvardis, Lietuvos 
konsulas Chicagoje, skatino įsi
dėmėti faktą, kad JAV vyriau
sybė palaiko diplomatinius san
tykius su Lietuvos vyriau
sybe ir niekad ir niekur nesa
kyta, kad Lietuvos nėra, nes ji 
yra, o tik jos suverenumo vyk
dymas yra sutrukdytas. Toliau 
nurodė, kokių žygių reikia da
ryti JAV kongrese Lietuvos 
laisvinimo bylai į naują fazę pa
stūmėti.

L. Šmulkštys paskaitė Vliko 
ir Vykd. Tarybos sveikinimą ir 
nusakė JAV lietuvių medžiaginį 
ir moralinį įnašą Lietuvai po I 
pasaul. karo ir dabar laisvės 
siekiant.

Kan. dr. J. Končius, Balfo 
pirm., griežtai pasmerkė kai ku
rių Vakarų politikų ir ypač 
Churchillio pastangas, siekian
čias pigaus ir laikinio efekto pa
vergtų tautų sąskaita.

V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm., nusakė 
keliariopą Kersteno rezoliucijos 
reikšmę ir pabrėžė, kad tarp
tautinis įtempimas rodo tenden
ciją didėti.

A. Olis, Alto vicepirm., 
kalboje nusakęs santykius 
vykdomoje taryboje, tarp 
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Daugiau geros valios ir tolerancijos 
mūsų veikloje\ v

A. Olio kalba pasakyta Amerikos Liet. Kongrese

savo
Alto 
kitų

sis Amerikos Lietuvių Kon- , 
gresas yra rengiamas tikslu pa- , 
demonstruoti, kad mes, lietu- I 
viai, šioje kovoje, kurioj gręsia I 
pavojus Amerikos laisvės prin
cipams, esame vieningi ir trokš- ; 
tame, kad tie laisvės principai 
būtų pritaikomi ir Lietuvos lais
vės byloje atstatant neprikišu- > 
somos Lietuvos valstybę.

Atsimenant, kad šiame susi
rinkime mums yra svarbu pasi- ; 
rodyti vieningais, aš nenoriu ir 
nemanau nieko įnešti kas su- : 
darytų šiame Kongrese disonan
so arba iškeltų kontroversines 
diskusijas. Bet aš jaučiu, kad 
yra reikalinga tai pasakyti, nes 
užkulisuose girdima šnabždėji
mų, kad būk tai exekiutyvinia- 
me komitete eina kova už laurų 
pasisavinimą ir kad net norima 
Antaną Olį ekskomunikuoti.

Tikėkite man, . kad tokiuose 
ganduose nėra' teisybės. Aš ne
turiu jokių ambicijų ir net ne
galėčiau būti nei Tarybos pir
mininku, nei sekretorium, ir 
mano karjeroje neįmanoma siek
ti ministerio vietos nei būti lie
tuviško laikraščio redaktorium. 
Tad exekutyviniame komitete 
nėra varžytinių dėl vietų arba 
laurų pasidalinimo. O dėl eks- 
kumunikavimo mano asmens, 
tai deja, mano ateitis Amerikos 
gyvenime nepriklauso nuo exe- 
kutivio komiteto malonės.

Iš kitos puses, aš esu ne kar
tą viešai pasakęs, kad p. šimutis 
ir Dr. Grigaitis yra daug darbo 
;dėję Amerikos Lietuvių Tary
boje ir kad jiems, o ypatingai 
ponui Antahui Rudžiui, fnes visi 
privalėtufnę būti dėkingi už tas 
pastangas, kurios privedė prie 
sėkmingo Kersteno reoliucijos 
priėmimo Jungtinių Amerikos 
Valstybių kongrese, žinąma* 
mes neprivalome užmiršti, kad 
prie šio pasisekimo truputį pri
sidėjo respublikonai, pradedant 
prezidentu Eisenhoweriu, kon- 
gresmanu Kęrstenu, kong. Al- 

ir kitais, 
Jungtinių

- . —————— —

JAV laivyno sekretorius R. B. Anderson, atvykęs į Honolulu, 
gavo tracinį gėlių vainiką. Iš kairės a dm. F.'B. Strump, Pacifiko 

laivyno vyriausias'vadas.
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Didž. Britanijos karaliepė Elzbieta II ir jos vyras Edinburgo kunigaikštis, išvykdami į penkių mė
nesių kelionę, atsisveikina su Ix>ndonu. Dešinėje laivas Gothic. 15,902 tonų talpos, kuriuo dabar 

keliauja.

Kas nauja Suomijoje ?
Lapkričio viduryje 

buvo sudaryta nauja 
bė, kurios priešakin 
Sakari Tuomioja,
Suomijos nacionalinio 
valdytojas. Pats ministeris pir
mininkas laikomas ūkinių rei
kalų autoritetu, bet jis nepri
klauso jokiai partijai. Taip pat 
kiti ministerių kabineto nariai 
įėjo kaipo savo srities žinovai, 
taigi vyriausybė gavo "eksper
tų vyriausybė?”, vardą. Užsienių 
reikalų ministerių pasiliko Ral
fas Toerngren, užėmęs tą vietą 
ir paskutinėje Kekkoneno vy
riausybėje ir priklausąš švedų 
partijai.

Jau kuris laikas kaip Suomija 
yra įžengusi j visokeriopos kri
zės laikotarpį. Krizei pradžią 
davė ūkiniai negalavimai. Suo
mių ūkis, kurį po karo slėgė So
vietų Rusijos padiktuotos repa
racijų prievolės, nepajėgė įši
lti ngti į pasaulinį ūkio gyveni
mą ir tuo būdu pasinaudoti augš-| 
ta konjunktūra. Maskva savo 
laiku tyčia pastatė Suomijai to
kius reparacijų reikalavimus, 
kurių išpildymas pareikalavo iš 
suomių sukurti ištisą eilę naujų 
pramonės įmonių, ypač metalo 
apdirbimo srityje. Kai reparaci
jų prievolės buvo įvykdytos, 
suomių ūkis jau nebegalėjo at
sipalaiduoti priklausorpybės nuo 
Sov. Rusijos ir jos satelitinių 
valstybių. Pasaulinėje rinkoje 
suomiai buvo per silpni’ konku
rentai. Jų ktiinos, be to, buvo 
per augštos. Savaime supranta
ma, kad Suomijai buvo uždraus
ta pasinaudoti Marshallo plano 
pagalba, kuri kitas Europos val-

mas — būtent, ar mes mokėsi-, sįyį,es įgalino ne tik,, palyginti 
me pilnai ir tinkamai išnaudoti; greĮ| apgydyti karo žaizdas, bet

Korespondencija iš Europos
Suomijoje 
vyriausy- 
atsistojo 

ligšiolinis 
banko

riausybę, jo svarbiausias rūpės-'munistuojantieji "liaudies dė
tis buvo išlaikyti ūkio pusiau-, mokratai” — norėtų, kad da

bartinis parlamentas būtų pa
leistas nelaukiant jo kadencijos 
pabaigos, ir kad nauji rinkimai 
įvyktų jau vasario mėnesį, at
sieit, kaip sykis tada, kai žiemos

cas Kvietkus galbūt daugiau pa
gelbėjo visam reikalui, negu kas 
kitas, kada Kersteno rezoliucija 
buvo tikrai' kritiškoje ‘ padėtyje 
jau Jungtinių Valstybių Kongre
so sesijai baigiantis.

Vincas Kvietkus, būdamas 
nacionaliu pirmininku Lietuvių 
Tautinės Grupės respublikonų 
partijoj ir 
Respublikonų 
žygius ne tik 
mitete, bet 
kongresmanų 
vargu ar būtų Kersteno rezoliu
cija sėkmingai priimta. Už tą jo 
nepaprastą talką mes privalome 
būti tikrai dėkingi Vincui Kviet- 
kui.

Kaip ten bebūtų buvę, svar
bu, kad pirmą kartą Amerikos 
Lietuvių istorijoje Jungtinių 
Amerikos Valstybių Kongresas 
oficialiai pasisakė dėl Lietuvos 
laisvės paneigimo. Ir šiandien 
prieš mus stovi didysis klausy

turėdamas įtakos 
Komitete padarė 
Respublikonu Ko- 
ir Pennsylvanios 

eilėse, be kurių

svyrą. Jo pateiktas parlamentui 
"bėdos biudžetas” betgi nulėmė 
jo likimą. Jis pasiūlė sumažinti 
valstybės išlaidas ištisu ketvir
tadaliu. Turėjo būti atleistai
6.000 valstybės tarnautojų (1/7 ( metu ūkiniai sunkumai bus pa- 
dalis bendro skaičiaus), suma- siekę augščiausio laipsnio. Mat, 
žintos išlaidos socialinėje ir kairieji tikisi būsimus rinkimus 
švietimo srityje, apkarpytos laimėti. Tuo tarpu nemarksisti- 
subsidijos namų statybai, bet 
kartu sumažinti 10% pajamų 
mokesčiai. Tokia Kekkoneno 
programa nesulaukė parlamen
to daugumos pritarimo ir to pa
sėkoje vyriausybė turėjo atsi? 
statydinti.

Prasidėjo sunkiai pašalinama 
politinė krizė. Negana to, kad 
partijos nepajėgia surasti bend
ros kalbos dėl vaistų ūkio kri
zei palengvinti. Kiekvienos vy
riausybės krizės metu išryškėja 
taip pat politinė Suomijos pri
klausomybė nuo Kremliaus. Mi
nisterio pirmininko kėdėn gali 
atsisėsti tiktai toks asmuo, ku
ris jau bent iš anksto nėra ne
priimtinas Maskvai. Jis turi bū
ti sutapęs su jau žilagalvio vals
tybės prezidento Paasikivio ve
dama linija, kuri pirmbn vieton 
stato gerų santykių išlaikymą 
su Sovietų Rusija. Paasikivis 
kaipo kandidatą parinko kaip 
sykis 
koje 
žiaus 
tūra

nės partijos pageidautų, kad rin
kimai įvyktų normaliu laiku ki
tą vasarą, kai žiemos sezoninės 
krizės padariniai bus jau paša
linti.

Kaip ten bebūtų, Suomijos 
laukia sunki žiema. Reikia tikė
tis, kad suomiams pavyks apsi
ginti nuo Maskvos kliaudžįų, ku». 
riomis siekiama Suomijoje pa
rengti kelią į "liaudies demokra
tiją", ‘ kitais žodžiais tariant, 
paversti Suomiją Sovietų Rusi
jos satelitu. V.

tą progą. Amerikos lenkai turė
jo tokią pat progą su savo J<a- 
tyno rezoliucija. Daug buvo ra
šyta laikraščių skiltyse apie 
Katyno Kongresinio Komiteto 
tardymus, bet jiems pasibaigus 
pasiliko senasis klausymas — 
”0 kas toliau?”

Aš žinau, kad šiame Kongre
se nebus galima pravesti kpkių 
nors naujų sumanymų mūsų 
veiklos patobulinimui, nes mes 
esame taip susitarę, kad bet 
kokia permaina turi būti pirma 
užgirta ir priimta kiekvienoje 
srovinėje grupėje: Anot Ameri
kos Lietuvių Tarybos Pirminin
ko Simučio, mes esame džentel
meniškai susitarę dėl tokios 
tvarkos, ir nors kartais tas 
mums užkerta kelią į demokra
tinį progresą, bet kągi dabar 
padarysi — taip esame susitarę.

'Iš kitos pusės tas dar nereiš
kia, kad mums nevaliu arba 
negalima pagalvoti; o vėliau 
kiekvienoje idėjinėje grupėje' 
pasitarti dėl tokių sumanymui, 
kurie pagerintų ir patobulintų 

šioje kovoje dėl

len, speakeriu Martinu ir kitais, kiekvienoje idėjinėje 
kurie galėjo paveikti Jungtinį pasitarti dėl tokilį SU IT 
Amerikos . Valstybių Kongreso kurie pagerintų ir pat( 
nusistatymą šiame reikale. |-mūs(i veiklą šioje kov 

Na, galbūt respublikonas Vai- Lietuvos laisvės.
dyla ir Olis mažiau pasidarbavo Pirmiausia, ryšyje su 
negu kiti. Bet vienas svarbus no rezoliucijos tardymu 
momentas nėra žinomas mūsų Marinimo plačioje Amer 
visuomenėje, — būtent, kad Vin-( (Perkelta J 8 puil)

Kerste- 
išpopų-

vi-J

ir modernizuoti bei racionali
zuoti gamybą.

Viso to pasėkoje Sov. Rusija 
užima pirmą vietą suomių už
sienių prekyboje. 1950 metais 
tarp abiejų valstybių buvo pasi
rašyta penkis metus galiojanti 
prekybos sutartis, pagal kurią 
suomių ūkis žymia dalimi pri
klauso sovietų malonės. Ta pri
klausomybė turi ir tam tikrų 
psichologinių padarinių, ypač 
darbininkijoje. Dar prisidėjo 
kainų kritimas medžio rinkoje, 
kuri suomiams turi pirmaeilę 
reikšmę. Kai kurios įmonės tu
rėjo visiškai užsidaryti, kitos 
gi numažinti gamybą. Atsirado 
nedarbas, o kartu su tuo ir ne- 
pasitenkinimas darbininkų tar
pe.

Pablogėjo taip.pat ir politi
niai santykiai, nes- partijos ne
sutaria .dėl priemonių, kaip ša
linti ūkio krizę, šiemet net du 
kartus turėjo pasitraukti ūki
ninkų partijos vado Dr. Urho 
Kekkoneno vyriausybė, kuri 
parlamente neturėjo pastovios 
daugumos. Griežtoje opozicijoje 
prieš ją - buvo ne tiktai komu
nistų kontroliuojami "liaudies 
'demokratai", bet ir socialdemo
kratai. Kai'šią vasarą. Kekkone- 

. |nas sudarė savo ketvirtąją vy-

Ttiomioją, savaime politi- 
nepatyrusį 42 metų am- 
finansininką. Jo kandida- 
negalėjo sukelti Maskvos

nepasitenkinimo, nes jis kaipo 
nacionalinio banko valdytojas, 
nesipriešino ūkio santykių plė
timui su rytais. Bet nepavykus 
sulipdyti koalicinės vyriausy
bės, Tuomioja turėjo pasiten
kinti "nepolitiniu” ekspertų 
nisterių kabinetu.

Naujoji vyriausybė savo 
mesį turės koncentruoti į 
kaip išsaugoti ateinančią žiemą 
suomių ūkį nuo didesnių sukrė
timų. šiuo metu suomių delega
cija veda Maskvoje ūkines de
rybas. Buvęs ministeris pirmi
ninkas Kekkonenas paskelbė, 
kad sovietai sutinką suomiams 
suteikti kai kurių lengvatų. Ta
čiau jis nutylėjo, ko Maskva už 
tai reikalauja iš Suomijos.

Suomių politiniam gyvenimui 
įtakos daro parlam.ento rinki
mai, kurie turi būti ateinančią 
vasarą. Kairiosios partijos — 
tiek socialdemokratai, tiek ko-'

mi-

dė
tai,

PORTUGALAI 
VALDŽIA 

PATENKINTI
Portugalijoj lapkričio 8 d. 

įvyko naujo parlamento rinki
mai. Savaime rinkimai Portuga
lijoje didesnio dėmesio nesuke
lia, nes Dr. Sąlazero režimas pa
remtas vienos partijos (nacio
nalinės unijos) viešpatavimu. 
Bet šį kartą rinkimuose dalyva
vo viena opozicijos partija, tad 
rinkimai buvo laikomi demokra
tiškiausiais per visus paskuti
niuosius 25 metus.

Opozicija susispietė aplink li
beralus, .vadovaujamus Nuno 
Simoes, kuris buvo ministeris. 
paskutiniame parlamentarinia
me kabinete, nuverstame 1926 
metais. Simoes yra patyręs po
litikas, be to, labai turtingas 
žmogus. Jo dėka opozicija Lis- 
sabonoje gali leisti net savo 
dienraštį "Republica”. Opozici
ja savo kritiką nukreipė ne prieš 
patį Salazarą, bet prieš korpora- 
tyvinę sistemą, kuri esanti iš
virtusi į paprastą biurokratiz
mą, stabdantį ūkinę pažangą. 
Liberalinė opozicija palietė opų 
klausimą, kuris net vyriausybės 
šalininku tarpe kelia tam tikrą 
susirūpinimą. ”

Buvo iš. anksto aišt-u; kad 
opoz’',':'1 •'no’’Hn^;V5 rim*'O P8- 
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VISAM PAŠAU L Y
• Valstybės (sekretorius F. Dųlles, atsakydamas į paklau

simus dėl naujojo sovietų pasiūlymo susitikti keturiems didie- 
siains, priminė soviejų užgrobimų politiką, pradėtą nuo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Tas pasikalbėjimas'buvo perduotas per tele- 
vizijos stotis.

• Korėjoje', amerikiečių bazėje Pusan, kilo didžiu Jis gais
ras, padaręs milioninius nuostolius amerikiečiams ir korėjiečiams^

• W. Churchilliui lapkričio mėn. 30 d. suėjo 79 m. amžiaus.
• Turkija. iškėlė Švedijai 12 milionų dolerių jieškinį už 

nuskandintą povandeninį laivą. Povandehinis laivas nuskendo 
dėl Švedijos prekybinio laivo kaltės.

• JAV, Bostone, mirė garsus dramaturgas E. O’Neil, su
laukęs 65 m. amžiaus. Buvo gavęs Nobelio premiją.

• u
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• Tuoj- po Kongreso įvykusiam 
ALTiS^ilbvybės posėdyje nutar
ta sudaryti amerikiečių komite
tą Kersteno rezoliucijos vykdy
mui talkinti. Taip pat kiekvie
nam ALT prezidiumo nariui 
leista turėti savo pavaduotoją, 
kuris talkintų visuose reikaluo
se. Tai dalis mūsų keltų pagei
davimų. Bet vadovavimo keiti
masis rotacine tvarka dar pali
ko neįgyvendintas.
• Amerikos Lietuvių Kongreso 
bankete kalbėjęs valstybės se
kretoriaus pavaduotojas D. Lou- 
rie gražiai atsiliepė apie lietuvių 
sąskrydį Washingtone ir padė
kojo A. Oliui už jo surengimą.
• Šveicarijos darbininkų šalpos 
organizacijos atstovė Dr. R. 
Kagi-Fuchsman aplankė naujuo- 
sios Vasario 16-osios gimnazijos 
namus ir pažadėjo piniginę pa
galbą 15,000 DM sumoją
• Vokietijoje, dviejų metų bė- 

-gyje, numatyta panaikinti visas 
pabėgėlių stovyklas. Pabėgė
liams statomi nauji, kuklūs na
meliai.
• Dr. J. Balys savo knygą "Lo
bynas" 1-11 dalis per visą gruo
džio mėn. nupigino iki $1.50. 
Anksčiau kaštavo $3.00. Pasi- 
riaudokit šia nuolaidą ir knygą 
pigia kaina įsigykit. Knyga gau
nama Diryoje.
• Lapkričio 8 d. visuose Vokie
tijos lietuvių skautų vienetuose 
buvo iškilmingai minima 35 me
tų sukaktis nuo pirmojo lietu
vių skautų vieneto įsteigimo 
dienos J "Aušros” tunto iškil
mes atsilankė ir Rajono vadei
va sktn. A. Venclauskas, kuris 
pasveikino ir palinkėjo skau
tams dar labiau tobulėti ir gy

1953 m. gruodžio 3 d. * Nr.

veikla
NAUJAS SKAUTŲ , 

VIETININKAS

Nuo lapkričio 8 d. — Jubilie
jinės Sueigos jūrų sktn. VI. Pe- 
tukauskas pasitraukė iš Cleve
lando skautų vietininko pareigų 
ir jas perdavė pasktn. Rim. Ba_ 
joraičiui.

venti mintimis apie savo brolius 
ir seses Tėvynėje. Tuntą sveiki
no Vasario 16 Gimnazijos direk
torius sktn. A. Giedraitis, gimn. 
mok. S. Antanaitis ir Rajono 
dvasios vadas psktn. kun. V. 
Šarka
• Alijantų Tarybai nutarus pa
vesti Austrijos gyventojų ke
lionių į užsienį reguliavimą fe- 
deralinei Austrijos vyriausybei, 
įsigalioja ir tremtiniams 1951 
m. išleistas pasų įstatymas. Pa
gal šį įstatymą dabar bus iš
duodami tremtiniams taip vadi
nami "Fremdenpass’ai”, galio
janti tik vieniems metams.

Už pasų išdavimą nustatyti 
įvairūs mokesčiai 62 šil. sumos, 
prie kurių dar prisideda vizos 
ir kiti mokesčiai,- jeigu tikrai 
norima pasu pasinaudoti kelio
nei į užsienį, šitokie pasų mo
kesčiai tremtiniams yra sunki 
našta, juo labiau, kad pasų pra
ilginimui kasmet prisideda tiek 
nauji mokesčiai, tiek išlaidos bei 
gaišatis.

ČARTERIS CLEVELANDO 
JŪRŲ SKAUTAMS

Sekmadienį, lapkr. 29 d., Cle
velando vietininkijos STEPONO 
DARIAUS jūrų skautų laivui 
buvo įteiktas B. S. A. čarteris. 
Laivo sueiga buvo pradėta 
įprastiniu raportu, kurį sekė 
liet, tautos ir amerikiečių him
nai. Atidarymo žodį tarė pa
sktn. K. K. Pažemėnas, kuris 
yra šio laivo komiteto pirminin
kas. Komiteto nariais yra — Pr. 
Petraitis ir J. Jarašūnas. B.S.A. 
— Clevelando Councilio 5-jo dis- 
trikto Executive — reikalų ve
dėjas Ph. Diamond su nuošir
džiais linkėjimais įteikė Stp. Da
riaus laivui jo čarterį ir B.S.A. 
narių liudijimus, šiame čarte- 
ryje laivas gauna Nr. 311 (Ex- 
plorer Ship). Išvardintas laivo 
komitetas ir laivo vadai: Laivo 
vadas — j. sktn. VI. Petukaus- 
kas (advisor — skipper) ir jo 
pavaduotojas — valtin. Em. Ja
rašūnas (assist. ‘ advisor — 
mate). Laivą globoja skautinin
kų . ramovė. Trumpą žodį tarė 
j. sktn. V. Petukauskas. Babai- 
gai jūrų skautai padainavo jū
reiviškų ir liaudies dainų ir bu
vo nufotografuoti. Sueigos sve- 

,čių tarpe buvo Clevelando skau
tų vietininkas paskt. R. Bajo
raitis.

jaunesniuosius skautus — vil
kiukus, kuriuos nelietuvišką ap
linka labiausiai paveikia. Jiems 
norima paruošti patrauklią pro
gramą, kurioje bus tarp klausi
mų bei atsakymų, įpintos lietu
viškos dainos ir atitinkami jų 
amžiui darbai. Vedamoji mintis 
— vilkiukai žaisdami, būdami 
namie, sueigoje ar stovykloje, 
sistemingai augtų gerais lietu
viais. Norima šią medžiagą taip 
paruošti, kad ji būtų paranki ir 
pavienių lietuvių šeimų tėvams, 
o taip pat ir lituanistikos mo
kytojams. šią programą ruošia 
kolektyviai visas Taut. Auklė
jimo Skyrius. Vėliau atitinka
mos programos taus paruoštos 
skautams ir skautams vyčiams.

BOSTONO LAPINAI KRUTA. 
PATYS — JUDINA KITUS
Jubiliejiniams skautybės me

tams baigiantis Bostono "Senų
jų Lapinų” skautų vyčių būre
lis ėmėsi iniciatyvos surengti 
vietos skautėms ir skautams va
dovų kursus. Kursai prasidėjo 
lapkričio 6 d. ir bus užbaigti 
gruodžio 18 d. Jų tikslas yra su
stiprinti bei pagilinti abiejų 
Bostono vietininkijų Iskiltinin-
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TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Seniausias ir gražiausiai ilius 
truotas lietuviškog minties žur 

nalas.

MARGUTIS

Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So. Western Avn 
Chicago 36, III.

SKAUTŲ TAUTINIS 
AUKLĖJIMAS

I<t>vai su jaunimo nutautėji
mu prie L.S.B. Vadijos yra su
organizuotas Tautinio Auklėji-1 
mo Skyrius. Su emigracinio 
skautavimo faze pajusta, kad 
kiek turėtų būti papildytos 
skautiškojo lavinimo — patyri
mo laipsnių programos. Taut. 
Aukl. Skyrius ir yra sukoncen
travęs visą savo dėmesį naujų 
projektų paruošimui. Pirmiau
sias dėmesys yra atkreiptas j

Lietuvio Prekybos Namai 
Chicagoje

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

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

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rąžomosios 
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.

Furnilure Center, Ine.
Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS .

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

kų ir kitų vadovų skautiškąsias 
žinias. Tuo pačiu bus paleng
vintas vadovų darbas jų viene
tuose. .

Programoje numatoma išna
grinėti: skilties organizacija ir 
veikimas; skautybės, ideologijos 
pagrindai, pionierija, skilties ir 
draugovės raštai, higiena ir pir- ^nklų kalbos gramatika 
moji pagelba, skautiškųjų vie
netų tradicijos, iškylavimo ir 
stovyklavimo technika, kolekty
viniai sk. vienetų darbai, gam
tos stebėjimas, skauto religijai 
ir dorovė, i 
skautai ir pasaulėžiūra, unifor
mos, kiek rikiuotės įr laužai. I 
Kursai numatomi užbaigti įspū-l 
dingu laužu. Instruktoriais kur
suose yra sk. dvasios vadas kun. 
J. Klimas ir patyrę skautinin- 
kai-kės — V. Barmienė, L. Če
pienė, V. Čepas, E. Gimbutienė, 
I. Končius, L. Končius ir M. 
Manomaitis.

Iš viso per šiuos kursus jų , K. Boruta . .................
klausytojams teks išklausyti 14 Broliai Domeikos 
pašnekėsiu. Kursų vedėjas yra _ &•; Dovydėnas ——— 
energingasis Lapinų vadas-vyr. Į F• J®r*n*n’1
skiltn. A. Banevičius. Jam pa- Didžiosios^tgailos 
šnekėsiu tarpuose su šūkiais, Spalis . ...................
dainomis ir žaidimais talkinta- Džiaukis gyvenimu 
kauja vyr. skilt. D. Barmūtė, b. Swett Marden..........
vyr. skiltn. V. Karosaitė ir vyr. Doleris iš Pittsburgho 
skiltn. č. Kiliulis. Suorganizuo- Stepas Zobarskas .... 
tus kursus lanko 25 skautai-tės. Daili saulytė

_ SKS__ Eldorado
J. Svaiatas -...........'___

Gyvačių lizdas
FrancoiB Mauriac ....

. Gatvės Berniuko Nuotykiai 
R, Spalis -----________ 5.00

siklausę svetimų dainų, gal vėl Gimdytoja 
su nauju jautrumu priimsime Francois .Mauriac ------
savąsias. Nes dabar turbūt aš | 
ne vienintelis, kuriam nuolati
nės "Mano rožė” ir "Mano sieloj 
šiandien šventė” jau bus kiek Į GimtojoTo^io'baruose 
pabodusios. Todėl ir studenčių p. jonikas . ......... .....
trio tektų laikyti visiškai pri- Haųfo pasakos I d. 
imtiną. ' 'g____ ;_____ ______

Tik man dar visiškai neaiškus Kazimieras Sapieha 
vienas dalykas; kodėĮ mes taip B.’ Sruoga----------------
labai piktinamės mūsų tarpan 
r „K.n«ai. „elta!. I a ■. į'"“ ““
(kartais gana net labai vertm- J p>UUUB __________ 1M
gaiš), ir kodėl mokame dažnai KUpreiig 
dar taip vaikiškai pasidžiaugti, Ignas šeinius ............ .
kai tūlas svetimtautis kokiam Konradas Valenrodas 
mūsų kultūrininkui pasako bent Adomas Mickevičius _____ 1.50
kiek šiltesnį žodį? Turbūt čia su Keliai ir kryžkelės 
mumis kas nors netvarkoj. •

Bet taisytinų dalykų pas mus 
pasitaiko ne tiktai studenčių 
trio venete. Rastume jų ir dau- 
kel kur kitur. Argi nėbūna taip, Į Kudirkos raštai 
kad tūlas solistėlis pasigailėjimo ---------------------
reikalingu —\bet nebūtinai jo Kregždutė 
vertu — balsyčiu karkia kokią A; Rinkūnas ------
nelengvą, aiškiai ne jam skirtą Mickevičius *
ariją. Ir tokiu atveju sakoma, ^.<"”7.......
kad dainininkas rimtas, net ir 
daug žadantis. Pasiskubinama 
viską dailiai užglostyti. Kažin, | 
ar naudinga tokia taktika?

Ir šios eilutės čia ne tam,-kad I 
vienam įgelčiau, o kitam jau 
maloniai per petį patekšnočiau. 
Jos čia tiktai dėl to, kad mūsų 
spaudoje tiek daug nenuoširdžių 
vertinimų bei aptarimų, kurie 
tartum grėsmingi šešėliai lydi 
beveik visus mūsų kultūrinius 
parengimus. Mes nepaprastai 

- vengiame pasakyti teisybę. Su 
purvais maišome rečiau, daž
niausia viską į padanges keliam. 
O jeigu kada nors, po ilgų svy- 

i ravimų, pabandome nebe pa
glostyti, bet prasitarti atviriau, 

i tai tuomet jau būtinai pataiko
me nebe ten, kur reikia. J. P.

Anoj uusėj ežero
Pulgis Andriušis  ..................1.50

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė .....____ 3.50

J. Kukanauza ____________ 2.00* 
Anglų kalbos gramatika 

V. Kamantauskas

Anderseno pasakos
I ir II dalis po .'.---------... 2.00ao, aaautv lungijai

skautybės istorija, Arkivysk. J. Matulevičiaus 
užrašai

j Aukso kirvis ,
Juozas švaistas ....

Barabas
Paer Lagerkvist .... 

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

’Į Balutis
J. J. Bačiūno leidinys 

Į Baltaragio malūnas 
, K. Boruta________

. v

1.00

2.50

Nemunas
St. Kolupaila

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras__________ — 1.50

Nusikaltimas ir bausmė I
F. M. Dostojovskis_______3.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą ...-----------------

Pirmoji naktis
L. Pirandello____________

Po Tėvynės dangum
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino_

Petras ir Liucija
Romain Rolland _______ _

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis_________

Pragaro pošvaistės

2.50

4.00

1.50

2.00

1.20

5.00
2.25

2.50

... 1.00 Pirmas rūpestis

... 1.50
Per Klausučių ūlytėlę

Liudas Dovydėnas ___ . . 2J»

__ 2.50
Pietų vėjelis

Vytė Nemunėlis _____ .... 1.00

__ 2.50
Paklydę paukščiai I

Jurgis Jankus_______ .— 2.2»

2.00

... 3.50

6.70

0.80

1.80
0.50

APIE STUDENČIŲ TRIO BEI KITUS 
PASIRODYMUS

ir ne-

2.60

1.75

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

’ Rezid. 3241 W. 66th PLACE

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

keičia stiklus ir rūmus..
1701 S. Damen Avė., Chicago Iii. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais (T iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad.' ir sekmad. 

tik susitarus

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

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvcst Medical Center ■ 
2336 West Chicago Avė., 

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

antrad., ketvirtad., pėnktad., \ 
10 ryto — 1. p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

Visi mes puikia^ žinom, kad 
lietuvis rimtas nuo amžių. To
dėl neišpasakytai stengiamės 
būti rimti visur ir visuomet. Bet 
kažin ar tikrai mes esame to
kie, jeigu imamės nutaisyti per
dėtai rimtas minas, kur reikia 
ir kur nereikią?

Šia prasme man kiek įtartinas 
ir tūlas !■>. G., pęrdėtu rimtumu 
stebėję? , studęjjčįų-,,trio ir prie 
progos "Drauge”;.jį kiek papur
ti nęs. Kažkaip nesinori sutikti 
su jojo nuomone.

Nesu muzikas, todėl
bandysiu gramais atsverti pa
ties dainavimo lygio, kuris man 
tikrai neatrodė.menkesnis, negu 
pirmuosiuos pasirodymuos. O 
gestikuliacija, kiek daugiau pa
sireiškusi berods tiktai "Malū
ne”, nebuvo labai tobula, bet 
visvien pateisintina ir priimtina. 
Nes kažkaip sunku įsivaizduoti 
tą komišką dainelę,. atliekamą 
perdėm statiškų, sustingusių 
dainininkių. Tik ateityje gal 
reikėtų siekti daugiau laisvumo 
ir pajieškoti 
įvairumo.

Bene pats 
kaistas krito 
tinkamo repertuaro. Bet čia kaip 
tik, man rodos, trio ko mažiau
siai reikalingas kieno nors pa
tarimų. Programos daugumą 
sudarė ne kokie įtartini šlage
riai (jais be reikalo gąsdinami 
skaitytojai), bet didžiųjų kom
pozitorių dainelės, kokių rim- 

. tuose koncertuose nesigėdija di
deli dainininkai'. (Net tokie, ko
kių mes šiuo metu' gal jau iš 
viso nebeturim). Tad kodėl mū
sų studentės turėtų jų labai bai
dytis? Ar todėl, kad jos nelie
tuvių sukurtos? Kažin ar didelė 
čia trio klaida? Juk įvairios lie
tuviškosios muzikos' Clevelande 
tikrai ne badas. Tad kartais pa-

didesnio judėsiu

didžiausias prie- 
dėl tariamai ne-

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

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

’ šeštad. 10 v. r. — 1 v.'įi. p.

IR
Dr. Jaras Ramunis

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

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

MEDICAL CENTER
TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 

Buto: WAlbrook '5-3765

J.'

JKpyga 182 psl. Kaina 1.50 dok Knyga 
gaunama:,DIRVA, 1272 East 71 Street, Cleve
land 3,'Ohio.' . - - .

2.75

1.50

1.50

1.00

1.25

1.5t

.— OŠ*

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė -. 2.00

1.50

1.75

2.50

2.00

Putinąs -_______________ 2.50
Kaimiečiai >

V. S. Reymont I-II-III-IV
1 ir II dalis_________ po 3.00
III ir TV dalis___ —. po 3.50

5.00

. 1.50

2.00
J Kelias į pasisekimą

Grabau - Grabauskas__ ... 2.00
Kalorijom ir doleriai

. Vilius Bražvilius________ 2.00
' | Lietuvių Kalbos Istorija

Dr. P. Jonikas —________3.00
Lyrika
jt K. Binkis ........... 
Loreta

Stasius Būdavas_____
Lietuva

A. Bendorius ______
Laiškai žmonėms

G. Papini __________
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis _____ 2.00
Lietuvių Tautos Kelias

M. Biržiška ................   3.00
Lietuvių kalbos vadovas 

Red. prof. Skardžibs ...
Lietuviškos pasakos

J. Balys____________ .___ 2.50
Lietuvių poezijos antologija

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

A. Giedrius „1......... 1.50
Lietuvių archyvas 

Bolševizmo metai ..
Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos
- . .............................................. 0.70
Lietuva tironų Pančiuose

,B. T.,Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jonas Andrūnas ir Petras 
Svyrius) ____ ....'.— 1.50

Mažasis Lietuviškai — 
Angliškas Žodynas 

Vilius Poteraitis ...
Metūgės

. B. Pūkelevičiūtė_ ,
Mėnuo vad. medaus

N. Mazalaitė ______ ___ 1 2.50
Į Meškiukas Rudnosiukas 

Vytė Nemunėlis______... S.0B
Namai' ant smėlio 

: ■ J. Glauda ...

2.00

1.80

____2.75

2.00

0.75

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus __________ 2.60

Petras širvokaB 
Juozas švaistas ___ _

Po raganos kirviu 
4 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_________
Raguvos malūnininkas

V. Tamulaitis __________ 0-25
Sudie, pone čipse 

James Hilton 
Strėlė danguje

Henrikas Radauskas _____2.00
šilkai ir vilkai

Runcė Dandierin is ...
Senųjų lietuviškų 

knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virs. ___ 3.00

papr. virš.__________ 2.00
Saulės laikrodžiai

Henrikas Nagyi, ___
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—.....
Teresė Neumanaitė

J. Burkus _____
Tarp žalsvų palapinių

P. Kesiūnas ______
Tėvų pasakos

A. Giedrius ______
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas .
Tautosakos Lobynas

J. Balys_____ _____
Tomas Nipernadis

August Gailit____
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback ___
Tėvelių pasakos
' A. Giedrius ______

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša______

Velykų pasakos
N. Butkiene_______ ____ . 1.00

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius

Vyturėliai Laukuose
Vikt Šimaitis -----

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

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

Vaikų knygelė
M. Valančius _____

Varpai skamba
Stasius Būdavas —--------- -  2.50

Vlėneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas ...________1.50

Taupioji Virėja

1.00

1.00

2.50

2.50

2.00

...’8.00

2.50

1.00

3.00

8.00

1.90

2.00

3.00

2.50

1.25

OM

1.00

.. 4.50
1.50

- 0.75

1.25

5.00

1.80

2.00

. 2.00

1.00

Užuovėja
M. Katiliškis ............

žmonijos likimas
V. Bagdonavičius____ _

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

Žemaičių krikštas
P.' Abelkis _________

žvaigždėtos naktys
Augustaitytėr.Vaičiūnionė — 1.00 

žmones ant vieškelio
Liūdas Dovydėnas

3.50

3.50

1.50

3.50

1.00
Šiaudą.——-2.00'
Visos knygos siunčiamos pąštų- Užsakant pinigus siųskite

DIRVA, 1272 East 71 St, i



KONGRESO REZOLIUCIJOS

dar Broliukas ir sesutėkurie tokį tvirtinimą sugriautų | ^°ks neilgas, nuo tikrovės irJie vi-

ALTo VEIKLOS PRANEŠIMAI
dvieiliai:

SVEČIAI BANKETE
J.

Skundžiamės, dejuojam — 
širdeles mums gelia... 
Tamsūs debesėliai 
Traukitės iš kelio.

SU KIRVIAIS IR SU
PEILIAIS...

mūsų vaikai 
komikų isto- 
pAsakos yra 
mūsų kalbos

Deja, jų tiek

STALINISTAS TEBESIILGI 
SESUTĖS

Kaip liūdnai ir žalingai atsi
liepia atitrūkimas, nors

KĄ ATNEŠA TREMTIES 
PRIEDAI?
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KNYGOS
BRONYS RAILA

J. VAIčYS

Tremtyje mažyčiai anga be

pieno, be mėsos, be sviesto. Pa'

atliko Dai-
dėk jiems savo auka.

žus pasirodymas bus paskatini
mas ir kitiems jaunuoliams, tu
rintiems palinkimą j meną.

1-mo pusi.) 
idėją sudaryti Broliukas ir Sesutė. Devyniabrolė. Gimtaisiais 

-Takeliais

nąs, kad lietuviai JAV-se .yra 
pasižymėję sumanumu, girdėjęs 
gražių atsiliepimų apie A. Olio 
suorganizuotą sąskrydį W.a- 
shingtone ir vertinąs lietuvių 
ryšį su šiuo kraštu, kuriame mi
rė ir rado amžiną poilsį Lietu
vos prezidentas A. Smetona.

Meninę' programą 
navos ansamblis.

y

Gimtaisiais takeliais

CHICAGIEčIŲ DĖMESIUI

DIRVA

Sukrauta J. Karvelio ir B-vės 
Knygyne, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III.

met. Ir vėliau dešimtis, šimtus 
panašių šio traukimo libdijimų 
esu pastebėjęs. Nežiūrint nei 
partinių, nei religinių skirtumų, 
net ir vargšą stalinistą tebe
traukia jo gimtoji Suvalkija. Ir 
taip stipriai, kad jis net į "fa- 

0

t 

kavęs VVashingtone ir drauge su 
Kerstenų ir M. Kižyte lankęsis 
rezoliucijos vykdymo reikalais 
Europoje, papasakojo pasiektus 
rezultatus ir kelionės įspūdžius. 
Laisvės reikalams čiapat įteikė 
$1.000 čekį, susilaukdamas kon
greso dalyvių padėkos.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
nariai P. Vainauskas ir K. Bie
linis skaitė pranešimus aktua
liais bendrojo pobūdžio ir lietu
vybės išlaikymo klausimais.

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

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

„pCleveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

NUO TOS PAČIOS ŽEMĖS, 
BET NEBEVIENODI r

Bei visdėlto čia kartais veikia 
kažkokie "paslaptingi dėsniai”. 
Apie savo tautos reikalus tikro- 
viškiausiai galvoja ir nusivokia, 
tie, kurie gyvena ir pluša gim
tojoje. aplinkumoje. Sakytume, 
lyg toji žemė įpučia jiems dąu- 
giau realizmo, išminties ir sai
ko.

Va, tas pats mūsų minėtasis 
Vincas Kudirka ir daugelis kitų, 
nepasitraukę nuo gimtosios že
mės, anais laikais išliko blai
viausiais lietuviško likimo kal
viais. O kurie svetur ilgai ge
riausius savo amžiaus metus 
praleido, be blogos valios, bet 
savaime ne vienas nukrypdavo 
į krąštutinumus,' mistiką, į' pa
sakas, į fanatizmą, net į keistus 
svaičiojimus.

Atitrūkdavo nuo tikrovės net 
tokie stiprūs ir gaivūs charak
teriai, kaip Dr. J. Basanavičius,

Pranešu, kad p. A. Zaranka, 
gyv. 4446 So. Fa'irfield Avė., 
Cleveland Lustre Craft Co. ne
atstovauja ir prekių neparduo
da. ,

V. Pašakarnis, Cleveland

Devyniabrolė
Devyniabrolė — žmonių pasa

ka. Visi ją esame girdėję maži 
būdami. Daug daug pasakų 
mums pasekdavo seneliai. Ta
čiau iš mūsų retas kuris sugeba 
sekti pasakas, ir 
priversti tenkintis 
rijomis. O žmonių 
geriausias šaltinis 
stiliui mokytis.
maža teatspausdinama.

Šią pasaką iliustravo. Kęstutis 
Zapkus, penkiolikos metų ber
niukas. Man rodos, kad tai bus 
jauniausias lietuvis kada nors 
iliustravęs knygą. Kęstučiui rei
kia pripažinti ne tik sugebėji
mą piešti, bet ir pagauti būdin
gesnius teksto bruožus iliustra
cijoms. Piešiniai daryti . tu
šų. Būdinga jo iliustraci
joms lietuviškas stilius, nors 
jis su lietuvių liaudies menu te
galėjo susipažinti tik iš negąu- 
,sių čia patekusių šaltinių. Te
gul šis jo pirmas viešąs ir gra-

Washingtono svečių Ch. 
Kersteno su žmona ir valstybės 
departamento pasekretorio D. 
Lourie buvo susilaukta tik ban
kete. Jie buvo priimti ovacijo
mis. Ch. J. Kersten savo kalbo
je pademonstravo puikią orien
taciją apie situaciją anapus ge
ležinės uždangos ir įsakmiai pa
brėžė, kad jau atėjęs laikas 
laužti spragą tame geležinės-už
dangos fronte, šis darbas pra
dedamas nuo Lietuvos ir kt. Pa
baltijo valstybių.

Pasekretoris D. Lourie ilgoje 
kalboje pažymėjo, -kad. Sovietų 
dignitoriai turi rūpesčių viduje. 
Situacija keičiasi iš esmės. Bol
ševikai iš ofenzyvos tarptauti
niuose santykiuose pereina į -de- 
fenzyvą. ši raida atnešianti per
galę laisyės ir teisės principams. 
Toliau pašekretoris pareiškė ži-

I '

ilgai gyvenęs Bulgarijoje, kur 
pradėjo kurti gražius ir poetiš
kus, bet- vąrjgiai moksliškus Lie
tuvos žilosios praeities aiškini
mus. Arba D r. J. šliupas, pusę 
subrendusio amžiaus praleidęs 
Amerikoje, ir čia atsidavęs itin 
karingam ateizmui, ligi tol ne
įprastam lietuviško būdo bruo
žui. Kiti čia įkrisdavo ir, kaip 
šiandien matome, tebeįkrenta į 
kitokį religinį ar politinį aiškiai 
liguisto laipsnio fanatizmą.

Kąp iš mūsų, čia neseniai at
vykusių j Ameriką, nebūsime 
pastebėję senųjų lietuvių tarpe 
begalės itin stiprių, labai savo
tiškų, kampuotų, kraštutinių ir 
fanatiškų charakterių, lyg -kir
viu kertančių, — tokių, kokių 
Lietuvoje retokai pasitaikyda
vo? Gi ir mes jiems dažnai atro- 

, dome nepriimtini, liguisti, nai
vūs fantastai, "crazy people”... 
O vieni ir kiti daugumoje esame 
kilę iš tos pačios gimtosios ir 
šyentosios žemės ...

Susidurdamas su broliais "se
naisiais” Amerikos - lietuviais, 
daug kartų įsitikinau, kas tokį 
lietuvį daugiausia riša su Lie
tuva. Ir pradėjau suprasti, kaip 
lengviausia su juo susikalbėti.

Iškilmingo patriotizmo šūkiai 
pro retą ausies būgnelį teprasi- 
skverbia. Mūsų Tėvynės nepri
klausomybės laikotarpio didelė 
kultūrinė ir ekonominė pažanga 
jam dažniausia atrodo jei jau 
ne įžūlus, tai bent atlaidžią šyp- 

»seną sukeliantis mūsų pasigyri
mas. O tokiems dalykams, kaip 
valstybinio tęstinumo išlaiky
mai (moksliškai dabar vadina
mas kontinuitetu ...), paini lai
svinimo veiksnių organizacija, 
valstybingumo sąmonė ar kokia 
panaši sudėtinga istorija, —. to
kiems dalykams jo ausis nusisu
ka į šalį. Jais susidomi vienas 

. kitas iritelektualas, bet tokių la
bai nedaug ...'

Yrapaprastesnė kalba ir vaiz
dai, kada su "senuoju" lietuviu 
lengvai susišnekėsi. Tai Lietu
vos berželiai,. upeliai, kalniukai, 
rūtos ir kitos gėlelės, kelias per 
mišką, atlaidai gimtinėje para
pijoje, kartais net tie balkšvi 
padangių debesėliai...
suomet traukia, šildo, kvepia. 
Jie kalba vaikystės ar-jaunys
tės atsiminimais. Jie.— tikroji 
Lietuva, šiaudinė pastogė, kar
tais net dūminė grjčia, klumpės 
ir net kandžios blusos. Niekas 
nepranykę, tebegyvena po se
novei. Ir tu čia, brolau, nepai
syk istorijų apie visokias kul
tūrines pažangus...

šistą” kreipiasi informacijų, 
ką bekalbėti apie kitus?...

KUR GERIAUSIAS 
KLIMATAS AMERIKOJE?
Pasaka apie mūsų gimtosios 

ir šventosios žemės trauką yra 
labai graži. Kaip jus daugelį, 
taip ir mane ta žehiė traukia ir 
visada trauks šimto tūkstančių 
tonų svoriu.

Poetai ir daug kas sako, kad 
gimtosios žemės šauksme ir 
traukoje yra didelė paslaptis. 
Kad čia glūdi mistika, kažkas 
paprastu protu neišaiškinamo 
užburiančio, nuostabaus. Gali 
mas dalykas, nes tam paremti 
rastume nemažai faktų ...

Tačiau man atrodo čia tik 
graži, maloni pasaka. Mat, ne 
mažiau būtų galima rasti faktų,

ir visai ką kita rodytų. Tūks- 1 
tančius gimtoji žemė traukia per 1 
visą gyvenimą, kur jie bebūtų. 1 
Bet kitiems tūkstančiams ta že- - 
mė nieko nereiškia. Juos labiau
siai trau <ia tas žemės sklypelis, 
kuris derlingesnis. Lygiai taip, 
kaip ir klimatas ... Kai mano 
žmona kartą paklausė Los An
geles viešėjusį prof. K. Pakštą 
kur lietuviams Amerikoje ge 
riausias klimatas gyventi, šia 
šypsodamasis atsakė:

— Geriausias klimatas? O gi, 
kaip esu girdėjęs, ten, kur už 
valandą moka dešimtuku dau
giau ...
/Jei jūs peržiūrėsite neseniai 
Lietuvių Dienų išleistą "Ame
rikos Lietuvių Vardyną”, rasi
te ten nemažai stipriausių ir 
veikliausių Lietuvos patriotų, 
gimusių Amerikoje, Rusijoje, 
Lenkijoje, Latvijoje, Kaukaze, 
Prancūzijoje,' Vokietijoje ... Bet 
jų gyvenimas ir darbai parodė, 
jog juos labiausiai traukia ne 
jų gimtieji, o kaip tik "sveti
moji” lietuviška žemė. Devynias 
dešimtąsias žydų, įkūrusių Izra
elio Valstybę, taip pat daugiau 
traukė svetimoji žemė. Kaiku- 
riuos traukia gimtoji žemė, bet 
turbūt daugiausia vylioja dole
rio ar sterlingų svaro žemė ...

Man rodos, kad tą paslaptin
gą mįslę bene tikriausiai iš
sprendžia kiekvieno atskiro 
žmogaus sąmonė, išauganti iš 
kultūrinių, .dvasinių,, religinių 
tradicijų, aplinkos sąlygų, cha
rakterio ir šimto kitų priežas
čių, kaip ir žmogaus auklėjima- 
sis nuo pat vaikystės. Tad siū
lyčiau aklai nepasitikėti gimto
sios žemės trauka, o daugiau 

į rūpintis ugdymu vertybių, ku
rios tą trauką sukelia.

Nežinau, kaip kiti, bet aš 
prieš keletą metų dėl to Įabai 
pykdavausi ir žiauriai bardavau
si su tėvynainiais. Stačiai būda
vo jau po antro sakinio kova. 
O New Yorke kartą, netrukus 
po atvykimo, nuo vieno veikėjo 
pobūvyje vos į ausį negavau už 
gynimą Lietuvos garbės, kaip 
ją supratau ir maniau reikalin
ga ginti.

Vėliau ėmė aiškėti, kad susi
kalbėti galima, ir labai mielai, 
ligi pasibučiavimo, tik reikia su
prantamu žodžių ir tų saldžiųjų 
vaizdelių.

Bet sykį buvau visai pritrenk
tas. Dirbant Vienybės redakci
joje, kartą parašiau pranešimą, 
jog Antanas Olis galutinai nu
tarė atgabenti Amerikon lietu
vių dailininkų kūrinius iš Vo
kietijos, kad tų paveikslų bus 
keli šimtai ir kad be abejo Ame
rikos lietuviai norės jų pasižiū
rėti.

Numerį išleidus, už poros die
nų skambina j redakciją tiesiai 
man vienas Brooklyne žinomas 
lietuvis komunistas, kurio pa
vardė buvo girdėta, bet asme
niškai su juo nebuvau pažįsta
mas ir niekad nesusitikęs. Par
tinis komunistas, ar ne, bet iš 
jo viešų pasisakymų buvo aiš
ku, kad tai neabejotinas stali- 
nistas. Pasisakęs pavardę, aiš
kina, dėl ko norėjęs su manim 
asmeniškai pakalbėti.

— Vienybėje parašei apie lie
tuvių dailininkų parodą, — sa
ko. — Be abejo, jūs jau turite 
ir parodos katalogą. Norėčiau 
žinoti, ar ten nebus paveikslų iš 
Lietuvos. Gal kas nupaišė Še
šupės pakrantes? Gal šiaip bus 
kokių vaizdelių iš Suvalkijos 
(čia suminėjo poros miestelių 
pavadinimus...). Matot, aš no
rėčiau nusipirkti. Jau daug me
tų nemačiau gimtinės ir čia nie
kur tokių paveikslų negaliu 
gauti...

<. Su gailesiu tupėjau atsakyti, 
kad, deja, katalogo dar neturi- 
me, bet -kai tik bus atidaryta, 
patariau būtinai užeiti į. paro
dą. Tikriausiai koks nors lietu- 

■ viškas paveikslas iš Suvalkijos 
pavyks aptikti.

štai kokia stipri gimtosios že
mės trauka, — pagalvojau tuo-.

(Atkelta iš 
minčių iškėlė 
platų ir stiprų komitetą, į ' jį 
įtraukiant įtakingu amerikiečių, 
kurie padėtų suorganizuoti rei
kiamą akciją ir sutelkti lėšų 
Kersteno rezoliucijos akcijai 
sėkmingai tęsti.

Konstruktyvi A. Olio kalba 
sukėlė labai gyvą ir vieningą 
kongreso dalyvių pritarimą. (Ją 
spausdiname atskirai).

Kongresą raštu per Dr. Dauž- 
vardį sveikino Lietuvos Diplo
matijos -šefas S. Lozoraitis ir 
ministeris Washingtone P. ža- 
deikis, akcentuodami mintį, kad 
vakarų pasaulis pripažįsta Lie
tuvos suverenumą ir ypatingai 
dėkodami JAV, kurios drąsiai 
skelbia moralės ir teisės dėsnių 
privalomumą tarptautini u o s e 
santykiuose.

Sveikinimo telegramų gauta 
iš speakerio Martin ir kelių kitų 
kongreso narių, kuriuose ryš
kiai sugestijonuojama projek
tuoti naują Lietuvos laisvinimo 
tarpsnį, duodant pavyzdį ir ki
toms pavergtoms tautoms.

Amerikos Lietuvių Kongresas 
priėmė visą eilę padėkų ir svei
kinimų: JAV prezidentui Eisen- 
howeriui, kongreso nariams, 
Lietuvos Diplomatijos šefui S. 
Lozoraičiui ministeriui Žadei
kių!, Vilkui, Balfui ir kt.

gimtosios žemės, rodo mūsų vi
suomeninio ir ypač politinio lie
tuvių emigrantų gyvenimo ban
gavimas.

Užtenka pažiūrėti tik į mūsų 
vadinamo Vliko krypinėjimus... 
Susikūręs Lietuvoje 1944 metų 
pradžioje, jis dėjosi gana svei
kus visuomeninės, "politinės ir 
moralinės veiklos pagrindus. 
Bet jo nariams atsidūrus užsie
nyje, staiga ir tuojau prasidėjo 
virpantis blaškymasis. Vos po 
vienerių metų užsienyje, Vliko 
dauguma Vokietijoje užsimanė 
pasikeisti Lietuvos Konstituci
ją ... Dar po metų, jo delegatai 
Šveicarijoje sugalvojo įsisteigti 
specialią Vykdomąją Tarybą, — 
"lyg ir egzilinę vyriausybę”... 
Dar po poros metų Baden Bade
ne fiktyviai surašė neva "Kraš
to” "įgaliojimus” "veikti kovo
jančios tautos vardu”... Dar už 
trejeto metų, pradėjo korėjiečių 
tipo "derybas” . su diplomatais 
ir Lietuvos Diplomatijos šefu... 
Imta savintis "tėvynės gerovės 
augščiausių įstatymų” nustaty
mo teisė. Jo vadovai smarkiai 
ėmė reikalauti naujų "Lietuvos 
atstovų" parinkimo privilegijos 
prie svetimų vyriausybių.

Kokiu būdu ir kokioje dva
sioje mėginama "bendradar
biauti” su Liet. Diplomatijos 
šefu bei vykdyti "susitarimus”, 
geriausiai parodė pastarieji Chi
cagos "Draugo” straipsniai tais 
klausimais ...

Alto iždininkas M. Vaidyla 
pranešė, kad nuo 1952. XI. 1 iki 
1953. X. 31 Alto iždas turėjo 
pajamų $44,108.90,. o išlaidų 
$55,305,77. Spalio 31 d; ižde bu
vo likę $13,846,77. Nuo 1943 m. 
iki 1953. X. 31 Lietuvos laisvi
nimo reikalams sudėta iš viso 
$397,537. Rekordas buvo pasiek
tas 1947 m., kuriais buvo su
rinkta $92,736,37. šiais metais 
stambių išlaidų turėta Kersteno 
rezoliucijai pravesti ir jos įgy
vendinimui pasiruošti. Nors re
zoliucija taikoma visoms 3 Pa
baltijo valstybėms, bet ligi šiol 
nei Latvijos nei Estijos organi
zacijos savo lėšomis prie jos 
vykdymo darbų neprisidėjo, aiš- 
kindamosis neturinčios pinigų.

Sekretorius dr. P. Grigaitis 
nupasakojo’ bendrą Alto veiklą 
ir jo žygius JAV organuose ank
styvesniais ir šiais metais, iš
ryškindamas Alto narių ir tal
kininkų pastangas Kersteno re
zoliucijos mintį skleidžiant ir 
paramą jai organizuojant Wa- 
shingtono sluogsniuose.

Inž. A. Rudis, Altui talkinin-

Visi tie tremtiniški maskara
diniai priedai* prie emigracinio 
Vliko veiklos, arba kaip kaikas 
juos stačiai pavadina "tremti- 
niškomis kvailystėmis", tarnau
ja gal tik poros mūsų politinių 
grupių "valdymo" aistroms pa
tenkinti, bet užvis daugiau pa
tarnauja lietuvių visuomenei už
sieniuose kiršinti.

Lietuvoje Vlikas savo pagrin
diniame atsišaukime į tautą už
sibrėžė "stengtis pasiekti ko 
plačiausią visuomenės konsoli
daciją, šalinti politinių grupių

Tarptautinės politikos rezoliu
cijoje išryškinta mintis, atkrei
pianti'laisvojo pasaulio dėmesį 
j sovietų nuolatinę klastą ir rei
kalaujanti nedaryti su Sovietų 
Sąjunga jokių sutarčių, kurios 
galėtų palikti Lietuvą ir kt. pa
vergtus kraštus už geležinės už
dangos. Kitose tarptautinio po
būdžio rezoliucijose pareikštas 
solidarumas visoms bolševikų 
pavergtoms tautoms, ir atkreip
tas dėmesys j būtinumą dides
nės visų jų veiklos koordinaci
jos. Vidaus mūsų santykiams 
skirta rezoliucija skatina vado
vaujamuosius veiksnius rasti 
būdą veikimui suderinti, kad vi
sų mūsų institucijų veikla ir 
lietuvių visuomenės pastangos 
didesniu įnašu galėtų įsijungti 
į kovą prieš bendrą žmonijos 
priešą. Lietuvybės išlaikymui 
skirta rezoliucija pabrėžia Lie
tuvių bendruomenės, lietuviško
sios šeimos, mokyklos, bažnyčių 
ir jaunimo organizacijų reikšmę 
lietuvybei svetimose įtakose iš
laikyti. Atskiros rezoliucijos 
skirtos spaudai, radijo pusva- 
landžiams, Lietuvių Enciklope
dijai ir kt. klausimams.

Daugelis rezoliucijose pasigęs 
esminės reikšmės klausimų, pro 
kuriuos prašliaužta tylomis.

NAUJOJI AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA

Į naują Amerikos Lietuvių 
Tarybą išrinkti:

Tautininkų: A. Olis, Dr. J. 
Colney, A. Lapinskas, P. Linkus, 
J. Tysliava, A. Trečiokas ir J. 
Ginkus.

Katalikų: kun. I. Albavičius, 
A. Aleksis, prel. J. Balkūnas, E. 
Pauzarienė, prel. P. Juras, inž. 
A. Rudis ir A. Repšys.

Sandariečių: M. Vaidyla, A 
Devenienė, S. Gegužis, P. Pivo
riūnas, J. Arbauskas, K. Jur- 
geliūnas ir dr. J. Pajaujis.

Socialistų: dr. P.Grigaitis, S. 
Michelsonas, J. Buivydas, S. Ba- 
kanas, J. Klavestas, J. Matas 
ir J. Talalas.

SLA: K. Kalinauskas, Dr. M. 
Vinikas ir P. Dargis.

RKSA: L. šimutis, J. Griga
lius ir V. Kvetkus.

tarpUsavius nesusipratimus”. O 
kuriuo keliu tūlos jo grupės pa
suko užsienyje, kokius donki
chotiškus traukimus sukėlė sve
timoji žemė?...

Vincas Kudirka, ant gimtinės 
grumsto stovėdamas, dar 1897 
metais kalbėjo: ... "susitelkia 
broleliai bu dieverėliais kirsti 
vargų, tačiau tie, kurie atsinešė 
bortas, nenori dirbti su turin
čiais kirvius, traukiasi šalin ir 
dar taikstosi susitelkimo, kur 
kiekvienas įrankis, ar kirvis, ar 
bortą, ar dalgis, ar peilis gali 
būti naudingai pavartoti”.

Bet tūli mūsiškiai dabar vis 
daugiau griebiasi, peilio kiek 
skirtingai manančio brolio tau 
tiečio gerklei perskrosti. Nau 
jieji šių laikų dieverėliai..'.

1 —

KIEK BŪTA DALYVIŲ?
Kongrese dalyvavo 816 dele

gatų ir 130 svečių. Delegatai at
stovavo 364 organizaciniams 
vienetams. Aukų Kongreso me
tu gauta apie 12,000, įskaitant 
ir salėje surinktus pinigus.

Trys knygutės vaikams, pa
tiems mažiukams ir didesniems. 
Atsimenant, kad vaikams skir
tų knygų pasirodo labai mažai, 
Tėviškėlę ir jos leidėją Vladą 
Vijeikį reikia sveikinti, ir palin
kėti to kelio nepamesti.

Vaikams rašyti nėra lengva. 
Net labai žymūs rašytojai kar
tais neįstengia parašyti vai
kams. Todėl pasitinkant vai
kams skirtą knygą. tai reikėtų 
turėti prieš akis. Dažniausiai 
vaikams rašoma ne iš įkvėpimo, 
bet kad reikia. Mūsų sąlygose 
šis reikalas yra toks aktualus, 
kad kiekvienas rašytojas turė
tų laikyti kaip tautinę prievolę 
bent ką nors ir vaikaitis para
šyti. Kazys Binkis Kiškių suki
limą rašė savo vaikams. Mūzos 
dėl to gal perdaug neužsirūstin
tų.

Pažiūrėkime iš arčiau į kiek
vieną iš šių knygučių.

Broliukas ir sesutė skiriama 
patiems mažiesiems, todėl čia 
vyrauja vaizdas - piešinys. Tek
sto kiekviename puslapyje tik 
šešios eilutes. Tekstas — rimuo
ti

Dunda žemė, dulka smėlis, 
Kai žygiuoja kareivėlis.
Jis bus plienas, jis vėjas — 
Lietuvos narsus gynėjas: 
Jis bus Lietuvos karys — 
Piktą rusą išvarys.
Arba:
Kas drobelių gražumėlis, 
Kas jų rašto margumėlis. 
Margos drobės, margos 

skrynioj?
Kalba mums apie tėvynę, 
Apie šalį gelsvo lino. 
Kuri Lietuva vadinas.
Tad ne tik paveikslėliai pasi

žiūrėti, bet ir puiki medžiaga 
deklamavimui.

Vaizdai (nenoriu jų vadinti 
iliustracijomis, ne čia tekstas 
eina kaip vaizdo paaiškinimas) 
dviejų spalvų, dinamiški, įrė
minti tautinėj ornamentikoj. 
Gale pridėti du puslapiai vienos 
spalvos piešinių, kad vaikai pa
tys galėtų nuspalvinti.

Piešiniai ir įekstas Vlado Vi- 
jeikio.

Prano Imsrio eilėraščių rinki
nys vaikams. Iliustracijos Vlado 
Vijeikio.

Knygutėje yra 24 eilėraščiai, 
suskirstyti į tris skyrius: Gim
taisiais Takeliais, Nebūsim vis 
Mažučiai ir Ten Toli...

Pirmąjį skyrių sudaro eilėraš
čiai apie gamtą: pavasarį, ru
denį, laukus ir upelius. Jie yra 
ir geriausiai pasisekę.'

Keliasi skaisti saulutė
Iš lovelės — Labaryt! 
Spindulėlių milionai < 
šokinėja strykt pastrykt.

štai kitas:
"Eikit šen!” Mergaitės moja, 
"štai kiek mes žiedelių

. turim 1”
Vytas prieky delnais ploja: 
"Gal mainysime kepurėm?”
Ten Toli... skyriuje yra pa

triotiniai eilėraščiai. Liūdnas 
jis, kitoks juk ir negali būti. 
Norim nenorim, o turime į jau
nąsias širdis to tėvynės skaus
mo, jos pasiilgimo įlieti. Labai 
būtų skaudu, jei mūsų vaikams 
Lietuva liktų tik geografine są
voka, mažu taškeliu žemėlapy.

Sunku yra tėvynės meilę dai
nuoti vaikams gryna poetine 
forma. Ir Pranui Imsriui šiame 
skyriuje nepavyko išvengti ri
muotos prozos. Tačiau yra ir 
tikrai gražių posmelių, kur kal
bama vaizdu:

Noriu plaukiot žuvele 
Nemunėly ar Ventoj, 
Ar mažyte gėlele 
Tik žydėti Lietuvoj.

Arba:

Kiekvienas šios knygutės pus
lapis iliustruotas. Taigi, kalba 
ne tik' eilėraštis, bet ir iliustra
cijos, kurios kiekvieną eilėraštį 
vaizdu išreiškia: ir spindulėliai 
strykt pastrykt į lovelę, ir ru
duo įsiręžęs purto medžių la
pus, ir Vytas joja į žygį ant 
lazdos. Tad yra ko ne tik skai
tyti, bet ir pasižiūrėti, čia, nors 
ir ne vietoj, noriu pridėti vieną 
pedagogišką pastabėlę. Žinom, 
kad vaikai nemėgsta eilėraščių, 
bet jie mėgsta deklamuoti. De
klamacija yra savos rūšies vai
dyba, o vaidinti nori visi vai
kai. Pridėjus improvizuotą de
koraciją ir apsirengimą, eilėraš
tį vaikui padarysime patrauklų, 
ir jis deklamuos su užsidegimu.

Visos trys knygutės parduo
damos už vieną dolerį. Žinant, 
kiek kaštuoja spaudos darbas, 
galima teigti, kad ne pelno su
metimais šis darbas atliktas.
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šis lėktuvas, pastatytas JAV kariniams tikslams, pasiruošęs skristi 2000 mylių greičiu per valandą.
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Keleiviui, po kelių metų vėl 
atsidūrus Vokietijos žemėje, 
daug kas įdomu. Jis seka gat
vės judėjimą, stebi krautuvių 
langus, juose išstatytas prekes, 
akyliais žvilgsniais palydi kiek
vieną gatvės praeivį, pagaliau, 
pasiskaito ir įvairių skelbimų.

Hamburgas, miloninis mies
tas. Jame žydi ne tik prekių ju
dėjimas, ne tik įvairių kraštų 
jūrininkai ir šiaip smalsesnieji 
pakeleiviai, kurie nuklysta į St. 
Pauli linksmybių kvartalą, bet 
tame mieste pastebėsi ir pakan* 
Ramai gyvą kultūrinį gyvenimą. 
Veikia opera, bent trys dramos 
teatrai, geri simfoniniai koncer
tai.

Tuo metu dramos teatras ge
ru pasisekimu statė Šekspyro 
"Romeo ir Juliją’’ ir visas mies
tas su nekantrumu laukė "Don 
Juano pragare” pasirodymo su 
Werner Krauss, Axel v. Ambes- 
sor, Lola Muenthel ir Rud. Fors- 
ter. šis B. Shaw kūrinys prieš 
metus Amerikoje traukė į sales 
tūkstančius žiūrovų ir nežino
jai, ar tas mases vylioja Shaw 
genijus ar neabejotinai talen
tingų aktorių kaip Ch. Laugh- 
ton ar Ch. Boyer menas. Lygiai 
tas pats vyksta šiuo metu ir Va
karų Vokietijoje — aktorių tru
pė tą Don Juaną vežioja po viso 
krašto miestus. Ir kai po šešių 
savaičių, jau būdamas pietva
karių Vokietijoje, norėjau pa
statymą pamatyti, greit nusi-. 
vyliau — biletai buvo 
per vieną dieną.

• Hamburgas pakeleivį 
ir kitomis ankstyvojo 
atrakcijomis, štai jau' keli mė
nesiai vyksta tarptautinė gėlių 
paroda ir šalia jos namų įren
gimų bei apyvokos paroda. Pui
ki proga prisižiūrėti naujosios 
Vokietijos organizacinių 
bėjimų.

Jei lynojant ir pučiant 
biam vakarų vėjui tarp 
sukinėjasi daug senimo ir žy
miai mažiau jaunimo, jei gali 
spręsti apie gyvą tarptautinį 
bendradarbiavimą su visa eile 
europinių ir užjūrių kraštų (Ita
lija, Prancūzija, Olandija, Ja
ponija), tai tikros lankytojų mi
nios namų apyvokos parodoje 
įgalina spėti: grožis, gėlės — 

■ mielas dalykas, bet duonos kąs
nis, naujas indas, įmantrus 
amerikoniškas gėrimas ar nau
jas televizijos aparatas bei pa
togi sofa, daugiau traukia.

— Gal tamstai miegamojo 
baldus? štai visi patogumai. 
Štai sofa, kuri jums galės pa
tarnauti ir kaip lova nakties 
metu. Ir visi tie baldai — ne
daugiau 1550 DM. Oal televizi
jos aparatą? Jis pats naujau
sias ir už jį mokėsite 1200 DM.

Brrr... pagalvoju. Tai ne 
masinė prekė, toji televizija ... 
Jei vidutinis darbininkas turi 
dirbti pusę metų tai namų pra
bangai įsigyti, ar gali tokia pre
kė plačiau paplisti krašte? Ir 
nenuostabu, kad šiuo metu Vo
kietijoje rasime vos keletą tūks
tančių televizijos aparatų savi
ninkų. Tačiau ne tik vokiečiai, 
bet ir kiti vakarų Europos 
kraštai supranta tos tikros kul
tūrinės palaimos (jei tik ji ge
rai išnaudojama) reikšmę ii- pa
staruoju metu dedama daug pa
stangų sudaryti europinį tele
vizijos stočių tinklą. Labai ga
limas dalykas, kad jau už metų 
televizija bus paplitusi bent tri
gubai,' nors keliaą ligi masinio 
paplitimo dar tolimas.

— Nuostabus valgis, ragauki
te — siūlo, parodos lankytojui 
grakšti patarnautoja. Kas tai? 
Nagi amerikiečiams perdaug ge- 

.. rai pažįstamas ... pdpcornas;
Vokiečiai kraipo galvas; pa- 

■ kramto vieną kitą pasiūlytą 
grūdelį ii- jiems nė Į galvą ne-

išpirkti

traukė 
rudens

ateina, kad tai skanėstas, virtęs 
eilinio amerikiečio būtinybe, ne
paprastai didinančiu kino savi
ninkų pašlijusias pajamas tele
vizijos amžiuje.

Reikia kelių valandų pereiti 
visas parodos patalpas. Bendras 
įspūdis — Vokietija kupina pra
monės prekių ir jos gamyba, 
nemažų dolerinių švirkštų pa
skatinta, vis labiau kyla, vis la
biau tenkina eilinio gyventojo 
paklausą, pagaliau, vis daugiau 
rinkon paleidžia pigesnių ir ei
liniam darbininkui įkandamų 
prekių. Keliolikai dienų praslin
kus šių eilučių autorius skubėjo 
į Bavarijos sostinę Muencheną 
pasižiūrėti kitos, pačios didžiau
sios pokarinėje Vokietijoje pa
rodos — susisiekimo, prašmat
nybių. Tai, ką teko matyti, 

. rai pralenkė visus turėtus 
i jimus.
i Ir pati Vokietija, ilgiau 
. nemačius, teikia tikros parodos
• Įspūdį. Negali atsistebėti gyvu 
. judėjimu gatvėse ir birzgian- 
. čiais motociklais ir seniau ne- 
i girdėtais "rotoriais”,

— Vos septynios minutės ligi
• traukinio išėjimo — įspėju savo 

kelių valandų malonų vadovą 
kun. šarką. Ar suskubsim su šia 
mažyte mašinėle?

— Tik juokai —sako — ga
liu spausti nors ir 80 km. grei
čiu. Niekas čia nevaržo to grei
čio, tik saugokis ir 
žiuok.

tik- 
spė-

jos

gerai va-

t

suge-

žvar- 
gėlių

*

Neilgai dar teko 
Vokietijoje, bet jau 
kad mirties šmėkla tiesiog siau
čia susisiekimo nelaimėse. Ly
giagrečiai krašto motorizacija 
pergyvena vieną didžiausių sa
vo žydėjimo laikotarpių.

Paėmęs laikraštį beveik kas
dien susidursi su šiurpulinga 
statistika — kasdien susisieki
mo nelaimėse žūna ligi 40 žmo
nių ir apie 700 sužeidžiama. Pa
lyginus su 1951 m. nelaimių 
skaičius pakilo ligi 40%. Per 
metus žūna per 10.000 gyvento
jų ir tik šių metų gegužės mėn. 
1054. Jei palygini su JAV 37,- 
000 susisiekimo*>lavonų per vie
nerius metus (vidutiniškai), tai 
šiaip ar taip, vokiečių nuosto
liai yra pasibaisėtini. Ir nerei
kia stebėtis, kad jie kelia daug 
rūpesčio.

Motorizacija kyla labai grei
tai. Jei prieš porą metų, 1951 
m., Vokietija autdvežimių tu
rėjo 2 su puse miliono, tai šiais 
metais jų skaičius pakilo visu 
60% __ligi 4 milionų. Automo
bilį įsigyti nėra lengva ir dabar, 
bet kas trugdo nusipirkti moto
ciklą, tą tikrai tautinę vokiečių 
mašinėlę? O kai iš Italijos pasi
rodė sumodernintų vad. "roto
rių” mada, kai jais užsikrėtė 
visas kontinentas, tai ir eilinio 
darbininko ambicija virto to
kios mašinėlės su dviem ratais 
įsitaisymas ... Ir pasekmės? 40 
lavonų per dieną krašte.

1 — Aš ne italas, aš tiesiog
• Amerikos — tenka aiškinti priė- 
’ šais sėdintiems traukiny hano- 
•_ veriečiams. Patyrę, turį prieš sa- 
' ve naujai iš laivo išlipusį žmo

gų, jie tiesiog nušvinta. Na, da
bai- galėsime daug ką patirti 
apie Ameriką, jos sim tijas 
Vokietijai- ,apie tenykštį gyve
nimo lygį... '

— Koks yra vidutinis darbi
ninko uždarbis,JAV? Kiek pa
kanka pinigo įsigyti rūbų eilu
tei, .automębiliur, televizįjai, kiek 
kaštuoja svaras sviesto, mėsos, 
cukraus, kokia batų kaina? Ko
kie "tarnautojų, valdininkų už
darbiai? Kaip , veikia geležinke
liai, kiek kaštuoja vykstant jį,žmones,

pagyventi 
įsitikinau,

’i

New Yorko ligi Kalifornijos? 
Klausimai beriami lyg iš gausy
bės rago.

— Na, žinoma, amerikiečiai 
negali nesidžiaugti Adenauerio 
laimėjimu rinkimuose, nes jis • 
— Amerikos draugas ir dar dau
giau — jos paklusnus tarnas. 
Jis išrinktas tik savo populiaru
mo dėka ir jokiu būdu negali 
atstovauti visos vokiečių tautos. 
Jis turi dar daug priešų. Tokie 
samprotavimai davė pagrindą 
spėjimui, kad abu bendrakelei
viai — socialistų šalininkai ir 
tai nestebėtina, nes ir Hambur
gas ir Hannoveris tai senos vo
kiškųjų socialdemokratų tvirto
vės.

Aišku, kad Adenaueris turi 
priešų, bet bandau savo bendra
keleiviams aiškinti, kad juk Vo
kietija padarė didžiulę pažangą, 
kad jos ūkio politika pasirodė 
esanti labai sveika, kad poka
rinė vyriausybė vokiečių valiutą 
išlaikė labai augštam lygyje ir 
šiuo metu ji bus stipriausia vi* 
sam kontinente. Visa tai turėjo 
prisidėti simpatijų pakėlimui 
rinkikų masėse.

— Sutinkame, kad esama ir 
gerų pusių, bet tamsta žinok; , 
kad vokiečių valdžia perdaug 
priklausoma nuo amerikiečių ir 
galutinam rezultate kas gi Vo
kietijai gręsia? Ka'ras su ry
tais ir jos pavertimas mūšių 
arena. Ne, mes to nenorime ir 
prieš tokią politiką kovosime — 
šitais žodžiais savo tezes aiški
na Hannoverio kairieji. Ir dar 
daugiau — jie reiškia savo ne
pasitenkinimą ir pačiu vokiečių 
charakterio, būdo pokariniu pa
blogėjimu.

Tas paskutinysis karas, nu
siaubęs visą kraštą, palikęs 

■ griuvėsius žemėje, bus žymiai 
atsiliepęs ir į vokiečių sielą, 
mentalitetą, papročius, tarpu
savį bendravimą. Tiesa, dar 
prieš ketveris metus tekdavo 
stebėtis jaunimo tarpe paste
bėtu modernių amerikietiškųjų 
šokių pamėgimu, kito kontinen
to dainų, papročių brovimusi į 
vokiečių tarpą. Dabar gi vaizdas 
dar daugiau pasikeitęs, dabar 
tik senieji žmonės ir šiaip la
biau konservatyvūs visomis 
priemonėmis ginasi prieš, tą 
krašto "amerikanizaciją”. Da
bar ir nereikia labai stebėtis 
kai traukinio bendrakeleiviai 
tiesiog ir šauna:

— žinok tamsta, kad vokie
čiai — tai beždžionės. Viską jie 
seka, kas tik ne vokiška ir kas 
nebūtinai jiems sveika. Praeis 
dar keleri metai ir pamatysi, 
kad tai jau ne įe vokiškas kraš
tas, bet kažin koks mišinys, štai 
toji mergaite, kuri štai eina ko
ridorium, įsimovusi į mėlynas 
kelnes. Ar tai buvo įmanoma 
prieškariniais laikais ?

Bandau aiškinti, kad sekti 
kas praktiška nėra jau taip blo
ga, kad pav. kelionėje mote
rims, bent jaunesnėms, daug pa
rankiau vilkėti kelnes, bet savo 
bendrakeleivių įtikinti nepa
vyksta. Ne, vokiečiai' virtę jau 
beždžionėmis ir tiek...

Traukinys artėja prie Hanno- 
ve.rio/ Nors tamsu, bet gali pa
stebėti užmiesčius ir arčiau sto- 

. ties visą eilę naujų pastatų. Vi
sur mirguliuoja . įvairiaspalvės 

į šviesų reklamos. Tenka atsisvei- 
. kinti • su naujosios vyriausybės 

priešais ir dar kartą išgirsti jų
■ sarkazmą-

.— Linkiu tamstai maloniai
■ pagyventi Vokietijo’s' žemėje, 
; bet žinok viena — daug dar joję 
, žaizdų, daug priklausomumo nuo
■ vakarinių sąjungininkų. Būtų
■ kitaip, jei vokiečiai prie valdžios 

kitokius

Kur skamba laisvi 
dainos aidai

(Iš Bostono Vyrų Choro koncerto)

iš

vairo j. būtų pasodinę

Dainose atsispindi tautos sie
la, dainos yra tautos dvasinės 
kūrybos veidrodis — sako Her- 
der. Ir jeigu lietuvių tauta šian
dien yra gyva ir kovoja dėl sa
vo laisvės ir egzistencijos,- tai 
yra nemažas nuopelnas ir- mūsų 
senolių kūrėjų — vaidilų, kurie 
lietuviškos dainos aidais žadino 
mūsų tautos dvasią, kėlė kalbos 
grožį ir rengė kelią tautiniam 
Lietuvos gyvenimui.

Džiugu, kad ir tremtyje dar 
turime nepalūžtančių dvasiose 
galiūnų, lietuviškos dainos kū
rėjų ir mylėtojų. Jie savo dainų 
— dainelių koncertais tarpais 
mus išveda iš pilko fabrikų bil
desio ir erzinančio miesto triukš- 
įmo į ramų, romantišką tėvynės 
miškų ir žydinčių Nemuno lau
kų grožį.

Bostono Vyrų Choras, 'veda
mas muziko-kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio yra pasiryžęs eiti 
šiuo keliu.

šis vyrų choras, dar jaunas 
savo veikla, jau pasirodė stip
riu lietuviškos dainos kultūros 
ugdytoju, mokančiu patraukti 
klausytąją ir sužadinti jo jaus
mų vaizduotę, išpildomų dainų 
akordais.

Paskutiniame savo parengi- 
i me, lapkr. 15 d. Bostono High 
į School Auditorijoje, choras pa- 
, dedant solistams Stasiui Liepai 
. ir sol. Stasei Daugėlienei, davė 
• pasigėrėtiną koncertą.

Choras scenoje žiūrovui tei
kia drausmingo muzikinio vie
neto įspūdį. Stiprus galingais 
bosais, ypač mermorando ir aug- 
štų viršūnių pirmaisiais balsais.

Koncerte plačioje programoje 
buvo išpildyta žymesnių mūsų 
kompozitorių kūriniai, kaip M. 
K. Čiurlionio, K. Gruodžio, J. 
Gaidelio, K. V. Banaičio, J. Gruo
džio, St. Šimkaus, M. Petrausko 
ir kitų.

Dvi kompozicijos, sukėlusios 
gausius publikos aplodismentus, 
choro buvo išpildytos su Vil
niaus operos solistu St. Liepų: 
"Baltos gėlės’’ — J. švedo ir — 
"Grybai” — pačio choro diri
gento J. Gaidelio. Pasigėrėtinai 
subtilus išpildymas su plačiu 
pianissimo skambėsiu viršūnėse 
buvo —"Tykiai tykiai Nemunė
lis” — J. švedo ir — "Milžinų 
varpai” (žodžiai Pr. Lemberto) 
muzika J. Gaidelio.

Choro koncertą savo dainomis 
praturtino solistė St. Daugėlie
nė, akompanuojant J. Gaideliui, 
padainavo — "Pasakyk antela” 
— J. švedo,*”Na, tai kas” — K. 
.Kavecko, — , "Ruduo” — J. 
Chopni ir — ariją iš operos 
"Samsonas ir Dalila”.

Solistas St. Liepas, vis žen
giantis savo dainos mene augš- 
tyn, jausmingai padainavo — 
"Žaliojoje lankelėje”. "Oi grei
čiau” — St. Šimkaus, —. Valen
tino malda iš operos "Faustas” 
ir Muškietininkų maršą iŠ "Trys 
Muškietininkai” — Rud.-Trim.

Chorui . ir solistams gausi 
Bostono ir apylinkių . publika 
nesigailėjo "katučių” ir apdova
nojo gėlėmis. . ■

Po'koncerto Bostono Tautinės 
Sąjungos Namuose -choras 1su- 

i rengė' šeimyninį pobūvį, į kur 
į buvo pakviesti choro mecenatai, 

. visuomenės veikėjai ir bičiuliai. 
! Vaišių metu gražių kalbų 

L’ • -

choro adresu pasakė A. Čapli
kas, John Zomanas, Strazdas, Z. 
Snarškis, Stasys Raudonis, p. 
Kasmauskas.

Choro pirmininkas Longinas 
Izbickas organizuotai ir sklan
džiai vedė visą vaišių tvarką ir 
pristatinėjo kalbėtojus.' Solis
tams, choristams ir svečiams 
savo žodyje padėkojo pats choro 
dirigentas ,

Vaišės 
patarnavo 
draugovės 
talkininkių.

Bostono Vyrų Choras yra vie
nas iš stipriausių lietuviškos 
lainos reprezentantų N. Angli
jos kolonijoje. Jo koncertų mie- 
ai laukia ir kiti miestai.

J. Vizbaras-Sūdavas

J. Gaidelis, 
parengė ir svečiams 
Bostono "Šatrijos" 

skautės ir eilė kitų

NĖRA KILNESNĖS 
MEILĖS UŽ ARTIMO 

MEILĘ

v. • K t %

BALFo 17-tasis skyrius, vei
kiąs Bostone, Mass., gruodžio 
6 d. pradeda šių metų rudeninį 
vajų. To skyriaus valdyba, va
dovaujama rūpestingo pirm. 
Matjoškos, visu atsidėjimu tam 
vajui rengiasi. Bus renkami dra
bužiai, pinigai ir kitokios gėry
bės. Bostono lietuviai nekartą 
yra parodę didelio susiklausy
mo, didelio gailestingumo. Ar
tėjant vietinio BALFo skyriaus 
vajui, jie jungiasi į talką, kad 
rudenio derliumi galėtų pasida
linti su tais lietuviais, kurių visa 
viltis ir paguoda yra sudėta į 
mus. Nėra kilnesnės meilės už 

i artimo meilę. Kol mūsų širdys 
plaka, tegu tos meilės niekad 
nestokoja! G. S.’

BOSTONO LIETUVIAI 
JUNGIASI J TALKĄ

Kryžiaus . kelias, kuriuo dau
gelis mūsų tautiečių išėjo iš savo 
gimtosios žemės, dar nesibaigė. 
Europoje šiapus sovietinių dur
tuvų sienos dar yra 10.000 lie
tuvių. Skaičiai, kuriuos čia su
minėsime, yra geriausi liudy
tojai vargo, nedateklių, skurdo, 
liūdesio ir ašarų. Vokietijoje

nant daugiau susidaro nemaža^ 
išlaidų suma, kurios, dėl labai , 
ribotų piniginių išteklių, BĄLF 
padengti negali.

Baigdami pranešimą dar kar
tą prašome aukoti rūbus trem
tinių reikalams. Juos persiusime 
bendra siunta į Europą, kur jie 
bus paskirstyti po atskiras sto
vyklas. Stovyklose pačių trem
tinių išsirinktos šalpos komisi
jos betarpiškai padalins tarp 
visų šelpiamųjų.

Už Jūsų dosnumą tariame 
širdingą ačiū.

BALFo. Centras
Z

V. KUDIRKOS 
MINĖJIMAS 
DETROITE

Lietuvos Himno šešiasdešimt 
metų sukakties proga Detroite 
statoma Kazio Inčiūros keturių 
veiksmų drama "Kudirka”. Sta
to dramos mėgėjų kolektyvas, 
vadovaujamas Z. Arlauskaitės- 
Mikšienės.

Vaidinimas įvyksta šeštadie
nį, gruodžio 12 d. 7 vai. vakare, 
Ukrainų salėje, _Martin gatvėj. 
Biletai nuo 1 dol. iki $1.50 iš 
ankąto platinami vietos skautų 
ir skaučių.

Visas vaidinimo pelnas ski
riamas Vasario 16 d. Gimnazi
jos namų pirkimui.

Visus detroitiečius kviečiame 
į šį minėjimą-vaidinimą atsilan
kyti.

tebe
is jų 
sene-

labai 
juos 
akis,

Pranešimas 
t 

rūbų 
aukotojams
Su dėkingumu BALo Centras 

praneša, kad visuomenė jautriai 
pradeda atsiliepti į paskelbtą 
rūbų rinkimą tremtiniams. Ta
čiau kai kurie aukotojai, siųs
dami rūbus, juos prašo persiųs
ti jų pačių nurodytam tremti
niui. Turime paaiškinti, kad dėl 
lėšų trūkumo ir brangaus pašto 
tarifo BALFas negali siuntinė
ti kiekvienam tremtiniui atski
rus pakietus. Amerikos val
džia padengia tik nevardintų 
siuntų persiuntimo išlaidas, ,o 
už vardintus jau tenka mokėti 
pačiam BALFui, ko, žinoma, pa
daryti negalima, nes tas BALFui

tarpe 8000 lietuvių yra 2000 per metus kainuotų apie 70,000 
vaikų, kuriems trūksta kasdie-! dolerių. Aiškumo dėlei nurodom 
ninės duonos, gražaus ir tyro 
vaikystės džiaugsmo. 530 džio
va sergančiųjų galėtų grįžti į 
gyvenimą, jeigu jie turėtų vil
tį, jeigu jie nebūtų užmiršti. 
Taip pat 408 sergantieji įvai
riomis kitomis ligomis. Be su
minėtų anapus Atlanto vargsta 
220 invalidų, 205 našlės su ma
žais vaikais, 425 gausingos šei
mos, kurių tėvas ar motina yra 
ligoniai, 610 senelių, praradę tas 
fizines jėgas, kuriomis dar ir 
dabar dilgėlis kraštų saikuoja 
žmogaus vertę. Austrijoje 
vargsta 208 lietuviai. 150 
sudaro vaikai, ligoniai ir 
liai.

Berods, tie skaičiai yra 
gražbylūs.. Nesunku pro 
pamatyti liūdnas kūdikio
kuriam trūksta pieno lašo. Ne
sunku išgirsti ligonio balsą, bel
džiantį į tautiečių širdis. Ne
sunku įsiklausyti našlės ir. mo
tinos raudą, palikusios vienat
vėje ir rūpesčiuose be paramos 
ir paguodos žodžio. Argi mes, 
laimingi ir pasiturį JAV lietu
viai, neišgirstumėm to'savo se
serų ir brolių šauksmo? Argi 
mes nepragiedrinsim jų vargo 
dienų?'Argi nesugraudins mūsų 
kūdikio ir našlės ašaros?

To niekad nebuvo, tas ir da
bar negali atsitikti. Kai kas su- 
mažinsim savo asmenines pra
mogas; kai kas atsisakysim sa
vaitinių santaupų, kai kas pasi
dalinsim našlės skatiku ir, tokiu 
būdu vėl kuriam laikui aprūpin
sime savo vargstančius tautie
čius. Tegu šiandien mūsų akys 
atsigrįžta į ■ BALFą, kuris jau 
metų metai dirba kilpų ir gar
bingą darbą. Kai mes Sava £al- 

girsim padėkos kupiną atodūsį 
iš anapus- vandenyno

šių metų siuntas. Per dešimt 
mėnesių BALFas į Europą pa
siuntė 88,972 sv. rūbų bei ava? 
lynės ir 170,415 sv. sviesto, tau
kų, cukraus ir kt. maisto, iš viso 
siuntos sudaro 259,387 svarus. 
Jei bendras siuntas tektų su
daryti atskirais pakietais, po 24 
svarus, tai gautumėm 10,810 pa- 
kietų ir už jų persiuntimą tektų 
sumokėti paštui apie 60,000 do
lerių (už pirmą svarą reikia su
mokėti paštui 45 centus, o.' už 
likusius po 22 centus). Taigi 
per metus pašto išlaidom pa
dengti reikėtų stambios sumos, 
kurios vienerių m. tų eigoje au
kotojai nepajėgia sudėti.

Ta pačia proga pakartotinai 
prašome nesiusti BALFo Cent
rui neapmokėtų siuntų. Neap
mokėtų siuntų išlaidas tenka pa
dengti pačiam BALFui. Jų gau-

Tai irgi jaunuolis... 92 metų 
George M. Batlett, gavęs leidi
mą vesti 50 m. S. Du Pont pa
sakė: ”Aš tik dabar pradėjau 

gyventi...
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kaparemsim’BALFą, tikrai iš-]

PAPIGINTAS

Tautosakos
(Red.-toid. DR, J. BALYS)

Dvi dalys ųž pusę kainos. Tik $1.50 už dvi knygas kartu: 
"Dvasios'ir. žsnonės” (126 psl.) ir "Liaudies magija ir me- 

dicina” f94 psl.)

šis papiginimas galioja tik užsisakant iš DIRVOS ir tiktai 
per GRUODŽIO Jnėn.

Pažinkime mūsų tautosaką ir padėkime ją išleisti.



kokių keturias-
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PAREIŠKIMAS

n

atsiskyręs lai- 
Labai galimas

prisegti mums, lat- 
prūsams bendrinį var-

lai- 
ne-

nors 
nuo- 

įgim- 
kuris

nors apčiuopiamam 
Pavyzdžiui, visi žino, 

raudonas obuolys, bet 
girias ir raistus, kai

net 
mokyklos mokinys iš-

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nėra reikafc 

laukti nei metų, nei mėnesi 

pabaigos!

1953 m. gruodžio 3 d.* Nr. 49

LIETUVIŲ DIENOS

V. Klinavičius

DIRVA 
LAUKIA 

JŪSŲ TALKOS!

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

laikraštį

smulkmena: 
Saareste ir

D I R V A

Kas yra geras lietuvis?
JULIUS SMETONA(Išvyka j logišką pOzitivizmą)

VYT. SIRVYDAS

IGNAS J. ŠEINIUS bendrinės kalbos žymių. Balti
jos jūra ir dabar islandiškai ar 
iąlenzka vadinas E y s t . r a- 
salt, lygiai kaip prieš tūks
tantį metų. Gi tai'kas tolėliau 
į rytus, rytų pusėje — e y s t’r i. 
Toliausiai į rytus — a u s t a r. 
Bendrumas tarp eystri ir eystir, 
eystrir atrodo toks didelis ir 
aiškus, kad jį sunku nuneigti. 
Kad šiandieninėje islandiečių, 
islenzkur, kalboje rytietis, rytų 
pusės ar krašto gyventojas va
dinas eystrur, fakto nepakeičia. 
— Tikriems, ar tolimųjų Rytų 
rytiečiams, orientalams, islan- 
diečiai turi kitą pavadinimą, va
dina juos autlaegur. Nuo su- 
perliatyvo austar, toliausiai į ry
tus.

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS ■

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

- Perkant ar pratęsiant bent Jto- 
. kių apdraudų Jūs visad pasitei

rauki t ’ ,
PAULINA MOZURAITIS 

13706 Benwood Avė. 
Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• Farm Bureau Mutual Insuranca Co.
• Farm Bureau Mutual Fire Inauranco Co
• Farm* Bureau Lile Inauranco -Co.

HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO.

i
„ .. Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

, ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos" duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir, veiklos.
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuo-

- traukomis duoddmi' abiems kalbomis, todėl šis žurnalas ' 
prįeinamas ir čia gimusiems bei- kitataučiams.
"Lietuvių Diėnų” vienas. numeris siunčiamas susipažini
mui. nemokamai, prisiuntus savo adresą^ Metinė prenu
merata 4.00 dol; Administracijos adresas:'"Lietuvių Dje- 

. nos”, 9204 S. Broądvvay, Los Angeles 3, Calif.
 ... ............ . .- • ■*• •

_ Anksčiau vadinomės lie
tuviais ir buvom paten
kinti vardu, švelnus, lankstus 
žodis, gražiai skamba gražioj 
kalboj. Kokia jo tikra kilmė, 
dievai žino. Vieni kalbininkai 
aiškina, kad jis išdigo mūsų lie
tingoj žemėj, kitiems atrodo, 
kad kilo nuo lotyniškojo 1 i- 
t u s — krantas, pakraštis. Bet 
štai kame dauguma filologų su
taria: lietuvis ir latvjs, tas pat 
žodis, skilęs ir 
kams veikiant, 
daiktas.

Tik štai nuo 
dešimts metų pradėjom spaudoj 
susidurti su kitu pavadinimu. 
Kazys Būga pradėjo tikinti, kad 
vadinamės ir aisčiais, 
bendru vardu ir mums ir lat
viams ir iš istorijos eigos išny- 
kusiems prūsams. Kodėl ne, šau
ni tauta gali turėti ir kelis var
dus, ypatingai jei kuris jų jun
gia su giminingais kaimynais. 
Puošias gi keliais vardais ir ki
tos tautos. Anglai vadinas ir bri
tais, ir germanais, ir anglosak
sais, vokiečiai ir germanais ir 
be didesnio pasididžiavimo teu
tonais, lenkai be kasdieninio 
vardo polak be to ir slavais.

Tik kartais ne vienas mūsų 
pagalvoja: ką reiškia tas žodis 
aistis? Ar ir jis toks pat 
sunkiai išlukštenamas kaip pa
vadinimas lietuvis? O 
gal aistis kilęs iš aistros? Juk 
ten, kur daug lyja, kaip Lietu
voj, reikėtų kartais šilumos, net 
karščio, kad Likai ir žemė pra
džiūtų.

Kazys Būga turėjo kaikokio 
pagrindo 
viams ir
dą. Jau pirmojo — antrojo šimt
mečių Romos istorikas Tacitus 
vadino mus visus Aesti, 
Aestii, Aesti O't4 u m 
gentes, šeštojo šimtmečio 
gotų mokslininkas vienuolis Ca- 
ssiodorus — Aesti, H aes
ti, o jo darbų jpėdininkas Jor
danes — A e s t u i. Gi devin
tojo šimtmečio frankų istorikas 
Einhard vadino mus savo kny
goje Vita Caroli Magni mums 
šiandien artimiausia forma — 
A i s t i.

Tik štai anglosaksas Wulf- 
stan, lankęs vienuoliktojo šimt
mečio pradžioj Daniją, mini Bal
tijos kraštus E a s t 1 a n d , 
E s t 1 a n d , Rytų žemės vari 
du. Tai daro jis taip pat ne be 
pagrindo. Jau anksčiau Skandi
navijos kraštuose, vikingų lai
kais, estai, latviai ir lietuviai 
su prūsais vadinami vienu var
du: eystir, eystrir, 
gi šiaurės vokiečiai mus visus 
vadino e y ą t e n , este n. 
Lietuvių vardas, 1 i t a v e r 
vadinamais, iškyla skandinavų 
kronikose kaip atskiros, savitos 
ir labai karingos tautos tik pra
sidėjus kryžiuočių žygiams prieš 
L i t a v e n , Lietuvą, ir jiems 
kartais tiems žygiams talkinin
kaujant.

Iš šių duomenų atrodytų, kad 
aisčių šeimon turėtumėm-įtrauk
ti ir estus. Ko gi, nebloga, gabi 
ir simpatinga tauta, šiais laikais 
bendras likimas riša mus su jais 
daug arčiau nei kada. Bet ką 
pasakys mokslininkai, kalbinin
kai ? Kalbos skirtumas tarp mū
sų ir latvių iš vienps pusės ir 
estų iš kitos toks didelis, stačiai 
neperžengiamas, veido ir.bend
rai kūno sudėtis tokia nepanaši, 
kad suplakti mus vienon etni- 

■ hėn šeimon ir prie geriausių no
rų neįmanu. Estai su suomiais 

‘ priklauso visais požiūriais suo- 
mių-ugrų šeimon, kaip ir veng
rai: Nežiūrint j'tair estų kalbi
ninko profesoriaus Andrus Saa
reste, kaip ir kitų kalbininkų- 
istorikų įsitikinimu, ne tik vi
kingai, jau Tacitus ir Jordanes 
kalbėdami (apię Aesti' ir Aestui 
aiškiai turėjo galvoje ne tik lie- 
tuvius-prūsus-latvi'us, 
pat' ir estus. .

čia įdomi viena 
to paties Andrus

skandinavų kalbininkų parody
mais estai tik nuo šimto metų 
pradėjo save vadinti dabartiniu 
vardu, eestlane, e e at
lase d , estas, estai. Kitais 
žodžiais, jie pagaliau apsiprato 
ir nusileido svetimųjų primes
tam pavadinimui. — Rusai tai 
padarė savo vardo atžvilgiu jau 
prieš tūkstantį metų, nors bol
ševikai bando, kaip daug kam 
kitam, išrasti vietinę kilmę. — 
Maždaug ligi 1850 metų estai 
vadindavos m a i e m ,a a ar 
m a a m e e s, žemės vyrais 
ar žmonėmis, krašto žmonėmis. 
Jų šiaurės kaimynai ,ir tikri, 
artimi giminės, suomiai, vadin
davo’ juos, ir šiandien taip va
dina, tiesiai ir gražiai vi r o - 
lainen, virolaiset, 
kaimynas, kaimynai.

Aridrus Saareste negali išaiš
kinti, ką ąodis Aesti ar Aisti 
reiškia, tik jis nemano, kad tai 
panašu j šių dienų ost, east ar 
oest, bendrai į mūsų prasme ry
tus. Iš kur gi ir kaip čia visdėlto 
ta nesudėtinga sąvoka galėjo at
sirasti? Nejau nėra kitų istori
nių šaltinių, be Tacito, Cassio- 
doro, Jordanes ir Einhardo? Pat 
pirmuose Skandinavijos kraštų 
raštuose ir tų kraštų užsaky
mais - holandų padarytuose že
mėlapiuose Baltijos jūra vadi
nama E y s trasai t, kar
tais Aystrasalt. Eystra ar Ays- 
tra prasme Rytų, gi salt 
— sūrus vanduo, sūrimas, jūra. 
Kitais žodžiais, Aystra — ar 
Eystrasalt tai, tas pat kas ir 
šiandien danų, norvegų ar šve
dų kalbose: Oestersoe, Oesters- 
joen, mūsų Baltijos jūra.

Vikingų laikais, kada vardas 
Eystra — ar Aystrasalt buvo 
galioje, gyventojai į rytus nuo 
to sūraus vandens, gal tais lai
kais sūresnio nei dabar, vadi- 
npsi eystrir, ryti e t i s, 
rytiečiai. Dar ir šian
dien gyventojai švedai ir suo
miai į rytus nuo Botnijos įlan
kos, Botthenhavet — seklios ma
rės — taigi Suomijos pusėje, ir 
švedų ir pačių suomių vadinami 
oesterbottningar, 
Botnijos rytiečiai. Gi į vakarus 
nuo Botnijos, Švedijos pusėje, 
vaesterbottningar, Botnijos va
kariečiai. Tai liekana iš tų lai
kų, kai gyventojai į rytus nuo 
Baltijos jūros, vistiek prūsai, 
lietuviai, latviai ar estai, buvo 
vadinami eystir, eyst
rir ar aystir, aystrir.

žvilgterėkim, ką parodo šių 
dienų islandiečių, pirmųjų šiau
rės Europos emigrantų pasieku
sių toliausiai į vakarus, kalba, 
lig šiol nemažai" išlaikiusi senos 
Skandinavijos tautų daug kame

Taip, Cajus Cornelius Tacitus 
žinomas kaip senovės vienas pa
čių objektingiausių ir sąžinin
giausių istorikų, bet ir jis ga
lėjo apsirikti. Iš viso ko spren
džiant, gavo jis žinias apie ry
tų ir vakarų Baltijos jūros pu
sių gyventojus iš Skandinavijos 
išsikėlusių ostrogotų ir vestro- 
gotų, kurie visus gyventojus į 
rytus nuo Eystrasalt, Baltijos 
jūros, vadino geografine 
prasme eystir, eystrir, rytietis, 
rytiečiai. — (Kaip mes patys 
daugiau geografiniai skirstom 
save į žemaičius, augštaičius ir 
suvalkiečius.) — Mėgdamas tų 
laikų retorinę madą', kad ir mok
slininkų būdamas, faktus pagy
vinti, sudramatinti, Tacitus pa
vadino mus, prūsus, lietuvius ir 
latvius ir mūsų artimiausius 
šiaurės kaimynus A e s t i o - 
rum gentes, sužinotą 
pavadinimą lotynų kalbai kiek 
pritaikęs. Jei Tacitus būtų tie
sioginiai su lietuvių gentimis ir 
mūsų šiaurės kaimynais susi
pažinęs, jis būtų be abejonės 
mus išskirstęs ir visai kitaip api
būdinęs. Kiti senos vakarų Eu
ropos mokslininkai taip pat nu
ėjo jo keliu, jei gal ir netiesio
giniai jį sekdami, tik todėl, kad 
iki mūsų, mūsų gyvenamų vietų 
nepriėjo.

Rytiečiais ar estais-aisčiais 
mums ir latviams vadintis žino
ma niekas nekliudo. Kaip ir su- 
rytietinti pavardes, sagiojant 
ickius, ’vičius, skus ar auskus. 
Bet norint lietuvybę nuvalyti 
nuo svetimybių, išryškint kovo
jant dėl nepriklausomybės atga
vimo jos savitą individualumą, 
reikėtų mest krepšin ne tik sla
vizmus bet ir' skandogermaniz- 
mus.

žodžiai žmonėms yra priemo
nė susikalbėti ir mintį pareikš
ti. -Be abejojimo jie tikslo pa
siekia, bet ne šimtu nuošimčių, 
nes kam tada pasaulyje virš 
tūkstančio skirtingų kalbų, su 
nesuskaitoma daugybe dialektų 
-šnektų, neįskaitant kitus šim
tus, gal tūkstančius, mirusių?

žodis, matyti, geriausia savo 
tikslo pasiekia, kada yra vardas 
kuriam 
daiktui, 
kas yra 
išeina į 
ima aiškinti, kas yra raudona 
valstybė. .

Tokiu būdu, esama žodžių, ku
rie neatstovauja apčiuopiamiems 
daiktams, bet-reiškia mintis, 
kurių konkrečiai pareikšti ne
įmanoma, nežiūrint ką jų reiš
kėjai sakys. Pavyzdžiui, "tėvo 
sūnūs" labai griežtai aiški są
voką, bet Dievo sūnūs, kuriais 
mes visi, sakoma, esame, jau 
sunku konkrečiau nustatyti.

Prie tokių realizuoti neįma
nomų žodžių tenka priskaityti ir 
posakį "geras lietuvis”, kurį mū
sų kalbėtojai ir spauda šimtą 
kartų per dieną vartoja. Apie 
jį turime pasakyti tą patį, ką 
Šv. Augustinas sakė apie laiką: 
"Kai manęs niekas neklausia, 
tai puikiai žinau, kas yra 
kas, bet kai paklausia — tai 
žinau!”

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

' no ir nepakeisto amerikoniško.
Kainos nuo $67.50 ir augšėiau. 

, V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92
St., Clevcland 8, Ohio. Tel.: LI 
1-6716.

Posakį "geras obuolys1 
pradžios 
aiškins, kaip obuolį, kuris ska
nus, nešupuvęs, be kirminų, ir, 
turbūt, lengvai gaunamas. Bet, 
kuriomis savybėmis išaiškinsi
me posakį • "geras lietuvis" ?

Net žodį "lietuvis” pradedant 
tiksliai nustatyti susiduriame 
su keblumais. Kas lietuvis? Ku
ris moka lietuviškai? Bet yra 
šimtai, jei ne tūkstančiai mūsų 
vadinamų kitaučių, kurie moka 
lietuviškai, šenandoryje, sako
ma, esama net juoduko, kuris 
pramoko gerai (net dzūkiškai) 
lietuviškai kalbėti, besivaišinda- 
mas karčiamose su lietuviais 
angliakasiais. Ar jis lietuvis?

Gal lietuvis tas, kuris lietu
viško kraujo? Tačiau, mokslas 
visos žmonijos kraują paskirstė 
tik j keturias rūšis: A, B, AB 
ir O, ir, sako, škoto kraujas 
tiek pat geras susirgusiam lie
tuviui, kiek lenko, jei tik pri
klauso jo rūšiai. Mokslininkai 
neranda jokių tautiškų kraujų.

Gal lietuvis, kurs Lietuvoje 
gimė? Bet yra šimtai, jei ne 
tūkstančiai mūsų gerais vadina
mų lietuvių, kurie gimė Ameri
koje, Brazilijoj; Anglijoj, ir be
veik visuose pasaulio kraštuose.

Taigi, matote, pradėję tiks
liau aiškintis kas yra žodis "lie
tuvis”, pajuntame, kad dalykas 
nevisai lengvas, kaip,, nepagal
vojus, mums atrodo.

Jei sunku tiksliai pasakyti, 
kas yra lietuvis, dar sunkiau nu
statyti, kas yra geras lietuvis.

Kas jis? Ar tai tas, kuris 
skaito lietuvišką spaudą, ir kny
gas, yra narys lietuviškų drau
gijų, sukuria lietuvišką šeimą, 
išauklėjo vaikus lietuviškai?

Skaitymo klausimo, aišku, ge
rumas priklauso nuo paklausėjo 
pasaulėžiūros. Juk socialistas ir 
komunistas neskaitys geru lie
tuviu to, kuris skaito katalikų 
lietuvišką spaudą ir didžiuosius 
šaltinius. O narys lietuvių pa
rapijos neskaitys geru lietuviu 
bėdievio-laisvamanio, kuris, nors 
priklauso prie kitų lietuviškų 
organizacijų, bet neina bažny
čion. Jei sukurtoje lietuviškoje 
šeimoje vyras svetimoteriauja, 
o moteris flirtuoja su kitais vy? 
rąis, tai, kažin, ar tokios šeimos 
sukūrėjus pavadinsime gerais 
lietuviais. Vaikų išauklėjimas 
lietuviškoje d vašioj e sunku nu
statyti, nenustačius, kas gi yra

Studijų dienos Clevelande mi
nėtinos kaip kultūringa lietuviš
kumo pasireiškimas. Savo nuo
taika ir visuomeniniu standar
tu jos gali būti pavyzdžiu vi
siems suvažiavimams. Bet reikš
mingiausią jų bruožą sudaro jų 
dalyvių tautiniu susipratlmtfs. 
Ir tai mums teikia gražių vilčių 
ne tik dėl lietuviškumo išlikimo 
Amerikoje, bet ir dėl naujos, 
lietuviškai susipratusios, inte
ligentijos išugdymo — inteligen
tijos, be kurios jokia tauta ne
turi ateities.

Studijų dienos Clevelande bu
vo tarytum pavasaris vėlybą 
rudenį. Jos įnešė naujo gajumo 
į pilką kasdienybę, priminė 
mums tuos dar ne taip senus 
laikus, kai ir mes, jauni stūden- 
tai, gyvenome didėlėmis svajo
nėmis ir kureme didelius atei
ties planus. O dabar jaunieji 
musų kolegos irgi kuria pianus 
ateičiai, tikėdami, kad ji bus 
graži Lietuvai. Be tikėjimo, be 
tvirtos vilties joks darbas, joks 
ruošimasis nėra įmanomas.

Į tik ką praėjusias studijų 
dienas Clevelande galima žiūrė
ti kaip į gražesnių,, augštesnių 
dalykų siekimą, kuris, 
materialinės apliskumos 
lat slopinamas, yra 
tas žmogui. Ir jei 
mūsų jaunųjų kolegų, važiuoda
mas į studijų dienas, kiek abe
jojo jo pradėtojo žygio prasme, 
tai, grįždamas, jis buvo tvirtai 
įsitikinęs, kad augštesniųjų da
lykų siekimas dar nėra nusto
jęs prasmės. Tik jam yra daug 
sunkiau siekti;' nes tremtyje jis 
neturi natūralios dirvos tiems 
siekimams įgyvendinti.

r-----....................  , Bet proga mokytis jau yra
kyti, kas yra geras lietuvis, nie-i didelis dalykas, nors mokslo są- 
ko geresnio nerasime, kaip Šv. 
Augustino žodžius apie laiką: 
"Kai niekas neklausia, tai pui
kiai žinome, kas yra geras lie
tuvis, bet kai paklausia, tai, -at
siprašau, neturiu laiko aiškin
tis šiandien. Pasimatysime 
toj”.

ta lietuviškoji dvasia. Kuo ji 
konkrečiai .reiškiama ?

Gal geras lietuvis tas, kuris 
už tėvynę galvą paguldo? Tas 
reikštų, .kad gyvų gerų lietuvių 
nėra, ir tik tas geras, kuris ne 
vėžiu, ar džiova miršta, bet nuo 
kulkos ar kardo. Tiesa, niekas 
nepaabejoja, kad 'džiova miręs 
Dr. Kudirka nebuvo geras lie
tuvis.

Gal geras lietuvis tas, kuris 
kovoja už savo tautos reikalus? 
Palikdami nuošalėje konkretų 
nustatymą, kas yra tautos rei
kalai, toks kovotojas, rodos, bus 
labai neramus žmogus, negalįs 
taikoje ramiai gyventi. Visi ki
ti kovotojai už savo tautos rei
kalus bus-jam neprieteliai.

Mokslininkas Einšteinas įro
dė, kad net tokie mokslo per 
amžius gerbti žodžiai kaip "lai
kas” ir "plotas” neturi realios 
tikrybės ir priklauso nuo žiūro- 
vo-stebėtojo vietos ir pastabos 
laiko.

Tokiu būdu, jei "geras lietu
vis” priklauso prie šv. Augus
tino nustatytos rūšies žodžiai 
"laikas”, turime nusikalti išva
dą, kad gero lietuvio sąvokos 
nustatyti-logiškai neįmanoma ir 
negalima. Jei nėra idealo, sun
ku gal jieškoti ir to idealo įkū
nijimo. Gero lietuvio nėra ir 
būti negali, — bent, logiško po- 
zitivizmo akimis.

Tačiau, tas nereiškia, kad po
sakį turime išbraukti iš savo 
kalbų ir spaudos. Kai išgirsta
me ką kalbant apie ’ "gerą lie
tuvį”, tai gerai suprantame, ką 
jis nori pasakyti. Bet jei kas 
mūsų paklaustų, tiksliai pasa-į

Iš to, kas pasakyta, išplaukia, 
kad besimokantis lietuviškasis' 
jaunimas yra vertas didžiausio 
mūsų visuomenės dėmesio ir 
paramos. Ir moralinė parama, 
rasit, yra svarbesnė už materia
linę. Pavyzdžiu imkime, kad ir 
šį suvažiavimą: visi atvyko sa
vo lėšomis. Suvažiavimo metu 
niekas aukų nerinko, šiltas vi
suomenės pritarimas buvo jų 
vienintelis atlyginimas. Ir to 
jiems užteko.

Džiugu konstatuoti, kad lietu
viškoji studentija jau spėjo pa
sižymėti bendrosios amerikietiš
kos studentijos tarpe. Tereikia 
musų akademikams pannkeci 
ištvermes ir pasiryžimo studi
joms tęsti ir baigti. Jie pnvaio 
gerai susipažinti su moksline 
sistema ir metodu, bė kurio net 
dideli gaoumai negali pasireiKš- 
ti. Kai jie tai padarys, baigs 
augštasias mokyklas, jais ui- 
dziuosis ne tik jų artimieji ir 
draugai, bet ir visa lietuvių tau
ta.

lygos ir nėra lengvos. Ogi ir 
sunkios sąlygos turi teigiamos 
reikšmės:. jos užgrūdina besi
mokančius ir juos sutvirtina. Ir 
nėra jokios abejonės, kad iš da
bar sunkiomis sąlygomis besi
mokančių išeis tikrai didelių sa
vo srities žinovų.

Prašau neatsisakyti atspaus
dinti šį mano pareiškimą.

Perskaičiau "Darbininke” Nr. 
75 rezoliuciją, skelbimą Mairo
nio mokyklos tėvų susirinkimo 
vardu, ir noriu dėl jos padaryti 
pareiškimą. Nors aš nerašiau 
straipsnių Dirvoje, Vienybėje, 
Keleivyje, Naujienose., Ten kiti 
autoriai įvairiai pasisakė. Minė
tų laikraščių visuose straips
niuose neradau šmeižto, nėra iš
kraipytų faktų, nei prasimany
mų, nei piktos valios kaip rezo
liucijoje norima teigti. Ten ra
dau tik grynų faktų aprašymą. 
Viskas taip, kaip buvo ir yra 
ir nevengta suminėti lietuviško 
darbo ir gražių pastangų grio
vimo. Taigi nėra nei tendenci
jos, nei iškraipymų. Brooklyne, 
kas tuo reikalu įdomaujasi, vi
siems tie reikalai gerai žinoma. 
Aišku, kad tuose straipsniuose
V........... .  - --------

autoriai niekam nepataikaują, 
ir vietomis gal kiek perstipriai 
pasisakyta, nes kai kurie suin
teresuoti asmenys jau nuo 1951 
m. veikia įvairiomis progomis 
prieš lituanistiką parapinėje mo
kykloje, o šiemet tą neigiamą 
akciją bandė daugiau išplėsti ir 
jieškoti priedangos šeštadieni
nėje mokykloje. Tat ir rezoliu
cija išėjo ne tėvų susirinkimo, 
bet suinteresuotos grupelės.

Iš tikro mokinių yra apie pus
antro šimto, o susirinkime tėvų 
tedalyvavo nedaugiau kaip 25 
asmens, iš kurių keli buvo sve
čiai. Su patiektąja rezolucija su
sirinkimas tuojau nesutiko ir ji 
buvo palikta pataisyti. Tačiau 
rezolucija savaip pataisyta pa
galiau buvo tiesiai atiduota 
spaudai.

Labai ir labai apgailestautina, 
kad tiek susirinkime tiek rezo- 
lucijoje susirinkimo prezidiumas 
sąmoningai nutylėjo apie Mai
ronio mokyklos ir tos parapijos 
lituanistikos grupės bendradar
biavimą, kuris yra būtinas.

Rezolucijoje, o ypatingai su
sirinkime, buvo kai kurie asme
nys labai niekinti, purvais ap
drabstyti. Tie asmenys, kurie 
lietuvišką darbą atlieka taip, 
kaip reikia, niekada nesibijo 
spaudos.

„ČIURLIONIO” 
LAUKIA TELEVIZIJA

Kelis.šeštadienius iš eilės.per 
vieną iš trijų televizijos kanalų 
nuo 5 iki 6 vai. vak. iš Cleve- 
lando buvo rodomi "ONE 
WORLD CITY” tautybių kultū
riniai spektakliai. Jau spėjo pa
sirodyti lenkai, Ukrainai, veng
rai ir dar pora tautybių.

Tokį tautų įdomų festifalį per 
televiziją gražiai organizuoja 
Clevelando tautų kultūrinių dar
želių organizacija. Tik jų di
desnis ar mažesnis įspūdis pri
klauso nuo pačių tautybių tų 
valandų.. išnaudojimo. Pavyz
džiui,. lenkų pasirodymas buvo 
silpnokas. Tuo tarpu ukrainų 
spektaklis buvo įspūdingas, ge
rai organizuotas. Vengrai taip 
pat gražiai pasirodė.

Iš ukrainų galima pasimoky
ti. Pirmiausia pasirodė ukrainų 
30 vyrų choras su keliom dai
nom. Sekė trijų porų tautiniai 
šokiai. Toliau — smuikininko ir 
pianisto duetas. Vėl tautiniai 
šokiai. Vėl instrumentalinės mu
zikos trio. Mažas moterų choras. 
Ir vėl vyrų choras su solistais. 
Vienas kazokų karo šokis (ma
žas berniukas). Mišrus choras 
(30 vyrų ir 12 moterų) su . so
liste. Spektaklis baigtas vyrų 
choru. Keliais trumpais tarpais 
(po 2-3 minutes) patys Ukrainai 
(vyrai ir moterys) kalbėjo su
glaustai apie ukrainų muziką, 
meną, literatūrą, tautinius rū
bus, bendrą tautos kultūra. Vi
si spektaklio dalyviai dėvėjo 
ukrainų tautinius drabužius. 
Pranešėjai kalbėjo anglų kalba.

Prie gei'os sceninės organi
zacijos per valandą laiko galima 
duoti didelį koncertą. Ir Ukrai
nai tai puikiai išnaudojo.

Kiek teko girdėti, lietuviams 
pasirodyti numatyta vienas šeš
tadienis bene vasario mėn. 
(prieš Vasario 16-ja). Tai la
bai puiku. Bet jau dabar reikia 
tam ruoštis. Be abejo, lietuvius 
atstovaus Čiurlionio ansamblis. 
Bet kalbėtojais turėtų būti kiti 
mūsų kultūrininkai, iš senųjų 
ir naujųjų ateivių.

Ed. Karnėnas
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SENIAU IR DABAR Vaižgantas su Kačinsku atvažiuoja

Bermuda vadinamų salų grupė 
Atlante, kur įvyks gruodžio 4-8 
dienomis trijų didžiųjų — prez. 
Eisenhmverio, Britanijos prem
jero ('hurchillio ir Prancūzijos 
premjero Lamelio pasitarimai. 
Tai grupė apie 150 mažų šaki
kių, apie 675 mylios į pietryčius 
nuo New Yorko. Iš Londono į 
Bermudą apie 2,400 mylių kelio. 
Atrodo, tos salos turėjo priklau
syti Amerikai, bet Amerika jų 
neužgrobė senesniais laikais, ir 
dabar britai daro iš amerikiečių 
turistų didelį biznį, dėl gero tų 
salų išreklajmavimo, kaip puikių 
kurortų turtuoliams ir, palygin-l 
ti, dėl artumo nuo Nek' Yorko. 
Arčiausias JAV punktas 
Bermudos yra 570 mylių 
Hatteras iškyšulio.

Bermuda skaito 37,300 
latinių gyventojų, kurių 
60% yra negrai. Likusią gyven
tojų dalį sudaro britai, portuga
lai ir kt. Visas plotas tik 22 .ket
virtainės mylios. Sostinė Hamil- 
ton skaito apie 4,000 gyvento
jų. Septynios didesnės salos su
jungtos piltais keliais arba til
tais. Salas valdo Didž. Britani
jos skiriami gubernatoriai.

Pastačius Panamos kanalą 
Bermuda pasidarė strateginiu 
punktu Atlante ir šiandien tas 
salas naudoja karinėms bazėms 
JAV ir Britanija.

Bermudą atrado ispanas jū
rininkas 16-to šimtmečio pra
džioje, gabenęs laivu kiaules į 
Kubą, kada jo laivas sudužo prie 
vienos Bermudos salos. Pirmu
tiniai anglai atplaukė laivu į 
Bermudas 1620 metais, tais pat 
metais kai kitas laivas atvežė 
į Ameriką pirmutinius kolonis
tus, išlipusius prie dabar isto
rinio Plymouth akmens Mass. 
pakraštyje.-

Bermudos gyventojai užsiima 
auginimu daržovių, galvijų ir 
vištų, gėlių ir gėlių šaknų eks
portui. Velykinės baltos lelijos 
yra didžiausias Bermudos eks
portas į JAV.

vo lengva . paruošti, jų darbas 
buvo nepopuliarus augštosiose 
sferose. Jiems uždarytos durys 
prieiti prie viešų dokumentų, 
kurie buvo laisvai prieinami tik 
"prezidentų rūmų istorikams”, 
t, y. samdytiems plunksnagrau
žiams, turintiems oficialius ti
tulus, kurie garbino, augštino 
ir toliau tą kartoja, keldami tų 
dviejų prezidentų nuopelnus 
Amerikai ir pasauliui.

Šiai knygai, pavadintai "Am
žinas Karas Amžinai Taikai”, 
leidėją buvo .labai sunku gauti. 
Visos žinomos knygų leidyklos, 
spaudžiamos tų, kurie rūpinasi 

| skleisti Roosevelto-Trumano di
dybės mitą, atsisakė priimti 
spausdinti. Leidėjai atsirado tik 
tolimuose vakaruose, mažame 
Caldwell, Idaho, miestelyje, kas 
parodo kaip pastarais keliais 
metais viskas buvo nepopuliaru, 
kas ėjo prieš demokratų įsiga
lėjimą.

Autoriai kaltina demokratų 
kliką, kuri, kaip prosovietiškų 
Roosevelto patarėjų buvo supla
nuota, reikalavo visiškos vokie
čių pergalės, kas, sako, užtęsė 
karą dviejus metus ilgiau, pra
žudė daug gyvasčių ir sunaiki
no daug bilionų dolerių vertės 
turtų. Amerikos prekybai,’ biz- 

, niui pagadino dirvą tūkstančiui 
, metų.

SIMFONINIAI 
ORKESTRAI

1933 m. balandžio mėn. 
dieną baisiai didelė minia kau
niečių elgėsi taip, lyg jie laido
tų kanauninką Juozą Tumą 
Vaižgantą. Bet Vaižgantas nesi
davė palaidojamas. Dar tą patį 
vakarą gyvas ir gyvesnis, negu 
bet kada, jis su daugeliu sėdėjo 
teatre, kultūrininkų posėdžiuos 
ir prie vaišių stalo.

Išgyveno jis karus ir okupa
cijas ir su visokio vardo bei pa
šaukimo bičiuliais atsidūrė emi
gracijoje įvairiausiuos pasaulio 
miestuos lyįf būtina dvasinė ši-

d. 5 vai. p. p., paruošta si pro 
grama:

Aktorius Henrikas Kačinskas 
atliks Fausto Kiršos "Aš liudi
ju kūrybą”, gi iš Vaižganto 
kūrybos skaitys: "Ašį tarnaitė 
ir kanarėlė”; iš "Pragiedrulių” 
Juodžiaus kelmą ir Talką; iš 
"Dėdžių ir dėdienių” Mykoliuką 
ir Severiją; ir "Vaikai stoja 
tėvynės gintį”.

Pulk. Kostas Žukas patieks 
biografinių atsiminimų pluoš
tą, gi mokyt. Vacys Kavaliaus
kas kalbės apie Vaižganto kū
rybą.

Tikimasi, kad tokio reto po
būdžio minėjimas susilauks Cle
velando visuomenės susidomėji
mo. Ypatingai laukiamas jauni
mas, kuriam suteikiama puiki 
proga pažinti mūsų dvasios kė
lėjus, tautinės šviesos skleidė
jus.

Minėjimo proga bus išleista 
plati programa..

TEISYBĖ VIS DAR 
PERSEKIOJAMA

komunistinė, 
durys penkiolikai 
Netv York Times 
New York Times 

uždraustas šių

nėti laiškai, kviečiantieji pavie
nius asmens užsimokėti solida
rumo mokestį, jau pradėjo, kad 
ir lėtai, grįžti. Juos gavusieji 
prašomi taip pat neuždelsti su 
atsakymu.

*

' šiais metais žinomas pianinų 
ii' fortepionų fabrikas Stenway 
and Sons mini šjtvo 100 gimta
dienį. Jį įsteigė pabėgėlis iš Vo
kietijos, kuris 1849 metais buvo 
priimtas į šį kraštą. Per 100 
metų Stemvay and Sons paga
mino daugiau kaip 342.000 pia
ninų.'

Tiems, kurie, kreivai žiūri į 
Amerikos meną ir muziką, gir
dėdami čia tik "džiazą” . (kuris 
savo garsiu birbimu, supranta
ma, prasiveržia beveik virš vi
sos geros muzikos), įdomu bus 
patirti, kad šiemet, 1953 metais, 
JAV miestuose veikia 938 sim
foniniai orkestrai, didžiausias 
skaičius istorijoje. Tik šį rudenį 
susikūrė daugiau kaip 40 sim
foninių orkestrų. Tie orkestrai 
pradedant garsiais New Yorko, 
Bostono, Philadelphijos, Cleve
lando, eina iki mažų miestelių, 
kurie taip pat rado pakankamai 
rėmėjų ir narių įsikurti.

administracijai,

Tarp Amerikos istorikų eina 
atkakli kova dėl Amerikos į ant
rąjį pasaulinį karą įsivėlimo 
klausimo. Prieš porą metų Char- 
les-A. Beard, dabar jau miręs, 
parašė ir išleido pirmutinį ap
kaltinimą demokratams, Roose- 
veltui ir jo
praktikavusiai pasalingas prie
mones, kurios Ameriką tik nu- 
smukdino, bet- nepakėlė, kada 
galėjo pakelti ir padaryti laimė
toja.

Dabar tuo klausimu išleista 
antra knyga, kuriai medžiagą 
paruošė aštuoni istoriją seką 
vyrai, įrodinėdami, kaip Truma- 
no ir Roosevelto laikais "pasau
linė makliorystė ir išsišokimai 
pagelbėjo mūsų priešams ir su- 

• silpnino mūsų pačių ekonominį 
pagrindą”.

Jiems tą didelę knygą nebu-

GERINA
SAN TYKIUS . >S U 
PIETŲ AMERIKA

Eisenhovverio administracija 
pasistengė pagerinti santykius 
su Pietų Amerika ir remti tas 
valstybes, kurios pasirodys su
kalbamos.

Roosevelto-Trumano laikais, 
kai Washingtone šeimininkavo 
gaujos komunistų, kuriuos dar 
ir šiandien senatorius McCarthy 
ir kiti kongreso komisijų tyri
nėtojai iškelia viešumon, dėjo 
pastangas sugadinti santykius 
su Argentina ir kitomis respub- 
ligomis, kur buvo vadinamos 
"fašistinės”, ne Maskvai simpa
tizuojančios, vyriausybės. Su 
Argentina pav., norėjo privesti 
prie visiško ryšių nutraukimo, 
arba išvertimo Perono vyriau
sybės, kaip fasištinės.

Santykiai su Argentina buvo

nuvaryti iki bevilčio laipsnio. 
Perono smerkimas ir, jo niekini
mas Amerikos žmonių akyse 
privedė prie to, kad Peronas 
buvo priverstas prieš šešius mė
nesius uždaryti duris eilei pir
maeilių Amerikos politinių žur
nalų ir laikraščių, kurių politika 
Perono ir Argentinos atžvilgiu 
buvo pusiau

Uždaryta 
žurnalų ir 
dienraščiui,
įleidimas buvo 
metų pradžioje. Times pradėta 
vėl įleisti šiomis dienomis.

Dabar Eisenhotverio atstovas 
grįžęs iš Pietų Amerikos pasa
kė, kad JAV santykiaus ir rems 
tas respublikas, kurių vyriau
sybės nėra komunistinės, nežiū
rint jų kitokių ideologijų.,

Apie Argentiną grįžęs atsto
vas Cabąt pasakė: "šių dienų 
pasaulyje, Argentinos ir JAV 
santykiai daugiau artėja, negu 
prieštarauja šių dviejų valsty
bių bendriems reikalams. Pero
nas pasakė mums, kad Argenti
nos draugiškumas Jungtinėms 
Valstybėms neturi kainos pažy
mėjimo”. .

Atstovas Cabot sako, kad Ar
gentina pasirodė neabejotinai 
draugiška ir remtina. "Būtų di
džiausia nelaimė jei bent kuri 
Latynų Amerikos respublika 
taptų komunistinė”.

Amerikos spauda pradėjo Pe
rono vyriausybę neigti ir šmeiž
ti, kada jis konfiskavo prieš jį 
kovojusį dienraštį "La Prensa”. 
Tadą prieš Peroną buvo sukurs
tyta ir visa demokratiška-radi- 
kališka spauda.

Su Čile, kita Pietų Amerikos 
respublika, JAV turi nesusipra
timą dėl vario, kurio Čile turi 
100,000 tonų perviršį ir kurį 
Amerika nenori matyti paten
kant Rusijai. Čile nustatė kainą 
351/0 svarui, gi JAV duoda tik 
30 c. Ir dėl to derybos nutrauk
tos. JAV stato sąlygą ir toliau, 
kad savo iškasamą ir gaminamą 
varį Čile neparduotų Rusijai.

Amerikai vario dabar nerei
kia, nes karui Korėjoje apstojus 
vario sunaudojimas sumažėjo. 
Pačios Amerikos vario, cino ir 
švino kasyklos sulaikė darbus.

Čile, baugindama pardavimu 
savo varį sovietams, nori išspau
sti, palyginamai, • augštą kai
ną už savo varį. Varis yra vie
nintelis daugiau įplaukų duodąs 
Čilės prekybinis produktas.

luma ir lyg tautinės gyvybės ir 
viltięs drėgmė. Kad išliktume 
gyvi be lietuviškos velėnos ii- 
neišgaruotume svetimų kultūrų 
karščiuos.

Clevelando

r

Vandens klubo patalpos Bermudos saloje, netoli nuo Hamiltono, kur įvyks trijų

-r-.
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B u i c k
M e r c u r y 
Studeb er 

- 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

SENIŪNAI IR LAIŠKAI
Solidarumo mokesčio rinkimo 

vajui įpusėjus, daugelis seniū
nijų jau baigia atlikti savo tau
tinę pareigą.

Seniūnai prašomi baigti lan
kytis, kur dar nesuspėta ir at
siskaityti su Valdyba antradie
niais ar penktadieniais "Dirvos” 
patalpose.

Didėsnėse > seniūnijose tam 
darbui paspartinti numatoma 
skautų talka. Visuomenė pra
šoma, skautam's atsilankius, pa
lankiai juos sutikti ir paremti 
Bendruomenės pastangas atlikti 
jos didelius uždavinius.

Apylinkės Valdybos išsiunti-

Bendruomenė
Užsuk tik kalbą su kuo nors, 

kas kada ir kur nors jį sutikęs 
buvo. Niekas nekalbės apie 
Vaižgantą prieš 20 metų mirusį 
ir palaidotą. Su juo bus kiek
vienas, lyg ką tik ant pirmo 
gatvės kampo atsiskyręs.

... Buvau su Vaižgantu teat
re ... Mūsų mokyklos išleistu
vėse ... Svečiuose pas Jakštą 
Vaižgantas... Po mano šliūbo į 
jis... '

Kiekvienas pirštu tau rodys 
Vaižgantą protestuojantį 'teat
re, pakišusį špygą studentei vie
šai autobuse, -.[šokantį karti 
"Naujosios Romuvos” adminis
tratorių už pinig“ų išeikvojimą, 
sukylantį prieš dvasinę vyriau
sybę dėl draudimo lankytis te
atro užkulisiuos, išmetantį lauk 
elgetaujantį studentą, bet už du
rų .vėl pasivejantį ir stamboką 
pinigą j delną įspaudžiantį, be- 
sjkoliojantį, kad koks kultūrinis 
darbas be jo pradėtas ("ką, pa- 
nie, be Vaižganto sugalvojai ap- 
seitil”). Jaunumas,. gyvumas, 
viskuo, kas tautai naudinga sie- 
lojimasis -r- Vaižganto paveiks
las, visų į pasaulį nusineštas ir 
visų su nedirbtina šiluma atku
riamas. Vaižgantas dirbo vi
siems, buvo visų ir liko su visais.

Kas demonstruotų savo atsi
ribojimą nuo Vaižganto, tas de
monstruotų ir savo atsiribojimą 
nuo Lietuvos ir nuo lietuvių 
tautos. Vargu, ar kas tai norėtų 
ir drįstų daryti, Todėl vargu, 
ar kas norės ir išdrįs be rimto 
reikalo neateiti į Vaižganto mi
nėjimą, ruošiamą Lietuvių Ben
druomenės Clevelando apylinkės 
Kultūros ir švietimo Tarybos, 
sekmadienį, gruodžio 6 d. 17 vai. 
Lietuvių salėje. .

Vaižgantą patriotą, draugą 
pristatys jo artimas bičiulis 

■ pulk. K. Žukas. Vargu, ar kas 
kitas sugebėtų taip ryškiai pa
demonstruoti šitą turtingų spal
vų ir nuotykių nuotykiais, anek
dotais tapusiais, mirgančią fil
mą — Gyvąjį Vaižgantą — kaip 
nuo vaiko dienų ją sukęs p. Žu
kas.

Vaižganto žodį — gyvą, be 
galo individualų, nepakartoja
mą, tai sušniokščiantį, kaip 
Baltija, tai ramiai nuvingiuo
jantį, kaip Minijos upė — atsi
veš ir pagarsins Henrikas Ka
činskas. Neabejoklm, kad tik 
per Kačinską mes . išgirsime 
Vaižgantą gyvą kalbant, kaip 
tik per jį mes išgirdome kal
bant Baranauską ir Donelaitį.

V. Kavaliauskas trumpu vaiz
du atskleis Vaižgantą kūrėją.

Gruodžio 6 d. Clevelando lie
tuviams bus didelė šventė. Su
sitikimas su Vaižgantu.

V.Mns.konferencija.

J. TUMO-VAIŽGANTO 
MINĖJIMO PROGRAMA

Lietuvių Bendruomenės švie
timo ir Kultūros Tarybos ruo
šiamam J. Tumo-Vaižganto mi
nėjimui, kuris įvyks Rietuvių sa
lėje šį sekmadienį, gruodžio 6

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S BASEMENT

Dovanokit, pašto ir telefono užsakymai nepriimami

Vienspalvės Plisse Crepes 
Baltas-špalvuotas plonas

Tho May Co.’a Basement YardGooda Department

• -Vienspalvės medvilnės 
Raštuotos medvilnės

‘ Raštuotas Plisse Crepes 
Įvairumas marškiniams 
Brūkšniuotas Chambrays

• Raštuoti audeklai..

yra PIRMOS RŪŠIES MEDVILNĖS! Stebėtinas pasirinkimas raštų ir 

spalvų už šių mažų.kainų! Ritinio ilgiai,ir pilno dydžio-gabalai, Tiems, kurio’ 

mėgsta siūti... duokite šių medžiagų dovanų! Jie tikrai tai įvertins! Puikus 

pirkinys dovanų sudarymui I-Loterijų dovanoms! Apžiūrėkit šių vertybę!'



PIX BEVERACE
Tautinės Sąjungos Clevelando skyriaus narei

ONAI KARPIENEI,

JONUI VIRBICKUI,

nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Skyriaus valdyba ir nariai

SUSILAUKĖ DUKTERS

PADĖKA

STUDENTAI DĖKOJA
MIRĖ JONAS VIRBICKAS

PARDUODAMAS NAMAS

Už indėlius mokama
TALIS STUDIO

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

PARDUODAMI NAMAI

HEnderson 1-92926202 SUPERIOR AVĖ.

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

St. Clair ir Superior gatvių 
rajone, E.' 76, dviejų šeimų, po 
6 kambarius, labai geram sto
vyje. Gaso šildymas.

SunoT:

SLA 136 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

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.

E. KARDELIENĖS 
SMILGEVIČIAUS 

KONCERTAS

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMU 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

Taupymas yra užsitikrinimas geresnės ateities.

NAUJA REAL 
ESTATE ĮSTAIGA

E. Kardelienės ir K. Smilge
vičiaus koncertą rengia SLA 136 
kuopa sausio mėn. 23 d. Kitos 
organizacijos prašomos tuo lai
ku kitų»parengimų nerengti.

tno, ko visada reikalauja 
iraudos kompanijos pirm, 
gu išmoka už nuostolius.

Gruodžio 13 d. skirkime ne 
kam kitam, o tik Clevelando jau
nųjų, busimųjų menininkų pa
sirodymui, kurį kas rudenį ren
gia L. Kultūros Fondas. Pro
grama pradedama 4 val.> p. p. 
Cleveland Music School Settle- 
ment, 11125 Magnolia Dr. (ten, 
kur buvo muz. A. Kuprevičiaus 
koncertai). Įėjimas su pakvieti
mais, kurie gaunami Dirvos re
dakcijoje ir pas platintojus.

Rengėjai prašo pranešti, kad 
gruodžio 13 d. galioja pakvieti
mai, kurie buvo platinami anks
tyvesnei šio jaunųjų pasirody
mo datai.

JAUNIEJI KVIEČIA IR 
LAUKIA

Už 50 C. NAUJĄ CHRYSLERĮ
Gydytoja Gražina Knystau- 

taitė už 50 c. loterijos biletus St. 
Francis bažnyčios loterijoje lai
mėjo 1953 m. naują Chryslerį.

Ona ir Antanas Vasiliauskai 
lapkričio 27 d. susilaukė dukre
lės — Liucijos-Onutės. Motina 
ir dukra jaučiasi gerai.

PARDUODAMI BALDAI
Supama verandos fofa, 4 me

talinės kėdės, verandos kilimas, 
staliukas, naujas šaldytuvas ir 
ga§o pečius. Preinama kaina.

Dr. S. Tamošaitis, 
26001 Lake Shore Blvd.

Telef.: RE 1-0390

PERSIKĖLĖ Į CLEVELANDĄ

Paulius Leonas, anksčiau gy
venęs Kanadoje, pastoviai per
sikėlė gyventi į Clevelandą.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEIatliekami sąžiningai, greitai ir 

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

Della E. Jakubs & AVilliam J. Jakūbš
•« * . * . ■ ; •

Licensijuoti. laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salėd 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.

įvyks gruodžio mėn, 6 d. tuoj 
po lietuviškų pamaldų, Lietuvių 
salėje. Bus renkama kuopos val
dyba, renkami kandidatai no
minacijoms į Pildomąją Tarybą 
ir daromas pranešimas iš Kon
greso.

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

mirus jos mielam broliui

Vietos studentų skyrius dėko
ja visiems clevelandiėčiams už 
vienokią ar kitokią pagalbą stu
dijų dienų metu. Taip pat pri
mena, kad aukos ir toliau pri
imamos. Tat jei kas negalėjo 
paaukoti studijų dienų metu, tą 
gali padaryti dabar.

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
naujų — vartotų 

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

Nereikalaujame jokio įmokė- 
jimo. Ateikite ir patys nusta
tykite kiek galite į mėnesį mums 
mokėti. Taip pat pas mus galite 
gauti visokių rūšių baldų, šal
dytuvų, virtuvių, skalbiamų ma
šinų ir t.t.

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

C. & F. 1NTERNATIONAL 
STORES 

Tel. HE 1-8602

Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Vtouernūs portretai, vestuvių, 
ikilmių, vaikų ir kitos nuo* 
■raukos.

Išrinkta nauja skautų tėvų ir 
rėmėjų valdyba pasiskirstė pa
reigomis:

VI. Braziulis — pirm., L. Gai- 
liušienė i— vicepirm., O. Jaku- 
baitienė — iždininkė, K. Karo
sas — sekretorius ir O. Pautie- 
nienė — narys.

KALĖDINIAI IR NAUJŲJŲ 
METŲ SVEIKINIMAI

su Lietuvių darželio žiemos vaiz
du gaunami Dirvoje. Nepamiršk 
iš anksto nusipirkti ir artimuo
sius jais pasveikinti.

Jonas ' Virbickas, Onos Kar- 
pienės brolis, mirė Polyclinic li
goninėje lapkr. 28 d., nepasvei- 
kęs po operacijos, kuri buvo pa
daryta gegužės mėnesį.

Velionis, paliko žmoną Aldo
ną, savininkę IVilkelis laidotu
vių įstaigos, 6202 Superior Avė., 
dvi podukras, motiną Antaniną 
Virbickienę ir brolį Antaną.

Jis buvo gimęs Anglijoje, 
spalio 11, 1900 metais, kur jo 
tėvai, emigravę iš Lietuvos ten 
apsivedė. Jis su tėvais atvyko 
į Clevelandą gegužės mėnesį 
1902 metais.

Jonas dirbo ekspeditorium 
amerikiečių laikraščiuose apie 
20 metų Chicagoje. Vėliau tė
vui mirus, 1943 metais grįžo į 
Clevelandą ir čia apsivedė su 
Aldona IVilkelis-Vilkeliene. Iki 
susirgimo dirbo Cleveland News 
dienraščio ekspedicijos skyriuje.

Palaidotas gruodžio 2 d. Lake 
View kapinėse.

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona IVilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
IR SALĖ

LEIMON’S CAFE

Dvigubas, po 6 kambarius 
kiekvienas. Du pečiai. Gerai iš
laikytas. 4 garažai. Ėast 65 gat
vėj, į šiaurę nuo Superior. Dėl 
platesnių informacijų kreiptis:

P. P. MULIOLIS, 
6606 Superior Avenue, 

UT 1-2345 "

Friendly
FLOVVER

Shoppe
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

PARDUODAMAS PIANINAS
Geras, kaštuoja tik $20.00. 
šaukti:

UT 1-7741

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

. geram orkestrui

Specialiai 
savaitgaliui

Portugališkos silkės 3 už
•’S49c. Portugališkos sardinės 

be kaulų ir odos 4 už 39 c. 
Daniškos žuvys alyvoj 4 už 
99 c. žuvų ikrai, chalva ir 
importuoti saldainiai. Visa 

t'
kosher rūšies Salami dešra

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DFBBS PAIMTINO CO.
WM. DEBESIS

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

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arbt- 
sugadinti ugnies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 

ap 
no

. PIRKITE 
EZELLA DRESS SHOP

7011 Superior Avenue EX'1-8653
Kalėdų dovanos, kurios tikrai bus įvertintos

KOJINĖS. SUKNELĖS. MARŠKNIAI. BLIUZĖS'. 
MEGZTUKAI. APATINIAI.’

Dviguliai dpoilam ženklus antradieniais

NAUJA SKAUTV rėmėjų 
' VALDYBA

Jūs norite 'savo namus papuošti Kalėdoms ir turėti gražias 
užuolaidas. Jūs tą lengvai padarysit pirkdamas gerą me
džiagą ir taupydamas pinigus. Didžiausias pasirinkimas 

įvairių medžiagų pigiausiomis kainomis.
Jums siūlo ir garantuoja

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

Edv. Variakojui už $5.00 au
ką laivui remontuoti reiškiame 
širdingą padėką.

Iiap. Dariaus laivą'S

15 rūšių alaus — visokį gaivi* 
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

Turime Baltos Meškos alų.
Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas1 prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

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

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

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

lietuviškoje krautuvėje

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

P J KEJRSIS
609 Sodely for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
N.uėJanii |,iguii pirkti nuraus mieste arba priemiesėiuoee, kreip

kitės į inu-e i.-ausia piulu kaina. Taipgi gausit patarnavimų įvai
riuose aiuirnuiiiis-i'usurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirma, morceėio. Patarnavimas ir išpildymą# 
i-nrantuojarna. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

25 metai simpatingo ir rimto-patarnavimo '
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1761

GERIAUSIA KALĖDINIŲ DOVANŲ KRAUTUVĖ 
Odiniai ir visi kitokie batai

JAMES SHOE STORE 
7041 Superior Avė. •

MES TURIME GERIAUSIŲ BATŲ VISIEMS 
Visoj Amerikoj žinomi Weathęrbird vaikų batai.

ATPIGINTA 
"KNYGŲ LENTYNA"

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

Lithuanian Bibliographie 
Service,
602 Harvey St., 
Danville, III., USA.

P. J. KERŠIS
609 Socicty for Savįng Bld. 

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

Geriausia Kalėdų dovana 
— Koerting firmos radio 
aparatas. Su .šiuo aparatu 
Jums muzika skambės labai 
maloniai- ir jūs girdėsite ži
nias iš viso pasaulio.

Jūs neužmirškit apžiūrė
ti ir radio — patefono apa
rato Tonfunk-Vieletta fir
mos.

Pardavimą^ labai gero
mis mokėjimo sąlygomis.

Kreipkitės pas tų apara
tų atstovą:

A. JOIIANSONĄ, 
7616 Decker Avenue, 

’ Telef.: UT 1-3465

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

ĮVADE PARK REALTY 
7032 Wade Park Avė. 

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

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

S i ■ pasirinkimas.''•
j 7007 Superior Avė. Greta Ezella Thcatre
§ Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. IIE 1-2198
Cleveland, Ohio
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GERESNIU NAMŲ STATYTOJAI
VISUOMET ĮSTATO

šildymą ir oro vėsinimą

—



f

Lietuviškos priedermes

Sveikinimai ir jiį triguba nauda
J. J. RAČIŪNAS, Tabor Farm

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6244. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406K
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Kaikas pasako, kad mandagu
mas yra gražus būdas pameluo
ti. Taip nesykj gyvenime ir bū
na. Melu lengva pirmyn eiti, bet 
sunkTFatgal grįžti. Ypač suaugę 
žmones lengvai neprigaunami. 
Jie supranta tokio "diplomatinio 
mandagumo" reikšmę.

Tikrasis mandagumas yra, 
greičiau, gražus būdas šiltai su
gyventi su žmonėmis. Ir pats 
geriausias mandagumas __ ku
ris neturi jokio melo prado.

Mūsų laikraščių rašytojai jau 
daug sykių per daugelį metų nu
siskundžia, kad lietuviams vis 
dar labai trūksta mandagumo. 
Ne tiek savo privačiame gyve
nime — čia mes visiškai tokie 
pat, kaip ir kiti žmonės, kitos 
tautos. Gražiai ir negražiai pa
sielgiame. broliškų darbų ir šu
nybių pridarome, didelius gin
čus švelniai aptariame, arba dėl 
menkniekių išsikoliojame.

Kaip tie laikraščių rašytojai, 
čia turiu- mintyje daugiau kitą 
mandagumą — viešąjį, arba vi
suomeninį. Toje srityje mums 
vis dar tikrai daug trūksta. Mes 
nerangūs laiku atsakyti j laišką, 
dažnai net visai nieko neatsa
kome. Nesilaikome žodžių,.ir sa
vo pažado. Nepasiunčiame pa- 
praščiausio pasveikinimo savo 
geriems draugams, kada yra 
proga. Dar blogiau — į gautą 
iš kito pasveikinimą kartais nie
ko neatsakome ...

Tokius dalykus galima rašyti 
per visą puslapį ir, nebūtų galo, j 
Dėl to mes savo tarpe neturime, 
daug toli prasimušusių biznie-, 
rių, nes biznierius, be tinkamo 
visuomeninio mandagumo, šian
dien Amerikoje nebeįmanomas. 
O ir kitose srityse yra panašiai.

Nesupykite ant manęs. Bet 
man atrodo, kad toje, iš pažiū
ros gal labai.smulkutėje srityje, 
mums daugeliui, kone visiems, 
dar reikia labai rūpestingai 
auklėtis ...• ♦ •

Kas to nežino! .. . Malonus ir 
gražus dalykas, kada draugas 
draugą pasveikina jo vardadie
ny ar gimtadieny. Dvasioje jau
čiame gražų pastiprinimą jei 
kas mums atsiunčia paguodos 
laiškutį kokiai didesnei nelaimei 
mūsų šeimoje ištikus.

Labai stiprus, bent Ameriko
je, paprotys siųsti ir 
sveikinimus atėjus 
Naujiems Metams, 
arba tokia specialia 
tiška proga, kaip pasveikinimai 
Valentino diena.

Prisipažinsiu, kad man, kaip 
lietuviui, visados būdavo ir yra 
malonu, jei gaunu pasveikinimą 
ir tokiomis labai bendromis pro
gomis, kaip Lietuvos Nepriklau
somybės diena. Vasario šešio
liktoji. Ypač jei tai gaunu iš 
man . mažai pažįstamo ar nepa
žįstamo žmogaus. Koks tai’ šil- 

, tas jausmas apima krūtinę, ka
da pajuiiti tokį, lietuvišką soli
darumą. ’

Aš manau, kad jr kiti tokius 
pat jausmus išgyvena, jeigu 
aš-... nepamirštu juos pasvei
kinti, prisiminti, džiaugsmu pa
sidalinti ar su kurio, nelaime 
pabendrauti.

Yra teisybė, visi tai .žinome, 
kad tie sveikinimai sudaro di
džiulį biznį Amerikos gyveni- 

Daug milįonų dolerių čia

apsiverčia. Daug uždirba Ame- • 
rikos paštas. Piešėjai ir daili- | 
ninkai, popierio pramonė, spaus- j 
tuvės, dažų ir rašalo fabrikai, , 
krautuvės, pardavėjai pasipelno j 
iš to biznio — ir iš to papročio. ] 

Mes to papročio, kad ir kaip 
norėtume, nepakeisime, neiš- . 
rausime. Gal ir neverta. Niekam 
iš to nėra blogio, bet žmonių 
bendravime padarome daug ge
ro. Suteikiama daug šilto malo
numo kitiems ir sau. .

» » »
Va, artinasi Kalėdos ir Nau

jieji Metai. Prasidės patys di
dieji sveikinimai. Kaip seniau 
rašėme, taip ir vėl rašysime 
juos ... žinau, kad ne vienas ir 
pykti pradedame, pasikeikiame 
sau: ot, čia vėl kiek ”lyšno” 
darbo, visus vakarus reikia gaiš
ti, daryti išlaidas įr net gana 
stambias, jei daug sveikinimų 
turi. Ir laužyti galvą, kad ko 
nepamirštum, neaplenktum, sa
vo tylėjimu neužgautum ...

Kodėl negali tos pareigos ir 
gero papročio kitaip — leng
viau, greičiau, pigiau ir plačiau 
atlikti? Ne kartą apie tai pagal
vodavau. Ir žinau, kad toks bū
das yra. Daug praktiškų ir žy
mių amerikiečių juo naudojasi 
jau seniai. Galėtume ir mes pla-1 
čiau tuo papročiu pasinaudoti.

Tai yra — savo pasveikinimą 
į atlikti per laikraštį DIRVĄ. 
DIRVĄ skaito tūkstančiai žmo
nių. Jis pasiekia daug mūsų pa
žįstamų ir net nepažįstamų 
draugų;

• * *
Užtenka tik pagalvoti, - kiek 

iš to pasidaro naudos. Nereikės 
pirkti daugybės kortelių iš krau
tuvių, kur jos kaštuoja nuo 15 
centų, geresnes net ligi 50 c., 
o prabanginės dar daugiau. Ne
reikės atskirai rašyti adresus, 
klijuoti pašto ženklus. Laikas ir 
pinigas susitaupys.

Sveikintojas gali .surašyti sa-

vo draugų, giminių vardus ir 
adresus, ar sudėti bendresni 
sveikinimą, kuris per DIRVĄ 
atspausdintas kaštuotų tik do
lerį už skilties colį. Sveikinimai 
DIRVOJE kaštuos daug mažiau, 
negu perkant korteles ir pašto 
ženklus, jau nekalbant apie lai
ko sutaupymą.

Taigi, triguba nauda — pir
miausia Jums, toliau tiems, ku
riuos sveikinate, ir pagaliau Jū
sų laikraščiui DIRVAI, kurią 
paremiate. O ir kitiems, paša
liniams, visada yra įdomu tuos 
sveikinimus peržiūrėti, rasti 
pažįstamų pavardes, •seniai ne
matytus ir pamirštus draugus.

Taigi, išplėskime tą gražų vi
suomeninio mandagumo papro
tį. Ir dar su triguba nauda — 
sau, kitiems ir mūsų laikraščiui 
DIRVAI.

PUERTO RICO KLAUSIMAS
Amerikos ambasadorius Hen

ry Cabot Lodge Jr.; viešai pa
skelbė Jungtinių Amerikos Val
stybių nusistatymą Puerto Rico 
atžvilgiu. JAV yra’nusprendusi 
svarstyti absoliučios nepriklau
somybės suteikimo galimybes 
šiai valstybėlei, kuri pateko JAV 
į rankas per Amerikos-Ispanijos 
karą.

Prezidentas Eisenhower esąs 
nutaręs rekomenduoti. Kongre
sui Puerto Rico suteikti didesnę 
ar ir visai pilną nepriklausomy
bę, jei šios valstybės valdžia to 
pageidauja.

Puerto Rico gubernatorius 
Luis Munoz Marin, sujaudintas 
tokių Amerikos polėkių, pareiš
kė, kad tai daro Amerikai garbę 
visame pasaulyje. Amerika, ne 
tik žodžiais, bet ir veiksmais

gauti pa- 
Kalėdoms, 
Velykoms, 
amerikie-

Iiorėjos prezidentas Syngman Rhee nuvyko į Formozą 
tartis su Chiang Kai-sheku.

paremia savo nusistatymą: "Ne
svarbu kaip maža valstybė, ji 
turi tokią pat teisę būti laisva, 
kaip ir jos kaimynas, milžinas”.

AMERIKA ABEJOJA 
RŪSIJOS NUOŠIRDUMU

»
Gruodžio 4 d. Bermudoje 

įvyksta Trijų Didžiųjų konfe
rencija. Visai netikėtai Rusija 
pasiuntė Amerikai, D. Britani
jai ir Prancūzijai notas, kad ir 
rusai norėtų kalbėtis su vaka
riečiais bei pasiūlė "keturių di
džiųjų” susitikimą Berlyne, kur 
dalyvautų užsienių reikalams 
ministeriai.

Anglai nemaloniai nustebino 
Ameriką savo perdideliu opti
mizmu, įtikėdami, kad rusai pa
galiau taisosi ir norį taikiai tar
tis su vakariečiais.

Oficialus Valstybės Departa
mento' pranešimas Washingtone 
skelbia, kad Rusijos nota esanti 
dar vienas nusivylimas ir, kad 
rusai norį tuom tik trukdyti 
Europos, stiprinimo darbą. Be 
to, rusai norį parodyti pasau
liui, kad jie irgi taikos nori ko 
iš tikro nesą. Valstybės Depar
tamentas esąs tikras, kad rusai 
siekia sutrukdyti Vokietijos ap
ginklavimą ir nesą jokių ženklų, 
kad Kremlius savo atkaklią po
litiką būtų pakeitęs. Prancūzijos 
premjieras Laniel mano, kad So
vietų nota galinti reikšti klima
to pakeitimą tarptautinėje pę- 

’litikoje.

i

Austrijos ministerio gulbės 
giesmėto sunkaus ir nedėkingo darbo, 

kuris reikalingas prieš tai at
likti,, negu bet kas iš mūsų ma
tysime išvaduotą mūsų tėvų 
kraštą iš sovietų vergijos.

Amerikos kontinente yra mil
žiniška intelektuali jėga nauja
kurių eilėse, kurie jau keleti 
metai mūsų tarpe veikia ir dir
ba, bet dar mes jų oficialiai ne- 
įsileidžiame į Amerikos Lietu
vių Tarybą ir ji ten neturi jo
kios reprezentacijos. Lietuvos 
laisvės darbas yra toks didelis 
ir platus, kad jame privalėtų 
būti vietos visiems. Aš jokios 

'formulės tam sumanymui šian
dien nesiūlau, nes reikėtų apie 
tai pasitarti ir mūsų grupės pri
valėtų apie tai pagalvoti ir pa- 
diskusuoti. Bet man atrodo, kad 
dėl patįes principo, jog šios nau
jos jėgos privalo būti atstovau
jamos Altę, neturėtų būti jokio 
klausimo,„peš mes visi remiame 
demokratinį. atstovavimo dėsnį. 
O be- to, juk norime, kad mūsų 
jėgos augtų ir stiprėtų, o ne 
mažėtų. «

Bet svambiausia būtų mėgin
ti siekti daugiau geros 7alios ir 
tolerancijos mūsų veikloje. Mes 
galime turėti skirtingų nuomuo- 
nių dėl įvąirių metodų arba for
mulių, kaip eiti prie Lietuvos 
išlaisvinimo. Galime dėl šių me
todų ir planų pasiginčyti ir net 
pasibarti. Bet pasekmės tų dis
kusijų neprivalėtų mus skirsty
ti j vieną prieš kitą nusistačiu
sią grupę. Nemėginkime vienas 
kitą nugalėti, nes tuom niekuo 
nepadedame Lietuvos reikalui. 
Yra bendras mūsų priešas — ko
munizmas ir prieš,, jį mes pri
valome bendrai ir glaudžiai dirb
ti, kad jį nugalėtume.. Nesvar
bu kas bus pirmose eilėse arba 
kitu nusineš daugiau ar mažiau 
garbės tame darbe.

Tokioje nuotaikoje dirbant 
būtų lengviau atsiekti' mūsų 
šventą tikslą ir paskubinti mū
sų motutės Lietuvos išlaisvini-

DAUGIAU GEROS 
VALIOS MŪSŲ 

VEIKLOJE
(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

suomenėje, būtų verta pagalvo
ti apie sudarymą stipraus komi
teto, į kurį būtų galima pa
kviesti daug įtakingų amerikie
čių. Toks, tikrai amerikiečių 
komitetas, stovėdamas šitos ak
cijos užnugaryje, neduotų pro
gos priekaištams, kad būk Ker- 
steno Rezoliucijos reikalu daro 
spaudimą tik maža grupė Ame
rikos lietuvių, ir, kad jų lojalu
mas Amerikai yra tik antraeilis, 
įtakingas amerikiečių komitetas 
padėtų mums finansuoti mūsų 
šį šventą darbą, nes jie sukeltų 
savo tarpe pinigų dėl šio lais
vės principo, kuris jiems taip 
pat yra prie širdies kaip ir 
mums.

Toliau, ar nebūtų verta pa
galvoti kaip būtų galima glau
džiau ir nuoširdžiau visiems 
bendradarbiauti, ir kaip galima 
geriau išnaudoti visas, mūsų jė
gas, nė vieno neatstumiant, ku
ris bet kuo galėtų prisidėti prie

jis vienas išgelbėjęs Austriją 
nuo subolševikinimo.

'Faktas, kad Dr. Gruberis pa
skelbė savo memuarus, kuriuo
se pastebimas tam tikras savęs 
liaupsinimas,'aiškinamas jo bū
do savybėmis. Jis, pats aktyviai 
kovojęs su svetimomis diktatū
romis, pats niekada nesugebėjo 
įsijungti į tai, ką anglosaksai 
vadina team work. O kai pasku
tiniuoju laiku kancleris Raabas 
pats vis dažniau, ėmėsi. įvairios 
iniciatyvos užsienių politikos 
srityje, atsirado tam tikras 
įtempimas tarp ministerio pir- ■ 
mininko ir užsienių reikalų mi
nisterio. Tvirtinama, kad Dr. 
Gruberis, skelbdamas memua
rus, nusivokęs, jog teksią iš pa
reigų pasitraukti, bet jis norė
jęs sugiedoti savo rūšies gulbės 
giesmę.

Neatrodo, kad Dr.- Gruberio 
pasitraukimas turėtų esminės 
įtakos Austrijos užsienių poli
tikai. Austrijoje spalio m'ėn. 30 
d. 5 minučių tyla buvo paminė
ta 10 metų sukaktis nuo vad. 
Maskvos-deklaracijos, kuria tuo
metiniai sąjungininkai iškilmin
gai pažadėjo atkurti nepriklau
somą Austrijos valstybę.' Bet 

P.HU.JVJC, J dar ligšiol Austrija laikoma
klauso tiek kancleris Raab, tieki 8vetimoje okupacijoje ir niekas 

I negali pasakyti, kada pagaliau 
bus pasirašyta taikos sutartis. 
Sovietai vedą nuoseklią sabota
žo politiką, nes Jie nenori ge
ruoju pasitraukti iš Austrijos. 
Tiesa, po Stalino mirties Krem
lius šiek tiek sušvelnino savo 
okupacinį režimą, ,bet kai vaka
rų valstybės .pasiūlė Maskvai 
pradėti naujas derybas dėl Aus
trijos, Molotovas vėl ištarė sa- 
vo ciniškąjį "njet”. Taip Aus
trija pasilieka svetimoje okupa- 

, cijoje, nors ji yrta Vienintelė 
. valstybė, kurioje Maskva nejve- 
. dė bolševikinio režimo.
1 Naujasis austrų užsienių rei- 
' kalų ministeris ir toliau turės 
1 narplioti painias Austrijos 
' .sienių politikos problemas.

Politinė krizė vargina ir Aus
triją. Tačiau krizė yra apėmu
si ne visą vyriausybę, bet tiktai 
užsienių reikalų vadovybę. Lap
kričio viduryje atsistatydino 
Austrijos' užsienių reikalų mi- 
nisteris Dr. Kari Gruberis. Jo 
nutarimas surištas su savotiš
ka istorija.

Neseniai Dr. Gruberis paskel
bė savo atsiminimus. Aprašyda
mas savo patyrimus iš nesenos 
praeities, - autorius išveda, kad 
jis buvęs veikliausias kovotojas 
prieš nacionalsocialistus ir ko
munistus. Jeigu Austrija nepa
tyrusi Čekoslovakijos ar. Veng
rijos likimo, tai čia esąs di
džiausias jo, Gruberio, nuopel
nas.

Memuarai politiniuose sluogs- 
niuose sukėlė tam tikrą sensa
ciją. Savaime nėra įprasta, kad 
dar valdžioje esąs asmuo skelb
tų savo atsiminimus, tuo labiau 
taip nekukliai keltų viešumon 
savo nuopelnus. Kiti politikai 
pasijuto nesmagiai, nes iš me
muarų susidarė įspūdis, kad 
tiktai vienas Gruberis visada 
buvęs nuosekliai priešingas ir 
rudiesiems, ir raudoniesiems 
diktatūros šalininkams. Ypač 
didelė audra kilo katalikiškoje 
liaudies partijoje, kuriai pri-

GEORGE ŽUKOV ATSIRADO
Neseniai buvo pasklidusios 

kalbos, kad maršalas Žukovas, 
Sovietų Sąjungos herojus, esąs 
nemalonėje ir nušalintas. JAV 
žvalgyba jį dabar susekė esant 
Rytų Sibire, čukock pusiasaly
je. Žukovas tenai inspektuoja 
galingus atominių rakietų įren
gimus. Jis dalyvavęs 97-ių tonų ' 
atominės rakietos išbandyme, ši 
pabaisa galinti pasiekti 3,500 
mylių atstumą, čukocke buvo 
bandomi ir nauji T-31 "Turbo- 
prop” bombonešiai, kurie iš Si
biro pasiektų Ameriką ir-grįžtų 
atgal. Vakariečių karo žinovų 
nuomone, ši maršalo Žukovo in
spekcinė kelionė esantis istori
nis įvykis. Tas rodo, kad rusai 
nutarė sukoncentruoti savo puo
lamąsias jėgas šiaurės-rytų Si
biran ir iš ten terorizuoti Ame
rikos kontinentą.

1950 m. Sbvietai pradėjo Si
biro pajūriais statyti aerodro
mus, oro bazes, požeminius tan
kų garažus, sunkios artilerijos 
įrengimus. 1951 m. šimtai tūks
tančių tremtinių iš ''broliškų 
respublikų” buvo suvaryti vergų 
darbams: pastatyti geležinkelio 
liniją, kuri jungtų Čitą su ču- 
kocko laivyno mazgu prie Be
ringo sąsiaurio.

Pagal Vakarų Sąjungininkų 
žvalgybos davinius, vyriausias 
Sibiro įtvirtinimų vadas esąs 
Gen. štemenko, kuris komanduo
jąs devynias raudonosios armi
jos divizijas, keturias parašiu
tininkų brigadas ir visą eilę stip
rių oro bazių su apie šešiais 
tūkstančiais lėktuvų. Tačiau, 
karo ekspertų nuomone, ne visi 
šie lėktuvai pavojingi. Pusė jų 
esą pasenę amerikoniški trans
portiniai C-47, kuriuos. kadaise 
Amerika savo "sąjungininkams” 
rusams perdavė. Apie tūkstantis 
esąs senų amerikpniškų B-29, 
bet kiti — naujausi sprausmi- 
niai naikintuvai ir bombonešiai.

Rusijos tikslai, kaip matosi, 
nėra perdaug taikingi. Tačiau, 
neseniai mirusio Berlyno bur
mistro Reuter žodžiais: "Ma- 
lenkovas vargsta su Stalino pa
likimu. Jis turi labai daug sun
kumų, net maišto pavojus Ru
sijai'gręsia: Georgija, Rytų Vo
kietija ir Pabaltijo kraštai ne
rimsta. Rusija negali vesti karo 
ilgą laiką, ries sugniuštų iš yi- 
daus., Kodėl Amerika turėtų bi
joti tokios valstybės?”

V. iPašąkarnis

Gruberis. Partijos vadovybė pa
reikalavo, kad Gruberis pasi
trauktų iš vyriausybės, ką jis 
ir padarė.

Dr. Gruberis išbuvo austrų 
užsienių politikos priešakyje su 
viršum 8 metus ir su jo vardu 
susieta visa pokarinė austrų dip
lomatija. Jis iš profesijos yra 
inžinierius ir kilęs iš Tirolio. 
Savo karjerą jaunas inžinierius 
pradėjo Vienos pašto direkcijo
je, kuri jam pavedė delikatinį 
uždavinį, būtent klausyti ir už
sirašinėti vokiečių ir austrų na
cionalsocialistų pasikalbėjimus 
telefonu. Jis tarp, kita lio sekė 
ir von Papeno, tuometinio vo
kiečių pasiuntinio, telefoną. Kai 
nacionalsocialistai užėmė Aus
triją, Gruberiui pavyko išsisuk
ti nuo suėmimo, bet jis turėjo 
pereiti j privatinę tarnybą Vo
kietijoje. Karo antrojoje pusėje 
Gruberis pasitraukė į savo gim
tąjį Tįrolį, kur aktyviai dalyva
vo partizaniniame judėjime. Jo 
didžiausiu nuopelnu laikoma, 
kad jo vadovaujami partizanai 
sutrukdė vokiečiŲ kariuomenei 
pasitraukti j austrų Alpes ir jo
se įsitvirtinti. Beje, Gruberis 
tuo metu glaudžiai bendradar
biavo su amerikiečių žvalgyba.

Kai atsikūrė Austrijos vy
riausybė, Gruberiui atiteko’ už
sienių reikalų ministerija. Jam 
tuo metu daug padėjo jo turėti 
santykiai ąu Vašingtonu,- Per 
visą pokarinį laikotarpį, Dr. 
Gruberis vadovavo Austrijos už
sienių politikai. Jis nedvejoda
mas atsiribojo nuo komunistų, 
bet būtų perdėta teigti, jog tik
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(Atkelta iš 1 psl.) 
vojaus Salazaro režimui. Bet vis
dėlto politiniai sluogsniai su su
sidomėjimu laukė rinkimų re
zultatų. Liberalinė opozicija iš
statė savo kandidatus tiktai tri
jose apygardose, kuriose ji jau
tėsi ypač stipri:’. Lissabonoje, 
Porto ir Aveiro'. Tačiau rinkimų 
išdavos rodo, kad vyriausybė 
laimėjo visus 120 maridatų. Opo
zicija minėtose apygardose' su
rinko apie šeštąją balsų dalį, o 
to skaičiaus nepakako nors vie
nai vietai laimėti. Tenka paste
bėti,; kad socialistai rinkimuose 
iš viso • nedalyvavo; Jie net ne
patarė savo šalininkams balsuo
ti už liberalinę opoziciją, kurios 
priešakiu stovėjo multimilionie- 
rius.

Jš rinkimų duomenų matyti, 
kad Salazaro režimas vėl 4 me
tus'galės nekliudomai toliau val
dyti Portugaliją.

X * I. , .

PIRMUOS PASTOGĖJE

Pranešama naujas L.S.S. Pir- 
mijos Pirmininko adresas: vyr. 
sktn. dr. Vytautas K. Čepas, 5 
Adams-St., Eoston"22, Mass.

Pirmijos nariai pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirminin
ko pavaduotoja — vyresn. sktn. 
E. Putvytė, iždininkas — vy- 
resn. sktn. Br. Kliorė ir sekre
torius— sktn. K. Jonaitis,

Nuo kovo ■ 22 d. Australijos, 
Rajono Vadu yra' paskirtas vy-. 
resn. sktn. Ant. Krausas.,
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Anglijos karališkos šeimos kelionės kambarys .Gothič laive, že- 
viceadmirolas E.. M. Abelsmith ir jo trys pagelbininkės.mai

Anglijos karališkos šeimos kelionės kambarys ,Gothič' laive, že
mai— viceadmirolas E.. M. Abelsmith ir jo trys pagelbininkės.
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